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прегледни рад

ПОЈАМКОНТЕКСТА– 
РАЗЛИЧИТИТЕОРИЈСКИ

ОКВИРИ
Сажетак: У раду се проблематизују различититеоријски окви
ризамогућепојмовноодређењеконтекста.Започињесалингви
стичкимтумачењемкаонајранијемпокушајемиздвајањаидефи
нисањаконтекстауодносунаперформатив:конвенционалними
партиципативнимсхватањемконтекста.Затимсенастављаса
деконструкцијом контекста која представља раскид са лингви
стичкимприступомиистовременоуздизањеконтекстананиво
појма.СледећитеоријскиоквирјеБурдијеовпојампољасилако
јиконтекстудајерелационикарактер–скуподноса,анеелеме
ната–иослобађагасупстанцијалистичкихрецидива.Међутим,
текувођењемДелезовогпојмаризомиасамблажaкаоризомског
модела повезивањa прави се радикалан одмак од дуалистичких
матрицакојеурачунавајупретходнитеоријскиоквири:формали
стички(уметничкоделовс.контекст),лингвистички(текствс.
контекст, субјективно вс. објективно), деконструктивистички
(присуство вс. одсуство, прималац вс. пошиљалац) и поље сила
(унутарвс.изванпоља).Предлогзановоодређењеконтекстакоји
одговарасавременомтренуткуисавременојуметностииурачу
навадостигнућа свихпретходнихтеоријскихоквира јефлуидни
контекст–терминпреузетодБаумана(флуиднамодерна).

Кључне речи: текст/контекст, деконструкција, поље сила,
ризом,асамблаж,савременауметност,флуидниконтекст

Лингвистичкатумачењаконтекста

Сведоседамдесетихгодинапрошлогвека,питањеконтек
ста, углавном, није било актуелно или се узимало здраво
заготово,каоочигледност.Често јеупоређивансацрном
кутијом због претпоставке да околности имају утицај на
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одређенифеномен,алидајеприродутогодносатешкоод
редити.Најранијипокушајииздвајањаидефинисањакон
текстакаозасебногпојмавезанисузалингвистику.Интере
совањезаконтекстјављасеподутицајемфилозофијејезика
ипроучавањаговорнихчинова.Најмањакомуникационаје
диницајеговорничин:извођењеодређеногактакаоштоје
изјава,питање,наређење,захваљивањеиличеститање.Чин
семожесастојатиодједнеиливишереченица,алијединица
лингвистичкекомуникацијеније,каоштосеможепретпо
ставити,симбол,речилиреченица,већпродукцијасимбола,
речиилиреченицеуодређеномчину,чимеконтекстдобија,
битнуфункцијуукомуникацијиунајширемсмислу.1

Контекстјеулингвистициимаодвојакозначење:околности
у којима настаје текст и околности у којима се чита.Оба
случајаупућујунаоноштоидеузтекст,анештајеусамом
тексту.Остинговориоконтекстукаоскупу„одговарајућих
околности”2неопходнихзаизвођењеиразумевањеперфор
матива.Овимјетежиштепомереносасамогтекстакаоцен
тралногелементаперформативананештоизван,штојекон
ститутивнозањеговозначење,атосунеопходниусловиза
извођењеперформатива.Дабисеперформативуопштеиз
вео,околностиморајубитиодговарајуће,адабибилеодго
варајуће,морасеуспоставитиодређенаконвенција.Самим
тимОстинизједначаваконтекстсаконвенцијом.3

Конвенционално схватање контекста врло брзо је постало
предметкритике,аповодјеинсистирањенаразлициизме
ђулитерарногтекстаиговорногчинапопитањуконтекста,
што јеОстиновополазиште: литерарна деланису директ
ноповезанасасоцијалнимконтекстом,аговорничинјесте.
Разликајеврлоједноставна:говорникислушалацсенала
зеуконкретнојситуацији,лицемулице.Онисемеђусобно
разумејузатоштосеналазеуистојситуацијикојаодређује
значењењиховогговора.Сдругестране,ауторичиталацсе
скороникаднесрећу:јединастваркојаимјезаједничкаје
самтекст.Значењакојасутранспарентнауговорномчинуи

1 Searle,J.(1969)SpeechActs,Cambridge:CambridgeUniversityPress,р.16.
2 Austin,J.L.(1962)Howdothingswithwords,OxfordUniversityPress,р.6.
3 Као неопходне услове за извођење перформатива он наводи следеће:

„(А.1)Морапостојатиприхваћенаконвенционалнапроцедуракојаће
омогућити да изјављивање одређених речи буде праћено одређеним
околностимакојећегарантоватиисправностперформатива;(А.2)особе
иоколностиудатомслучајуморајубитиодговарајућезаизвођењеодре
ђенепроцедуре;(Б.1)свиучеснициупроцедуриморајујеизвестиис
правнои(Б.2)употпуности.(Ц.1)Процедуресуприлагођенеособама
којеимајуодређенемисли,емоцијеиинтенцијеучесникатакођеморају
битиукљученеиучесницисеморајупонашатиускладусњима.”Исто,
стр.1415.
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одређенојситуацијигубенаразумевањукаданисувезаназа
конкретнеоколности.То јеразликаизмеђуконвенционал
ногиконтекстуалногзначења.Литерарнијезиксеразликује
одобичногговоразатоштојеутемељенуконвенцијикоја
јепознатаи ауторуичитаоцу.Конвенцијанемадодирних
тачакасаконтекстомкаониодносизмеђуаутораичитаоца.

Међутим, очигледност ове разликеможе се довестиупи
тањејерпретпоставкадаконтекстимаистозначењезасве
учеснике немора нужно бити прихваћена.4Контекст није
самоконвенција,скупдатостикојеунапредзнамо,већисто
временоипроизводнашегразумевањаконвенцијаипрет
поставкиотомекакоихразумејудруги.Такође,иакопер
формативследилогикуконвенција,његовоодвијањесене
можеупотпуностиантиципирати.Изтогаследидаконтекст
зависиоднизачинилацачијисеупливнеможесасвимкон
тролисатиштомудаје,нефиксни,већпроменљивкарактер.

Акојеконтекстскупконвенција,ондасуконвенцијебитнеи
заизвођењеперформативаизачитањетекстакаонеопходан
условзарегулисањеодносаизмеђуучесникаперформатива
односноауторатекстаичитаоца.Сдругестране,акокон
текст поред конвенција урачунава и друге елементе, онда
његоваулогапостајемного значајнија,комплекснијау го
ворномчину,алииутексту.Уобаслучајаразликаизмеђу
конвенционалногиконтекстуалногзначењасенечиниви
шесаморазумљивомитакоочигледном.Топоказуједа су
разликеизмеђуперформативаилитерарногтекстамањене
гоштосетонапрвипогледможезакључити.Циљкритике
конвенционалногсхватањаконтекстанијеутомедапокаже
дајеконтекстнештонеобјашњиво,већдаконтекстнијејед
ноставан,очигледанидазавређујестатуспојма.Дијкнаро
читоистичезначајразумевањадатихоколностиуодносуна
конвенционалниоквир.Онконтекстневидикаообјективно
стањекојемседодељујефункцијаузроказаинтерпретацију
одређеног текста, већ интерсубјективну конструкцију која
сепродукујекрозинтеракцијуучесникакаочлановаодре
ђенезаједнице.

