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Сажетак:Увођењетемпоралности–ограниченогтрајања,покре
та,промене–фундаменталномењаначинфункционисањаумет
ничког дела: трајност, непроменљивост, „вечност”, више нису
његова подразумевајућа обележја; уметничко дело није нужно
предмет,већиодређенаактивност,процес,искуство.Уметнич
кирадпреузималогикуфлуида:његоваматеријалнакомпонента,
каоштојеоблик,величина,формат,постајепроменљива,aна
чинфункционисањафлуидан.Овапроменасенеможепосматра
тинезависноодтехничкерепродукције,пресвега,филмакојипо
првипутуводипокрету,дотада,статичну,непроменљивуслику.
Прекофилмаипокретнесликетемпоралностсешириинадруге
области визуелних истраживања, а ефекаттога је појава низа
новихуметничкихпракси:напочетку20.векауоквируавангарди,
преконеоавангарднихпојавадосавременеуметностиукојојова
кавначинфункционисањапостаједоминантан.

Кључнеречи:филм,савременауметност,авангарда,темпорал
ност,сликапокрет,сликавреме
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„Светпостајефилм,кинема....Оноштоседешаванапро
зорувоза,напрозоруаутомобила,нателевизијскомекрану
јестеиставрстакинематизма.”1

Пребацивањетежиштасапросторанавременскудимензију
накрају20.векатезајекојасвојеупориштеимаурадовима
бројнихтеоретичара.2Вирилиоовоизмештањетежиштави
диусвевећемубрзањувременаиуводинизновихпојмова
који,заразликуодпостојећих,наглашавајувременскуди
мензију: хронополитика насупрот геополитике, дромокра
тијанасупротдемократије,хронографијанасупрот геогра
фије,дромоскопијанасупротстробоскопијиидромологија
каоновинивофеноменологије.Овапроменанеодвојиваје
одтехнолошкогразвоја.ВирилиочакистичедаМодерназа
почиње, не саиндустријскомреволуцијом, већ сапојавом
телескопа и промењеномперцепцијом.Појавом телескопа
је,попрвипут,релативизованадоминацијапросторајерје
омогућенотренутновиђењеи,самимтим,савладавање,до
таданезамисливихраздаљина.

Следећуфазу,кључнузапребацивањетежиштанавременску
димензију, обележава појавафилмa.3 Покретањем слика –
убрзанимпромицањем,ограниченимтрајањемиишчезава
њем–попрвипут јебиломогућевидетивремеиефекте
брзиненаодређенипредметзаштаВирилиоуводитермин
дромоскопија. Са појавомфилма, оношто је било потпу
нонезамисливоинапотпуносупротстављенимполовима–
сликаипокрет–постају једно,или, какобиДелезрекао,
сликапокрет,новареалностукојојјесаставнидеослике
временскадимензија.

Прекофилматемпоралностулазиуслику,алитусенеза
уставља.Прелазиинадругеформевизуелногпатако,оно
што јебилопољеликовногпрепојавефилма–пресвега,
сликаискулптура–накрају20.векатрансформисанојеу

1 Вирилио,П.иЛотрингер,С.(2011)Чистират:двадесетпетгодина
касније,Београд:Факултетзамедијеикомуникације,Центарзамедије
икомуникације,78.

2 Например:Вирилио,П.иБауман,З.
3 „Појављивање или нестајање, све је то трик. То је оношто се деша

ва уфилмовима.Естетика сликарства (с обзиромна естетикуфилма)
почиванапојављивању.Сликар сликаиобриси сепојављују, сведок
сликанебудепотпунозавршена,фиксиранаилакирана.Насупроттоме,
филмскесликесуприсутнетакоштосењихдвадесетчетирипојављује
уједнојсекунди.Онесуприсутнезатоштобрзоишчезавају.Онедају
утисакпокрета,односнокретања,затоштонестајучимбудуопажене.
Онепостојезатоштосунестабилне,затоштоизмичу.Туимамоједну
инверзијупикторалнеестетикепојављивањауестетикунестајања,фо
токинематовидеохолографскуестетику.”Вирилио,П.иЛотрингер,С.
(2011)Чистират:двадесетпетгодинакасније,нав.дело,стр.78.
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пољевизуелнихистраживањакоје,поредкласичнихмедија
укључујеиниздругих,већтокомдругеполовине20.века
афирмисаних, уметничких пракси. Заједнички именитељ
овихуметничкихпраксијевременскадимензија:ограниче
нотрајање,урачунавањепроцеса,променаипокретакојису
управопрекофилмапосталисаставнидеовизуелнихистра
живања.Ефекаттемпоралностипреузетизфилмајеследе
ћи:уметничкодело,традиционалнонепроменљиво,трајно,
направљенотакода,уидеалномслучају,вечнотраједобија
новудимензију,флуидност;уметничкоделонијевишену
жнопредмет,већиодређенарадња,процес,искуство,спек
таклилидогађај.

