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Сажетак:Овајраданализира,сједнестране,уметничкоделоМу
хамедаКафеџића–Мухе,асдруге,проматразначењеипримењи
восттеоријакултурнеапропријацијенањеговрад.Циљрадаједа
представисложенпоступакпреузимањатоковаипојаваизисто
ријеуметности,напримеруКафеџићевоградајапанскихукијое
дрвореза(XVIIXIXвек)иАмеричкогПопарта(XXвек),којикон
текстуализацијомииновативнимтретирањемдобијановазначе
њаичитања.Накрају,уконтекстуБоснеиХерцеговине,намера
ми је да заговарамидеју какоМухин уметничкирадимаодлике
неприпадањалокалнојсредини,традицијиипоседује,последично,
једнотранскултурноусмерење.Међунаведенимделимасеналазе
серијерадовапопут100ViewsofUkiyoe,VolumeI:Masters,омаж
укијоетрадиционалнимуметницимаодXVIIдоXIXвекатемати
зујућинизпредстава(позориште,митологија,еротика,самураји,
куртизане,пејзажи,животиње);затимсеријеHistoryrepainting
иJapanesqueкојесепоигравајусаконтекстомБоснеиХерцегови
не;100великихталасакојичинеомажиинтерпретацијуувиду
мурала/уличнеуметностиХокусаијевогВеликогталасаКанагаве;
као и Utamaro Lichtenstein која са хумором директно реферише
истовремено на уметнике Роја Лихтенштајна и Хокусаија, два
битнаузораМухинограда.
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Кључне речи: укијое, Јапан, савремена уметност, културна
апропријација,транскултурализам,БоснаиХерцеговина

Увод

ПесникиуметникХарисРекановићјеповодомрадова„100
Погледанаукијое”(100Viewsofukiyoe)рекао„Сунцемо
ждаиизлазиуЈапану,ализасигурносвакувечерлијежеу
креветсаМухамедомКафеџићем.”1Оваметафорапредста
вљасамоилустрацијуукојојмери јеовајуметникинспи
рисануметношћуикултуромЈапана.Увишенавратамије
напоменуодаТВнегледаод1996.годинеидасвакиданпо
гледамакарједананиме(anime)филмилисерију.Од2001.
годинесвењеговесликеносеодликестилакојијесаградио
набазиграфичкетехникеитематикејапанскихукијоаиз
међуXVII иXIX века и сликарства поп артаXX века из
САД.Верујемдаједосадауспеодасеповежесавећином
фановајапанскепопуларнекултуреуБиХ,СрбијииХрват
ској,дајапанскаамбасадауСарајевузназасвакуњеговуиз
ложбуидогађај,каоидајепрактичнонемогућедабилокоји
уметникизЈапанабудеуземљи,адаонзатонезна.Упар
навратасамуразговоримасамојимколегамарекаозањега
даје„босанскијапанац”.Нисаммутојошрекао.

Занекогамождаопседнутост,азадругогаискренапосвеће
ност,радМухамедаКафеџића–Мухеједубокоукорењену
методипреузимањатемаитехникаизисторијеуметности,
избегавајућиолакосмештањекакоувреме,такоилокалну/
географскусредину.Мојциљјеуовомтекстудасагледам
његов уметнички поступак којим креативно интерпретира
својеузоре(одкојихсујапанскимајсториукијоеанајзасту
пљенији),процесиконтексткултурнеапропријације,каои
транскултуралнапоследицаовогмешањаи(не)припадања
једномместу.Другимречима,накојиначинуметникпри
свајањем(апропријацијом)2градисвојкосмополитскииден
титетнабазикултурекојаје(привидно)временскиудаљена
икултуролошкидругачија.

1 Стојсављевић, A. (2012). Поп арт и поп арт, 100 Views of Ukiyoe,
VolumeI:Masters,ГрадскагалеријаБихаћиhttp://muhaonline.com/.

2 Урадукористимсватриизраза(преузимање,присвајање,апропријаци
ја)саистоветномтежњом.Првадвапредстављајунајпогоднијипревод
насрпски,докјетрећипозајмљеницаизенглескогјезика–какоуду
хусамогзначењаречи,такоисареференцомнаизразкоји јешироко
прихваћенустручнојлитератури.
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100погледанаукијое:контекст

У циљу како разумевања, тако и вредновања уметничког
дела, а посебно у случајевима када се ради о уметности
изпрошлостиикојанепотиченужноиз„наше”културне
традиције,неопходнојесагледатицеосплетмеђузависних
података. Тј, контекст је „оквир или окружење у којем се
појављује,настаје,употребљава,означаваиразумевапред
мет, ситуација, догађај, стварање, језик,уметничкоделои
његово значење”.3 Истраживањем контекста уметничког
делаузимајусеуобзирсвепосебностиудатомвременуи
простору, разлике и сличности са нашим, актуелним вре
меном, што омогућава процес рефлексије. Више од тога,

3 Шуваковић, М. Контекст, у: Појмовник теорије уметности (2011),
Београд:Орионарт,стр.381.

Илустрација1NansoSatomiHakkenden,OntheRoofof
HoryujiafterToyokuniIII,серија100ViewsofUkiyoe,
VolumeI:Masters,2011;МухамедКафеџић–Муха

http://muhaonline.com/

Илустрација2AmaandoctopusafterHokusai,серија
100ViewsofUkiyoe,volumeI:Masters,2011;

МухамедКафеџић–Мухаhttp://muhaonline.com/
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последичносесмањујемогућностпројектовањанашегвре
менанапрошлост,илиједноставнонанештоштоједруга
чије(однас),тимејасноуказујућиинаконтекстуметности
ипозицијесамогистраживача.Или,каконаводиусвомтек
стуоконтекстуПолМетикМлађи(PaulMettick,Jr),„...може
намсеучинитидатеособине(уметничкогдела,С.Т.)више
нису атрибути неке трансисторијске супстанце, већмодус
историјскеакцијесмештенунутарконтекстуалногкомплек
сакојиструктуирастварањеипријемуметности.”4Пратећи
наведене теоријскеодреднице, сматрамда је важносагле
датикакопроцесМухинепродукцијеиреференци,такои
интерконтекстуалностјапанскихукијоеисавременеумет
ностиуБиХ.

Од2009.Мухазапочињесеријуслика,техникомакрилана
платнима великих формата, под називом „100 погледа на
укијое”. Прва у низу планираних серија носи поднаслов
„Volume I:Masters” и посвећена је одабраним ауторима и
темама јапанскеграфикеизмеђуXVIIиXIXвека.Овасе
ријачинипочетнипрегледзакојиуметникнаводидапред
стављаосновузадаљеразвијањесерије,пресвегакрозтеме
свакодневног,породичног,градског,митолошког,културног
и еротског живота „плутајућег света”.5 Јапанске графике
укијоепредстављајуузорипредложакзадаљеразвијање.
Називсамесеријереферишенаназивекојесууметницида
вали албумима графика, попут „100 познатих призора из
Еда”одХирошигеа(Hiroshige)и„100погледанамесец”oд
Јошитошија(Yoshitoshi).

