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СЛИКАРСТВУ
Сажетак:У да на шње вре ме се гло ба ли за ци ја не мо же по сма тра
ти као из дво је ни фе но мен ко ји при том ути че на на ста нак по сле
ди ца у мно гим сег мен ти ма со ци јал ног раз во ја. То је оп шта по
ја ва ко ја има и сво је по зи тив не ефек те, али су они не ви дљи ви и 
нај че шће бе зна чај ни за обич ног чо ве ка. Као нај бит ни је сред ство 
за сво је ши ре ње она ко ри сти ме ди је. Екран је у да на шње до ба по
стао сред ство све при сут ни јих ме ди ја, али и про зор кроз ко ји по
сма тра мо и ту ма чи мо умет ност да на шњи це. С об зи ром на то 
да је при сту па чан го то во свим љу ди ма, у овом или оном об ли ку, 
он је нај ма сов ни је сред ство умет нич ке ана ли зе и раз ме не. Ме ђу
тим из тог раз ло га се ја вља и опа сност, јер ње го ва до ступ ност 
ве ли ком бро ју по је ди на ца до во ди у пи та ње аутен тич ност, али и 
вред но ва ње не ког умет нич ког де ла. Кла сич ну сли ку све ви ше за
ме њу је филм, ко ји по мо ћу свог на чи на гле да ња на свет и по ве зи
ва њем раз ли чи тих ис ку ста ва сво јим гле да о ци ма пру жа нај ве ћи 
број кул ту рал них ин фор ма ци ја на јед ном ме сту. На та кав раз вој 
до га ђа ја у ве ли кој ме ри ути че све сна жни ја ве за из ме ђу фил ма и 
дру гих ме ди ја. Гло ба ли за ци ја, али исто та ко и но ве ме диј ске тех
но ло ги је, ути чу на филм ску на ра ци ју пу тем ко је се до ла зи до пи
та ња фор ми ра ња и раз во ја лич ног иден ти те та мо дер ног чо ве ка. 

ГОРАН ГАВРИЋ



281

ГОРАН ГАВРИЋ

Компјутер, за раз лику од те ле ви зи је, још увек успе ва да у од ре ђе
ној ме ри оста не одан стро го умет нич ком ви ду из ра жа ва ња. У то
ме успе ва за хваљу ју ћи ви деора до ви ма, ко ји су је дан од нај но ви јих 
ви до ва ли ков ног из ра жа ва ња. Ипак, по ста вља се пи та ње да ли 
ви деора до ви мо гу ис пу ни ти прин ци пе и иде је у оној ме ри у ко јој 
то чи ни филм.

Кључнеречи: гло ба ли за ци ја, ме ди ји, филм, сли ка, мо де ран чо век, 
лич ни иден ти тет

Увод

Масмедијисвојомфлуктуацијомзнаковадоводедонеутра
лисањастварности,каоштојеисвакапорукапренетамас
медијима део симболичке презентације стварности, где је
“стварно”потчињенопредставистварностикојудајумеди
ји.Чињеницајеидавременомсвевишедолазидораскола
измеђуљуди.Тојеједнимделомусловљеноиразвојемтех
нологијенакојусеизгледачовекнијејошнавикао.Медији,
односнотелевизија,моглисунанекиначиндапопунепра
знинукоја јетиместворена.Телевизоркаопреносникин
формацијаизмеђуљудикојиихпреносеигледалацакоји
немогудакомуницирајусатимистимљудиманиуреалном
ниувиртуелномсвету,већсупрепуштенисамисебинебу
нисе,неулазиурасправеисвађе,даклеупотпуностијепод
контроломмоћника.Онможедасепоквари,алипоштоније
људскобићенећебитиукоренкаоштобитобиослучајса
човекомкадабинаправионекугрешку.Такојетелевизорса
вршенасправамоћника,моћнијачакиодчовека.Човекје,
чинисе,изгубиоповерењедругогчовека,овајтрећег,итд.

Замислимосамодан,тренутак,кадабисмоизгубилителе
визију.Мибисмоизгубилисвојеомиљенеемисије,ријалити
програме,филмове,иуњимасвојеликовекрозкојесмосе
пројектовалиисањимасесаживели.Дакле,мисможивели
њиховеживоте, а не своје.Некиљуди гледајући, рецимо,
одређенифилм,изамишљајућиипројектујућисебенасамо
месторазвојадогађаја,убеђујуиговоресеби:„Заштосина
тај начинпоступио, ја бихову ситуацију решионамного
бољиначин“.Онитакоживеу једномимагинарномсвету,
светуфикције, барему томтренутку.Алионошто је још
занимљивије јесу глумцикојиимају својеживоте, који су
славнииживе„нависокојнози“.Овосазнањегледаоцана
тренутакизвлачиизњеговефикцијеивраћагауреалност,
алисамопривидну.ХуанГ.Роедерер(Juan)пишеследеће:
“Ми морамо бити свесни чињенице да економско тржи
штеиглобализацијадоприноседаседаљеповећавапуко
тинаизмеђубогатихисиромашних,ислабеодговорности
владе.Уовомповезивању,миморамобитисвеснипретње
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постављенепомоћупознатих‘политичкихфантазија’уод
носунанауку”1.Чињеницајеистотакодабинаукатреба
лодабудеморална,аданеговориоморалу.Акојенауци
потребан експлицитни морални апел да би била практич
на,то јењенапредметнамањкавост.Утомслучају,науци
недостајекомуникативнаснагаправенауке.Политизовани
научникнаспецифичанначинизграђујелогикусвогпрак
тичногделања(свогопортуногподешавањапремареалним
ситуацијама,наad hocварираномдефицитутеорије),јерби
конзистентна теорија ограничила његову слободу делања,
дефицитукојионпремапотребизакључујесаморалнимпо
стулатима.Натајначиннаукабивазлоупотребљена.Наука
јеморалнатимештојеистинита.

