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САЈБЕР ПЕРФОРМАНС КАО 
НОВОМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ:  

ПРАКСА И ОНТОЛОГИЈА
Сажетак: Овај текст пр о бле ма ти зу је од нос из ме ђу све та ре ал
но сти и при ви да у сфе ри гло бал не до ми на ци је сај бер кул ту ре, кр оз 
тран сфор ма ци ју јед не од прак си из во ђач ких умет но сти у но во
ме диј ску умет нич ку прак су. Кла си чан те а тар пре шао је дуг пут 
од раз би ја ња тра ди ци о нал них фор ми, пре ко све че шћег уво ђе ња 
но вих тех но ло ги ја у жи ву из вед бу, до то тал не тран сфор ма ци је 
у пр о сто ру ин тер не та. То је отво ри ло пр о бле ма ти ку по сто ја ња 
са мог те а тар ског чи на као из во ђе ња ко је се од и гра ва са да и ов де 
и ко је ра ди ис кљу чи во са људ ским те лом, тј. жи вим ли ком (што 
га као прак су одва ја од свих дру гих умет но сти). На кон што је из
вр ше на кључ на интервенција са есен ци јал ним од ре ђе њем те а тра, 
пре ме шта њем по зо ри шта као ко му ни ка циј ске фор ме у сај бер пр о
стор, те о ри ја се на шла на ве о ма кли за вом по љу ин тер пре та ци је и 
кри тич ког при сту па ња ње го вој но вој он то ло ги ји. Овим тек стом 
са мо отва рам не ка пи та ња, не из но се ћи екс пли цит но уве ре ња, ни
ти ика кав за о кру жен став о овој те ми, с об зи ром да пр о бле ма ти
ка умет но сти да на шњи це, у чи јој се спе ци фич ној сфе ри отва ра 
по ље за по ле ми ку у обла сти он то ло ги је но вих ме ди ја и са ма по
ста вља и раз ви ја као ин фор ма тич ка мре жа, без мо гућ но сти за 
по у зда но уте ме ље ње и пот пу но осве тље ње де ло ва ња исте.

Кључне речи: из во ђач ка умет ност, но во ме диј ска умет ност, 
сајбер пер фор манс, вир ту ел на ре ал ност, при вид, он то ло ги ја

Увод

Принципглобалног,мултикултуралног,транснационалноги
мултимедијалногсвета,пресликаннасветуметности,ство
рио је атмосферу за уцртавање готово непрегледног броја
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новихуметничкопродукцијскихпракси.УметностXXвека,
паралелносапреласкомдруштваизмодерногупостмодер
но,претрпелајезначајнетрансформације:одавангардног
утопијскогпројектааутономијеуметности,прекодеаурити
зованепостмодернеуметности,пасведоумет но сти у до ба 
кул ту ре.Уметностданашњице,иаконедиктрасистемвред
ности, власник је знакова и односа у језику.Њени произ
води нису екслузивна, или пак завршена уметничка дела,
већкултурниартефакти,делакојасеналазеусталномпр
оцесу,флуктуирању,нестабилностизначења.Уметносткао
друштвенокултуралнапраксанапочеткутрећегмиленију
мапратииоправдавадисперзивна,ризомскакретањагло
балногсвета,какобиоправдаласопственопостојање.Тако
и теоретизација уметности у доба културе посматрањене
праксе као проблемске, као рад унутар културе, са култу
ромнаподручјууметности.Уфокусунаучнотеоријскоги
уметничкогистраживањанисувишепроблемиаутономног
светауметности,већпроблемилоцирањауметностиунутар
културе,каоирефлектовањесимптомаипојаватекултуреу
најразличитијимуметничкимпраксама.

Уеринаглогтехнолошкогимедијскогразвиткаисветиз
вођачкихуметностипретрпеојевеликепромене.Свевећим
укључивањемтехнолошкихдостигнућаучинизведбе,или
пакњеговимпотпунимодигравањемувиртуелномпросто
руивремену,истакаосепроблемочувањањеговихконсти
тутивнихпарадигми.Извођењакаочинакојипостојиса да и 
ов де,којисереализујекроздиректноискуствопосматрача,
живогсубјекта.

