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Сажетак: Аутор овога чланка разматра везу између преображаја умет-
ности и успостављања одговарајућих теоријских дискурса. паралелно се прате 
теоријски дискурси са намером да се стекне увид у адекватност и валид-
ност примене одређених естетичких принципа у односу на дати уметнички 
израз. обухваћен је период од настанка модернистичких праваца уметности 
после првог светског рата до данашњег постиндустријског доба („друштва 
медија и спектакла”), када уметност добија препознатљиви префикс „пост”. 
Аутор издваја и са социолошко-естетичког становишта критички анализује 
три основна теоријска полазишта: полазиште традиционалне (онтолошке) 
естетике, естетике модерног („трансестетика”) и естетике постмодерног 
(постестетика, „посткласична естетика”).

представници класичне естетике (филозофи) махом сматрају да тајна 
уметности лежи у онтолошкој сфери. они се позивају на метафизичке компо-
ненте уметности и инсистирају на њеној универзалности, оригиналности и 
стваралачкој непоновљивости, као традиционалним естетским вредностима. 
У естетици модерног предмет уметности окреће се од објективног света себи; 
овде се тежи спонтаности и слободи израза и следи се принцип који дозвољава 
различито доживљавање и велики број тумачења. Због тога модерна уметност 
заслужује епитет авангардне уметности. У времену те уметности долази до 
бујања бројних алтернативних уметничких покрета који имају извесну блис-
кост са поткултурним стиловима и поткултурним праксама. На крају следи 
естетика постмодерне као естетика „препознавања” , преузимања и цитата. 
Њен основни постулат је еклектицизам, а намера протагониста овог умет-
ничког правца је враћање дигнитета уметничком пројекту и смештање идеје 
у исти. поента рада је у томе да се уметничко стваралаштво једнога периода 
социолошки посматра и валоризује на основу образаца који су примерени датом 
друштву, историјском тренутку и естетским преференцијама. 

Кључне речи: УМеТНоСТ, еСТеТИКА, УКУС, ТеоРИЈСКИ ДИСКУРС, МоДеР-
НИЗАМ, поСТМоДеРНИЗАМ, поТРоШАЧКо ДРУШТво.
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Увод

Промене које су задесиле данашњу уметност двоструко су усло-
вљене: споља, јер се уметност налази у интеракцији са друштвом и њего-
вим савременим гибањима (глобализација, постиндустријски синдром), 
и изнутра, зато што унутар бића уметности постоји стално кретање и 
тежња ка новом, другачијем и самосвојном. У вези са променама унутар 
уметности дошло је и до радикалних промена односа према уметности. 
Најпре се престало са збрајањем уметности, на прву, другу и остале. Тео-
ретичари су некако доспели до броја девет1, а онда је точак уметности 
изгубио кочнице – у зачарано поље уметности почели су улазити они 
феномени и делатности који јој се некада нису могли ни приближити. 
Свет уметности се демократизовао (ма шта то значило), али битно је то 
што је уметност престала бити власништво изабране мањине, такозва-
них елитних слојева друштва. Данашња ситуација на том плану довела 
је до нових амбиваленција, с једне стране у чину уметничког стварања, 
а с друге у естетским преференцијама укуса и естетичким тумаче-
њима уметничког. Постављају се питања да ли уметност може уопште 
постојати ако нема Дела (објективације или материјализације естет-
ског искуства), као и оно да ли у уметности Идеја (такозвани Концепт) 
прети да заклони естетску истину у њеном филозофско-антрополошком 
значењу (Petrović, 2016). Бројни видови данашњих оријентација у умет-
ности, наиме, не кулминирају у делу него су процесуални и сугеришу 
низ значења и тумачења која реципијента „увлаче” у збивање, догађај. 
Заступници традиционалних онтолошко-естетичких тумачења сматра-
ју да такви догађаји и представе противрече самоме појму уметности и 
уметничког, док модерни, а још више постмодерни естетичари сматрају 
да је уметност тек сада изашла из зачараног круга који је мистификовао 
и уметнике и сам чин уметничког стваралаштва, фаворизујући на тај 
начин аутора и вршећи његову дивинизацију.
1 Занимљиво је виђење поретка уметничких врста које је сачинио теоретичар фил-

ма Ричото Канудо (Canudo) у есеју „Теорија седам уметности” из 1911. године. У 
раним годинама фима ту уметност су многи глорификовали, а Канудо ју је изди-
гао до митских размера. По њему, од памтивека постојале су две „основне уметно-
сти”: Архитектура и Музика, уз које су се свила њихова четири „допунска облика”, 
Вајарство и Сликарство као комплементарне уметности Архитектуре и Игра 
(Балет) и Поезија, као пратећи облици музичке уметности. На крају, као седма у 
том величанственом низу, после хиљада година, појавио се филм као „уметност 
потпуне синтезе” (Kanudo, 1978: 52). Теоретичари су доцније овом низу прикљу-
чили фотографију и стрип, као „осму” и „девету” уметност, а онда се прекинуло с 
бесмисленим збрајањем и романтичарским гледањем на уметност као божански 
дар човечанству. У естетичком и антрополошком смислу, данас уметност постаје 
део свакодневног живота и на нове и реалније начине покушава осмислити људску 
егзистенцију.
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У контексту ових промена доводи се у питање и сама будућност умет-
ности. И по том питању теоретичари ломе копља и оспоравају једни друге. 
По песимистима, уметност је данас дошла до дна и нема јој спаса јер су 
погажени сви досад важећи стандарди и принципи који су се односили на 
њену индивидуалност у смислу ауторства и оригиналност у креативном 
поступку. По другима, можемо их назвати реал-оптимистима, савремена 
уметност је израз новог духа времена, постиндустријског и постмодер-
ног. Она прекорачује оквире прошлих уметности (класичних и модер-
них), постајући мање елитистичка и херметична, а више демократска. Да 
ли је данашња уметност проширила своје естетске хоризонте или се, пак, 
налази у самртном ропцу? Има ли смисла витализовати Хегелово (Hegel) 
„пророчанство” о агонији и крају уметности, то јест укидању естетског 
по себи и самотрансцендирању ка нечем другом? Је ли крај уметности и 
њено утапање у филозофију предсказује и крај људске историје који ће 
огласити универзалност либералног капитализма – онако како је некада 
мислио и говорио Френсис Фукујама (Fukuyama)? (šire: Džejmson, 2015). 
Сва питања своде се на једно: како мислити уметност данас?

1.Традиционалнофилозофскопромишљањеестетског

Мишљење суштине уметничког феномена као естетског представља 
основни предмет естетике као филозофије уметности. То мишљење да-
нас радикално је друкчије од онога које је карактеристично за XVIII век, 
у коме је заснована естетика као филозофска дисциплина.2 Разлози ових 
промена налазе се у вишедимензионалности, растегљивости и проме-
нљивости уметности саме, али исто тако и у развоју људске свести и зна-
ња о смислу, значењима и функцијама естетског. Ваља напоменути да је 
појам естетског феномена шири од појма уметности јер, поред уметно-
сти, он подразумева и све релације које она остварује са реципијентима 
као припадницима одређеног друштва, културе, идеологије (Ranković, 
2006: 9). До, отприлике, половине XX века естетика је била неприкос-
новена у промишљању уметности и просуђивању карактера уметнич-
ких дела. Њене узусе увелико су следиле и одговарајуће дисциплине у 
оквиру социолошких, историјских или психолошких наука. Ауторитети 
у естетици (од Аристотела и Платона преко Дидроа/Diderot и Хердера/
Herder до Канта/Kant, Шелинга/Schelling и Хегела) дуго нису скидани са 
пиједестала са кога су изговарали, наизглед, апсолутне и општеважеће 

2 Сматра се да је естетици подарио име Александер Баумгартен (Baumgarten), који 
први помиње термин естетика. Већина писаца ипак сматра да је његов допринос на 
плану естетике био номиналан а не суштински (Upor. Gilbert – Kun, 1969: 242).
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истине. Мишљења естетичара била су најмеродавнија и онда када је била 
у питању критика конкретних уметничких дела – поузданост нечије кри-
тике најчешће се мерила бројем позивања на ауторитете. У том, назови-
мо га условно, предмодерном свету укуси свих социјалних слојева дру-
штва равнали су се према доминантном укусу естетичара као врхунских 
познавалаца уметности. Читава епоха мишљења о уметности до појаве 
модерне на неки начин се могла звати епохом филозофске естетике. 
Мишљења естетичара, наравно, нису била јединствена и унисона, али се 
ипак могу изнаћи неке константе које их већински одликују у погледу 
њихових схватања смисла уметности у осмишљавању човекове укупне 
егзистенције.