„Контекстисусубјективни,партиципативниконструкти.”5

Супротноформалистичкомсхватањукаоскупаобјективних
околности–социјалних,политичких,културних–контексти
суконструктипартиципанатаилисубјективнедефиницијеу
комуникационимситуацијама.Кадасеговориоодређеним

4 Schleusener,J.(1980)ConventionandtheContextofReading,CriticalInqu
iry,Vol.6,No.4,р.669680.

5 Van Dijk, T. A. (2008) Discourse and Context, Cambridge: Cambridge
UniversityPress,р.16.
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„околностима”,онесе,несамоописују,већиинтерпрети
рају.Тонезначидаобјективнадимензијанепостоји,већда
јеодмногомањеважностиуодносунасубјективнуинтер
претацију.6Акојеконтекстинтерсубјективнаконструкција,
онда јесвакитекст/перформатив јединствен јерсесастоји
ододређеногбројарелацијаупркосидентичнимсоцијалним
датостима.Овојеуједноитумачењекојесеулингвистици
највишеудаљаваодконвенционалногодређењаконтекста.
Увођењем субјективности истиче се променљивост, дина
мичностштојеупостструктуралистичкимтеоријамапри
хваћенокаоједноодглавнихобележјаконтекста.

Деконструкцијаконтекста

Деконструкција контекста представља раскид са лингви
стичким терминолошким одређењем и радикализацију
његове комплексности. Питањем „Постоји ли строг и на
учни појам контекста?”, Дерида проблематизује контекст
каопојам,анепратећиелементдискурса,„скупдатости”,
„одговарајућеоколности”илинизконвенција.7Полазиште
у Деридиној критици конвенционалног схватања су тзв.
граничнеситуацијеодкојихсеОстинограђује јернепод
лежуправилимаконвенционалногконтекста.Остиниздва
ја присуство као један од неопходних услова за извођење
перформатива:присуствоучесникаперформатива,односно
субјекатаговораипримаоца.Изостајањеприсустванадопу
њујесереферирањемнапрвобитнуситуацијукојаукључује
присуствоилипотпискаоознакуприсуства.Изтогаследи
дајеперформатив,наизвестанначин,празануколикогаиз
говараглумацилиакосепојављујеупесмиилисолилокви
ју.Остиноваквепримереназивапаразитскимуодносуна
нормалнуупотребујезикаиискључујеихизсвојеанализе
јеродударајуодперформативаууобичајенимоколностима.
Дерида,сдругестране,истиче,неприсуство,већодсуство
каонеопходниусловзасвакуврстукомуникације.

Напримеруписмакаоперформативазачијеизвођењени
је неопходно присуство, Дерида первертираОстинову ар
гументацију.Општеприхваћенополазиштеулингвистици
је да се писани знак намеће у одсуству примаоца и да је
одсуство примаоца, у ствари, модификација његовог при
суства. Тако се потпис тумачи као „ознака присуства” ау
тора јеррефериранапрвобитнуситуацијуукојој јеаутор
биоприсутан.Насупроттоме,Деридаистичедајезаписмо

6 „Дајеконтекстскупобјективнихсоцијалнихдатости,свиљудиуистим
социјалнимоколностимабипричалинаистиначин.”Исто,стр.16.

7 Дерида, Ж. (1984) Потпис, догађај, контекст, Дело, год. XXX, бр. 6,
Београд.
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неопходнаапсолутнаодсутностпримаоца:дабиодређено
писано саопштењеималофункцију писма, ономора бити
читљиво„упркосапсолутномишчезнућусвакогодређеног
примаоца уопште.Оно треба да буде поновљиво – итера
билно–у апсолутномодсуствупримаоцаилиемпиријски
утврдивогскупапрималаца.”8Одсуство,несамодајепри
сутноуписму,већјезањегаконститутивно.Деридазатим
наводиједанграничнипримерукојемјеитерабилностпи
смадоведенаупитање,ато јеписмокоје јеидиоматично
утоликојмеридајечитљивосамозадвасубјекта.Далије
ондатозаистаписмојернеиспуњавасвојуосновнуфункци
ју,атојечитљивост?Овојепримерграничнеситуацијејер
јефункцијаписмазбогискључивањамогућностичитања,и
самимтимнемогућностиитерабилности,доведенаупита
ње.Оваквимтумачењемједноодкључниходређењаписма,
итерабилност,доведенојеувезусаодсутношћупримаоца.9

Међутим, поред одсуства примаоца, Дерида одсуству да
је још један ниво значења такошто уводи и одсуство по
шиљаоцакаоусловзафункционисањеписма.Даби један
списбиоспис,потребноједаоннаставида“‘дела’идабу
дечитљив,чакиакооноштосеназиваауторсписавише
неодговараономешто јенаписано,ономештоизгледада
јепотписао,пабилода јепривременоодсутан,билода је
мртав,илиуопштеузевши,дамунеидеуприлогинтенција
тогсписаилиапсолутноактуалнаиприсутнабригаопуно
ћињеговогзначења,чакионогкојесе,изгледа,уписује‘у
његовоиме’”10.Овеодликеписма,какоДеридаистиче,не
важесамозаписмо,већсемогуприменитинасвакуврсту
искуства.

Ишчезнућемпримаоцаиодашиљачамењасефункцијакон
текста. Конвенционалност као унапред дефинисан скуп
правила замењена је отвореним, незасићеним контекстом.
Истовремено,дисквалификованасуодређењаконтекстакао
конвенционалногиограничавајућег.Контекстпостајепро
менљив,итерабилан.Деридаистичејошједнообележјекон
текста,атојемогућностувезивањасадругимконтекстима.
Онназивато„снагомпрекидасасвојимконтекстом,тј.са
скупомприсуствакојачинемоменатњеговогуписивања”.

8 „Писмокојенебибилоструктуралночитљиво–итерабилно–инакон
смртипримаоца,небинибилописмо.”Исто,стр.15.

9 „Свакописмо,дакле,дабибилооноштојесте,морабитиспособнода
функционишеурадикалномодсуствусвакогпримаоцакојисеуопште
можеемпиријскиутврдити.Аовоодсуствонијенекаконтинуиранамо
дификацијаприсуства,негојепрекидприсуства,„смрт”илимогућност
„смрти”примаоцауписанауструктуруознаке.”Исто,стр.16.

10Исто,стр.16.



