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Сажетак: За раз ли ку од стан дард них при сту па у ту ма че њу нео
а ван гард них прак си, углав ном ба зи ра них на Бир ге ро вој (Pe ter Bir
ger) ин тер пре та ци ји, чи је је по ла зи ште аван гар да, а ис ход ин
сти ту ци о на ли за ци ја аван гард них прак си и гу би так кри тич ког 
по тен ци ја ла, циљ овог ис тра жи ва ња је да по ка же да су оне ефе
кат про ме на ко је се мо гу пре по зна ти у раз ли чи тим ре ги стри ма 
и да се мо гу до ве сти у ве зу са Ку но вим (Tho mas S. Kuhn) пој мом 
про ме не па ра диг ме. Те за овог ис тра жи ва ња је да нео а ван гард не 
прак се пред ста вља ју уво ђе ње но вог на чи на функ ци о ни са ња умет
нич ког ра да, а то је си стем. Си стем ски на чин функ ци о ни са ња 
пред ста вља кри тич ки од мак од пој ма ау то но ми је ко ји је од кључ
ног зна ча ја за мо дер ни стич ко схва та ње умет но сти и уво ђе ње ре
ла ци о ног на чи на функ ци о ни са ња умет нич ког ра да, ба зи ра ног на 
по ве зи ва њу раз ли чи тих еле ме на та, умет нич ких и не у мет нич ких, 
као и ус по ста вља ње ко нек ци ја са не у мет нич ким ре ги стри ма и си
сте ми ма. За кљу чак овог ис тра жи ва ња је да је си стем ски на чин 
функ ци о ни са ња умет нич ког ра да про из вод из ме ње ног дру штве ног 
кон тек ста, ја ча ња кон зу ме ри стич ког дру штва, до ми на ци је ме ди
ја ма сов не ко му ни ка ци је и ма сов не кул ту ре чи ји су ефек ти ма сов на 
про из вод ња сли ка и њи хо ва до ми на ци ја у ре ги стру ви зу ел ног, до 
та да ре зер ви са ног са мо за умет ност. Исто вре ме но, си стем као 
из ме ње ни на чин функ ци о ни са ња умет нич ког ра да је, гле да но из да
на шњег угла, тран зи ци о ни пе ри од из ме ђу ду ал ног (свет вс. сли ка, 
ап страк ци ја вс. ре пре зен та ци ја, ви со ка вс. ма сов на умет ност...) 
и умре же ног на чи на функ ци о ни са ња, што је кључ но обележ је 
уметно сти на по чет ку 21. ве ка.

Кључне речи: са вре ме на умет ност, нео а ван гар да, си стем, 
умре же ни свет, но ве умет нич ке прак се, аван гар да, ау то но ми ја 
уметно сти
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Увод

Општејеместодасушездесетегодинепрошлогвекаједан
однајзанимљивијихпериодауновијојисторијиуметности.1
Утом тренутку,појављујесенизуметничкихпракси,аи
самконцептсавремености.Речјеопоследњемвеликомекс
периментуууметностикојиједестабилизоваодотадане
прикосновенупозицијусликекаотрадиционалногликовног
медија.2Полазиштеје,свакако,авангарда,њенооткрићеод
странемлађих генерација уметника, пре свега, америчких
закојејебилапотпуноновоискуство.3Ипак,запојавунео
авангардениједовољнопозивањенаавангарду,њеносво
ђење на понављање и институционализацију авангардних
пракси.Неизоставноједасе,упериодуизмеђупочеткавека
ипослератногпериода,пунотогаизменилоидајеудаља
вањеидестабилизовањемодернистичкогпројектаимодер
нистичкихидејасаставнидеосвихтихпромена.Ускладус
тим,излишнојеи,можда,неразумноочекиватидауметност
остајеиста,непроменљиваисведенананаслеђеносхватање
уметности,којејепроизводдругогвременаипрошлихдо
гађаја,каодајединоонаподлеженекаквомуниверзалистич
комфантазмуо„вечноистом”!

Једанодкључнихразлогазазаокретууметности јекриза
идејеаутономије–итонесамоууметности.4Показалоседа
јевисокоодернистичкимоделуметности,заснованнаидеји
о аутономији уметностии естетској вредности као врхун
ској безинтересној вредности, погодан оквир за уписива
њеразличитогидеолошкогсадржаја,билода јеречотра
диционалној варијанти оличеној у нацистичкој уметности
илимодерној, чијинајвишиодмакпредстављаапстрактна
уметност.Напочетку21.векаидејаоаутономијиимапот
пуноизмењенозначење.Онајенеодвојиваоддоминантне
парадигмеумрежености:умреженогкомплексногсветакоји
севишенеможепосматрати,аниразумети,помоћукатего
рија,подела,класификацијакоједефинишуједанрегистар

1 Терминше зде се те,односисенапериодмногошириод једнедекаде:
идругуполовинупедесетихивећидеоседамдесетих,јерсешездесете
узимајукаоврхунацтогпроцеса,штојеопштеприхваћеноуисторио
графији.(нап.аут.)

2 Видети:Stanković,М.(2018)”Аrtiswhatmakeslifemoreinterestingthan
art”,Zbor nik Se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta
UniverzitetauBeogradu14,Beograd:Filozofskifakultet,129144.

3 Видети:HopkinsD.“Introduction”,у:Neoavantgar de,приредиоHopkins,
D.(2006),Amsterdam–NewYork:Rodopi,рр.118.

4 Тоје,истовремено,једнаодкључнихидејастудентскихпротеста1968.
(нап. аут.)Видети:Ross,K. (2001)May ‘68 And Its Af ter li ves, London:
TheUniversityofChicagoPress;Stakemeier,K.,andVishmidt,M.(2016)
Repro du cing Au to nomy,LondonBerlin:MutePublishing.
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функционисања,билодајеречоекономији,политици,нај
новијимтрендовимауисхраниилиуметности.Онаје,мо
глобисерећи,реакцијанапотпуноумрежениначинфунк
ционисањакомплекснихсистемакојичинемреже.Она је,
заправо,разликакојачиниоквирзафункционисањеједног
системакојијенасвимнивоимаповезансаразнимдругим
системима.Паралелносадестабилизовањемидејеаутоном
ности у свим регистрима, конституишу се приступи који
заполазиштеимају,неаутономност,већрелационикарак
тер,повезаност,акојисукомпатибилнисаистраживањима
унауци, теорији, технологији.Самим тим, реч је омного
широјпромени,моглобисерећипарадигматскојпромени,
којомјеокончанвишевековнипросветитељскипројекатба
зиран на хуманистичким вредностима. Истовремено, уво
дисеконцептсавремености,којимјеупрвипланстављен
убрзанитехнолошкиразвој,повезивањеприроднихидру
штвенихнаукаисистемскиприступкаополазиштезапро
учавањеразличитихфеномена.Сличнепроменеодиграва
јусеиууметности,ањиховврхунацпредстављајууправо
шездесете.