Сај бер пер фор манс

Сапојавомновихмедијаинтензивирано јеукрштањесли
карства, музике, скулптуре, фотографије, видеа, дизајна,
архитектуре и тела. Интернет театар1 и дигитални пер
форманс(сајберперформанс2)каоуметничкеикултуралне

1 Овајобликтеатранастајеудругојполовини90’ихуСАДиЗападној
Европи и контекстуално припада познопостмодерној уметности у 
доба културе. Развио се паралелно са геополитичком глобализацијом
интернета. Реализује се у оквиру савремених институција театра
као пракса која уместо парадигматске (живе изведбе) користи
дигиталну технологију, простор интернета и компјутерски екран као
конститутивнеелементеигре.Уметничкиматеријалсусаметеатарске
праксе, а не мимезис вантеатарског света. Зато се овакав театар
дефинишесекаометатеатарикаоопштаплатформаодаклесеизводи
мноштвопојединачнихтеатарскихформи.Према:АлександраЈ.иАна
В.,Студије извођачких уметности,Фабрикакњига,Београд2007.

2 Сајбер перформанс/енг. cyberformance. Појам је дефинисала сајбер
уметница и теоретичарка Хелен Верлеј Џејмисон (Helen Varley
Jamieson). То је дигитални, online перформанс који уместо сцене
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праксе,симптоматичнезасавременодруштво,наинтерна
ционалној сцени постоје тек двадесетак година. Ово није
хомогенавећерозивнаобласт.Обухватамикроконцепцијеи
праксенајразличитијихуметникаитеоретичарауметности,
експерименте, друштвено критичке пројекте3, дисципли
нарне ифеноменалистичке проблематизације, испитивања
рецепције савремене уметности, перформанс интервјуе.
Контекстуализацијасајберперформансаможесеизвестииз
неколикоактуелнихуметничкихпарадигми:

Сајбер перформанс као пракса уметности у доба културе
(нпр.Уметник/сајберуметниквишенијезаштићенграница
мааутономногпросторауметностивећјекултуралнирад
никкојиистражује,оператеркојикомбинујеипреобликује
текстовеизархивеглобалнекултуреууметничкодело.Са
мимтимсајберперформанскаоуметничкодело/производ
постајекултурниартефактуметностиудобакултуре,ане
ексклузивникомад).

Сајбер перформанс као истраживачка уметност (уметност
којаукључујеусвојупраксуиелементедругостепенихдис
курсауметности.Неполазиодустаљенихпарадигмитеа
тарскеуметностивећњеговепроблемеузимакаосамумет
ничкиматеријал,идентификујућисепритомисамакаопро
блем,процедураиодређујућисекаопарадигма).

Сајбер перформанс као пост, мета и хибридна уметност
(каоваријантапосттеатра.Нпр.ин тер нет те а тар театар
наконсмртитеатра,гдекласичнидрамскитекстовипоста
ју екрански, живи хипертекстови. Дигитални перформанс
користиисторију, знање,концептеипроцедуретеатракао
својуметничкиматеријал.Каоидигиталнимедији,путем
којих сеостварује, дигиталниперформанснудинеограни
чену међуконверзију података. По Марку Б. Н. Хансену
(МаrkB.N.Hаnsеn) постмедијско стање одговара постте
атарском.4Интернет театар каометатеaтар користи карак
теристикеновихмедијаме та ме ди јауМановичевомсми
слу5,другостепенјеуодносунатрадиционалнитеатар,али

користивиртуелнипросторинтернета.Сценајекомпјутерскиекранса
дизајниранимсценскимиперформативнимелементима(сценографијом,
музиком, текстом, говором и аватарима). Cyberformance користи
искључиво простор интернета за своје извођење, док се интернет
театаринституционалновезује зареаланпростородигравања (унутар
институцијауметности).

3 У ову групу спадају и нет арт акције, друштвено ангажоване нет
перформансе,разнеактивистичкеакције,итд.

4 HansenB.N.M.,Bodies in Code,Routledge,London2006.
5 ManovichL.,The language of New Media, MITPress,2001.
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представљаиопштуплатформуизкојесеизводимноштво
новихтеатарскихоблика).

