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ДЕФИНИСАЊЕПОЈМА 
УМЕТНОСТИ

Сажетак:Радсебавипроблемомодређењапојмауметностиса
посебнимосвртомнарешењакојанудесавременетеоријеумет
ности.Постоједвасупротстављенаприступакадасеговорио
уметностиистатусууметничкогдела.Први,удухуесенцијали
стичкетеорије, покушава да пронађе неко суштинско својство
уметности,азакојесматрадајенезависнооддруштвеногили
историјскогутицаја.Постојањетаквогесенцијалногсвојстваби
уметничкимделимадалоуниверзалнуиванвременутрансисториј
скуитранскултуралнувредност.Другиприступкрећеодпретпо
ставкедајестатусуметничкогделаувекстварконвенције,ане
есенције.Овосхватањеодбацујеперцептивниифеноменолошки
приступ,истичућицеонизконтекстуалнихуслова–друштвених,
културалнихиинституционалних–безкојихнијемогућеговорити
остатусууметничкогдела.

Кључнеречи:уметност,антиесенцијализам,отворенконцепт,
светуметности,институционалнатеоријауметности

Увод

Отклонодесенцијализмакојиседогодиозахваљујућиути
цајуструктуралистичкихипостструктуралистичкихтеори
ја,заслужанјезапотпуноновприступпроблемудефиниса
њапојмауметностииуметничкогдела.Теоријаотвореног
концептакојујепредложиоамеричкиестетичарМорисВајц
(MorrisWeitz)усвојојчувенојстудији„Улогатеоријеуесте
тици”1из 1956. годинеподстакла јенизнових теоријских
приступаурешавањупроблемадефинисањауметничкогде
лаиодређивањањеговог статуса.Покушајипроналажења

1 Weitz,M.(1956)TheRoleofTheoryinAesthetics,JournalofAestheticsand
ArtCriticismVol.15,pp.27–35;reprintin:AestheticsandthePhilosophyof
Art:TheAnalyticTradition,eds.Lamarque,P.andOlsen,S.H.(2004),Ox
ford:Blackwell,pp.1218.
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есенцијалнихсвојставауметничкогделапоВајцусепоказу
јукаонепотпуниинеуспешни.Разлогзатоонвидиупогре
шнопостављеномпитањукојенетребадабудеформулиса
нонаначин„Штајеуметност?”,већ„Којаврстаконцепта
јеуметност?”

Делује сасвим очекивано да је један од главних задатака
естетике,филозофијеилитеоријеуметностиодговоритина
питање„Штајеуметност?”,односноштајетошторазликује
уметничкоделоодосталихобјеката.2Учињенојемногопо
кушајадасепронађесуштинауметностикаостваралачког,
друштвеногиисторијскогфеномена,алијезаформулисање
дефиницијепотребнодатипрецизанодговорнаследећепи
тање:Која је то дистинктивнафункција која карактерише
уметничкадела?Накојиначинможемоозначитиуметничка
делакаопосебнукласуобјеката?

Миметичкетеоријеуметничкоделопокушавајудаобјасне
каоимитацијунекогобјекта,особеилидогађајаизстварно
сти.Например,теоријалепихуметностифранцускогфило
зофаШарлаБатеа(CharlesBatteux)почиванасагледавању
њихове заједничке црте у томе да подражавају стварност.
Какопостојеапстрактнаилисличнаделакојанепотпадају
подовај критеријум, теорија јемодификованаурепрезен
тативну:нешто јеуметничкодело ако заступанештодру
го.Ниова теоријанеможедаобухвати све случајеве, јер
нпр.архитектурајеуметничкодело,аданестојизанешто
друго.Експресивнатеоријасматранештозауметничкодело
акоонопреносижељенуемоцијупублици.Овајприступне
остављапросторзаонаделакојанисустворенасанамером
преношења емоција. Формалистичке теорије се заснивају
наморфолошкомодређењууметничкогдела.Онеполазеод
форме,самогоблика,каосвојствакојејезаједничкозасва
уметничкадела.КлајвБел(CliveBell)јепоставиопитање:
Којезаједничкосвојствоморајуиматиделаликовнеуметно
стидабиихразликовалиодсвегаосталогштонесматрамо
уметношћу?–„Самоједанодговоризгледамогућ–значај
наформа.[...]’значајнаформа’јеједносвојствозаједничко