Ако је полазна претпоставка да шездесете представљају
преокрет, рез или последњи велики експеримент у умет
ности,онда јепрелазнасистемскиначинфункционисања
саставни део тог експеримента. Нове уметничке праксе
експерименталне су јер истражују другачије начине рада
ууметностиуодносунадоминантни,сликукаотрадицио
налниуметничкимедиј.Њиховозаједничкополазиштеједа
уметнички рад није више нужно естетски, привилеговани
предмет.Можеукључиватиуметничке,алиинеуметничке
материјале,поступкеипраксе.Можебитидеореалногпро
стора или процес ограниченог трајања или перформатив.
Нагласаксепребацујесаматеријалнихкомпонентирадана
концептуални,такодајеконцептуалнараваноноштопове
зујеразличитеелементе,уметничкеинеуметничке,уодре
ђенисистем.Ефекаттогаједаматеријалнакомпонентарада
нијевишеносилацсмисла,показатељаутономијеиексклу
зивнипредметвисокогзанатскогумећа,чакнијенужнони
предмет!Уметничкирадпочињедафункционишекао си
стем.Штазначидајеуметничкирадпочеодафункционише
каосистем?Којесукарактеристикетаквогначинафункци
онисања?Какосеонеманифестују?Какосеуопштеможе
објаснити системски начин функционисања у уметности?
Заштојеуопштеовајпојам–генерички,општии,пресвега,
научнианеуметнички–релевантанзауметност?



308

МАЈА СТАНКОВИЋ

Си стем: про ме на па ра диг ме

ОноштоТомасКунназивапро ме ном па ра диг ме,5рефери
шућинареволуцијеунауцикојемењајуопштеприхваћене
„истине”осветуиначинунакојионфункционише,Капра
(FritjofCapra)посматракаомногоширепроменекојесере
флектују и на друштво, културу и представљају промену
социјалнепарадигме,којудефинишенаследећиначин:

„Констелацијаконцепата,вредности,перцепцијаипрак
сикојуделиједназаједницаикојаформираспецифично
схватањереалностикојејеуосновиначинанакојисета
заједницаорганизује”6.

Кунјереаговаонапроменекојесеодигравајуупрветриде
ценије20.векауфизици,аКапранаефектеовихпроменана
„телудруштва”иразумевањусвета,тејеутоликоречони
зупроменауразличитимрегистрима,којеимајузаједнич
кополазиште.Заједничкапремисаовихпромена(научних,
социјалних и културних), које чине нову парадигму, јесте
холистичкиприступилиеколошки,уколикотерминеколо
шкисхватимоунајширемзначењукао„међузависностсвих
феномена”:индивидуалних,друштвенихиприродних.7

Капра указује на неколико различитих манифестација ове
холистичке парадигме која је променила устаљена меха
ницистичка и супстанцијалистичка схватањанаслеђена из
19.века.Онасемогупрепознатиунајразличитијимреги
стрима:одљудскогорганизмадоекономије.Прво,каошто
самназивупућује,пребацивањетежиштанацелину.Једна
одкључнихпремисапретходнепарадигмеједасеодређени
системможеразуметиакосеразумекакофункционишесва
кињеговдео.Холистичкиприступ,међутим,полазиодтога
даседеоможеразуметијединонаосновудинамикецелине,
такода„...уствариделовининепостоје.Оноштоназивамо
деломјесамоисечак(pat tern)умрежиодноса”.8

5 Kuhn, T. S. (2002) Struk tu ra znan stve nih re vo lu ci ja, Zagreb: Naklada
JasenskiiTurk.

6 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, у: Systems, приредио
Shanken,Е.А.(2015),Cambridge:WhitechapelGalleryandTheMITPress,
рр.2226.

7 Овакавприступблизакјеисточњачкимрелигијамаитојеоночимесе
овајауторбавиоусвојојкњизиТао фи зи кеуказујућинапаралелеизме
ђуактуелнихнаучнихоткићауфизицизакојесеиспоставилодаимају
бројнепаралелесаисточњачкимрелигијама(нап.аут.).

8 Capra, F. Systems Theory and the New Paradigm, Systems, нав. дело,
стр.23.



309

МАЈА СТАНКОВИЋ

Другобитнообележјехолистичкогприступајепребацива
њетежиштасаструктурекаонепроменљивогсистемаеле
мената ка процесу, чиме се промена ставља у први план.
Веровање да постоје фундаменталне структуре и њихова
надградња, а то су процеси којима су изложени, у новој
парадигмијезамењеносхватањемдајесвакаструктура,у
ствари,манифестацијаодређеногпроцеса,нештокаофраг
менткадрауфилму.Изтогаследи,парадоксално,дајеоно
непроменљиво, заправо, тренутно „стање ствари”, из чега
произилазидаматеријалнакомпонентанијенужноносилац
смисла,информацијеилизначаја.

Трећеобележјехолистичкогприступајепроменаодобјек
тивногкаепистемолошкомзнању.Устаројпарадигми,ве
ровалосеуидејуообјективномзнању,којејенезависноод
свихдругихчинилаца.Показалосе,међутим,дасвакаврста
изоловањадиректноутиченасампредметпроучавања,јер
производиновискупвезакојеодређујукакофункционише
предмет проучавања.До тада, оношто је посматрано као
„најчистији”примеробјективногзнања,билојепроучавање
утзв.лабораторијскимусловимаукојемсусвекомпонен
теслучајногунапредискључене.Показалосе,међутим,да
наизвођењеекспериментаулабораторијскимусловимади
ректноутичесамчинпосматрања,односноонајкојиизводи
експеримент,јерпостајекључнакомпонентасамогекспери
ментакаоједног„новог”системакојисеконституишеуса
момпроцесуекспериментисањаичијајекомпонентаисам
посматрач.

