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ПО ЛИ ТИЧ НОСТ СА ВРЕ МЕ НЕ 
ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ

Сажетак: Аутор се у овом раду бави разматрањем политично
стиинсталацијеињеномтопологијом.Инсталација,алиисвако
уметничкодело уопште,поседује своју екстериорност,интери
орностиспоља.Спољасеодређујекаовиртуалнипланиманенци
јекојиутемељујекатегоријеекстериорностииинтериорности.
Навиртуалностипочиваиафективностинсталације,штоводи
разматрањуодносаизмеђувиртуалнихсингуларностииактуели
зованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност
инсталацијележиупресекувиртуалногиактуелног,моларноги
молекуларног,спољаиекстериорности/интериорности,афекта
иаксиоматикекапитализма,инудипотенцијалноновеначинеза
мишљањадругачијеполитикетелаисубјекта.

Кључне речи: инсталација, топологија, екстериорност,
интериорност,споља,политичност

Уовомрадућу себавитиразматрањемполитичностиин
сталације.1Првидеорадајетополошки,штозначидасеба
випозиционирањеминсталацијаупростору.Утомпогледу
говориморазлициспољаиекстериорности/интериорности.
Кључна разлика између споља и екстериорности лежи у

1 Под инсталацијом подразумевам следеће: „Инсталација је просторни
распоредслика,скулптура,објекатаиконструкција.Онанијеједностав
ни скуп предмета него просторно овисан однос барем двају делова с
могућношћуразличитихраспореда.[...]Онаможебитипросторнипо
ставслика,фотографија,пројекционихфилмскихекранаилиекраназа
дијапозитиве, видео монитора, скулптура, објеката, readymadea или
мултимедијалнипостав.[...]Инсталацијемогубитипоставиузатворе
номпросторугалерије,отвореномпросторумузејскогилиградскогпар
ка, уурбанимиприроднимпросторима.Перманентнеинсталације су
сталнипоставикојусудиоурбаногамбијента,природногпејзажаили
изузетногинтеријерајавнихинституција,музејскеилиприватнезбирке;
Šuvaković,M.(2005)Pojmovniksuvremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,
str.277.
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томешто је споља разлика по себи, план иманенције оно
штоутемељујеиекстериорностиинтериорност.Полазећи
ододређењаоногспољакаопољавиртуалности,удругом
делурадабавимсеразматрањемафектаиструктуреумет
ничкогсклопа.Показујеседаафекткаооновиртуалнопо
седује специфичнуаутономију тедабрише границеизме
ђуразличитихтела–све јесмештенонапланиманенције
инематрансцендентног.Стимнауму,утрећемделурада
разматрамполитичностинсталацијекаоодносизмеђумо
лекуларногимоларног,односвиртуалнихсингуларностии
актуелизованихстањаствари.Показујесе,такође,дајепо
литичностинсталациједвојакаускладусањенимодносом
премаспољаиекстериорношћу.Саједнестране,речјеоне
посредованомодносуинсталацијеи(људског)телакојисе
остварујепреикаквогкогнитивногирепрезентационогса
држаја,асадругестране,упитањујеиодносизмеђутелаи
моларнихформацијауусловимааксиоматикекапитализма
којеограничавајупотенцијалностиактуелизацијевиртуал
нихсингуларностиуодносусаинсталацијом,теодносаин
сталацијесасвојимспољаиекстериорношћуувидуафекта/
виртуалностиикапиталистичкихпроизводниходноса.

УесејуTheTopologyofContemporaryArt2БорисГројс(Bo
risGroys),пишућиоодносуизмеђумодерне,постмодернеи
савремености,каоикопијеиоригинала,разматраитополо
гијусавременеуметности,пресвегасавременеинсталације.
Уметностусавремености,илисавременауметностуопште,
одређена је не толико производњом индивидуалних умет
ничкихделаколико„испољавањеминдивидуалнеодлукеда
сеукључеилиискључествариисликекојеанонимнокруже
унашемсвету”.3Утаквомоквирууправојеинсталацијата
којаоткриваматеријалностнашецивилизацијејер„онаин
сталирасвеоноштонашомцивилизацијомједноставнокру
жи. Инсталација стога демонстрира материјални хардвер
цивилизацијекојибииначеостаонезапаженизаповршине
кружењасликаумасмедијима”.4

Гројсодређујеинсталацијукао„коначнипросторприсуства
укомесуразличитесликеипредметиуређенииизложени”.5
Ограничавајући простор, инсталација се отвара ка споља.
Утомодносупремаспоља,сликеипредметиистовремено

2 Groys,B.TheTopologyofContemporaryArt,in:AntinomiesofArtandCul
ture:Modernity,Postmodernity,Contemporaneity,eds.Smith,T.,Enwezor,
O.andCondee,N.(2008),Durham:UniversityofDukePress.

