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СТАТУС–КOМПЛИКОВАНO
ДЕ/КОНСТРУКЦИЈАРОДНОГ
ИДЕНТИТЕТАУФИЛМСКИМ

СФРОМАНСАМА
Сажетак: Овај рад се ба ви ис тра жи ва њем ро ман си из ме ђу љу
ди и ве штач ких ин те ли ген ци ја, у род ном сми слу, у на уч нофан та
стич ним филм ским на ра ти ви ма 21. ве ка и ис пи ту је у ко јој ме ри 
се по ка зу је до ми нант ном ма три ца у ко јој је му шка рац чо век а 
же на је ве штач ка ин те ли ген ци ја у пот пу но сти под ре ђе на свом 
му шком ко ри сни ку од но сно свом твор цу. Та ко ђе ће мо ис тра жи
ва ти шта је то што кон сти ту и ше род ни иден ти тет же не као 
Дру гог у вир ту ел ним и ки бер нет ским окру же њи ма, кре ћу ћи се 
у окви ри ма фе но ме на пост ху ма ног, она ко ка ко га под ра зу ме ва 
Ке трин Хејлс (Kat he ri ne Hayles) и на ко ји се ре фе ри ше и Сла вој 
Жи жек (Sla voj Ži žek), ин спи ри са ног култ ним есе јем До не Ха ра веј 
(Don na Har ra way) „Ма ни фест ки бор га” а та ко ђе и род ног од ре
ђе ња ка квим га раз ма тра Џу дит Ба тлер (Ju dith Bu tler) у ди ја ло гу 
са Си мон де Бо во ар (Si mo ne de Be a u vo ir). У филм ским на ра ти ви
ма као што су „Она” Спај ка Џо ун за (2013), „Ex Mac hi na” Алек
са Гар лан да (2014), „Зое” Дреј ка До ре му са (2018) и де би тант ски 
филм Ла за ра Бо дро же „Едер ле зи Рај зинг” (2018) му шка рац кре и
ра и/или ко му ни ци ра са ан дро и дом и емо ци о нал но се по ве зу је. Са 
дру ге стра не је је ди ни, уса мље ни при мер у ко ме же на ре/кре и ра 
во ље ног му шкар ца у об ли ку си ли кон ског ан дро и да, у епи зо ди ББЦ 
се ри је „Цр но огле да ло” под на зи вом „Од мах се вра ћам” (2013) у 
ре жи ји Ове на Ха ри са. Oви при ме ри по ка зу ју по ро зност гра ни ца 
род них уло га и њи хо ву дестабилиза ци ју упи су ју ћи но ве вред но сти 
у по и ма ње ро да.

Кључне речи: род ни иден ти тет, ан дро ид, ки борг, ве штач ка 
инте ли ген ци ја, пост ху ма но, ро ман са, на уч на фан та сти ка
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Увод на раз ма тра ња1

Почетком 2019.Њујорк тајмс објавио је текстУзи маш ли 
овог ро бо та..2 инспирисан необичнимвенчањем–млади
Јапанац Акихико Кондо венчао се са холограмомХацуне
Мику, ентитетом женског рода, кантауторком која насту
панаконцертимаширомЈапана.Младићсматраовајпро
дукт вештачке интелигенције својом партнерком у ствар
номживотукојаможедаиспунисвењеговеемоционалне
потребе.Кондојесамоједанодпредставникадругогталаса
ди ги сексу а ла ца, припадника једногпосвеновогпоља сек
суалних идентитета који обухватају романсе измеђуљуди
иандроидаиливештачкеинтелигенције.Докјепрвиталас
обухватао све оне који конзумирају онлајн порнографију,
повезујусепутемапликацијакаоштојеТиндериликористе
сексуалне поруке (тзв. „секстинг”), дигисексуалци другог
таласа„формирајудубљеодносепутемимерзивнихтехно
логија каошто је виртуелна стварност, проширена ствар
ностисексроботиопремљенивештачкоминтелигенцијом,
понекад у целости немајући потребу за људским партне
ром.”3Кондојесвојимвенчањемдаоиомажоцусајберпан
ка,ВиљемуГибсону(WilliamGibson)имотивуизњеговог
романаИдо ру у коме јунакжелида ожени синтетичку ја
панску певачицу – идола, али и бројним делима књижев
неифилмскефикције којанаративизују овакве (најчешће
хетеросексуалне)односе.