Последњеобележјехолистичкогприступакаоновогпара
дигматскогмоделатичесеначинанакојисеприступазна
њу: схватање знања које се конституише као „зграда” са
стављенаодцигли, којаимасвој темељ / основу, односно
„фундаменталне законе, фундаменталне принципе”, мења
сеусхватањезнањакаоуспостављањемрежеодноса.Глав
ниаргументзапрелазакнамрежуипоредпривлачностии
саморазумљивости претходног схватања, лежи у томе да
неманеприкосновених,апсолутниходноснофундаментал
них сазнања у која се, у одређеним ситуацијама, неможе
посумњати.Ово,какоКапраистиче,„изузетнонепријатно”
искуствоводиуједнокајошједнојпромени,атојепроме
наод„истине”каапроксимативномсазнању,штосенајди
ректнијевидиутомештосу„свинаучниконцептиитеорије
ограниченииапроксимативни”.Капрасеовдепозиваина
Хајзенберга(WernerKarlHeisenberg)којикаже:„...свакареч
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и концепт, колико год били јасни, имају само ограничени
опсегапликативности”.9

Заједничко за свепоменутеманифестацијепромењенепа
радигмејесистемскиначинфункционисања,којиурачунава
аутономијупојединихсистема.Тааутономија јеограниче
на,јероношто,умноговећојмери,одређујеначиннако
јифункционишесистемјењеговамеђузависностоддругих
система.На исти начин, оношто одређује појединца, ин
дивидуу,персонуилиличностконституишесеуправокроз
интеракцијусадругимљудимаиокружењем.Упротивном,
уводисенекакваапстрактнаситуацијаизолованихјединки
које се своде на исто. Отворени системи се конституишу
крозконстантнуинтеракцијусаокружењем,другимсисте
мимаиуспостављањевезајејединоњиховонепроменљиво
обележје.Можесезакључитидасвепоменутеманифеста
цијепромењенепарадигмеуводе,несамоусистем,већи
уумреженисветкаосавремену,дигиталнупарадигмукоју
живимо.Изтогасенамећепитањедали јесистемглавно
обележје нове парадигме или је, истовремено, увођење у
умрежениначинфункционисања?

Када се говори о смени парадигми у њеном проширеном
значењукојипредлажеКапра,каонаучне,алиисоцијалнеи
културне,занимљивајеБергсонова(HenriBergson)позици
ја.СвеоноштојеуњеговојКре а тив ној ево лу ци јипосматра
нокаоупадпоетскогуфилозофскисистем–виталнипро
цес,виталнасила(élan vi tal)–иштојеувеликојмериути
цалонањеговоскрајнутопозиционирањеутеорији20.века,
већ после неколико деценија добило је своје научно обја
шњење,илибарпаралелунаучном,уистраживањимаунпр.
молекуларнојбиологијиупроучавањуживихсистема,што
показуједајеонмислио„изновепарадигме”.Чинисе,ипак,
дасу гауметницитогвременапреразумелиодфилозофа
инаучника,пресвега,футуристи,пачакиРоден(Auguste
RenéRodin).Онисунастојалидапокренуфизичкуинертну
материјуускулптуриследећиуправоњеговеувидеовитал
нојенергијиипроцесукојиконституишуживот,уместоме
ханике,физичкихпредметаихемијскихелеменаташтоје,у
томтренутку,преовладавалоунауци.

Си стем: со ци јал ни мо дел

Увођењепојмасистемурегистарнаукеприписујесебиоло
гуЛудвигуфонБерталанфију(LudwigvonBertalanffy)четр
десетихгодина20.века.Заразликуодкласичногприступа
у којем се органски ентитетипроучавају као аутономнии

9 Исто,стр.25.
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насупрот друштвеним, он долази до неопходности уво
ђењапотпуноноверавниукојојсепреплићубиолошкои
социјално.Туновураванонназиваси сте ми ма.

„Системи су, у суштини, вишеслојне организационе
структуре живих бића и веома различити системи мо
гу да имају пуно сличности у односу на начин како су
организовани.”10

Тиме се нагласак са супстанцијалистичког и есенцијали
стичког приступа премешта на организационо, интерди
сциплинарно повезивање, односно везу између хетероге
них ентитета који одређују начин функционисања сваког
одњих.Овојеједаноднајранијихприступакојизаобилази
устаљенуподелунадруштвенеиприродненаукеистиму
везипотпунозасебнеметодологије.Тојекомпатибилноса
појавомнизановихдисциплинакоје,такође,укључујуеле
менте из природних и друштвених наука, каошто су: ки
бернетика, информатика, комуникација, теорија система.
Једна од кључних књига из тог периода, базирана на ин
тердисциплинарномприступукрозповезивањеприродних
имашинских система је књигаНорбертаВајнера (Norbert
Wiener)објављена1948.године:Cyber ne tics: Or Con trol and 
Com mu ni ca tion in the Ani mal and the Mac hi ne.11Кључнитер
миниутеоријисистемасуin put,out put иfe ed back.Оношто
ихповезујејеинформација.Информацијајеоноштоможе
даутичеипроменирадсистемаиона,уизвесномсмислу,
постаје(не)опипљивапаралелавиталистичкомпојмуенер
гијеубергсоновскомсмислу,којасекреће,алиипокреће,и
одређујеживот,унајширемсмислу.

НикласЛуман(NiklasLuhmann),социологкојитеоријуси
стема примењује на проучавање друштва, каже да систем
није целина нити део, као ниформа.Најприближније од
ређењесистемајеразлика:системједефинисанразликом;
системпродукујеразлику.12Теоријасистемајеуправозато
примењиванапроучавањедруштва, јерготовосвитеориј
скипокушајипроучавањадруштвакаоентитета,којисусе
развијалиусклопумодернистичкогпројекта,суочавалису
сесасличнимпроблемом:акоједруштвоједнацелина/је
динство,штајетоштогачиницеловитим/јединственим,
специфичнимиразличитимодприродеукојојједоминирао

10Burnham,J.(1975)Beyond Mo dern Sculp tu re,NewYork:GeorgeBraziller,
р.317.