Најбескомпромиснији борци за аутономију уметности били су 
представници онтолошке естетике. Они сматрају да је тајна уметности 
сакривена у онтолошкој сфери и метафизичкој димензији стваралаштва. 
Уметничка лепота, по њима, заснована је у себи самој, а не у некаквом 
ванестетском искуству или интересу (идеолошком, моралном, сазнај-
ном, економском). Речју, естетска форма уметничког дела сматра се 
конститутивним елементом уметности. Онтолошки оријентисана есте-
тика, сматра Иван Фохт (Focht), засновано тумачи не само властиту про-
блематику, него је у стању да реши и основна питања општеонтолошког 
значаја. Овде уметничко дело добија статус бића, а уметност постаје оно 
што јесте захваљујући томе што се дух, очулотворивши се, објективирао. 
Да није објективиран и постао једно биће, он не би добио своје уметничко 
оправдање. (Focht, 1965: 12). 

Уметност је ствар духа – пише у истом тону Мирко Зуровац. Она 
заступа интересе људског духа, али дух не може постојати сам: без мате-
рије, он би се изгубио јер не би имао на чему да се појави. Остао би нешто 
психичко, то јест нешто неопипљиво, „као лош сан или неуроза”. Духу 
као нечем што има општу и универзалну вредност потребно је нешто 
материјално да би он уопште могао да се појави. Уметност у том смислу 
није ништа друго до објективирани људски дух који постоји независно 
од субјекта (Zurovac, 2006: 38–39). У истицању важности дела као крај-
њег и јединог производа уметничког чина иде се ка крајности типа да 
је филозоф уметности фокусиран на само дело, да естетички интерес 
не може задовољити пуко догађање (типа хепенинга, перформанса или 
инсталације – прим. Н. Б.), те да „без објективације једно уметничко дело 
као релевантна естетска чињеница не постоји за филозофију, односно 
естетику” (Petrović, 2016: 71). На таквим темељима може се говорити о 
делима као објективираним (материјализованим, опредмећеним), инди-
видуалним, оригиналним и непоновљивим творевинама људскога духа, 
кадрим да трансцендирају пролазну историјску ситуацију и отисну се у 
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„вечно време”. У виђењу у коме су нераздвојно здружени естетско и ан-
трополошко, а коме не мањкају вредносни судови, уметност остаје свагда 
непролазна и вечита. Стога теоретичару оваквога профила не преостаје 
ништа друго до да закључи да „уметност неће умрети пре него што умре 
човечанство” (Fišer, 1966: 252). 

Човек је, бавећи се уметношћу, од давнина чезнуо за бесмртношћу. 
Томе сведоче и филозофска разматрања која естетско искуство нису 
раздвајала од антрополошког битисања. Путем уметности човек се увек 
бунио против ограничења сопствене природе, тежећи да превазиђе са-
мога себе. Уметношћу је он потврђивао своју природу, генеричку особе-
ност и антрополошку својеврсност. Естетски укус је „васпитаван” тако да 
у уметности тражи вечне и непролазне истине, а да у уметницима види 
свеце са ореолима који преносе свевремена божанска искуства, обичном 
свету далека и недоступна. Уметношћу се, наводно, баве посвећени гени-
јалци, преносиоци божанских мисли идеја, које без ученог посредника 
не може разумети свако. Тиме је утиран пут елитизму и елитистичком 
виђењу стваралаштва, а „права” уметност могла је доспевати до, тако-
ђе, изабране мањине. Хијерархизација уметничких дела на „високу”, 
„осредњу” и „ниску” („бруталну”) уметност није се тицала естетике, већ 
изнад и пре свега друштвеног слојевања на класу људи са високим, ме-
диокритетним и ниским челом (brow), што ће рећи укусом и свеукупном 
интелигенцијом (Lynes, 1954). У данашње време теоретичари другачије 
гледају на креативност уопште, па и на ону која се тиче уметности. Они 
уводе нове појмове, као што су „креативна класа”, „медијска интели-
генција”, „креативна интелигенција”, „креативно доба” или „креативни 
етос”. Креативност у најширем смислу речи некада је схватана као не-
какво специјално својство, ингениозно, несазнатљиво и подложно мис-
тификовању. У односу на та традиционална гледишта (ексклузивистичка 
и романтизована), у тзв. креативном добу (Creative age) акценат се помера 
с индивидуума на колективитет, и то захваљујући уверењу да је креа-
тивност, глобално узевши, демократски подељена на све појединце (види 
Vuksanović, 2009: 127).

Речено се може потврдити на примеру класног конструкта укуса и 
моде. Ноторна је социолошка чињеница да је укус као способност просуђи-
вања естетских вредности друштвено одређен и да различите друштвене 
класе и слојеви имају различите укусе. На том питању сусрећу се естети-
ка и социологија. У класичној европској хуманистичкој традицији многи 
аутори бавили су се питањима рецепције, естетског укуса и моде, а један 
од истакнутијих био је Имануел Кант. Његово мишљење репрезентује 
класично уверење да је мода опречна добром укусу, да је особа која слепо 
прати модне крикове без стила, док човек са стилом користи властиту моћ 
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просуђивања. Тери Иглтон (Eagleton) и Пјер Бурдије (Bourdieu) критико-
вали су кантовску естетику јер она, наводно, представља укус владајуће 
класе као једини универзално ваљан и легитиман укус. Иглтон се посебно 
обрушује на решење које се нуди средњој класи усвајањем заједничке 
културе, закључивши да је естетска хармонија само идеологијска илузија 
која се у пракси нигде не може наћи (Vidi Gronow, 2000: 38). Следствено то-
ме, и о моди не можемо доносити априори негативне судове. Наиме, све-
дочења судионика Марксовог (Marx) времена показују да су припадници 
тзв. средње класе мање или више редовно посећивали оперу, кабаретске 
представе или, пак, популарне концертне дворане. Они су у свакодневном 
животу, дакле, уживали у естетским артефактима, тј. дивили се и промо-
висали моду. Управо моду Георг Зимел (Simmel) схватао је као друштвену 
формацију и облик игре удруживања („заједницу укуса”). Мода помаже 
да боље разумемо улогу естетског задовољства у свакодневном животу и, 
према томе, она не представља антитезу добром укусу (Gronow, 2000: 41). 
Дакле, кретивност, добар укус, па и мода сами по себи немају ексклузивна 
својства, па се може рећи да су „демократски распоређени”. 

На трагу ових (и многих других) расправа може се закључити да 
питања уметности, естетског укуса, уметничке рецепције, стилова и 
моде нису ни изблиза тако једноставна и уопштена, како то сугеришу 
радови неких естетичара класичне европске филозофске мисли. Тач-
није, филозофско-метафизичка гледишта упутно је комбиновати са по-
казатељима социологије и других наука која испитују сферу духовног 
живота људи. Чак ни оригиналност уметничког дела не треба схватити 
као апсолутно објективан квалитет, чија се естетска суштина исцрпљује 
у његовој материјалној структури. Оригиналност добија пуноћу своје 
естетске егзистенције тек у живом доживљајном односу са конкретним 
субјектом – доживљаваоцем (Ranković, 1996: 168). Зато је филозофска 
естетика готово приморана на безрезервну сарадњу са наукама које се 
баве истраживањем сложених односа комуникације која се одвија изме-
ђу аутора, дела и публике. Пре свих са социологијом, психологијом и 
социјалном антропологијом.

