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МОГУЋНОСТИЗАРАЗВОЈ
ВИЗУЕЛНЕЕКОНОМИЈЕКАО

НАУЧНЕДИСЦИПЛИНЕ
Сажетак: У овом ра ду по ку ша ва мо да утвр ди мо не ка основ на на
че ла ви зу ел не еко но ми је као на уч не ди сци пли не у раз во ју. На то 
нас, у осно ви, оба ве зу је и упу ћу је фе но мен ви зу а ли за ци је све га што 
нас окру жу је. Иа ко ни је еко ном ска ди сци пли на, ви зу ел на еко но ми ја 
је ипак, на не ки на чин, по ве за на са овом дру штве ном на у ком. Исто 
та ко, ви зу ел ни аспект је у осно ви да на шње по тро шње и раз ме не, 
од ре кла ма, бил бор да, те ле ви зи је, па све до ин тер не та. Мо гућ но
сти ви зу ел не еко но ми је као ди сци пли не у по во ју, и ње ни по тен ци
ја ли у овом мо дер ном вре ме ну су ве ли ки и го то во не ис црп ни. Она 
ће се прак тич но раз ви ја ти па ра лел но са раз во јем но вих ме ди ја и 
тех но ло ги ја, а бр зи на и ин тен зи тет тог ме ђу соб ног на до пу ња
ва ња за ви си ће од сте пе на њи хо вог раз во ја. У овом ра ду ука зу је
мо на ње ну из ван ред ну пер спек ти ву сход но све ве ћем при да ва њу 
зна ча ја ви зу ел ном у да на шњем до бу. Ме то до ло шко струк ту и ра ње 
ове на уч не ди сци пли не под ра зу ме ва ис тра жи ва ње ви зу ел ног кроз 
исто риј ско са гле да ва ње, а то зна чи да ње ни ко ре ни за ла зе ду бо ко 
у про шлост. Исто вре ме но, да је се јед но но во ви ђе ње еко ном ског 
аспек та ове ди сци пли не и ре ин тер пре ти ра еко но ми ја као на у ка. 
Та ко ђе, ви зу ел на еко но ми ја мо же до при не ти гра на њу еко но ми је 
у до са да не за ми сли вим прав ци ма, али исто та ко и про ши ре њу 
значе ња ви зу ел ног у кон тек сту раз ли чи тих обла сти. 

Кључне речи: ви зу ел на еко но ми ја, ви зу ел на кул ту ра, кул тур
на еко но ми ја, ин тер нет, ин тер нет еко но ми ја, тра ди ци о нал ни 
медији, но ви ме ди ји

ГОРАНГАВРИЋ
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Увод

У да на шњем мо дер ном ви зу ел ном до бу је ве о ма бит но на
пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу на чи на на ко ји љу ди по сма
тра ју и ства ри ко је су пред мет пер ци пи ра ња и ис пи ти ва ња. 
Чи ње ни ца је и да се љу ди да нас ви ше осла ња ју на вид не го 
на оста ла чу ла. Жи ви мо у вре ме ну оп ште гло ба ли за ци је и 
све ве ћег обр та ка пи та ла, али исто вре ме но и у вре ме ну све 
ве ћих тр за ви ца и еко ном ских кри за. Сто га је у овом слу ча ју 
еко но ми ја као на уч на ди сци пли на на ве о ма озбиљ ном ис
пи ту, што јој пру жа мо гућ ност да још ви ше про ши ри сво је 
ме то де и де ло ва ње. Али, не мо гу ће је, и у слу ча ју ка да би смо 
то же ле ли, да сход но огром ној ви зу ел ној екс пан зи ји за не ма
ри мо у бу дућ но сти ви зу ел ни аспект при са гле да ва њу би ло 
ко је на уч не обла сти. Ово се од но си и на син те ти зо ва ње ви
зу ел ног и еко но ми је, а то нас до во ди до по тен ци јал не но ве 
на уч не ди сци пли не. Иа ко се ова ве за на пр ви по глед мо же 
чи ни ти као не при род на, она је у кон тек сту раз во ја дру штва 
и ње го вих раз ли чи тих по тре ба пот пу но ло гич на и не из бе
жна. За ис тра жи ва ча ове но ве обла сти њен мул ти ди сци пли
нар ни и мул ти сло је ви ти ка рак тер мо же зна чи ти на уч ни иза
зов, али у исто вре ме и мо гућ ност су о ча ва ња са мно го број
ним про бле ми ма. Он та ко мо ра да по се ду је крај ње из ра же ну 
спо соб ност за су о ча ва ње са но вим за да ци ма и осе тљи вост 
за ре ша ва ње про бле ма. 

При де фи ни са њу ви зу ел не еко но ми је и ње ног пред ме та ис
тра жи ва ња, као и ка сни јем утвр ђи ва њу ње ног ме то до ло
шког окви ра, мо ра мо да обра ти мо па жњу на оно што ви
ди мо и оно што зна мо упра во из раз ло га што је пер цеп ци ју 
и зна ње ве о ма те шко раз дво ји ти. Ви зу ел но се у да на шње 
вре ме при сва ја као мо дел за ана ли зу ин фор ма ци о ног до ба, 
ме ди ја, по стин ду стриј ских дру шта ва и гло ба ли зо ва ног све
та. Те ле ви зи ја и но ви ме ди ји су у ве ли кој ме ри ути ца ли на 
ви зу ел ну пер цеп ци ју и ана ли зу ви зу ел них са др жа ја. Оп шта 
гло ба ли за ци ја је ути ца ла и на гло ба ли зо ва ње ви зу ел ног пу
тем бом бар до ва ња кон зу ме на та нај ра зли чи ти јим ви зу ел ним 
са др жа ји ма – пре ко те ле ви зи је (на ро чи то ре клам них са
држа ја), бил бор да, ко ји не мо гу а да нам не за пад ну за око 
због сво је ве ли чи не и за сту пље но сти у ско ро сва ком де лу 
про сто ра у ко јем жи ви мо и у ко јем се кре ће мо; ин тер не та, 
ко ји је опет мо жда и нај моћ ни је „при кри ве но” и „не на ме
тљи во” (за раз ли ку од те ле ви зи је) сред ство ма ни пу ла ци је, 
али и инфор миса ња пу тем ви зу ел них, али и тек сту ал них са
др жа ја. 
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Ви у зел на тех но ло ги ја,  
но ви ме ди ји и ин тер нет еко но ми ја

Под ви зу ел ном тех но ло ги јом се под ра зу ме ва би ло ко ји об
лик апа ра ту ре про јек то ван или да се у ње га гле да, или по
бољ ша при род на моћ ви да, од тра ди ци о нал них (сли ка, гра
фи ка, скулп ту ра) до мо дер них ме ди ју ма (филм, те ле ви зи ја, 
ви део, ин тер нет). Су зан БукМорс (Su san BuckMorss) пи ше 
о то ме да су се тех но ло шке мо гућ но сти но вих ме ди ја ја ви ле 
у гло бал ним од но си ма ко ји су нео б у зда но не јед на ки у од
но су на про из вод њу ка па ци те та и ди стри бу тив них ефе ка та. 
Њи хов раз вој се ко си са еко ном ским и вој ним ин те ре си ма 
ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са кул ту ром у гло бал ном, људ ском 
сми слу.1 Чо ве ков до жи вљај је у да на шње вре ме ви ше ви зу
е лан и ви зу а ли зо ван не го ика да пре. Ни ко лас Мир зоф (Nic
ho las Mir zo eff) ис ти че да „наш за да так ни је да уза луд но тра
га мо за ’по ре клом’ мо дер не ви зу ал но сти у про шло сти, не го 
је то стра те гиј ска ре ин тер пре та ци ја исто ри је мо дер них ви
зу ел них ме ди ја раз у ме ва на ко лек тив но, пре не го фраг мен то
ва на у ди сци пли нар не је ди ни це као што су филм, те ле ви зи
ја, умет ност и ви део.“2 По Ан дер су Ми кел се ну (Mic hel sen), 
гло ба ли за ци ја и кул ту ра мо гу се по сма тра ти као ме ђу соб но 
за ви сни, не као пре вас ход на ра ци о нал ност to ut co u re, већ 
као ком плек сна уни фи ка ци ја у раз у ме ва њу оно га што је 
било пред мет свет ске те о ри је си сте ма.3 

