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УЛИЧНА УМЕТНОСТ И ЗЛОУПОТРЕБА 
УМЕТНОСТИ – ГРАЂЕЊЕ КРИТИЧКОГ 

ПОСМАТРАЧА 

Апстракт: Пажња стручне јавности, медија и широке јавности коју 
улична уметност привлачи у последње две деценије непрекидно расте. Од 
прапочетака, које означавају пионири њујоршке графити сцене до данас, 
улична уметност развила се у односу на графите у другачијем правцу и ета-
блирала се као легитимна и релевантна савремена уметничка пракса. Атрак-
тивност дела и пажња коју изненадним сусретом она привлачи,  препознате 
су и у огромној мери утилизоване у маркетиншке сврхе на разним нивоима. 
Имитирајући уметност у јавном простору, комерцијалне кампање, идеоло-
шка пропаганда, језик мржње и демонстрације територијалности  успевају 
да стигну до најшире публике, до свакога ко простор користи. Некритични 
посматрач  тако у јавном простору постаје конзумент садржаја које би у 
сферама које може да контролише укинуо или критички сагледао. Како и 
улична уметност, и уличној уметности налик форме апелују на посматрача 
примарно на нивоу визуелне пријемчивости.  Чини се да је обавеза  одговор-
ног образовног система да формира критичког посматрача који уме да раз-
ликује уметност од манипулације визуелним средствима, а настава ликовне 
културе намеће се као логичан простор за то.  

Методом упоредне ликовне анализе илустративних примера уметнич-
ких и неуметничких интервеција, биће понуђени аргументи за тврдњу да се 
ликовни језик и језик материјала карактеристичан за уличну уметност кори-
сти у неуметничке сврхе. Деконструкцијом значењског слоја упоредно ана-
лизирианих примера биће омогућено јасно уочавање разлике између умет-
ничких и неуметничких тежњи и циљева визуелно сличних интервенција. 
Уобичајени наставни метод анализе уметничког дела биће посматран као 
функционални алат у оспособњавању појединца да критички сагледава сли-
ковне садржаје. 

Кључне речи: ликовна култура, улична уметност, савремена умет-
ност, неуметност, пропагандa. 
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УВОД 

Улична уметност је фраза која означава скуп различитих савремених 
уметничких пракси које повезује неколико заједничких својстава: да су радови 
намењени јавном простору, да су од њега неодвојиви како физички, тако и зна-
чењски, да настају независно од доминантног културног модела, односно, да 
нису условљени ставовима критике или институција културе, да врло често на-
стају иницијативом појединца или групе без формалних дозвола, да су матери-
јално безинтересна уметност утолико што се, будући да су физички део про-
стора, не могу укључити у тржиште уметнина (Irvine, 2012; Riggle, 2010). У 
фокусу овог рада налазе се сликарске и сликовне интервенције, али се под пој-
мом улична уметност подразумевају и скулпторске, перформерске и драмске 
интервенције. 

Савремена уметничка теорија препознаје уличну уметност као легити-
ман и релевантан вид уметничког деловања. Различити теоретичари уметности 
различите аспекте овог феномена препознају као кључне, па начин на који се 
поједини аспекти природе дела из корпуса уличне уметности дефинишу у од-
ређеној мери варирају. Ипак, две одлике уличне уметности кључне су за наше 
разматрање. Чињеница да се радови налазе у јавном и свима доступном про-
стору, а не у затвореном галеријском или музејском, дефинише уличну умет-
ност као суштински демократичну и неелитистичку. Присутност рада у јавном 
простору гарантује масовност публике и проширује њене оквире са заинтере-
соване галеријске, на публику коју чини сваки корисник јавног простора, одно-
сно – сваки заинтересовани или незаинтересовани пролазник. Стога публика де-
ла постаје свако ко се нађе у јавном простору, а дело се обраћа,  не искључиво за 
уметност заинтересованом појединцу,  него свакоме.  Приступ масовној и несе-
лектованој публици свих старосних доба и друштвених групација нису конста-
товали само теоретичари уметности, већ и маркетиншки и медијски стручњаци, 
што је резултирало огромним бројем пропагандних кампања – од комерцијалних 
па све до идеолошких – које имитирајући уметност апелују на широку јавност, 
било као на потрошаче, бираче или као циљну групу неке друге врсте. 