17

МАЈА СТАНКОВИЋ

„Снага прекида” указује на ослобађање од првобитног,
„правог”илиоригиналног (одашиљача,примаоца, контек
ста)имогућносткалемљењанадругеконтексте:

„Ниједанконтекстсенеможезатворитиусебе.”11

Датостивезанезапрвобитниконтексткаоштосусоцијалне,
економске,политичкеоколностипостајутекједноодмогу
ћих контекстуалних одређења, „увек отворена могућност
његовогистрзањаињеговогкалемљења”удругеконтексту
алнеланце.Сватриобележјаконтекста–итерабилност,не
зависностодпрвобитногконтекстаимогућностувезивања
уновеконтексте–Деридаиздваја,несамокаообележјапи
саногзнака,већиговораисвакеврстеискустваштооцртава
новопојмовноодређењеконтекста.

„Инсистираобихна тојмогућности:намогућностиис
трзања и калемљења цитата, могућности која припада
структурисвакеознаке,говорнеилиписане,икојакон
ституишесвакуознакууписању,преиизвансвакогхо
ризонта семиолингвистичке комуникације; у писању,
што значи у могућности да функционише, на извесној
тачки,одвојеноодсвог’првобитног’значењаиодсвоје
припадностинекомконтекстукојисеможезасититиико
јиобавезује.Свакизнак,језичкиилинејезички,говорни
илиписани, унутармалеили велике јединице,можеда
сецитира,дасеставимеђунаводнике;тимеонможеда
прекинесасвакимдатимконтекстом,бесконачнопроиз
водећи нове контексте на начин апсолутно незаситљив.
Тонепретпостављадаознакаважиизванконтекста,него
обратно,дапостојесамоконтекстибезикаквогсредишта
за апсолутно усидрење. Могућност цитирања, подво
стручења или двострукости, итерабилност ознаке нису
случајностиилианомалије,негосуоно(нормално/анор
мално)безчегаознаканебимоглаиматифункцијукоју
зовемо’нормалном’”.12

Од лингвистичког до деконструктивистичког читања кон
текст се постепено ослобађа фиксних одређења: скуп да
тостикаоштосуполитичке,економскеидруштвенеокол
ности постају варијабилне, субјективне интерпретације
чиме се доводи у питањењихов објективни, односно, не
променљивикарактер.СаДеридинимчитањем,појамкон
текста се ослобађа и примаоца и пошиљаоца – то су две
последњенепроменљивеинстанцеизлингвистичкогтума
чења.СаБурдијеовимпојмом„пољасила”контекстдобија

11Исто,стр.1718.
12Исто,стр.22.
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релационикарактерослобађајућисеипоследњихрециди
васупстанцијализманаслеђенихизвезасаперформативом,
писмомипотписом.

Контексткаопољесила

У студији Правила уметности, објављеној 1992. године,
о генези и структури поља књижевности у 19. веку, Пјер
Бурдијеразрађујепојаминтелектуалногпољакоји јеувео
у једном од својих ранијих текстова.13 Своју почетну те
зуоаутономијиинтелектуалногпољаБурдијемодификује
ипроширује концептомпољакоје конституишукултурни,
економски, политички и симболички капитал као главни
изворидруштвенемоћи.Из тога следида јеинтелектуал
нопољесамодеопољамоћикојемјеистовременоиподре
ђено.Оваквосхватањедестабилизуједоминирајућиефекат
есенцијалистичких или идеалистичких теорија уметности
које у први план стављају уметника као ствараоца, инди
видуу, субјект, с једне стране, и детерминистичких, меха
ницистичких и марксистичких анализа која за полазиште
имајууметничкоделокаопроизводдруштвениходноса.Те
оријскиконцептпољасиламожесеприменитинаконтекст:
одсуство фиксних полазишта (субјективистичких, објек
тивистичких...), статичних категорија које дају приоритет
једнојсили(економској,политичкој...)илиодређењу(ства
ралац, уметничко дело). Како Бурдије тумачи формирање
интелектуалногпоља?

У19.векуписцииуметнициподређенисуновимвидови
мадоминацијекојасеогледа,пресвега,уфигурибуржуја,
појави„индустријалацаитрговацаогромногбогатства,по
спешенаиндустријскомекспанзијомДругогцарства,скоро
јевићабезобразовањаспремнихдачитавомдруштвунамет
нумоћновцаињихововиђењесвета,исконскинетрпељиво
према стваримаинтелекта.”14Ово јепоследицаувезивања
економскеиполитичкемоћи, владавиненовца у свимре
гистримадруштвеногделовањапасамимтимиурегистру
уметности који све више добија димензију профитабил
ностиу складусакретањемкапитала.15Бурдије тоназива

13Бурдије, П. (1970) Интелектуално поље и стваралачка замисао,
Културабр.10.Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка(обја
вљен1969.уФранцуској).

14Бурдије,П.(2003)Правилауметности,НовиСад:Светови,стр.76.
15„У недостатку истинских особених инстанци признавања (универзи

тет, например, саизузеткомКолеждеФранса, неманикаквуулогу у
оквиру поља), политичке инстанце и чланови царске породице врше
директанутицајнакњижевноиуметничкопоље,не самосанкцијама
којепогађајуновинскеидругепубликације,већтакођеипутемматери
јалнихисимболичкихдобитикојемогудодељивати:ренти,могућности
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структуралномподређеношћу:сједнестранетујетржиште
којенамећеправилаи,сдругестране,принцип„сроднихве
за”утемељеннаполитичким,економскимилиродбинским
релацијамаизмеђупојединцаипозицијамоћи(државе).Ди
ректна везаизмеђуписаца, уметникаипозицијамоћиод
вијасепрекотзв.неформалнихинституција,атосусалони
којидоприносеструктурирањукњижевногпоља.

Међутим,прекоБодлера,Флобера,ЗолеиМанеаипојаве
боемије,којазаступаначининтелектуалногпреживљавања
независно од структура моћи, у другој половини 19. века
постепено се афирмишесхватањеомогућностиилимоћи
уметностидапостојинезависноодзваничногпризнањакоја
долазесапозицијамоћи.ОноштоБурдијенарочитоистиче
уформулисањуоваквоггледиштајепласирањеидејеауто
номије. У овом процесу аутономизације књижевног поља
посебноместозаузимајуБодлеровеликовнекритикеСалона
којесузаслужнезаувођењерадикалноновеулогекритике:
критичарвишенијесамосудијакојиуметничкоделопро
цењује,првенственоизуглањеговетехничкесавршености,
анализесадржаја,углавномисторијског,иистицањемњего
вихморализаторскихначела,штозапоследицуимасвођење
уметничкогделанапознато,усклађивањесавећпостојећим
иозваниченимканонимапредстављања.