Накрају20.века,сапојавомдигиталнихтехнологијаииз
једначавањембрзинепреношењаинформацијасабрзином
светлости, време је (идаље...),не самоодређујућакомпо
нентанашегсвакодневногделовања,већиновац,абрзина
је постала оружје.4 Вирилио говори о нестајању историје
(каопроширењавремена,временакојетраје,екстензивног
времена,историјскогвремена)укористтренутка(тренутно
сти,посвудашњеприсутности,интензивногвремена)ити
ранијереалногвремена.Какоједошлодоувођењавремен
скедимензијеурегистарвизуелногистраживања?Којесу
последицеовепромене?Заштојефилмимаокључнуулогу
уувођењутемпоралностиууметничкирад?Какоуметнич
коделофункционишепреинаконувођењатемпоралности?
Којисуефектифлуидности?Штајефлуидностуметничког
радапроменилауначинуњеговогфункционисања?некасу
одпитањаокојимаћебитиречиуовомраду.

Одсуствовременскедимензије

Временскадимензија је,сведопојаветехничкерепродук
ције, готово у потпуности ван фокуса интересовања ли
ковнихуметника.Модернистичкасликаодричевременску
димензију или је третира посредно као одређениформал
нојезичкикомплекс.Усвом„Унистичкомманифесту”пи
саном 1928. године,Шчемински каже да само просторни
елементи припадају пластичким уметностима и залаже се
заукидањевременскедимензијенасликарскојповршини.5
Онзакључуједајевременскадимензијаприсутнаутради
ционалнојслициитосенајбољеможевидетинапримеру
барокнеслике.Једноодглавнихобележјабарокнесликеје
динамизамлинијаибојакојиимплицитноуказујенапокрет.

4 Например,брзинапреношењаинформацијакојимасмобомбардовани,
информатичкабомба...Тосусве,садавећустаљенитерминиизвојног
речникакојисупосталисаставнидеоинформатичкогдискурса.

5 Strzeminski,W.(1994)Unisminpainting,Lodz.(репринт:Warszawa1928)
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Сукобљавањелинијаитензијауслицијединамичкифено
менјерсеодвијаувремену.Изтогадолазидозакључкада
динамизамуслицинаглашававременскудимензију.Тако
ђе,посматрањеслике,постепенооткривањењеногсадржаја
одвијасеувремену.Шчеминскисматрадабисликатребало
дабудечиствизуелнифеномен–анеилузијанекогфеноме
наванслике–изалажесезаукидањенарације,садржајаи
репрезентације,асамимтимивременскедимензијеусли
ци.Тимесликуиздвајаурегистарнедодирљивог,затворену
ииспражњенуоднесликарскогсадржаја.

„Наш циљ је изванвременска слика, која ради једино са
димензијомпростора.”6

Акосемодернистичкасликаупоредисатрадиционалномпо
питањувременскедимензије,долазиседоследећегзакључ
ка:временскадимензијауренесанснојслицикаодоминант
номликовноммоделуузападноевропскојуметностиније
директноприсутна,алинијениексплицитноискљученакао
умодернистичкојслици.Поштојеосновнафункцијарене
санснесликерепрезентација,онаукључујеодређенунара
цију(скупмотиваумеђусобнојрелацији),илузионистичке
елементекаоштосусветлост,сенка,простор;догађајкоји
сепредстављанајчешћеприпадапрошлости–историјској,
митолошкојилинепосреднојпрошлости.Оноштојеглав
нообележјеренесанснесликејеперспективаорганизација
простораунутарслике.Просторкао„осећајсвета”7,“визија
света”8,„представаосвету”9,начинвизуелногизражавања
ставаосветусвеобухватан,целовитдоживљајсвета–од
сликавасеуправоуначинунакојијепредстављенпростор
услициштојеПанофскиузеокаополазиштезасвојутезуо
перспективикао„симболичкојформи”10.

Услицисетореализујестварањемидеализованогпросто
ра који само привидно одговара субјективном визуелном
утиску затоштосепредстављаувекуодносуна субјекат,
посматрача. Реч је о „апстракцији стварности”, о матема
тички изведеном простору који не одговара непосредном
опажању.Квалитетитогапросторакаоштосухомогеност,

6 Исто.
7 Панофски,Е.Перспективакао‘симболичкаформа,у:Расправеооснов
нимпитањиманаукеоуметности,приредиоГаврић,З.(1999)Београд:
Боговађа,стр.156.

8 Франкастел, П. (1974) Студије из социологије уметности, Београд,
стр.143.

9 Хајдегер, М. (2000) Доба слике света, у:Шумски путеви, Београд:
Плато.

10Панофски,E.нав.дело.
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континуираност, бесконачност, рационалност упућују на
структурирањеодређенеслике,екранакојинуди–илина
меће–представуосавршеноуређеном,разумљивом,појм
љивом,искуственом,смисленомсветуукојемјечовекглав
нипротагониста.Икона,сдругестране,представљасасвим
другачијесхватањеслике,простораивременауслици.Оно
штојеуренесанснојслици„објективни”,математичкиили
„природни”наставакреалногпростора,којисетумачикао
„прозорусвет”,уиконијеунутрашњи,менталниилипро
стор духовног.Икона је „прозор у вечност”11, вечну сада
шњостисамимтимослобођенајепредстављањадимензија
временаипростора.