Далибиистотакоимедији,односнофилмови,требалода
пропагирајуморалневредности?Дали јенаукатакојаих
можеусмеритиуправомсмеру?Тешко,јернаукаилиуоп
штенијезаступљенаумедијима,илијеиматоликомалода
јењенутицајвеомаслаб.Друго,акојеизаступљена,тоје
уобликупопуларненаукекојајепријемчивијаширемтеле
визијском аудиторијуму.Даклепроблем јеи тоштоправа
науказанимасамоужикругтогаудиторијума,којитаквеса
држајеможеидаразуме.Самимтимјеивећамогућностда
дођедокриземоралаумедијима,јеродсуствомстрогона
учних,алиикултурнихсадржаја,медијипостајуподложни
многимсадржајимакојисусумњивеморалневредности.

Гло ба ли за ци ја сли кар ства по мо ћу фил ма

Једандеофилма“Снови” (1990)АкиреКуросаве (Kurosa
wa),подназивомСан о Вин сен ту Ван Го гу,представљане
куврстусна,бајке,којаукључујеновуверзијудискурса20.
века,каопарадигму19.векаиВанГоговогдела(слика1).
Овдејепосредипутовањепутеминтимногнаративногкри
вудања,помоћубогатеисточнеимагинације,услужбиумет
ничкогепазаснованогнаклишеималегендеоВинсентуван
Гогу(VincentGogh).Производснајепричаконзистентнаса
искуствомснакојенепознајеништаодперцептивнеграни
цечовековевизијеифизичкеслике.Ауторсневачи,такође,
посматрачкојијепостављеннаслици,јестеонајкојивиди
икојиможебитивиђенуистовреме.Куросавапреокреће
цртежеиплатнасликараупозадинскутекстуругдемлади
АкираКуросавалично,кадајебиостудент,шета.Акирино
путовање у унутрашњост слике намерава да прими лепо
туталентамајстораучијујесликузагледан,дапримидар

1 RoedererJuanG.,CommunicatingwiththePublic,PoliticiansandtheMe
dia,Oc ca si o nal Pa perбр.1,1998,стр.19.
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могућности да конструише јединствене, важне слике, као
штојеонакојујествориоВанГог.2

ЧињеницаједајеВанГог,стваралацделаокојемсераспра
вља,истотакодароваосликуособинамакоједотаданису
виђене.Међутим,онуистовреме,крозсвојуслику,дарујеи
другељудекојитусликуперципирајуиуњусеуосећавају.
Уовомслучају,моћВанГоговесликеданадживисвогства
раоцаомогућујеимагинативнопутовање.Путовањемладог
Акиреуунутрашњостсликепочињеуводнимпрелазом,де
ломснакојипозивапосматрачадаклизиизреалностипри
родепремафантазијипикторалногграђења.Тојекраткасе
квенцасасамотрикадра,гдесебојасликеицелиредсивих
којесељуљају,удружујупрематами.Утојтријадислика,
Акирајезаинтригиранцеремонијомпроласка,збуњујућим
пролазом који га смешта на врата започињања путовања.
Овдемладистудентсликарстваурањаууниверзумпикто
ралногпредстављања.

АкираКуросава,каомладистудентсликарства,шетамузе
јомпосматрајућиВанГоговадела.Уједномтренуткуонсе
заустављакодсликеМост Лан глоа у Ар лу са пра ља ма,која
јеједнаизсеријеприказамостауАрлу(слика2).Загледав
шисеуњу,онполакобиваувученуВанГоговенестварне
пејзаже.Његовопутовањеиовајдеофилмасезавршавају
кодВанГоговесликеВра не.Дабисмомоглидаразматрамо
појамбезвремености која је присутна у овомимагинатив
ном путовању, неопходно је да анализирамо и појам про
лазности. Будући да путовање започиње у оквиру музеја,
пролазноствезаназауметничкаделакојапочивајуумузе
јимазахтевадругачијуврстукарактеризације.Далимузеј,

2 ВидиCorominasA.,OnHumanInsidetheRepresentationSpaceofthePaint
Brush,For mats, Re vi sta de Comunicació Audi o vi sual,2005.

Слика1МладиАкираумузејуиспредиуВанГоговојслици,
кадровиизфилмаАкиреКуросаве“Снови”,1990.
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бришућикатегоријупролазности,ускраћујеуметничкомде
луправодабљеснеуједномтренутку,исвојувредностна
тајначинучининеопипљивом?БорисГројс(Groys)говори
отомеда је“простормузејаувекограничен,атоводидо
селекцијесликакојесеизлажу.Али,затвореносткојумузеј
спроводинебитребалотумачитикаосупротност ’отворе
ности’.Музејпомоћусвојезатвореностистварасвојуспо
љашњостиотварасебекатомспоља.Затвореностовденије
супротностотвореностивећњенуслов”3.

Рекао бих, насупрот Гројсу, да се овде затворени простор
изједначавасапролазношћу,стимштојепрвапросторна,а
другавременскакатегорија.Стварајућисвојуспољашњост
помоћусвојезатворености,музејпружашансусвојимдели
мадазаживеизвантогограниченогпростора.Једнимделом
тојеомогућеноиприсуствомпосматрачакоји,заједносаи
помоћу теоретичара и критичара уметности, проносе сла
вутихделаизванмузејскогпростора.Границе, којекаои
умузеју,имајусвојпочетакикрајиупролазности,омогу
ћујубаремзатренутакдатаделаизађуизванограниченог
изађуупросторбезвремености.Музејскаизложбаможеда
се учини местом отворености, разоткривања, нескривено
сти,управозатоштоонаунутарсвогограниченогпростора
поставља,концептуализује,чувасликеиобјектекојицирку
лишуиуспољашњемпростору,инатајначинсеотварака
својојспољашњости.Свеопштанепостојаностипролазност
живота присиљавају нас да откријемо или створимо неку
врстувечнеистине.Покушавајућидајепронађемо,мисмо
уметничкаделасместилиузатворенипростор,каконамне
биизмаклаизрукуутомнеизвесномпоходу.Смештајућиих
умузејскипростор,мислилисмодаћемообезбедитидасва
онабудускупљенанаједномместу,какосенебиизгубила

3 ГројсБ.,Стварностархива,Тре ћи про грамбр.131132,IIIIV,Београд
2006,стр.322.