Успостављање аутономије интелектуалног поља условило
јепојавуфигуреинтелектуалцаунутараутономног„симбо
личкогпростора”којисеконституишенасупротекономској,
политичкојиверскојвласти,„каосветзасебекојиподле
жесопственимзаконитостима”.16Уимеаутономијепољаиз
којегдолази, он сеукључујеудругапоља, каошто је,на
пример,политичкопоље.Њемунијевишепотребнаинстан
ца из неког другог поља у чије име он ствара, било да је
тодржава,друштво,црква,„истина”јеронсвојупозицију
говораформира унутар интелектуалног поља, заступа ин
тересетогпољаиизтепозицијеможедаделујеиудругим
пољима. Ипак, најзначајнија промена условљена успоста
вљањем аутономије интелектуалног поља је дестабилиза
ција универзалног ауторитета у уметничком пољу оличе
ногуАкадемији,успостављањеплуралитетагледиштакоје

извођењанапозоришнојсцени,уконцертнимдворанамаилиизлагања
уСалону(чијујеконтролуНаполеонIIIпокушаодаодузмеАкадемији),
плаћенихфункцијаилиместа,почасниходликовања,академије,инсти
туција,итд.”Исто,стр.78.

16Исто,стр.76.
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за крајњи исход има могућност да сваки уметник креира
сопственисветисопственипогледнасвет.17

Упољууметноститојезначилонизпроменакојеуоснови
имајуодбацивањедруштвенефункцијеуметности:одбаци
вањехијерархијежанроваисвакедидактичке,моралнеили
политичкефункцијеуметности,не самообавезеда служи
нечему,већтакођеданештокажу.Бурдијеоводоводиуве
зусанастојањемуметникадасеослободенадмоћиписаца.
Тозначидаседоминантносхватањеуметностиформира,не
узависностиодхијерархизованог,централизованогапара
такојиимауниверзалистичкепретензије, већуодносуна
променеодносасилауоквирупоља.

Уметничкопољејеместосвеопштеборбезапозицијумоћи,
успостављањеауторитетауодређенојобластикојаповлачи
засобомидефиницијууметникаодноснокомеједопуште
нодасеназовеуметникомилидакажекојестеуметник.Ово
јеодкључногзначајајеродређујекоуопштеможедауђеу
интелектуалнопоље(уметничко,књижевноисл.).Истовре
мено,онајкоодлучујеотоме,контролишеграницепољаи
хијерархију уњему.18Пољем увек доминира схватање ко
јенамећеодређена силакоја својинтереспредстављакао
истинуинастојидајеодржидабисачуваласвојепозиције
супротстављајућисесиламакојеједоводеупитање.Поље
дефинишеодносмоћи,капитала(економског,симболичког),
стратегијаиинтереса.

Вредност уметничког дела и његово позиционирање уну
тарпољајепроизвододносасила,тачниједоминантнеси
леунутарпољакојапроизводиверовањеувредностумет
ничкогдела.Успостављање„колективногверовањауигру”
унутарпољаБурдијеназиваillusio.Онтакођеистичедајеза
исправанначинанализеуметничкогделанеопходноосло
бађање од illusia. Illusio или одређено опште прихваћено
схватањеодређеногуметничкогделанијенекаквоприрод
ностање,случајностилискупоколностииливредностикао
такве,већнаметањевредностиодстранедоминантнихсила

17„Довођење Академије у питање поново покреће наизглед завршену
историјунекогуметничкогстваралаштвазатвореногунутарограниче
ногсветаунапредодређенихмогућностииотварасепремаистражива
њунеограниченогсветамогућности.Маненарушавадруштвенаутеме
љења одређеног и апсолутног гледишта уметничког апсолутизма (као
штонарушаваидејуопривилегованимосветљенимместима,будућида
сесветлоотадасусрећепосвуданаспољашњостипредмета),онуспо
стављаплуралитет гледишта,који јеуписану самопостојањепоља”.
Исто,стр.193.

18„Одредитигранице,одбранитиих,контролисатиуласкезначибранити
успостављенипоредакупољу.”Исто,стр.318.
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унутар поља. То не значи да illusio треба занемарити као
нештоштодолазиспољаинијесуштинскивезанозасамо
уметничкодело.Сасвимсупротно,анализауметничкогдела
је неодвојива одњеговог позиционирања унутарпоља јер
уметничкоделокаотаквопостоји јединоунутарпољаиу
томсмислујеillusioкључанзањеговоразумевање.

Истовремено,улазакуодређенопоље,дефинисањењегових
граница,проглашавањеуметникомиливредностиуметнич
когделанисурезултатодређеногдоговора,усвајањаодре
ђених(не)објективнихкритеријумаиликонсензуса,„већсу
производиулогсталногсукоба.Другимречима,стваралач
кипринциптог‘система’ипринципкојигауједињујејеса
маборба.”19Тојеиразлогзаштоистоделонемаиувекисту
позицију,већсеонаконстантномењауодносунаодносси
лаусамомпољу.То,истовремено,отварамогућностдасе
сасамимуметничкимделомрадикаосаматеријалом,одно
снодасењеговозначењемења,обликује,понављаунутар
трансформисаногпољаштоје,уосталом,иједанодвеома
присутнихпоступакаусавременојуметности.Зауметника
тозначида,каоштонеможедаконтролишевредностсвог
радаињеговопозиционирањеунутарпоља,наистиначин
неконтролишенизначењесвограда.Можесепретпоста
витида,например,једандобропозиционираниуметнику
времевладавинеТитакојијерадиоједнуодњеговихчуве
нихбистанијемогаопретпоставитидаћеона(илињенаре
плика)уодређеномтренуткупостатидеоинсталацијекоја
пародира„животидело”поменутогдржавникаизначајтог
делаиуметникаизнекогпретходног„односасила”.Међу
тим,усавременојуметностиуметникморадаимасвесто
контекстујерјетоједининачинида„контролише”својрад
уодређеном„пољусила”.

Промене које се дешавају упољуизмеђу ових супротста
вљених струја условљавају промену унутар читавог поља
јер,маколикобиламаргинална, свакапроменапроизводи
другачију констелацију сила у оквиру поља. Промена, по
неписаномправилу,најчешћедолазиодстраненовихупо
љуилионихкојирасполажунајмањимсимболичкимкапи
таломистогатежедатакаводносснагапромене.Најмла
ђи у пољу не значи нужно да су биолошки најмлађи, већ
дасупоследњиушлиупољеилијењиховапозицијабила
маргинализована.Оникојисунајбољепозиционираниуну
тарпољатежедатупозицијуизадржетејестогањихова
главнаактивностокренутакаконтролисањуграницапоља
односноконтролисању„новина”коједестабилизујуњихову

19Исто,стр.328.
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позицију.Такође,новинаупољунајчешћенаступакаораз
лика у односу на постојећу приоритетну позицију која се
доводи у питање.Истовремено, улазак у пољепретпоста
вљапознавањеиусвајањеправилаигре,јерсвакиновиуче
сникморадарачунанаустановљенипоредакипростормо
гућегделовања.