Укијое,графикеудрворезунамењенемасовномтржишту,
развијајусеуклимипериодаЕдо(1603–1867,владавинаТо
кугава(Tokugawa)шогуната),гдеградовидобијајунасна
зи захваљујућитрговцимаи занатлијамакојисуулагањем
у уметност изграђивали свој друштвени статус. Насупрот
класисељакакојајебилавезаназаселоипроизводњухра
не и војничке/владајуће класе самураја с којим су делили
градскаподручја,градскакласа(chōnin)јенајвишедопри
носиларазвијањукултурногживотауурбанимподручјима
сакојомсумоглидапредставевидљивостсвогекономског

4 МетикМлађи,П.Контекст,у:Критичкитерминиисторијеуметности,
ур.Нелсон,Р.С.иШиф,Р.(2004)НовиСад:Светови,стр.156.

5 Постојишестжанрова токомЕдоиМеиђи (Meiji)периода,према те
ми:yakusha(глумци),bijinga(лепежене),fukeiga(пејзажи),musha(рат
ници),kachoga (птицеицвеће)иshunga („пролећнеслике”, еротика).
Извор:Uhlenbeck, C. Erotic fantasies of Japan: theworld of shunga, in:
Japaneseeroticfantasies:sexualimageryoftheEdoperiod,eds.Uhlenbeck,
C.AndWinkel,M.(2005)Amsterdam:Hoteipublishing,p.10.
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и интелектуалног капитала.6 Овај свет, који се одвијао
у позориштима, борделима, кућама, луци, трговачким
путевима,наулицамаЈошиваре(Yoshiwara,четвртцрвених
фењера)главногградаЕда(данашњиТокијо)јебионазван
„плутајућимсветом”–привременим,светомзадовољстава
којинестајесасмрћу,животомкојијеусмереннасадашњи
тренутак,ускладусаверовањембудизма.7Упрошлостиоку
истренираномнауметностЕвропе(Запада)сујапанскидр
ворезиделовалинеобично,пресвегајерсезаистачинилода
„лебде”–унајвећемслучајујетомедоприносилоодсуство
класичнеперспективе(илипостављањакомпозицијесадве
илитрилинеарнеперспективе),нереалистичносликарство
(коједанасподсећаинастрип)иуопштеједанприступкоји
нијеимаозациљдазавараокодагледаусликукаоупрозор,
већјенаглашавалоравноћуиплошност.8

Овапривременостихедонизамградскогокружењасубили
примарнопредстављени крозмедијум који је биошироко
доступан и јефтин – кроз графику.Овај видмасовне кул
туре,ипоредсвојепопуларности,нијебиоприхватанкао
репрезентативанзазваничнууметностЈапана,иакојеимао
огромног утицаја како у додиру са европском уметношћу
(примарноимпресионизам), такоинавизуелниидентитет
Јапанаубудућности.Познатоједајезбогсамонаметнутог
ембарга према страним културама (до 1854. године) било
законскизабрањеноизношењејапанскеуметностиизванзе
мље,штосетицалоиовихграфика.

Умеђувремену,укијоесууприличнојмерипосталипоп
културна тековина Јапана,можда и из тог разлогашто су
билифасцинацијавеликомбројууметникасаЗапада,9 као
ичињеницедасеуликовнојиграфичкојуметностиЈапа
наналазекорениманге (manga)и,последично, анимације
–аниме.Стварање„фаме”повлачисасобомимасовнуре
продукцију у комерцијалне сврхе, а истовремено се јавља
иподстицајочувањаовеуметности.Неколикосавремених
уметникакористинаслеђејапанскеуметностиусвомраду,

6 Hane,M.(1974)Japan:ahistoricalsurveyThesocialstructure,Theearly
Tokugawaperiod,NewYork:CharlesScribner’ssons,p.151181.

7 Shively,D.H.Popularculture,in:TheCambridgehistoryofJapan,Volume
4:EarlymodernJapan,ed.Hall,J.W.(2006),Cambridgeuniversitypress,
p.756.

8 МуракамиТакаши(MurakamiTakashi)користиизразsuperflat,„супер
раван”.Извор:http://www.cooljp.com

9 Кафеџић,M.(2012)Једанод100погледа,магистарскирад,Академија
ликовнихуметностиуСарајевуиIves,C.F.(1976)Thegreatwave:thein
fluenceofJapanesewoodcutsonFrenchprints,NewYork:TheMetropolitan
museumofart.
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поигравајућисесаконтекстомкојисеприлагођавасагледа
вањусавременогсветакрозпризмуукијоеа.ТакоМасами
Тераока(MasamiTeraoka)усликамаидрворезимапреузима
визуелни код ових графика, док их садржајно обогаћује
референцаманасавременодоба(попут„инвазије”Мекдо
налдсхамбургерауЈапануиопасностиодсиде),докГађин
Фуђита (Gajin Fujita) у свом раду реферише истовремено
награфитиуметност(спојдвеурбанеуметности).Сдруге
стране,уметницаAјонаРозилБраун(IonaRozealBrown)ко
ристистилукијоеадапредставимешањекултура–јапан
скеиафроамеричкехипхопкултуре.10ПаруметникаизСр
бијесупакприсвојилиманга/анимереференцеусвомраду
попутАнеКрстић(„Младапартизанка”)11иНенадаКостића
(MasterpiecesIcanonlycopy?).12

Апропријација:играизмеђуоригиналаикопије

Преузимањеелеменатавизуелнекултуреуисторијиумет
ности–физичкиилиидејно–представљаједнуоднајста
билнијих традиција уметничког света.Можда баш из тог
разлогашто је присвајање нпр. туђе или прошле културе
блиско питањима оригинала и копије, имитирања, омажа,
креативнеинтерпретације,крађе,плагијата,каоирепроду
ковањауметностикрозтехничкасредства.Којићетермин
битиупотребљен,зависиодсамогконтекста.Уданашњем
глобалном свету питање оригиналности постаје комплек
сније,штосадоступнијиминформацијама,штосауочава
њемпаралелнихисличнихтежњиууметностикојисуна
стајалинезависно једниоддругих.13Притоме,сапојавом
штампе и фотографије оригиналност уметничког дела је
доживелавишеструкепромене.Учесталостисведоступнији

10Класичне позе, одевање и сцене из укијое дрвореза су обогаћени са
елементимахипхопкултуре(музика,одевање,фризуре,ситуације),док
сулицазатамљена(уциљуимитирањаиомажа),штопредстављаспој
исамодномпоткултуромкојасеуЈапануназиваganguro.Упоредити:
Harper,A.(2013)IonaRozealBrown’sAfroJapaneseMashup,Studio360.