Слика2Кадаризфилма“Снови”којиприказујепејзажсличан
ономнаВанГоговојслициВране, ауњемуимладогАкиру,1990.
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изнашегвидокруга.Сматралисмодаћемо,ограничавају
ћипросторукоме сеонаналазе, обезбедитињиховупро
лазност,атимеињиховубезвременостизвантогпростора.
Алимисмомождаучинилиуправосупротно–обезбедили
смоњиховунепролазностумузеју,алипролазноствантог
затвореногпростора.

Далиминасличанначиносећамоносталгијузафилмовима
којисуснимљениупрошлимвременима,теихстогасме
штамо у гробницу звана кинотека?Да ли су та иста дела
могладапреживеизванограниченогпросторакинотеке,па
јенашаинтервенцијаутомслучајумождасахранилаиста?
Мисмомоглидатоделонафилмскојтрациинепогледамо,
инатајначиннезауставимотренутакукомебионостајало
измеђупрошлости,садашњостиибудућности.Али,утом
случају,мибисмогаускратилизатренутакславекојибисе
огледаоуизнуђеномбљеску.Мисмостогатоистоделоиз
вуклиизанонимностиипоставилигаусредиштекултурних
збивањакојасмосаминаметнули.Сдругестране,некиби
сепобунилипротивизједначавањакинотекесагробницом.
Алиакокинотеканијето,ондајеонакоморасакисеоником
којавештачкиодржавауживотупацијентекојисеуњојна
лазе.Постављасесамопитањекојијемораланчин:пусти
типацијентадаумре,илигаодржавативештачкиуживоту
доклегодјетомогуће.

Де струк ту ра ци ја мо ста Лан глоа –  
де гло ба ли за ци ја уме сто гло ба ли за ци је

СликаМостЛан глоа у Ар лу са пра ља маиз1888.годинеје
сте једнаиз серијеприказамостауАрлу, које јеВинсент
сликаоизмеђусрединемартаисрединемајаистегодине.На
овојслицисуприказанеженекојеперувешпокрајмоста,и
онесуобученеуразнобојнехаљине.Упредњемплану,ис
предовихжена,преовладавајузелененијансе,прожимајући
се највише кроз траву и читаву обалу.Ове слике сумеђу
најпрослављенијиминајпрепознатљивијимсликамаизпе
риодањеговогборавканаЈугу–петнаестмесецикојејеВан
ГогпровеоуАрлупредстављајукључнимоменатуњеговој
каријери, у којем је објединио резултате месеци експери
ментисањаистварањанекиходсвојихнајчувенијихремек
дела.Сасвојомснажномпалетомиупадљивимобрасцем,
сликемостаЛанглоапредстављајуњегов зрео стил.Мост
Ланглоа,којијеподигнутоко1820.исрушен1935.године,
биојеједанодједанаестдрвенихпокретнихмостовазапре
лазпрекоканала,којијеповезиваоАрлсаприобалнимгра
домПортдеБукнајугу.ЗваничниназивмостајебиоPont 
de Régi nel le,алијеобичнобиопознаткаоPont de Lan glo is.
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Упосветиактуелнојслици,ВанГогсепогрешнопозваона
његакаоPont de l’An gla is (слика3).

Очигледна фасцинираност мостом Ланглоа, која га је об
узимала, може делом бити објашњена његовим снажним
холандскимкарактером, аипројектовали су га холандски
инжењери.УместомрачнихтоноватипичнихзаСевер,Ван
Гогјенасликаомостиоколнипејзажнаначинкојијеопи
саокао„данашњапалета“светлонаранџасте,жуте,зелене
иплаве.Данасјеовајмостванграда,наокодесетминута
вожње.Стојимирнонаускомканалуодолевајућимодерно
сти,изузевпоплочаногпута.Умереноподручјеивицепута
одшљунка служи запаркинг.Овајмост јемали, застарео
инеоперативан.Онстојиуперманентноповишеномполо
жају,изасеналазиоронулакућа,аублизинидрвеће.Може
сеходатидужканалакасеверуијугу, јерпостојиутабана
стаза.ВанГогјеостајаонековремекадајепосећиваоово
место.

Такође,овдејеутовремевероватнобилодостамањељу
динегоштојетослучајданас.Уданашњевремеовдепри
стижубројни туристи,нарочито Јапанци, којинепрестано
шкљоцајусвојимфотоапаратима,иондакрећуупотрагуза
следећомВанГоговомдестинацијом(слика4).Местозра
чидуховношћукоја јепренесенаинаВинсентовоплатно,
алиинапосетиоцекојидођуовде.Чињеницајеипакдасе
отприлике14идентичнихмалихмостованекадапротезало
дужканала.Унекомтренуткуу20.веку,онисууклоњени,
јер јенаступиланова технологија.Нажалост, једанодмо
стовакојијеуклоњенбиојеонајкојијеВанГогнасликао.
У име историјског очувања, међутим, посебан мост стоји
лево.Пошто је овајмостидентичанВанГоговом,њега је
туристичкаиндустријапрокламовалакаосвојмост,штоу
некомсмислуијесте.ОвајмостјеуВанГогововременане
киначинбиоисимболиндустријскогдоба.Каналкојимост

Слика3Мост Ланглоа у Арлу,цртеж1888.
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премошћујесуштинскисенијепромениомного,докјемост
уклоњензбогубрзаногтехничкотехнолошкогразвоја.