3 Исто,стр.76.
4 Исто.
5 Исто,стр.79.
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откривајуискривајусвојстатусстварикојесупотенцијално
подложнебесконачномпонављањуирепродукцији.Инста
лацијаодређујеусловетихпонављањаирепродукцијетако
штоствараконачниизатворенипросторукомесутесли
ке и предмети изложени. Тим затварањем и одређивањем
простора,инсталацијаистовременостварасвојеспољаика
њемусеотвара.6Инсталацијајестогаместоотвореностии
разоткривеностијерсмештаунутарсвогконачногпростора
сликеипредметекојитакођекружеуспољашњемпростору
инатајначинсеотваракасвомспоља:„Затојеинсталација
устањудаотвореноиспољисукобизмеђуприсустваслика
ипредметаунутарконачногхоризонтанашегнепосредног
искустваињиховогневидљивог,виртуалног,’одсутног’кру
жењаупросторуизвановогхоризонта.”7Гројсуовомесе
јудајеоквирза једнуполитичностинсталације.Међутим,
остајепроблемкакоодредитиспољакојејекључноуобли
ковањуполитичностисавременеуметности.Такође,остаје
ипроблемпрецизирањаначинакретањасликаипредмета,
каоипрецизирањеодносасаспоља.Даљеурадупозабави
ћусепитањемодређивањатогспоља,његовимсадржајем,
каоипроблемомпростораиаксиоматикекапитализмаи,на
крају,показатигдеупресецимасвиховихаспекаталежипо
литичностсавременеинсталације.

Политичностуметностииуметничкеинсталацијеразлику
јемодполитичкеуметности.Политичкауметност је„спе
цифичнауметничкаделатностзаинтересованазаполитичка
питања”.8 Насупрот томе, политичност уметности, одно
сно сама политика, лежи у „регулацији размене моларне
сегментације и молекуларног флукса”.9 По речима Жила
Делеза (GillesDeleuze)иФеликсаГатарија (FélixGuattari)
свејеполитичко,алијесвакаполитикаистовременомакро
политикаимикрополитика:„Узмитеагрегатеперцептивног
или осетног типа: њихова моларна организација, њихова
ригидна сегментарност, не искључује постојање читавог
светанесвеснихмикроперцепата,несвеснихафеката,фине
сегментацијекојехватајуилиискушавајуразличитествари,
дистрибуиране су и функционишу другачије. Постоји

6 Исто,стр.80.
7 Исто.
8 Vujanović,A.Političnostumetnosti:Policije ipolitike,strategije i taktike,

13.4.2011., http://www.umetnostpolitika.tkhgenerator.net/2011/01/anavu
janovicpoliticnostumetnostipolicijeipolitikestrategijeitaktike/.

9 Bonta,M.andProtevi,J.(2004)DeleuzeandGeophilosophy:AGuideand
Glossary,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.127.
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микрополитикаперцепције,афекције,конверзације,итд.“10
Саједнестране,маданикакоиуцелостиодељено,стојима
крополитикамоларнихформација,доксадруге, стојими
крополитика молекуларних флуксева. Ова два типа поли
тичностиподразумевајуједнодруго,такодасе,говорећио,
например,афективностимораузетиуобзириспецифично
телоуврлопрецизномконтексту јер јетоафективнотело
увекдеовећемоларнеформације.Утомсмислућуираз
матратиполитичностинсталације–какосамолекуларноги
афективног аспектамикрополитике, такои са становишта
моларнемакрополитке.

Анализирајући схватањемоћиМишелаФукоа (MichelFo
ucault),Делезкажедапостојипостајањесилакоједелујеу
једнојдругојдимензији„унекомспоља(dehors)удаљенијем
одсвакогекстериорногсветачакиодсвакеформеекстери
орности(extériorité),асамимтимбескрајноближој“.11Шта
јетоспољаикаквајеразликаизмеђуњегаиекстериорно
сти,поштојеочитодаДелезправитуразлику?Једномречју,
спољајепланиманенције.Спољанијеекстериорнонечему,
самојеекстериорностекстериорнаинтериорностиисвојом
екстериорношћуконституишењенуинтериорност.Споља,
међутим,јестеспољакакоекстериорноститакоиинтериор
ности.„Спољајеспољаизванразликеизмеђуекстериорно
стииинтериорности,изванбивствовањазаекстериорност
интериорности”,поречимаБранкеАрсић.12Тоспољајеап
солутноспоља(dehorsabsolu):„Једноспољакојејеудаље
није од сваког екстериорног света затошто је у истимах
иунутаркојеједубљеодчитавогунутрашњегсвета:тоје
иманенција.[...]Непрестанокретањеравнитамоамо,бес
коначно кретање.”13Иманенција као апсолутна иманенци
јаизванјеподеленасубјекатиобјекат,илисубјективност
иобјективност,екстериорностиинтериорност.Апсолутна
иманенцијајеусловзатаквуподелу.Онајеиманентнасамој

10Deleuze,G.andGuattari,F.(2004)AThousandPlateaus,London:Continu
um,p.235.

11Delez,Ž.(1989)Fuko,SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaSto
janovića,str.90,преводмодификованпоDeleuze,G.(2004)Foucault,Pa
ris:Minuit,p.92.