2 Овонијесамотеоријскипроблемодвојеноднашегсвакодневногживо
таипраксе.Узмимокаопримерхирургијуихируршкеинтервенције.
Тешкодаћемоихвидетикаоалтернативунашемодласкунаизложбу
слика.Међутим,кадазнамодајепластичнахирургијадеоперформанса
францускеуметницеОрлан(Orlan),онданатајфеноменгледамоупот
пунодругачијемсветлу.Запитаћемосеоњенојодлуцидасеподвргне
болниминтервенцијама,штасветоговориодруштвуукомеживимо,о
жени,оличномиродномидентитету,каоиоприказивањуидеалажен
скелепотеууметностиипопуларнојкултури.(видети:Carroll,N.(1999)
Philosophy of Art – Contemporary Introduction, London and NewYork:
Routledge,p.6).



70

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

свимделимавизуелнихуметности.”3Формализамјеблиско
повезансаестетизмом,тј.сауверењемдајеуметничкоде
ло објекат који пружа естетски доживљај.Ни ова теорија
неможебитизадовољавајућајерпостојемногиобјектиса
естетскимсвојствима,аданисууметничкадела.

Владислав Татаркјевич (Wladyslaw Tatarkiewicz) историју
појмауметностиоквирноделинадвапериода:„Првипериод–
периодантичкогпојма–биојевеомадуг,трајаојеодVве
кастареередоXVIвеканашеере.Токомтихдугихвекова
уметностјебиласхватанакаопроизвођењепоправилима.
Биојетопрвињенпојам.Године1500–1750.билесупрела
знегодине:дотадашњипојам,иакојеизгубиостарупозици
ју,ипакјејоштрајао,ановисевећприпремао.Дококо1700.
годинестарипојамнијеуступиоместомодерноме.Садаје
уметностзначила–произвођењелепога.”4Уметностјеоно
штојевештонаправљеноионоштојенаправљенодабуде
лепо.Вештинаправљењасеодносиназанатскоитехничко
умеће,апојамлепогпрвенственонаоноштосепосматрачу
допадаучулномсмислу.

КрајемXXвекаууметничкаделаубрајајусеиразличити
објекти,ситуацијеилидогађаји,којисуумодернимвреме
нимаизгубилисвојуутилитарнуфункцију.Онисуизмеште
ни из свог некадашњег изворног корисничког у садашњи
посредни излагачки контекст. Тако једна ’здраворазумска’
дефиницијауметничкогделаможедагласи:уметничкоде
ло је ’оно’што се излаже или показује заједно са другим
уметничкимделима.5Каданеконовоилистароделоизло
жимосадругимвећпризнатимуметничкимделима,поста
вљамогауконтекстукомегапромовишемоиетикетирамо
каоуметничкодело.

У сусрету са уметничким делом првошто уочавамо је да
ононеизвиреизприродеисвета,већда је„постављено”
(GeStell)6усветипојављујесенаспрамњега,штосеможе
разумети „и каомимезис (заступање света онимшто није
свет) и као композиција (размештање у свету) и као екс

3 Bell,C.TheAestheticHypothesis,in:ArtinTheory19002000,AnAntho
logyofChangingIdeas,Harrison,C.andWood,P.(eds)(2003),OxfordUK,
CambridgeUSA:BasilBlackwell,p.108.

4 Tatarkjevič,V.(1978)Istorijašestpojmova–Umetnost.Lepo.Forma.Stva
ralaštvo.Podražavanje.Estetskidoživljaj.Dodatak:Osavršenstvu,Beograd:
Nolit,str.30.

5 Видетиу:Šuvaković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupii/ilipristupi
diskurzivneanalizefilozofiji,poetici,estetici,teorijiistudijamaumetnostii
kulture,Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.409.

6 ПојамкојијеупотребионемачкифилозофМартинХајдегер(MartinHe
idegger).
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пресија (уписивањеусвет,остављањетрагаусвету,алии
каопровоцирањесвета)икаоконструкција(стварање/про
извођењевештачкогсвета)икао„извођење”(интервениса
њеусвету,изазивањедогађаја)итд.”7Уметностје,такође,и
некаврстафасцинације,чулнепривлачностикојазаокупља
нашу пажњу техничким умећем, виртуозношћу, лепотом,
привлачношћу,узвишеношћу...Уметностсенајчешћевиди
као подручје показивањамајсторства и вештине стварања
уметничкогделаупољукултурекојејесхваћенокаоауто
номноподручјеунутарматеријалнихпраксидруштва.