Неки филозофи, представници одређених позитивних оријентаци-
ја, препоручивали су чак да би естетику требало засновати као посебну 
самосталну науку, а Етјен Сурио (Souriau) је отишао најдаље упитавши: 
„Докле ће још филозофија компромитовати естетику?”. Данас смо једно-
ставно суочени са променом дискурса, који није више везан за једно нити 
одређено дисциплинарно подручје. То се односи на све области друштве-
ног живота, па дакако и на уметност.3 Јасно је да се уметност мења кроз 
3 „Данас све више имамо текстове које једноставно називају ‘теорија’ а која је исто-

времено све или није ништа од тога. Ова нова врста дискурса (…) све се више шири 
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различите историјске и културне епохе (нови уметнички правци, стило-
ви, жанрови), као и то да те промене мора пратити и мисао о њој. Тради-
ционална естетичка анализа, која је окренута „старомодној” уметности 
постаје безначајна, закључује Ерик Хобсбаум (Hobsbawm), јер производи 
културне индустријализације заобилазе техничке уметности и иду пра-
во ка повишеној стилизацији живота (Hobsbaum, 2014: 259). Осцилације 
естетског укуса, као и његово „профињавање” јесу последица преобра-
жаја уметности, а овај се не може пратити без ширег теоријског захвата 
у коме важну улогу игра социолошки дискурс „оплемењен” дискурсима 
сродних теоријских (хуманистичких) оријентација.

2.Естетичкизаокрет:модернистичкибумипопексплозија

Свака теорија уметности увек мора ићи под руку са предметом свога 
испитивања. Уметнички флуид мора се одразити и на мишљење о њему 
иначе ће оно бити беспредметно и анахроно. На пример, традициона-
листички укус који је окренут делима класичне уметности не сме бити 
норма којом се процењују вредности модерних уметничких дела. Кла-
сична реалистичка уметност која преферира естетске вредности попут 
„лепога” и „складнога” не може бити узор свеколиког уметничког ства-
рања, а још мање еталон којим се премеравају све вредности. Социоло-
шки гледано, традиционалистички тип укуса са естетиком истога про-
фила превасходно наглашава вредности традиције и конзервативних 
политичких идеологија и система.

Појава модерне/их уметности подразумева и ново промишљање умет-
ности. У овом уметничком правцу онтолошка страна исказује се непо-
средно, без посредства предметно-приказивачког плана, директним реа-
лизовањем духовних подстицаја кроз посебан поредак и однос материјал-
них елемената (Focht, 1965: 14). Нови правац захтева и промену теоријског 
дискурса. Библијском терминологијом речено, ново вино лије се у нове 
мехове. Тачно је да у уметности нема развоја какав постоји у сфери тех-
нологије и другим облицима друштвеног живота. То, међутим, не значи 
да у уметности нема промене. Захваљујући тим променама/преображаји-
ма уметност постоји и постојаће, али увек трагајући за новим формалним 
изражајима.4 Промене се такође односе на дискурсе којима приступамо 

и означава крај филозофије као такве. Да ли се радови Мишела Фукоа, на пример, 
могу назвати филозофијом, историјом, теоријом друштва или политичком нау-
ком? Није лако рећи, како се то данас каже, и зато се сугерише да се и тај ‘теоријски 
дискурс’ уврсти у неке од манифестација постмодернизма” (Džejmson, 2015: 19).

4 У естетици су свагда била актуелна питања односа форме и садржаја. За естети-
чаре онтолошког усмерења, на пример, тајна уметности лежи у њеној форми, јер 
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уметничком као естетском. Уметност је у последњих педесет или нешто 
више година доживела огромне обрате, а не ретко се и данас она покушава 
ухватити у мрежу крутих метафизичких филозофских тумачења.

Раздобље модерне уметности почиње у правом смислу тек после 
првог светског рата и траје до седамдесетих година XX века. Нове тен-
денције у уметности исказивале су тежњу ка већем индивидуализму, 
субјективизму и експерименту. Тиме је започела фаза одређене врсте 
уметности коју једним именом зовемо модернизам. Тај правац је довео 
до релативизовања разних филозофских кодова и језика. Напокон се 
догодио крај „лепог” на чије место је ступило „узвишено” (речено Канто-
вом терминологијом). Ако је и било некаквог „краја уметности” о којем 
је говорио Хегел, он није био надомештен филозофијом већ супрема-
цијом „узвишеног” и хепенинга као естетских категорија. Модернизам, 
по тумачењу Фредерика Џејмсона (Jameson), тежи „узвишеном” и њего-
вој суштини, коју можемо назвати транс-естетско. За естетику модерног 
која је фундирана на том полазишту он предлаже и оговарајући назив 
– трансестетика (Džejmson, 2015: 178). Та естетика односила се на све 
уметности које су у целости биле антиимпресионистичке и антинату-
ралистичке. У оквиру ње, с обзиром на нове уметничке тенденције, до-
шло је до невероватних теоријских обрата. По Арнолду Хаузеру (Hauser), 
сликарство постаје уметност без „сликарских вредности”, музика поста-
је конгломерат шумова и електронских звучних елемената, од епских 
врста настаје анти-роман, од језика као средства споразумевања остаје 
само муцање, ако не и готово затајивање говора, а од уметности настаје 
антиуметност (Hauser, 1986/2: 178).

Наведене тенденције говоре у прилог новом ширењу поља уметно-
сти које се отвара за правце као што су надреализам, дадаизам, футури-
зам, експресионизам, фовизам, конструктивизам и низ других праваца 
или школа чија имена се не завршавају на „изам” („Art nouveau”, „Плави 
јахач”, action painting, happening, поп-арт, оп-арт, кибернетска уметност 
итд). Револуција модерне уметности огледа се у томе што се уметност 
озакоњује као аутономна, а њена аутономија разрешава се у неуметнич-
ком. Проглашавањем аутономије уметничке форме, модерна уметност 
се више не сматра обавезном ни у свом времену, ни свом друштву, ни 
неким „вишим” реалностима (које је некада сугерисала религија). Умет-
ност сада трага за емоцијом коју ранија уметност није могла ни изразити 
ни изазвати. У остварењу таквих намера дозвољено је посегнути за дотад 
неупотребљеним средствима изражавања која могу изазвати изнена-
ђење, чуђење, протест или згражање (види Jeremić, 1970: 180–181). 

се око садржаја врте наши егзистенцијални и утилитарни интереси, а око форме 
духовни, теоријски и естетски (види Focht, 1976: 13).
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Предмет уметности окреће се од објективног света себи самој, чиме се 
уметност одриче од потребе да буде разумљива и комуникативна. Тежећи 
спонтаности и апсолутној слободи као естетичком принципу она дозво-
љава велики број доживљавања и тумачења. На делу је једна нова естети-
ка и нова комуникација. За реципијента модерног уметничког дела нема 
више оних елемената задовољстава које је налазио у делима претходних 
праваца или стилова. Та уметност не тежи да задовољи интересовања или 
испуни радошћу своје реципијенте, у њој нема занимљиве анегдоте нити 
усклађености чулних елемената. Њој није својствено да се обраћа широ-
кој публици која тражи интересантну репродукцију стварности, разо-
ноду или уживање (Jeremić, 1970: 61). Идеологија модерних уметничких 
праваца заснованих на ирационализму, песимизму, мистицизму, форма-
лизму, психологизму и нихилизму нарочито није одговарала политич-
ком заступницима теорије реализма оличеним у тоталитарним режи-
мима социјалистичких и фашистичких земаља. По Загорки Голубовић, 
модерна уметност најближа је егзистенцијалистичкој филозофији по то-
ме што њена функција није да релаксира већ да мобилише и интензивира 
целокупну људску енергију. Наиме, модерна уметност, суочавајући нас 
са бесмислом техницизма и хипертрофираног научног рационализма 
машинизоване стварности у којој се изгубио човек, у стању је да изазива 
психичке шокове и посредством њих врши мобилизацију успаване све-
сти, осећања и психичке енергије у целини (Golubović, 2006: 327).

Због тих одлика модерна уметност заслужује епитет авангардне 
уметности. Уметности које њој припадају (понајвише визуелне) почеле 
су да се изражавају у апстрактним терминима, понајвише зато јер су па-
тиле од последица техничког застаревања. Од средине XIX века, када се 
догодила индустријска револуција у производима свести, оне нису могле 
да изађу на крај са „веком техничке умноживости” (Валтер Бењамин/
Benjamin) пошто су традиционално представљање преузела на себе тех-
ничка средства. У том смислу дадаисти нису покушавали да се надмећу с 
камером, а Џексон Полок (Pollock) је средином прошлога века изјавио да 
уметност мора да изрази своја осећања, јер слике које приказују ствари 
сада праве камере (види Hobsbaum, 2014: 238). Укратко, традиционални 
ручни рад уметника потпуно је различит од индустријске производње 
духовних творевина, па тако и модерна уметничка дела више нису могла 
бити тумачена путем класичних естетичких мерила нити на начин који 
је упражњавала традиционална критика. Традиционална естетичка 
анализа постаје безначајна јер производи културне индустријализа-
ције иду право ка повишеној стилизацији живота. Критичар старог кова, 
пише Хобсбаум, постао је вишак индустријске радне снаге ништа мање 
од старомодног уметника. Стога, примерице, било би смешно ако бисмо 
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телевизијске серије, цртане филмове или неког аутора поп-музике про-
цењивали ретроградним естетичким мерилима класичне филозофске 
провенијенције (Hobsbaum, 2014: 255).