Управо због непрекидне изложености оваквим кампањама које су у јав-
ном простору, те их, за разлику од телевизијских или онлајн садржаја, не мо-
жемо просто искључити или прескочити, чини се важним изградити систем 
критеријума на основу којих се може направити дистинкција између садржаја 
који имитирају уметност и теже циљевима који су тржишног или идеолошког 
карактера, и садржаја који јесу уметнички и теже хуманим и еманципаторским 
вредностима и циљевима.  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА И УЛИЧНА УМЕТНОСТ – ИЗАЗОВИ И 

ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА МЛАДЕ УМЕТНИЧКЕ ПРАКСЕ 

Међу образовним и функционалним циљевима ликовне културе налазе 
се и развој естетских критеријума и критичког мишљења. Како улична умет-
ност код посматрача примарно апелује на чуло вида, те тако ангажује његову 
пажњу и шаље поруку, чини се да би евентуални простор за разматрање и уче-
ње о овој уметичкој пракси требало да буде у оквиру наставе ликовне културе. 
Осим саме природе уметничког дела, које се не чува и не излаже под окриљем 
институција културе, суштинске разлике у односу на традиционално уметнич-
ко дело, које се као пример користи или изучава у оквиру наставе ликовне кул-
туре, нема. Треба ипак истакнути да, у погледу рушења баријере између пу-
блике и дела, улична уметност остварује хуманистички идеал опште доступно-
сти и демократичности.  Слика, цртеж или попут графике мултиплицирани рад 
на улици, подлеже у погледу ликовне анализе истим параметрима као и радови 
намењени излагању у галеријским условима. Ликовна анализа, анализа мотива, 
идејне потке и поруке рада, изводљива је на основу истих параметара који се 
примењују при анализи уметничког дела галеријског формата, уз једину разлику 
просторног контекста  као додатног фактора за разматрање, који се свакако узи-
мају у обзир при разматрању било ког типа уметничког дела у јавном простору. 

Теорија уметности, ликовна критика па и формалне институције света 
уметности (Danto, 1964), упркос чињеници да њихову валидацију улична умет-
ност као категорија не подразумева као неопходну (Riggle, 2010), итекако препо-
знају радове уличних уметника као вредне и релевантне. Стога конзервативни 
став, који улично по аутоматизму изједначава са безвредним или безначајним, не 
може бити одбрањен валидним аргументима. Евентуални аргумент против ба-
вљења темом уличне уметности у оквиру ликовне културе могао би се ослонити 
на често одсуство формалне дозволе за сам чин уметничког деловања и позива-
ње на васпитни аспект ликовне културе. Текст Теорија поломљеног прозора, Ки-
линга и Вилсона (Kelling and Willson, 1982), који самоиницијативно интервени-
сање доводи у везу са порастом стопе ситног крминала, једна је од најчешћих 
референци при аргументовању конзеративних ставова у односу на уличну умет-
ност, али ваља напоменути да су резултати социолошког истраживања, чији је 
текст сублимација, више пута од објављивања до данас оспорени (Harcourt and 
Ludwig, 2006; Shelden, 2004). Уосталом, оно  што је тема овог рада није сам чин 
настанка дела, већ садржај. Службеници система институција које доносе одлу-
ку о томе где се и под којим условима може итервенисати, често нису опремље-
ни критеријумима или овлашћењима да процене садржај дела, па тако на при-
мер, комунални инспектори, на основу Одлуке о комуналном реду немају овла-
шћења да се баве врстом садржаја интервенција на зидовима и слично. Намеће 
се закључак да је за бављење садржајем присуство или одсуство дозволе потпу-
но ирелевантно. У односу на то, оспособљавање појединца да на исправан начин 
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чита визуелне садржаје који су свакако присутни у простору који користи и 
усмерени ка њему, представља приоритет у свету у коме је комуникација сликом 
један од доминантних модела комуникације. 