Међутим,уновијевремеуказујесеинатодапроблемни
јесамоупроналажењузадовољавајућегодговоранапоста
вљенопитањеоприродиуметности,већиупроналажењу
правогпитања.ЖакДерида (JacquesDerrida) сматрада је
веомаважанначинњеговеформулације:

„Акосе,дакле,предавањаоумјетностиилиестетициза
почнупитањемовог типа („Шта јеумјетност?”, „Какво
јепоријеклоумјетностиилиумјетничкихдјела?”,„Који
је смисао умјетности?”, „Шта значи умјетност?” итд.),
обликпитањаовдјебивећбиоодговор.Умјетностбиу
овомслучајубилаунаприједодређенаилиунаприједра
зумљена....Одумјетностисеуопштеправиједанпредмет
укомесенастојиразликоватиунутрашњисмисао,нешто
непроменљиво, с друге стране, једномноштво вањских
промјенакрозкојебисе,каокрозмноштвопрекривања,
покушаовидјетиилиуспоставитиправи,пуни,изворни,
једанјединииголисмисао.”8

Начиннакојисепостављаједнопитањеувеликојмериод
ређујеиограничавамогућиодговор,илиупућујенањега.
Затојенеопходнодасеовајаспекттеоријскогистраживања
свакипутозбиљноузмеуобзир.

Антиесенцијализам

МорисВајцјеустановиоданесамоштосусесведефиници
јеуметностизакојезнамопоказалекаонепотпуне,већјеи
свакипокушајформулисањаесенцијалистичкедефиниције
уметностиосуђеннанеуспех,јерјевишенегоочигледнода
нијемогућепронаћисвојствокојејезаједничкозасваумет
ничкадела,адаистовременонијеисвојствокојеприпада
делимакојанеубрајамоууметност.Дефиницијауметности
неможебитизадовољавајућаако:својствакојанаводине
мајусвауметничкадела;илиакопостојеиделакојанису

7 Šuvaković,M.op.cit.,str.405.
8 Derrida,J.(1988)Istinauslikarstvu,Sarajevo:IPSvjetlost,str.2324.
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уметничкасанаведенимсвојствима.Например,уметност
неможедаседефинишекаоимитација,јерсунекамузичка
исликарскаделаапстрактнаинепредстављајуимитацију.
Садругестране,туристичкиснимцисалетовањајесуими
тација,алинисууметничкадела.Кадабиуметностимала
неку непроменљиву есенцију, када бисмо је затворили у
строгегранице,ондауметностубудућностинебимоглада
семења,субвертираилиодступаодуметностиизпрошло
сти.Вајцсматрададефиницијеможемоприменитисамона
затворенеконцепте,штоневажизауметностсањеномпро
менљивом,непредвидивомиотвореномбудућношћу.Како
историја уметности показује да одређена уметничка дела
превазилазесвојуепоху јерсусеразвијалакаоодступање
одканонаиправилаакадемскогстварања,уметностнеможе
даимаесенцијалистичкудефиницију.Својствокојебисмо
пронашликаозаједничкозасвауметничкаделакојаудатом
тренуткупознајемо,врлобрзобибилоодбаченоилиигно
рисаноодновихуметничкихтенденција.

Свакиновипокушајдефинисањауметностиуједнојебиои
критикапретходнихприступа–дасуонициркуларни,не
потпуни,преширокиилинепроверљиви.Вајцсезалажеза
много радикалнији захват: естетичка теорија безуспешно
покушава да дефинише оношто се не може дефинисати,
хоће да установи неопходна и довољна својства тамо где
ихнема,уметностсхватакаозатворенконцептиаконачин
њеногкоришћењазахтеваотворенконцепт.Ууметностисе
увекпојављујуновислучајевикојисеразликујуодтипич
них.Зато,дабисморешилиовајпроблемнетребазапочети
сапитањем„Штајеуметност?”,већ„Којаврстаконцептаје
уметност?”9ЏозефМарголис(JosephMargolis)Вајцовутезу
називаобртомодестетикекаметаестетици.10Првосемо
ра објаснити однос између употребе одређених концепата
иусловаподкојимаонимогубитиадекватнопримењени.
Вајцово решење се темељи у позивању наВитгенштајно
ву(Wittgenstein)теоријуигара.Нетребапоставитипитање
„ШтајеприроданекогфилозофскогX?”,чакнисемантичко
питање„ШтаXзначи?”,већ„ШтајеупотребаX?”Витген
штајн је покренуопитање „Шта је игра?”Традиционални
теоријски одговор се заснива на тражењу скупа својстава
карактеристичнихзасвеигре.Међутим,таквасвојстванико

9 Видетиу:Weitz,M.TheRoleofTheoryinAesthetics,in:Aestheticsandthe
PhilosophyofArt:TheAnalyticTradition,eds.Lamarque,P.andOlsen,S.H.
(2004),Oxford:Blackwell,p.14.