Модерна уметност, укључујући и уметничке тенденције од половине 
прошлога века (перформанси, инсталације, мурали, графити, видео-ра-
дови), може се схватити и као антиуметност. Међутим, антиуметничку 
конотацију не треба схватити пежоративно, као што то чине неки теоре-
тичари и естетичари, у смислу да њу стварају некакви „продавци магле” 
и „егзибиционисти/илузионисти”. Такође је претешка квалификација те 
уметности као „наопаке епохе доба глобализма” или „облика политичке 
функционализације” која нема додирних тачака са „естетском уметно-
шћу” (Petrović, 2016: 14, 388). Оваквим ставовима подупире се и поновно 
враћа у живот подела уметности на елитну (велику, естетску) и на све 
остале врсте „чулних артефаката” које припадају потрошачкој култури, 
формама јефтине забаве, напосе кичу и шунду (Petrović, 2016: 7–8)!? Такве 
квалификације су, најблаже речено, дискутабилне и врло упитне у дана-
шње време када је дошло до проширивања поља уметничког стваралаштва 
и до редефинисања самог појма уметности. Наиме, модерна уметност је 
антиуметност само у односу на претходну уметност и њена начела. 

Појам антиуметности треба разумети као историјски, релативан и 
релациони. Реч је, пре свега, о антикласичној уметности у односу на про-
шле уметности. „Антиуметност је субверзивни покушај авангарди и не-
оавангарди да се уметност доведе под сумњу и превазиђе”, пише Мишко 
Шуваковић и објашњава: „Али, уметност је привилегована дисциплина 
која управо сопствену кризу, крај, превазилажење, деструкцију и инте-
грацију у друге дисциплине културе преображава у уметничко дело или 
свест о уметности. Другим речима, ’антиуметност’, парадоксално, може 
да ствара само уметник” (Šuvaković, 1995: 8). Драган Јеремић сматра да је 
заправо свака нова уметничка тенденција у односу на традицију антиу-
метност јер битно мења и проширује сам појам уметности. У први мах се 
чини да је то проширење усмерено против саме уметности, а касније се 
увиђа да је оно било усмерено против старог и крутог схватања уметно-
сти. Тако, временом и највећи авангардисти постају класични уметници, 
а наш естетичар пита није ли један од видних знакова класицизирања 
авангардне уметности и додељивање Нобелове награде за књижевност 
1969. године Семјуелу Бекету (Beckett) и неким другим авангардним 
писцима (Jeremić, 1970: 184). Таквих примера има и данас5, што само 

5 Додељивање Нобелове награде за књижевност 2016. године поп музичару Бобу Ди-
лану (Dylan) праћено је бројним контроверзама и полемикама о исправности те 
одлуке. Водећа дилема критичара била је да ли песме које он пева јесу или нису 
поезија (по томе да ли се могу читати или само певати уз музику).
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подупире тезу да антиуметност није не-уметност, већ једна нова (супер-
модерна) уметничка оријентација, авангардна, нонконформистичка и 
аутодеструктивна, у смислу да је кадра преобразити живот у уметност, а 
уметност у негацију стандардних, окошталих принципа.6

Култура XX века изнедрила је различите стилове у оквиру модерне 
(авангардне) уметности, али и низ алтернативних уметничко-изражај-
них форми. Од половине прошлога столећа нови алтернативни израз 
настаје и буја као реакција на доминантне уметничке правце у оквиру 
„модерне” уметности, првенствено оне који су били на неки начин етаб-
лирани, то јест прихваћени од официјелне критике и доминантне кул-
туре. Уметничка алтернатива препознатљива је по духу бунта, револта и 
нонконформизма, али и својеврсном духу утопије. Уз естетске преоку-
пације које се односе на интензитет уметничког доживљаја, она има за 
циљ и политичко освешћивање (Dragićević Šešić, 2012: 17).

Алтернативне уметности изводе уметност из затворених концертних 
дворана, музеја или галерија и ситуирају их на отвореном простору. Ули-
ца постаје место стваралаштва и културног живота уопште. Уметност се 
стапа са свакодневним животом и бива стварана уз активни ангажман 
публике. Истовремено се може говорити о рађању једне нове естетике 
која преферира комуникацијску страну уметности, њен медијски зна-
чај, размену информација, активну улогу публике и нов стваралачки 
доживљај. Улична „позоришна” догађања подразумевају разноврсне 
представљачке акције различитих грана уметности (позоришта, филма, 
сликарства, књижевности), укључујући музичке представе и забавне 
спектакле. Алтернатива се једнако односи на представе политичког позо-
ришта, као и на акције уличних забављача – артиста, пантомимичара, 
музичара; она обухвата уметничке изражаје попут хепенинга, перфор-
манса и street-arta, али и различите прославе, рекламне уличне акције и 
улични говор који има спектакуларни – „позоришни” карактер. Све то у 
циљу максималног отварања уметности према најширој публици, уче-
ствовања публике у чину уметничког стварања схваћеног као нечег што 
представља културни догађај.

У фази доминације алтернативих форми изражавања, уметност се 
схвата на битно другачији начин од устаљеног. Уметничко стваралаштво 
чини битан део животних активности, а сви облици путем којих се оно 

6 Шуваковић пише да је у неким врстама авангарде и неоавангарде постојала пара-
доксална тежња да свет живота буде естетизован уметношћу, а уметност буде де-
естетизована тривијалношћу живота и свакодневице. За пример он узима ствара-
лаштво Џона Кејџа. Његови први радови са немузичким тоновима (шумом, буком) 
били су деструкција музике (антимузика), али је шум убрзо постао саставни део 
уметности. На тај начин музика је шумом деконструисана, а шум је, затим, реин-
терпретиран као уметнички феномен (Šuvaković, 1995: 9).
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реализује и приказује не могу се више одредити као уметнички правац 
или стил, већ пре свега као један „колективни сензибилитет”. Заједничка 
припадност одређеном духу или вредносном систему не очитује се 
толико у форми изражавања, стилу, колико у мисаоном систему и пра-
тећим „парауметничким феноменима”, какви су дружење, комуника-
ција, начини оглашавања или фанзини. Такође и у стилу живота самих 
уметника, попут живота у комунама или у напуштеним зградама руини-
раних градских центара (Dragićević Šešić, 2012: 196). Естетика уметничке 
алтернативе није окренута (само) ауторима и извођачима уметничких 
догађања, већ (пре свега) публици, партиципацији и колективном сен-
зиблилитету. У фокусу њене пажње важно место заузима политички ра-
дикализам, који подразумева ангажованост, дисиденство, побуну, суб-
верзију и деструктивност. Због свега тога алтернативна уметност јесте 
блиска поткултурним стиловима и поткултурним праксама којима се од 
стране младих и неконвенционалних људи свесно крше постојећа пра-
вила и на нов начин осмишљава стварност (Božilović, 2009: 10).

Поставља се питање да ли и уметности у склопу популарне културе 
треба схватити као алтернативне и опозитне према доминантним обас-
цима културног/уметничког стваралаштва. Популарна култура садржи 
неке елементе напред поменутих алтернативних облика изражавања и 
представљања, али она ипак сачињава посебну сферу културног живота, 
изграђену на самосвојном културном (и естетском) обрасцу. Уметност 
популарне културе амбивалентна је у више смислова. С једне стране је па-
сивна, што се огледа у тенденцији да ствари прикаже онаквим какве јесу, 
а с друге је активна/авангардна јер предводи велике промене на пољу 
литературе, сликарства, музике филма. Популарна уметност вишезначна 
је и у смислу што њена дела могу бити креативна, урбана и толерантна, 
једнако као и површна, комерцијална и искључива (Božilović, 2016: 42).