Те ле ви зи ја као сред ство за во ђе ње  
гло бал ног ме диј ског ра та

Далијемодеранчовекдовољнонапредоваодабииодго
ворионазахтевемодерногдобаиистовременосесупрот
ставио свеприсутној глобализацији? Да ли медији воде
његовоминтелектуалномнапретку,илигавраћајуустање
примитивног човека? Чињеница је да су они посталима
совносредствоманипулацијеидамањибројмоћникаутиче
навеликибројизманипулисанихљуди.ТакоЕјнРанд(Ayn)
пише: “Слобода је одсуство иницијације физичке силе од
стране осталих, нарочито владе, против појединца. Права
појединца, нарочито власничкаправа, средство супомоћу
којихсупојединцизаштићениунутардруштвеногсистема.
Када се влада уздржава однарушавањаправа појединаца,
као помоћу устава, и бива наклоњена узурпирању одозго
правасвојихграђана,тадавладаотпочињедаштитисистем
одслободнетрговине,la is sezfa i re4капитализма.”5

Некићеипакрећидаакојечовекдовољносвестан,нањего
вомишљењенеможеутицатисамовештоскројенапорука
која јевизуелнопрезентована.Међутим,коликогодсеод
упиралињиховомутицајумедијићевршитиутицајнанас,
јерпоседујувеомамоћносредстворепрезентовања,атоје
телевизија.Сдругестране,моћфилмасеогледаиу томе
штонаекранукоји јенепокретнаповршинаможедапри
кажекретање.Каоједнаорганизованацелина,филмврши

4 Францускаречзалибералнистилвођењакојисеодликујепуномукљу
ченошћусвихзапослених.

5 RandA.,Ca pi ta lism: The Unk nown Ideal,посебно“WhatisCapitalism?”, 
NewAmericanLibrary,NewYork1966,pр.25.

Слика4ФотографијаМоста Ланглоа,1902.
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рефлексију свога садржаја на гледаоца, код кога може да
измени првобитно формиран визуелни утисак. Исто тако,
долазиидопсихолошкеинтеракцијенарелацијигледалац
–филм,којапроузрокујеинтензивирањедоживљајакодгле
даоца.Кадајеречотекстуалномсегментууфилму,тојест
преводукада јеречостранимфилмовима,коегзистенција
његовихделова са визуелним садржајеммогућа је самоу
целовитом перципирању. Објективизација смисла визуел
ногсадржајајереална,докпоимањесловаусклопутексту
алногсадржајаморабитисубјективноакотражимосмисао
текстуалногувизуелном.

Чо век као обич на фи гу ра у гло бал ном по рет ку на 
при ме ру фил ма „Не ма зе мље за стар це“

Проблемкојисејављаууметности,алијеистотакопове
зансапроблемомуфилозофији,каоионимунауци,јесте
епистемолошки, то јест проблем сазнања, а делом је то и
комуникација.Тојепроблемоткривањаисаопштавањано
вогсазнањаосвету.ЈедантакавпримерјеонајвезанзаХе
раклитаизЕфеса (585525п.н.е.), једногоднајпознатијих
пресократовскихфилозофа.Он је биопознат као „мрачан
човек“и„загонетало“,затоштооноштојеговориоољуд
скомживотуиначиннакојијетоговориојестебилотако
песимистично,загонетноинедокучиво.Онјесвојеученике
учиодасесвемења,осимзаконаопромени:„Немогућеје
двапутазакорачитиуистуреку“6.Тојеизразлогаштосе
рекамењасвакогтрена,каоичовеккојијегази.

Тако уфилму браћеКоен (Coen brothers) „Нема земље за
старце“(NoCountryforOldMen2007),ЛуелинМос(Џош
Бролин),бежећиодАнтонаЧигура(ХавијерБардем),стиже
уМексико.Уједномтренутку,оннаилазинабазенкојисе
налазиудвориштукућеиспредкојестојинепознатажена.
Њихдвојепочињудакомуницирају,ипритомихделитај
истибазен.Наконштомуонапредложидасвратинапиво,
следиследећасценаукојојшерифЕдТомБел(ТомиЛиЏо
унс)напрагуњенекућезатичеубијеногМоса,когајеубила
мафија.Садаћемосевратитинапочетакфилма,какобисмо
направилипоређењесаовомсценом,каоисаХераклитовом
реченицом.Наиме,уједнојсцени,докМосбежиодмафије
(одкојејеукраоновац,тојестнашаоганаместуобрачуна
мафија), оннемадругогизборанегода закорачиурекуи
заплива.Касније, он наилази на базен – који је вештачка,
тојестљудскатворевина–укојемплутаубијенанепозната

6 ВидиВинделбандВ.,Повијест филозофије,књигапрва,Напријед,За
греб1990.
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жена,алиукојемњеганема,јеронлежинапрагукуће.На
горепоменутимпримеримасеможевидетикакоовајфилм
обухвататеместарекаоБиблија (МојсијераздвајаЦрвено
море;АдамиЕва),алиикрвавосавремене,накојесвако
дневнонаилазимоуновинскимнасловима.