При вид и ис ку ство

Постмодернистичкинаговештајсмр ти кул ту реисветакао
домена симулације, антиципира и апокалиптичну визуру
извођачкихуметности,посебнотеатра,каопраксекојаде
лујеиинтервенишеуреалности.Сајберперформанскаоно
вомедијскауметничкапраксабалансираудијалогуизмеђу
појмапривидаиискуства,измеђуонтолошкогионтичког6.
Виртуелнипростор(cybеr spаcе),каоскуптехнолошкихмо
гућностииполигонзасавременофункционисањемедијске
културе,конститутиванјечинилацзаданашњепоимањере
алности.Светукомеседеловањемасовнихкомуникација,
пре свегаинтернета, успостављакаопарадигма, условља
ваогромнупроменуусхватањуипромишљањуреалности
и перецепције уметности. Антрополог и филозоф Гинтер
Андрес(GunthеrАndrеs),устудијиСвет као фан том и ма
три ца7,истражујућидобамасмедијаињиховогделовања
на психу индивидуе, дефинисао је однос између фантом
скогиматричногсветакрозмасовнутрансформацијудру
штваиперцепције.ПоАндресу,матричнаструктурамедија
производи фантомске представе реалности, које се потом
испоручујуупојавнисвет.Природамедија,условљенаис
кључиво технологијом није мимезис реалности већ само
продукујереалностфантомскогсвета.Матрицомтехнички
посредованареалност,стапањемујед но сли ке генерисанеу
електронскиммедијима,нијепотиснулаиукинулапостоје
ћу, већ самофункционише каомултипликованфантомски
продуктзалазећиуприватнусферу.Овоможемоупореди
ти са Бодријаровим (ЈеаnBаudrillаrd) појмом екрана, који
функционишекаосимулацијскаметафора.Постлакановски
схваћен екран/фантазам интерпретиран као симулацијски
објекткојисеуписујенаместупојавностиранијесхваће
ногхуманистичкогодносаизмеђусубјектаиобјекта.Екран
према томенефункционишекаомимезис света, већ само
место гдесеон, трансформисан,појављује.Утомсмислу
применљивјеиБодријаровпојамек ста за ко му ни ка ци је,где
субјектпостављенублизиниинстантсликаикомуникације
постаје „чист екран апсорпције и реапсорпције површине

6 Измеђутехнолошкогсветаињеговихпродуктакојиделујунапсихуу
појавномсвету.

7 AndresG.,The World as a Phantom and as Matrix, 1956,http://
themassornament.com/2011/07/theworldasphantomandasmatrix1956/
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утицајнихмрежа“8,ентитетзатворенусветухиперреално
стиизавистанодтехнолошкогискуства.

Реалностпритиснутаипотиснутахиперреалношћууказује
наперманентнудијелектикубићаипривида.Другостепена,
новомедијскареалносткојаијестеинијебиће,којапостоји
усветукојиреферирасамонасебе,којајеестетичнаалии
привидна, упућуједа сеонтолошкикритеријумистинито
стиможетражитисамоусазнајномсветупрвостепенере
алности.Дакле,постојањевиртуелнереалностиутврђујесе
самонашомприсутношћууматричномсветуиперцепци
јомистог,каоштоипозоришничиннепостојиванпублике
ињеногискустваизведбе.Заразликуодтеатра,укласич
номсмислу,сајбертеатарсенебавиподражавањемликова
ипојава.Оноштоодфантазмагоричногилудистичкогсвета
остајејеестетски,алинесасвимионтолошкипривид.По
редтога,нањегасенеможеусмеритикритикаглобалног
светамасмедијскезабаве,јероваврстаинтернетзабаве,тј.
глобалногпозориштанеманипулишејединопривидомре
алности,већискуства.Сајберперформанснетежидабуде
реалистичан, јер се иманентно својој форми поиграва ис
кључиво симулацијама ликова и догађаја у реалности. За
разликуодсветаТВпривидапосматрач/субјектсененалази
уконфронтацијиипотразизаонтолошкомистиномизмеђу
овогсветаисветапривида,већесенцијалнимчулнимиску
ствомсамеигрелудуса.Виртуелнареалностпрематомене
претидауништионупрвостепену,већдаотвориновусце
ну,полигонзаигру,гдећесечовековумпривременоосло
бодити телесних ограничења.Шпански социологМануел
Кастелс (Маnuеl Cаstеlls), истражујући ефекте интернет
културе,закључуједајестварностодувекбилавиртуелна,
самоштосмојеопажаликроззнаковеисимболе.Данашњи
свет масмедија производи свет ствар не вир ту ел но сти, а
несамовиртуелнереалности,којупроизводисимулациони
софтверопонашајућиприроду.То јесветукомепојавене
постоје самона екрану и прекоњега комуницирају, већ и
самепостајуискуство.