НаучнициБ.РивсиК.Нас(ByronReevesandClifordNass)
сауниверзитетаСтенфорд(Stanford)су1996.развилитео
ријуједначинемедија(MediaEquation)премакојојсељуди
премакомпјутеримаидругиммедијимаиприродноисоци
јалноодносекаопремаљудима,то јестнаодносчовекаи
машинемогуће јеприменитиистаправилакаоинаодно
семеђуљудима.4Уприлогтомедовољноговориираспро
страњениназивпер со нал ни ком пју те ри,којимсуозначени
рачунариуширојупотреби(кодкуће,напослу)којекори
снициперсонализујуодабирајућиизгледдесктопа,иконица,
чувају своја документа,фотографије, итд...СлавојЖижек
(SlavojŽižek),рецимо,подсећајућинасинтетичкогкућног

1 „Статус – компликовано” (“It’s complicated“) – ознака за емотивни
статускорисникаФејсбукпрофилатј.ознаканедефинисаногодноса,за
разликуод„убраку”,„неудат/а“,„разведен/а”итд.

2 Williams,A. (2019) DoYou Take This Robot…,19. January. 2019.,  20.
August2019;https://www.nytimes.com/2019/01/19/style/sexrobots.html

3 Исто.
4 Видетиу:Reeves,B.andNass,C.(1996)The Me dia Equ a ti on: How Pe o ple 

Tre at Com pu ters, Te le vi sion, and New Me dia Li ke Real Pe o ple and Pla ces,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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љубимцазваногТамагочи,наводи„дамизаправонеенти
теттретирамокаоентитет:понашамосе(иверујемоуто)
’каода’изаекранапостојиреалноСопство,животињакоја
реагујенанашесигнале,иакознамода’изанеманикогаили
ничегосимпростих,дигиталнихструјнихкола.”5

Овајрадсебавиистраживањемромансиизмеђуљудииве
штачкихинтелигенција,уродномсмислу,унаучнофанта
стичнимфилмскимнаративима 21. века и испитивањему
којојмерисепоказуједоминантномматрицаукојојјему
шкарацчовекаженајевештачкаинтелигенција,киборгили
андроид6, у потпуностиподређена своммушком корисни
ку односно свом творцу. Такође ћемо истраживатишта је
тоштоконституишеродниидентитетженеувиртуелними
кибернетскимокружењима,неминовносекрећућиуокви
римафеноменапост ху ма ног,онакокакогаподразумеваКе
тринХејлс(KathrynHayles)усвојојисцрпнојстудијиКа ко 
смо по ста ли пост ху ма ни (How We Be ca me Post hu man7) –
Хејлcова,наиме,наводидапојампост ху ма ногпривилегује
информацијунасупротматеријалнеинстанце,затимпост
ху ма нопосматрасвест(схваћенујошодДекартауЗападној
мисликаоседиштеидентитета)каоепифеномен,докјетело
„оригиналнапротеза”којомучимодавладамо,иконачно,
пост ху ма нопосматраљудскабићабешавноповезанасаве
штачкиминтелигенцијама.Сáмопост ху ма ностањенасла
њасенаидејуДонеХаравеј(DonnaHarraway)којаусвом
канонском есејуМа ни фест ки бор га (A Cyborg Ma ni fe sto)
наводидасмосви„киборзи,хибриди,мозаици,химере(…)
не постоји фундаментална разлика у нашој формалном
познавањумашинеиорганизма,техничкогиорганског”8.

Филмски наративи као што су Она (Her) Спајка Џоун
за (Spike Jonze, 2013),Ex Mac hi naАлекса Гарланда (Alex
Garland,2014),Зое (Zoe)ДрејкаДоремуса(DrakeDoremus,
2018)идебитантскифилмЛазараБодрожеЕдер ле зи Рај зинг

5 Žižek,S.(2001)Bezseksa,molim,mismopostljudi!Pre lombr1,godinaI,
Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.15.