11Исто,стр.316.
12Luhmann, N. (1995) „Systems theory and postmodernism”, School of

Economics and Political Science, London, https://www.youtube.com/
watch?v=EHnbWEYHkd8(приступљено27.3.2019.)
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хијерахијскисистем(правојачег)?Далијеторелигија,си
стемвредности,солидарностилиједнакост?Поштониједан
одовихпринципанијефункционисао,збогразликакојесу
ихсвевремепратиле,ондасеумодернојпојавилаидејагра
ђанскогдруштвакаокровниконцепткојијетребалодаобје
динисверазликеунутарједногдруштва,„неутрализујеихи
сачувапринципјединства”.Другипринципуоквирумодер
нистичкогпројектајединствадруштваје„поделарада”,која
сетокомпрвеполовине20.векаразвијауспецијализације
каоуређенискупразликакојесуједнодруштвочинилеје
динственим,модерним(свакообављасвојдеопосла,ациљ
свихјенапредно,уређено,модернодруштво).Ефекаттогаје
издвајањеразличитихсистемаодносноподсистемаунутар
друштва(каовећегсистема):економски,политички,обра
зовни…Кључнообележјесвиховихподсистема,умодер
нистичкомкључу,билојеаутономија,изчегаследидаеко
номијанемавезесауметношћу,каониполитика,односно
даекономијанемавезесаполитиком.Гледаноизданашњег
угла,овакавприступделујекаоочигледнанеистинаили„на
учнафантастика”,међутим,неколикодеценијаранијетоје
општеприхваћенополазиште.Сумњау аутономностових
системаобележавапочетакпостмодернизма,одустајањеод
идеје јединствадруштвакаоцелине.Теоријасистема,која
се јавила неколико деценија раније у природнимнаукама,
пружилајемогућностмишљењадруштваунутарконцепта
разлике.

Концептсистема је„чистаапстракција”13икаотакавније
близак, нарочито природнимнаукама каошто је биологи
ја,којасебавипроучавањемопипљивих,живихорганиза
ма.Ипак, реч је о радикалном искораку у односу на кон
венционалнанаучнасхватањаштосе,гледаноизперспек
тивесадашњегможепревидети,имајућиувидудасепојам
комплекснихсистемаимрежаизапстрактногпрошириона
свакодневниживот.Главнипроблемутеоријисистемајепо
тенцијалнонеограниченбројмогућихсистемакојисумеђу
собноиспреплетани,штоотежаваоткривањеначинафунк
ционисањапојединачногсистема.Изтогразлога,уведенје
јошједантермин–окружење:

„Свакамодернатеоријасистемапочињесаразликомиз
међусистемаиокружења.Друштвојесачињеноодброј
нихсистема:породица,школа,партија…Окружењеније
самоприродноокружење,већиљудисасвојиминдиви
дуалнимразликамаинајзад,другисистеми.Акосепође
одоверазликеизмеђусистемаиокружења,ондајемогуће

13Burnham,J.(1975)Beyond Mo dern Sculp tu re,нав.дело,стр.318.
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анализиратипроменекојеседешавајуунутарједногси
стемауодносунаоколинуидругесистеме,каоитокако
другисистемиутичунаодређенисистем”.14

У једномодсвојихпредавањаЛуманистичеда јеразлика
измеђуотворенихизатворенихсистемапревазиђена.Сва
кисистемјенаодређеномнивоузатворен.Главнообележје
затвореногсистемајекаузалнаизолација–тобизначилода
сепроменеуједномсистемурефлектујунасамсистем.По
казалосе,међутим,дапроменеизједногсистемамогуути
цатинадругисистемидајетакомуникацијасаспољним,
односно,околином,кључнообележјебилокогсистемаипо
редкаузалнеизолованостикојаопстајеупојединимнивои
мањеговогначинафункционисања.Луман,такође,полази
одпретпоставкедапостојејаснеграницеизмеђусистема.

Главнипроблемутеоријисистемајестекакофункционишу
комплексни системи: ако је промена у односу на околину
оноштодефинишефункционисањесистемаиакопођемоод
тогадаје„околина”(природа,људи,другисистеми…)све
времеупроцесупромене,постављасепитањекакоуочити
каузалнеодносеакоимамокомплекснесистеме?Чиниседа
овопитањеистовременооцртаваунутрашњеграницетеори
јесистема,којећебитипомеренетексапарадигмомумре
женостикадаседоводиупитањедуалниприступ(систем
– околина) као и претпоставка о јасним границама једног
система.Дотада,овајпроблемјепривременоодложенуво
ђењемпринципа„редукцијесистема”.Његовафункција је
да умањи комплексност система. Каошто нико од нас не
можеистовременодапримиидоживипуносензација,већ
ихселектујеиодбацује,насличанначин,функционишеи
систем.„Редукцијајеефекатформирањасистема.”15

Главнакритикасоцијалнетеоријесистемаједасесамобави
каузалнимодносимаиначинимафункционисањаразличи
тих система, а данепружа критички увиду разликовању
друштвених система, нпр. демократског од фашистичког.
Могући одговор на ову критику је да је теорија система
методолошки приступ, који не урачунава квалитативне и
етичкепараметре,алиможедаукаженаефектепроменеи
међузависностразличитихсистема.Истовремено,премиса
дуалног,системвс.околина,можесепосматратикаоефе
катдоминантнемодернистичкепарадигмеутренуткупојаве
теоријесистема,аданаскаорецидивпретходнепарадигме.

14Luhmann,N.https://youtu.be/qRSCKSPMuDc(приступљено27.3.2019).
15Исто.
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Си стем: кул тур ни мо дел,  
умет нич ки рад као си стем

На ла зи мо се у тран зи ци ји од пред мет но ор јен ти са не ка си стем
ски ор јен ти са ној кул ту ри. Ту се про ме на кон сти ту и ше, не из 