Естетика полуларних форми једним делом јесте естетика забаве и 
спектакла утемељеног на јаким ефектима. Она доводи у питање принципе 
јединствености, оригиналности и непоновљивости, али се не може рећи да 
је у целости „с оне стране” узвишеног. Управо једноставност и непосред-
ност уметничког израза производе снажне и искрене доживљајне реакције 
које код реципијената могу произвести осећај узвишености и одушевљења, 
једнак ономе који постоји у делима класичне уметности. Социолошки је 
релевантна чињеница да се кроз популарну културу, њену уметничку 
експресију, медијску трансмисију и начин комуникације са публиком 
рефлектују облици моћи и подређености, власти и покоравања, хегемо-
није и отпора (Fisk, 2001; Gramši, 2012). Ово је видљиво у свим жанровима 
популарне уметности, почев од филмова, ТВ серија и музике до видео-
спотова, компакт дискова, стрипова, плаката и разних инсталација. 
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Дела масовне и популарне културе као производи „културне инду-
стрије” представљају део потрошачке културе. Она се, међутим, не могу 
без остатка и у целости сматрати тривијалном забавом, шундом и кичем. 
То се најједноставније може показати позивањем на ремек-дела филм-
ске уметности, стрипа или поп/рок музичких композиција, које данас 
све више улазе у репертоар класичних симфонијских оркестара и вокал-
них извођача оперске музике. Дошло је до фузије „популарног” и „висо-
ког”, која је обесмислила све поделе уметности и публике засноване на 
хијерархији укуса по основу интелигенције и образованости. Један од 
успешнијих примера симбиозе уметничког (са набојем естетски осми-
шљених садржаја) и популарног (у смислу улазнице за најширу комуни-
кацију) јесте pop-art са његовим креативним протагонистима.

Иако у САД и Енглеској има много аутора који су заслужни за афир-
мацију поп-арта у уметности (ликовној, филмској, медијској), Енди Ворхол 
(Warhol) остаје вечити симбол и персонификација ове концептуалне умет-
ничке оријентације (Gocić, 2012). Његов стваралачки опус је метафора свега 
што поп-арт симболизује. Он је антиципатор основне идеје постмодерне 
филозофије, по којој је уметност релативна категорија, ауторска оригинал-
ност недоказива, а дело које он ствара репродуктивно јер се заснива на већ 
постојећој информацији. Реч је о особеном правцу у модерној уметности 
са безличним начином изражавања, неутралним „рукописом” и прика-
зивањем доживљаја из „друге руке”. У њему је видљиво намерно одсуство 
заинтересованости за хуманистичке вредности, чиме поп-арт у целини 
стиче карактер анти-уметности и постаје нека врста нео-дадаизма или 
супер-дадаизма (Božilović, 2004: 184). Цитирајући стварност, било кроз 
флаше „Кока коле”, конзерве „Campbell” супе или слике филмских идола 
и звезда рокенрола, Ворхол се изборио за доминацију уметности у свако-
дневном животу и показао да сви људи припадају уметности (не обратно). 
Експонати уметности постају банални и прозаични предмети свакодневице 
изоловани из њиховог природног окружења и увећавани по потреби (стари 
бицикли, писоари, утичнице и прекидачи, гигантски пластични телефони, 
траке тканине, свежњеви прућа). Поп-арт представља директну негацију и 
деструкцију класичних принципа естетике о универзалности, индивидуал-
ности и стваралачкој особености уметничких дела. Уметност овде не служи 
вечности већ тренутку актуелног живота, што Ворхол потврђује антици-
паторском сентенцом о 15 минута славе за свакога. Ништа мањи допри-
нос поп-арт концептуалности дали су уметници типа Роберта Раушенбе-
га (Rauschenberg), Џаспера Џонса (Johns), Клауса Олденбурга (Oldenburg) 
или Роја Лихтенштајна (Lichstenstein), који су својим радовима (сликама и 
скулптурама) желели да свакодневицу трансформишу у један нови „супер 
стар” спектакл. Генерално, код свих је присутна тенденција уздизања ба-
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налних предмета и конзумних производа свакодневног живота у Уметност. 
Тиме се естетске вредности интегришу у социолошки контекст.7 

Чини се да је рок култура на неки начин наставила мисију поп-арта, др-
жећи се, ако не свих онда бар неких, његових принципа. Ако је реч о музици, 
рокенрол носи у себи особен концепт једног генерацијског бунта оличеног у 
новим, неформалним и неконвенционалним формално-садржајним пору-
кама. Реч је о радикалном и рапидном отклону од дотадашње музике, а 
такође и о новој естетици која с правом може носити назив естетика рока. 
Поред непосредности, једноставности и неконвенционалности израза, рок 
из себе не искључује извесну софистицираност, промишљеност и дубока 
осећања. Рок музика је синестезијска по карактеру јер провоцира сва чула 
изазивајући амбивалентна осећања буке и нежности, жестине и сете, агре-
сивности и милозвучности. Реч је о естетици заснованој на присној здруже-
ности божанског и анималног у људској природи. Она на неки начин при-
пада естетици ружног на којој почивају и форме неких праваца „озбиљне” 
уметности. У њима ружно (изопачено, апсурдно) представља само негати-
ван моменат лепог, дисонанца стоји наспрам хармоније.8 Панк-рок у цело-
сти, рецимо, представља еманацију начела естетике ружног. Ружно у панку 
уграђено је у основну музичку идеју, а кемп који он промовише саздан је (у 
уметничком и дословном значењу) на елементима снажне експресије и шо-
ка (Božilović, 2004: 145–146). Не само уметност, него и читава поп култура 
представљала је прелазни период од модерне ка постмодерној – у помену-
тим уметничким правцима, али и у оквиру низа креативних и авангардних 
поступака испољених кроз уметност филма, хепенинга, плаката, постера, 
графита и различитих форми мултимедијалног израза.

3. Естетика са префиксом „пост”

Појава нових теоријских концепата у естетици увек је била повезана 
са променама које су се догађале у самој Уметности. Појам уметности 
данас увелико је променио своја значења у односу на схватања која су 
била доминантна у XX веку, а некмоли раније. Некадашња естетичка 

7 Марсел Дишан (Duchamp), контровезни уметник и дадаиста, први је дошао на идеју 
да се готов предмет који се налази у употреби може изложити у музеју и на тај начин 
постати уметничко дело (readymade). Он је тај свој наум у форми експеримента и 
остварио изложивши писоар као скулптуру под називом „Фонтана”. Одвојивши га 
од првобитног контекста који је подразумевао промену употребе и значења, Дишан 
га је потписао псеудонимом и уврстио у ред уметничких артефаката.

8 „Опште је мјесто да се умјетност не исцрпљује у појму лијепог него, да би га испу-
нила, има потребу за ружним као његовом негацијом (...) Било како да је, ружно 
треба или може да конституише један моменат умјетности” (Adorno, 1979: 95).
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правила и принципи полако одлазе у „ропотарницу историје”. Она су под 
уметношћу подразумевала скупове духовних творевина која су улазила у 
цивилизацијиски незаборав тиме што су богатила „фонд хуманистичких 
вредности”, почев од слика и скулптура у музејима, преко књижевних 
дела у библиотекама, музичких композиција у концертним дворанама 
или филмских уметничких остварења у кинотекама (Petrović, 2016: 65). 
Међутим, од седамдесетих и осамдесетих година прошлога века умет-
ност излази из институција културе и ушетава у свакодневни живот 
људи. Она се све јасније одваја од својих обредних, сакралних и духов-
них корена, а њене узвишене идеале замењују економски, потрошачки, 
утилитарни и рекламни елементи. Био је то почетак постмодерне епохе.

Значајне формалне промене у култури могу се разумети само у кон-
тексту нове врсте друштвеног живота и другачијег економског поретка. 
Реч је о новом моменту у развоју капитализма који се именује на раз-
личите начине, као мултинационални капитализам, индустријско или 
потрошачко друштво, друштво медија или спектакла. Постмодернизам, 
по Џејмсону, изражава унутрашњу истину тог настајућег друштвеног 
поретка касног капитализма, са специфичним (постмодернистичким) 
доживљајем простора и времена. У њему се јављају нови облици потро-
шње, планирано застаревање, све бржи ритам промена моде и стилова, 
до сада невиђено ширење реклама, снажан утицај телевизије и осталих 
медија друштвеног општења – ове уз низ других одлика означавају ради-
кални раскид са предратним друштвом „високог модернизма” (Džejmson, 
2015: 35), отварајући простор за настанак постмодерне цивилизације 
(компјутера и нових технологија). Постмодерно друштво изнедрило је 
и другачије схватање, стварање и доживљавање уметности. Ради се о 
уметности постмодерне културе, с тим што постмодернизам означава и 
различите реакције на авангарде и модернизам XX века, у шта се убра-
јају, на пример, метафизичко сликарство, соцреалистичка књижевност и 
националсоцијалистички филм (Vidi Šuvaković, 1995: 122).