Техничкарепродукција

Техничкарепродукцијаизменилаје,несамосхватањетра
диционалнеуметности,већиуметностигенерално.12Поста
вља се питање:шта се са појавом техничке репродукције
десилопопитањувременаипростора?Перспективнопред
стављањепросторапосталојеједноодглавнихобележјаи
фотографије ифилма и тиме је успостављен континуитет
са традиционалном уметношћу. Истовремено, „објектив
ност”ренесансногпросторапренеласенасхватањемедија
уопште.13РазликуизмеђуфотографскеифилмскесликеДе
лезобјашњавакаоразликуизмеђуотискакалупаиотиска
трајања.Уфотографијикадарсе„дефинишејединственом
ифронталномтачкомгледиштакојупоседујепосматрачне
когнепроменљивогскупа.Ту,дакле,немакомуникацијеиз
међупроменљивихскуповакојиупућујуједнинадругe”14.
Покретнасликасе,сдругестране,конституише„узпомоћ
мобилностикамере”и„узпомоћмонтаже”:„Натајначин
семоглодоћидочистепокретљивостииздвојенеизпокрета
личности,узсамомалакретањакамере...”15

Филмска слика довела је у питање устаљено становиште
покојемјесликасупротносткретању.16Делезтодоводиу

11Флоренски,П.(1999)Иконостас,Београд:Јасен,стр.49.
12Бењамин,В.(2006)Уметничкоделоураздобљуњеговетехничкерепро

дуктивности,у:Офотографијииуметности,Београд:Културницен
тарБеограда.

13„Устаљено је да се објективним назива оношто ‘види’ камера, а су
бјективнимоноштовидилик”;Делез,Ж.(2010)Филм2:Сликавреме,
Београд:ФилмскицентарСрбије,стр.191.

14Делез, Ж. (1998) Покретне слике, Сремски Карловци  Нови Сад:
ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића,стр.33.

15Исто,стр.34.
16Занимљиво јенакојиначинвременскадимензија,прекофилмаулази

утрадиционалнимедијкаоштојеслика.Разломљенаформа,увођење



187

МАЈА СТАНКОВИЋ

везусакризомпсихологијекојајенеупитнимсматраласта
новиштедасесликеналазеусвести,акретањеупросто
ру.Насупроттоме,филмуказујенаизмењенуситуацијуу
којојсликапроизводикретањеиобратноитимедолазидо
превазилажењадуализмаипојавеновогтипасликекојуДе
лезназива„сликапокрет”.Оновупроменудоводиувезуса
друштвениминаучнимфакторимакојису„уносилисвеви
шепокретаусвесниживотисликауматеријалнисвет”17,а
самапроменаматеријализованајепојавомфилма.Овупро
менуДелездоводиувезусасукобљавањемматеријализма
иидеализмаиауторимакаоштосуБергсониХусерлкоји
су,полазећиизразличитихполазишта,настојалидајеобја
сне.Поменутиауторисенисубавилифилмомусвојимраз
матрањима.Јединиауторкојијепокушаодадоведеувезу
кинематографијуифеноменологијубиојеМерлоПонти.18

„Једина општост монтаже састоји се у томе што она ки
нематографскусликудоводиувезусацелином,то јестса
временомсхваћенимкаоотвореност;онанатајначиндаје
једнупосреднусликувремена,истовременоупојединачној
покретној слици и у целинифилма. То је, с једне стране,
променљива садашњост, а с друге, бесконачност будућно
стиипрошлости.”19

Засликупокреткарактеристичан јеинтервал, „размакиз
међуакцијеиреакције”којиомогућавапокретуслици,који
сликечиниживим.Монтажадвакадраиличакдвестатичне
слике–каоуАјзенштајновомфилмуОклопњачаПотемкин
(1925) скулптурамирногипропетог лава –производепо
кретнезависноодреалногпростора,посматрача,чакибез
покретањакамере.Захваљујућиискључивоовомфеномену
размакаилиинтервала,сликапостајесликапокрет.Пошто
јеинтервалразмакизмеђубилокојеакцијеиреакцијеовај
светпокретнихслика,какоДелезистиче,лишен јесреди
шта,уњемујесвеуинтеракцији,асликесуу„центрунеод
ређености”20.Поначинунакојисеконституишепокретове
сликеседеленаперцептивне,афективнеиделатне.Перцеп
тивнесликецентрирајуперцепцију„окоједногсредишта”и

низаразличитихтачакапосматрања,свођењеколорита,дестабилизова
њеконтурасвиовиелементисууфункцијипредстављањапокрета,че
твртедимензијепросторвреме,уоквирукојесепокретреализује,што
суглавнекарактеристикекубистичкеслике.Кубистичкаслика,моглоби
се рећи, представља највиши ступањ увођења временске димензије у
традиционалнимедијслике.

17Делез,Ж.(1998)Покретнеслике,нав.дело,стр.71.
18Исто,стр.70.
19Исто,стр.69.
20Исто,стр.77.
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одговарају субјективној перцепцији и операцијама елими
нације,селекцијеикадрирања;делатнесликепредстављају
други преображај покретне слике који укључује интервал
измеђуперцепцијеиреакције,односно„закаснелуреакци
ју”ипросторкојисеотваразаделовањесликенапосматра
ча,„потенцијалнодејствостваринанашемогућеделовање
на њих”. Афективне слике су комбинација перцептивних
и делатнихпокретних слика, „нештоизмеђу”  субјекта и
објекта,перцепцијеиделовања–„усредиштунеодређено
сти,тј.усубјекту,измеђуједненаизвестанначинузнемиру
јућеперцепцијеиједногоклевајућегделовања”.21