ства ри, већ на чи на на ко ји се ства ри ра де.16

Појаванаукакаоштосуинформатика,кибернетикаитео
ријакомуникацијашездесетихгодинапрошлогвекаувези
јесанаглимтехнолошкимубрзањемиекспанзијоммасовне
културе.Последица тога једестабилизовањекрутихподе
ла на дисциплине, природне и друштвене науке, емпириј
ске и неемпиријске приступе. Један од кључних разлога
заувођењепојмасистемудискурскултуреиуметностије
управоњеговакомпатибилностсанауком,технологијамаи,
уопште, „променомпарадигме”, чији се ефекти препозна
ју у различитим регистрима, како природних, тако и дру
штвенихнаука.УрегистаруметностиуводигаЏекБирнам
(JackBurnham),настојећиданађеадекватнообјашњењеза
низпраксикојесуукључивалерадсаиндустријскиммате
ријалима, новим технологијама, тродимензионалним про
стором,апревазилазилесумедијскулптурекојиимје,због
тродимензионланости,бионајближи.Иако је јоштададо
биосвојупозицијуурегиструуметности,пресвегазахва
љујућиовомаутору,чиниседаовајпојамнијезаживео,није
биоширеприхваћен,такодајетекнакон2000.добиосвоју
ширу теоријску и критичку експликацију.17Ипак, чини се
дајенајпрецизнијемапираопроменукојасеутомтренутку
одигравала,чијајеокосницаревалоризовањепојмааутоно
мијеикритичкоудаљавањеодистог.Ефектитепроменесу
идаљеприсутниууметности,инесамото,већпредставља
ју кључнимеђукораккаумреженомначинуфункциониса
њауметности,штојеједноодкључнихобележјауметности
данас.

Шта су карактеристике системског начина функциониса
ња?Којисуразлозињеговогувођења?Далисетимеможе
објаснитипојаванизановихуметничкихпраксикрајемпе
десетих,шездесетих година?Већинањих заправонијени
„нова”,јерсепојављујеупрвимдеценијама20.векауокви
ру исто риј ских аван гар ди18 као најранија манифестација
почеткапроменепарадигме,компатибилнесапроменамау
физициупрветридеценије20.векакојеКунтакођедоводи

16Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.112115.
17Open Systems: Ret hin king Artc.1970,приредилаSalvo,D.(2005)TatePu

blishing;Systems,приредиоShanken,Е.А.(2015),Cambridge:Whitecha
pelGalleryandTheMITPress.

18Birger,P.(1998)Te o ri ja avan gar de,Beograd:Narodnaknjiga/Alfa.
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увезусапочеткомпроменепарадигме.Ипак,текшездесе
тихонепостајудеоуметничкесцене,ујакомсмислу,ане
ексцесууметностикаоштојебиослучајнапочетку20.ве
ка.Шездесетихседестабилизујеподеланатзв.високуима
совнууметност.„Претходнапарадигма”ууметностипрепо
знајесеудуалнојматрици:поделе,класификације,типале
пеипримењенеуметности,високаимасовнауметност.Оно
што обележава линију континуитета између високомодер
нистичкогсхватањагринберговскогтипаитрадиционалне
уметности,управоједуалнаматрицакаоделезовска„слика
мишљења” (Gilles Deleuze), чија је главна манифестација
репрезентација.Утрадиционалномкључуонафункциони
шекаоодраз/опонашањереалности,аумодерномкаоДру
гоуодносунареалностодноснонерепрезентацијаилиап
стракција.Изаједанизадругимоделкључнису:предмет–
уметничкоделокаоестетскипредметиносилацзначењаи
медиј – слика и скулптура као традиционални уметнички
медији.

Сановимуметничкимпраксамаовадвакључнапојмадово
десеупитање.Уметничкоделовишенијенужноуметнич
кипредмет,пачакнипредмет!Уместотога,можедабуде
неуметнички предмет, може да буде амбијент, акција, ин
тервенција,гест,извођење,тело,текст...Самимтимипојам
медијагубисвојуодређујућуулогу.Некидругитерминипо
чињудасепојављујуурегиструуметности:информација,
софтвер,процес,видео,систем.Оноштоимјезаједничкоје
штонеурачунавајуатрибут„уметнички”,јерциркулишуу
различитимрегистрима:науци,медијима,технологији,ко
муникацијама,информатици...Истовремено,свакиодњих
урачунавахетерогенекомпонентемеђусобноповезане:ма
теријалне,процесуалне,медијске,технолошке.Бирнамзато
уводипојамсистемскеестетикекојиобјашњаванаследећи
начин:

„Специфична функција модерне дидактичке уметно
стиједапокажедауметностнеобитавауматеријалним
предметима,већувезамаизмеђуљудииизмеђуљудии
њиховогокружења.”19

Тојеусупротностисадоминантномуметничкомвисокомо
дернистичкомпарадигмомууметностиукојојјеуметност
позиционирана насупрот реалности, а уметник насупрот
друштву. Оношто га издваја од друштва је тзв. занатски
фетишизам који коинцидира са идеализмом, односно са
измештањемуметникаусимболичкупозицијунедодирљи
вог,узвишеногналинијитрадиционалног,романтичарског

19Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.114.
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схватања уметника као генија, што је основа за модерни
формализам.Истовремено,инсистирањенаоваквомроман
тичарскомсхватањууметникаиунутармодерногконтекста
најчешће је уфункцији „покривалице” за одржавање ели
тистичкогмитаоуметностикојезаполазиштеимакласну
поделунаначинкакојетоГринберг(ClementGreenberg)ар
тикулисаоусвомесеју„Авангардаикич”.20Заразликуод
тога,какоБирнамнаводи,унапредномтехнолошкомсвету
прогресивниуметникнестојинасупротдруштвунити,мо
глобиседодати,изнаддруштва.Напротив,оннастојида
умањидистанцуизмеђусвогарадаидруштва,атопости
жетакоштопреузимасредствазапродукцијуизсамогдру
штва.Тасредствасумедијизамасовнукомуникацијукаои
низдругихпоступакаитехникакојенемајунужно„умет
нички”предзнак.Самимтимондоводиупитањеконцепт
границе,штојеследећебитнообележјесистемскогпристу
пакојеБирнамиздваја.

Границаимакључнуулогуувисокомодернистичкомсхвата
њууметностииможесеразуметиувишеразличитихравни:
каограницаизмеђууметностиинеуметности.Утрадицио
налнојуметностиоквирсликеимавеомаважнуфункцију,
управоизтогразлога,јеродређујеграницууодносунаоно
штојеизвансликеиштонијеуметност.Насличанначин,
постаментиздвајаскулптуруутзв.симболичкипросторна
супротреалном,ономукојемсеналазипосматрач,док је
упозориштупросцениумоноштоодвајапубликуодизво
ђача.Границасеможеразуметиикаојаснаразликаизмеђу
медијакојадефинишењеговофункционисање.Томеодгова
рајуГринбергованачелаомедијскојспецифичностиисамо
критичностимедија,односнопреиспитивањеграницаимо
гућностисамогмедијакаоглавнаобележјамодернистичког
сликарства.Насупроттоме,усистемскомприступуграница
нијеодзначаја.Такосистемможедаукључује„ситуације
изван и унутар контекста уметности”, може да укључује
„људе,поруке,атмосферскеприлике,извореенергије...”21и
променљивјеувременуипростору.Наовајначинсеможе
приступити већини уметничких пракси које не припадају
традиционалнимуметничкиммедијима.