Пре сва ког по ку ша ја да се де фи ни ше оквир ви зу ел не еко
но ми је, нео п ход но је раз мо три ти кључ ну и ре во лу ци о нар
ну уло гу ко ју ин тер нет има у да на шњем вре ме ну. Еко но ми ја 
и све оста ле по ја ве ко је је пра те не из о став но су укљу че не 
у ову огром ну мре жу ра чу на ра. Исто та ко, не за ми сли во је 
са гле да ва ти ви зу ел но из ван кон тек ста ин тер не та. Чак и ако 
би смо по ку ша ли да то учи ни мо за пле ли би смо се у ту мре
жу, или би смо у нај ма њу ру ку осе ћа ли да не што не до ста је 
и да це ли на ни је пот пу но за о кру же на. Џо на тан Е. Шре дер 
(Jo nat han Schro e der) сма тра да „ме ђу мно гим сво јим ути
ца ји ма, ин тер нет има пре и мућ ство у раз у ме ва њу ви зу ел не 
по тро шње.”4 Ин тер нет је омо гу ћио огром ну до ступ ност 
ин фор ма ци ја, по да та ка, али и на уч них ра до ва и књи га, до 

1 Ви де ти: BuckMorss, S. Vi sual Stu di es and Glo bal Ima gi na tion, in: The Po
li tics of Ima gi na tion, eds. Bot ti ci, C. and Chal land, B. (2011), Abing don: 
Birk beck Law Press, рp. 225226.

2 Mir zo eff, N. (1999) An In tro duc tion to Vi sual Cul tu re, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 13.

3 Ви де ти: Mic hel sen, A. (2006) Cul tu re and Cre a ti vity: Vi sual Cul tu re and 
Beyond, Rio de Ja ne i ro: Hu ma ni ti es Cen ter – CTCH, рp. 1417.

4 Schro e der, J. E. (2005) Vi sual Con sump tion, Abing dononTha mes: Psycho
logy Press, p. 160.
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којих је пре ње го вог от кри ћа би ло не за ми сли во до ћи, или су 
они би ли те шко до ступ ни. Са те тач ке гле ди шта, ин тер нет 
је мо жда и нај ве ћи про на ла зак (из у зи ма ју ћи ком пју тер по
мо ћу ко јег он функ ци о ни ше) дру ге по ло ви не 20. ве ка. Марк 
По стер из но си чи ње ни цу да гло бал но умре же ни ком пју те
ри, као ме ди јум кул ту ре, ин тен зи ви ра ју по сре до ва ње до те 
ме ре да (чо век) су бјект и (кул ту рал но или ви зу ел но) обје кат 
ви ше не сто је у истом од но су је дан пре ма дру гом. Ни је дан 
од об ли ка су бјек та, био он од ства ра о ца или од пу бли ке, не 
де лу је на исти на чин као у про шло сти. С дру ге стра не, ни је
дан од об ли ка објек та – штам па на књи га, сли ка, филм итд. –  
не де лу је на исти на чин као у про шло сти.5 Али, по ста вља 
се пи та ње на ко ји на чин на пра ви ти ода бир у мо ру ин фор ма
ци ја ко је нам се ну де на ин тер не ту. Ово се сва ка ко од но си 
и на ви зу ел не са др жа је ко је ће мо про на ћи, и по мо гућ ству, 
ис ко ри сти ти их у од ре ђе не свр хе. Из тог раз ло га је ве о ма 
зна чај на ра ци о нал на по тро шња ви зу ел ног где ће мо огра ни
чи ти ра си па ње ре сур са ко ји ма рас по ла же мо. Ин тер нет не ће 
би ти ни од ка кве ко ри сти оно ме ко не уме да га екс пло а ти
ше на од го ва ра ју ћи на чин. Та квог ко ри сни ка мо же са мо да 
уву че у мо ре не бит них ин фор ма ци ја и од ву че га да ле ко од 
по ста вље ног ци ља.   

Ка да би, ре ци мо, не ким слу ча јем до шло до пот пу ног не
стан ка ин тер не та, без мо гућ но сти да се он ика ко по вра ти, 
ве ћин ски број ње го вих кон зу ме на та би ве ро ват но лак ше 
под нео тај, од гу бит ка те ле ви зи је. Јер, те ле ви зи ја има мно
го ши ри ау ди то ри јум с об зи ром на чи ње ни цу да је ве ћи ни 
љу ди лак ше да пра ти сер ви ран и ре лак си ра ју ће за ба ван са
држај. Ин тер нет ипак под ра зу ме ва ве ћи сте пен сло бо де не го 
те ле ви зи ја. До ду ше, и док гле да мо те ле ви зи ју ми мо же мо 
да у сва ком тре нут ку пре ба ци мо дру ги ка нал, или пу тем 
ди ги тал не те ле ви зи је иза бе ре мо и вре ме ко је нам од го ва ра 
за гле да ње би ло ко јег те ле ви зиј ског са др жа ја. Ме ђу тим, ми 
ипак не ма мо сло бо ду у сми слу са мо стал ног и са мо све сног 
би ра ња и ка сни јег раз ми шља ња о од ре ђе ном са др жа ју, па 
мо жда и кре и ра њу не ког но вог, што је опет мо гу ће у слу ча ју 
ин тер не та. Та ко ђе, ин тер нет из и ску је од свог кон зу мен та да 
са мо стал но би ра и до но си од лу ке у ко јем тре нут ку ће од ре
ђе ни са др жај ис кљу чи ти или се из ње га пре ба ци ти на дру ги. 
Исто та ко му пру жа и мо гућ ност да са мо стал но врши се лек
ци ју ви зу ел них, тек сту ал них и ви део са др жа ја, и упо тре би 
их за ства ра ње не ких но вих кре а тив них са др жа ја у ком пју
тер ским про гра ми ма или на не ки дру ги на чин. У свом при
мар ном зна че њу ин тер нет еко но ми ја се од но си на основ не 

5 Ви де ти: Po ster, M. (2002) Vi sual Stu di es as Me dia Stu di es, Jo ur nal of Vi sual 
Cul tu re, Vol. 1, No. 1, рp. 6770.
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еко ном ске ква ли те те ин тер не та, као и на то на ко ји на чин 
ин тер нет сер вис про вај де ри де ле тро шко ве и пру жа ју услу
ге.6 Ме ђу тим, и мно га пи та ња ко ја се по ја вљу ју у ин тер нет 
еко но ми ји из гле да ју слич но оним у тра ди ци о нал ној ин ду
стриј ској еко но ми ји.7 Ин тер нет еко но ми ја све ви ше по кри ва 
под руч ја еко но ми је, а при том и сва ка ин ду стри ја ни је под 
ути ца јем ин тер не та у истом оби му.8 Оно се кун дар но зна че
ње, ко је је за нас зна чај ни је, од но си се на ви зу ел не са др жа је 
на ин тер не ту (фо то гра фи је, сли ке, фил мо ви итд.) и њи хо ву 
по тро шњу и де ло ва ње на кон зу мен те из раз ли чи тих кул ту
ра. Упра во о овом аспек ту ће би ти ви ше ре чи у из ла га њу 
ко је сле ди.

