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ПРО СТОР НА ИН ТЕР АК ТИВ НА 
ИН СТА ЛА ЦИ ЈА –  

ТРАН(СПО)ЗИ ЦИ ЈЕ
Сажетак:Утекстусупредочененекеодкарактеристикамеди
јапросторнеинтерактивнеинсталације,којeсемогупрепозна
тиикаоелементи,иначе,густемреженеопходнезапостојање
интерактивног пројекта. Продукција просторне интерактивне
инсталације у разним не/комерцијалним варијантама директ
нозависиодекономскеидругемоћидруштва,његовогтехничко
технолошкогстандарда,структуракултурнеимедијскеполити
ке,уметничкихобразаца,исл.Такође,значајанјеодносдруштва
према јавном,појединачномилизаједничкомделовању.Изспреге
наведених чинилаца, подједнако се отвара питање за креаторе,
уметнике, и публику, учеснике, на који начин доживљавају соп
ственупозицијууинтерактивномпроцесу?Тран(спо)зицијесе,и
иначе,извесноконтинуиранодогађаjуиуовојобласти,безобзира
натокакосудефинисани„простори”нашеличнеили/изаједничке
егзистенције.

Кључнеречи:простор,инсталација,интерактивност,комуни
кација

***

Уметничкирадови,специфичноодређенипросторомиње
говимелементима,успостављајуодноссапубликом,услед
чега емитована енергија (у) простора(у) потврђује да „не
штокаоштојемртавилипразанпросторнепостоји.”1

1 Шекнер,Р.Просторуамбијенталномпозоришту,у:КаПостмодерном
позоришту,Измеђупозориштаиантропологије,приредилеипревеле
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Уметничкаформаувидупросторнеинтерактивнеинстала
ције, заједносаосталимчиниоцима,одређујеначинтума
чењапростораукојемсеналази.Конституисананаоснову
односасопственихелеменатаилиделова,постављенајеу
опсегуодразређенихдогушћихструктура.ПремаНорберг
–Шулцовомсхватању,онемогудасеодредекао„...домени
различите’густине’”.Тако„доменесавећомгустиномдо
живљавају се као ’облици’, докмањe густине сагледавамо
као’терене’.”2Дабисефизичкииинтелектуалноупознали,
доменивећегустине–места,„освајају”сесавишепутања.
Капацитетпростора/местапотврђујесепостојањемплура
литетадоменагалеријскогилинекогдругогхабитата,алии
каоходолошки „простормогућих кретања”, потенцијалом
заподеснијепутањеодонихкојеводе„право”доциља.3

Вишеструкој екстернализацији одговара „мултисугестив
ност места”, која „захтева” (са)учествовање посетилаца у
перцептивноморганизовањуинудимогућностразоткрива
њаи артикулисањапростора уфункцији трагања за оним
исходима, могло би се рећи у духу Велфлина, који имају
„нештонесхватљивоштопосматрачуунедогледизмиче”4.
Тозначиотворенпуткатрансценденцијикојајеранијепре
познаванаупроизвођењуилузија,асада,унајсавременијим
облициматехничкотехнолошкепродукције,као„средствo
зачаравања не само лиминалних домена већ свакодневног
живота”5.Својиместетичкимисказом,метакоментаром,као
ижељом„датрансцендираматеријалнисветулазећиудру
го царство ‘непростора’”6, уметност се разликује од пуке
инструменталнеизабавнеулоге.

***

Просторнаинтерактивнаинсталацијаподразумевапростор
нуорганизацијуиартикулацијуцелинеспољашњегилиуну
трашњегпростора,илиамбијента.Онасевезујезаприроду

Јовићевић, А. и Вујић, И. (1992), Београд: Институт за позориште,
филм,радиоителевизију,Факултетдрамскихуметности,стр.17.

2 Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:
Грађевинскакњига,стр.47.

3 Исто,стр.39.
4 Вуксановић,Д.(2001)Барокнидухусавременојфилозофији:Бењамин
–АдорноБлох,Београд:ИнститутзафилозофијуФилозофскогфакулте
тетауБеограду,стр.25.