Занимљиво је да су сеисте године, појавила јошдва тек
стакојасуималазациљсуочавањесапојавомнизанових
уметничких пракси, односно оно што је, у том тренутку,
алтернативауодносунадоминантносхватањеуметности.

20Greenberg, C. (1934) AvantGarde and Kitsch, Art and Cul tu re (1961)
BeaconPress.

21Burnham,Ј.(1968)SystemsAesthetics,Systems,нав.дело,стр.115.
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То је текст „Дематеријализација уметности”ЛусиЛипард
(LucyR.Lippard)и„Уметностипредметност”МајклаФри
да(MichaelFried).Липард,каоиБирнам,говориоудаљава
њуодпредмета,одматеријалногупродукцијиуметничког
рада.Тајпроцесонаанализирауводећипојамде ма те ри ја
ли за ци ја.Њенаполазиштасу,опетсупротновладајућојпа
радигми,схватањеуметностикаоидејеиакције(art as idea 
and art as ac tion).

„Упрвомслучају,материјалнојепотиснуто,докјесенза
цијаконвертованауконцепт;удругомслучају,материјаје
трансформисанауенергијуивремепокрет.”22

Она,такође,закључуједаћепредмет,акосекретањенаста
виуовомправцу,највероватнијенестатиизуметностикао
застарели елемент уметничког рада. Уместо њега, у први
пландолазевременскадимензијаипокрет.

Заразликуодовадватекстакојипроблематизујуудаљава
њеодпредметногкаокључнообележјеновихуметничких
пракси (ка систему у Бирнамовом тексту и дематеријали
зацијиутекстуЛусиЛипард),текстМајклаФридауправо
пред мет ност стављаупрвиплан.23Онсеврлонегативно
односипремасвимпојавамакојесеудаљавајуодтрадици
оналнихуметничкихмедија,пресвега,премаминималној
уметности.Онуводипојамте а трал ностпреузимајућига
одКавела,којиупућујенаоноштојеусупротностисаау
тентичним, непоновљивим и јединственим као традицио
налним обележјима уметности. Предметност (ob jec thood)
ондоводиувезусаобичним,свакодневнимпредметомна
супротуметничкомделу.ДокБирнамиЛипардусвојимин
терпретацијамаимајусличнаполазишта,атојеудаљавање
одпредмета–материјалнекомпонентеуметничкограда–
Фрид исти процес удаљавања од традиционалних медија
интерпретиракаоприближавањепредметном.Онпрецизно
детектујепомакеиразликеуодносунамодернистичко(и,
стим,увезитрадиционално)схватањеуметностикаошто
сунестајањеграницаизмеђуразличитихмедија,укључива
њепублике,околностиукојимајерадизложеницелокуп
неситуацијекаоиискустваисњимповезаномвременском
димензијом. Његове претпоставке, међутим, идеолошки
су обојене и због тога прецизно изведена интерпретација
добијанегативнипредзнак.

22Lipard,L.(1968)TheDematerialisationofArt,in:Chan ging. Es says in Art 
Cri ti cism,приредиоBattcock,G.(1971),NewYork:ADuttonPaperback,
р.255.

23Fried,M. (1967)Art and ob jec thood, http://atc.berkeley.edu/201/readings/
FriedObjcthd.pdf;Приступљено15.4.2019.
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Учемусепрепознајењеговаидеолошкапозиција?Прво,он
своје контрааргументебазиранаконцепту високеуметно
сти.Поделанависокуинискууметностједнајеодкључних
обележја официјелног схватањауметностиу томпериоду.
Она имплицитно урачунава и води ка тзв. елитистичком
схватањууметностикојејекључнополазиштезаГринберга
уесеју„Авангардаикич”.Тојесхватањезаснованонакла
снојподелипокојојкултура(иуметност)припадајуиобра
ћајусевишојкласи–онојкоја јефинансијскистабилнаи
солвентна.Тојеуједноиглавни„недостатак”авангардеко
јиГринбергизноси,„неизграђенконцептбуржоаског”,која
јеуовомслучајусинонимзавишукласу.Заштоавангарда
иманеизграђенодноспремабуржоаском?Управозатошто
неурачунавакласнуподелу.

Иакосеелитистичкосхватањеможеприписати,пресвега,
Гринбергу,алиможданенужноиФридусамонаосновуне
упитногставапремависокојуметности,штоможедабуде
валиданаргументуприлогтоме,оноштотакођеразоткрива
његовуидеолошкупозицијујестеинсистирањенаквалитету
ивредностизакојекажедасуцентралнизауметност.Каква
јевезаизмеђуквалитетаивредностииелитистичкогсхвата
њауметности?Вредностјеаксиолошкитермин,стварпро
ценеиутоликојеизраз„лажнавредност”оксиморон.Овде
можедапомогнеБауман(ZygmuntBauman)уразјашњавању
везеизмеђуквалитетаивредностииелитистичкогсхватања
уметности.

„Накојиначинчовекможеда’докажеистиност’или‘не
истинитост’некевредностиикаквубимеродавностимао
исход тогпоступкау споруокоистинеидалибиуоп
ште имао некумеродавност?Понављам питања која се
постављајуоддревнихвремена, амисмо јошувек јед
нако неспособни да нањих одговоримо каошто је био
ПонтијеПилат,ијошувекчекамонаХристовобавезујући
одговор.Наравно,имамногоодговоранатапитања–али
ниједандосаданијеуспеодаизбегнестатус’суштинске
спорности’:ниудоменуфилозофскогдискурса,а,штоје
јошважније,ниудоменуљудскепраксе.”24

Фридовоинсистирањенавредностиимплицитноуказујена
идеолошки оквир којим се једном одређеном становишту
даје универзално важење, које га истовремено затвара за
свеоноштојеразликауодносунањега.Потомесеможе
препознатииФридовозатвореноиконзервативносхватање
којенедоводиупитање,несамоподелунависокуиниску
уметност,већипледиранаискључивостусмислусвеоно

24Bauman,Z.iDonskis,L.(2018)Flu id no zlo,NoviSad:Mediterran,str.131.
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штоне одговара одређеној (у овом случају, овој) дефини
цијииодређеномсхватањууметностизаправоинијеумет
ностили,какоонкаже,одговарастању„неуметности”(the 
con di tion of nonart).Утолико језанимљивија /индикатив
наиједнаодпрвихконстатацијауњеговомтексту,какоје
литерарнауметност(терминкојионкористизаминималну
уметност)идеолошка,штодаљенеразрађује,алијепрогла
шаванепријатељемкојиможедегенерисатиуметност,што
имплицитноуказујенањеговуидеолошкупозицију.