Филм„Немаземљезастарце“јевестерн,алиуистовреме
инијекласичанвестерн.Урађенјепоистоименомроману
КормакаМакартија(CormacMcCarthy)из2003.године,али
уроманупостојинизсценакојесенисудогодилеуфилму.
РадњафилмасеодвијанаЗападу,ињеговиглавнипрота
гонистисуоникојеможемоназватиЗападњацима.Сдруге
стране,заплетсевртиокодиловањадрогекојејелошепро
шло.ЛуелинМос је човек способан да се ефикасно носи
сатешкиминеугоднимситуацијама,алињеговемоћилеже
вишеилимањескривене.Онимаурођенуинтелигенцијуи
одлучност.Имадобарпосаокао заваривач, закојинисуу
толикојмерипотребниинтелигенцијаиодлучност.Такође,
има младужену и удобну кућуприколицу, али нема очи
гледногначинапобољшањаовеситуацијеизвантаквогни
воаудобности.Намногоначинаонизгледакаодајесрећан
иуспешан,алијетешкаствариматимоћииспособностиза
којенепостојимогућностдасеискористе.Могућностдасе
нештоурадибољепостајереалназаМосакаданаилазина
актовкупунуновца.Изгледа каода једва оклевапренего
штоодлучидаодепоњу.

АнтонЧигурјекаоходајућакланица.Људисузањегасамо
стока,штоњеговизбороружјачининарочитоодговарају
ћим.Онје,уствари,модернаверзијатрадиционалнефигуре
Смр тисањеномкосом(ИнгридБергман,Сед ми пе чат;Ву
диАлен,Sco op).Једаноднајдубљихмоменатауфилму,или
моменаткојипостављанекаоднајдубљихфилозофскихи,
нарочито,етичкихпитања,моменатјекадаЧигурпитаКар
сонаВелса(ВудиХарелсон):„Акотејеправилокојепратиш
довелодоовога,одкаквекористијебилоправило?“7 Овоје
великочовековопитање,ивеликофилозофскопитање.Ово
јепитањекојејецентралноуАристотеловој„Никомаховој
етици“,гдегаонградиутерминимапроблемакакоживети
животбезкајања.

Постојилиправилокојеможемодапратимои,уњеговом
праћењу,будемодоведенидоместагдеможемодапотврди
монашцеоживот?Далисунекаправилабољанегодруга,
иакојесу,којаправила,или,којеглавноправилојенајбоље?
Потреба која се осећа је да сепронађеправило страха од

7 Види:ConardM.T.,The Phi lo sophy of the Coen Brot hers,UniversityPress
ofKentucky,2009.
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смрти,затошто,пратећига,мићемоосећатидасможивели
нашеживотенаначиндаништаважнонијеизостављено.
Велссепредсамусмрткајаозбогправилакојегаједовело
натоместо.Мосјесаповећаномсвешћууправоотомегде
га јењеговоправилодовело, јасноимаоповећануанксио
зностувезиправилакојејепратио.Насамомкрајусвогжи
вота,КарлаЏинМос(КелиМакдоналд)јебилаприморана
дапроцениправилокојејеонапратила,акојејуједовело
дотогадаседиусобипрекопутаЧигура.Постојимоменат
гдесенкапрелазипрекоњеноглицадокторазматра.Чаки
кодшерифаБела,којииманекавеомаспецифичнаетичка
правилакојапратиикојасурадилазањега,изгледакаода
супоништенанакрајуфилма.Чигурдолазикаонекаврста
преосталихстарихгрчкихбогова,ињеговафункцијаједа
поништиилиучиниирелевантнимсвакоправило.

ФилмсезавршавасценомкадаБелпричасвојојжениЛоре
тиБел(ТесХарпер)одваснакојајеимаоноћпре.Уобасна
јесањаосвогоца.ПрвијеонекомновцукојијеБелизгубио.
Удругомњеговотацноћујашепоредњега,носећиватруу
рогу.Белзавршавасвојописснаговорећи:„Иусну,јасам
знаодајеонишаонапредидајенамераваоданаправиватру
негдетамоусвомтоммракуисвојтојхладноћи,изнаосам
дакадгодјаодемтамодаћеонбититамо.Тамогорена
пред“8.Прометејјеукраоватруодбоговадабиједаољуди
ма,сациљемдаихсачуваодизумирања.Направитиватрује
уметност.Ватрапобеђујетаму,тамустраха,незнања,охоло
сти,похлепе.Беловсаноњеговомоцујесанонастављању
ватресећања,ватрепричакојенекоимаоономештојенеко
видеоуовомсвету.Тојеватрамудростикојуовепричемогу
дадонесупричањемоњима.Овоје,такође,важнаулогаза
игру,битиносилацовеватре.Тојевеомабитнозачовеков
опстанакипостојање.

Смрт и ра њи вост у вре ме ну гло ба ли зма

Оно што бих још истакао у вези анализе овог филма је
проблем личног идентитета, који заокупља нашу пажњу
за временашихживота.Али, зарније смрт та која разре
шаваовај проблем, одмотавајући клупкоистине.Чињени
цадабиинтегрисатисеубескрајносттребалодабудеста
њекојеуништавабилошташтојекарактеристичнозанас,
доводинасуситуацијудасвестонашемидентитетуподре
димоприроднимзаконитостима.Каоштоиосталиликовиу
филму„Немаземљезастарце“размишљајунанекиначин

8 Исто.
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оpostmortemпреживљавању,9такосеистоишерифБелу
последњојсценифилмапитадалићесесрестисасвојим
умрлимоцем.Уистовреме,онсенајвероватнијепитаида
лијеличниидентитеттамонегде,самобледакопијаонога
штогајечинилочовекомиличношћу.СтогаакојеБелова
свестоњеговојпролазностипроизашлаизсвестиосебикао
личности,ондаонсправомпостављапитањештаћеседе
ситисањеговимличнимидентитетомубескрајности.