Увођењемпојмапољасила,Бурдије јеформулисаоспеци
фичнопојмовноодређењеконтекстакаоскупаодносауко
јемзначењскиоквируметничкограданије једномзасваг
дадат,већсеформирауодносунаисходборбетихсила,а
контролише гадоминантнасилаунутарпоља.Поредпро
менљивости,итерабилности(поновљивости)иотворености
којесупроизашлеиздеконструкције,саБурдијевимпољем
силаконтекстдобијарелационикарактерјерјескуподно
са,анеелеменатакаопоследњихостатакасупстанцијали
стичкогсхватањаконтекста.Такође,увођењемпојмапоља
силарелативизованаједоминантностдуалистичкематрице
присутнаупостојећимприступима:формалистичком(умет
ничкоделовс.контекст),лингвистичком(текствс.контекст,
субјективновс.објективно)идеконструктивистичком(при
суствовс.одсуство,прималацвс.пошиљалац).Тојеуједно
икораккаконтекстуукојемсе,насупротдуалности,уводи
потпунодругачијиначинувезивања,аможеседовестиуве
зу саДелезовимпојмом асамблажаи ризомскиммоделом
мишљења.

Контексткаоасамблаж

Увођењем појма поља сила уводи се отклон од бинарног
приступа,али јерадикалнираскидсаовимприступомве
зан за појам ризоми асамблаж као ризомскимодел пове
зивања.Акосеупоредисхватањеконтекстакаопољасила
и асамблажа, разлика је у квантитету и опсегу: асамблаж
представљамултиплицирањепоља.ОноштојезаБурдијеа
пољесила,заДелезајефрагментасамблажа.Мултиплици
рањепољасилауказујенаусложњавањеконтекста,аможе
седовестиувезусаризомскиммоделоммишљењаисавре
менимуметничкимпраксама.Ризомскимоделмишљења,не
самодајеблизаксавременојуметности,већсеможерећи
да је савремена уметност – ризомска. Зашто је савремена
уметностризомска?

Ризом као систем или антисистем, без центра, централи
стичкогуређењаилихијерархијепредстављаувођењеплу
ралистичког модела мишљења. Традиционални концепт
мишљења, у најширем смислу, базиран је на подражава
њу,репрезентацији,причемусеинсистиранаразлицииз
међу света (реалности) и представе (репрезентације) и на
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схватању света као уређене, органске целине. То претпо
ставља постојање одређене идеје, „слике света”, односно
истинекојаобјашњавасвет,надопунајеприродии,уизве
сномсмислу,радинањеномусавршавању.Основниприн
цип„сликесвета”јебинарналогика:стварност/репрезента
ција, истина/неистина, природа/уметност, субјекат/објекат,
уметничко дело/аутор, форма/садржај, површина/дубина,
суштина/појавност, означитељ/означено, свесно/несвесно,
говор/писање,реалност/идеологија…Насупроттоме,ризом
јепарадигматичнипримеринвенцијеновогконцептаиме
тодолошки семоже разумети као нова „сликамишљења”.
Делез и Гатари наводе неколико начела ризомског начина
мишљења која, слично деконструкцији, не функционишу
напринципу дуалног, већ ризомскогповезивања.20Она се
могудетектоватиусавременимуметничкимпраксамашто
отварамогућност да се савремена уметност посматра као
ризомска.

Првојеначелоповезивањаихетерогености.21Акосепри
менинауметност,можеседовестиувезусадестабилизо
вањем строгих граница између различитих дисциплина,
медијаимедијскеспецифичностикојајеједноодкључних
обележјамодернистичке уметности.Ово начело блиско је
постмодернојуметностиукојојвеликеподеле(нпр.између
ликовнеипримењене,елитнеимасовнеуметности…)не
стајуизамењујуихбројнехибриднепојаве.Истовремено,
за савремену културу је карактеристично да се промене у
оквиру одређеног система не морају нужно објашњавати
или анализирати унутар истог система, већ се могу дове
стиувезуисапроменамаунекомдругомсистему.Напри
мер, промене у језикунеморају нужнода се анализирају
изпозицијелингвисте,већсењиховузрокможетражитии
удругомпољу.Тоупућуједапроцесикојисеодигравајуу
језикунепроизилазенужноизнекакведубинскеструктуре
мишљења,већнањихутиченизелеменатакојидолазеиз
другихсистема.Ууметничкомрадутојењеговаконтексту
алнасензибилносткојанијевезанасамозауметнички,већ
и друге регистре (социјалне односе, политику, економију,
популарнукултуру,генетскиинжењеринг,постколонијални
дискурс…).

Друго, начело мноштва одговара процесу екстернализа
ције и такође се може довести у везу са контекстуалном

20Делез,Ж.иГатари,Ф.(2011)Ризом,(прир.)Чекић,Ј.иБлагојевић,Ј.
Моћ/Медији,Београд:Факултетзамедијеикомуникације.

21„макојатачканекогризомаможесеимора,повезатисамакојомдругом
тачком.Сасвимједругачијекоддрветаиликоренакојиутврђујуједну
тачку,једанпоредак”.Исто,стр.10.
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сензибилношћу уметничког рада.22 То је укидањеприори
тетаунутрашњегповезивањаелеменатауметничкоградау
једнукохерентнуструктурукојаимасмисао,суштину(чија
јеметафорауправоунутрашњост)иурачунаванекакав је
динственипринципилисистемнадкодирањакојидодељује
тајсмисао,билодајетоуметник,одређеносхватањеумет
ности,идеологија,„истина”илиполитичкостановиште.На
супрот том дубинском, вертикалном или унутрашњем по
везивању,оноследилогикухоризонталногповезивањакоје
укључује бројне елементе и односе. Истовремено, начело
мноштваусупротностијесаидејомоутицајукојаподразу
меваданештоспољаутиченауметничкирад,већполазиод
тогадасвакапроменаимаефекатнасвеодносеупољусила.

Треће,начелонеозначавајућегпрекидаупућујенатодасе
ризомнабилокојојтачки,линијиможепрекинути,адато
истовременонезначињеговнестанак.Тобизначилодасе
одређенозначењенеможеједноставноизбрисатиизумет
ничког рада у случају да је онпредложак, референцаили
„материјал”запродукцијудругограда.Тосеможедовести
увезуисаДеридинимтумачењемконтекстаињеговеитера
билности,снагепрекидасаизворнимконтекстомимогућ
ностикалемљењанадругеконтексте.Напримерууметнич
кограда,тобизначилодањегов„смисао”илизначењеније
нештонепроменљиво,дато,већсеконституишеусталном
процесукретањаууметничкомпољу.