10Видетиу:Margolis, J.TheDefinitionofArt, in:PhilosophyLooksat the
ArtsContemporaryReadingsinAesthetics,ed.Margolis,J.(1987),Phila
delphia:TempleUniversityPress,p.138.
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јошнијеуспеодаодреди.Оноштосигурноможемоуочити
нисупотребнаидовољна својства, већ комплекснамрежа
сличностикојесепреплићуиукрштају.11Каданаснекопита
штајетоигра,миузимамонекеигрекаопримере,опише
моихидодамо:Овеисличнествариназивамоиграма.Вајц
полазиодВитгенштајновеидеје’породичнесличности’по
којој стваринисумеђусобноповезаненекимсуштинским
својством, већ низом преклапајућих сличности. Као што
члановипородицеличеједаннадругога,иакотусличност
неможемоодредитиједнимсвојством,такопостојеиспле
тови сличности између уметничких дела, иако не постоји
својствокојејезаједничкосвимуметничкимделима.Про
блемприродеуметностисличанјекаокодигара,јерзасве
оноштовидимокао’уметност’неможемоутврдитизајед
ничкасвојства,већсамонитисличности.Сличновлакнима
којасвојимкомплекснимсплетомконституишуцелудужи
нуканапа,иакониједнопојединачновлакнонеидецелом
дужиномканапа,уметничкаделасусједињенасплетомпо
родичнесличности,аненекомврстомесенцијенаоснову
којеможемоформулисатижељенудефиницију.

Акобисмоодредилипотребнеидовољнеусловезаприме
нуодређеногконцептауметности,тајконцептбибиозатво
рен12.Какотеусловејошниконијеадекватноодредио,Вајц
одбацује јединствене есенцијалистичке дефиниције запад
неестетикеинудиконцептуметностикојијепроменљиви
отворен13замодификације:

„Уметност, сама, јеотворенконцепт.Новиуслови (слу
чајеви) стално се појављују и несумњиво ће се стално
појављивати;новеформеуметности,новиправцићесе
развити,изахтеваћеодлукеодонихкојисузаинтересо
вани,обичнопрофесионалнихкритичара,даликонцепт
уметноститребапроширитиилине.Естетичаримогупо
ставитикаоосновуусловесличности,аданикаданетра
жепотребнеидовољнеусловезаисправнуупотребукон
цепта.Кадајеречоконцептууметности,условињегове
употребе никада не могу бити исцрпно набројани, јер
уметнициувекмогустворитиипонудитиновеслучајеве,

11Видетиу:Weitz,M.op.cit.,str.16.
12„Zatvorenikoncept jeopštazamisaoumetnosti ilipojedinihdisciplinako

juodređujekonačanidovoljanbrojaspekatanaosnovukojihsemožereći
šta jeste i štanijeumetnost, slikarstvo, skulptura,poezija”,Šuvaković,M.
(1999)Pojmovnikmoderneipostmodernelikovneumetnostiiteorijeposle
1950. godine, Beograd –Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti,
Prometej,str.66.

13„Otvorenikoncept sezasnivanastavudasukonceptiumetnosti istorijski,
kontekstualno i konceptualno promenljivi, višeznačni i raznovrsni”,Исто,
стр.66.
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паточакмогубитиислучајевиприроде.Онићезахтева
тидасеконцептпрошириилизатвори,илиизмислинови
(нпр.’Тонијескулптура,тојемобил’).”14

Ми,наравно,можемоизабратиизатворениконцептуметно
сти.Међутим,тимеспутавамонајважнијиусловпостојања
уметности,атоје–креативнаактивност.Вајцнесматрада
треба одбацити затворене концепте уметности.Узмимо за
примерразликуизмеђупојмова’трагедије’и’грчкетраге
дије’.Првијеотворенимораостатитаквимдабидопустио
могућностновихкреативнихприступа.15Другијезатворен
икаотакавјепотпунофункционаланкадасепримењујена
скуп’грчкихтрагедија’.Акоестетскетеоријесхватимодо
словно,каоштосмовидели,оненећебитиупотребљивеу
свимжељенимслучајевима;алиакоузмемоуобзирњихо
ваограничења, ондаонемогубити веомаприменљивена
одређенскупобјеката:

„Вајцзакључуједанијемогућедефинисатиопштипојам
уметностиилипојамуметничкогдела,поштонепосто
јесуштинскасвојствасвихуметности,већсамоизвесни
културомдатиаспектипојединихуметности.Другимре
чима,могућасуодређењауметностизаспецифичнуупо
требуинамену.”16

Критикаесенцијализмајепажњусапојавностиуметничког
дела усмерила ка изучавању услова у којима се прихвата
одређеноуметничкодело.Затозадатакестетикевишеније
трагањезанекомопштомтеоријомсвихуметности,већиз
вођењепротоколапризнавањанекогслучаја’X’зауметнич
кодело.Вајцоватеоријасепоказалапогодномкакозатума
чење„тешких”инетипичнихуметничкихделакаоштосу
делаконцептуалнеуметности,такоизамногобројнаумет
ничкаделакојанисунасталауокриљузападнецивилизаци
је.Например,изборreadymadeобјекатаМарселаДишана
(MarcelDuchamp)никаднијебиоусловљенкритеријумом
естетскогужитка,већјебиозаснованнавизуелнојиндифе
рентностисапотпунимодсуствомдоброгилилошегукуса,

14Weitz,M.TheRoleofTheory inAesthetics, in:Aestheticsand thePhilo
sophy ofArt: TheAnalytic Tradition, eds. Lamarque, P. andOlsen, S.H.
(2004),Oxford:Blackwell,pp.1516.

15„ПремаВајцу,уметностсенеможедефинисати,какосупретходнифи
лозофиуметностипретпостављали,затоштојеуметностотворенкон
цепт,концепткојиодређујепољеактивностиукомесуоригиналности
инвентивностсталнемогућности”,Carroll,N.(1999)PhilosophyofArt–
ContemporaryIntroduction,LondonandNewYork:Routledge,p.211.

16Šuvaković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupii/ilipristupidiskurziv
neanalizefilozofiji,poetici,estetici, teoriji istudijamaumetnosti ikulture,
Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.441.
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каонекаврста’потпунеанестезије’.Рецепцијауметничког
делајеисказанакаоинтелектуална,анечулна.Насличан
начин музичко дело 4’33” композитора Џона Кејџа (John
Cage)представљаподређивањечулногутискаконцептуал
нимпотенционалностимакодкојихтишинапостајевише
значниелементмузичкогиуметничкогистраживања.

Светуметности

Увођење идеје ’породичне сличности’ критикована је на
вишеначина.Људинисугруписаниупородиценаоснову
сличности,већнаосновузаједничкегенетскеприпадности.
Уопштенипојамсличностијепосебнопроблематичанјерје
неупотребљивкаокритеријумкласификације.Узмимо још
једномкаопримеррадовеМарселаДишана.Он јеписоар
идентичансвимосталимписоаримаизсеријепоставиокао
уметничкодело.Акотајписоарпредстављауметничкоде
лопоВајцовомкритеријумусличности,заштоондадруги
идентични писоари из серије немају исти тај статус?Два
идентична писоара ће увек више личити један на други,
негописоарибилокоједругоуметничкоделосакојимга
поредимо.Критеријумсличностиниједовољандаобјасни
јединствоилиинтегритетбилокојегконцепта.Свеможеда
личинанештодругонанекиначин.Акобисеувеорестрик
тивникритеријумпокомеодређујемосличностновихумет
ничкихделасауметничкимделомкојеслужикаопарадиг
ма,тобимоглодаводикаформулисањуесенцијалистичке
дефиницијекојуВајцжелидаизбегне.

ЏорџДики(GeorgeDickie)примећуједаВајцнеможеобја
снитинаосновучегасепрвоуметничкоделоквалификује
каоуметничко.Чакидасеуметничкаделаодређујунаосно
ву сличности са претходнимделима, и даљебипостојала
оригиналнауметничкаделакојанемајусвогпретходникаи
чијистатуснијемогућеодредитинаосновуВајцоветеорије.
Вајцовопозивањенаидеју’породичнесличности’необез
беђујецеловитообјашњењекакостварипостајууметност.

Приговорити се може и Вајцовој тези да је есенцијали
стичкадефиницијаусупротностисакреативнимсвојством
уметности.Заштонебибиломогућенанекиначинуесен
цијалистичку дефиницију укључити и креативно својство
уметности?