12Arsić,B.ActiveHabitsandPassiveEventsorBartleby,in:BetweenDeleu
zeandDerrida,eds.Patton,P.andProtevi,J.(2003),London:Continuum,
p.146.

13Delez,Ž.iGatari,F.(1995)Štajefilozofija?,SremskiKarlovci:Izdavačka
knjižarnicaZoranaStojanovića,str.76;преводмодификованпо:Deleuze,
G.andGuattari,F.(2005)Qu’estcequelaphilosophie?,Paris:Minuit,p.59.
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себии„кадаиманенцијанијевишеиманенцијанечемудру
гомосимсеби,можесеговоритиоплануиманенције”.14

Планиманенцијејевиртуалан,онјесачињенодвиртуално
сти,догађајаисингуларности.Тексеактуелизацијомвир
туалнихсингуларностидоспевадообјектаисубјекта.15Као
чистопољевиртуалности,планиманенцијејеиразликапо
себи.

Апсолутноспољајехаоскојисенеможеживетиикојине
можеодржати„спорабићакаоштосмоми”.16Хаос,међу
тим,неформираједно,нечиницелинујерјеончисторас
пршивањеибесконачнаотвореностусмислудасевиртуал
ниинтензитетикрећубескрајномбрзиномтедасуактуелна
стања ствари текњихова пука успоравања. „Хаос као ап
солутноспоља,искључујућаекстериорносткојаникадане
можепостати интериорност, дефинисан је тополошки као
оноштосадржиобатермина,награниципољаиманенције
мишљења, оноштоникада не имплицира трансценденци
ју.”17Изовогаследидатребајасноразликоватиспољакао
апсолутноспољаипаровепојмоваекстериорностиинтери
орност.Спољајеусловзапостојањеразликеизмеђуексте
риорностииинтериорности,асамовајпарјестерелативан
као такав.Другим речима, екстериорност и интериорност
супокретљивипојмови.Тачније,ододређеногконтекстаза
висићештајеекстериорносташтаинтериорност,односно
штајеекстериорноодређенојинтериорностииобрнуто,док
јеспољаувекапсолутноспоља.Утомпогледутребапреци
зиратииГројсовуанализуструктуресавременеинсталаци
је.Уместоњеговогпојмаспоља,уовомрадућукористити
пар екстериорност/интериорност, док ћу под појмом спо
љаподразумеватиапсолутноспољауделезогатаријевском
значењу.Тимећууједноипроширитипољеполитичности
савременеинсталацијеи,верујем,датидетаљнијуанализу
њенетопографије.

ДелезпостављаСпинозинопитање„Штателоможедаучи
ни?”.Тајпроблемјеврлоодређеногтипакојисенереша
ва контекстуализовањем тела као културолошког објекта,
штоуглавномзначисвођењетеланапукуматеријукојојсе
приписујужеље,адасаманеманикаквих.ОноштоДелез
проналазикориснимкодСпинозејестетоштоонодбацује

14Delez,Ž.Imanencija:život...,u:SlikemišljenjaŽilaDeleza,priredilaBoja
nović,K.(2011),Nikšić:DruštvofilosofaCrneGore,str.10.

15Исто,стр.12.
16Delez,Ž.iGatari,F.(1995)Štajefilozofija?,нав.дело,стр.39.
17Mengue,P.(2009)Dehors,chaosetmatièresintensivesdanslaphilosophie

deGillesDeleuze,Nessie,1,p.9.
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картезијанскидуализамумаителакојипотчињавателесне
афектеинтелектупо коме афекти уманисунужно афекти
телаиобрнуто.Спинозапредстављателоиумпопаралели,
штозначидасеониморајумислитипаралелно.Оноштосе
дешаваумудешавасеителу,каоштосеионоштоседе
шавателу,дешаваиуму.18Такође,проблем„штателоможе
даучини”несмебитимишљенусмислутелеснихфункци
јаилиделовакојисуорганскии/илифизиолошкипроблем,
већискључивоуоквируафеката.

Афектисукапацитетикојетелопоседујеуформирањуод
ређениходноса.19Телонемаафекткаонекиатрибут,већпо
стојесамоафекти,мноштвоафеката(аафекатаимаонолико
коликопредметакојимогудаафицирајутело20).Односису,
пак,виртуалневезеизмеђутелаакојетеломожеоформи
тиакојезатооспособљено.Овуспособносттеладафор
мираувекновеодносесадругимтелимаДелезназивама
шинском.Потребно је јошнапоменутида језаДелезасве
бивствујућетело–ипојединачноматеријалнотелочовека,
животиње, било ког организмаилинеорганскогпредмета,
појам,друштвенеформације,свеобластиљудскеинељуд
скеделатности.Уовомсмислутребасхватитиспособност
једногтеладаформираодносесадругимтелима.Машине
суувекделатне,тесуместоактивацијеодноса:„Топосву
дафункционише,часбезпрестанка,часдисконтинуирано.
Тодише,тогреје,тоједе.Тосере,тотуца.[...]Посвудасу
машине,нималометафоричноречено:машинемашина,са
својим спајањима, повезивањима.Машинаорган прикљу
чена јенамашинуизвор: једнаемитујенекифлукс,друга
гапресеца.Дојкајемашинакојапроизводимлеко,ауста–
машинаспојенасаовом.[...]Такосвинештомајсторишемо;
сваконасвојиммалиммашинама.Машинаорганзамаши
нуенергију,увекпостојефлуксевиирезови.”21