Међутим,наконДругогсветскограта,долазидокризеде
латне слике, сликепокрета уопште.Симптомове кризе је
појаваменталнесликекојуДелездоводиувезусаХичко
ком.„Тојесликачијисупредметодноси,симболичнерадње
иинтелектуалнаосећања.”Оваквасликанијенужновезана
залогикуакцијареакција.Упрвомпланујемрежаодноса
којасеградиоконекеакције.Акцијаможебитибилошта:
убиство(Конопац,ПозовиМрадиубиства,Психо),нестанак
илисмртжене(Ребека,Вертиго)илионоштосамХичкок
називамегафин,„празноместо”22ококојегсеструктурира
догађај,мрежаодноса.Самаакција,перцепцијаиосећања
–свештојеодкључногзначајазаделатну,перцептивнуи
афективнуслику–ументалнојслицисуудругомплану.23

УХичкоковимфилмовимапубликајетакојауочава,чита,
тумачиодносејерона,заразликуодактера,јединаимамо
гућностдасагледаваодносе.24УтомсмислуДелезупућује
наХичкокакојијепублику,ујакомсмислу,увеоуфилм,у
дотаданеприкосновениизатворениодноскојисучинили
филмиредитељ.Упојединимслучајевимајечакглавнеак
тереизједначаваосапосматрачемкаоуфилмуПогледудво
риште.То,истовремено,незначидаједошлодонекаквих
радикалнихпреокретауфилму,дајеједантипфилмскесли
кезамениодруги,већдајепостојећасликапокретдобила
алтернативу,атојесликавреме.

21Исто.
22Чекић,Ј.Вртоглавицаипразнаместасећања,у:Вртоглавицафотосе
квенце,изложбаШијан,С.(17–30.VI2005)КултурницентарБеограда.

23„Личностимогудаделују,опажају,осећају,алинемогудасведочеоод
носимакојиихдетерминишу.Тосусамопокретикамереињиховакре
тањапремакамери.ОтудапотичеиХичкоковосупротстављањеАкторс
Студију,каоињеговзахтевдаглумацделујенајједноставније,даостане
докрајностинеутралан,такоштоћесекамерапостаратизаостало.То
осталојесуштинаилименталниоднос.”Делез,Ж.Покретнеслике,нав.
дело,стр.233234.

24Нпр. гледалац једини види убицу у тренутку докму се будућажртва
приближава(прим.аут.).
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„Пресвега,сликавишенеупућујенасвеобухватнуилисин
тетичку, већ на дисперзивну ситуацију. Личности сумно
гоструке,саслабиммеђусобнимутицајимаипостајубило
главне, било секундарне... С друге стране, поломљена је
линијаилинитуниверзумакојајенизаладогађајеједанза
другимилиобезбеђивалаповезивањепросторниходељака.
...Елипсапрестаједабудеобликприповедања,начинкојим
сепрелазисаједнеакцијенаделимичноразоткривенуситу
ацију:онаприпадасамојситуацији,ареалностјенепотпуна
истоколикоидисперзивна.Везивања,спојевииливезена
мерносуслаби.Случајностпостаје јединанитводиља. ...
Догађајчаскасниигубисеумртваји,часнадолазисувише
брзо,алинеприпадаономекомеседешава(чакисмрт...)....
Реклобиседајеречопразнимдогађајимакојинеуспевају
дасевежузаоногкојиихизазиваилиподноси,чакикада
гапогађајудосржи...”25

Оношто држи на окупу неповезане, испрекидане односе,
догађаје и актере су клишеи.26 Уместо стварности која се
представља,репродукује,санеореализмомстварностпоста
јенешточемусестреми,нештоштотектребаодгонетну
ти,ишчитатиичијувишесмисленосттектребаоткрити.У
слицивремеакција,логичкиследакцијареакција,сензор
номоторичкевезеипроизводњапокретазамењенесучисто
оптичкимизвучнимситуацијамаилизнацима.Оптичкии
звучнизнациупућујунаразличитесликекојенисувезанеза
реално:тосусубјективнеслике,сећања,фантазије,снови,
уобразиља...Све оне граде једнунову другачију реалност
која није објективна, алини сасвим субјективна.Каошто
јесликапокретдовелаупитањесупротстављеностизмеђу
сликеипокрета,сликавремедестабилизујеграницеизмеђу
субјективногиобјективног,измеђуспољаиунутра,свести
иокружења,стварногиимагинарног:„...вишенезнамошта
је измаштано, ашта стварно,шта је физичка, аштамен
талнадимензијанекеситуације”27.Сликавишенијенужно
везаназареално,нијенужнопраћенаниакцијом,асамим
тимнипокретом:„времејепресталодазависиодкретања”.

25Делез,Ж.Покретнеслике,нав.дело,стр.240.
26„Тосутенеодређенеслике,тианонимниклишеикојисууоптицајуу

спољнемсвету,аликојитакођепродируусвачијусвестиобразујуњегов
унутрашњисвет,такодасвакоусебипоседујесамопсихичкеклишее
помоћукојихмислииосећа,мислиосебиисебеосећа,поштојесам
једанклишемеђуосталимаусветукојигаокружује.Физички,оптички
извучниклишеиипсихичкиклишеисемеђусобнопотхрањују.Дасе
људиподносеидаподносесвет,неопходноједабедапродреуунутра
шњостсвестиидасеунутрашњостизједначисаспољашношћу.”Исто,
стр.241242.