Морис Манделбаум (Maurice Mandelbaum) сматра да је
Вајцова основна грешка што тражи есенцијално својство
уметностикојеједоступнонашојперцепцији.Уместодасе
есенцијалистичкадефиницијасматранемогућом,есенцију
требатражитиунечемуштониједоступноперцепцији,као
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штојерелационосвојствоизмеђуодређенихврстаобјеката,
праксиилиљуди.Манделбаумсматрадаоноштосваумет
ничкаделамождаимајузаједничкојестеодређенафункци
ја.Одговорнаовајприговорјеследећи:каоштодосадани
сууоченазаједничкаунутрашњасвојствазасвауметничка
дела, таконисууоченанинекадруга својстванедоступна
нашојперцепцији.

АмеричкиестетичарАртурДанто(ArthurDanto)уводипо
јам свет уметности (енгл. Artworld) да би показао како
уметничко дело није само изоловани објект, ствар по се
би,иличулнапојава,већдапостојииважанконтексткоји
уоквирујеуметничкодело:

„Видетинештокаоуметност захтеванештоштооконе
можеопазити–атмосферутеоријеуметности,познавање
историјеуметности:једансветуметности”.17

’Светуметности’јеисторијскоидруштвеноокружењекон
ституисанопроменљивимпраксамаиконвенцијамауметно
сти,наслеђемкојечинеуметничкадела,намерамауметника,
писањемкритике,итд.Уметничкоделоможебитибилошта
што се појавило под одређеним условима историје, умет
ности, културе, или друштва, ако је на друштвеној сцени
препознатоипротумаченокаоуметничкодело.Дантосма
традаједноделонеможепостатиуметностаконепостоји
местоприпремљено зањега у ’свету уметности’ у складу
сапретходномисторијомуметничкогстваралаштва.Статус
уметничкогделазависиодисторијскогконтекстаукомеје
оноствореноипрезентовано.Историјскадефиницијаможе
дабудеформулисананаследећиначин:нештојеуметнич
коделосамоакостојиуодговарајућемодносупремасво
јимпретходницима.ДантодајепримерBrilloкутијакојеје
израђивао и излагао поп арт уметникЕндиВорхол (Andy
Warhol).ОригиналнеBrilloкутијениконикаднијесматрао
зауметничкадела,алиштајеондатоштоВорхоловимку
тијамадајестатусуметничкихдела?Дантонудиодговор:

„ОноштонакрајукрајеваправиразликуизмеђуBrilloку
тије и уметничког дела које изгледа каоBrillo кутија је
теоријауметности.Теоријајетакојакутијусмештаусвет
уметностиичувајеодурушавањаустварниобјекатшто
онаи јесте (уизвесномсмислуто јесте јенештодруго
одтеуметничкеидентификације).Наравно,безтеорије,
посматрачјенеспособандајевидикаоуметност,адаби
је видеокаодеосветауметности,онморадавлададо

17Danto,A.TheArtworld,in:PhilosophyLooksattheArts–Contemporary
ReadingsinAesthetics,ed.Margolis,J.(1987),Philadelphia:TempleUniver
sityPress,p.162.
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бримделомтеоријеуметностикаоиштоморапознавати
знатан део историје савременог њујоршког сликарства.
Кутијанебимоглабитиуметностпрепедесетгодина.[...]
Светмора бити спреман за неке ствари, а свет уметно
стиништамањенегореалнисвет.Улогатеоријауметно
сти,данаскаоиувек,једаучинисветуметности,каои
уметност,могућим.”18

Дантојеовимзакључкомначиниобитанотклонодтради
ционалногмодернистичкогканонапокомеуметностпрет
ходитеоријииуказаоначињеницудајетеоријатакојадаје
оквирукомејемогућарецепцијауметности.19

Институционалнатеоријауметности

Амерички филозофЏорџДики (GeorgeDickie) сматра да
су традиционалне теорије уметности преуско фокусиране
дабибилезадовољавајуће.Институционалнатеоријануди
шириконтексткојиможедаобухватиионауметничкадела
закојанемаместаутрадиционaлнимтеоријама.Веомава
жанДантоовпојам’светуметности’20Дикиразрађујеипре
цизиракаоинституционалноформализованиконтексткоји
представљадруштвенуситуацијуукојојсејавноспроводи
прихватање неког ’објекта’ за уметничко дело на основу
уговоренихправилакојаодређујутуинституцијуикомпе
тенције заступникаинституције.Утеинституцијеспадају
музеји,галерије,позоришта,концертнедворане,биоскопи,
издавачкекуће,итд.Онеодређујуштауметничкоделојесте,
аштаније,иштаможебитикандидатзауметничкодело:

„Институционалним приступом сматрам идеју да су
уметничкаделауметносткаорезултатместакојезаузима
јууоквируинституционалногсистемаиликонтекста.”21

Уметничкоделонијенужноодређено’својством’уметнич
когилиестетског;уметностјестатус,анесвојство.Појам

18Исто,стр.164.
19„ArturDanto je teorijomsvetaumetnosti izveokonceptualizaciju ‘autono

mijeumetničkogdela’posredstvomteorijeokružujućegkontekstaiprezen
tovanjemteorijskogtumačenjakarakterakontekstaumetničkogdela”,Šuva
ković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupi i/ilipristupi“diskurzivne
analize” filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture,
Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.448.

20Појам’светуметности’лежиусамомсредиштуинституционалнетео
рије,видети:Dickie,G.TheNewInstitutionalTheoryofArt,in:Aesthetics
andthePhilosophyofArt:TheAnalyticTradition,Lamarque,P.andOlsen,
S.H.(eds)(2004),Oxford:Blackwell,p.49.

21Dickie,G.TheNewInstitutionalTheoryofArt,in:AestheticsandthePhi
losophyofArt:TheAnalyticTradition,Lamarque,P.andOlsen,S.H.(eds)
(2004),Oxford:Blackwell,p.47.
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статусаозначаваулогукојуједанобјекатможеиматиукул
туриидруштву–онможебитиобјекатзасвакодневнуупо
требу,алиможебитииуметничкодело.Објекатнепостаје
уметничкоделонаоснову’естетскихсвојстава’којапосе
дује, већнаосновупридавањастатусада јестеуметничко
дело.Објекат сампо себи није битан, већ је битно да за
ступнициинституције(уметнициичиновници)тајобјекат
одаберуиприхватезауметничкоделоипризнајумустатус
уметничкогдела.

Дикиформулишедефиницијууметничкогделанаследећи
начин:„Уметничкоделојеартефактстворендабибиопре
зентованпублицисветауметности”.22ОвудефиницијуДики
јекасниједорадиоипонудионаследећиначин:

1.Уметникјеособакојасаразумевањемпартиципирау
стварањууметничкогдела;

2.Уметничкоделојеартефактстворендабудепрезенто
ванпублициизсветауметности;

3.Публикучинељудикојисунанекиначинприпремље
нидаразумејуобјекаткојиимсепрезентује;

4. Свет уметности је свеукупност свих система света
уметности;

5.Системсветауметности јеоквирукомеуметникпу
блицисветауметностипрезентујесвојеуметничкодело.23

Савремени теоретичар уметности Стивен Дејвис (Stephen
Davies)предлажедваосновнаприступапроблемудефини
сања уметности – функционални и процедурални. Функ
ционалистиверујудајенекиобјекатуметничкоделосамо
акоиспуњаваодређенуфункцију,односноакослужиодре
ђенојсврси,којасенајчешћепоистовећујесадоживљајем
естетског искуства. За разлику од њих, процедуралисти
сматрају данештоможебитиуметничкодело само ако је
створеноускладусаодређенимправилимаилипроцедура
ма.Функционализамјошувекнијепронашаоједнусвепро
жимајућуфункцијузасвауметничкадела.Процедурализам
има тешкоћу да верификује уметничка дела која стварају
уметнициизванамбијентасветауметности.Дејвиссматра
да институционална теорија даје најубедљивију процеду

22Исто,стp.53.Артефактјеобјекаткоји јенаправиочовек.Оннемора
дабудефизичкиобјекат:песманијефизичкиобјекат,алијеартефакт.
Перформансиилиимпровизованиплесовисутакођеартефакти јерсу
производчовека.

23Видетиу:Davies,S.(1991)DefinitionsofArt,IthacaandLondon:Cornell
UniversityPress,p.84.
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ралну дефиницију уметности: „Нешто је уметничко дело
акојепосвећено,крштено,илипочаствованокаоуметничко
делооднекогакојеауторизовандагаучиниуметничкимде
ломсобзиромнапозицијукојузаузимауинституцијисвета
уметности”24.Наовајначин,кадасеуместоестетскогуводи
институционалникритеријум,лакојеразуметиразликуиз
међу,напримеруметностисаједнестране,изаната,забаве
ихобија,садруге.