Појава концептуалне уметности је, најпре, поништила или сасвим 
смањила тежину „естетског предмета” као таквог. Тиме је дистинкција 
између дотад супротстављених категорија „уметности” и „неуметности” 
постала много проблематичнијом, а често и немогућом. Струје попут 
поп-арта, а потом и arte povera, враћају вредност предмету, при чему се 
више не узима у обзир његова естетска вредност. У радовима нема више 
оне складности, уравнотежености или допадљивости, које су некада 
представљале темељ сваког „естетског предмета”. Удаљавајући се од 
некадашњих идеала лепоте читаво здање данашње естетике мора при-
хватити чињеницу да су се на њену територију уселили некадашњи ме-
тауметнички, парауметнички или чак антиуметнички елементи, а да је 
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целокупни свет уметности доживео невероватни и неповратни преобра-
жај и неку врсту преокрета/деконструкције (Upor. Dorfles, 1997: 8–10). 
Занимљиво је да се већ у неким композицијама Битлса (The Beatles) и не-
колицине водећих британских рок бендова шездесетих могу препознати 
одређени постмодернистички и „концептуални” манири – еклектици-
зам, самореференца, пародија и мешање жанрова (Makdonald, 2012: 22).

Нова ситуација на плану културе враћа нас поново питању „шта је 
уметност”. Социолози немају дилему да се одговор на то питање мора 
тражити на плану друштвене одређености уметности, те Хауард Бекер 
(Becker) указује на значај контекста. До сада смо уметничким сматра-
ли само она дела која имају одређену естетску вредност, а коју оправ-
дава једна кохерентна естетика. То су била дела изложена у музеју или 
она која се изводе на концертима. Међутим, дела не морају имати сва 
од наведених својстава (Becker, 1982: 138). Садржаје категорије уметно-
сти одређује друштво. Уметност је према томе, нека врста конвенције, 
односно друштвеног споразума о томе да ли је нешто естетски релевант-
но или није. Примерице, зашто је балет уметност, а рвање није? Зашто 
се породични албуми са фотографијама не сматрају уметношћу, а исти 
такви албуми неких фотографа који су изложени у музејима бивају при-
хваћени као уметност? Ова и слична питања поново нас враћају на Бе-
керов значај контекста (Aleksander, 2007: 16). Контекст је, опет, везан за 
неки концепт (идеју), а све скупа указује на то да данас живимо у пост-
модерној епохи (друштва, културе), која префикс „пост” уноси и у појам 
уметности, нову естетску доживљајност и естетику са квалитативно 
другачијим приоритетима.9 Естетика која се бави истраживањем (пост)
естетских форми и укуса који је њима кореспондентан може се звати 
баш тако – постестетика. Ако имамо у виду да живимо у доба које је 
после класичног, онда се и сва посткласична размишљања, укључујући 
и филозофска разматрања уметности, могу одредити као посткласична 
естетика (Uzelac, 1999: 3). Све ово под претпоставком да је филозофска 
естетика данас још увек могућа и да није „свој” предмет предала у руке 
многобројних теоријских дискурса обједињених у „трансдисциплини” 
под називом студије културе, која спаја различите теме традиционалних 
дисциплина, прерађујући их према захтевима које налажу динамичне 
промене живота савременог света (Đorđević, 2012: 12).

9 Потребно је нагласити да се постмодерна теорија опире сваком облику редукци-
онизма, па зато међу теоретичарима нема минималног консензуса око одређења 
суштине друштвеног стања, што се односи и на уметност. Тако Лиотар (Lyotard) 
користи термине метанаратив, паралогија, раскол и језичке игре, Бодријар 
(Baudrillard) уводи појмове симулација, симулакрум и хиперреално, док су за 
Џејмсона најзначајније одлике постмодернистичких поступака пастиш и шизо-
френија (Maširević, 2011: 85).
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Постмодернизам је, као што и само име каже, настао после (или, чак, у 
крилу) модернизма.10 Ако је један од важних задатака модерних авангард-
них покрета био вођен идејом промене света, постмодернизам је ту идеју 
одбацио, као непримерено оптимистичну. Постмодерни одговор модер-
ним тенденцијама састоји се од признавања прошлости јер се она не може 
заобићи ни уништити. Једна од његових основних карактеристика јесте 
рушење граница које су оштро раздвајале високу и популарну културу, 
одустајање од критика буржоазије и величање вредности потрошачког 
друштва. Цео пројекат којим је припремљен долазак постмодерне умет-
ности обликован је већ у оквирима поп-арта (Ворхола, Лихтенштајна), у 
коме је извршено репродуковање широког распона објеката и личности из 
света потрошачке и медијске културе (Maširević, 2011: 60). Апропо уки-
дања неких кључних граница или раздвајања високе од такозване масовне 
или популарне културе, Џејмсон подсећа на посебан интерес „академског 
света” за чување високе или елитне културе од провале малограђаншти-
не, кича и шунда. Међутим, многи од новијих постмодернизама управо 
су фасцинирани пејзажом реклама, другоразредним холивудским фил-
мовима, такозваном паралитературом, културом Reader’s Digesta, попу-
ларним биографијама, кримићима и научно-фантастичним романима. 
Текстови неких озбиљних људи више се не цитирају, они се инкорпори-
рају тако да се све теже може повући граница између високе уметности и 
њених комерцијалних облика (Džejmson, 2015: 19).

Радикалне друштвене промене на глобалном плану носе неумитно и 
промену система вредности. Када је о постмодернизму реч, свет је, по кази-
вању Ђура Шушњића, дошао до свести о слому великих прича, то јест до 
изнемоглости идеала и немоћи метафизике. Одбацују се универзалне вред-
ности и значења, што су главна обележја релативизма постмодерног време-
на у коме влада премоћ групнога и особнога над општим и универзалним, 
различитог над истоветним, приватног над јавним (Šušnjić, 2015: 429). Из 
перспективе прошлога испада да смо дошли до бесмисла у којем су угро-
жени темељи читаве заједнице. Међутим, све прошло не мора увек бити 
боље од овога сада. Романтично и носталгично гледање на прошлост вуче 
на традиционализам који је увек вредносно пристрасан. Постмодерна епо-
ха, са свим својим врлинама и манама, производ је друштвених околности 

10 Ф. Џејмсон пита зар се Томас Ман (Mann), Flober (Flaubert), Маларме (Malarme) 
или Гертруда Стајн (Stein) не могу уврстити у причу о постмодернистичким вре-
менским односима? И додаје да „радикални раскиди међу периодима углавном не 
укључују потпуну промену садржаја, него пре реструктурирање одређеног броја 
елемената који су већ дати: одлике које су у неком ранијем периоду или систему 
биле подређене сада постају доминантне, а оне које су биле доминантне поново 
постају секундарне. У том смислу, све што смо овде описали може се наћи у рани-
јим периодима, а понајвише у правом модернизму” (Džejmson, 2015: 33).
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и рефлексија духа времена. Њу карактеришу истицање празнине и естет-
ског привида, увођење симболичког, укидање дихотомије реално–имаги-
нарно и одбацивање захтева за успостављање смисаоног поретка. Таква је и 
уметност која из ње произлази: антиестетична, окренута традицији, склона 
еклектичком мешању стилова, интертекстуалности, антиформи, нелине-
арном представљању догађаја, цитату, колажу, процесу/догађању, деструк-
цији/декомпозицији, експериментисању, анархији, иронији, пастишу, по-
пуларном конзумеризму, хедонизму, отворености, флексибилности.