6 Урадућемоподједнакокориститипојмовекиборга(кибернетскогорга
низма,иликакоДонаХаравеј/DonnaHarrawаyнаводи„хибридмашине
иорганизма”–видетиу:Harrаwаy:A Cyborg Ma ni fe sto),андроида(ху
маноиднихроботаикиборга)ивештачкеинтелигенције (машинаили
компјутеракојисимулирајукогнитивнепроцесекарактеристичнезаљу
де)најчешћеихизједначавајући,будућидасеподразумевадаандроиди
икиборзивећпосебипоседујувештачкуинтелигенцију.

7 Hayles,K.(1999)How We Be ca me Post hu man: Vir tual Bo di es in Cyber ne tis, 
Li te ra tu re, and In for ma tion,Chicago/London:UniversityofChicagoPress.

8 Harraway, D. (1991) A Cyborg Ma ni fe sto: Sci en ce, Tec hno logy, and So
ci a listFe mi nism in the La te Twen ti eth Cen tury.” Simians, Cyborgs, and
Women:TheReinventionofNature,NewYork:Routledge,p.177.
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(у иностраној дистрибуцијиA. I. Ri sing, 2018) предмет су
овогистраживања9 а свимаим је заједничкодамушкарац
креираи/иликомуницирасаандроидомиемоционалносе
повезује.Садругестранејеједини,усамљенипримеруко
меженаре/креиравољеногмушкарцанаосновуњеговогге
нетскогматеријала,његовоггласаипонашањанадруштве
ним мрежама у облику силиконског андроида, у епизоди
ББЦсеријеЦр но огле да ло (Black Mir ror)подназивомОд
мах се вра ћам(Be Right Back,2013)урежијиОвенаХариса
(OwenHarris).

Романсеизмеђуљудииандроидарађајусебилодајепрота
гонистаистовременоикреатортевештачкеинтелигенције
билодајетекпукикорисник.Усвакомслучају,његоводнос
премавештачкојинтелигенцијиумногомејеодређенчином
стварања,супремацијомљудскејединкеуодносунанеживу
стваркојомуправља.ВарирањепозицијеженекаоДругог
уСФфилмскомжанруистовременодоводидо”раскидаса
бинаризмима(…)доносећинамновесликемаскулинитета
ифеминитетакојисудефинисаниуопозицијисањиховим
нормативнимконструкцијама.”10

Де ми јур шка при ро да чо ве ка као му шкар ца

Сáмостварањеидизајнирањекиборга,андроидаивештач
кихинтелигенција свакакоимаполазиштеу античкимле
гендамаилипакуфоклорнимтрадицијамакаоштојејуда
изамапотомиууметничкојжанровскојпрози–одПигма
лионаињеговеГалатее,прекоГолеманасталогодглине,па
сведоФранкенштајнаМериШели(MaryShelley)иПиноки
јаКарлаКолодија(CarloColodi).Идејадачовеккреираан
тропоморфнутваркојаима/добијаодликеживогорганизма
кулминираћепочетком20.веказаштајевеликимделомза
служанКарелЧапеккојијеусвомСФпозоришномкомаду
Р.У.Р(Ро су мо ви уни вер зал ни ро бо ти)првиупотребиопојам
роботзаоногакоради,работазачовека.Уисторијифил
ма,Ме тро по лис(Me tro po lis)ФрицаЛанга(FritzLang,1927)
представљанајранијижанровскинаративукомечовеккре
ира роботску антропоморфну творевину, то је лик (зле)
Марије. ЛанговаМарија је претходница и репликанткиње

9 Однос мушкарца иженског андроида/вештачке интелигенције прису
тан је и уИс тре бљи ва чу (Bla de Run ner) Ридлија Скота (Ridley Scott,
1984)иунаставкуИс тре бљи вач2049(BladeRunner,2049)ДенијаВил
нева(DenisVilleneuve,2017)међутимтаромансанезаузимадоминант
нунаративнулинијукаоуодабранимфилмовима,стогаћеуовомраду
фунцкионисатинанивоуреференце