27Делез,Ж.Филм2:Сликавреме,нав.дело,стр.27.
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Присуство различитих слика само време ставља у први
план: прошло, субјективно, садашње, будуће, имагинарно
време...Иакојевезаназаактуализовањеусадашњем,утре
нуткудоксефилмгледа,сликавремезаправоукључујесве
временскепериодеинијенужнопосредованакретањем.Tо
јенепосреднасликавремеилисликакристалјерсекрозњу
преламајуразличитевременскеодреднице.

Отвореност, неорганска повезаност и преламање различи
тихвременскихблоковау сликукристалилисликувреме
чиненеодвојивомодконтекстакојијеинкорпориранусваки
одпостојећихвременскихблокова.Тојеистовременоираз
логзаДелезовуконстатацијудафилмненудиголеслике,
„уместотогаокружујеихнекимсветом”28.Међутим,Делез
одлазикоракдаљеконстатацијомданијесамофилмматери
јализацијапроменепревазилажењадуалностиизмеђуслике
ипокрета,већдајеисампосматрачодносноњеговасвест
заправосликапокрет:

„Спољнесликеделујунамене,преносемикретањеијауз
враћам кретањем: како би то сликемогле да буду умојој
свести,акосамјасамједнаслика,тј.кретање?Можелисе
уопште,наовомнивоу,говоритиосопству,ооку,мозгуили
телу?Реч је самооприкладномизражавању, јер јошувек
ништа не допушта овакву идентификацију.Пре би семо
глоговоритиогасовитомстању.Мојесопство,имојетело
су,уствари,бесконачнообнављанскупмолекулаиатома.
Онисенеразликујуодсветова,односноодмеђуатомских
утицаја.Речје,наиме,оједномисувишеврућемстањума
териједабисмоуњемумоглидаразликујемочврстатела.
Тојесветуниверзалневаријације,таласања,универзалног
запљускивања: без стожера и средишта, без десне и леве,
горњеидоњестране......Покретнасликаитечнаматерија
суапсолутноједнатеистаствар.”29

ОноштојепосебнозначајноједаДелезкризуделатнеслике
повезујесанеореализмомуфилмуиодређенимконтекстом:
ситуацијом након Другог светског рата у којој социјалне,
економскеиполитичкеприликедоводедокризе„америчког
сна”,Холивудаињеговихстарихжанрова.Кризајеизазва
на,измеђуосталог,наглимразвојемтелевизијекојајесво
јом експанзијом озбиљно угрозила филмску индустрију и
појавомнових кинематографија уФранцуској (Трифо,Го
дар),Италији(Фелини),Шведској(Бергман).Некеодособе
ностинеореализмасу:снимањеналокацијама,анеуфилм
ским студијима, одбацивање класичног холивудског стила

28Исто,стр.99.
29Исто,стр.73.
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глуме,укључивањенепрофесионалнихглумаца,коришћење
портабл опреме, мале филмске екипе, документаристич
киприступ,укључивањеактуелногдруштвенополитичког
тренуткаиинсистирањенааутентичности...

Отворенодело

Ековконцепт„отвореногдела”30каоотворенеструктуреко
јаукључујемоменатпроменетакођеуказујеназначајвре
менске димензије. Ову тенденцију Еко детектује у разли
читим уметничким регистрима: инструменталној музици,
поезији,прози,пластичкимуметностима,телевизији…Реч
је оновом начину конципирања уметничкеформе у којем
уметничкодело, иакофункционишекао смислена/значењ
скацелина,нијеконципиранокаозавршен/довршен,непро
менљивпредмет,већкаоотворенисистемукојемјемоме
натпроменеконститутиванзањеговофункционисање.Еко
истичедајеотвореноделонештоспецифичнозаодређени
начинизражавања, савременууметностуњенимразличи
тим видовима.Међутим, отвореност је својствена сваком
начинууметничкогизражавањаиодносисенамогућност
најразличитијих интерпретација у зависности од укуса,
склоности,образовања,емотивногангажмана,културноги
социјалногнаслеђа.Отвореноделоје,поредтога,конципи
ранокаоотворена, променљива структура.Оноурачунава
спољнеоколностикојеауторнедефинишекаонужност,већ
каослучај.

Међутим,ауторовафункцијатименијеугрожена,већпро
мењена.Уосновиовепроменејетодапозицијаауторани
јевишеизједначенасапозицијомпосматрача,штојеједно
одглавнихобележјатрадиционалнеуметности:ауторкон
ципирасвојеуметничкоделополазећиодпретпоставкеда
ће његово место, као једино валидно, заузети посматрач.
Централнаперспективакаодоминантнивидформулисања
просторау слицидо20. векамишљена јеуправо тако:да
центрирапосматрачауодносунарепрезентацијунаначин
који једефинисаосамуметник.Истоважиизаинтерпре
тацијеуметничкогдела:уметничкоделоможедаимаброј
неинтерпретација,алионекојеуметникурачунава,којесу
различите, али не и произвољне, случајне: „постоји само
једналепезастрогоодређенихиусловљенихисходаужива
ња,наначиндачитаочеваинтерпретативнареакцијаникада
неизбегнеауторовојконтроли.”31Насупроттоме,„отвара
њем” дела, уводи се низмогућности, варијабли не нужно

30Еко,У.(1965)Отворенодело,Сарајево:ВеселинМаслеша,стр.6.
31Исто,стр.36.
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дефинисаних од стране аутора: уметнички рад је конци
пиран такодаурачунава темогућности. Замена затворене
структуреотвореном,нужности–случајем,контролисаног
спектра могућих интерпретација које одговарају једном
уређеномсистемузнања–отвореношћузаинтерпретације
којенисамауторнеможепредвидети,премештањенагла
ска саунутрашњости, суштинеилибићауметничкогдела
наспољнеелементе–некасуодкључнихобележјаЕковог
отвореногдела.