11https://anakrstic.wordpress.com/installation/youngpartisan/
12http://www.nenadkosticart.com/#!1/c1cu5
13ЏејмсО.Јанг(JamesO.Young)утусврхунаводицитатедвојеуметника:

„...Апропријацијајеоноштописцираде.Штагодданапишемоје,све
сноилинесвесно,позајмица.Ништанеможедадођениизчега.”(Мар
гаретДрабл)„Лошиуметницикопирају.Добриуметницикраду.”(Пабло
Пикасо)Упоредити:Young,J.O.andHaley,S.NothingComesfromNow
here:ReflectionsonCulturalAppropriationas theRepresentationofOther
Cultures, in:TheEthics of CulturalAppropriation, eds.Young, J.O. and
Brunk,C.G.(2009)Oxford:WileyBlackwell,p.6.
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процесмасовне(ре)продукцијеодXIXвекајеприличноиз
менио(техничке)могућностисавременеуметности.14

Процеси репродукције и апропријације су различити, али
међусобноповезанијерузимајуоригиналкаопочетнутач
куимењајугаумањојиливећојмери.Репродукцијатежи
даштовишебудепопутпривидаоригинала,иакоимауступ
кеувеличиникојасечесторазликујеодоригиналногдела,
површининакојојјерепродукцијаизрађена,местанакојем
сеналази,квалитеташтампеидр.Такође,репродукцијаима
зациљдазамени(физички)оригинал,алидагаиистовре
меноучининепосредноприсутнимпосматрачу.15Делокоје
имазациљапропријацијуимавишекреативногпотенцијала
исасвимдругачијустратегију.Пресвега,преузимањемод
ређенихнпр.визуелнихелеменатаједнекултуреилиумет
ности, уметника или рада, долази до трансформације јер
ихприсвајадругиаутор.Онилионаможеовеелементеда
контекстуализујенасасвимдругачијиначин,даихкреатив
ноинтерпретираили,пак,дапитањеприсвајањатуђеграда
учиниморалноиправнопроблематичним.

Далиапропријацијапроширујеилибришекултуролошко/
историјскознање,процеснастанка,значењеиконтекстори
гиналног дела? Апропријација може позајмљене нарати
ведаучинипопутремиксаи семплинга (remix, sampling),
хармоничним или конфликтним спојем, или једноставно
личном интерпретацијом која нагиње омажу и/или култу
рипосвећеника,фанова.Дабихобјасниоконкретнијеовај
процеспреузимањауМухиномраду, прво ћуоцртатипо
ступактехничкепродукцијеуметничкогделаињеговедаље
трансформацијекрозапропријацију.

Поред укијое, важан узор у овом уметничком поступку
је и РојЛихтенштајн (RoyLichtenstein), један од носећих
уметникапопартаизСАДуXXвеку.Изградившисвојстил
заснованнапреузимањусадржајастрипскихоквираипре
носећиихнасликарствовеликихдимензија,Лихтенштајн
је супротставио код традиционалне уметности и масовне
културе,стапајућиихуједно.Стрипскекадровештампане
напапирусаограниченимквалитетомиизборомбојајеуве
ћаваонаплатнавеликогформата(ручносликана),уносећи

14„Репродукованоуметничкоделопостајеусвевећојмерирепродукци
јауметничкогделакојејеинамењенорепродуковању.Одфотографске
плоче,например,могућеједобитимноштвокопија;питањеоправојко
пијибесмисленоје”.Бењамин,В.Уметничкоделоувекусвојетехничке
репродукције,у:Есеји(1974),Београд:Нолит,стр.123124.

15Вишеу:Сретеновић,Д. (2013)Уметностприсвајања,Београд:Orion
Art,поглављеМоћтехничкерепродукције,стр.123146.
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појединеизмене,ализадржавајућиграфичкупрепознатљи
восторигинала.16

Украткимцртама,апропријацијаурадуМухамедаКафеџи
ћаМухејезасновананадваизвора–укијоеграфичкимре
продукцијамаисликарскетехникеРојаЛихтенштајна,што
јепрвауочилаисторичаркауметностиАмалијаСтојсавље
вић,премаследећојматрици:

Укијое:

1)Предлошкезаграфикеизрађујууметници–најчешће
у виду акварела и цртежа (оригинали, који махом нису
сачувани).17

2)Затимсеизрађујудрвеникалупинабазицртежа–за
свакубојупо једанкалуп (какосетехникаусавршаваи
бројбојарасте);такође,цртеждобијаизменепребацива
њемуновитехничкимедиј(акварел/цртеж–дрворез).

3)Упроцесуизрадеучествујучетириособе:уметник(ко
јинеучествуједиректноуштампи,јединоакојенекоод
етаблираних,уобичајенојебилодамусеодносебојена
одобрење),дрводеља,штампарииздавач.18

4)Свакидрвеникалупјемогаодаотиснеоко1.000при
меракапренегоштојеквалитетграфикапостајаонеујед
наченогквалитета.

5)Карактеристичнапојавнаодступањауштампикаооче
киванидеошармаукијоетехникенастајукаопоследица
потрошеностикалупа/дрворезаупроцесурепродуковања.

6)Деласудаљебилаумножаванаузависностиодпотра
жње, као и последично (комерцијално) репродукована
крозштампуикомерцијалнуробуодXXвека.

16Арган,Ђ.К.иОлива,А.Б.(2005)МодернауметностII:1770–1970–
2000,Београд:Clio,стр.247249;Лихтенштајн,Р.(1971)Штајепопарт,
Ликовнесвеске12,Београд:Уметничкаакадемија.

17Уметницисутакођеизрађивалиисликанеукијое,поредизрадеграфи
ка,иакосуштампаневерзијебилевишезаступљенезахваљујућисвојој
масовнојмогућностирепродукције.

18ИзузетакјеЈошитошикојијеуједноиштампаосвојерадове,штоуства
ри представља ауторски отисак и самим тим крај укијоеа и почетак
шинханге(„новегравире”,shinhanga).Такође,реткисуслучајевида
дасууметницисамосталнобилидеоцелогпроцеса.Овосевећиномве
зујезанастанакмодерногуметничкогпокретасосакуханга(„креативна
графика”,sōsakuhanga)почеткомXXвека.
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7)Ауторствојеуовомслучајудељено–потписиванису
иуметникииздавач.19

Лихтенштајн:

1) Поп арт XX века је установио технику преузимања
предложакамасовне(популарне)културеувидустрипова.

2) Уметничка интервенција се састојала у преношењу
предлошка (графичког отиска стрипа) на слику (уље и
магну).

3)Натајначинјеоригиналноделопролазилокрозпро
цестрансформације,уведенојеусвететаблиранеумет
ности,анеуметничкисадржајјеимаоиснагушокаи/или
ироније.

4) Подражавају се визуелни елементи штампе (бендеј
(BenDay)тачкице),алисесликаувећава,трпипромене
боје,ипоредподражавањатехничкерепродукције,остаје
видљивауторов„додир”.

5)Ауторствоје(само)Лихтенштајново.

Муха:

1)Мухапреузимасадржај,теме,ликове,стилиграфичке
елементеукијое,алинеимитирасамутехникудрвореза,
већихувећава(каоиЛихтенштајн)иуносиизмене.

2) Пројектује садржај на сликама великог формата у
технициакрила.

3)Видесетраговибоје(dripping),уметничкеинтервенци
јеудетаљима,бојамаиконтрастима.

4)Уместострипа,Мухакористидруговизуелносредство
(којејеумеђувременупосталоправапопимасовнави
зуелна одредница Јапана), реферишући такона обапоп
арта.

5)Поп садржај чинииуметникапоп,прелива сепопи
зам(попутпојединихпопартуметника,каоиекстреман
примерMr.Brainwashа20).

19Вишеу:Marks,A. (2010)Japanesewoodblock prints: artists, publishers
and masterworks 16801900, Singapore: Tuttle publishing, поглавље A
uniqueartform,p.1021.

20Вишеотомеуфилму„ExitThroughtheGiftShop:ABanksyFilm“(2010).
Поводомприсвајањасадржајаууличнојуметности,видетикаопример
интервјублогеркеsuzeeinthecityсаегипатскимуметникомКајзером(Ke
izer)(2011,http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/07/28/aneveningon
thestreetswithkeizer/). Попизам, према књизи Ендија Ворхола (Andy
Warhol)„POPism”.