5 Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

6 Исто,http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.
pdf
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местареализацијеи односпосматрачапрема свакој врсти
димензијекојуможецеребралнопроцесуирати.Инсталаци
ја,каоеклектичанмедиј,имапотенцијалзавиртуелне,си
нестезијскесимулацијеирепрезентације,исхватафизички
просторкаомогућностзадис/континуиранудистрибуцију.7

Неки видови савремене уметничке продукције су привре
меногкарактера,аекранскеслике,аудитивниидругиеле
ментикојиградемултисензорнесистеме јесусредствако
муникације. Данас доступни и флексибилни медији могу
једноставно да се пребаце у неки други и да потпуно ис
креирајуновконтекстисмисао.ПремаЧеланту,уметничка
имагинацијаподразумевапроизвођењеодређеногквалите
таперцепцијеипросторазаучешћепублике,комуникација
се развија експоненцијално, а виртуелно повезивање, које
можебитиврлонеконтролисано,осећањеиформативност
уметности,којинеподлежувишенекимрестрикцијама,до
водедо гашењаирастапањаувиртуелнојреалностиидо
потпунемимезе.8

Дигитално,новомедијскодобазахтеваиодархитектуре,да
сапревазилажењемлинеарностиидијаграма,постависебе
на нов начин. Паић сматра да би архитектура требало да
будеудигиталномпростору,што значи,променитиоднос
„спрам ‘медија’ своје ‘медијалности’, и преиначити га у
‘метајезикдигиталнеархитектуре’.”9Местонакојемсеукр
штајуинсталацијаиархитектураизрастанатрагувиреал
нога,као„...разигранопропитивањештозначиобитаватиу
просторувиреалностикадвишенеманишта’реално’осим
исконскогадодираизмеђуудаљенихсубјеката/актеракому
никације.”10Појамвиреалностипредстављенјекао’вирус’
вештачке  конструкције света, са упориштем у „чистој
идеји”.„Језикисликеструјеуенергијичистеинформације
којаархитектуридајепотицајзасусретсДругим.”11Изтога
проистичекомуникација,ненужноинтерактивна,аликоја
дајесмисаоупотребљениммедијимаустварању„креативне
архитектоникехаоса”(Ж.Паић).

7 Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

8 Челант,Ђ.(2012)Artmix,Београд:Hesperiaedu,стр.35.
9 Паић,Ж.(2008)Новеструнетехнокултуре;архитектурауроњенихсли

ка,ТКХ,часописзатеоријубр.16,Београд:Центарзатеоријуипраксу
извођачкихуметности,стр.45.

10Исто,стр.44.
11PenezićiRoginaarhitekti(2008)Tkosebojivukajošudigitalnojeri?Inter
aktivnainstalacijanaVenecijanskombijenalu,Zagreb:V/B/Z,str.42.
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Питање интерактивне инсталације у архитектури
дефинисано је и као одрживост идеје у току процеса
реализацијеинтерактивнеинсталацијекаорадаидогађаја.
„Ријечје,дакле,оинформацијикаоупутствузадјеловање
у интерактивној комуникацији човјека, земље, строја и
онихзнаковакојијошупућујуна‘вишакимагинарнога’”.12
Савремена уметност и архитектура имају своје начине
превођењаизмеханичкогувиртуалнодоба.Сампојампро
стора,услужбикомпјутерскиилимашинскипроизведеног
виртуелногдомена,остајеневидљив,непостојећиупросто
рудокмусенеприступиидоксенанекиначинматеријал
ноневизуализује,као,например,надисплеју.13

***

Меклуан(MarshallMcLuhan)јесматраодасууметнициони
појединци,способнидауразнимнаучним,хуманистичким
идругимдисциплинамаразумејуимпликацијеновихзнања
усвомвремену.Питаосекакосеноситисаимпликацијама
будуће технологије.Уметницибимоглипостатипажљиви
преводиоциновихуметничкихформиусоцијалненавигаци
онекарте,ауметностпутоказзатокакопреуредитинечију
психузаантиципирањенашихпроширенихспособности.14
Докјечовеквизуелногдоба„сањаооудаљенимциљевима
иообимнименциклопедијскимпрограмимаучења,”човек
електронскогдоба„претпостављатомедијалогинепосред
ноангажовање”15.Живећинапланетикаоуглобалномпозо
ришту„укојемнемагледалаца,већсамоглумаца”16,свису
укључениучинстварањадогађајакојијенеопходноплани
ратиилипредвиђати,доксамопосматратиилибити„фата
ланучесник”,ниједовољно.17

Уметници су склони „развијању субјективног фактора,
а избегавању сваке омеђености, попречно прелазе про
странствоодтрадиционалногдоексперименталног,непре
стано се бавећиметаморфозом која укључује све системе

12Паић,Ж.(2008)Новеструнетехнокултуре;архитектурауроњенихсли
ка,ТКХ,часописзатеоријубр.16,Београд:Центарзатеоријуипраксу
извођачкихуметности,стр.44.

13Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

14Ran,F.(2009)AHistoryofInstallationArtandtheDevelopmentofNewArt
Forms,NewYork:PeterLang,стр.211.

15Маклуан,М.,Светкаоглобалнопозориште,10.07.2014.,www.zaprokul.
org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.

16Исто,www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
17Исто,www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
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комуникације”18. Систем је изгубио своју „хијерархијску
стабилност”(Ђ.Челант),укојем,уследпоништавањатра
диционалних разлика и категорија „настају вишеструке и
фрагментарне формације”19, и већ, скоро свуда, присутна
интерактивност као друштвено пожељан облик деловања.
Тако,и савременууметничкупраксупратиистипринцип,
којиуконтекстумултимедијалности,добијановквалитет.

***

У конструисаном свету просторно – временских датости
инсталације, и уметник и посетилац користе информаци
јечинећитоготовоувекизсвогцентра.20Интерреагујући
на границиочекиваногиизненађења, одређен степен „мо
далитеталичности”(М.Морс)посматрача,тражисвојуре
ферентнутачкууодносупремапростору,најпре,наосновy
инстинктивногосећања.Мноштво„везаизмеђупростора,у
телусапросторимаукојимасетелоналази”21,стварапро
стор „конституисан према пољима личне енергије”22, који
изспољашњефизичкеманифестацијепочињедасепретапа
каунутрашњој.Комуникацијасапросторомсеодржава„...
путемнапонаизмеђунашенепосреднеситуацијекаоегзи
стенцијеконкретногпростораипростораегзистенције”23,у
којојсесучељавајуидентитетиразнихсубјекатасвихфаза
радауколоплетуразличитихискустава.

У просторној интерактивној инсталацији појављује се
„дистрибуирано ауторство над садржајем.”24 На основу
добро повезане структуре за стварање садржаја рада,

18Челант,Ђ.(2012)Artmix,Београд:Hesperiaedu,стр.13.
19Исто,стр.22.
20„Постајетесвеснисвогтелакаосистемазапремина,деловаиритмова:

као усклађене збирке просторија, канала, чврсте,флуидне и гасовите
материје:каокомбинацијееластичних,крутихкостијукојесупрекриве
неиповезанегипким,растегљивиммишићимаимембранама–свеово
подржава и окружује централне, пулсирајуће, животне увале, заливе,
и групе покретне унутрашњости”;Шекнер, Р.Простор у амбијентал
номпозоришту,у:КаПостмодерномпозоришту,Измеђупозориштаи
антропологије,приредилеипревелеЈовићевић,А.иВујић,И.(1992),
Београд:Институт запозориште,филм,радиои телевизију,Факултет
драмскихуметности,стр.21.

21Исто,стр.21.
22Исто,стр.18.
23Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:

Грађевинскакњига,стр.61.
24Клеут,Ј.(2012),Културабр.135,Интерактивностимултимедијалност

употразизазначењемиконтинуитетом,Београд:Заводзапроучванње
културногразвика,стр.166.
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развијасеоднос„корисникапремагенерисањусадржаја.”25
Аухипостазиранимамбијентима(Д.Вуксановић),26фокус
сепребацујесаауторанапубликуиподржаваидејудапу
бликаима/добијезамисаодабуде„главниредитељ”.Укљу
чивањемуразневрстеиспитивањаучеснициостварујуне
куврстухипнагогичке„визије”креирањемсопственогдо
живљаја, што доприноси њиховом осећају компактности/
хармонијесарадом.

„Којиутисакнапосматрачаостављакалеидоскопендогених
тачкипосматрањаинапетостизмеђуфизичкогиапстракт
ногдоживљаја?”27

Адекватно одабраним путевима „установљава се присут
ност”посетилаца,долазидомеђусобногсусретањаучесни
каиуметника,доновонасталогискуствакојечестодирект
но зависи од вештина индивидуе да се активно укључи у
креирање.Новоискуствоутврђујесесмеромкомуницира
ња, учесталошћу интеракција, количином избора, респон
сивношћусистема,степеномкорисничкеконтроле,могућ
ношћукорисникадамењаформуилисадржајпоруке,чул
нимбогатствомиевентуално,осећајемтелеприсуства.28

Потпуно„уроњено”телоуинтерактивноокружењеитота
литет,ограниченојеусвомделовању,иакосепојединацосе
ћакомплетнимисигурнимуситуацијикојусматрареалном.
Оннемаосећајда јеукљученутехнолошкуконструкцију
просторно темпоралне симулације.29 У још радикалнијој
техничкотехнолошкојтенденцијидаунашмозакбудеугра
ђенчипкојимседиректнокомуницира(интерфејсомизме
ђу људског нервног система и компјутера – wireheading),
омогућено је интелигентно складиштење интеракције у
меморију, могућност евоцирања успомена, презентовање
искустава, контролисање и мењање времена, прошлости,
садашњостии будућности.30С једне стране, нивоиинтер
персоналнеразменесепомерајусамикропланакаинтра
персоналнојкомуникацијииидејиосопственојслободи.