Оватритекстаимајузациљсуочавањесановином,алтер
нативомоличеномупојавинизановихуметничкихпракси
коједестабилизујудотаданеприкосновенупозицијуслике
каотрадиционалногликовногмедија.Гројс(BorisGroys)из
носитезудајетобиоједининачиндасеуметностконсти
туишекаопољеделовањауизмењенимоколностима, пре
свега,предналетоммасовнекултуре,масовнепроизводње
медијскихслика,којесусамепосебимоћне,јерсусвепри
сутне, доступне и могу да циркулишу у најразличитијим
регистрима.

„...Шездесетих је улога уметника подвргнута радикал
нојредефиницијикојанијеизгубиланазначајудоданас.
Сведошездесетихромантична сликаоуметнику је су
штинскинетакнута/неокрњена.Сматралоседаје’пра
ви’уметникусамљена,креативнаиндивидуакојаследи,
неспољашњаправилаинаметнутеконвенциједруштва,
већсвоју’унутрашњунужност’,каоштојетоКандински
формулисао(О ду хов ном у умет но сти,1912).Креативни
уметничкичинјекључнипримернеотуђеног,ослобође
нограда...Дужностуметника јеуправоборбазаслобо
дуодовихспољашњихнорми,вредностиизависности.
Сматрало се да је ова борба не самомогућа, већ неоп
ходназатоштојеуметничкикреативничинсампосеби
јединствен,аутономанислободанизнутра.Уметносттре
бадаизражаватуунутрашњуслободуотворенокакоби
билапрепознатакао’права’уметност.Али,управосета
унутрашњааутономијаислободакреативногчинадово
деупитањеууметничкимпраксамашездесетихиседам
десетихгодина.”25

Питањекојесенамећејезаштоседоводиупитањеслобода,
независностиаутономијауметника?Заштоседоводиупи
тањесхватањеопосебности,изузетостипозицијеуметника
итоодстранесамихуметника?Моглобисезакључитида
сууправоуметници,који сунајдиректнијеинајнепосред
није увезани у уметнички систем, на исти, најдиректнији

25Groys,B.(2005)The Mi me sis of Thin king, Systems,нав.дело,стр.140141.
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начин искусили идеолошки оквир оваквог схватања које
експлицитнозаговарапривилегованупозицијууметника,а
којајезаправоуфункцијисамогсистемаињеговихинсти
туција,пресвега, тржишта.Оваквосхватање јебилонека
врста„покривалице”којајемаскираласасвимдругачијипо
ложајуметника.

Прво,положајуметникајенеодвојиводуметничкихинсти
туција,чакзависничкиитојеразлогзаштосешездесетих
година јављајустратегијекојенаразличитеначиненасто
једаовајодноспроблематизујуипреиспитају,пресвегана
примеру излагачких уметничких институција: увођењем
обичних,свакодневнихиодбачених(junk)предметаугале
рије, додавањемнеуметничкихфункција галеријскомпро
стору и, најзад, увођењем уметничких пракси које су ми
шљенекаоинтервенцијаунеуметничкомпростору,ујавном
просторуиизлазакизинституционалногпросторанаулицу,
уприроду...Ипак,врлобрзосепоказалоданиједовољаниз
лазакизуметничкогпростора,пачакнинапуштањеграда,
одлазакупустињу!Пољеделовањаинституцијанијеукљу
чивалосамофизичкипросторкаоштојегалеријаилимузеј,
већјенаразличитимнивоиманеодвојивоодделовањаумет
никаиликакојеАндреаФрејзер(AndreaFraser)то,много
годинакасније,формулисала:

„...наилазимонаносталгијузаинституционалномкрити
комкаосадаанахронимартефактомерекојајепретходила
корпоративниммегамузејимаи24/7глобалномуметнич
комтржишту,носталгијузавременомкадасууметници
јошувекмоглијаснодазаузмукритичкупозицијупротив
илиизванинституција.Данасјенемогућебитииз ван.”26

Друго,показалоседајепроглашавањеуметниказа„вели
ког”,значајногилигенијауфункцији,пресвега,уметнич
когтржишта,чијајемоћуправоутомпериодунаузлазној
путањи.Тојеједнаодкључнихстратегија,доданас,упре
вођењеуметничкогуробнувредностодкојенајвећибене
фит нема уметник, већ само тржиште и главни актери на
њему.Већинановихуметничкихпраксиурачунавауправо
овукомпоненту,критичкисепрематомеодносиинастоји
дауметничкиначинделовањаизмести,дословноилисим
болички,уодносунатржишнисистемиконзумерскимодел
функционисањакојиутомпериодудостижесвојзенит.