177

СРЂАН ТУНИЋ

Мухин поступак полази од репродукције, јер су укијое
одавно ушле у процес масовне циркулације. Он за узор
узимарепродукцију (каоЛихтенштајнстрип)истварано
вуслику(једанпримерак,уникатутомсмислу).Тимешто
прави„новиоригинал”,онвраћаукијое(графичкиотисак/
репродукцију)на„почетак”,напредложаккојијесвакиуки
јоемораодаимапрештампе,акојисеунајвећембројуслу
чајеваизгубиопроцесомизраде.Такође,собзиромданије
постојала100%идентичностсвакоготискајерседрвенаму
страхабалакоришћењем,постојеразликеи„оригиналност”
сваке штампане серије, па и репродукција у зависности
од врсте подлоге, старости и квалитета. Док укијое губи
оригиналнипредложакиулазиутрострукипроцесрепро
дукције(графички,техничкиидигитални),копијестварају
(нове)оригинале.Преузимајућиипраксустарихмајстора,
МухамедКафеџићпоштујесржпредлошкаинаводииден
титеторигинала(називсцене,покоме,кадаигде),доксе
разликеизмеђуукијоеаињеговихсликапримећујунајви
ше у изменама бојених односа, прилагођавања одређених
обликасавременомдобуиостављањапомалоекспресиони
стичкогтрагаакрила.

Може седискутоватиу којојмери свакиуметниккојире
феришенапојавеуисторијиуметности,етаблиранаделаи
уметникежели,последично,даучинисвојрадвидљивијим.
ОслањањемнанаслеђеПопарта,уметникможедадотак
невизуелнекодовекојиимајусвогутицајаипрепознатљи
вост, односно парче славе21.Можда је овде згодно споме
нути и тенденцију стварања омажа и фановског/обожава
тељскогодносапремаузору,односнообјектудивљења.Оба
–исличнаидругачија–тежедауживањеутуђемрадуи
делу дају облик, кроз повезивање, имитирање (imitatio22),
приближавањенпр.техници,теми,ликуилипричи.Фано
ви теже копирању јер се тимемогу приближити узорима,
поистоветитиделимичносаствараоцимаиликовима(нпр.
cozplay), напајајући се њиховом енергијом, што је веома
сличносонимшторадеиуметници.Крозтајпроцессеучи
(одбољих),унапређујетехника,умећедеосопстваунешто
штојевећпостојећеиетаблирано.Међутим,већинаобожа
ватељаостајефокусиранаусветукојијеустановиоориги
нал,докуметницимогудастварајусамосвојнесцене,штоје

21Убудућности,свићеиматисвојихпетнаестминутаславе(ЕндиВор
хол).

22ПремаАристотелу,imitatioјеподражавањеприроде,доксеодренесансе
овајтерминкористизаподражавањеантичкихузора,сациљемразвија
њаукусаиучењаодстарихмајстора;Сретеновић,Д.(2013)Уметност
присвајања,Београд:OrionArt,Имитацијаиинвенција,стр.2326.
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иглавнаразликазбогчегаМухинраднеможедасекатего
ришеподфановским.

Из тог разлога овде видим делимичну паралелу са радом
НемањеКостића,којисеналазиизмеђуприсвајањакомер
цијалне/поп/масовнекултуре(аниме)ифановскогодноса:

Наовајначинизненадасеналазимонаничијојземљико
јалежиизмеђуфановскогаматеризмаипрофесионалног
бављењавизуелнимзначењимаињиховомпродукцијом...
Заштобилокопажљивокопира/преводисценеизкласика
анимиранихфилмоваиз80тихи90тих?Затоштота
особа (хајде да га не назовемо аутором) осећа снажну
потребудакрозинтерпретацијуипревођењеактаства
рањаизједногмедијаудругиучествујеупродукцијизна
чењакојасувезаназаоригинал.Тајнеко“можесамоби
тиназванпосвећеником...којинесхватаинтерпретаци
јукаонасиље,већвидиоригиналкаопозивзаимитацијом
и копирањем, процес који неизбежно води ка мутацији
икојиомогућаварадикалнупроменуодсамеконзумације
културекасферистварањазначењаиличнеетике.23

Апропријација може бити асимилацијска (потврђивање
вредносног система предлошка), дисимилацијска (успо
стављање различитости и критике) или неутрална (амби
валенција).24Попутпосвећеника (илиронина,поњеговим
речима),25радМухамедаКафеџићасевишеприклањааси
милацијииделимичнодисимилацији.Поновнопосматрање
истихелеменатаизисторијеуметностијекључнозапреу
зимањеиконтекст,укојисеауторновогделаучитава.Сма
трамважнимовајпроцессастановиштаемпатије,поисто
већењаупсихолошкомсмислуи грађењасопства, којиће
даљебитиобрађенутексту.Претога,билобипотребнораз
јаснитијошједнопитање–преузимање„туђе”уметности/
културесасвимсвојимпоследицамапопитањукакоиден
титета,такоиетике.Сретеновићусвојојкњизисумиракако
уметниккојиприсвајаимадискурзивнуулогу,онпропитује
својегоиуспостављаодносеснечимнаводнотуђим.Чи
ни седа су афектације уцентрупажње (фантазије,жеље,
опсесије,фасцинације,имагинација...),чимесеуспоставља
кретањекрозкултуру.Питањеје–чију?

23Миџић,С.(2004)Сатори,Београд:ДомомладинеБеограда.
24Сретеновић, Д. (2013) Уметност присвајања, Београд: Orion Art,

стр.270.
25Rōnin: назив за самураје без господара токомфеудалног доба Јапана.

Упоредити:Hane,M.(1974)Japan:ahistoricalsurvey,NewYork:Charles
Scribner’ssons,Thesocialstructure,TheearlyTokugawaperiod,p.151181.



179

СРЂАН ТУНИЋ

Пример:апропријацијскиирепродукцијскиниз
100великихталаса

Велики талас Канагаве (神奈川沖浪裏 Kanagawa Oki Na
miUra,TheGreatWaveoffKanagawa)уметникаКацушике
Хокусаија (KatsushikaHokusai)представљаданас једнуод
најпознатијихиконаЈапана,визуелнепредставекојасеве
зује заукијоеи јапанскууметностуопште.Количинаро
бекојареферишеилирепродукујеовајрадјеогромна.Овај
радприсвајаиМухауистоименојслицикојуизрађује2009.
године.Цеопроцесизгледаовако:

1)НасамомпочеткупостојицртежилиакварелХокусаи
ја;затимпрведрвенемустре(блокови)којимасепредло
жакпретварауграфичкиотисак.

2)Постепенонастајејошотисака(којиварирајууквали
тетуистепенуподражавањаоригинала),затимсеТалас
репродукује (нпр.крозфотографију), аданас јеидиги
талнодоступан;репродукцијесеналазеинкорпориранеу
комерцијалнојимасовнојкултури.26

3)МухасликасликукојапреузимаХокусаијеводело;кон
цептуално„враћање”наизгубљениоригинал.

4) Затим, прави копију дигиталном штампом (релација
натрадиционалнисистем)саштампаријомиграфичарем
(чијасуименапозната).27

26ThePrivateLifeofaMasterpiece:KatsushikoHokusai–TheGreatWave,
BBC2004.