Сце на/Пр о стор

Традиционалносхваћенупозоришнусцену,могућејепосма
тратикаоекран(улакановомсмислу),сасвимсвојимозна
читељима ифантазмима.Уоквирено различитимформама
и границама извођења, позориште се кретало преко што
веродостојнијег подражавања реалности, до различитих

8 БодријарЖ.,Екстаза комуникације, Дело бр. 4/5,Нолит,Београд1974,
стр.6576.
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приступакојибидосеглиистинитостса да и ов детренутка9.
Сајберперформанс,којивећфункционишекрозпосредова
ност,одложеностинепремостивудистанцуусловљенувир
туелнимпростором,временомипубликом10,небависедо
сезањемистинитостиизкојепроистичеестетскоискуство,
већсамочиниоцимаигрекојигапокрећу.

Сај бер пр о стор/сај бер те ло

Трагање за продужецима тела које се поста вља у свет
отварамногеонтолошкепроблемепочевшиодонтологије
екрана11, па до екранског тела/фигуре.Сценска (екранска)
фи гу ра тех но те а тра12 је телоповезаносатехнолошким,
електронскимпротезамакојемењајумодусекомуникације
ичулнедоживљајепосматрача.Односекранаителаутехно
театрувеомајесложен,јерпресвеганепостојијаснаразли
каизмеђутелаифигуре.13Вештачкиконструисанотело/из
вођачутехнотеатру,престаједапостојикаоозначитељ,већ
функционишесамокаомноштвоозначитељскихантиципа
ција.„Телопостајематрицапроизводњеипотрошњефигу
ра.“14Сајбертелонијениприсутнониодсутнотело,имаги
нарниентитеткогапроизводисајберсистемнаместуочеки
ванепредставереалности.Сајберонтологијајепрематоме
онтологија одсутног тела, екранске хиперреалности где је
означитељски,тј.материјалнипоредакзамењентехничким
мимезисом мимезиса. Међутим, највећи онтолошки про
блемнамеће сепридавањустатусаизвођачакиборзимаи
аватарима.Аватарикаовештачки,екранскиликови15,мета
форичнасуби ћанеограниченихмогућностисценскихтра
вестија.Свакиодликова технотеатра је тренутнопромен
љив16идељив.Поредтога,електронскаобрадафигуреомо
гућавадатакавликпостојиуразличитимвременскимтран
спозицијама,штобиукласичномилимодерномтеатрубило

9 Разбијањечетвртогзида,дистанцеизмеђуизвођачаиликакојитумачи,
експериментисапубликоминепосреднимтелеснимискуствомитд.

10Сценом која је компјутерски екран и публике која је присутна само
уласкомуглобалнумрежу.

11Екранакаофантазманакомесеприродасамопојављујеикојипрема
томенеможебитимимезис.

12Фигура техно театра је пројектован систем састављен од различитих
регулационоповезивихелемената.Чинегатело,интерфејси,сензори,
рачунарскисистем,мрежа,интерактивнипрограмскиулазииизлази.

13Непостојиразликааналогнаонојизмеђуозначитељаиозначеног.
14ШуваковићМ.,Параграми тела/фигуре,Ценпи,Београд2001,стр97.
15Заступницидрамскогликаусајберпростору.
16Променљив у било који идентитет из историје: театра, филма,

књижевности,сликарстваитд.
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немогуће17,јерсуглумачкетрансформацијеусловљенеди
мензијомпростораивременаукомепостојителоглумцана
сцени.Дигиталнопроизведениликови,аватари,каоидруге
сајберпојаве,креиранисукаопотенцијалнобесмртни,мул
типлииндивидуалитети,којисетранспонујуитрансфигу
рирајуизједнеудругумедијскуегзистенцију.Испитујући
негативнувизијутелабудућностикаољуд ског те ла пр о ву
че ног кр оз ди ги тал ну ре шет ку,којећепостојањеуреалном
свету заменити репрезентацијом у компјутерској графици
ипостати тело киборга,ЛевМанович (LеvМаnоvich) ис
тиче:„Синтетичкикомпјутерскигенерисанасликанијеин
фериорнарепрезентацијанашереалности,већреалистична
репрезентацијаједнедругачијереалности.Истомлогиком,
неможемосхвататипрочишћене,огољене,превишефлек
сибилнеиуистовремепревишећудљивехуманоиднефи
гуреу3Dкомпјутерскојанимацији,нереалне,несавршене
инеодређене–нашимтелом.Онесусавршенореалистична
репрезентацијакиборгтелакојетекдолази,светасведеног
на геометрију, где ефикасна репрезентација преко геоме
тријскогмоделапостајеосновареалности.Синтетичкасли
каједноставнопредстављабудућност“18.