Трећа битна компонента измењеног положаја и уметника
и уметности јемасовна култура.У  овом периоду, масов

26Frejzer,А.(2005)Odkritikeinstitucijadoinstitucijekritike”,Pre lombr.8/9,
Beograd:Prelomkolektiv,str.224.
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накултурапочињедадоминира„читавимвизуелнимпољем
савременог друштва”27. То се манифестује огромном про
дукцијом „анонимних” слика које циркулишу, дистрибуи
рајусеидоминирајуумедијимазамасовнукомуникацију,
којенемајувезусауметношћуисакојомуметностнеможе
дасетакмичи.Гројскажедасупојединиауторииуметници
наовајгубитакконтроленадпродукцијомсликареаговали
очајничким протестовањем (као Ситуционисти), други су
развилиновестратегије,каоштојепреузимањесликаизма
совнекултуре(попарт),алииједниидругисусепрематоме
односиликаопреманечемштојеупотпунојсупротностиса
јединственомсубјективношћуиндивидуалногуметника.По
Гројсу,тексуминималнаиконцептуалнауметностнапра
вилипреокрет.Преокретсе састојаоодтогаштосуумет
ничкирадпозициониралетакоданагласаквишенијебиона
визуелном, јервизуелнонијевишебилорезервисаносамо
за уметничкиначинизражавања, већна односима.Мини
малнаиконцептуалнауметностсу,заправо,најдиректније
увеленачинфункционисањауметничкоградакаосистема.
Уминималу,системсучинилипредметиуодносусареал
нимпростором,ограниченимтрајањем,посматрачем,што
сусвеелементи,односно,деловисистемаодкојихсесасто
јаосамуметничкирад.Индикативноједасуизсамихпред
мета,углавноминдустријскиобрађенихкомада,одстрање
нисви„уметнички”атрибутикаоштосуиндивидуалност,
ауторство,занатскоумеће,јерсусвиовиатрибутиувелико
рабљениумасовниммедијима,уадвертајзингуилидизајну
укојемјеестетскоуфункцијикомерцијалног.Уконцепту
алнојуметности,подутицајемфранцускихструктуралиста,
преузет је модел језика као најкомплекснијег система као
моделуметничког деловања.Ово семожепосматрати као
акткапитулацијеуодносунамасовнукултуру.Али,упра
војетоомогућилодасеуспоставикритичкиодноспрема
томрежимумасовнепроизводњеслика.Инсистирањеили
задржавањенаидејиоуметничкомрадукаоаутономноми
слободном је постављање уметника у „позицију роба или
жртве екстерних система каошто су уметничко тржиште,
уметничкеинституције...”28Јединоуспостављањемодноса
уметникстављасебеупозицијунекогакоможедасесуочи
сатимсистемима.

Шездесете године прошлог века представљају преломни
тренутакјерсеутомпериодуконституишеалтернативадо
минантноммодернистичкоммоделууметностиоличеногу
апстрактнојслици,којисеумногоравниможепрепознати

27Groys,B.(2005)TheMimesisofThinking,Systems,нав.дело,стр.141.
28Исто,стр.142.
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каоуспостављањеконтинуитетасатрадиционалномумет
ношћу.Тајалтернативнимоделјесистемскиначинфункци
онисањаукојемсеуметничкирадконституишекаотачка
повезивања хетерогених елемената, уметничких (као што
су уметничке институције, уметничко тржиште...) и неу
метничких (нове технологије, масовна култура...) и успо
стављањеодносасадругимсистемима(реалнимвременом,
реалнимпростором,окружењем,посматрачем...).Ефекатте
промене,парадигматскепромене јер јеускладусапроме
намакојесепрепознајууготовосвимрегистрима,јепојава
низа нових уметничких пракси и успостављање концепта
савремености.Системскиначинфункционисањајереакци
јанаизмењенисвет–светмасовнепроизводње,конзумери
змаи комодификације, „свет робе који доминира читавим
живимискуством”,укојем је„друштвениодносмеђуљу
димапосредовансликама”.29Системскиначинфункциони
сањауметностимењаипозицијууметника: заразликуод
модернистичкогуметника,чијијефрејмингделовањаоцр
танатрибутимааутентичности,јединственостииоригинал
ности,којизаполазиштеимајууспостављањеконтинуите
тасатрадиционалнимсхватањемуметникаромантичарске
провинцијенције, савремени уметник је неко ко открива,
дешифрујеодносеизмеђуразличитихсистема.Истовреме
но,одржавањеидеједајеуметникслободан,независтанод
нормииконвенцијауфункцијиједругихсистема,чимесе
директноанестезирањеговкритичкиикреативнипотенци
јал.Стимувези,позивањена„великогуметника”и„пра
вууметност”,идејеодавномртвеууметности,аликојесе
изнова враћају попут зомбија, увек су у функцији нечега
штонемавезесауметношћубилодајетоодређенапартија,
политичкаопцијаилимали,личниинтерес,стратегијапре
живљавањаонихкојисуодусталиодуметностиилиодавно
изгубили„кораксвременом”.Гледаноизданашњепозиције
напочетку21.века,системсеможепосматратикаокључни
коракураскидањусатрадиционалнимсхватањемуметно
сти базираномна занатском умећу, идеји великог уметни
каислободи.Истовремено,тојетранзиционипериод:пр
викоракуудаљавањуодидејеаутономностиинезаобила
зникоракдоумреженогсвета.Систем је јединицаодкоје
сесастојимрежа.Системисуумеђувремену–одсредине
прошлогвекадоданас–посталитоликокомплекснидасу
прешлиумреже.

29Debor, G. (1967) Društvo spek ta kla, http://gerusija.com/downloads/Dru
stvo_spektakla.pdf,37;приступљено5.5.2019.
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FROMANOBJECTORIENTED
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Abstract

Unlike standard approaches to the interpretation of neoavantgarde
practicesmainlybasedonBirger’sinterpretation,whichhasavantgarde
as the starting point and institutionalization of avantgarde practices
andlossofcriticalpotentialastheoutcome,theaimofthisresearchis
toshowthatthesepracticesareresultsofchangesthatcanbeidentified
in different registers and  related to Kuhn’s notion of the paradigm
shift.The thesisof this research is thatneoavantgardepracticesare
an introductionof anewmodeofoperationof artisticworks,which
basically represents a system. Such systemic way of functioning
representsacriticaldeparture from thenotionofautonomywhich is
of key importance for themodernistic conception of art and for the
introductionofarelationalwayoffunctioningofartisticworksbased
ontheconnectionofvariouselements,artisticandnonartistic,aswell
asestablishingofconnectionswithnonartisticsystems.Thesystematic
modeofoperationofartisticworksis,atthesametime,anoutcomeof
thepostwarsocialcontext,strengtheningof theconsumeristsociety,
dominance of the media of mass communication and mass culture
whoseeffectsarethemassproductionofimagesandtheirdominance
in the visual register previously reserved for art. The conclusion of
this research is that the system, viewed from today’s point of view,
isa transitionperiodbetweendual (worldvs.picture,abstractionvs.
representation,highvs.massart...)andnetworkedmodeofoperation,

whichisakeyfeatureofartatthebeginningofthe21stcentury.
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