Као најранији пример отвореног дела Еко наводи Џемса
Џојса ињегов романФинеганово бдење.Овај романЏојс
пишеседамнаестгодина,ањеговеделовеконтинуиранооб
јављујеподнасловомWorkinprogress.Дугогодишњирадна
овомромануиназивупрвипланстављајупроцеснастајања
романа.Истовремено,процеснужнорефериранапромену,
штоненегирадовршеност–романјеуодређеномтренут
кузавршениуцелостиобјављен.Ипак,нагласакје,нена
продукту, него на процесу, „делу у константном процесу
настајања”.

Шкловски у својим текстовима релативизира значај умет
ничкогпредметаи такођеупрвипланстављапроцес.Он
онтолошкуконцепцијузначењамењауконцепцијузначења
каопроцеса.32Читање(текста)јепроцеспроизвођења,ане
откривања значења јероткривањеполазиодпретпоставке
да постоји оригинално, првобитно значење до којег чита
лацдолази.Насупроттоме,онистичедоживљајодређеног
предметаилитекста,процеспроизвођењасмисла,искуство
креативногпроцеса.Онговориотехниционеобичавањакао
поступкукојимсепознатествариипојавевидеудругачијем
светлу,тесеутоликопажњавезујезањихињихововиђење
постајеискуство–ново,другачије,свеже.Упрвомпланује,
дакле,процеспроизвођењазначењаисвештојепроменљи
воууметничкомделу,анењеговматеријалниеквивалент
којијекаотакавнепроменљив.

Оноштосредином20.векаЕкопрепознајекао једнунову
поетику,естетскуособеностусавременојуметностије,за
право,идејакојапостојиодсамогпочеткавека.Сапојавом
авангарднихпокрета традиционално схватање уметничког
делакаоодређеногфизичкогпредметапреиспитујесе,чак
доводиупитањеувођењемразличитихелеменатакојиде
стабилизујуњеговнепроменљивкарактер.То,пресвега,до
лазидоизражајаудадаистичкимпраксамакојерадикално

32Latimer, B.Shklovsky the Postmodernist: Toward a Politicall Formalism,
NewYork:NewYorkUniversity,http://www.gradnet.de/papers/pomo99.pa
pers/Latimer99.htm.
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раскидају са традиционалним схватањем уметничког дела
изједначавањемуметничкогделасагестом.КакоБиргерна
води, дадаистичкеманифестације „се ни у ком смислу не
могу адекватно обухватити категоријом дела” или оне се
„негативноодређујупремакатегоријидела”33.Међутим,да
даистичкепраксенисуукинулекатегоријууметничкогде
ла, већ су је прошириле.Проширивањемкатегорије умет
ничкогделададаистичкепраксепреиспитујууправоефекте
техничкерепродуктивности,итонесамоупотребомнових
медија (филма ифотографије), већ увођењем промењеног
схватањауметничкогделаидоводеупитањетрадиционал
носхватањеуметности.

„Њиховепесмесу‘салатеодречи’којасадржиопсценеобр
теисвакизамисливјезичкиотпад.Нисудругачијенињихо
весликенакојесумонтиралидугмадиливознекарте.Та
квимсредствимасупостизалибезобзирноуништавањеауре
својих креација; средствима продуковања обележавали су
ихкаонешторепродуковано.”34

Процес проширивања категорије уметничког дела праћен
увођењем темпоралности – ограниченог трајања, проце
суалности, променљивости – нарочито добија на снази у
првимдеценијамадругеполовине20.векасапојавомнео
авангарднихпокретаи„рестаурацијомкатегориједелаико
ришћењемууметничкесврхеонихпоступакакојејеаван
гарда измислила с антиуметничком намером”.35 Схватање
уметничкогделакаозатвореногсистема,јединственог,уни
катног,непоновљивогинепроменљивогпредметадостигло
јесвојеунутрашњегранице.Авангардноискуствоималоје
улогуупробијањутихграница,„отварањусистема”,анеоа
вангардауинституционализацијидругачијег–темпоралног
начинафункционисањауметничкогдела.

Овакавначинфункционисањауметничкограданајекспли
цитније се проблематизује у процесуалној уметности као
постминималнојпраксикојаукључује,пресвега,радсама
теријалиманакојимасепрепознајутраговиприсустваумет
никаисамимтимреафирмишепроцеснастанкарадакоји
постајебитан–ивидљив–иуфиналномраду.Тенденција
зареафирмисањемпроцесанастанкараданезначиодбаци
вање форме односно предметности уметничког рада, већ
укључивање тог процеса у излагање самог рада. Један од

33Биргер, П. (1998) Теорија авангарде, Београд: Народна књига,
стр.8889.

34Бењамин,В.(2006)Уметничкоделоураздобљуњеговетехничкерепро
дуктивности,нав.дело,стр.124.