Ви зу ел на еко но ми ја у  
тра ди ци о нал ном ту ма че њу ви зу ел ног

У на сто ја њу да по ста ви мо од ре ђе не окви ре ви зу ел не еко но
ми је, при род но је и са свим ло гич но да је нај пре са гле да ва мо 
у кон тек сту тра ди ци о нал них ме ди ја. То под ра зу ме ва да ће
мо на рас по ла га њу има ти ма њи број ме ди ја, што нам омо
гу ћу је ја сни је са гле да ва ње и де фи ни са ње про бле ма ко ји ма 
се ба ви ова, у не та ко да ле кој бу дућ но сти по тен ци јал но чвр
сто уте ме ље на на уч на ди сци пли на. У ње ном да љем струк
ту и ра њу и де фи ни са њу мо же до ста по мо ћи ши ро ка ле пе
за ме ди ја и но вих ви зу ел них аспе ка та и мо гућ но сти ко је су 
нам у мо дер ном до бу на рас по ла га њу. Ан тро по лог Де бо ра 
Пул (De bo rah Po o le) де фи ни ше ви зу ел ну еко но ми ју као по
ли тич ку, еко ном ску и дру штве ну ма три цу у ко јој опе ри шу 
фо то гра фи је и ко ја обра зу је њи хо ву про дук ци ју, цир ку ли
са ње, по тро шњу и по се до ва ње: „Кон цепт ви зу ел не еко но
ми је ко ри стан је да нас охра бри да раз ми шља мо о сли ка ма 
као о пој му ко ји би тре ба ло да нам до пу сти да за ми сли мо 
ка ко љу ди ко ји жи ве у уда ље ним ме сти ма при па да ју ис тој 
ви зу ел ној еко но ми ји, уме сто то га да су део исте ви зу ел не 

6 McKnight, L. W. and Ba i ley, J. P. (1998) In ter net Eco no mics, Cam brid ge, 
Mas sac hu setts: MIT Press, p. 7. Ин тер нет еко но ми ја и њен дру штве ни, 
по ли тич ки, ор га ни за ци о ни и тех нич ки ути цај био је пред мет рас ту ће 
спе ку ла ци је уо чи овог ми ле ни ју ма. Зна ча јан на пре дак је на пра вљен кроз 
ис тра жи ва ње би знис и ин же њер ских прак си ин тер не та ка ко би се бо ље 
раз у ме ла сва ка од ових обла сти. Пи та ња из ин тер нет еко но ми је су до ка
за но на ро чи то те шка да би се са њи ма из бо ри ло. Ка ко би се раз вио ди
ја лог пре ко ди сци пли на о то ме ка ко еко но ми ја мо же да до при не се ра сту 
ин тер не та ко ји је сам се би до во љан, Ра ди о ни ца за ин тер нет еко но ми ју 
је одр жа на 9. и 10. ма р та 1995. го ди не на Тех но ло шком ин сти ту ту Ма са
чу сетс, са по др шком На ци о нал не на уч не фон да ци је. Исто, p. XIXV

7 Ba u er, J. M. and Lat zer, M. (2016) Hand bo ok on the Eco no mics of the In ter
net, Chel ten ham: Ed ward El gar Pu blis hing, p. 24.

8 Bur gis, O. (2002) Small and Me di umsi zed En ter pri ses, Glo ba li za tion and 
the In ter net, Ham burg: Di plom. de, p. 56.
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кул ту ре.”9 За ни мљи во је то да је она овај тер мин ви де ла као 
ко ри сни ји од ви зу ел не кул ту ре за раз ми шља ње о ви зу ел ним 
сли ка ма као де лу обим не ор га ни за ци је љу ди, иде ја и обје ка
та. Ово се мо же по сма тра ти као са свим ло гич но, на ро чи то 
ако се узме у об зир да се пре ма не ким ау то ри ма (Мир зоф, 
Бо лин, Блен диBlandy) ви зу ел на кул ту ра по ја вљу је да бу
де ви ше од оно га што сам тер мин на го ве шта ва, од но сно да 
упу ти на ко му ни ка тив не мо да ли те те ко ји ни су ви зу ел ни.10 
Па си Ва ља хо (Väliaho) сма тра да по јам ви зу ел не еко но ми
је об у хва та про дук ци ју и упра вља ње жи вом ствар но шћу на 
осе тљи вом пра гу где уну тра шње и спо ља шње, мен тал не и 
фи зич ке сли ке уза јам но де лу ју.11 А Џи ли ан Рос (Gil lian Ro
se) ви ди ви зу ел ну еко но ми ју као по ље за раз ви ја ње ра зних 
фор ми еко но ми је.12      

У ар хи тек ту ри је, ре ци мо, за сту пље на про ме на ових фор ми 
где се кроз исто ри ју ме њао од нос из ме ђу цр те жа и ње го ве 
ре а ли за ци је у об ли ку гра ђе ви не. Та ко је мо дер ним ар хи тек
та ма био по тре бан ве ћи број цр те жа не го њи хо вим прет ход
ни ци ма, иа ко се чи ни да би јед но став ни је и ми ни ма ли стич
ке гра ђе ви не мо гле да под ра зу ме ва ју ма ње цр та ња. Њи хо ви 
прет ход ни ци су би ли на ли цу ме ста и да ва ли са ве те мај сто
ри ма у ве зи иза бра ног ма те ри ја ла. У мо дер ној ар хи тек ту ри 
је овај гу би так упра вља ња про це сом укљу чи вао и спор но 
дру штво („рад ни цр те жи” про ме ни ли су се у „до ку мен та по 
уго во ру”), урав но те жа ва ње мно гих про је ка та у исто вре ме 
и по де лу од го вор но сти у сте пе ни ма град ње. Од су ство ар
хи тек те са гра ди ли шта чи ни ло је ко му ни ка ци ју мно го те
жом; цр те жи су по ста ли нео п ход ни као при мар ни на чин 
ко му ни ка ци је.13 Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма цр те жи мо
гу би ти ефи ка сни је сред ство од са мих гра ђе ви на. Франц 

9 Po o le, D. (1997) Vi sion, Ra ce, and Mo der nity: A Vi sual Eco nomy of the 
An dean Ima ge World, Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press,  
p. 8. Ви зу ел на кул ту ра је, исто као и ви зу ел не сту ди је, по нај пре аме
рич ка област и мла ђа је од сту ди ја кул ту ре (на ста ле у Ен гле ској ка сних 
1950их го ди на) не ко ли ко де це ни ја. Тер мин је пр ви пут ко ри шћен у тек
сту из исто ри је умет но сти Мај кла Бак сан да ла (Mic hael Ba xan dall) „Сли
кар ство и до жи вљај у Ита ли ји 15. ве ка” (1972), али ви зу ел на кул ту ра 
се ни је по ја ви ла као ди сци пли на све до 1990их. Она је у по след ње три 
го ди не 1990их при хва ће на као при зна та област. 

10 Ви де ти: Dun cum, P. (2004) Vi sual Cul tu re Isn’t Just Vi sual: Mul ti li te racy, 
Mul ti mo da lity and Me a ning, Stu di es in Art Edu ca tion, A Jo ur nal of Is su es 
and Re se arch, 45(3), рp. 252264.

11 Väliaho, P. (2014) Bi o po li ti cal Scre ens: Ima ge, Po wer, and the Neo li be ral 
Brain, Cam brid ge, Mas sac hu setts: MIT Press, p. 6. 

12 Ro se, G. (2016) Vi sual Met ho do lo gi es: An In tro duc tion to Re se ar ching with 
Vi sual Ma te ri als, Tho u sand Oaks, Ca li for nia: SA GE, p. 71.

13 Smith, K. S. (2006) Ar chi tect’s Dra wings, Lon don and New York: Ro u tled ge, 
p. 165.
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Ба у ер (Franz) та ко сма тра да иа ко је ствар ни свет ар хи тек
тон ског про јек то ва ња и ур ба ног пла ни ра ња мо гао да бу де 
стран Ђор ђу де Ки ри ку (Gi or gio Chi ri co), да је он ути цао 
ви ше не го би ло ко ји ар хи тек та на Ге шталт ита ли јан ског 
гра да у ме ђу рат ном пе ри о ду.14 ЕтјенЛуј Бу ле (Eti en neLo u is 
Bo ullée) је, пак, ура дио ма ло про је ка та ко ји су ре а ли зо ва
ни, али су ње го ве сли кефан та зи је из вр ши ле ве ћи ути цај на 
раз вој ар хи тек ту ре не го мно ге дру ге гра ђе ви не. То се нај
бо ље мо же ви де ти у тзв. нео кла сич ној ви зи о нар скоре во лу
ци о нар ној ар хи тек ту ри где је он био до ми нант на фи гу ра. С 
об зи ром на то да ви зу ел на еко но ми ја мо же по ве за ти љу де 
ко ји ни су део исте ви зу ел не кул ту ре, она се у да на шње вре
ме ин тер не та по ка зу је као област у раз во ју ко ја пру жа ве ли
ке мо гућ но сти. Ме ђу тим, и до ста пре по ја ве ин тер не та су се 
умет ни ци до ви ја ли на раз не на чи не и успе ва ли да оства ре 
овај вид раз ме не. Вин сент Ван Гог (Vin cent Gogh) је, као и 
мно ги им пре си о ни сти, био оду ше вљен ја пан ским оти сци
ма и имао је при ступ мо жда нај ве ћој ко лек ци ји ја пан ских 
оти са ка у Евро пи – про дав ни ци Зиг фри да Бин га (Si eg fried) 
у Па ри зу. За ни мљи во је да је он ку пио на сто ти не нај јеф ти
ни јих оти са ка из 19. ве ка, обич но раз вр ста них као ukiyo сли
ке „про ла зног све та” ко је при ка зу ју сце не из сва ко днев ног 
јапан ског жи во та.15 

Слика 1 Пирамидални кенотаф гробне цркве,  
ЕтјенЛуј Буле, 1786.