27Black BoxАrt and Print: http://www.blackbox.ba/art_shop_muhamed_ka
fedzic_muha.html

Илустрација3TheGreatSuperMarioWaveofČukaricaназиду
основнешколеЂорђеКрстићуБеограду;Серија100великих

таласа,МаријаКоњикушић(ДомкултуреСтудентскиград),2013.
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5)Започињесеријумуралакаоконцептуалне„отиске“Ве
ликогталаса,сажељомдагареплицира100пута(засада
уБиХ–БањаЛуци2013,Бановићима,ПетровоиПољице
2013,Србији–Панчеву2012.иБеограду2013,уНемач
кој–Берлину2013.иИталији–ТоринодиСангро2015).

Прогресијаталасасеогледауадаптибилностипремапод
лозииместуизвођења,уконтекстууличнеуметности(Бер
лин,Домзамладе,Marzahn)каоисарадњесадецом(идру
гим уметницима). Велики Супер Марио талас Чукарице
(TheGreatSuperMarioWaveofČukarica)је,каоиуслучају
већинеталаса(семНемачкеиИталије),начињенуамбијен
тушколе,честоиусарадњисасамомдецомгдејеауторство
дељено.ЛикСуперМарианастајеприлагођавањемподлози
коцкастогмермеразидашколеЂорђеКрстић,реферишући
на пикселизацију видео игара старе генерације, као и по
новнимувођењемелеменатамасовнекултуре.28Последњи
таласуИталијипреузимасредњевековнутрадицијуслика
њаназлатнојпозадини,каоиреференцунајапанскогманга
и аниме јунакаЛупинаТрећег (Lupin III – Leggenda della
GrandeOnda).29

Далијемогућеовајпроцесучинитикомплекснијимпопи
тањуоригиналности?Да,азатојеважноспоменутиикон
текстХокусаијевеуметности.Пресвега,зањегасенаводи
дајествараоподутицајемитрадиционалнихукијоеа,као
и европске уметности која је била у контакту са Јапаном.
Такође, познато је да јеХокусаји токомживота променио
окостотинакимена(екстреман,алиуобичајенпоступакуто
време),штонепридајеважност јединственомуметничком
потписукојисевезујезамодернистичкопоимањеаутора.30

Културнаапропријација:
дислоцираниидентитет

Подпојмомкултурнаапропријацијатежимдаоцртаммеха
низампреузимања културе која (у највећојмери), супрот
но географсконационалновременским одредницама, не

28Тунић,С. (2013)100 viewsofUkiyoe:Београд,Београд:Домкултуре
Студентскиград.

29http://muhaonline.com/artwork/100greatwaves/
30ДодатнузабунууносичињеницадасупремодерногЈапанауметници

мењалисвојаименакрозживот,штојебилаустаљенапракса.„Inpre
modernJapan,peoplecouldgobynumerousnamesthroughouttheirlives,
their childhoodyōmyōpersonal namedifferent from their zokumyōname
asanadult.Anartist’snameconsistedofagaseiartistsurnamefollowedby
anazanapersonalartname.Thegaseiwasmostfrequentlytakenfromthe
schooltheartistbelongedto...andtheazananormallytookaChinesecharac
terfromthemaster’sartname”.Извор:http://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyoe
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припадауметниковој„оригиналној”културнојсфери.При
менићу две поделе, теоретичараРичардаА. Роџерса (Ric
hardA.Rogers)иЏејмсаО.Јанга(JamesO.Young)уциљу
ближегодређивањакултурнеапропријацијеиприменеисте
на радуМухамеда Кафеџића. На естетскоправном плану,
Јанг покушава минуциозно да одреди врсту апопријације
иколичинуприсвајањакојапостојиуодређеномуметнич
комделу.Премањеговојкласификацији,анапримерурада
Мухе,могућејепроблематизоватиследећапоља:

1)Присвајањесадржаја:

Уметникувеликојмерипреузимаидејукоја јеиспоље
наодстранеуметникаиздругекултуре.Пример:Акира
Куросава (AkiraKurosawa) јекористиодраматуршке за
плетеШекспирових(Shakespeare)делаусвојимфилмо
вима.

2)Присвајањестила:

Уовомслучајусенерадиоприсвајањуцелокупногизра
жајногпотенцијаланекогдела,већсамоједногсегмен
та, попут стила. Пример: музичари неафро америчког
пореклакојисебавеџезомиблузом.

3)Присвајањемотива:

Овде се ради о појавности, али само у основним црта
ма,посебнокадасепреузимадругакултурабезстварања
дела у идентичном стилу.Пример:Пикасо у свом делу
„ГоспођицеизАвињона”наовајначинпреузимамотиве
традиционалнихафричкихскулптура.

4)Присвајањетемеилисубјекта:

Кадапредметапропријацијенисууметничкадела,већсу
бјекти,тј.самакултурауњенипротагонисти,заједноса
темом.Оваврстасетакођеназиваи„присвајањегласа”,у
случајукадаљудиизвандатекултуреговореупрвомли
цуупредстављањуисте.Примери:Пучинијева(Puccini)
„МадамБатерфлај”,већинаприказивањатрадиционалног
животаСеверноамеричкихИндијанаца.

Уметници представљају сопствено искуство у својим
радовима...Онинепредстављајуискуствонекогадруго
га.Кадауметникпредстављасвојеискустводругихкул
тура,инсајдериостајусасопственимискуствима.Оно
није преузето. Друге културе потпадају под искуство
уметника и тако, кроз приказивање других култура,
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уметницинеморајудапреузимајуничијеискуство,чак
идајетомогуће.31

Јангтакођеговорио„аргументукултурногискуства”(cultu
ralexperienceargument)којиимаодлучујућуулогууоспо
собљавањууметникадапроизведеделовисокогквалитета,
уколико поседује неопходну културолошку подлогу при
преузимањудругекултурнетековине.Уколикојеовајоблик
преузимања једноставно додавање, нпр. традиционалном
садржају,радисеопоступкукојинијеиновативаникојисе
већинскиослањанапостојећистандард.Акојеиновативан
(innovativecontentappropriation),уметникможедаискори
стисадржај,стилимотивдапредстави,укомбинацији,но
воделокојеинепостојиуоригиналнојкултури.32

Сдругестране,Роџерснаводидајекултурнаапропријаци
јаусковезаназакултурнуполитику,премаследећојшеми:

1)Културнаразмена: заједничкаразменасимбола,арте
факата,ритуала,жанроваитехнологијеизмеђукултураса
приближноједнакимнивооммоћи.

2)Културнадоминација:коришћењеелеменатадоминант
не културеод странепотлачене/субординиране културе,
гдејеприхваћенакултуранаметнута.

3)Културнаексплоатација:коришћењеелеменатапотла
чене културе од стране доминантне, без размене, допу
штањаиликомпензације.

4)Транскултурација:културниелементистворениодстра
невишекултура,гдејетражењеједнеоригиналнекулту
репроблематично,каонапримерувишеструкеапропри
јацијекултуреудобаглобализацијеилитранснационал
ниххибриднихформикапитализма.33

ПоредРоџерсаиЈанга,навешћујошједанпримеркојипо
казујеопсегразматрањаиконтексткултурнеапропријаци
је,иакосеоннеможеутоликојмериприменитинаМухин
рад. Дру Бек (DrewBeck) у свом радуUnderstanding cul
tural appropriation наводи да у контекстуСАД апроприја
ција има снажне политичке и расне импликације. Такође,
у тексту „Nothing comes from nowhere“ Јанг иСузанХеј
ли (SusanHaley) секаоиБекокрећуиприсвајањукулту

31Young,Ј.O.(2008)Culturalappropriationandthearts,Malden:Blackwell
publishing,p.23.