Када је о постмодерној уметности реч, за њу се обавезно везује и 
такозвана смрт субјекта, то јест смрт аутора. Ту смрт заговарао је Ролан 
Барт (Barthes), за кога се рођење читаоца мора догодити само по цену 
смрти аутора. Ово из разлога што дело пише аутора, а не обрнуто. Аутор 
се служи цитатима већ добро познатих фраза и израза, због чега је немо-
гуће говорити о изворном ауторству и индивидуалном стваралаштву. С 
обзиром на то да се у тексту суочавамо са непрегледним пољем цитата 
и алузија, поставља се питање да ли је уопште важно оно на шта аутор 
реферише. И најбитније: можемо ли сами да тражимо сопствена значења 
и задовољство у тексту (Bart, 1999). По тумачењу Фредерика Џејмсона, 
класични модернизам и модернистичка естетика органски су били пове-
зани са концепцијом јединственог јаства и личног идентитета, што је 
ствар прошлости. Зато је постмодернизам огласио крај индивидуализма 
као таквог, а са њим и „смрт субјекта”. Речју, уметници неће моћи да ства-
рају нове стилове и светове јер су они већ створени; могућ је само огра-
ничени број комбинација. Зато се постмодернистичка уметност односи 
према уметности на нов начин, онај који садржи нужни неуспех уметно-
сти и естетике, неуспех новог и заточеност у прошлости (Džejmson, 2015: 
23). Теза о смрти аутора ипак се мора прихватити са резервом. Осврћући 
се на постмодернистичке правце у уметности и ауторе који су стварали 
постмодерна дела, ми заиста не можемо заборавити на ауторство и гени-
јалност њихових твораца. Било да су у питању магови књижевне речи 
(С. Бекет, У. Еко/Eco, О. Памук/Pamuk, M. Pavić), филмског израза (Ж-
Л. Годар/Godard, Р. Фасбиндер/Fassbinder, В. Вендерс/Wenders, Д. Линч/
Lynch, К. Тарантино/Tarantino), сликарства (М. Дишан, Е. Ворхол, Р. Ра-
ушенберг, Р. Лихтенштајн) или музике (Џ. Кејџ/Cage), они су као имена 
постали синоними уметности којима су се бавили. Без обзира, на при-
мер, што је Ворхолова естетичка окосница садржана у понављању или 
мултипликовању (слика медијских звезда или предмета које треба огла-
шавати), он ипак своје радове ауторски потписује, свестан да тиме при-
мењује у уметности законе индустрије (ефикасности и продуктивности), 
али и у индустрији законе уметности (ауторство) (Vidi Dragićević Šešić, 
2012: 175). Зато ће пре бити да теза о смрти аутора у постмодернизму 
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може бити само релативно и условно тачна: индивидуалност је овде само 
гурнута у други план, потиснута како не би заклонила идеју.

естетика постмодерне може се одредити као естетика „препозна-
вања” , естетика преузимања и цитата. За разлику од естетике авангарде, 
Милена Драгићевић Шешић ову естетику назива ретроградном естети-
ком, пишући да она није директно иронична према делима која преу-
зима и њиховим естетским вредностима, нити их тако јасно „обезвређује” 
(као бркови Дишанове Мона Лизе). Основни постулат ове естетике јесте 
еклектицизам, уз настојање да се врати дигнитет уметничком пројекту 
смештањем идеје у тај пројекат (Dragićević Šešić, 2012: 171). Као и у сва-
кој претходној епохи која је обележена карактеристичним духовним тра-
гањима, тако и постмодерна естетика поставља проблем нове партиципа-
ције, нове сензибилности и нове улоге публике. При том се не устручава да 
преузме и неке елементе естетике авангарде, као што су варирање истих 
тема или мотива, антиестетизам, разбијање изражајних канона, увођење 
„нижих” (популистичких) поступака или инкорпорирање жаргона и дија-
леката у језик књижевних, позоришних или филмских дела. 

Уметност није пришла своме крају с постмодерном. Сигурно је само 
да класично грађанско поимање уметности неговане у музејима није више 
живо. Но, оно је доспело до свог краја много раније, за време Првог светског 
рата с дадом, Дишановим писоаром и Маљевичевим/Malevich „црним ква-
дратом” (Hobsbaum, 2014: 10). Уметност наставља своју трагалачку мисију, 
како у новом простору тако и у виртуелној стварности преплављеној сли-
кама, звуцима и речима. Као што каже Ги Дебор (Debord), живот је пред-
стављен као огромна акумулација призора, а све што је некада непосредно 
доживљавано, удаљено је у представу (Debord, 2012: 4). Данашња публика 
је већ уздрмана мултуимедијалним изазовима и заузима „гард” у жељи 
да успостави контакт са новим токовима уметничке комуникације. Ако 
је судити по бројним кризама савременог света које нису мимоишле ни 
уметност, нова публика ће тешко поверовати у мантру Достојевског (Дос-
тоевскиʼ) по којој ће лепота спасити свет. Данашњем реципијенту много 
разложније делују оне старе руске пословице које кажу да „са лепотом не 
идеш у шуму по дрва” или да „са лепотом не можеш да скуваш чај”. 

Уместо закључка

Епоха глобализма и владајући мултинационални капитал-односи у 
свету довели су до преображаја многих вредности, а дакако и оних које 
се тичу културе и уметности. У конзументском свету (хиперпотрошач-
ком друштву) уметничка дела постала су роба чију вредност одређује 
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тржиште. На тај начин доживљавалац се претвара у конзумента (homo 
consumericus) чију потрошачку спиралу више не покрећу жеље за дру-
штвеном репрезентацијом колико жеља за управљањем самим собом 
(Lipovetsky, 2008: 32). Логика епохе глобализма каже да је вредно све што 
је корисно, а овим су отворена врата досад невиђеној релативизацији 
свих вредности, па и оних естетских. Потенцијални естетски доживља-
валац преобратио се у обичног потрошача или купца јер су меркантил-
не вредности дошле на место естетских. У времену у коме техника иде 
испред уметникове инвенције, позиција уметности и естетике постала је 
крајње незавидна, а постмодернистичка филозофија прогласила је „смрт 
метафизике” и онтологије. Међутим, над овим не вреди ламентирати јер 
се објективне околности не могу променити. Уметност се значајно про-
менила, модерна је прешла у постмодерну, па је ред да и естетичари раз-
мишљају на начин који је примерен духу времена.

Много речи потрошено је на критику културе данашњег глобализо-
ваног, постиндустријског, отуђеног и поствареног света. Преовладавају 
негативна гледања и песимистичне јадиковке, у којима има истине али 
и доста претеривања (када је реч о пост-модерној култури, али и пост-
модерним теоријама културе).11 Већина негативних осврта произлази 
из традиционалистичког поимања уметности и естетског феномена као 
таквог. Речју, негаторске критике потичу из непризнавања чињенице да 
је уметност подложна променама. Присталице традиционалне естетике 
морају се суочити са том истином и признати да сва дела из корпуса 
(пост)модерне уметности нису „не-уметничка” и „не-естетска”. 

Издвојићемо три парадигматична мишљења: једног историчара, јед-
ног филозофа/естетичара и једног социолога. У књизи која се у ориги-
налу зове fractured times, а која је код нас преведена као Крај културе, 
знаменити британски историчар Ерик Хобсбаум пише о „једном исто-
ријском раздобљу које је замело свој правац” и о „повећаној збуњености” 
с којом идемо у сусрет „неразазнатљивој будућности”. Аутор упозорава 
на „опасност индустријализоване културе”, у смислу да она не допушта 
алтернативу свету масовне продукције и одстрањује све конкуренте 
како би остала једина духовна порука која ће допрети до већине осо-
ба (Hobsbaum, 2014: 260). Ова ситуација тумачи се као последица слома 
грађанског друштва и вредности које су га одржавале, којом приликом је 
у спрези нове технологије и масовне потрошње створен „општи култур-
ни пејзаж”. Речено се односи на културу и уметност XX века, чији је раз-
вој, по аутору, у потпуности променио наш начин схватања стварности 

11 Ево примера једног исхитреног закључка: „Све што је одређено одредницом ʼпостʼ 
је идејно инфериорно у односу на оно што је било пре ʼпостʼ-а, јер није завредело 
сопствени назив него само временску одредницу ʼпостʼ” (Ковачевић, 2006: 17).
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и уметничког стваралаштва, а нарочито прекратио традиционално по-
влашћени статус уметности, што ће рећи њену функцију да просуђује о 
томе шта је добро а шта лоше, да буде носилац вредности, истине, лепоте 
и катарзе (упор. исто: 5–9). Поставља се питање зашто би промењени ста-
тус уметности довео до слома читаве зграде културе и зашто би митови 
„новога Олимпа” и „модерних олимпијаца” били непожељнији од кла-
сичних митова и античких божанстава (види Moren, 1979/1: 127–132).