14 Ba u er, F. De Chi ri co as Ar chi tect: Spa ce and Void in Con cep ti ons of the City 
bet we en the World Wars, in: Ima gi ning the City, eds. Em den, C., Keen, C. 
and Mid gley, D. R. (2006), Vo lu me 1, Pi e te rien and Bern: Pe ter Lang, p. 171.

15 Ed wards, C. (1989) Van Gogh and God: A Cre a ti ve Spi ri tual Qu est, Chi ca go: 
Loyola Press, p. 90. Из Ар ла је 1888. го ди не Вин сент опи сао свом бра ту 
Теу са те ко је је про вео у Бин го вој рад њи док је био у Па ри зу: „У Бин го
вој ку ћи по сто ји пот кро вље са ми ли о ни ма на го ми ла них оти са ка, пеј за
жа и фи гу ра, и још ста рих оти са ка. Он ће ти до зво ли ти да јед не не де ље 
иза бе реш за се бе не ке од њих, та ко да узми што ви ше мо жеш. Оти сци 
ко је ов де мо же мо да иза бе ре мо су пре ле пи. Ка да по се ти мо Бин го ву рад
њу, тре ба да узме мо 300 Хо ку са је вих по гле да на све ту пла ни ну, као и 
сли ке ја пан ског жи во та.” Исто, стр. 90.
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По ред умет но сти, и на у ка све ви ше ко ри сти пик то рал ни, 
пре не го тек сту ал ни мо дел све та. Ви ли јам Ми чел (Wil li am 
Mitchell) сма тра да би сва ка сли ка мо гла да бу де раз ма тра на 
са ево лу ци о не или би о ло шке тач ке гле ди шта би ло да цве
та, ре про ду ку је се, на пре ду је и цир ку ли ше.16 А Ро џер Балм 
(Ro ger) сматра да не ки мо гу да при ка жу овај ви та ли тет, али 
не мо гу да га ге не ри шу ау то ном но јер смо сли ка ма ми по
треб ни. Сли ке по ње му цир ку ли шу и уче ству ју као де ло ви 
ши ре ви зу ел не еко но ми је ко ја укљу чу је де ље ње, тр го ва ње, 
ре про дук ци ју, при јем и по тро шњу. Као игра чи у овој еко но
ми ји, иден ти тет и зна че ње сли ка ће на ста ви ти да флук ту и
ра ју и раз ли ку ју се по вред но сти у за ви сно сти од ис ку ста
ва, оче ки ва ња, иден ти те та и по тре ба оних ко ји се са њи ма 
су сре ћу.17 Не мач ки исто ри чар умет но сти Хорст Бре де камп 
у ана ли зи цр те жа ко је је ура дио Чарлс Дар вин (Char les Dar
win), у бе ле шка ма ко је су во ди ле ка ком по зи ци ји По ре кло 
вр ста, твр ди да су Дар ви но ве ски це исто то ли ко ва жна ди
мен зи ја ње го вог ми са о ног про це са као и ње го во пи са ње. 
Ски ца гра на ју ћег ко ра ла, на при мер, је сте пре суд на за ње
гов по јам ево лу ци је као не ли не ар не. У за ме ни гра на ју ћег 
ко ра ла за ста бло др ве та – стан дард ни на чин при ка зи ва ња 
иде је ево лу ци је пре ње го вог вре ме на – Дар вин је про на шао 
на чин да за ми сли ево лу ци ју као про цес са ви ше ро ко ва. До
дат на пред ност ње го вог из бо ра ви зу ел не ме та фо ре је тај да 
мртви ко рал на ко јем жи ви ра сте мо же да се раз у ме као из
у мр ла врста од ко је оне жи ве во де по ре кло. У овом слу ча ју 
је цр теж ја сно на ме њен као суб сти тут за је зик. Та ко ђе, сли
ка ни је ни де ри ват ни ти илу стра ци ја, не го ак тив ни ме ди јум 
ми са о ног про це са.18 Ов де се од ви ја пре пли та ње раз ли чи тих 
иде ја са ми сли ма као њи хо вим за че ци ма. Иа ко Дар ви но ви 
за пи си от кри ва ју за че так идеј ног про це са, цр теж је тај ко ји 
је за пра во идеј но мул ти пли ко ван. Ми са о ни про це си ко је је 
Дар вин ус пео да из ра зи у сво јим за пи си ма тран спо но ва ли 
су се пу тем ви зу ел ног до жи вља ја и у цр теж. Та ко ђе, ви зу
ел но от кри ва оно под све сно, што ства ра лац ни ка да не из ра
жа ва сво јим ra ti om. У слу ча ју Да р ви но вих ски ца ви зу ел но 
по јед но ста вљу је сло же ну је зич ку струк ту ру са ста вље ну од 
дис кур са, али исто вре ме но от кри ва и оно што је у тек сту 
скри ве но.

16 Ви де ти: Mitchell, W. J. T. (2002) Sho wing Se e ing: A Cri ti que of Vi sual Cul
tu re, Jo ur nal of Vi sual Cul tu re, Vol. 1(2), рp. 170171.

17 Balm, R. (2015) Ar cha e o logy’s Vi sual Cul tu re: Dig ging and De si re, Abing
dononTha mes: Taylor & Fran cis Li mi ted, p. 7.

18 Bre de kamp, H. (2005) Dar wins Ko ral len: die frühen Evo lu ti on sdi a gram me 
und die Tra di tion der Na tur geschic hte, Ber lin: Wa gen bach, рp. 17, 105.
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Слика 2 Дарвинова рана скица која показује гранање  
(али није заснована на слици дрвета)

У кар то гра фи ји ма па пред ста вља свој обје кат по мо ћу ви зу
ел не еко но ми је ка да при ма лац до би ја мак си мум ин фор ма ци
је за ми ни мум ког ни тив ног на по ра. У овом слу ча ју ви зу ел на 
еко но ми ја и ге о граф ска тач ност мо гу до ћи у су коб јед на са 
дру гом, уко ли ко се сим бо ли по ме ра ју са сво јих пре ци зних 
та ча ка ра ди бо ље чи тљи во сти.19 Док је жи вео у Ам стер да
му 1877. го ди не и при пре мао се за сво је све ште нич ко зва
ње, Ван Гог је си сте ма тич но по чео да ску пља ма пе. Ње гов 
учи тељ, кла сич ни је вреј ски на уч ник Мен дез да Ко ста (Men
des), учио га је исто ри ју и ге о гра фи ју, по ка зу ју ћи му ма пе из 
атла са Адол фа Сти ле ра (Sti e ler), и исто риј ског атла са Кар ла 
Спри не ра (Spru ner) и Те о до ра Мен кеа (The o dor). Ван Гог је 
био стра шно сти му ли сан овим ра дом и цр тао је вр хун ске 
школ ске ма пе, као по кло не за сво је при ја те ље и по ро ди цу. 
Ове ма пе, као и ње го во ка сни је ин те ре со ва ње за астро но ми
ју, снаб де ли су га из вор ном по др шком за ње го ва ко ле ба ју ћа 
ре ли гиј ска убе ђе ња.20 За Че за ра Бор џи ју (Ce sa re Bor gia), ко
ји је осва јао но ву твр ђа ву сва ког ме се ца, Ле о нар до ве пре ци
зне ве шти не у кар то гра фи ји од бра не би ле су на ро чи то дра
го це не. По мо ћу ма пе Имо ле, Че за ре је до слов це мо гао да 
др жи ства ри у сво јим ру ка ма, фор му ли шу ћи пла но ве за ак
ци ју, уре ђу ју ћи рас по ре де сна га и оруж ја, чак и тач ни је не го 
што је то би ло мо гу ће на ли цу ме ста.21 Не ке од Ле о нар до вих 
ски ца пеј за жа за чу ђу ју ће из гле да ју као са те лит ске фо то гра
фи је, с ре ка ма и при то ка ма ко је ре зба ре пла нин ске лан це 
у фрак тал не пе ра сте ли сто ве. Ве ран ре не сан сном ве ро ва њу 

19 Schmidt, J. E. (2011) Lan gu a ge Map ping: Part I. Part II: Maps, Ber lin:  
Wal ter de Gruyter, p. 102.

20 Bo i me, A. (2008) Re ve la tion of Mo der nism: Re spon ses to Cul tu ral Cri ses in 
Findesi e’c le Pa in ting, Mis so u ri and Lon don: Uni ver sity of Mis so u ri Press, 
p. 36.