Овај низ међусобно повезаних односа јесте продуктиван.
Тело стално улази у нове односе као резултат спајања са

18„Прематомекакосемислииидејествариуређујуивезујуудуху,тако
сеуправоуређујуивезујуутелуафекцијетелаилипредставествари.
[...]Неманиједнеафекцијетелаокојојнебисмомоглиобразоватика
кавјасаниразговетанпојам;Spinoza,B.(1959)Etika,Beograd:Kultura,
стр.242–243.

19Deleuze,G.(1990)ExpressionisminPhilosophy:Spinoza,NewYork:Zone
Books,p.45.

20„Има онолико врста радости,жалости,жудње и, према томе, свакога
афектакојијеизњихсложен,каоколебањадуше,илиафектакојије
изњихизведен–даклељубави,мржње,наде,страха,итд.–коликоима
врстапредметаодкојихсмоафицирани”,Spinoza,B.nav.delo,str.146.

21Delez,Ž.iGatari,F.(1990)AntiEdip,SremskiKarlovci:Izdavačkaknjižar
nicaZoranaStojanovića,str.5.
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другим телима/машинама. Управо ово омогућава телу да
имаафекте,тачније,самотелојестескупафекатаиништа
друго до тај скуп.Надаље, афект поседује аутономију. Та
аутономија јеспецифичногкарактера–истовременотран
сценденталнаииманентна.Трансцендентална,усмислуда
виртуалностафектаниједиректноприсутнауискуствуиако
јеувекдеоискустваисамаосноваискуства.Иманентна,у
ономпогледудајесамаматеријаискуствасачињенаодафе
ката(актуелнихивиртуалних)иданеманичегштобибило
трансцендентноплануиманенцијевиртуалнихиактуелних
афеката.22

Аутономност виртуалног и афективног се огледа и на по
љууметничкогделаирада.УкњизиШтајефилозофија?
ДелезиГатарикажуследеће: „Производ јеовдеод самог
почетканезависанодсвог‘модела’,алииоддругихевенту
алнихликова.[…]Аништамањенијеуметностнезависна
ниодсадашњеггледаоцаилислушаоца.[…]Онајенезави
сна од ствараоца захваљујући самопостављању створеног,
којесечуваусамомсеби.Оноштосечува,стварилиумет
ничкодело,јестеблокчулнихутисака(сензација),тојест
један склоп перцепата и афеката. Перцепти нису више
перцепције,онисунезависниодстањаонихкојиихдожи
вљавају;афектинисувишесентиментинитиафекције,они
премашују снагу оних који крозњихпролазе.Чулни ути
сци, перцепти, афекти јесубића која имају сопствену, не
зависнувредностикојапрекорачујусвештоједоживљено.
[…]Уметничкоделојебићечулногутискаиништадруго:
онопостојипосеби.”23

Какоразуметиово„постојипосеби”анесклизнутиуКан
товоDing an Sich које би водило трансценденцији? Разу
мећесетакодауметничкоделониједетериторијализација
животаусмислупроширењабезпостојећегживота,већје
отварањепотпуноновогпланакојинијевиталан.24Тозначи
дауметничкоделоније„одживота”,неслужистварањуи
одржавањуживотногкојејезаДелезаувеконоштосетиче
одређене„сликемишљења”акојајеувеквећинвестиранау
врлоодређенетенденцијељудскогсензорномоторногапа
ратауслужбиодржавањаживотауграницамарепрезента
цијеиодређенеполитике.Насупроттоме,уметничкодело
јерадикалнодисјунктивно.Онојеразлагањеиодвајањеод
овогсензомоторногкола.Онојемоћафективногдастоји

22Massumi,B.(2002)ParablesfortheVirtual:Movement,Affect,Sensation,
Durham:DukeUniversityPress,p.33.

23Delez,Ž.iGatari,F.Štajefilozofija?,nav.delo,str.205–206.
24Colebrook,C.(2007)TheWorkofArtthatStandsAlone,DeleuzeStudies,

Volume1Issue1,p.30.
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сáмо(„посеби”),дабудеслободноодљудскогирепрезента
ције.Најбољебибилопосматратиуметносткаорадикалну
techne, кажеКлерКолбрук (ClaireColebrook), каооноли
шеносвакогприродногиливећдатогживота,каоонокоје
живинанељудскиидисруптивниначин.25

Уметничкоделокао афективно телопостојинезависноод
билочега,штоимплицитно артикулишепрограм заиспи
тивање афективних тела – он нас наводи да истражујемо
њихово виртуално место како бисмо испитивали њихове
покретаче(„сингуларности”)ињиховеобрасцесамоуређи
вања(„апстрактнемашине“којесуповезанекакобиофор
миле„машинскифилум“),у„микрополитици”.26