32Исто,стр.3440.
33Rogers,R.A. (2006)Fromculturalexchange to transculturation:a review

andreconceptualizationofculturalappropriation,Communicationtheory16
Flagstaff:NorthernArizonaUniversity,p.477.
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ре Северноамеричких Индијанаца, повлачећи историјске
последице (нео)колонијализма. Циљајући на средњу белу
класу,Бекнаводидајеовајпроцесдислокацијеидентитета
(тзв.outsideness)последицакаконедостаткатрадиционал
некултуреулокалу,такоиодбацивањеистеуследосећаја
протестаилинеприпадања.Каоизузетнобитантренутакје
и питање у којој мери особа која преузима културу друге
заједницеималичан,непосреданконтактсатомкултуром
иљудима,илисерадио једнојврстизамишљањакултуре
(culture imagination), која има више личног значења, него
одрживихвезасадатомциљномгрупом.

Овде постоји (неизговорена) опасност од егзотизације;
ЦветанТодоровнаводидајеегзотизам,каоинационализам,
релативизам, али на дијаметрално супротан начин: „Оно
штосевреднујенијенекипостојанисадржај, већизвесна
земљаи култура које бивају дефинисанеискључиво у од
носунапосматрача...(уегзотизму,С.Т.)нијетоликоречо
вредновањунекогдругог,коликоокритицисамогсебе,нити
о опису неке стварности, колико оформулисању идеала.”
Ентитети„ми”и„они”постајукрајњерелативниизависеод
локалногконтекстаитачкегледишта.Национализамуовом
случајунаврхувредноснелествицестављасвојуземљу,док
егзотизамвеличаземљукојанијењегова,асамидеалјејачи
акосународиикултуреудаљенијиинепознатији.34

На крају, ослањајући се на рад Роберта Хебдиџа (Robert
Hebdige),Бекнаводидајеапропријација,уовомдруштве
номконтексту,изразалијенације,неприпадањакаоопози
цијаилифрустрацијабелој (аможеседодатииЗападној)
култури.Апропријацијастогаможебитииреакцијанасоп
ственодруштво,незадовољство,бег,изградњасвојепосеб
ностииизразнеприпадања,тражењемидентитетакрозтуђу
културу.Међутим,важнојеповућиразликуизмеђуегзоти
зацијеиизградњеразумевањатекултуре,коликоонаостаје
удаљенаилиживљенаусвакодневици,односноукојојмери
језаистатранскултурална.Мухаможедапреузималиковне
узореизисторијеуметностикојинисувезанизаБиХкон
текст,штоБеквидикаогубљењелокалнекултуре,међутим
утомеонмораидабудеидобарсликар(иновација).При
падањеуњеговомслучајунијестриктноуочекиванимгра
ницама,адислокацијаидентитетаимасвојекоренекојиће
битианализираниунаредномделу.

Нема сумњеда замишљена географија помажедуху да
интензивиравластитоосећањесебедраматизујућиуда

34Тодоров,Ц.(1994)Миидруги–францускамисаоољудскојразнолико
сти,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.257.
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љеностиразличитостизмеђуоногаштомујеблискои
оногаштомуједалеко.Тоуједнакојмериважизаосе
ћањекојесечестојавља–дабисмомноговишебиликод
кућеу16.веку,илинаТахитима.35

Транскултурализамилокалниидентитет

СТ: У креативној апропријацији друге уметности, где
највишеосећашсвојдопринос?

МК:Кодапропријацијенајважнијијеистраживачкиод
нос.Коментар који најчешће добијам јесте„Могу и ја
ово“,иискреномогу,алиникоустваритонеуради,нико
нечитакњиге,проналазичланкеилинакрајукрајевапро
чита вишеодВикипедије дабиистражионекиобјект
интересовања. Ако насумице користите неке симболе,
ондаништаинекажете.Јаникаданећубитијапански
укијоесликар,тоинежелим,међутиммогупрепознати
одређенемотивекрозкојемогупослатинекудругупору
ку.Приказхомосексуалнесценеизнекешунгенемаисто
значењеуСарајеву2014.каоуЕду1760.36

Апропријација је данас директна последица тоталне
стварности – свих сада, овде и свуда. У истраживањима
и савременим теоријама друштва постоји низ израза (или
buzzwords)којепокушавајудаконтекстуализујуидајуобја
шњењештајетоштоседешавасамешањемкултура,под
стакнуто глобализацијом.Хибридне културе (hybrid cultu
res),преношењекултура(transferenceofcultures),састајање
култура(culturalconvergence),котаопретапања(meltingpot),
салата, стапање (fusion), космополитизам (cosmopolitism)...
Дабихбиојасан,ослонићусенатерминтранскултурализам
издваразлога–затоштоподразумевакретањекрозкулту
руистапањесадубљимкултуролошкимвредностима.При
томе, ослонићу се на дефиницију музичара и професора
ХуибаШиперса(HuibSchippers)којиовајтерминпримењу
јеумузичкомобразовањууоквирутзв.музикесвета(world
music),акојаделимичноподсећаинаРоџерсовуструктуру
апропријацијекултуре.Шиперснаводиструктурукојараз
ликујенеколиконивоа,нарелацијиотвореностиимешања
садругимкултурама:

1)Монокултурализам: окренутост једној култури, са ја
кимнагласкомнасопственојважности,алибезпотврдеи
другихперспектива;

35Саид,Е.(2000)Оријентализам,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.44.
36Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.
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2)Мултикултурализам:мноштво,признавањепостојања
другихперспектива,алисвакакултурарадизасебе;

3) Интеркултурализам: постепена претапања, мешања,
позајмицеиразмене;

4) Транскултурализам: тотално преливање култура, за
конзервативно поимање хаос, међутим стварају се нове
формеинапуштајуопштеприхваћенеметоде.

Транскултурно.Овосеодносинадубокуразменупристу
паиидеја.Наговештавапрограмегдесемногеразличи
темузикеимузичкиприступиналазенаједнакомнивоу,
не на маргинама, већ кроз опште почетничке курсеве,
историју,теорију,методологијуидискусијеоулозиму
зикезазаједницу,лепотуилицеремонију.37

Заменитереч„музика”саречју„уметност”идефиницијане
губинасвојојснази.Могућеједискутоватидалисеуслу
чајуМухиногсликарстварадиопотпуномилиделимичном
транскултурализму,међутимимајућиувидуукојојмерион
прихватајапанскууметност,заједносасвојимконтекстоми
размењујућиодређенетеменарелацијиЈапанБиХ,чиними
седатерминоправданостоји.Изкогразлогауметникодлу
чуједасепрепустиоваквомчину?Његовимречима:

Заштопосежемо задругимкултурама?Затоштоми
слимода јенашасиромашна,да јенанекиначиндека
дентна или да стагнира и да јетреба обогатити,то
јестузимамоиздругеоноштонамфали.УЈугито је
билаCocaColaиMcDonalds.Садкадтоимамо,видимо
данамфаледалекодубљеијачествари.Нпр.толеранци
јаиприхватањедругогидругачијег.38

Заменеглавнопитањечиниразумевањеовог„бега”одсво
јесредине.Овареакцијакојазапоследицуимаосећајаут
сајдера,извеснедислокацијеидентитета,наафективноми
сазнајном нивоу је везана за локални контекст друштва и
уметностиизкојеновиаутордолази.ОкретањеДругоме–
уметностиикултуриЈапанауовомслучају–бизанекога
представљалонпр.узмицањеподтежиномнаслеђацивил
ногратаубившојЈугославијиисуочавањапрекополитичко
активистичкооријентисанихуметничкихпракси.Опасноје
стереотипно(илиесенцијалистички)једнуземљуилиумет
ноствезатизанеколикодогађаја(коликогодпозитивниили

37Schippers, H. (2010)Facing the music: shaping music education from a
globalperspective,Oxforduniversitypress,p.50.