Са промењеном позицијом уметности и естетике не мири се ни наш 
естетичар Сретен Петровић. У књизи естетика у доба антиуметности 
он се хвата у „клинч” са делима из репертоара тзв. „нових (�уметничких�) 
пракси” (инсталације, перформанси, флуксуси, видео-радови и сл.), пори-
чући им естетско-уметнички карактер и сврставајући их у подручје кича 
и шунда (!?). Залажући се за класичну и вечну улогу Естетског, Петровић 
постмодерну естетику проглашава најамником у служби „Појма”, „Идеје” 
и „естраднога Пројекта”. Називајући савремене (постмодерне) уметнике 
„нововерцима глобалистичког центризма”, он њихова дела сматра „помо-
дним творевинама антикултурне пошасти”, а њихов целокупни ангаж-
ман смешта у корпус „немаштовитих антиуметничких пракси” (Petrović, 
2016: 164). И ма колико аутор био у праву када критикује радикалну ре-
лативизацију вредности у посмодерној и концептуалној уметности, он 
то чини са непристојно јаком интонацијом. Дела тзв. нових ʼуметничкихʼ 
пракси Петровић назива „приказањима” чији аутори у „жудњи за сенза-
цијом” демонстрирају „инфантилни егзибиционизам” (види исто: 208), 
што је, у целини гледано, мање саркастично, а више увредљиво. 

На крају, и социолог, такође наш савременик Ђуро Шушњић нема 
лепих речи нити оправдања за све што је поништило класичне естетско-
етичке вредности и угрозило „вечно време” уметности, а што је дошло 
на таласима савремене, нарочито масовне и популарне, културе. Већ 
у првој реченици наслова „Масовна култура”, у књизи Теорије културе, 
Шушњић саопштава следеће: „Настојаћу не само да о њој судим него и 
да је осудим” (sic). Теоретичару је мало да буде критичар, већ себе ста-
вља у улогу судије, све да би пресудио култури за коју мисли да иза-
зива негативне последице по наш интелектуални, етички и естетички 
живот (види Šušnjić, 2015: 379). Социолог који је познат по либералним 
схватањима овога пута оправдава вредносно слојевање културе и зау-
зима дискриминаторски став према неким њеним елементима у овом 
„времену стваралачке немоћи”. При том, елитној („високој”) култури он 
приписује вредности трајних, универзалних и апсолутних значења, док 
за уметничка дела масовне и популарне културе резервише придеве као 
што су „површна”, „бездушна”, „безлична” и „примитивна” (исто: 381). И 
све то без претходног емпиријског увида и en général! Дакле, Шушњић 
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априорно обезвређује оно што још није ни истражио, а осуђује све што 
је супротно његовом укусу. Вредностима које потичу из времена просве-
титељства и ране модерне он процењује домете савремених популарних 
и постмодерних дела. O tempora, o mores!

Код наведених теоретичара, упркос њиховој неупитној стручности, 
па и бриљатности коју су исказивали у наукама којима се баве, присутан 
је и један елемент носталгије. Носталгија за прошлошћу истовремено 
представља страх од губљења идентитета, па одатле појачана склоност 
ка традицији која нуди топлу извесност и известан (а понекад и ради-
калан) отпор према силама модерног и авангардног. Из носталгичних 
побуда, у уметности филма, на пример, долази до римејкова у којима 
се често врши комерцијална експлоатација наших доживљаја, па чак и 
до стварања новог „жанра”, познатог под називом „носталгични филм”. 
Њега чине углавном филмови о прошлости и о посебним генерацијским 
тренуцима у прошлости (Džejmson, 2015: 23–24). Када је о теоретичарима 
уметности реч, свако има право на своју носталгију, само под условом да 
лични укус не намеће као универзалну норму стваралачког чина.

Естетика постмодерног доба мора своје каноне и параметре извла-
чити из савремености и данашњег разумевања уметности, њеног сми-
сла и функције. Постмодерни предмет има енциклопедијски карактер, 
дозвољавајући безброј тачака приступа и бесконачно интерпретирајуће 
одговоре (Repovac, 2009: 83). Та особеност не сме се превидети како се ме-
рилима прошлога времена и путем ранијих естетских норми не би про-
цењивла вредност (пост)модерних творевина духа. Разуме се да то „пра-
вило” важи и у обрнутом смеру. Неким старинским језиком би се рекло 
„према свецу и тропар”, што би у нашем случају значило: према каракте-
ру уметности проналази и адекватна мерила којима ћеш је процењивати! 
Из неразумевања односа између уметности и друштва и данас се догађају 
теоријски неспоразуми попут оног поводом доделе Нобелове награде за 
књижевност Бобу Дилану, музичару, кантаутору и текстописцу. Диланов 
књижевни допринос не признају присталице старог схватања по којима је 
књижевност само оно што се налази између корица књиге, као и они који 
нису кадри да његов опус сагледају у контексту времена у коме он дела. 
Ако би се потрудили, схватили би да је Дилан глас најмање једне генера-
ције (бунтовне и контракултурне) и још шире – глас савести читавог XX 
века бременитог разним сукобима, поделама и неделима – политичким, 
ратним, моралним. Славни рокенрол поета није усамљен већ дубоко ос-
лоњен на традицију песника бит покрета, али и оних „правих” великана 
америчке књижевне традиције, какви су били Езра Паунд (Pound), Џејмс 
Џојс (Joyce) или Т. С. Елиот (Eliot). Код Дилана постоји јасна конекција 
језика и музике, преточена у израз поетике рока.
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Мала дигресија: у филму Роже Вадима (Vadim) „Топли плен” (La 
curée, 1966) јунак филма Максим изговара реченицу: „Да су црнци бели, 
не би било црначког питања”. У нашем случају, да се уметност окаме-
нила у времену и престала мењати, не бисмо више морали разматрати 
проблеме њеног вредновања, нити бисмо дебатовали о укусима. И пост-
модерној уметности може се много тога замерити. Али без обзира на наш 
укус, свиђање или несвиђање, на њу се мора гледати сагласно с време-
ном у коме она живи и комуницира. Преображаји уметности траже и 
нове теоријске дискурсе. Промене у бићу уметности, нова публика, нове 
потребе, сензибилитети, очекивања, преференције и укуси говоре о жи-
вућој естетској форми, а не о некаквој смрти уметности као такве. Гле-
дано с овог становишта, не би се могло говорити о крају, већ пре о новом 
почетку уметности, која тражи и нову доживљајност. 
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Summary: the author of this paper considers the connection between the trans-
formation of art and the establishment of corresponding theoretical discourses. these 
discourses are observed side by side in the attempt to gain an insight into the adequacy 
and validity of the application of certain aesthetic principles with relation to the given 
artistic expression. the paper encompasses the period from the creation of modernist 
movements after world war I to the current postindustrial age (“the society of media 
and spectacle”), when art acquires its recognizable prefix “post”. the author distin-
guishes and critically analyzes from a sociological-aesthetic standpoint three basic 
theoretical starting points: the starting point of the traditional (ontological) aesthetics, 
the aesthetics of the modern (“transaesthetics”), and the aesthetics of the postmodern 
(postaesthetics, “postclassical aesthetics”).

the representatives of the classical aesthetics (philosophers) mainly believe that 
the secret of art lies in the ontological sphere. they draw on the metaphysical compo-
nents of art and insist on its universality, originality, and creative uniqueness, as well 
as traditional aesthetic values. In the aesthetics of the modern, the subject of art turns 
from the objective world towards itself; what is desired here is spontaneity and the 
freedom of expression, as well as following the principle which allows for a different 
perception and a large number of interpretations. that is why modern art deserves the 
tag avant-garde art. the era of this art is characterized by an outburst of numerous 
alternative artistic movements which bear a certain resemblance to the subcultural 
styles and subcultural practices. finally, the aesthetics of the postmodern is the aes-
thetics of “recognition”, assumption and citation. Its basic postulate is eclecticism, and 
the intention of the protagonist of this movement is to give dignity back to the artistic 
project and position an idea within it. the purpose of the paper is to take a work of art 
from a certain period and observe and evaluate it sociologically on the basis of the pat-
terns relevant to the given society, historical moment and aesthetic preferences.
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