Иден ти тет у сај бер пр о сто ру

Актуелни кибернетскиинжењеринг отвара безбројмогућ
ностизасофтверскекреацијевиртуелнихидентитетауну
тарвиртуелнереалности.Дијалошкакултуракојанасусве
већојмерипос(р)еду је19, носилацјесвихпотенцијалности
интеракцијаизмеђусубјектаисвета,причемусубјектпо
стаје медијум активне размене. Савремени идентитет као
нефиксиран, отвара проблематику перманентног егзисти
рањас’ ону стра ну иден ти те та20.С обзиромна то да се
поиграва са анонимношћу,идентитету сајберпростору је
нефиксиран, ситуативан и процесуралан. Унутар виртуел
ног, субјект бива мултиплициран, он ствара и поништава
виртуелне идентитете, прелази из једног виртуелног тела
у друго, по потребимења пол и слично. Бити присутан/а
у оквиру сајберпростора, заправо подразумева телепри
суство, односно одложено присуство на даљину. Ипак,

17Без обзира на могућност сценског кодирања наративног протока
временасажимањаипроширивања.

18ManovichL.,The language of New Media, MITPress,2001,рр.183.
19КованицакојомДивнаВуксановићописујеутицајмедијскопосредовање

у дијалогу међу субјектима данашњице, види у Вуксановић Д.,
Филозофија медија: онтологија, естетика, критика, Чигоја штампа,
Београд2007,стр.127.

20BrubakerR.andCooperF.,Beyond Identity,UniversityofCalifornia,Los
Angeles2000.
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простор интернета који користе сајбер уметници и конзу
мери/публика,нијенезавистанодреалногсвета,већјесамо
обликдруштвенокултуралнепраксекојаподлежењеговом
устројству.Синтезареалногивиртуелногпростора/времена
иекранскоглика(извођача),иакоукључујеизвођачкееле
ментеитрансформацијекојекреирасамкомпјутерскипр
ограмнезависноодутицаја субјекта,ипакпочиванаини
цијативном делањуљудскогфактора, који је и дизајнирао
програм. Сајбер простор који у феноменолошком смислу
сучељавабићеинебиће,подразумевадауметничкепраксе
које се одвијају унутарњега немогу егзистирати само за
себе,нититретиратикаостварпосеби, јерсесајберпро
сторуправоодржава јединокрознаративекојемиоњему
стварамо.Софтвер,каоинструменталнаформа,самојепри
видонтолошкогипрематомејепитањесајберидентитета
и егзистинције комплексноистоколикоипитање граница
сајберпростора.

Индустрија глобалне забаве и простор интернета пружају
могућносткохеренцијестварности21.Технотеатаруказуједа
суграницеСимболичког,РеалногиИмагинарноготворене
инестабилне.Сајберпросторјепростородсутногозначите
љаукомесеовиелементиегзистенцијесубјектатрансфор
мишууфантазматскемимезисе,технопројекцијесценске
слике.Омогућенајеињиховатрансфигурација22.Времеда
нашњице,каодобаимагинације,времејеукомејесванека
дашњареалностготовоишчезлаучулнимпојавама,претво
ренаупривидкаоегзистенцију,собзиромнаинтензивност
постојањаиприменетехничкипојмовноиспосредованере
алности,којаодлазидосамеграницемогућегискуствате
жећидагапремаши.Спајањетехнологијесаживомизвед
бом,билоуреалномиливиртуелномконтексту,указујена
сталнупосредованост,одложеностконститутивногфактора
живогизвођењаса да и ов де. Технологизацијомтеатра,од
узимањемексклузивностинепоновљивостидела,доводисе
упитањењеговадефиниција,каоинашасопствена.Узмимо
запримерликтехнотеатракоји,каоспојматеријеиелек
тронских компоненти, делује на реципијента као и живи
лик, са додатнимпроширењима имогућностима интерак
ције.Негирањемстатусаизвођачааватаримаоспориобисе

21Принцип кохеренције стварности који је у својим Медитацијама о 
првој филозофији објасниоДекарт, као разликовањементалног стања
будности(реалности)исветаснова,имагинације.