21 Pol lak, M. (2010) Ci ti es at War in Early Mo dern Eu ro pe, Cam brid ge:  
Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 195.
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да „ми кро ко смос” чо ве ка ре флек ту је „ма кро ко смос” све та, 
Ле о нар до је сма трао реч не во де за „крв зе мље” и твр дио је 
да оке ан ис пу ња ва те ло зе мље с бес ко нач ним бро јем ве на 
во де.22

Ви зу ел на еко но ми ја у кон тек сту но вих ме ди ја

Сли ке мо дер ног до ба се не ства ра ју са мо из јед ног ме ди ју ма 
а на ша па жња је усме ре на ка фор мал ним ме сти ма за гле да
ње (би о скоп, по зо ри ште, му зеј, га ле ри ја итд.), али и ка не
фор мал ним (те ле ви зи ја и ин тер нет у ку ћи). Тра ди ци о нал на 
сли ка се по ви но ва ла соп стве ним пра ви ли ма ко ја су би ла не
за ви сна од спо ља шње ствар но сти. Пер спек ти ва, ре ци мо, за
ви си од по сма тра че вог ис пи ти ва ња сли ке из са мо јед не тач
ке, упо тре бом јед ног ока. Она је сто га да нас из гу би ла онај 
при мат ко ји је ра ни је има ла као нај тач ни ји при каз ствар но
сти, док су филм, ви део и фо то гра фи ја ство ри ли но ви, ди
рек тан од нос са ствар но шћу у ме ри у ко јој ми при хва та мо 
„ак ту ел ност” оно га што ви ди мо на сли ци. Фо то гра фи ја нам 
ну жно при ка зу је не што што је у од ре ђе ном тре нут ку би ло 
за пра во у објек ти ву фо то а па ра та. До ку мен тар ни фо то граф, 
пи сац фик ци је и есе ји ста Рајт Мо рис (Wright Mor ris) ми сли 
ка ко би тре ба ло на пра ви ти ди стинк ци ју, док је још увек ја
сна, из ме ђу фо то гра фи ја у ко ји ма се огле да су бјект и сли ка 
ко је от кри ва ју фо то гра фа.23 Сли ка је та ко ди ја лек тич ка за
то што ус по ста вља од нос из ме ђу по сма тра ча у са да шњем и 
про шлом тре нут ку про сто ра или вре ме на ко је она пред ста
вља.24 Де фи ни ци ја ви зу ел не еко но ми је ко ју да је Де бо ра Пул 
је за сно ва на на раз у ме ва њу ка ко фо то гра фи је ре про ду ку ју и 
ор га ни зу ју љу ди, ка ко оне ор га ни зу ју љу де, и ка ко дру штве
не ак ци је има ју ди рек тан од нос са по ли тич ком ат мос фе ром 
и кла сном струк ту ром дру штва.25 Иа ко ни је био фо то граф, 
Јо зеф Бојс (Jo seph Beuys) је као кон цеп ту ал ни умет ник екс
пло а ти сао ре клам ни ка па ци тет фо то гра фи ја ко ри сте ћи их 
ка ко би до ку мен то вао сво је пер фор ман се и ра ши рио сво
је иде је. Та ко ђе је био и по ли тич ки ак ти ван, уста но вив ши 
не ко ли ко по ли тич ких ор га ни за ци ја у За пад ној Не мач кој, 
укљу чу ју ћи Не мач ку сту дент ску пар ти ју и Ор га ни за ци
ју за ди рект ну де мо кра ти ју пу тем ре фе рен ду ма, а био је и 

22 Wal la ce, R. T. (1966) The World of Le o nar do: 1452–1519, New York: Ti me, 
p. 115.

23 Hug hes, J. (ed.) (2012) SA GE Vi sual Met hods, Vo lu me 14, Los An ge les, 
Lon don, New Del hi, Sin ga po re, Was hing ton DC: SA GE, p. 8.

24 Mir zo eff, N. (1999) An In tro duc tion to Vi sual Cul tu re, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 205.

25 Ви де ти: Po o le, D. (1997) Vi sion, Ra ce, and Mo der nity: A Vi sual Eco nomy of 
the An dean Ima ge World, Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press, 
p. 121.
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су осни вач Зе ле не пар ти је. Ис ко ри шћа ва ју ћи про па ганд ну 
сна гу фо то гра фи ја, Бојс се ин фил три рао у по ли тич ку аре
ну ка ко би дао пу бли ци тет сво јој есте тич кој иде о ло ги ји.26 
У од но су на умет ност, фо то гра фи ја ни је до би ла зна чај ну 
по зи ци ју све до 1960их ка да су кон цеп ту ал ни умет ни ци 
као што су Мел Бо шнер (Boc hner), Ро берт Мо рис (Mor ris), 
Ханс Ха ке (Ha ac ke), Дуг Ху е блер (Do ug), Ден Гре јем (Dan 
Gra ham), Брус На у ман (Bru ce), Де нис Опен хајм (Den nis Op
pen hi em), Ро берт Смит сон (Smith son), Гор дон Ма таКларк 
(Mat taClark), Мајкл Ашер (Mic hael As her) и други, раз ви ли 
ме диј ски не спе ци фич не, постсту диј ске прак се ко је су при
сво ји ле фотографи ју. 

Ефе кат овог кон цеп ту ал ног за о кре та ре зул то вао је кра јем 
хи је рар хи је ко ју су не го ва ли тра ди ци о на ли сти, чи ме су фо
то гра фи ја и филм по ста вље ни у ка те го ри ју за се бе. Да нас 
умет ност пре не го да по сто ји као ме диј, спе ци фич но кон сти
ту и ше де фи ни тив ну еко но ми ју кон це па та пред ста вља ју ћи 
по мо ћу оног ме ди ја ко ји је нај бо ље слу жи.27 Ро берт Смит
сон, нај зна чај ни ји пред став ник ленд арта, пра вио је огром
на мо ну мен тал на де ла у при род ном окру же њу. За тим је та 
де ла че сто фо то гра фи сао из хе ли коп те ра или ави о на због 
њи хо вих ве ли ких ди мен зи ја, а по не кад је те фо то гра фи је 
из ла гао за јед но са го ми ла ма ма те ри ја ла ода бра ног са ло ка
ли те та од ре ђе ног де ла. Смит сон је у исто вре ме ра дио ма пе 
и ва зду шну фо то гра фи ју за јед ну ар хи тек тон ску ком па ни ју, 
та ко да су му на тај на чин оне би ле и до ступ не. Ме ђу тим, 
ње го ва умет ност је зах те ва ла зна чај на фи нан сиј ска сред
ства, јер је утро ше но пу но ма те ри ја ла и ан га жо ва но до ста 
рад ни ка и ме ха ни за ци је, од ба ге ра и ка ми о на до хе ли коп те
ра и ави о на.28 Спој кон струк ци је и де кон струк ци је мо же се 
про на ћи код Гор до на Ма таКлар ка, ко ји нај пре „се ци ра” и 
ин тер ве ни ше на од ре ђе ним гра ђе ви на ма, фо то гра фи ше их, а 
за тим ин тер ве ни ше и ства ра на њи ма до дат не шу пљи не ко је 

26 War ren, L. (2005) Encyclo pe dia of Twen ti ethCen tury Pho to graphy, 3Vo lu
me Set, Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 125.

27 Pe res, M. R. (2012) The Con ci se Fo cal Encyclo pe dia of Pho to graphy: From 
the First Pho to on Pa per to the Di gi tal Re vo lu tion, Bo ca Ra ton, Flo ri da: 
CRC Press, p. 61.