Истраживањетелазахтеваполитичкуфизику:иполитизо
вануфизикусобзиромнаполитичкитемељтаквихоснов
нихтерминафизикекаошто је „закон”ифизикализовану
политику с обзиром на физички темељ таквих основних
политичкихтерминакаоштоје„сила”.Каконамделезога
таријевскосхватањетеладозвољавадаконцептуализујемо
телауразличитимрегистрима,такодаможемодалишимо
политикуограниченеоријентацијенадржаву.Тозначидасе
конституцијафизичких,хемијских,биолошкихидруштве
нихтеламожемислитиполитички,доксеконституцијапо
литичкихтеламожемислитифизички,хемијски,биолошки
илидруштвено.Теласу,стога,специфичнисклоповихемиј
ских,биолошкихидруштвенихсилакојесу,сасвојестране,
саме склопови: она суполитичка теласиле: „Појамполи
тичкихтеланамеравадаухватипојављујући(emergent)–то
јест, утеловљен/узглобљен/проширен – карактер субјекта,
другимречима,начиннакојисепроизводња,мимоилажење
ипревазилажењесубјектаможенаћиуинтеракцијисомат
скихидруштвенихсистема.”27

У свом најрадикалнијем виду, политичкафизика креће се
и„изнад”и„испод”нивоаиндивидуекакосеонакласич
но замишљаухуманизму,отварајућипуткаистраживању
и„друштвенихмашина”(измеђуосталих,трибализма,мо
нархизма,либерализма,фашизмаиексперименталнихима
нентнихсамоуређењакојеДелезиГатариназивају„ратним
машинама”)и„молекуларнихтокова”материје(соматичких
течности–млека,зноја,сперме,урина,крви–алиичелика,
електричнеструје,бетона).Битнојеприметитидајеречо

25Исто,стр.31.
26Protevi,J.(2001)PoliticalPhysics:Deleuze,DerridaandtheBodyPolitic,

London:TheAthlonePress,p.2.
27Protevi, J. (2009)PoliticalAffect:Connecting theSocialand theSomatic,

Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,p.XII.
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телимакојасенезамишљајукаоорганизам,јошмањекао
суверенисубјект,већсесвателасмештајууистураван–јер
гдебиседругдесместиланаплануиманенције?Телокао
организам,например,производједисциплинарногдруштва
индустријскогкапитализма19.векакојејеорганизованора
ди„репродукцијеунутартермодинамичкогциклусаакуму
лацијеипотрошње;иувежбанозарад”.28

Делезогатаријевскиматеријализамкрећесеодоздонавише:
почињућисавиртуалнимдиференцијалнимпољем,онис
тражујепокретачеиобрасцепроизводњетелаитаконуди
начине за прагматичку интервенцију и експерименталну
производњуиманентнихполитичкихтела,којеназива„рат
ниммашинама”.Каоштосамвећназначио,речјеоодносу
молекуларногимоларног,микроимакрополитике.Тозначи
да јепотребноанализиратикакосамуафективностинста
лације,њену способност да актуелизује виртуалне афекте
овомилиономбрзином,такоињенуузглобљеностумолар
неформације,почевшиодсамоггалеријскогилимузејског
просторапасведо„већих”политичкихтелакаоштосудру
штва,државе,итакодаље.Односмолекуларногимоларног
јебитанјерјетопитањемогућностиактуелизацијеодређе
нихафеката.Наиме,одређениафектићесенепрестаноак
туелизовати(штоводиретериторијализацијиистварањуна
вике),докћедругибитиређиилипотпуноодсутни(питање
детериторијализације,настанкановогипонављањасараз
ликом).Којићеафектиикадабитиактуелизованизависиће
углавномодмоларнихформација,мадајеуследструктуре
виртуалногувекмогућедадођедодетериторијализације.

КаопримерћуузетиинсталацијуДагласаГордона(Douglas
Gordon) Двадесетчетворочасовни Психо, видео рад који
брзиномод2сликеусекундиприказујечувениХичкоков
(AlfredHitchcock)филмПсихо.Збогуспоравања (иначе је
брзинакојимсефилмовиприказујуизмеђу24и30сликау
секунди)видеорадтраје24часа.ДонДелило(DonDeLillo)
описујетуинсталацијунаследећиначин:„Угалеријиније
билоседишта.Екранјестајаоусамљен,дугачакотприлике
трииширокнештовишеодчетириметра,постављенусре
динипросторије.[...]Филмјетекаобездијалогаимузике,
без икаквог пратећег звука. [...]И најмањипокрет камере
представљаоједубокупроменуупросторуивремену,алије
камерасадабиланепокретна.ЕнтониПеркинсокрећегла
ву.Тајпокретјеготовобиломогућеизразитицелимброје
вима.Човек јемогао да преброји ступњеве покрета главе