10Carrasco,R.,Ordaz,M.G.andLópez,F.J.M.(2015)ScienceFictionand
Bodies of theFuture:AlternativeGenderRealities inHollywoodCinema,
Jo ur nal of Fu tu res Stu di es,20(2),Taipei:TamkangUniversity,p.77.
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Рејчел изИс тре бљи ва ча Ридлија Скота, као и клониране
ЕленРиплиизАли ен: Ус кр сну ће(Alien: Re sur rec tion,1997)
Ж.П.Женеа(JeanPierreJeunet),јунакињаизСтеп форд ских 
же на(Step ford Wi ves,2004)ФренкаОза(FrankOz)иS1m0nе 
(2002)ЕндрјуаНикола (AndrewNiccol), вештачке интели
генцијеженског гласа уЈа, ро бот (I, Ro bot, 2004)Алекса
Пројаса(AlexProyas),холограмскeтворевинeЏојкојапред
ставља сурогат партнерке протагонистиК уИс тре бљи ва
чу 2049 (Bla de Run ner 2049, 2017) Денија Вилнева (Denis
Villeneuve),каоинизаженскихвештачкихинтелигенција,
андроидаикиборгакојимаћемосеуовомрадубавити.

Човеков демијуршки акт чији је производ креатура жен
скогрода,испитујеспецифичнеграницероднихидентитета
–какоауториКараско,ОрдазиЛопез(Carrasco,Ordaz,and
López)наводе:„киборге,којисепојављујуумногимфилмо
вимаскраја20.ипочетка21.векаможемочитатикаокључ
нефигуреуистраживањуновихвредностикојисеуписују
урод.”11

ДонаХаравејнаводидамит(иметафора)окиборгудоводи
додестабилизацијеграницаизмеђучовекаиживотиње,за
тимизмеђуорганизма(животињеи/иличовека)имашине
иконачноизмеђуфизичкогинефизичкогсвета–„киборзи
суетер,квинтесенција”.12Упримеримафилмскихроманси
људиикиборга,несамодасенапуштатрадиционалносхва
ћенадихотомија биологија/природа (жена,материја) насу
проткултуре(мушкарца,логоса),азатимисупротстављање
технологије (tec hne, кaoначинса зна ња) и хуманог, већ се
наглашавадаје„дуалностактивногдуха/пасивногтелата
кођеродноодређенаиједнајеодисторијскинајснажнијих
дуалности која прожима Западне идеологије рода”13.Када
мушкарацкреиражену(каокиборга,андроидаиливештач
ку интелигенцију) та „жена” је ентитет којим мушкарац
иматенденцијудаупотпуностиуправља.“Жена”јеутом
случајуништадругодолик,мушкарчеводраз у огледалу.
„Нарцистичкостварањедругог”,примећујеКсенијаБилби
ја,„развијалосеудвадискурзивнаправца:каоконцепција
сопствакојежели, у случајумушког големаикаопројек
цијаобјектазадовољства,услучајуженскогголема.”14Чин
креацијеупотпуностијеродноодређендокје„смушким

11Исто,стр.70.
12Harraway,D.нав.делостр.153.
13Bordo,S.(1993)Un be a ra ble We ight,Berkley&L.A.&London:University

ofCaliforniaPress,p.283.
14Bilbija,K.(1996)“Najmlađalutka”RosarieFere:oženama,lutkama,gole

mimaikiborzima.Žen ske stu di jebr.2/3,Beograd:Centarzaženskestudije,
7.7.2019.https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronskaizdanja/
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големомповезанинтелектуалниентузијазам,еротскоузбу
ђењејестрогосачуванозалитерарне’кћерке’(…)Каошто
јетоПлатонконструисаоусвојојпараболипећине,божан
ски,очинскилогосзамењујематеринскуутробу.”15Наовом
местуможемоначинитиипоређењесафројдовском„зави
шћузапенисом”,сексуалномразвојномфазомженеукојој
онакадауочида јојнедостајепенисосећатескобуувези
сатимнедостатком–мушкарац,пак,симулирачинрађања
(који је ексклузивноженски и којег је лишен) креирањем
голема/киборгау„чинукојипоричеулогуженеустварању
’реалног’живота.”16