УМЕТНОСТ И НЕУМЕТНОСТ 

Да би појединац био оспособљен да разликује уметност од пропаганде, по-
требно је да разуме механизме на основу којих му се пропагандне поруке подмећу 
у форми налик уметности, односно да створи систем критеријума који му омогу-
ћавају да тумачи сликовни садржај са којим се сусреће. Упоредна анализа визуел-
но сличних примера послужиће као илустрација могућег модела грађења таквих 
критеријума. Поступак подразумева ликовну анализу, чиме ће бити предочени 
квалитети дела, али и  визуелни механизми којима се манипулише при окупирању 
пажње. Анализа значења и поруке радова из којих проистиче  и  разлика у функ-
цији, учиниће уметнички или неуметнички карактер дела очигледним.    

Два рада која ћемо паралелно анализирати заснована су на истој типо-
графској поруци, односно исписивању речи слобода  на зидним површинама  у  
јавном простору. Рад групе навијача ФК Слобода, у погледу колористичке схе-
ме ослања се на често коришћен модел употребе црвене, беле и црне, који је 
међу визуелно најефектнијим. Ова схема користи се такође и као визуелни 
знак за узбуну, чиме гарантује пажњу посматрача. Реч слобода исписана је ћи-
риличним фонтом који реферира на Mирослављеву ћирилицу, а грб клуба сме-
штен је у леву зону изразито хоризонталне композиције. Визуелну ефектност и 
динамику овај, у основи типографски рад дугује ритму смењивања боја поза-
дине. Саме форме графема вешто су исцртане и  смештене у просторни оквир 
који задаје облик фасаде на начин који истиче монументалност композиције. 
Закључујемо на основу анализе ликовних елемената да је у питању веома ус-
пео, ефектан и визуелно атрактиван рад изведен сликарским поступком, уз 
зналачке дизајнерске референце на традиционално писмо и употребу схеме бо-
ја која обезбеђује јасноћу опажања чак и из велике даљине. 
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Илустрација 1. Мурал навијача ФК Слобода,                                                                 

Основна школа Стари град, Ужице 
 

Рад уличног уметника Мане Меи (Mane Mei) такође је заснован на типо-
графском решењу речи слобода у јавном простору. Без референци на неки по-
стојећи фонт, овај рад конципиран је као апстрактна слика фрагментирана де-
белом, црном контурном линијом која омеђава графеме. Динамика рада посма-
траног из велике даљине заснива се на динамици контурне линије, а при бли-
жем сустрету треперење и међусобни односи боја у пољима унутар графема 
обезбеђују други ниво унутрашње динамике рада. Слика је позиционирана та-
ко да се рефлектује у воденој површини, чиме у функцију грађења визуелног 
утиска укључује задати просторни котекст. Закључујемо на основу ликовне 
анализе да је у питању веома успео, ефектан и визуелно атрактиван рад изве-
ден сликарским поступком, који у обзир узима различите тачке из којих рад 
може бити сагледаван, уз вешту манипулацију односима боја, динамиком и 
просторним контекстом. 
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Илустрација 2. Мане Меи, интервенција на обали Купе реализована                                     