28Parisi,L.andTerranova,T.HeatDeath:EmergenceandControlinGenetic
EngineeringandArtificialLife,20.6.2014,www.ctheory.net
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ЕнтонијаПеркинса.ЕнтониПеркинсокрећеглавуупетуза
стопнихпокрета,анеуједномједином.Типокретисукао
циглеузиду,јаснопребројиви,некаолетстрелеилиптице.
Аопет,нисунисличнининесличнибилочему.ГлаваЕн
тонијаПеркинсаокрећесеувремену,нањеговомдугачком
мршавомврату.То семоглоприметити самонајпомнијим
посматрањем.”29

ПоМаркуХансену(MarkHansen),оноштоповезујесубјект
итехнологијујестесамаафективносттела.Усредсређивање
наафективнеспособностителанамдозвољавадасхватимо
начиннакојитехнологијаулазиуљудскисубјектпресвега
крозтело.30Субјект/објектподеласепревазилазинанивоу
перцепцијекојуДелезиГатариодређујунаследећиначин:
„Перцепцијавишенећепребиватиуодносуизмеђусубјекта
иобјекта,већпреукретањукојеслужикаограницатогод
носа,упериодукојисевезујезасубјектиобјект.Перцепци
јаћесесуочитисасопственомграницом;бићеусредствари,
крозсвојусопственублизину,каоприсуствоједнеистости
(haeccité) у другој, претензија једне другом или прелазак
једнеудругу:посматрајтесамокретања.”31Настајувезеза
снованенаритму(односбрзинеиспоростикретањасликеу
случајуовеинсталације),аперцепцијатогритмајепериод
трајања односа истости: „Постављајући честице (haecciti
es)директноуконтакт,постајањапрепознајуузајамнутран
сформацијуљудскогимашинекојајенезамисливаутради
ционалномиграматолошкипреуређеномфеноменолошком
моделу.Постајања,укратко,отварајуновипрактичнимодус
(људског)односапремастварном.”32

Тајодноссепресвегаогледаубрисањуграницеизмеђусу
бјектаиобјектадовођењемувезумашинских/технолошких
иорганских/људскихвиртуалнихиактуелнихсингуларно
сти.33Овојемогућезбогнаглашавањатактилне,чулнеди
мензијефилма,односновидеорадакоја,крећућисеодслике
доафекта,производитајконтакткаофизиолошкидогађај,и
то тако да је без директно одговарајућег когнитивног или

29DeLilo,D.(2010)TačkaOmega,Beograd:Geopoetika,str.9–11.
30Hansen,M.(2004)TheTimeofAffect,orBearingWitnesstoLife,Critical
Inquiry,vol.30no.3,p.605.

31Deleuze,G.andGuattari,F.AThousandPlateaus,nav.delo,p.282.
32Hansen,M.(2000)EmbodyingTechnesis:TechnologybeyondWriting,Ann

Arbor:TheUniversityofMichiganPress,p.205.
33Речјеуправоопромишљањуорганизмакаоотвореногсистема„унутар

ширегпољасила,интензитетаитрајањакојамуомогућавајудасепоја
виикојанепрестаноукључујуигруизмеђунеорганскогистратификова
ногживота”,AnsellPearson,K.(1999)GerminalLife:TheDifferenceand
RepetitionofDeleuze,London:Routledge,p.154.
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репрезентационогсадржаја:„Утомејебиоњиховпроблем.
Радњасеодвијалапревишеспородабибилаустањудасе
прилагодињиховојфилмскојтерминологији.Нијезнаоима
лиутомеикаквогсмисла.Нисумоглидаосетедамаресли
капројектованих томбрзином.Њиховафилмска термино
логија,помислиоје,нијесемоглаприлагодитишипкамаза
завесеипрстеновимазазавесеиоканциманазавесама.”34

Овомедоводидоодносавремена,кретањаисликепрема
афективномтелу.Речјенаравноодиректномодносубезпо
средовањапредставеиума.Пишућиофилму,Делезразма
трапроблемодносакретањаивремена,каоипосебаноднос
филмскесликесавременомикретањемуфилму.Основни
елементифилмасуслика,кадаримонтажа.Филмскасли
ка је уоквирена (framed) сликаукретању.35 Како је читав
универзумтокматеријекретања,свакауоквиренасликасе
можепосматратикао једанпресекматеријекретањаотво
ренецелине(односно,читавогтокаактуелизацијевиртуал
ногпланаиманенције).Кадарјепосредникизмеђусликеи
монтаже,свакикадаруоквирујеограниченискупентитета
докистовременоуказујенаодносеизвансебе.Слика,кадар
имонтажа суотуд триразличитеманифестације времена,
триразличитаначинанакојисеотворенацелинаразоткри
ваусликамакретањима.СамесликеДелезделинадвеве
ликегрупе–сликекретањеисликевреме.Сликекретање
сурегулисанесензорномоторномсхемом.Овасхемаомо
гућава здраворазумске просторновременске координате
свакодневног живота, а знаци сликекретања који су зна
ци класичног филма, повинују се здраворазумском свету.
Међутим,умодерномфилмудолазидораспадасензорно
моторнесхемеипојављујесесликавремесановимврста
ма знакова. Сликавреме се прво јавља у опзнаковима и
сонзнаковима, чистимвизуелними звучним сликама које
сеопиру здраворазумскојинтерпретацији.Потомсе јавља
умнемознаковимаионирознаковимаи,коначно,ухијало
знаковимавременскихкристала.Опзнаковиисонзнакови
су одломци времена, тренуци који се опиру асимилацији
унутармерљивог,хронометричкогвремена.Мнемознакови
ионирознаковиупућујунанеортодокснеформевремена–
рачвањевременауфлешбеку,лебдећевремеусеквенцама
сањањаитд.Но,тексесахијалознаковимајављапотпуна
сликавреме.Онафункционишекаовременскикристалкоји
разламаиодражаваповршинеукојимасевиртуелноиак
туелночиневидљивимипостајусветежизаразликовање
докпрелазејединиудруго.Успоравањесликеуинсталаци