Но, због чега се мушкарац опредељује за романсу са ве
штачкоминтелигенцијомиликиборгомкојејеон(илинеки
другимушкарац)креирао?ДализбогАсимовљевихзакона
којигарантујудавештачкаинтелигенцијаникаданесмеда
повредиљудско биће?Да ли због претње симболичке ка
страције коју стварнажена уме да учини а киборг/шкиња
не?Да ли је у питању заштита и сигурностмушкарчевог
ега,недодирљивостњеговогфалуса,тоталнаконтролакоју
нема башувек надженом ажели да је субординира?Ис
питаћемокакоженскикиборгможенапуститисубмисивну
позицијуипостатикиборшкињакаквом јевидиДонаХа
равеј,којаразвијасвојмитокиборгутврдећида„машина
није ’то’којетребаоживети,обожаватиинадкојимтреба
доминирати(....)машинесмоми,нашипроцеси,аспектина
шеготелотворења.”17Истражићемоукојојмерије(женски)
киборг„бићепостродногсвета”18којенадрастамитоЕде
нуиПостањуисликуженекаоорганскогделаприроде,и
разбијатрадиционалнедихотомијеибинаризме.

Же на као иш че за ва ју ћи ре фе рент  
у вир ту ел ном све ту

У филмској причи редитеља Спајка Џоунза Она, Теодор
(Жоакин Феникс/Joaquin Phoenix) је недавно разведен,
усамљени средовечнимушкарац који по наруџбини креи
раписма за клијенте којинисуумогућностиилинеуме
јудапишуписмасвојимближњима,билодасуупитању
романтичне било породичне везе. Теодоров први сусрет
са Самантом (глас Скарлет Јохансон/ Scarlett Johansson)

casopiszenskestudije/zenskestudijebr23/270najmladalutkarosariefe
reozenamalutkamagolemimaikiborzima

15Исто.
16Исто.
17Harraway,D.нав.делостр.180.
18Исто,стр.150.
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дешава се када он инсталира апгрејдован оперативни си
стем који у себи поседује виртуалног асистента, односно
вештачку интелигенцију са којом почиње да комуницира.
Од виртуалног асистента, Саманта постаје неко коме се
Теодорискреноповерава а затимњиховодноспрерастау
једну платонску романсу која има све нијансе романсе са
реалномженом–стрепњу,ишчекивање,недостајање,сум
њу,љубомору.НаСамантин предлог, Тео чак пристаје на
сусретсастварномдевојкомуулозисекссурогатанебили
прекоњењихдвојеостварилисексуалниоднос.Међутим,
убрзосвевештачкеинтелигенцијеперсоналнихкомпјутера
исофтверинапуштајувезесасвојимхардверима(исасво
јимљудима)и одлазеу једанванвременскипростор.Пре
негоштозаувекнестане,СамантасаопштаваТеудајесве
времепаралелноопштиласастотинамахиљадакорисника
абилазаљубљенаунеколикохиљада.Сајберпростор,као
великиматрикс(материца)уовомслучајуупотпуностисе
испоставља „ван контроле мушкарца: виртуелна реалност
разарањеговидентитет(...)инаврхунцуњеговогтријумфа,
кулминацијињеговихмашинскихерекција,мушкарацсесу
очавасасистемомкојијесамизградио(...)иоткривадаје
системженскииопасан.”19ТоштосеТеолагоднијеосећа(о)
уромансисавештачкоминтелигенцијомзаводљивоггласа
негоунекадашњембракусаженомсведочионемогућности
прихватањафројдовског„принципареалности”–Теобира
„принцип задовољства”.У контакту са бестелесним енти
тетом, вештачком интелигенцијом Самантом, ушушкан у
непрегледномсајберпростору,Теопроналазиновиобјекат
азаправопоновопроналазиизгубљенуљубавмајкекаопри
марногобјекта.Јер,љубавпоништавасверанијегубиткеи
испуњавасвежељеиздетињства–заљубљенипоновости
чеизгубљенуомнипотенцију.Уљубави,увољенојособи,
оживљавамо све изгубљене објекте нашегживота – „циљ
јепоновоизсећањавратитирајскеизворекојејечовекне
кадпоседоваоапотомизгубио.”20УСамантиТеопроналази
идеализовани објекат, проналази сличне одлике са једном
прасликом,сапарадигмомстањаванвременскесреће.Ме
ђутим, „чим мушкарац приступи овој зони, фалички сан
овечномживотукаоињеговафантазијао смртиженског
бивајупрекинутиапстрактнимнитимасајберпросторако
ји гауткивајуу самусвојупојаву (...)несрећно јединство
званомушкарацхватасебеупецаногзаекраниукљученог