25Исто,стр.166.
26Вуксановић,Д.Уметничкостваралаштвокаомедијумпотрошње,уТео
ријауметничкогстварања:зборникрадова,уреднициГрубор,Н.иЈан
ковић,С.(2007)Панчево,Београд:МалиНемо,ЕстетичкодруштвоСр
бије,стр.193.

27Грау,О.(2008)Виртуелнауметност,Београд:Clio,стр.18.
28Клеут,Ј.(2012)Интерактивностимултимедијалноступотразизазна

чењемиконтинуитетом,Културабр.135,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.166171.

29Ran,F.(2009)AHistoryofInstallationArtandtheDevelopmentofNewArt
Forms,NewYork:PeterLang,стр.204.

30Исто,стр.205.
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Уколикосељудскaусамљеностпрограмскиобликујетакода
сељудиусмеравајуједнинадруге,мождаћети„разговори
усамљеника”битиипакуконверзацијимноштва,безјасне
границеутицајаспољашњегилиунутрашњегфактора,али
сасвепрожимајућимутицајима.Наовајначин,исказујесе
жељаза„друштвенимприближавањемобновизаједница,јер
јетуупитањуначелоурушавањавредностикојечинезајед
нички говорисуд.”31Нестајањемкомуникацијскихинтер
фејскихбаријерамогуће јетранспарентносткомуникације
учинитинепосреднијимискуствоммноштваукојојбисеиз
губилепозицијеучесникакреатораиучесникапосматрача
икојабисеспонтаноуређивалафлуидноменергијоммасе.
Померањеиз„затвореногсистемакомуникације”у„отворе
нисистем”носиризикда,уколикојечитавдогађајподигнут
на ниво спектакла, рад постане готово  невидљив, а сама
интеракцијањеговдекор.

Разматрајућипитањаувезисаучешћемсубјектаусавреме
нојпраксииефектиманаметањапублици,Крајнаксматра
да,ангажовањепубликечестоделује„каонекаквабенигна
инклузивнаестетика.”32Институцијекојепромовишупарти
ципацијукрозотворендемократичансистемучешћа,долазе
уситуацијудамождаинезнајући,тимепрекривајувише
ствари.Измеђуосталог,услучајукаданастоједасавреме
нууметностучине„мањемистериозномипријатнијом.”33
„...потенцијалнодестабилизујућиефектиучешћапретвара
јусеудоктринулакодоступногуметничкогпогледа”34.По
сматрачјестављенупозицијухедонисте,безобавезедаза
истаразуме,а„уметниквишенијепроизвођач,већпажљиви
чуварихранилацкојиобезбеђујеопстанак,забавуидруге
врстеуживања,публици...”35

31Арден,П.(2007)Контекстуалнауметност,НовиСад:Музејсавремене
уметностиВојводине,стр.224.

32Крајнак,Џ.Зависноучешће:амбијентиБрусаНаумана(BrusaNaumana)
у:Слика/покрет/трансформација покретне слике у уметности, при
редилиЧекић,Ј.иСтанковић,М.(2013),Београд:Центарзамедијеи
комуникације,Факултетзамедијеикомуникације,УниверзитетСинги
дунум,стр.189.

33Исто,стр.189.
34Исто,стр.190.
35Исто,стр.190.
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SPACEINTERACTIVEINSTALLATION–
TRAN(SPO)SITIONS

Abstract

This text presents some of the characteristics of space interactive
installation,whichcanberecognizedaselementsofotherwisedense
networksnecessaryfortheexistenceofaninteractiveproject.Production
ofspatialinteractiveinstallationsinvariousnon/commercialversions
directlydependsontheeconomicandotherstrenghtsofthesociety,its
technicalandtechnologicalstandards,structuresofculturalandmedia
policy, artistical patterns, etc. The attitude of the society towards a
public,individualorjointactionisalsoimportant.Interactionofthese
factorsgivesrisetoaquestionforthecreators,artists,audiencesand
participants as to how they perceive their position in the interactive
process.Tran(spo)sitionswilloccuranywayinthisarea,regardlessof
howaredefined“spaces”ofourpersonaland/orsharedexistence.

Keywords:space,installation,interactivity,communication
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