34DeLilo,D.nav.delo,str.16.
35Bogue,R.(2003)DeleuzeonCinema,London:Routledge,p.3.
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јиДагласаГордонапроизводисликувремекојаупућујена
другачијиодноспремавременуиономеспољараскидањем
сасензомоторномсхемом.

Уметност јекаоплатформакојапроизводисредствазадо
живљавањеоногаштолежи„споља”(оногаштоДелез,сле
дећиНичеа,назива„несавремено”,то јестононеактуели
зовано, виртуално).Уметност у овом смислу увек гледа у
дваправца:касвету(можеморећикаформамаобликованим
капитализмом),икауниверзуму(линијабегаодовихфор
микаподручјупотенцијалности).36Овдесеврлопрецизно
очитују топографија савремене инсталације и њена поли
тичност.Са једне стране је споља, или поСајмонуО’Са
ливену (Simon O’Sullivan) универзум, који је отвореност
целиневиртуалногикоји(раз)утемељуједругустрану,од
носноекстериорносткојаје,пак,уцелостипрожетакапи
талистичкомаксиоматиком.Аксиоматика се,пак, одређује
као„оперативниисказикојиконституишусемиолошкуфор
муКапиталаикојикаосаставниделовиулазеу склопове
производње,циркулацијеипотрошње”.37Кључнијеаксиом
додавања/одузимањакојикажедакапитализамнепрестано
додајејошаксиомарадиузглобљивањаиексплоатацијено
вонасталихсубјекатаидругихентитета.

Могућност„несавремености”сеуправотемељинамогућ
ностимишљења,илидругачијереченосталногвраћањана
виртуално,враћањанапотенцијалностикојесескривајуиза
актуелног.Топак значи да инсталација као актуелизована
сингуларностусебиувексадржибезбројнемогућностиза
промишљањевиртуалниходносакојејемогућеуспоставити
удатомтренуткуаузпомоћуспоравања/убрзавањакретања
слике.Но,какојеекстериорностинсталацијеувеквећодре
ђенадатимматеријалнимконтекстом,тозначидајемогуће
актуелизоватинеактуелизованевиртуалностикојеуњојле
же а противно датој екстериорности. Са овог становишта
требаиприступитипроблемукретањаивременауодносу
премателу.Каошто јеДелезпоказаоуанализифилмова,
уследконструкцијеодређеногтипаслике–сликевремена
–рађасемогућностпрекидасасензорномоторномсхемом.
Та сензорномоторна схема, како је утемељена у навици,
увекјевећухваћенаипрожетаонимштојеуекстериорно
сти.Уовомслучајуречјеоспецифичнојкапиталистичкој
аксиоматици. По Делезу и Гатарију, савремено капитали
стичко друштво заправо захтева непрекидну детеритори

36O’SullivanS.(2006)ArtEncountersDeleuzeandGuattari:ThoughtBeyond
Representation,NewYork:PalgraveMacMillan,p.67.

37Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus, nav. delo,
p.509–510.
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јализацијуиретериторијализацију.Прецизније, савремени
капитализамживи од непрекидне производње различитих
субјеката,38 нових жеља али истовремено им ограничава
могућностизаактуелизацију.Кључнаречјеограничавање,
поштојеиманенцијаукапитализмусужена,какокажеАл
парЛошонц.39А сужена је због тогаштокапитал, упркос
процесимадекодирањаидетериторијализације,ипакпосе
дујесвојеврснутрансцендентнуулогу.Отудиодредбаима
ненцијекаорелативнеукапиталистичкимусловимапроиз
водње,односноутаквимусловимаиманенцијаможебити
самоиманенцијанечемуаникакоапсолутна.

Но,„мањинско”,односнооноштојеупротивномположа
јупремадатомпоретку,увекфункционишетакодапрекида
свакуједноставнуафирмацију„новогнарода”(новихљуди,
односноновихсубјекатакојисупроизведенипокапитали
стичкојлогици),илилогикувећконституисаногкретања.40
„Био је очаран тиме, тимдубинама које субилемогуће у
успореном кретању, оним што се могло видети, дубином
свегаоногаштосетаколакопропуштауонојплиткојнави
цигледања.[...]Светлостизвук,непроменљивитонбезре
чи,наговештајживотаизван,светаизван,течуднеисјајне
чињеницекојатамонапољудишеиједе,наговештајнечега
штонијефилм.”41Упромишљањуначинакружењасликау
савременојинсталацијиуодносупремаспољаиекстериор
ностиможеседоћидочитавогпољапотенцијалностикоје
нећебитиусловљеноактуелним–уовомслучајукапитали
стичком аксиоматиком. Како капиталистичка аксиоматика
захтеваврлоспецифичнуекономијувременаикретања,те
односа према иманенцији/споља, окретање ка виртуалном
пољунелинеарнихкретањаибескрајнихбрзинабимогло
понудитиоруђезапротивполитику.