у оквиру фестивала Re:Think у Сиску у Хрватској 
 

Дакле, два рада која деле мотив – реч слобода на први поглед делују као, 
у ликовном смислу, успели и квалитетни радови који шаљу исту поруку. Ме-
ђутим, битно је размотрити још неколико фактора. Разматрање циља настанка 
радова, омогућиће нам да одредимо и њихову функцију: Слобода чији је аутор 
Мане Меи је site specific улична интервенција, ликовна игра у простору, која 
реч чије значење је неоспорно друштвено прихватљив идеал, кроз манипула-
цију бојама и линијом, смешта у јавни простор оплемењујући га и идејно и ви-
зуелно. Стога закључујемо да је циљ настанка овог рада уметничко ликовно 
истраживање и изражавање, а функција је оплемењивање заједничког просто-
ра.  Рад Слобода навијача ФК Слобода, саму реч третира као властиту имени-
цу, односно, назив клуба чији грб је један од елемента композиције, чиме се 
одмиче од њеног значења и одмах везује за контекст клуба и навијања. Упо-
треба строге схеме боја које су уједно и боје клуба, доводи у питање аспект по-
требе за уметничким изражавањем аутора интервенције и усмерава нас додат-
но на сагледавање слике као дела клупске иконографије и вешто дизајнираног 
средства промоције. Информације које нам обезбеђује просторни контекст  
објеката у непосредној близини осликане фасаде, офарбаних у исту схему боја, 
говори да се сам мурал у концепцијском смислу не разликује од, мање ком-
плексног обележавања територије навијачке групе бојама у функцији демон-
страције моћи. Дакле, два визуелно веома успела рада која деле исти мотив, 
изведена  истим сликарским поступком, настају из сасвим различитих побуда и 
са сасвим супротним циљевима. Један тежи уметничким циљевима, унапређењу 
и естетизацији заједничког простора у визуелном и идејном смислу. Други слу-
жи као средство промоције групе. На следећем нивоу, он је и средство којим се 
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систем вредности и ставови једне групе монуметналном сликом представљају 
као доминантани у простору који користи много шира заједница. Она не мора 
неизоставно делити ставове мањине која слику поставља  у простор. Стога су 
уметичка средства у овом примеру тек начин да се суштинско наметање вредно-
сти мањине већини учини пријемчивим и прихватљивим, што аутоматски ис-
кључује уметничке аспирације релевантне за функцију овог рада. 

Референце на историју уметности, локалну или глобалну, честе су у 
уличној уметности, али и у неуметничким интервенцијама које се ослањају на 
ликовни језик уличне уметности. На основу примера која ћемо анализирати, 
размотрићемо како већ постојеће уметничко дело или његов фрагмент, рекон-
текстуализовани у урбану средину, могу постати или сасвим нови, вредан рад 
или средство пропаганде које се ослања на дело као гарант окупирања пажње 
посматрача, уз помоћ кога остварује неки неуметнички циљ. 

 

Илустрација 3. Жена са црвеним шалом, Павел Ђураковић и интервенција 
Жилијена де Казабјанке на солитеру у Булевару деспота Стефана у Београду 

 

Серија уличних интервенција француског уметника Жилијена де Каза-
бјанке (Julien de Casabianca) под називом Излажење (Outings) заснива се на 
употреби фрагмената слика, портрета или фигура, значајних за историју умет-
ности простора у коме спроводи конкретну етапу пројекта. У случају Србије, 
уметник је начинио избор ликова са слика које се чувају у Галерији Матице 
српске у Новом Саду, изоловао их из контекста оригиналног дела и као само-
сталне целине преместио у контекст градских фасада, у форми налепница раз-
личитог формата  ограничене трајности. Његова по формату највећа интервен-
ција у Београду је реконтекстуализовани портет Јелисавете Василијевић (Жена 
са црвеним шалом), сликара Павела Ђурковића, изведен техником типичном за 
уличну уметност, која се суштински заснива на аплицирању папирних елеме-
ната (у овом случају штампаних) на зидну површину на начин сличан лепље-
њу плаката. Измештањем портрета из музејског контекста у простор града, 
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уметник  сучељава естетику и ликовни језик портрета са почетка деветнаестог 
века са окружењем које чине солитери од ливених бетонских елемената.  Кон-
траст естетика и неуобичајеност призора који комбинује сировост бетона и ра-
финирани сликарски поступак фрагмента репродуковане слике, чине визуелни 
механизам уз помоћ ког овај рад окупира пажњу посматрача. 