28 За ни мљи во је Смит со но во ми шље ње о ди ле ри ма и му зе ји ма, бу ду ћи 
да ње го ва умет ност у осно ви ипак из ла зи из ових окви ра: „Ди ле ри и 
му зе ји су су штин ски ис пре пле те ни, по ве за ни, та ко да ја за и ста не ви
дим то као ве ли ки про блем. То је са мо дру га чи ја ре ал ност. Ми слим да 
по сто ји про из вод на вред ност, увек је по сто ја ла та по ве за ност, и опет, 
по сто ји фан та зи ја ко јом је ку ра тор ис кљу чен, у не кој ку ли од сло но ва че 
док сви ови стра шни ди ле ри тр че око ло. Ја за и ста то не ви дим, ми слим 
да је то про сто ре ал ност. Сли ке се ку пу ју и про да ју; Flam, J (ed.) (1996) 
Robert Smith son: The Col lec ted Wri tings, Oa kland, Ca li for nia: Uni ver sity of  
Ca li for nia Press, p. 262.
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ни он сам ни је на пра вио на објек ту. Истори чар умет но сти 
Па ме ла Ли (Lee) сма тра да Гор до нов рад функ ци о ни ше дуж 
ли ни ја Ба та је ве (Ba ta il le) кри ти ке, оне ко ја је ин тер ве ни са ла 
у утвр ђе ним кру го ви ма дру штве не еко но ми је по тро шње и 
тро шка.29

Слика 3 Спирални насип, Велико слано језерo у Јути,  
Роберт Смитсон, 1970.

Слика 4 Конусни пресек, Гордон МатаКларк, 1975.
Ди ги тал ни уре ђа ји нам по ма жу да ства ра мо сли ке мо дер ног 
до ба, али да у исто вре ме ре де фи ни ше мо оне из про шло
сти. С об зи ром на то да се не пре ста но по ја вљу ју но ви мо
де ли ка ме ра, мо бил них те ле фо на и дру гих уре ђа ја, чо век је 
при ну ђен да се стал но из но ва на ви ка ва на тех но ло ги ју. Без 
об зи ра на крај ње убр за не про ме не, при пад ни ци по тро шач
ког дру штва мо ра ју оста ти иму ни на овај тех но ло шки бум 
и не до зво ли ти да уре ђа ји њи ма вла да ју. Пред ност мо бил
них те ле фо на је та што су прак тич ни за но ше ње, а при том 
има ју и ве ћи број раз ли чи тих функ ци ја. Та ко њи ма мо же мо 
за бе ле жи ти у свом окру же њу не ке си ту а ци је, за ко је би нам 
са по себ ним фо то а па ра том или ка ме ром тре ба ла од ре ђе на 

29 Lee, P. M. (2012) For get ting the Art World, Cam brid ge, Mas sac hu setts: MIT 
Press, p. 116.
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при пре ма. Ви де ли смо да је ви зу ел на еко но ми ја на од ре ђе ни 
на чин по ве за на са ви зу ел ном кул ту ром, а до ста до дир них 
та ча ка има са ви зу ел ном ан тро по ло ги јом. То је на ро чи то 
из ра же но у обла сти ки не ма то гра фи је ко ја пред ста вља бо га
то по ље за ис тра жи ва ње, ка ко ви зу ел ног та ко и еко ном ског 
аспек та. Лу си јен Теј лор (Lu cien Taylor) ста је у од бра ну фил
ма и за кљу чу је да осо бе ност при сту па ви зу ел не ан тро по ло
ги је ле жи ис кљу чи во, али сна жно, у ме ди ју му: „Ни је ја сно 
да ин те ре со ва ње ан тро по ло ги је за ви зу ел ну кул ту ру зах те ва 
или би чак мо гло има ти ко ри сти од ин сти ту ци о на ли за ци је 
одво је не подди сци пли не (нпр. ви зу ел не ан тро по ло ги је). С 
дру ге стра не, ан тро по ло ги ја ко ја је кон сти ту тив но ви зу ел на, 
ко ја се спро во ди углав ном кроз ви зу ел ни пре не го пот пу но 
вер бал ни ме диј, та ко је ра ди кал но дру га чи ја да... има до
бар зах тев да се одво је но раз ма тра.”30 Ви зу ел ни ан тро по лог 
Еми ли де Бри гард (Emi lie) на по ми ње ка ко је над моћ на вер
бал на скло ност ан тро по ло ги је би ла на ив на и не е фек тив на, 
иза зва на од стра не ино ва то ра ет но граф ског фил ма у го ди на
ма пре Пр вог свет ског ра та.31 Ме ђу ре а ли стич ним дру штве
ним ди сци пли на ма ан тро по ло ги ја је мо жда на пра ви ла нај
ве ћи из лет у филм ске ре пре зен та ци је, а ет но граф ски филм 
још увек ни је це њен са мно го ин те лек ту ал не стро го сти или 
по ве ре ња.32 

У ви зу ел ној еко но ми ји где ви дљи вост под ра зу ме ва гу би
так, чин ус кра ћи ва ња до би ја по зи тив ну вред ност по се би.33 
Ово је на ро чи то из ра же но у филм ској ин ду стри ји, где број
ни при ме ри све до че о ви зу ел ној по тро шњи и еко ном ском 
тро шку, ка ко на са мом фил му та ко и у ствар но сти. Је дан од 

30 Taylor, L. (ed.) (1998) Tran scul tu ral Ci ne ma, Da vid Mac Do u gall, Chic he
ster, West Sus sex: Prin ce ton Uni ver sity Press, рp. 1617.

31 Bri gard, E. D. The Hi story of Et hno grap hic Film, in: Prin ci ples of Vi sual An
thro po logy, ed. Hoc kings, P. (2003), Ber lin, New York: Mo u ton de Gruyter, 
p. 14. Иа ко је ан тро по ло ги ја ушла у филм мал те не на ње го вим са мим по
че ци ма, ви зу ел на ан тро по ло ги ја у САДу је по сте пе но про фе си о на ли зо
ва на кроз се ри је раз вој них фа за за по че тих 1950их и у 1970им го ди на
ма. El Gu in di, F. (2004) Vi sual An thro po logy: Es sen tial Met hod and The ory, 
Lan ham, Maryland: Row man Al ta mi ra, p. 25. Та ко ђе, тер мин „ви зу ел на 
ан тро по ло ги ја” је ско ван по сле Дру гог свет ског ра та и по сте пе но је по
стао по ве зан са кон цеп ту а ли за ци ја ма и ис тра жи вач ким ак тив но сти ма 
ин те гри са ним са упо тре бом ви зу ел них алат ки, ка ко би се на пра ви ли за
пи си о кул ту ри и да би се про у ча ва ли дру штве ни си сте ми ко ри шће њем 
ет но граф ског ме то да опи са и по ре ђе ња. Worth, S. (1981) Studying Vi sual 
Com mu ni ca tion, ed. Gross, L., Phi la delp hia, Pennsylva nia: Uni ver sity of 
Pennsylva nia Press, p. 48. 

32 De ve re a ux, L. and Hil lman, R. (1995) Fi elds of Vi sion: Es says in Film Stu
di es, Vi sual An thro po logy, and Pho to graphy, Ber ke ley, Los An ge les and  
Lon don: Uni ver sity of Ca li for nia Press, p. 2.