22СимболичкокојепрелазиуИмагинарно,ИмагинарноуРеално,Реално
уСимболичко
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Декартов(RеnеDеscаrtеs)ин теракци они дуализам23,апро
изводњомнесамосвеснихсликаустатуссувереногљудског
актерасајберперформансбиседовеоуразматрањеванкон
текстаљудскеделатности,мишљења,апрематомеипосто
јања!

Убудућности,технотеатарпредочаваувођењеанестетске
димензије.24Глумац, сцена, догађај  ипосматрачбићепо
везаниинформацијскоммрежомурегулационисистемкоји
омогућаваинтерацијскеучинкеипроширенеопсегечулних
доживљаја.Тозначидаћеизвођачиипубликабитиуин
терактивномодносумеђусобнихрегулационихутицаја.Те
леснадистанцаћесерелативизовати,просторивремемоћи
ћедаегзистирајуистовремено,синхроно:каореални,фи
зичкипростор/времеикаоплурални,сажетиилипродуже
ниуелектронској,виртуелнојдимензији,каоиидентитети!
Удоба када традиционални театар губимоћприказивања
фантазма,технотеатарћедоћидоелектробиолошкеоснове
фантазма25.Изфантазматског,театарћепрећиуимпулсно
пољеразменеипотрошњедоживљаја.Оваквузамисаотех
нотеатранетребасхватитикаоапокалипсупозоришта,већ
као могућност високе естетизације позоришне уметности
данашњице.

Кри ти ка он то ло ги је ме ди ја и  
вир ту ел не ре ал но сти

Измеђуглобалистичкеапологијевиртуелнереалностиира
дикалнекритикепокушајамедијскеонтологизације ствар
ности, корисника који идеализују мрежну комуникацију
и оних који електронску културу доживљавају као терор,
већина теоретичара предлаже компромисно решење. Ин
терпретирајући новомедијску уметност као новог медија
тораизмеђусајберсветаиљудскогдуха,теоретичарМајкл
Хајм (Мichаеl Hеim) дефинише виртуелну реалност26 као
нову форму, сензибилитет и начин живота са новом тех
нологијом.Техникудоводиуизразитукорелацијусапост

23Декартоватезаотомекаконештоштојематеријалноможемислитиикао
нештоштонијеупросторуделоватинанештоштојеупростору?Метод
хиперболичке сумње који почива на чињеници да све информације
које можемо добити преко чула и јесу непоуздане. Према: Декарт Р.,
Медитације о првој фолозофији,Плато,Београд1998.

24Анестетски аспекти техно театра су аспекти који нису засновани и
директном (природном)чулномдоживљајуисазнању,ШуваковићМ.,
Параграми тела/фигуре,Ценпи,Београд2001,стр.97.

25Менталних слика као производа имагинације субјекта и неуронских
импулсакојигаконституишуупсихи.

26Уместопојмавиртуелнареалност,ХајмусвојојстудијиVirtual Realism  
употребљаватерминвиртуелни реализам.



276

ЛИДИЈА ЦВЕТИЋ

модернистичкимсубјектом, јерсевиртуелностнамећеем
пиријиусвимњенимоблицима.Производиинформатичког
система и уметности стоје у нераскидивој вези са савре
меном културом, као парадигма и конститутивни елемент
њеногразвоја.ХајмзатопредлажекреативнуупотребуВР
система,повезујућитосаидејомтелеприсуства–специфич
номинтеракцијомизмеђунашеперцепцијеиреалногокру
жења.27Интеракцију између примарне реалности и сајбер
модалитетањеногперципирања(каоштојетослучајусај
берперформансу)посматракаоспрегуизмеђучулностии
емпиријскесферереалностипричемутребаизградитикре
ативаноднос,нипроизвољаннинезавистаноднашегиску
ства. За разлику одХајма, теоретичарПолВирилио (Pаul
Viriliо) служећи се идејом телеприсуства, феномене света
виртуелне реалности посматра експлицитно као злокобне
двојнике света стварности. Док један обитава у природи,
другиобитаваупривидима,одаљавајућичовекаодприрод
нихискуставахладноћомидеструктивношћутехнолошког
окружења.Зањегапојамтелеприсуствапредстављапретњу,
одредницукултуреунестајању!Јер,поштотехнологијакон
трапродуктивно замениприроду, софтверћепостатинови
Бог.ЗатоВирилиотретирасвеВРфеноменекаодезинтегри
шућефакторекултурнихпроизвода,јеруеримондијализа
цијеразменењиховоосновноисходиштепочиваискључиво
упроцесимаекономскеглобализације.Поњеговомвиђењу,
постиндустријскаекономијапутемглобалнесајберкултуре
водиинформатичкиратприсиљавајућинасназнаковнураз
мену,гдеметафизичкареалностопстајесамокаоонтолошка
претпоставкавиртуелнереалности.