Последње,начелокартографијеипресликавањајенарочи
тозанимљивоуконтекстууметностиипитањаоригиналаи
копијекојасу,безсумње,обележила20.век.ДелезиГатари
праверазликуизмеђукартеикопије.Копијајеготовмодел,
матрицакојасепримењујенаразличитествари,прекокоје
сесвеобјашњава,докјекартадолажењедоновематрице.С
техничкомрепродукцијомзапочетјепроцесдестабилизаци
јеоригиналаикопије,азавршенјекрајем20.векасадиги
талнимтехнологијама.Токомовогпроцеса,питањекопије,
оригинала,копијакопијечестојепроблематизовано.Заове
појмовезначајанјеконтекст,нарочитокадасеимаувидуда
супонављање,цитирање,постпродукција,апропријацијаи
свидругиcut&pasteпоступциуфункцијипроизвођењано
вогсклопа,уметничкоградасадругачијимконтекстуалним
изначењскимоквиром,анепреношењеистематрицеили,
делезовскиречено,карте,анекопије.

22„Мноштвасеодређујуспоља:помоћуапстрактнелиније,недогледнице
илилинијенапуштањатериторијепокојојмењајуприродуприкључују
ћисенадругелиније.”Исто,стр.12.
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Великоубрзањеу свимрегистриманакрају20. века–од
технолошкихпроменаиубрзањаусвимсегментимасвако
дневног,приватногдоглобалнихпроменанасвимнивоима
друштвеногделовања–условилоједасусвефикснепози
цијеунутародређеногсистемапосталепроменљиве.„Брзи
напретваратачкуулинију.”23Акосеузмууобзирована
челаипроменекојеседешавајуусвимрегистрима,ачији
је заједничкиименитељбрзина,ризом јемоделмишљења
најближисавременојуметности:отворенисистемукојемсу
тачке, фиксне позиције замењене линијама кретања, хије
рархијскоицентралистичкоуређењезамењеносклоповима
или асамблажима, дуализми мноштвом, а органско једин
ство–умрежавањима.

Ованова сликамишљењаимапаралеле самногимрепре
зентационимтехнологијамаимоделимамишљењавезаним
затетехнологијечемуидеуприлогичињеницадасеова
теоријајављаупоследњојдеценији20.века,упериодука
дановетехнологијеулазе,ујакомсмислу,унајразличитије
регистре глобалногдруштва.Билобипогрешнои сувише
поједностављено закључити да је филозофија условљена
технолошкимразвојемилидатехнологијаследифилозофи
ју,алибисемоглорећидаобеприпадајуистомисторијском
тренутку.ДелезоваиГатаријевапозицијанеможесепосма
тратиодвојеноодпроменесааналогногнадигиталноштоје
једнооднајзначајнијихобележјасавременогсвета.Уширем
смислу,системуметностисеможепозициониратикаори
зомскиукојемсесвакиуметничкирадувезујеилиимапо
тенцијалдасеувежесасвакимдругимуметничкимрадом.
Истовремено,уметностсеризомскиувезујесадругимарти
фицијелнимили„природним”системима.Овајпринциппо
везивања семоже препознати и у начинуфункционисања
уметничкограда:ононијезатвореноусебе,непроменљиво,
већотворенокаспоља:капосматрачу,конкретномпростору
укојемсеналазиискојимступауодносифункционише
каоасамблаж–штојејошједнатачкаприближавањаризом
скогначинамишљењаисавременеуметности.

Асамблаж је форма/модел/концепт ризомског начина ми
шљења.Тојескупилисклоп,какосеврлочестоипрево
ди,хетерогенихелемената.Увођењемконцептаасамблажа
дошло је до промене од дуалистичког ка плуралистичком
мишљењу: у склопу хетерогених елемената нарочито је
битнонакојиначинсутиелементиповезани.Оноштојеу
дуалистичкој,хијерархизованојицентралистичкојструкту
риорганизамилиорганскоповезивањеделовауцелину,у

23Делез,Ж.иГатари,Ф.нав.дело,стр.26.
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ризомскоммишљењујеасамблаж.Кључнаразликаизмеђу
органскогначинаповезивањаиасамблажајеследећа:орга
низамконституишуунутрашњевезе,аасамблажспољашње
везе.24 За унутрашње везе је карактеристично да су дело
виједнецелинеподређениосталимделовимаицелини.То
значидадеоиздвојенизцелинегубисвојинтегритетјерје
његовафункцијадефинисанауодносунацелину.Истовре
мено,деловинезависниодцелиненисуорганскиповезани
сањом.Насупроттоме,успољашњимвезама,деловисуау
тономни:издвајањемизцелинезадржавајусвојидентитет
имогудасеприкључедругимасамблажимаи граденове
везе.Успољашњимвезаманагласакјенавезамаирелација
ма,анесамимделовима.Такође,асамблажнијетоталитет/
целост/целовитост,такодаседеловимогуодвојитибезпре
кидањавеза.Везеунутарасамблажанисулогичкинужне,
већусловнообавезујуће:напримерупчелеицветаонесу
резултат заједничке историјске еволуције.25 То је уједно и
једнаодкључнихразликауодносунаорганскетеоријекод
којихсувезеизмеђуделованужне.

РазликовањеизмеђуорганскогинеорганскогувеојеиБир
геркојијеусвојојтеоријиавангардецентралноместодао
управопојмунеорганскогуметничкогдела.26Колажнако
јем анализира неорганско уметничко дело идентичан је
делезовскомасамблажутакодасеможеговоритио једној
линији развоја која повезује авангардне уметничке праксе
спочетка20. векаи теорију асамблажанакрајуистогве
ка. Критика репрезентације и слике света као тоталитета,
такођеповезује теорију асамблажаи авангарднипоступак
монтаже,појмапреузетогизфилмскеуметностикојисвоју
применуимаиувизуелнимуметностима.Накрају,исам
појамасамблажпреузет јеизликовнихуметностиипрак
сивезанихзаавангарднаистраживања.Асамблажјеумет
ничкатехникаукојојсекомбинујуразличитинеуметнички
материјалиипредметиуреализацијиуметничкограда.За
асамблажјенарочитобитнонакојиначинсутиелементи
повезани.Ово упућује на везе између авангардних истра

24DeLanda,M.(2006)ANewPhilosophyofSociety:AssemblageTheoryand
SocialComplexity,London:Continuum.

25Најпознатијипримериинсектицвет,човек,коњиузенгије;Делез,Ж.и
Парне,К.(2009)Дијалози,Београд:Федон.

26„Класичар ствара своје дело снамеромдадâживу слику тоталитета;
овуинтенцијукласичарследичакикадпредстављенисегментреално
стиограничаванадавањетренутногштимунга.Авангардист,напротив,
спајафрагментеснамеромдапрезентујесмисао(причемусмисаоможе
битииуказивањенатодавишенеманикаквогсмисла).Делосевишене
стваракаоорганскацелина,негосемонтираодфрагмената.”Биргер,П.
(1998)Теоријаавангарде,Београд:Народнакњига,стр.108109.
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живањаспочеткаиплуралистичкогначинамишљењаскра
ја20.века.