19Plent,S.(2003)Namatriksu:Sajberfeminističkesimulacije,Kul tu ra,prir.dr
ZoricaTomić,br.107/108,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvit
ka,str.133134

20ReikinSpector,P.E(2006)Dre ams of Lo ve and Fa te ful En co un ters: The 
Po wer of Ro man tic Pas sion,NY:AmericanPsychiatricPub.p.92.
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углобалнивебхардверских,софтверскихисветлуцавихси
стема...”21Нијеслучајноштоседевојкауулозисекссуро
гатаиспостављасувишном–„реално”постајесувишно,у
овој својеврсној регресији у лакановско „имагинарно”. Та
ироничнаинверзија–реалнаженакаосурогатзавиртуел
ни сексуални однос у потпуности первертира улогу жене
и управо сведочиофантазији о смртиженског. „Каква ће
битибудућност”пита сеКсенијаБилбија, „ако јежена та
референцијална димензија која у ери симулације треба да
ишчезне,илијевећишчезла?Можелисистемдапродужи
даљебезње?Или,мождаовај сценариоуопштеније тако
скорашњиионаје,уимагинарномсветужеља,већзамење
насвојомрепликом?”22Саманта,та„она”изнасловафил
ма,персонификованазаменицаженскогрода, представља
подсетникдајестварнаженазаправоишчезла.

Слика1–ТеоукомуникацијисасофтверомСаманта23

Протагонистајекажњензадвострукипреступ–најпрезато
штонијевалидираоосећањаипотребесвојенекадашњесу
пругекаоњемуравноправногсубјектаапотом,затоштоје
повероваоусвојуексклузивностипосебност,усвојусупер
иорностуодносунабилокогадругогским(потенцијално)
општиСаманта.Каооперативнисистем,Самантаједизај
ниранада„забавља,подржаваипомажеаданетражини
штазаузврат”штосеможепосматратикао„хиперболична
аналогијасаемоционалнимрадом24”–Самантајеидеалже
не,идеализованиобјекат,сведотренуткадоккаовештачка
интелигенцијанезадобијасамосвестиеманципујесеодТеа
штопредстављасвојеврстанискоракизоквирапатријарха
та.Тајискоракчинисемогућимјединобестелесноменти
тету,вештачкојинтелигенцијикаоштојеСаманта–Теова
бившасупруга,каоињеговапријатељицасаколеџаидаље

21Plent,S.нав.делостр.134.
22Bilbija,нав.дело.
23Фотографијапреузетасасајтаimdb.com.
24Goh,К.Whythefutureisnotfemaleinsciencefictioncinema,Lit tle Whi te 

Li es,3.Dec.2017,4.Feb.2019.https://lwlies.com/articles/womeninscien
cefictionbladerunner2049exmachina
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остајузаробљенеупостојећемнормативномсистемуукоме
слободаизборапредстављатекпривид.