 
Илустрација 4. Витез, Небојша Ђурановић, пропагандни мурал организације 

Двери, Борчански пут, Београд 
 

Мурал у београдском насељу Борча, на сличан начин, неуобичајеним 
контрастом естетике фрагмента слике Небојше Ђурановића Витез и простор-
ног контекста окупира пажњу посматрача. Торзо средњовековног витеза, у 
просторном контексту лишеном икакве естетизације, гради ефекат неуобичаје-
ности призора о коме је раније било речи. Пажња посвећена материјализацији 
металног оклопа, те драперије и перјанице, као и валерско градирање позади-
не, са аспекта ликовне технике и анализе ликовних елемената илуструју наме-
ру истицања уметничког у оквиру композиције коју чини још и типографска 
порука Цело српство дигло се за живот Србије. Избор фонта који асоцира на 
Мирослављеву ћирилицу, у смислену визуелну и логичку целину повезује сли-
ковни и типографски садржај. Мотив средњовековног витеза и интонација по-
руке-буднице, граде заједно композицију патриотског карактера. Уместо пот-
писа аутора мурала, у доњој десној зони зидне површине налази се лого нару-
чиоца мурала, политичке организације Двери. 

Оба предочена примера реферирају на већ постојећа уметничка дела и 
ослањају се на визуелни контраст фине моделације инкарната, материјализаци-
је и контраста архаичних естетика са контекстом савременог града. Пример 
интервенције која се ослања на репродукцију слике Павела Ђурковића, естети-
зује и мења атмосферу простора истицањем сликарских квалитета репродуко-
ваног дела, те без других видљивих намера или агенде, скреће пажњу на ре-
мек-дела историје уметности нашег поднебља.  Интервенција која реферира на 
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слику сликара-савременика Небојше Ђурановића, атмосферу и мотив слике 
која асоцира на дела историцизма утилизује као илустрацију поруке, а не као 
вредност саму по себи, сугеришући на тај начин специфично конзервативно 
поимање концепта патриотизма, што рад чини примером идеолошке пропа-
гандне поруке. Логотип организације која је наручилац мурала потврђује ранији 
закључак да је у питању пропагадно средство. Осим самим механизмом на који 
ангажује пажњу посматрача, то јест, имитирањем уметности и имплицитношћу 
поруке, својим значењским слојем и циљем ни по чему се не разликује од пред-
изборних плаката или билборда. Историја уметности обилује примерима у који-
ма уметност има пропагандну функцију, од Рима па све до уметности тоталитар-
них режима, али разлика између наведеног примера пропаганде и поменутих ка-
тегорија из историје уметности лежи у томе што што се у случају борчанског зи-
да организације Двери идеолошка порука не налази у делу већ у начину на које 
се оно у датом контексту ликовне и значењске целине утилизује.  

Начин на који је извршена ликовна анализа примера, видели смо, не раз-
ликује се од ликовне анализе уобичајене у процесу наставе ликовне културе. 
Видели смо, такође, да радови између којих постоје упадљиве сличности на 
нивоу мотива и употребе визуелних средстава, већ у почетним корацима ана-
лизе значења јасно предочавају своју уметничку, односно неуметничку приро-
ду. Стога се алати који се и иначе користе у настави ликовне културе при 
оспособљавању појединца да разликује уметност од кича, тек незнатно допу-
њени, чине подесним за развијање способности разликовања уметности од не-
уметности на функционалном нивоу који је овде по среди. Значај способности 
појединца да критички сагледа слику у јавном простору која је пред њега из 
различитих разлога постављена, не лежи само у могућности да разликује умет-
ност од кича и онога што Хузјак (Huzjak, 2000) назива „големим спектром кли-
зних граница гдје се конзумент живота лако губи“ између та два пола, већ у 
чињеници да он престаје да буде пасивни конзумент информација подложан 
манипулацији. 