За кљу чак

„Усавременојкултури,свеопштојпроизводњислика,при
ча,информација,робе,долазидоимплозијекојаодвајасвет
реалности од света представа. Једина стварна реалност је
реалностзнакова.“28Постмодернодрушво,сасвојоммеди
јализованомкултуромихиперреалношћукаопарадигмом,
организовано је искључиво око потрошње знакова и то је
ононаштасајбертеатаррачунаисачимкомуницира.Ње
говефигуресуистинитисимулакруми, где јењиховооса
мостаљивање у односу на стварност испуњено, субјект је
сасвимсведенназнак,променљивусвојојвишезначностии
могућностимапреобликовања.Елементисајберперформан
сасууправомбодријаровскомдухуречипроизводииоста

27HeimM.,Virtual Realism, OxfordUniversityPress,NewYork1998,рр.12.
28БодријарЖ., Симулакруми и симулација, Зборник: Студије културе,

приредилаЂорђевићЈ.,Службенигласник,Београд2008,стр.470.
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цине чег ствар ног без по ре кла и ствар но сти.„Стварносе
производиполазећиодминијатуризованихћелија,матрица
имеморија,моделауправљањаи,полазећиодтога,можеи
дасерепродукујебезбројпута“29,каопроизводразличитих
комбинаторијскихмодела,означитељскихмрежа.Проблем
скопреиспитивањеонтологијеновихмедија,каоестетског
привидакојипретида заменикакобиће такоимишљење
предочаванеминовностсукобљавањанафилозофскомите
оријском плану. Новомедијска онтологија мора се стално
доводитиупитањеимора јојсеизновакритичкипристу
пати. Не везујући се за територијалност и темпоралност,
уметностновеереипакјеупотразизановимтелом–ку
ћом умет но сти,какојеусвомтеоријскомсписуУмет ност 
на кон две хи ља ди те назива Акиле Бонито Олива (Аchillе
BоnitоОlivа)30.Уметносткаодасеиманентновраћанаидеју
ото тал ној умет но сти,одематеријализованомјезику,не
постојаном, неопипљивоми пре свега интердисциплинар
ном.Формирањетогновогте ла умет но стимождасенајја
снијеоцртаваинајављујеунетартпраксамаитехнотеатру.
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Abstract

This text analyses the relation between theworld of reality and the
world of illusion in the frame of global dominance of cyber culture
throughtransformationofoneof theformsofperformingartspraxis
intoanewmediaartpraxis.Classicaltheatrehasgonealongwayfrom
breaking traditional forms through introductionsofnewtechnologies
into liveperformances toa total transformationon the Internet.This
openedup theproblemof the theatricalperformancehappeninghere
andnowandtheperformaceusingonly thehumanbodyi.e. the live
image(separating thispraxis fromallotherart forms).After thekey
interventionhasbeenmadewithessencialdeterminationofthetheatre
bytransferingthetheatreasameansofcommunicationintoacyber
space, this theoryhasfounditself inaslipperyfieldof interpretation
andcriticalapproachtoitsnewonthology.Thistextjustopenssome
ofthequestionswithoutofferingexplicitconvictions,anditdoesnot
givearoundedopiniononthetopicsincethemodernartproblematics,
whosespecificsphereenablesintroductionofpolemicsaboutthenew
media,developslikeanITnetworkwithoutapossibilityforareliable

foundationorcastingfulllightontoitsfunctioning.

Key words: performing arts, new media arts, cyberperformance, 
 virtual reality, illusion, onthology