Оваквуврстутумачењаизражаваичовековгенералнистави
питање,атоједалићеоннаставитидапостојиунекојили
другачијојформипослетелеснесмрти.Такоакомиверујемо
(каоштомногиверују),дајенашличниидентитетприсно
исуштинскивезанзанашефизичкоотеловљење,ондами
можемодасезапитамодалибибилошташтојезаслужило
дабуденазвано„особаx“,моглодапреживисвојутелесну
смрт.10Управојетелеснасмрт,односнотело,крајњеодре
диштеуовомтумачењу.Претходнаанализафилмајепослу
жилададођемодоовогзакључкаидапроцеспреусмеримо
удругисмер,којићеједансегментпорукефилмаизложити
ликовномјезику.Стогаћемоизчитавогфилмаизвућиједан
кадар,итосапочеткафилма,гдеупустињипоредкамио
неталежедвалеша.Тосу,уствари,дваубијенамафијаша,
уобрачунуукојемникоодчлановадвесупротстављенема
фијашкегрупенијепреживео(слика5).

Акоовадвалешапосматрамокаоједноставнеипритомсве
денеформе,тозначидабудућиидасуонимртви,митреба
даискључимоизњиховогтумачењаидентитет, јеронини
немогубитисвеснисвогпостојања,штобиимплициралои
свестоличномидентитету.Уједномдругомкадрупаклежи

9 УпоредиBraudeS.E.,Personal IdentityandPostmortemSurvival,So cial 
Phi lo sophy and Po licy 22br.2,UniversityofMaryland,2005,Рр.226249.

10ЛаркинВ.С.,Личности,животињеитела,Тре ћи про грамбр.123124,
Београд2004,стр.243247.

Слика5КадаризфилмабраћеКоен,
немаземљезастарце,2007.
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већи број људских лешева, али и леш пса. По соматском
приступу,мибисмотељуде(којисусадалешеви)моглида
сведемосамонаживотињу.Међутим,иакобиутомслучају
они(људскабића)постојаликаоживотиње,односнољудске
животиње,онинебипоседовалисвестоличномидентите
ту,пастоганебинипостојаликаомислећабића.Такоби
онибилиљудскеживотињекојенемисле,штозначидакао
непотпуна,небимоглидаседефинишукаољудскабића.На
овомпримеру,људскотело(иживогимртвогчовека)може
мопосматратикаоједнуогољенуформу,којајепрактично
довољнасамасеби,штоопетзначидаможемодајечитамо
каоцелинузасебе.

Какобисмонаправилипоређењеовогкадраизфилмасали
ковнимделом, то јестдабисмога тако заустављеног (као
дводимензионалнунепокретнуформукојавећиподсећана
слику)превелиуликовнуформу,упоредићемогасаграфи
комФрансиска Гоје (FranciscoGoya)Ве ли ка де ла! Са мр
тви ма!(слика6). Уовојграфицијепотпунонемогућеиден
тификовати исечене, растављене лешеве и делове лешева
којиукрашавајуполуострвскораспећенадрвећу,каобило
когаилибилоштауопште,иликаобилоштадругонегошто
је ужасно реалнопредстављањепојединачног, и понавља
њеврстељудскогживотаогољеногодсвењеговедуховнеи
трансцендентнемогућности.Иначе,оваграфикајеизсерије
од80ГојинихграфикаподназивомКа та стро фе ра та,от
прилике18101815.године.Уграфикамаизовесеријепред
стављенисудогађајиизсукобаснагаШпаније, заједноса
ПортугаломиУједињенимкраљевством,противНаполеона
Бонапарте,између1808.и1814.године.

УанализифилмоваКвентинаТарантина(Quentin)могућеје
употребитиидејуфизикализма.Наиме,онусвојимфилмо
вимакористителокаодоказблискеповезаностидуховних

Слика6ФрансискоГоја, Велика дела! Са мртвима 
изсеријеграфикаКатастрофе рата,18101815.
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именталнихстања.Стављајућинагласакнанасиље,тојест
такозвани терор над људским телом (сакаћење, откидање
делователауобрачунимасахладнимиливатрениморуж
јем), Тарантино истиче све слабостиљудског тела.На тај
начин,оннасистовременоипреусмераванатумачењечо
векакојеискључује ове слабости, то јестнаводинасдау
човекупроналазимо,пресвега,различитеаспектењеговог
духовног развоја и могућностњегове егзистенције на ви
шемнивоунегоштомутоомогућујесувишерањивотело.У
сличномправцусекрећуирежисериРобертРодригез(Ro
driguez)иЕлиРот(Roth)којимајеузоринекаврстаментора
Тарантино,будућиидајепотписаонекењиховефилмове.

Де гло ба ли за ци ја у ви део ра до ви ма Би ла Ви о ле

ВидеоуметникБилВиола(Bill)сесматразаводећуфигу
руугенерацијиуметникачијисеуметничкиизразослања
наелектронскуизвучнутехнологију,итехнологијусликеу
новиммедијима.Његовирадовисефокусирајунаидејеиз
ваносновнихљудскихискустава,каоштосурођење,смрт
и аспекти свести.Билодапутујеуудаљенепустиње, гле
дасликестарихмајстора,илисеусредсређујенапородицу,
Виолауливаусвојууметностповећанудуховнусвесност.
Његовиликовисуукорењениусавременомживоту,јошин
спирисанистаримрелигијскимфилозофијамаивизуелном
иконографијом.Каоједаноднајпознатијихвидеоуметника
данашњице,његовавизијајееволуиралазаједносаразвојем
видеа.ПорекломизЊујорка,Виолајеврломногопутовао.
ОнјепроучаваоЗенмедитацијуинапредоваосавидеотех
нологијомзавремепериодаод18месециуЈапану,пренего
штојеотишаоуКалифорнијунапочетку1980их.Виолино
искуствосаИсточномфилозофијомјеоживотворилоњего
во уметничко истраживање у однос између појединачног
унутрашњегживотаиискуствањеговогтела.