38Имејлпрепискасауметником,новембар2014.



186

СРЂАН ТУНИЋ

негативнибили),јерсебришекомплексностживотаиједно
дубљеразумевањедруштва.

МИ:МногиБиХумјетницираденадруштвенополитич
кимтемама,посебноуодносунапротеклират.Колико
језначајноидаљесебавитиовимтемамаиживимоли
јошувијекуоковимаратнихзбивања?

МК:Нисампратиотаквеумјетнике,неволимгледати
нашефилмове, нашумуку,мождаћуи сам једногдана
смоћиснагедасесуочимсаовимратом.Значајнојеба
витисебилочиме,отвореногсрцаиискрено,јавашлуки
злоупотребасеувијекпрепознају,атакаврадводикаду
ховнојсмрти.Штосетичерата,онидаљетраје,људи
умиру,неодметака,већодглади,војницинисуумаскир
нимуниформама,већсумаскиранинационалнимбојама,
генералисутајкуниовогдивљегкапитализма.39

СТ:Гдевидишсебеналокалнојсцени?

МК:ЗасадсевидимуСарајеву,асањамоТокијуиБо
стону.

СТ: У којој мери је савремено БиХ друштво видљиво у
твојојуметности?

МК:Паономожесамодапостојикаоконтраст,каоне
гатив,другакрајност.40

Последицаовогудаљавањаодлокалногконтекстачинииз
градњаемпатијеипосвећивањакајапанскојуметности.Де
лоМухамедаКафеџићанијелишенокритичкогнастојањаи
освртанаратинационализам,41алионодбијадабудестим
фокусомзаробљенипоистовећен.Мождасеуовомслучају
радииоантинационализму.Бег јестелични,уметничкии
политичкистав.Таквапозицијаизмештањегакаокултур
ногактерасапрепознатљивемрежетрадицијаиидентитета,
штојенпр.видљивоиуоквирупоставкеипратећегтекста
изложбе БиХ уметника „Декодирање”.42Његов радштрчи
акосефокусирамодоминантнонапитањалокалполитич
кокритичке уметности, а чиними сеи даније препознат

39Исовић,M.(2012)УБиХјезаборављеноштајенормаланживот,Ин
тервјусаМухамедомКафеџићемМухом,интернетпорталБУКА.

40Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,интервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБУКА.

41Пример рада на пројекту MOnuMENTImotion: http://muhaonline.com/
portfolioitem/monumentimotion/

42Извор:Вујановић,Б.Аспектиумјетничкогделовањаунајеженојствар
ности, у: Декодирања – савремена умјетност Босне и Херцеговине
(2014)Цетиње:НароднимузејЦрнеГоре,стр.1415иhttp://muhaonline.
com/decodingcontemporaryart/.
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каофакторкојиитекакоговориоидентитету,онеприпада
њукатегоријииједномдругомначинуделовањанарелацији
локалнотранс/интернационално. Идентитет је измештен,
аутсајдерски,аливизијајешираодлокалногконтекстакоји
чинитачкуповезивања,алинеиискључивости.

МождаурадуМухеможемодаговоримооЈапанукаоједне
транснароднеповезнице,мрежеидејаизнања,уместонаци
оналгеографскиходредница.Мождакрозвезусањеговим
Јапаном43,ониговорииизбегавадаговориосвојојсреди
ни.Односно,пронашаојеначинсвојесамореализације,из
бегавајућилокалнетокове,категоризације,теме,дискусије,
испуњавајућисесвојимсветом–самосвесно,зналачки,са
омажом,поштовањем,ширећиокосебетеизвореинспира
ције.Мождајеједаноднајбољихаргуменатањеговогстава
цитат,узтоивезанзадобаснажнерецепцијејапанскеумет
ностинаЗападуодстранеЕмилаЗоле(ÉmileZola):„Утје
цајЈапанизмајеоноштојебилопотребноданасизбавииз
суморне,црнетрадиције.“44

43Укоме још (увек)нијебио,штонеподразумевасумњууегзотизаци
ју, јерникаданијенитежиодасепретварадаје јапанскиилиукијое
уметник,већдареферишенаестетскоуметничкоисторијскиконтекст
сауважавањемизнањем.

44Кафеџић,M.(2012)Једанод100погледа,магистарскирад,Академија
ликовнихуметностиуСарајеву,стр.55.

Илустрација4Masterpiece,серија
UtamaroLichtenstein,2014;
МухамедКафеџић–Муха
http://muhaonline.com/
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Закључак:плутајућиидентитети

Гдепрестајеинспирацијаипозајмица,апочињекопирање
иплагијат;такође,доклесемогућемешањекултура,акада
настајеакултурација?Наовопитање јенемогућедатиис
црпанодговоруовакократкомтексту.Притоме,остајање
идаљеугеографсконационалнимодредницамазамагљује
чињеницудасукатегоризацијетудабибилепропитиване
инановопостављене;истокаошто сукатегоризације ван
променеимешањанемогуће.

СТ:Заштосликашкултурнекодовеједнедругекултуре?

МК:Затоштојетоимојакултура.Глобалногледајући
свисмоисти,имамоистежељеиснове.Такодаможда
мојеинсистирањенакориштењувизуелнихсимболадру
гекултурејеуосновиједанвидобогаћивањаилиреакти
вирања заборављених симбола прве културе.Рецимода
јетовитаминБ,кадганедовољнодобијашунутарсва
кодневнеисхране,морашузиматисуплементе.Најсмје
шнијими је бионаслов у новинама замоју самосталну
изложбууБихаћуЈапанскаумјетностXXстољећа.Нит
јемојаумјетностјапанска,нитсумотивиизXXстоље
ћа.Далијезасновананајапанскојумјетности,тојест,
ал´дајејапанска,тосигурноније.ВанГогкадјеишаоу
АрлнијеишаодасликаФранцуску,онјесликаоЈапан,па
опетнијествараонитијапанскунитифранцускуумјет
ност.Кад ЈасумасаМоримура обрадирадФридеКало

Илустрација5TheYoungBosniakFlautist,
серијаHistoryrepainting,2012;
МухамедКафеџић–Муха
http://muhaonline.com/
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илиЕдуараМанеа,дали јетомексичкаилифранцуска
умјетност?45