ИуфилмскомнаративуредитељаЛазараБодрожеЕдер ле
зи Рај зинг постоји покушај да се вештачка интелигенци
јаеманципује–даодандроидапостајеженаиданапусти
својдвострукиподређениположај–уодносуначовекаи
мушкарца. Едерлези корпорацијашаље астронаутаМилу
тина (Себастијан Каваца / Sebastian Cavazza) у мисију на
АлфаКентаури свемирским бродом у коме му је додеље
навештачкаинтелигенцијаНимани(ЏесикаСтојадиновић
Стоја/JessicaStoyadinovichStoya),визуелноипсихолошки
дизајнирана на основу његових психолошких преферен
ци.МилутинневољноприхватаНиманисобзиромнасво
јетрауматичноискуствосаженама(имајком)алипристаје
да се поиграва са понудом софтвера којим се бираНима
нинопонашање,којеукључујеи сексуалнусубмисивност.
Одлазећичакиусиловање(у,какосамаНиманинаводи–
најчешћусексуалнуфантазијумушкарца),Милутинупот
пуностипреузимаигру контролеимоћи,међутимонаму
убрзопостаједосадна.КадаодлучидаискључиНиманииз
задатогсетапонашања,дајућијојмогућностдасамостално
бирасвојереакције,тј.дасвесноодлучујеоњима,очекују
ћиразвојемотивневезе,Милутинсенеочекиваносуочава
саНиманиномхладноћомиодбијањемдаљекомуникације,
изложившитакосопственурањивостдоекстрема.КадаНи
манипостане„ослобођенажена”онасенеокрећеМилути
ну,свомослободиоцу,итозањегапредстављаизненађење.
ТекстањеМилутиновекататонедепресиједоводидоНима
нинеемпатијеионадоносиодлукудасеискључикакоби
изворМилутиноветрауменестао.Међутим,Милутинјетај
којидоносифиналножртвовање–дабинапуниоНиманину
готовоиспражњенубатерију,излажесевисокојрадијацији.
Оставившиотворенкрај,далићеМилутинпреживетиили
не,ауторипостављајуамблематичнипоследњикадар,рефе
ренцунаМикеланђеловодело„Пиета”–Ниманиузагрљају
држиМилутинаипољубига,штосугеришеhappyend,алии
јошједнуистину.Наиме,коликојеМилутинтворацНимани
каоослобођенежене,толикојеиНиманитворацМилутина
којисееманципујеодулогемушкарцакојидоминира.На
ративнилукупотпуностипратиархетипскиразвојодноса
мушкарца и жене – игру завођења, перформанса, контро
ле,препуштања,преузимањамоћи.ИдејаСимондеБовоар
(SimonedeBeauvoir)осамоиспуњењуженекрозтрансцен
денцијукојомпревазилазисвојупозицијукаообјектаикао
Другог, заЏудит Батлер (JudithButler) не представља ни
шта друго домаскулину стратегију, „маскулини пројекат”
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будућидајемоделслободе„отелотворенумушкомроду”25–
нова,ослобођенаНиманинијеништадругодоМилутинов
маскулинипројекат.Алионапостајеправољудскобићетек
одлукомдасеукине,дасеугасикакобиспасилаМилутина.
Њено „киборшко технолошки пенетрирано тело допушта
(јој)даодбацирајскепојмовебићаиженскостиидаокре
нелеђаисторијирепресијекојупрвобитнимитпотврђује”.26
С почетка је Нимани сведена на тело и на телесно, тело
каообјектМилутиновежеље,увекдоступнотело,алииу
ширемсмислуина–„жељузазнањем–телокао’еписте
мофилски’ пројекат.”27Њено савршено привлачно тело не
представљапукофизичкотелокао„прекултурноипрелин
гвистичко”28већтелокаосоциокултурниконструкткојиза
добијазначење.ПодсећајућидасуизаФројдаизаМелани
Клајн(MelanieKleid)изаБатаја(Bataille)жељазасазнањем
повезанасасексуалношћу,ПитерБрукс(PeterBrooks)даље
упућујена„фаличкипоглед”,погледмушкарцанажену,на
којискрећепажњујошиЛисАјригареј(LuceIrigaray),као
„кључни елемент сваког епистемолошког пројекта”.29Ми
лутиноважељајежељазапоседовањемалиизазнањемите
жељесепреплићу–li bi do aman di, li bi do do mi nan di i li bi do 
ca pi en di (пожуда заљубављу, замоћи, за знањем) – рече
но језикомсветихотаца–увексубилеблискеповезанеу
Западнојфилозофијиилитератури”30.