33 Pra ger, B. (2012) A Com pa nion to Wer ner Her zog, Chic he ster, West Sus sex: 
John Wi ley & Sons, p. 409.
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приме ра где је чин ус кра ћи ва ња до вео до по зи тив них ефе
ка та је сте „мек сич ка фа за” (1946–1964) од 32 фил ма Лу и са 
Бу њу е ла (Buñuel). Иа ко је ову фа зу, у ко јој је сни мао чак 
и три фил ма го ди шње, Бу њу ел сма трао за ре ла тив но успе
шну,34 она је ње го вој ре жи ји да ла је дан нов ква ли тет. Тај 
ква ли тет је упра во про и за шао из не до стат ка сред ста ва,35 а 
огле да се у на пу шта њу у од ре ђе ној ме ри до та да шњих окви
ра над ре а ли стич ког при сту па у сни ма њу фил мо ва и њи хо
вом сво ђе њу на ми ни ма ли стич ке и ме та фи зич ке сце не. С 
дру ге стра не, филм „Фиц ка рал до” (Fit zcar ral do, 1982) Вер
не ра Хер цо га (Wer ner Her zog) пре до ча ва раз ли чи тост кул ту
ра, од но сно ве штач ко ин те гри са ње еле ме на та јед не у дру гу 
кул ту ру. Глав ни ју нак, Ирац Бра јан Сви ни зва ни Фиц ка ралд 
(Кла ус Кин ски), тр го вац ка у чу ком, за љу бље ник је у опе ру, 
на ро чи то из во ђе ња те но ра Ен ри ка Ка ру за (En ri co Ca ru so). 
Он до ла зи на иде ју да у ама зон ској пра шу ми, код Ики та у 
Пе руу ис точ но од Ан да, уз по моћ бо га тих тр го ва ца из гра
ди опе ру, по што је прет ход но бан кро ти рао и ни је ус пео да 
из гра ди Тран сан ден ску же ле знич ку пру гу. У том под руч ју 
су се већ на се ли ли број ни Евро пља ни и се вер но а фрич ки се
фард ски Је вре ји, из ме ђу оста лог и због ка у чу ка, и они су 
са со бом до не ли сво ју кул ту ру. У овом слу ча ју се кул тур ни 
про це си де ша ва ју у по ве ћа ва ју ћим „де те ри то ри ја ли зо ва
ним” тран сна ци о нал ним гло бал ним кон тек сти ма, од ко јих 
су мно ги из ван до ма ша ја на ци о нал них по ли ти ка.36 По ла зе
ћи од Ве бе ро ве (We ber) пре ми се да је кул ту ра сву да и да је 
од у век би ла, Џон Лоу (John Law) за кљу чу је да је оно што 

34 Бу њу ел ис ти че да су, због нео п ход но сти да жи ви од свог ра да и да од ње
га из др жа ва сво ју по ро ди цу, мо жда фил мо ви из ове фа зе ка сни је раз ли
чи то оце ње ни: „Де ша ва ло ми се да при хва тим те ме ко је ја не бих ни ка ко 
иза брао и да ра дим са глум ци ма ко ји су вр ло ло ше од го ва ра ли сво јим  
уло га ма. Ипак, то сам че сто го во рио, ве ру јем да ни ка да ни сам сни мио 
сце ну ко ја је би ла су прот на мо јим уве ре њи ма, мом лич ном мо ра лу. У 
овим фил мо ви ма не јед на ке вред но сти ни шта ми се не чи ни не до стој
ним. До да јем да је мо ја са рад ња са мек сич ким са рад ни ци ма на фил му 
би ла у ве ћи ни слу ча је ва од лич на.” Bu njuel, L. (1983) Moj po sled nji uz dah, 
Be o grad: In sti tut za film, str. 164.

35 То ком сни ма ња не ких од фил мо ва из „мек сич ке фа зе” Бу њу ел се ка јао 
што је иза брао да сни ма у Мек си ку, из ме ђу оста лог и због не до стат ка 
сред ста ва: „За жа лио сам не ко ли ко пу та што сам сни мио „Ан ђе ла уни
ште ња” у Мек си ку. За ми шљао сам га ра ди је у Па ри зу или Лон до ну, са 
европ ским глум ци ма, са лук су зним ко сти ми ма и у рас ко шном де ко ру. У 
Мек си ку, и по ред ле по те ку ће у ко јој је сни ман филм, и по ред на по ра да 
иза бе рем глум це ко ји не ће мно го фи зич ки под се ћа ти на Мек си ко, па тио 
сам због си ро ма штва, на при мер, сал ве та за сто. Мо гао сам да по ка жем 
са мо јед ну, ко ја још увек при па да шмин кер ки ко ја нам је по зај ми ла ту 
сал ве ту.” Исто, стр. 197.

36 Ви де ти: An he i er, H. K. and Isar, Y. R. (eds.) (2008) The Cul tu ral Eco nomy, 
Los An ge les, Lon don, New Del hi and Sin ga po re: SA GE, рp. 318322.
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је прет ход но узе то да бу де еко ном ско би ло увек су штин ски 
кул тур но у ка рак те ру.37 

Слика 5 Капма Индијанци се приближавају броду,  
кадар из филма „Фицкаралдо”

У фил му „Фиц ка рал до” је при су тан про блем кул тур не еко
но ми је, али и ет но гра фи је као ме то до ло шког при сту па. Иа
ко овај филм ни је ет но граф ски, он за пра во по ла зи од овог 
аспек та као осно ве и гра ди сво ју рад њу на жи во ту и оби ча
ји ма Кам па ин ди ја на ца. Још је дан би тан аспект овог фил ма 
су кул тур не раз ли ке из ме ђу пле мен ског и ур ба ног дру штва, 
ко је на пр ви по глед из гле да ју не пре мо сти ве. Ме ђу тим, сво
је вр сни екс пе ри мент ко ји Фиц ка ралд вр ши – иа ко но си са 
со бом и од ре ђе не ри зи ке – мо же умно го ме по ми ри ти ове 
раз ли ке. На овом при ме ру се по ка зу је да ана ли за кул тур
не еко но ми је мо ра да се гра ди на ан га жо ва њу са жи вим 
дру штве ним прак са ма пре не го на ма кро ка рак те ри за ци ји 
прет ход но да тих дру штве них мо ме на та. Ма кро и спо ља
шње фор ме кроз ко је ми уоп ште но по ве зу је мо кул ту ру и 
еко но ми ју, про из ла зе из раз ли чи тих кон це па та и еко но ми је 
и кул ту ре на ми кро ни воу ко мер ци јал не прак се.38 У фил му 
до ла зи до про стор не про ме не, јер се ме ња иден ти тет пре
би ва ли шта Кам па ин ди ја на ца. Је дин ствен и осо бен про стор 
у ама зон ској пра шу ми са да по при ма од ли ке „не а у тен тич
но сти”, бу ду ћи да до би ја до та да ни ка да ви ђе ни обје кат у 
сво јој сре ди ни, опе ру на бро ду. Та ко до ла зи до кул тур ног 
и ви зу ел ног „осва ја ња“ по свим па ра ме три ма дру га чи јег 
под руч ја, ко је вр ши ци ви ли зо ва но дру штво. Ова ква по сма
тра ња ме ста очи глед но се та ко ђе про ши ру ју на пре део, као 
пер со нал ну или кул тур ну сли ку ме ста.39 У „Фиц ка рал ду” 
се фе но мен ви зу ел не еко но ми је мо же ви де ти и на при ме ру 

37 Law, J. and Mol, A. (2002) Com ple xi ti es: So cial Stu di es of Know led ge Prac
ti ces, Dur ham, North Ca ro li na: Du ke Uni ver sity Press, p. 21.

38 Gay, P. D. and Pryke, M. (2002) Cul tu ral Eco nomy: Cul tu ral Analysis and 
Com mer cial Li fe, Lon don, Tho u sand Oaks and New Del hi: SA GE, p. 61

39 Ter ken li, T. S. and D’Ha u te ser re, A. M. (2006) Lan dsca pes of a New Cul tu ral 
Eco nomy of Spa ce, Dor drecht: Sprin ger Sci en ce & Bu si ness Me dia, p. 9.
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ви зу ел не раз ме не, где љу ди из пле ме на и из ци ви ли за ци је 
ме ђу соб но раз ме њу ју сво је ви зу ел не до жи вља је и оби ча је. 
Ова раз ме на се огле да и у ко сти ми ма опер ских из во ђа ча на 
бро ду и оних чла но ва пле ме на ко ји по сма тра ју опе ру, где се 
осо бе из јед не кул ту ре по пр ви пут су сре ћу са осо бе но сти ма 
оне дру ге. Бро ду у ама зан ској пра шу ми на ко јем се из во ди 
опе ра пан дан би би ла згра да опе ре у ур ба ној сре ди ни. Иа ко 
овај брод пред ста вља им про ви за ци ју и за ме ну за опе ру као 
ци ви ли за циј ски про из вод, и он по ти че из ур ба не сре ди не. 
Гра де ћи и об ли ку ју ћи овај брод Ин ди јан ци усва ја ју ви зу ел
не об ли ке слич не, али опет и раз ли чи те од оних ко је има ју 
њи хо ви чам ци.