Усвомрадусаексперименталнимзвукомивидеом,онстога
циљадаствориуметносткојадејствујекаопотпуно„иску
ство“.Виола верује да уметностимапросветљујућуиис
купљујућу функцију. Слике имају трансформативне моћи
унутарпојединачногсебе,иуметностможедаартикулише
некуврстуисцељењаилираста,илиизвршењапроцеса.То
јеподручјесазнања,епистемологијеунајдубљемсмислу,а
несамоестетичкапракса.Поњему,рођењеисмрт,обеле
живачикојиобележавајунашживотнивек,јесумистеријеу
правомсмислуречи,којенебитребалодабудурешене,него
искушенеипроживљене.Овојеизворњиховогсазнања.Он
верујеидаунашојЗападној,научнооријентисанојкултури,
проблемикаоштосуживотисмртнеизискујунашупажњу
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наконштосуфизичкиобјашњени,ида јесуштинсковра
титиимсекао„буђењу“самоћнимидуховнимефектима.

Кадаговоримоочовекукаосвесномбићу,требаистаћипој
мовекојисувезанизаодређенатумачењакојадолазесаИс
тока, акоја јеКарлГ. Јунг (Carl)настојаодапротумачии
извршиизвеснемодификацијеусмислуразграничења,али
ипрожимањадијаметралносупротнихсхватања.Ra tioјеу
западној култури уздигнутна вишинивонего у источној,
штозапоследицуимапојавурегресивногпроцесаусфери
несвесног.ПоЈунгу,несвеснојекодисточногчовекаостало
нетакнуто,уследрелативноуспоренијегразвојаинтелекта:
„Истокподучава једномдругом,ширем, дубљеми вишем
разумевању,односноразумевањукрозживот.Утаквојкон
стелацијиодноса,источничовекбирапутпомоћукојегће
откритисебе,онзаразликуодзападногчовекакојисепре
пуштаБогусамнастојидаоткријеиизградисвојпростор
гдећеанимусобитавати“11.

Виолагледанауметносткаонанештовишеодвизуелних
предмета:„Уметностможедаимаисцелитељскуфункцију.
Оноштојенаекрануможепостатидеоживотногпроцеса,
ономожеда се улије у ваше тело, и виможете узети ове
ствариикориститиих“12.Увезисаовимћемоизнетитума
чењеПаулаКлеа(Klee).Наиме,онјеуметникапредставио
каостаблодрвета,којипопуттогистогстаблацрписокове,
односноинспирацију,изкорена(извора).Дакле,можеморе
ћикакосеовисокови,попутВиолиногсадржајасаекрана,
уливајуууметника,апосредноиупосматрачауметничког
дела.Виолинауметностјеистотакосредствокојеслужиза
неговањезнањаотомекакобитиусвету,заидењекрозжи
вот.Онајекорисназаразвијањедубљегразумевања,наве
ома телесни, субјективни, личниначин, нашег сопственог
искуства.Осредствукојеслужизаправљењевидеорадова,
Виолапишеследеће:„Једнаодстварикојимамејекамера
научила,билаједавидимсвет,истисветкојимојеоковиди,
уњеговомметафоричком, симболичкомстању.Овајуслов
је,заправо,увекприсутан,скривенусветуоконас“13.

ВиолинвидеорадНант ски Трип тих(1992)јеизворнозами
шљенкаонаруџбиназаCen tre Na ti o nal des Arts Pla sti qu esу
Француској,дабудеприказануцрквицииз17.векаМузеја
ликовнихуметностиуНанту,1992.године(слика7).Виола

11ВидиВилхелмР.иЈунгК.Г.,Тај на Злат ног цве та, Кинескакњигажи
вотаупреводуитумачењуРихардаВ.исакоментаромЈунгК.Г.,Гради
на,Ниш1990.

12ViolaB.,Go ing Forth by Day,GuggenheimMuseum,2002,рр.114.
13Исто,стр.90.
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јеузеоформутриптиха,која јетрадиционалнокоришћена
уЗападнојуметностизарелигијскеслике,какобипредста
вио,прекомедијумавидеа,својусопственусавременуфор
му духовне иконографије. Три панелаВиолиног триптиха
показујувидеоснимакрођења(салевестране),смрт(саде
снестране)иметафоричкопутовањеизмеђуовадвасним
ка, помоћу тела које плута у води (у центру).Коришћени
снимакнијеизворносниманзаовајпојединачнипројекат.
РођењејебилоинспирисанорођењемВиолиногпрвогсина
1988.године(иаконијеприказанорођењењеговогсина)и
снимљенојенаклинициуКалифорнији.Онјекористиоовај
снимак у неколико радова.Плутајуће тело на централном
панелујеснимљеноубазенузаранијирадПу то ва ње(1987
1988).Виолајеснимиосвојумајкукаколежиумирућиуко
ми1991.године,каосредствокојимсеуметничкисуочава
сањеномсмрћу.Тридогађајасупраћенаснимљенимзвуком
плакања, кретањаводеидисањау30минутапонављања.
Уовомкомпактномпросторурођењаисмртипотамњујесе
нејасно прекинуто које представља, у централномпанелу,
размишљање,активничовековживот.Овдетонијеживотни
путкојијеважан,негоњеговпочетакикрај.

ПитањекојепроизлазиизовеВиолинеидејејеследеће:Да
лисе,каоштотабудућностпојединцаносинештокаошто
је иста повезаност сањеговим садашњимбићем, исто та
коињеговосадашњебићеодносипремањеговомфизички
и психолошки удаљеномбићумалог детета?Чињеница је
дајевеоматешкосхватитипроблемличногидентитетакод
одојчадиикододраслеособе.Нарочитојетешкоразумети
како у смртним случајевима одојчади, тумачење од тачке
личногидентитетаможедазапочнесаистогнивоакаокод
одраслеособе(подусловомдасеверујеуpostmor temпре
живљавање).Будућидакододојчади,заразликуододраслог
човека,свестнијеразвијенадоприхватљивогнивоа,мимо
жемодаизразимоисумњуутокакоћеуњиховомслучају
тећиpostmor temпреживљавањесааспекталичногиденти
тета.Даклепостављасепитањедалибиуњиховомслучају

Слика7БилВиола,Нантски триптих,1992.
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уопштемоглодасеговориоличномидентитету,пасамим
тимиодаљемразматрањуизтогугла.