35Биргер,П.,нав.дело,стр.89.
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кључнихтекстоваукојемсеизносепоставкепроцесуалне
уметности је текст „AntiForm” РобертаМориса објављен
1968.годинеуАртфоруму.Aконазивтекстаексплицитно
указујенаодустајањеодконкретнеформеуметничкогра
да,РобертМорисусамомтекстунеискључујеформу,већ
тежиштепребацујенапроцеснастајањарадаиудаљавање
одминимализма.Онкажедајепроцесреализацијебитани
утрадиционалнојуметности:цртежи,скицеуказујууправо
натуфазурада.Затим,наводиуметникекаоштосуРоден,
Росоучијимсескулптурамавидетраговирадарукуумет
ника.Одмодернихуметника,поњеговоммишљењу,једино
јеЏексонПолокреафирмисаозначајпроцесанастанкарада.

Морис се и пре писања овог текста бавио процесуалним
приступима: у радуBoxwith the Sound of ItsOwnMaking
(1961)јеукутију,којасвојомгеометријскомформомдирект
норефериранаминимал,поставиоуређајкојиемитујезву
кенаснимљенеупроцесуреализације.Аудиозаписомје,не
самодокументованпроцесреализацијерада,већјесампро
цеспостаодеофиналнепоставкерада.Специфичнаневи
зуелнакомпонентарада,звук,оцртаваконтекстреализације
рада. Звуци из радионице – ударци, тесање, закуцавање –
директносуубачениуновиконтекстуалниоквир,галерију
за коју је карактеристична,пре свега, тишина.Емитовање
аудиозаписа демистификује традиционално, романтичар
скостварањеуметничкогделакојесеодвијаутишини,дале
коодочијујавностиунекаквојскоромистичнојситуацији
укојојуметникузаносуствара.Морисовимрадомдоводи
увезутриразличитаконтекстаикритичкисепозиционира
уодносунасваки:традиционални,јошувекприсутани,ре
клобисе,најширеприхваћениконтекстуалниоквирукојем
уметностегзистирасавеликимУ;затим,институционални
галеријукаорецидивкултногпростора,очишћеногодсвега
штојенеуметничко,паиодзвуковаиактуелниконтексту
којемјеминималнауметностпозициониранакаорадикал
на и истовремено институционално прихваћена пракса.У
радуContinuousProjectAlteredDaily (ГалеријаЛеоКасте
ли,1969)Морисидекоракдаљеизједначавајућипроцесре
ализацијесафиналнимрадомтакоштосвакодневно,током
трајањаизложбе,мењапоставку,састављенуодразличитих
материјала.

Јошрадикалнијепроблематизовањепроцесуалностиивре
менске димензије уметничког дела везано је за рад Џона
Кејџауексперименталнојмузици.Заразликуодпоменутих
радова РобертаМориса у којима се контекст реализације
повезујесаконтекстомукојемсеизлажерад,Кејџпроцес
реализацијеизједначавасасамимрадомтакодајеупрвом
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плану–временскадимензија.Звукимаследећекарактери
стике: висину тона, боју звука, звучности трајање.Међу
тим,тишинаимасамотрајање.Укомпозицији4’33’’Кејџје
елиминисаосвеелементезвучноститакодајекомпозиција
сведенаначистувременскудимензију–трајање–извуке
којидопируизамбијента.Тишинадобијапозитивноодређе
ње,урањањеувременскиконтинуумкојиимасвојпочетак
икрај,ууметностикаоиуживоту.Изједначавањемумет
ничкогделасатрајањем,свођењемнавременскудимензију,
уметничкоделогубисвојуматеријалну,опипљиву,физич
кукомпонентуидобијапроменљивкарактер.Утомизме
њеном стањуњегов облик нијефиксни, већ променљив –
флуидан.

Флуидностуметничкограда

Делез јесматраода јефилмскасликапосталаупутствоза
читање свих осталих слика. Проширивањем подручја ли
ковног (традиционалних медија слике и скулптуре) у тзв.
визуелнеуметностикоје су,поредмедија техничкерепро
дукције,наконДругогсветскограта,укључилеинизнових
уметничкихпраксикаоштосуамбијент,хепенинг,перфор
манс, сиромашнауметност, лeнд арт, инсталација... – вре
менска димензија улази у регистар визуелног. Заједнички
именитељовихуметничкихпракси,умањојиливећојме
ри, постаје трајање, тачније ограничено трајање: оношто
јебилокарактеристичнозафилмпокрет,почетакикрај–
постајеобележјеуметничкихпракситакодабисемоглого
ворити,каоштоДелезтврди,опосреднојекстензијифилм
скогначинамишљењанаразличитеуметничкепраксе.Са
појавомфилмскесликедолазидопревазилажењадуалите
та између слике и покрета,штоДелез означава увођењем
појмасликапокрет.Сликапокрет јепоначинусвогфунк
ционисањамногоближафлуидномстањуинесамото,већ
јеирецепцијаовихсликакретањејерјесвестпосматрача,
„бесконачно обнављан скупмолекула и атома”36. Делез је
прекофилмадошаодофлуидностикаоглавногобележјане
самофилмскеслике,већ,акојефилмскасликаупутствоза
читањесвихосталихслика,ондаиуметностиуопште.Уво
ђењевременскедимензијеједовелодопарадигматскепро
мене у регистру уметности јер је уметнички рад учинило
флуидним.