У делезовскогатаријевској терминологији асамблаж ни
јестатичнитермин,већпроцесповезивања.Асамблажкао
концепт мишљења урачунава, не само успостављање ве
за између различитих елемената и анализу тих елемената
уумрежавању,већисамевезе,начиннакојесуонеуспо
стављене.Новиасамблажиусоцијалнојтеоријиприступа
ју схватањупо којем је свет кретање, успостављање веза,
превоја, а не структура.У том смислуможе се довести у
везуисапојмом„пољасила”,такођерелациониммоделом
повезивања.

„Асамблажјеначиннакојисеиндивидуалниорганизми
ипредметимогуразуметиусвомнепосредномокружењу
укојемсеналазе.”27

Контекстје,каоиасамблаж,променљива,динамична,ефе
мернаструктураукојојнепостојистрогодефинисанопо
љезначења,већсезначењеувекизновапродукујеуодносу
нараспорединачинувезивањаизмеђуелемената.Значење
уметничкограданијенепроменљиво,дефинисано,фиксира
но,ограничено,већјепроизводувезивањаиусталномпро
цесунастајања.Увезивањесеодвијаспоља,похоризонта
лиуоквирудијаграма28којипредстављапољемогућности,
план конзистенције, скуп сингуларности који структурира
простор могућности унутар асамблажа.29 Мултиплицира
њемпољасила,усложњавањемодносаитрансформисањем
силаодређеногинтензитетаудинамична,променљивакре
тањаконтекстједобиокомплекснопојмовноодређењеипо
стаојенеизоставнидеоуметничкограда.Оноштојеуфор
малистичкомкључуизједначаваносаскупомдатости,окол
ности,очигледности,накрају20.векајенизпроменљивих
односа, кретања чије је дејствонеодвојиво од уметничког
радаичијиједоминантнивидфункционисања–флуидност.
Такође,можесезакључитидајеуметничкираднакрају20.
ипочетку21.векаризомскимишљен,аконтекст јепопут
асамблажа.

Новоодређењеконтекста:флуидниконтекст

ПолЧенговориосавременојуметностинаследећиначин:
„Имајесвуда,налазисесвуда,доступнајесвимаисвудасе

27Dewsbury,J.D.(2011)TheDeleuzeGuattarianassemblage:plastichabits,
Area,London:RoyalGeograficSociety,р.148.

28ДијаграмјетакођеДелезовпојам(прим.аут.).
29DeLanda,M.нав.дело,стр.30.
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’осећакаокодкуће’”.30Уметностјепосталапредметпопут
билокогдругог;уметничкаделасестварајудабибилаизло
женанауметничкимизложбама,бијеналима.Оуметности
сепишедабисеуметничкаделаценила,куповалаидаби
сеизложбепосећивале.Уметностјесамасебипосталасвр
ха,адабиосталауметностонасенигденетреба„осећати
каокодкуће”.Тојеквалитеткојије,поњеговоммишљењу,
уметностизгубила.31Сличанставосвеприсутностиуметно
стиимаиИвМишокојисавременууметностизједначаваса
„плиновитимстањем”:

„Тојекаода,штовишеимаљепоте,имамањеумјетнич
кихдјела,илиштомањеимаумјетности,умјетничкосе
гомила и свему даје боју, прелазећи такорећи у стање
плинаилипареипрекривајућисвестварикаонекомиз
маглицом.Умјетностсерасплинулауестетскиетер,ако
сесјећамода језафизичареифилозофенаконNewtona
етер био она готово непримјетна средина која прожима
сватијела.”32

Нестајањеделаињиховотрансформисањеу„естетскиетер”
резултатјеразличитихпроцесаодкојихМишоиздвајадва.
Први је заменаделакаопредметаискуствима.Уметничко
деловишенијенужнофизичкипредмет,штосеможевиде
тивећууметностинеоавангардекадасе јављаипроблем
медијског ижанровског одређења уметничког дела.Умет
ничкоделоможедабудепрактичносве.„Намјере,ставовии
концептипостајунадомјесцидјела.Тоипакнијекрајумјет
ности:тојекрајњезиневладавиненадпредметом.”33Дру
гипроцесјехиперпродукцијауметничкихдела.34Мишоово

30Chan,P.(2009)WhatArtIsandWhereitBelongs,efluks10.
31„Уметностсененалазисамоукућамаиуобичајенимместиманакоји

мајеочекујемо,попутгалерија,непрофитнихинституција,музеја,пре
дворјакорпорација,исличног.Уметностсеналазинафасадамазграда,
нанапуштенимпољима,нанебу,укухињама,речнимлађама,надемон
страцијама,учасописима,начовековомтелу,каосувенир,излазикроз
микрофонеипројектујесенаплатнасвихмогућихобликаивеличина.
Уметностприпадаовде.Овобитребалодабудедобравестзауметнике.
Ипак”;Chan,P.,нав.дело.

32Mišo,I.(2004)Umjetnostuplinovitomstanju,Zagreb:NakladaLjevak,р.9.
(Michaud,Y.(2003)L’artàl’étatgazeux.Essaisurletriomphedel’esthéti
que,ÉditionsStock).

33Исто,стр.10.
34„Стогагледишта,дјеланестајунезбогиспаривањаилихлапљења,не

гонапротив,збогвишкаичакпреобиља,хиперпродукције:умножава
јућисе,стандардизирајућисе,постајућидоступнапотрошњиуготово
нималоразличитимоблицимаумногобројнимсветилиштимаумјетно
сти,којасуисамапосталасредствимамасовнекомуникације (музеји
сумасмедији).Постојитаквомноштвоитаквоизобиљедјела,такава
нагомиланостбогатстава,дасуонаизгубиласвојуснагу.....свједоцисмо
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одређењесавременеуметностикао„уметностиуплинови
томстању”преузетојеодБаумановогконцептафлуиднемо
дерности.