За кљу чак

Данаснамкомпјутериувеликојмерипомажудаизвршимо
свакодневнезадатке,ичиниседафункционисањевишене
бимоглодасезамислибезњих.Ониузајамноделујусана
ма,алиисамосталнообављајусвојпосао.Чињеницајеипак
дајеисакомпјутерскимекраном(истокаоисасликарским
платном),представљањередукованона2Дплан,безобзира
колико је тачно 3Дпредстављање или технологија екрана
софистицирана.Међутим, кодмногих уметника се дводи
мензионалнопројектујеутродимензионално,којеопетпре
растаудводимензионално.Дакле,читавпроцесимакружни
ток,апроцеснастајањаиграђењасликенаговештавакрета
њекојесепреусмеравауразличитеправцесходнопромени
значењасамогпокрета.Понекадсимболинисучакнибит
ни,јерњиховозначењеможебитиудругомпланууодно
су на специфично стање целине. Такво стање, самим тим
штоможеданаговестинештонепознато,можеиматидубље
значење од симбола којима се тумаче елементи на слици.
Ипак, стварисемењају ановеобластинастајуиз синтезе
другихобласти.Например,научницисесвевишеослањају
навизуелнукомуникацију,односнонекористесамописане
изворе,ауметницичестостварајупомоћукомпјутера.По
стојизаједничкоместозапреносинформација,идејаизна
ња.Визуелнипроблемису,накрајукрајева,сличниумно
гимдисциплинама;такокомпјутерскаграфикапредставља
новуобластвизуелнеуметностикојакористидостигнућаи
уметностиинауке.

Дигиталнимедијодражаватокакомиразумемосвет,разби
јајућиганамаледеловекојимогубитизабележени.Аудио
видеоформат,текстислике,подједнакосусведенинадели
ће;каоуметничкимедиј,компјутерсенајвишекористиза
обрађивањедругихмедија.Интерактивнабудућностјесве
изгледнија,аинтернетједоживеоузлетнудећинамзасебан
виртуелнисвет.Неограниченпротокипотпунофотореали
стичнаграфикаускоробимоглиучинитимогућимдавир
туелнисветпостанестваран.Ипаксуљудијошувекпомало
скептичниутомпогледу,инастоједазасвакислучајчврсто
остануустварномсвету.Међутим,компјутерисесвевише
користезапроширењереалнихокружењаидабисеунапре
дилеинтеракцијеизмеђуљуди.Улогутехнологијеможемо
сагледатииумузејима,гдесекористикомпјутерскаиди
гиталнаопрема.Таконапример,мивећсаданадисплејуу
музејимаможемодагледамомоделеградоваизпрошлости.
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Међутим, за сада овајмодел не дозвољава интеракцију, и
неснабдевалинковемултимедијалноминформацијом.Нова
3ДВРверзија,којаћеускоробитидоступнаon li ne,омогућа
ваћељудимаизцелогсветадасесретнуунутарнекогграда
изпрошлостииистражујуганаколаборативанначин,ида
се уњега утапају.Пројектовањеинтерактивнихмузејских
изложбиможедауметностставиуслужбунауке,даство
риуметносткојаинформише.14Кадајеречофилмовима,ту
намсепружанајвећамогућностдавидимодогађајеукоји
маучествујуљуди,процесеиискуства,штонебисмобили
уприлицидавидимонадругиначин.Филмовисеобраћају
очимапренегоушима,такодасуоникомпаративноефика
снији.15Каовизуелновеомамоћносредство,онисупроиз
водиалаткаглобализма,алиуистовремемогубитиињегов
судијаинајвећинепријатељ.
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GLOBALISTASPECTSOFNEWMEDIAEXPАNSION:
FROMSILENTTOSPOKEN(MOBILE)PAINTING

Abstract

Today, globalization cannot be observed as a separate phenomenon
which, by the way, causes various consequences in many segments
of social development. It is a general phenomenon that also has its
positiveeffects,althoughtheyremaininvisibleandofteninsignificant
tothecommonman.Theprimaryvehicleofitsspreadarethemedia.
Nowadays, the screen has become an instrument of the ubiquitous
media,butalsoawindowweusetoobserveandinterpretcontemporary
art.Sincethisinstrumentisavailabletoalmostanybodyinthisorthat
form, it is themostmassive toolof art analysis andexchange.This,
however,carriesacertaindangersinceitsaccessibilitytopopulationat
largequestionstheauthenticityaswellasevaluationofanypieceofart.
Atraditionalpaintingisbeingprogressivelyreplacedbyfilm.Thewayit
observestheworldandconnectsvariousexperiencesoffersthemodern
viewerswidestcultural informationinoneplace.Suchdevelopments
aregreatlyaffectedbythelinkbetweenthefilmandothermediathatis
growingeverstronger.Globalization,butalsonewmediatechnologies,
influencethefilmnarrativewhichtheninfluencestheissueofforming
and development of modernman’s personal identity. The computer,
unlike television, still manages to be faithful to the strictly aristic
formsofexpression.Thisisachievedthankstovideoworksasoneof
thelatestformsofartisticexpression.Still,questionisraisedifthese
video works can reflect artistic principles and ideas as successfully

asthefilm.

Key words: globalisation, media, film, painting, modern man, self 
identity