Ваља напоменути да параметри на основу којих данас посматрамо ли-
ковно наслеђе прошлих епоха на нивоу функције нису исти они на основу ко-
јих вреднујемо и анлизирамо дела настала у савременом тренутку. Да би се ге-
неза савременог појма уметности могла разумети неопходно је направити 
пресек еволуције појма уметности са освртом на кључне историјске моменте 
који су доприносили његовом диференцирању или пак промени значења                        
(Džalto, 2009). Тек у 16. веку чине се први кораци да се оно што данас сматра-
мо визуелним уметностима из окриља гилди и заната премести у сферу инте-
лектуалног, односно академски валидираног људског деловања. Подела умет-
ности у 18. веку данашње визуелне уметности (сликарство, вајарство и архи-
тектуру) престаје да перципира као занате (техне) и доноси нови концепт умет-
ника-генија, односно онеобиченог надахнутог ствараоца. Многи од блиставих 
примера из историје уметности које данас проучавмо, у тренутку њиховог на-
станка сврставани су у пуке продукте мануелног рада, а чак и много млађи 
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примери често су били примарно дефинисани функцијом која данас није увек 
очигледна. На пример, у формалном смислу уметничко деловање званичног 
архитекте Трећег рајха Алберта Шпера проучавамо примарно као дело пропа-
ганде, а не на основу његове архитектонске, уметничке вредности, јер нам је 
историјски контекст у коме његови пројекти настају близак. Перцепцију при-
марно пропагандне функцију портрета римских императора који су слати у 
провинције да би сугерисали присуство и материјализовали слику императора, 
у савременом тренутку ублажава временска дистанца. Ови примери говоре у 
прилог тези да  функција и контекст у коме уметничко дело настаје у савреме-
ном тренутку преузимају примат у односу на естетску вредност и формалне 
уметничке карактеристике конкретног дела.  

ЗАКЉУЧАК 

Свакодневно изложен сликарским интервенцијама у јавном простору, 
савремени човек без свесног напора или одлуке усваја информације и идеје ко-
је му се путем слике пласирају. Тек оспособљен да критички сагледава визуел-
не садржаје, у околностима у којима је притисак који се на њега као на део 
циљне групе врши сликом интензивнији него икада, он престаје да буде пасив-
ни конзумент информација. Одговорност за оспособљавање појединца да се 
брани од пропаганде која симулира уличну уметност, као бенигну и пријемчи-
ву, лежи на настави ликовне културе. Алат да се критички став развије већ је у 
свакодневној употреби у процесу наставе ликовне културе, а од тога да ли ће 
релевантност уличне уметности бити препозната или игнорисана зависи и да 
ли ће појединац научити да у сопственом окружењу препозна садржаје упит-
них квалитета и циљева који му се, заогрнути у форму уметости, на сваком ко-
раку намећу. 
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УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИСКУССТВА – 
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

Резюме 

Внимание профессиональной общественности, средств массовой 
информации и широкой общественности, которое привлекло уличное искусство в 
последние два десятилетия, неуклонно растет. С самого начала пионеров – сцены 
граффити в Нью-Йорке до сегодняшнего дня, уличное искусство развилось по 
отношению к граффити в другом направлении и было установлено как законная и 
актуальная практика современного искусства. Привлекательность произведения и 
внимание которое оно в внезапной встрече привлекает замечены и в большой 
степени использованы с целью маркетинга. Имитируя искусство в публичном 
пространстве, коммерческие кампании, идеологическая пропаганда, язык 
ненависти и территориальные демонстрации способны охватить самую широкую 
аудиторию, то есть всех тех которые используют пространство. Некритический 
наблюдатель в общественном пространстве становится потребителем контента, 
который отменяет или критикует в тех сферах, которыми он может управлять. Так 
же как уличное искусство и искусство-похоже формы, привлекает зрителя прежде 
всего к уровню визуальной приемлемости. По-видимому, обязаность 
ответственной системы образования состоит в том, чтобы сформировать 
критического наблюдателя, который может отличить искусство от манипуляций 
визуальными средствами, а преподавание изобразительного искусства 
навязывается как логическое пространство для него. 

По методу сравнительного изобразительного анализа иллюстративных 
примеров художественных и нехудожественных вмешательств будут предложены 
аргументы в пользу того, что изобразительный язык и язык материалов, 
характерных для уличного искусства, используются в нехудожественных целях. 
Разделение уровня значимости сравнительно проанализированных примеров 
станет очевидным понимание различий между художественными и 
нехудожественными устремлениями и целями визуально сходных вмешательств. 
Привычный метод обучения анализа художественного произведения, будет 
рассматриваться как функциональный инструмент, позволяющий человеку 
критически исследовать визуальный контент. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, уличное искусство, 
современное искусство, неискусство, пропаганда. 
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