По Бауману „флуидна модерност”35 представља садашњу
фазу капиталистичког друштва у којем доминира времен
скадимензијаињенеодреднице:пролазност,тренутачност,
променљивост, пропадљивост…36 Насупрот томе, појава
модернеираногкапитализмапредстављафазу„чврстемо
дерности”илидобахардвера,карактеристичнопоопседну
тостивеличиномипростором.Просторје„привилегована”/
примарнадимензијареалности,докјевремеуфункцијипо
седовањаиконтролепростораштосенајбољеможевиде
тиуБентамовомпаноптиконукаомоделумишљењаикон
тролисањапростора.Уфункцијипросторасуипредмети,
чврстателакојанајчешћеслужезамапирањеили„осваја
ње”простора.Јаснеификсиранепросторнедимензијеума
њујуважноствремена,„делотворносеопируњеговомтоку
илигачиненеважним”илиурачунавајуњеговухомогеност,
једнообразност,једномречју,вечност.Сдругестране,„опи
сифлуидасудоједногаполароидиинеидубездатумана
дну слике.”37 Тренутачност је једно, по Бауману, потпуно
новосвојствосавременогдруштвакојеимаконсеквенцеу
свим регистрима људског деловања. Док се чврсти пред
метиповезујусатрајношћу,вечношћу–урачунавајуслику
вечности–исамимтимчине„природним”човековостре
мљењекавечности,уфлуидномстањумодерности„слика
вечности”језамењенапролазношћуили,каоштоВирилио
каже:

„Прошлисмоодестетикепојављивања,стабилнихфор
ми,доестетикенестајања,нестабилнихформи.”38

Чврстојмодерниодговаратрадиционалносхватањеконтек
стакаоскупадатости,околностиунутаркојихнастајеумет
ничко дело.Покушаји аналитичке филозофије да дођу до
дефиницијеуметностимогусеповезатисачврстиммодер
низмом,каодобомхардвера.Дефиницијајепосебистабил
на,непроменљива,чврстаионаодговаратојтериторијалној

рационализације,стандардизацијеитрансформацијеестетичкогаиску
стваудоступаникалибриранпроизвод.”Исто,стр.11.

35Bauman,Z.(2011)Tekućamodernost,Zagreb:NakladaPelago,str.10.(Bau
man,Z.(2000)LiquidModernity,Cambridge:PolityPress)

36Постојећа одређења су још: постмодерно друштво, друштво друге
модерности(UlrichBeck).

37Bauman,Z.нав.дело,стр.10.
38Вирилио,П.иЛотрингер,С.(2011)Чистират:двадесетпетгодина
касније,Београд:Факултетзамедијеикомуникације,Центарзамедије
икомуникације,стр.78.
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тежњи:дасеодређенапојавадефинише,ограничииодвоји
одсвихдругихпојава.Флуиднојмодерностиодговаранови
типконтекста,флуидниконтекст,којипредстављатренутну
ситуацију,тренутнискупелемената.

Ако се крене од формалистичког схватања контекста као
скупа датости или непроменљивих, преко лингвистичких
теорија,деконструкциједопољасилаиасамблажа,уочава
сеослобађањеконтекстаодпојединих,азатимсвихкомпо
нентистабилности.Ефекатовогпроцесајепостајањекон
текста флуидним – променљивим, тренутним, отвореним.
Лингвистичке теорије истичу околности као неопходан
услов,скупправилаиконвенцијанеопходнихзаизвођење
перформатива.Истовремено,наговештавајудестабилизова
њенепроменљивог,објективногиувођењеинтерсубјектив
ногконтекстакојизаполазиштеима,необјективне,датеи
затеченеоколности,већњиховусубјективнуперцепцијуко
јазависиодпојединца,учесникаидоводиупитањепосто
јање„објективногстања”,штоконтекстудајединамичанка
рактер.Ипак,радикалнипрекидсафиксираним,непромен
љивимодређењимаконтекстадешава се садеконструкци
јомконтекстакадасеипошиљалац/произвођачипрималац
доводеупитање,аперформативдефинишепрекоњиховог
одсуства, а не присуства. Са урачунавањем одсуства при
маоцаипошиљаоцаперформативјеослобођенвезивањаза
првобитниконтекстипостајеотворенисистемкојисеможе
калемити,увезиватинадругеконтексте.Токонтекстчини,
не само динамичним, већ и итерабилним, незасићеним и
отвореним.Спојмомпољасилаконтекстсеослобађасвих
фиксних одређењаи добија релациони карактер, као скуп
односакојиповезујутачкемоћиунутарједногпоља.Наса
свимсупротномкрајуодформалистичкогодређењаконтек
стајеасамблажкаомоделсавременог,флуидногконтекста
карактеристичан за крај 20. ипочетак 21. века.Асамблаж
представљаодсуствобилокогконстантног/непроменљивог
елементаунутарсклопа:тачкемоћикојеконституишупоље
силазаменилесу,уследвеликогубрзања,линијекретањата
кодајеконтекстпостао,несамоотворенипроменљивскуп
тачака,већсклоплинијакретања:хетерогених, тренутних
ифлуидних.

Флуидниконтекстсажимаусебиособеностисвихпретход
нихпостструктуралистичкихмоделаконтекста:отвореност,
динамичност,интерсубјективност,незасићеност,итерабил
ност,релационоувезивањесадругимконтекстима,мноштво
мрежаодноса,константнупроменуодносасилаизначења.
Кључнеразликеизмеђуформалистичкогприступаисавре
меног,флуидногконтекстасуследеће:
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• везан за првобитни контекст /ослобођенпрвобитног
контекста

• константа,скупдатости/променљив,увекновауве
зивања

• затворенисистем/отворенисистем

• спољашануодносунарад/интегрисанурад

• социјалниконтекст/контекстзначења(којиодређује
далијенештоуопштеуметничкодело).

Однепроменљивог,објективног,спољашњегскупа„околно
сти”,контекстнакрају20.века,постајепроменљивикао
такавинтегралнидеоуметничкограда.Тиме јеконтексту,
поредпостојећегформалистичкогодређења–претпоставке
и услови који као такви постоје независно од уметничког
дела–придодатновинивофункционисањакаоотвореног,
хетерогеногсистема,једномречју,асамблажа.Заразликуод
социјалног контекста који уметничком делу даје детерми
нишућикарактер,сводећиганапроизвододређенихокол
ностиукојиманастаје,флуидниконтекстдајевишаксми
сла који се као такав јединоможедетектоватиуколико се
уметничкирадпосматраконтекстуално.
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CONTEXT–DIFFERENTTHEORETICALFRAMEWORKS

Abstract

This article presents different theoretical frameworks for analyzing
the notion of context. It starts from linguistic interpretation as the
earliestattemptofdefiningthecontextinrelationtotheperformative:
conventional and participatory context. Then, it continues with
deconstruction of the context which represents breaking with the
linguistic approach and, at the same time, raising the context to the
level of a term. The next theoretical framework is the Bourdieu’s
conceptofasocialfieldasafieldofforcesthatgivestothecontexta
relationalcharacter–setofrelationsratherthanelements–andsetsit
freefromsubstantialrecidivism.Nevertheless,theDeleuze’stermofa
rhizomeandassemblageasrhizomaticmodelofconnectivitymakesa
radicalshiftfromdualisticmatrixevidentinallpreviousapproaches:
formalistic(artworkvs.context),linguistic(textvs.context,subjective
vs.objective),deconstructivist(presencevs.absence,therecipientvs.
sender)andthesocialfieldasafieldofforces(invs.out).Theliquid
context – the term taken fromBauman (liquidmodernity) is a new
frameworkfordefining thecontextwhich is related tocontemporary
moment and contemporary art and includes achievements of all

previoustheoreticalframeworks.

Key words: text/context, deconstructivism, social field as a field of
forces,rhizome,assemblage,contemporaryart,liquidcontext