Поредтога,савременитеоретичариафектаупућујунајош
једанаспектодносателауопште(штосеможеприменити
и на односинсталација иљудских тела), афекта имолар
нихформација.КакојепрвоБрајанМасуми(BrianMassumi)
показао,азањимиМаркХансен,политичностафективно
сти сеже све до некогнитивних и предкогнитивних сфера

38Read J.TheAgeofCynicism:DeleuzeandGuattarion theProductionof
Subjectivity inCapitalism, in:DeleuzeandPolitics,eds.Buchanan, I.and
Thoburn,N.(2008),Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.154.

39LošoncA.Politizacija imanencije; politizacija posredstvom imanencije, u:
SlikemišljenjaŽilaDeleza,priredilaBojanović,K.(2011),Nikšić:Društvo
filosofaCrneGore,str.58.

40O’SullivanS.nav.delo,p.78.
41DeLiloD.nav.delo,str.19,21.
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људскогтела.42Наиме,Масумиодређујеафектуоквируте
лесниходговора аутономногнервног системакоји указују
на „висцералну перцепцију” која долази пре перцепције,
тојестонајењенвиртуалнивишак,доккодХансена„тех
нолошкишок” постаје утеловљен кроз процесмиметичке
апсорпције која ствара чисто физиолошку инервацију без
директноодговарајућегкогнитивногилирепрезентационог
садржаја.Уовомсмислујемогућеговоритииополитично
стиинсталацијенателесномпрекогнитивномнивоупосре
дованомпросторомукомејепостављена.Афективнодело
вањећебитиусловљенодатимпросторнимограничењима
тећеипољепотенцијалностиактуелизацијебитимодифи
ковано.Узависностиодтогакакоигдеупростору јеин
сталацијапозиционирана(далијеупитањугалеријаикоја,
музеј,итакодаље),онаћеиматииодговарајућиучинакна
телокојинеморанужнобитисвестан.

ОвајрадзапочеосамразматрањемГројсоветопологијеса
времене инсталације. Међутим, указала се потреба да се
његова анализа прецизира. Уместо говора само о споља,
било јепотребноувестиразликуизмеђуспољаиекстери
орности,гдеби,следећиДелезовуонтологију,спољабило
целокупноподручјевиртуалностиипланаиманенције(оно
молекуларно), док би екстериорност за потребе овог рада
означавалацелокупнудруштвенустварност(ономоларно).
Политичностинсталацијесетакојављаудвојакомвиду–у
односупремаспољаиуодносупремаекстериорности.Ин
сталација,каоибилокоједруготело,поседујевиртуалнуи
актуелнустрану.Путемвиртуалнестране,онајеувекотво
ренакаспоља.Аликаоактуелизованостањестварионаје
увек отворена према екстериорном, а то екстериорно је у
овомслучајудубокопрожетоврлоспецифичнимуређењем,
стратификованојенаодређенначин.Ситуацијасејошвише
усложњавакадаседодаитрећиелемент–људскотело.Са
овомдимензијом,политичностинсталацијесеогледаупре
секуњеногспољаиспољаљудскогтелаиекстериорности
којутадваделе.Показујеседауследприказанеструктуре
спољаиекстериорности,политичностсежекакоизнадта
коиисподсубјектасхваћеногкаосупстанцијалногносиоца
одређенихквалитетатеданијесамопукиодносвладајућих
државнихапаратапрематакоустројеномсубјекту.

42Clough,P.T.TheAffectiveTurn:PoliticalEconomy,Biomedia,andBodies,
in:TheAffectTheoryReader,eds.Gregg,M.andSeigworth,G.J.(2010),
Durham:DukeUniversityPress,p.208.
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POLITICITYOFCONTEMPORARYINSTALLATIONS

Abstract

The author considers politicity of installations and their topology.
An installation, asmuch as anywork of art in general, has its own
exteriority,itsinteriorityanditsoutside.Theoutsideisdeterminedas
avirtualplaneofimmanencethatgroundsthecategoriesofexteriority
andinteriority.Thevirtualisgroundfortheaffectivityofaninstallation,
whichleadstoconsiderationoftherelationofvirtualsingularitiesand
actualizedstateofaffairs,themolecularandthemolar.Thepoliticity
of installations lies in the cross sectionof thevirtual and the actual,
themolecularandthemolar,theoutsideandtheexteriority/interiority,
theaffectandtheaxiomaticofcapitalism,anditofferspotentiallynew

waysofimaginingdifferentpoliticsofthebodyandthesubject.

Key words: installation, topology, exteriority, interiority, outside,
politicity