Слика 6 Фотографија са снимања филма „Нанук са Севера“
„На нук са се ве ра” и „Фиц ка рал до” –  

ви зу ел на еко но ми ја се ве ра и ју га

Ви зу ел на еко но ми ја је усло вље на број ним фак то ри ма ме ђу 
ко ји ма је под не бље је дан од нај зна чај ни јих. Љу ди из раз ли
чи тих сре ди на, из при ми тив них и ци ви ли зо ва них дру шта
ва, има ју дру га чи је по гле де на ви зу ел ну по тро шњу. Ути ца ји 
углав ном до ла зе из ци ви ли зо ва них кра је ва, ре ђе обрат но, и 
ти но во на ста ли ви зу ел ни еле мен ти се про жи ма ју са они ма 
ко ји су већ ду го вре ме на при сут ни у при ми тив ним сре ди
на ма. На тај на чин се вр ши ви зу ел на раз ме на у ко јој се су
сре ће древ но и мо дер но. Ме ђу тим, ви зу ел на еко но ми ја се 
још бо ље мо же са гле да ти ка да се по ре де сре ди не у ко ји ма 
жи ве раз ли чи та пле ме на. У том слу ча ју се из ту ма че ња ис
кљу чу ју аспек ти ко ји су усло вље ни раз во јем ци ви ли за ци је 
и ак це нат се ста вља на под не бље и кли му. Та ко ђе, ту ма че ње 
се из ме шта на свој из вор, на са ме по чет ке раз во ја ви зу ел
не еко но ми је ко ја још ни је „упр ља на” те ко ви на ма мо дер
ног дру штва. То је за пра во ви зу ел на еко но ми ја ко ја се не 
мо же са гле да ва ти у оном да на шњем мо дер ном, већ у свом 
из вор ном зна че њу. До бар при мер за то пру жа по ре ђе ње из
ме ђу фил мо ва „На нук са Се ве ра” и „Фиц ка рал до”, из ме ђу 
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хладног Се ве ра и то плог Ју га. За раз ли ку од ра ни је по ме ну
тог фил ма „Фиц ка рал до” ко ји је сни ман у ама зон ској пра
шу ми, рад ња фил ма „На нук са Се ве ра” (Na no ok of the North, 
1922) Ро бер та Фла ер ти ја (Fla herty) од ви ја се у сне жном про
стран ству Арк ти ка. Ов де кли мат ски усло ви у ве ли кој ме ри 
дик ти ра ју на че ла ви зу ел не раз ме не.

При пад ни ци пле ме на са Се ве ра и Ју га има ју дру га чи је по
гле де на еле мен те ко ји са чи ња ва ју струк ту ру њи хо вог ви зу
ел ног окру же ња. Ески ми, од но сно Ину и ти из На ну ка, због 
бе ли не пеј за жа ко ји се про сти ре у не до глед че сто не мо гу 
ни шта да ви де. Они не ма ју ви зу ел не ре фе рен це за ко је би се 
ве за ли, те сто га у њи хо вој ви зу ел ној ме мо ри ји не мо гу да се 
уре жу ни сред ња дис тан ца ни си лу е та. И Кам па ин ди јан ци 
из Фиц ка рал да пред со бом има ју не пре глед ну пра шу му ко
јој се не на зи ре крај. До ду ше, у њи хо вом под не бљу по сто је 
ви зу ел не ре фе рен це у ви ду буј не ве ге та ци је, али је она то ли
ко гу ста и ра штр ка на уне до глед да је опет те шко да се про
на ђу основ ни ви зу ел ни фо ку си. У фил му „На нук са Се ве ра” 
глав ни лик је На нук ко ји је во ђа пле ме на Ину и та и вр сни 
ло вац. Фла ер ти нам ов де по ка зу је сне жни пеј заж ко ји из гле
да опа сно и ве ли чан стве но и сме шта у те де ко ра ци је мно ге 
пре пре ке ко је мо ти ви шу На ну ко ве ак ци је. Ше та ју ћи кроз 
огром не ле де не обла сти На нук из гле да ма ло у по ре ђе њу 
са бес крај но шћу арк тич ког пеј за жа.40 У На ну ку се људ ска 
фи гу ра гу би у бе ли ни пеј за жа, па та ко не до ста так ко ло ри та 
још ви ше по ја ча ва ме та фи зич ку сце ну ко ја ис ти че ви зу ел
ну су пер и ор ност при ро де. У Фиц ка рал ду пра шу ма по се ду је 
бо га ти ји ко ло рит, а фи гу ре Кам па ин ди ја на ца се ута па ју у 
ви зу ел но гру пи са ње ра зно вр сних об ли ка ама зон ске фло ре. 
Као што На нук мо ра да са вла ђу је пре пре ке у ви ду сан ти ле
да ка да чам цем иде у лов, та ко и Кам па ин ди јан ци сво јим 
чам ци ма пре ла зе во де не по вр ши не пра шу ме из ко јих из ви ру 
мно го број не биљ ке. Бе ли на ових сан ти на пр ви по глед ства
ра ути сак по јед но ста вљи ва ња ве ћег бро ја об ли ка и њи хо вог 
сво ђе ња на јед ну ве ћу фор му, за раз ли ку од би ља ка у пра
шу ми ко је је сво јим бес крај ним по на вља њем раз би ја ју као 
це ли ну. Ипак, и у јед ном и у дру гом слу ча ју има мо од ре ђе ну 
вр сту пре пре ка ко је у за ви сно сти од ви зу а ли за ци је мо же
мо раз ли чи то, али у исто вре ме и исто да са гле да ва мо. Ово 
дру го је у скла ду са ра ни је по ме ну тим ми шље њем Де бо ре 
Пул да љу ди ко ји жи ве у пот пу но раз ли чи чи тим под руч ји ма 
за пра во при па да ју ис тој ви зу ел ној еко но ми ји. Чи ње ни ца је 
ипак да је ви зу ел на еко но ми ја у овим под руч ји ма раз личита 

40 Spen ce, L. and Na var ro, V. (2011) Craf ting Truth: Do cu men tary Form and 
Me a ning, New Brun swick, New Jer sey and Lon don: Rut gers Uni ver sity 
Press, p. 221.
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ако не ис кљу чи мо и не за не ма ри мо све раз ли ке по пи та њу 
ге о граф ских и ан тро по ло шких чи ни ла ца, и за сно ва на је 
на спе ци фич но сти ма од ре ђе не обла сти и ду бо ко уса ђе ним 
нави ка ма ње них ста нов ни ка.  
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POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF VISUAL 
ECONOMY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE

Abstract

In an effort to determine certain basic principles of Visual Economy, 
it is natural and quite logical to first consider it in the context of 
traditional media. This implies that we will have a smaller number of 
media available, which enables us to better understand and define the 
problems they deal with. In its further structuring and defining, a wide 
range of  the media and new visual aspects and possibilities that are 
available to us in the modern age can be very helpful. Anthropologist 
Deborah Pool defines the Visual Economy as a political, economic and 
social matrix in which photos operate, and defines their production, 
circulation, consumption and possession. Before any attempt to 
determine visual economy framework, it is necessary to consider the 
crucial and revolutionary role of the Internet today. The economy and 
all the other phenomena that accompany it are inevitably included in 
this vast network of computers. Also, visual perception is unimaginable 
outside the context of the Internet. Even if we tried to do this we 
would weave into that network, or at least we would feel something 
was missing and that the whole was not completely rounded up. In 
its primary sense, the Internet Economy refers to the basic economic 
qualities of the Internet, and how the Internet service providers share 
costs and provide services. However, many of the issues that appear in 
the Internet Economy look similar to those in the traditional industrial 
economy. The Internet Economy covers more and more areas of 
the economy, and at the same time, every industry is not under the 
influence of the Internet in the same scope. This secondary significance, 
which is more important to us, refers to visual content on the Internet 
(photos, pictures, films, etc.) and their consumption and affect on 
the consumers from different cultures. Visual Economy is in some 
way connected with Visual Culture, and there are many touch points 
with Visual Anthropology. This is especially expressed in the field of 
cinematography, which is a rich field for research, from both visual and 

economic aspect.

Keywords: visual economy, visual culture, cultural economy, Internet, 
Internet economy, traditional media, new media