ФлуидностуметничкогделапредметјекритикеИ.Мишоа
који каже да је савремени свет остао без уметничких де
ла„акосеподтимимајунаумуонидрагоценииријетки

36Делез,Ж.Филм2:Сликавреме,нав.дело,стр.73.
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предметикојимаседонедавнопридаваланекааура,ауреола,
чаробносвојстводабудужариштастварањајединствених,
узвишених и истанчаних естетских доживљаја”, али да је
светистовременопреплављенлепотомкојајепосталаимпе
ратив.37Нестајањеделакаофизичкихпредметаондоводиу
везуса,пресвега,тимштосуделазаменилаискуства.Пара
дигматичанпримертепроменејевидеоинсталација.Про
цесодустајањаодконкретногделаукористискуствадобио
језамах,поњеговоммишљењу,санеоавангарднимправци
маипојавомпраксикојеукључујувременскудимензијуи
ограниченотрајање.Дишанјесвојимредимејдом„отворио
Пандоринукутију”итоје,накрају20.века,довелодоне
стајањаделакаопредметаисредиштаестетичкогискуства.
Уметност јеизгубила своју суштину, јединственостирас
плинуласепопутетра.38

ОноштоМишоуизмичејеследеће:управојеДишансаре
димејдоммеђупрвимауказаонаефекаттехничкерепродук
ције која ће, ако не у потпуности, онда свакако у великој
мери изменити начин функционисања уметности. Тран
сформација уметничког дела у одређено искуство, траја
ње,догађај,променљивискупелеменатакојинеманужно
својматеријалниеквивалент, једно јеодглавнихобележја
савремене уметности. Полазећи од традиционалног схва
тањауметности,долазиседоодређењасавременеуметно
сти као несупстанцијалне, расплинуте и без суштинешто
јеиМишоовзакључак.Међутим,уколикополазиштеније
традиционално,овакваодређењасавременеуметностине
мајунужнонегативнеконотације.Напротив,онауказујуна
другачијиначинфункционисањауметничкогдела–флуи
дан–ито је једнаод, свакако,незаобилазнихособености

37„Lijepisupakiraniproizvodi,skupocjenaodjećasasvojimstiliziranimlogo
tipima,nabildanatijelaštoihjepreoblikovalailipomladilaplastičnakirurgi
ja,našminkanalica,njegovanailizategnuta,piercingipoosobnjenatetovaža,
zaštićeniočuvanokoliš,životnookruženjenapučenomaštovitostimadizaj
na...”Michaud, I. (2004)Umjetnost u plinovitom stanju,Zagreb:Naklada
Ljevak,str.7.

38„Pronalazak readymadeaoduzeo jeumjetnosti supstancijalnost iučinio je
proceduralnom.Poopćivanje te proceduralne prirode pretvara je u paru ili
plinkojiseposvudaširi.Svijetjepreplavljenestetskomatmosferom.Istovre
menoseizritualiziranog,sakraliziranogsvijetaumjetnosti,kojisegrčevito
drži svoje dragocjene teatralizirane rijetkosti,malopomalo gube ne samo
djelanegoisudionici.Jedinonekolikoupornih,zanesenihikonzervativnih,
akoneiotvorenorakcionarnihupućenika,upornoustrajavajuuodržavanju
obreda.Izvana,radosnoinesvjesno,svisuumjetniciisveplivauumjetnosti.
Uistinujeludokakojesvijetsadapostaoucjelinilijep.Tojepobjedničko
slavljeestetike.”Isto,str.45.
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садашњег тренутка,не самоууметности, већиумногим
другимрегистрима.39

Наконпојаветехничкерепродукцијеиувођењавременске
димензије у регистар визуелног уметнички рад преузима
логику флуида: његова материјална компонента, као што
јеоблик, величина,формат,постала јепроменљива, ање
говзначењскиоквирконтекстуалан.Уједноминтервјууиз
1990.годинеКејџговориоразлициизмеђудетерминистич
кеинедетерминистичкепозиције.Прваодговаратрадици
оналномприступумузициизапретпоставкуимапрогрес,
непостојећи,имагинарнициљ.Друга,којаумноговећојме
риодговараначинунакојиживимоу20.веку,тичесетога
какостваривидимоутренуткудокихдоживљавамо.Акоје
полазиштепрвапозиција,свакоизвођењејеприближавање
идеалу.Ако је полазиште друга, свако извођење је нужно
оноштојестеи,какокажеКејџ:„You’dbetterlistenwhileit’s
goingon,otherwiseyou’llmissit”.40
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FILMANDTEMPORALITYINVISUALARTS

Abstract

Introduction of temporality – limited duration,movement, change –
fundamentallychangesthewayaworkofartfunctions:permanence,
constancy,‘eternity’arenolongeritsimplicitfeatures;aworkofartis
notnecessarilyanobject,butalsoacertainactivity,process,experience.
Aworkof art takesover the logicoffluids: itsmaterial component,
such as shape, size, format, has become variable, while themethod
of functioning has become fluid. This change cannot be observed
independentlyof the technical reproduction,primarilyoffilm,which
forthefirsttimeintroducesmovementintheoncestatic,unchanging
image.Temporalityspreadsthroughfilmandmovingimagesinother
areasofvisualresearchaswell,theeffectofwhichisappearanceofa
numberofnewartisticpractices:earlyinthe20thcentury,withinavant
garde,throughneoavantgardephenomenatothecontemporaryartin

whichsuchawayoffunctioningbecomesdominant.

Key words: film, contemporary art, temporality, movementimage,
timeimage,avantgarde