Закључак

Представилисмотривеомараширенеиутицајнесавреме
не теорије уметности: Вајцов антиесенцијализам, Данто
ов ’свет уметности’ иДикијеву институционалну теорију.
Вајцова теорија отвореног концепта изложена у његовом
чувеномесеју„Улогатеоријеуестетици”,обртомодпита
ња„Шта јеуметност?”капитању„Којаврстаконцепта је
уметност?”,подстаклајеновприступуначинуодређивања
статусауметничкогделаиизазвалареакцијувећинесавре
менихтеоретичарауметности,што је запоследицуимало
појавуновихтеоријскихистраживањаиалтернативнихпри
ступа.Нагласаквишенијебионапокушајимапроналажења
есенцијалистичкедефиницијеуметностиусмислунеопход
нихидовољнихуслова,већнапримениодређеногконцеп
та уметности који омогућава идентификацију уметничког
дела.Дефиниција није условда успешноидентификујемо
некиобјекат.Људисууспешноидентификоваливодумного
пренегоштојенаукаоткрилањенумолекуларнуструкту
ру.Свеприродненаукеисвакодневниживотсезаснивајуна
употребибројева,адаистовременонепостојидефиниција
појмаброја.Такође,постојањедефиницијенегарантуједа
ћемојезнатиприменитиусвиммогућимслучајевиманако
јесеонаодноси.Институционалнатеоријауметностиможе
дасесхватикаореакцијанаВајцовутеоријуантиесенција
лизма.Онаприхватаидејудајеуметност’отворен’концепт,
идасекритеријумиодређивањауметничкихделамогуме
њати временом. Ипак, за разлику од антиесенцијализма,
указујеинаинституционалнеуслове(друштвенепраксеко
јеобухватајусветуметника,публике,чиновника,итд.)под
којиманештоможедабудеприхваћенозауметничкодело.
Уосталом, како поДантоoвој иДикијевој теорији хипоте
тичкисвеможепостатиуметностуспецифичнимоколно
стима, њихове дефиниције уметности су компатибилне и
помирљиве са Вајцовом теоријом отвореног концепта. Из
овогаследидабибилопотпунопогрешноизвестизакључак

24Davies,S.(1991)DefinitionsofArt,IthacaandLondon:CornellUniversity
Press,p.78.
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даприхватањеотвореногконцептауједнозначиодбацива
њетрадиционалнихтеоријауметности.МорисВајц,25Џорџ
Дики,26каоимногидругисавременитеоретичари,сматра
јудасуитрадиционалнетеоријепотпуноупотребљивеако
ихнеуниверзализујемо,негоселективноприменимонаод
говарајућугрупууметничкихдела.Традиционалнетеорије
уметности,иакоограничене,нудекориснекритичкеувиде
и описују најважнија својства уметничких дела на која се
односе.

Вајцовастудијамногејеувериладасеуметничкаделавише
немогу дефинисати у смислуњихових унутрашњих свој
става која су доступна нашој перцепцији. Некадашње де
финицијекојесусезасниваленаесенцијалнимсвојствима
каоштојекатегоријалепог,свевишесунапуштане.Теоре
тичариуметностисусеокренуликаистраживањукомплек
снихрелационихсвојставауметничкихдела,којасуодре
ђенамногобројнимунутрашњимиспољашњимфакторима.
Уметностјередефинисананаосновуконтекстуалних,ане
естетскихсвојстава,такоштојеузетуобзиристоријскии
друштвениконтекстукојимасууметничкаделастворена,
презентована,интерпретирана,инапослетку,конзумирана.
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DEFININGART

Abstract

Therearetwooppositeapproacheswhenwespeakaboutartandstatus
ofaworkofart.Thefirstapproach,accordingtotheessentialisttheory,
tries to find some intrinsic property of art which it considers to be
independentfromsocialandhistoricinfluence.Theexistenceofsuch
essencewouldgivetosuchworkofartauniversalandtimelesstrans
historicalandtransculturalvalue.Thesecondapproachstartsfromthe
premisethatthestatusofaworkofartisalwaysamatterofconvention,
not essence.This view rejects the perceptual and phenomenological
approach,emphasizingawholeseriesofcontextualconditions–social,
culturalandinstitutional–withoutwhichitisnotpossibletotalkabout
thestatusofaworkofart.Artisredefinedoncontextual,ratherthan
aestheticqualities,takingintoaccountthehistoricalandsocialcontext
inwhichworksofartarecreated,presented,interpretedandfinally–

consumed.

Keywords:art,antiessentialism,openconcept,artworld,
institutionaltheoryofart