Накрају,важнојепосленаведеногосвртанаисторијскикон
текститеоријскереференце,споменутиисамаделанакоје
сеодносе. „100погледанаукијое:Мастерс I”понајвише
остављајуутисакомажа,реинтерпретације(садавећитра
диционалнихипопкултурних)46јапанскихукијоеа,доксу
радовипопут„Младибосанскифлаутиста”и„Младисаму
рајскифлаутиста”(Historyrepainting),Japanesqueи36Odd
ViewsofSarajevoпровученикрозтајистивизуелнисинкре
тизамсалокалнимтемама.Апропријацијаитранскултура
лизамсупонајвишевидљивиикрозцитирањеимпресиони
ста(дваукијоеакојејесликаоиВанГог–Plumorochardin
KameidoиSuddenshower,каоиреференцанаМанеовогфла
утисту)ианимекултуре(Dōjinshi–ТоторостудијаЂибли).
Такође,необичанмиксјеипремештањеситуацијаиприча
изукијоеаусавременуБиХ(PočiteljintheČapljinamunici
pality,TheyoungBosnianflautist)и„измишљањем”сценауз
велику референцу на историју уметности (попутУтамаро
Лихтенштајн–Masterpiece).Овокреативнонадомешћавање
садржаја(ЈапануБиХ,Манеов„Доручакутрави”уокви
руThe luncheonon thegrass/LebainafterHiroshige/Manet)
представљакрајњеличнидоприносуинтерпретацијипред
ложака,чемуМухапонајвишеулазиуоноштојеЈангназвао
„аргументом културне иновације“ у оквиру процеса апро
пријациједругекултуре.

ЈеданоделеменатакојичинирадовеМухепријемчљивим,
поред попкултурних и историјскоуметничких референци
(штоподилазинашемпознавањувизуелнекултуре),јеина
гласакнасликарству,каотрадиционалноммедијууметно
сти.Гледано са те техничке стране, он сеунајвећојмери
ослањанамодернистичконаслеђе(сликакаопредметипло
ха),докправиинвенцијуупогледутеме.

СТ:Заштосликарствокаомедијум?

МК: Зато што захтјева вријеме. Испред компјутера
умјетниксепретвориумашину,испредплатнатојене
могуће.Упроцесу сликањатрисуфазе, прва–идејаи
формирањесликеуглави(онанекадтрајеичитавжи
вот),уовојфазисенасликапрваверзијаслике;друга 
припремазасликање,одабирбоја,платна,форматитд.
у којој се наслика друга верзија слике; и трећа – само

45Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.

46„Edopop”премасајтуhttp://www.cooljp.com.
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сликање у којем уствари настаје рад који може јако
одступатиодзамишљенеидеје.Најдражимијепримјер
серија100Великихталаса,гдједословночитаврадовиси
одокружењаитекстурезиданакојемсликам.Увијекјеу
питањуистимотив,алсвакимуралимадругорјешење.47

Оцртавајући опсег културне апропријације у уметности
и потенцијалног транскултурализма, користећи се радом
МухамедаКафеџићакаомеђом,битнојеразуметикакове
штинуиквалитет,такоисврхуупотребеапропријације.На
крају крајева, свесно и промишљено присвајање говори о
(новом)аутору,оједномпоређењуиучитавањусамогасе
бе,кретањукрозкултуру48којеимаобзира,поштовањеиса
разумевањемприступапредлошку.Билодасерадиоистра
живањуилиуметничкомделу(обасуприсутнауМухином
делу), задирањеуискуствоикултурудругогапредставља
потребузаразјашњавањемсопственепозицијеиконтекста
деловања,каоипрекорачивањезадатихграница.Аконе,за
падамоупројектовањеДругога(којинијеништадругонего
обрнутаогледалскасликанас)49илиегзотизацијукоја,чаки
садобримнамерама,чинисликуискривљеном.

Теоријаполитикелокације(politicsoflocation)устудијама
феминизманаглашаванужностпреиспитивањаличнихпо
водазаистраживање,нашихпретпоставкииулогеудатом
тренутку,каоиограничењауодносунанпр.друштвенукла
су,родипол,расу,позицијумоћиисл.50Тј,поновосекон
текстузимакаоместоиалатзарефлексију.Саоваквимпри
ступом,легитимитетискуствајезаснованнаснажномсамо
посматрању,избегавајућиесенцијализамидопуштајућида
узсвуодговорностсагледамоконтекстсебеипосматраног,
удатомвременуипростору.Овајпроцесзахтевакреативно
давањесебеиемпатијукојаомогућуједанаправимо–фи
зичкеиметафоричке,имагинарнеипрактичне–мостовека
разумевању.

Путванјеувекипуткаунутра.

47Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.

48Сретеновић,Д.(2013)Уметностприсвајања,Београд:Orionart.
49НаовајначинјеЕдвардСаид(EdwardSaid)позицинираоОријентали

зам,односноколонијалниодносЗападнихсилапремаземљамаСеверне
Африке,БлискогиСредњегИстока.Вишеу:Саид,Е.(2000)Оријента
лизам,Београд:БиблиотекаXXвек.

50Kirsch,G.E.andRitchie,J.S.BeyondthePersonal:TheorizingaPolitics
ofLocation inCompositionResearch, in:CollegeCompositionandCom
munication,Vol.46,No.1.(1995)Urbana:NationalCouncilofTeachersof
English.
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UKIYOEBETWEENPOPARTAND(TRANS)CULTURAL
APPROPRIATION

ONTHEWORKOFMUHAMEDKAFEDŽIĆMUHA

Abstract

This essay is based on a curatorial research of Muhamed Kafedžić
– Muha’s artworks and our collaboration 20122015. The work
juxtaposes, on the one hand, the paintings of this Sarajevobased
artistand,ontheotherhand,questionsthemeaningandapplicability
ofculturalappropriation theoriesonhiswork.Thegoal is topresent
a complex procedure of appropriation of processes and styles in art
history,inKafedžić’sexampleahybridofJapaneseukiyoewoodcuts
(17thto19thcenturies)andtheUSAPopartpainting(20thcentury),
predominantlybyRoyLichtenstein.Bycontextualizing the artworks
inquestionandusingan innovative approach, theoriginal templates
are transformed with a set of new meanings and readings. With
great knowledge and respect of the original artworks and authors,
Muha’s research is deep and visible in his appropriationmethod. In
the context of Bosnia and Herzegovina, the intention has been to
emphasize how Muha’s artwork has an element of dislocation and
outsideness,regardingboththeplaceandthenationaltradition,which
consequentially develops into a transcultural perspective, using
Japanese (pop) art as a transnational networking point.Among the
referencedartworksareseriessuchas“100ViewsofUkiyoe,Volume
I: Masters”, showing homage to ukiyoe masters from the 17th to
the19thcenturywithavarietyofsubjectmatter(theater,mythology,
erotica, samurai, courtesans, landscapes, animals), playing with a
contextofBosniaandHerzegovinaasin“Historyrepainting”and“36
OddViewsofSarajevo”,“100GreatWaves”asanhomagetoandstreet
art/mural reinterpretationofHokusai’s famouspainting“GreatWave
ofKanagawa”,aswellas“UtamaroLichtenstein”whichplayfullyand
directly referencesbothLichtensteinandHokusai,demonstrating the

twocoreinfluencesofMuha’swork.

Keywords:ukiyoe,Japan,culturalappropriation,contemporaryart,
transculturalism,BosniaandHerzegovina