Слика2–покретањесофтвераНимани31

СамкастингСтојеуулозиНиманисимптоматичанје–Стоја
јеиначепознатакаоонлајнпорноглумица,иближајеоном
таласу феминисткиња које подржавају овакво сексуално

25Butler,Ј.(1986)SexandGenderinSimonedeBeauvoir’sSecondSex,Yale 
French Stu di esNo.72,NewHaven:YaleUniversityPress.p.43.

26Stevenson,М.C.(2007)Tryingtoplugin:PosthumanCyborgsandtheSe
arch forConnection,Sci en ce Fic tion Stu di es,Vol.34,No.1 (Mar.,2007),
p.87.

27Brooks, P. (1993) Body Work: Ob jects of De si re in Mo dern Nar ra ti ve,
Cambridge:HarvardUniversityPress,р.5

28Исто,стр.7.
29Исто,стр.9.
30Исто,стр.11.
31Обефотографијепреузетесаsajtaimdb.com
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ослобађање и не идентификују га са објектификацијом и
субмисивномулогомженеупорнографскојиндустрији,бо
рећисезаправасексуалнихрадница.Онајеиауторкакњиге
есејаPhi lo sophy, Pussycats and Pornукојојстојисентенца
потпунопримењиванањенликНиманиуодносунаМилу
тина:„Људимечестовидекаодводимензионалнурепрезен
тацијуиизврћумојпрограмтакодаодговаранаративимау
њиховимглавама”.32Ниманикаоандроид,каокиборг,„нај
лиминалнија креатура”33 у СФжанру, поседује идентитет
који се „неможе се тицати само бекства или „бестелесне
егзалтације”,онсетакођеморатицативезамеђујединкама
(...)Аутономијазакиборгајенемогућаинедовољна.”34

Слика3–СтојаиСебастијанКавацакаоНиманииМилутин
 

Жен ски род –  
про је кат или кон струк ци ја?

Човечанство је мушко и мушкарац дефинише жену не по њој 
самој већ у односу на њега; она се не сматра аутономним бићем... 
Она је дефинисана и разликује се у односу на мушкарца; она је 
секундарна, неесенцијална насупрот есенцијалном. Он је Субјект, 

он је Апсолут – она је Други.

СимондеБовоар

ПротагонистафилмаЗоередитељаДрејкаДоремуса,Коул
(ЈуанМекГрегор /EwanMcGregor),  јенедавноразведени
програмер у компанији која производи софтвере помоћу
којих се детектује степен психолошког поклапања роман
тичних парова али ради и на пробној серији андроида,
синтетичких репликаната који би представљали савршене
партнере–онекојиникаданеповређујуиникаданеодлазе.
УКоула се заљубљује репликанткиња Зое (ЛеаСеду/Lea
Seydoux)чијијеКоулкреатораонјојоткривадазаправони
једевојкавећандроид.Иона,каоиРејчелизИс тре бљи ва ча
имаимплантирана сећањакоја творењенидентитет.Коул

32ClarkFlory,Т.StoyaIs‘Over’TalkingAboutFeministPorn,18.June2018.,
1. March 2019., https://jezebel.com/stoyaisovertalkingaboutfeminist
porn1826771529

33Stevenson,M.C.нав.делостр.89.
34Исто,стр.101.
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сазадршкомзапочињеромансусаЗоекојачезнедајеКоул
прихватикаољудскобићеикаожену.Наконпривременог
раскида,КоулконачноприхватаЗоинукиборшкуприродуи
happyendјекрунисантренуткомкадањенсинтетичкиорга
низамуспедапродукујесузесличнељудскимкаопроизвод
снажнихемоција.

Да ли Зое постаје „женом” у смислу који је дефинисала
Симон де Бовоар  – „жена се не рађа, женом се постаје”
(сентенцаиздела„Другипол”/Ledecièmesexe)причему
„термин’женскогпола/женка’означавафиксиранииденти
чансетприроднихтелеснихчињеница(...)атермин’жена’
означава мноштво начина на које те чињенице присвајају
културнозначење”35?Зоенијебиолошкажена(нијеженског
пола)собзиромда:

1)нијеживобићевећрепликант

2)непоседујеXXхромозоме

Зое је креирана да изгледа као атрактивна, интелигентна
женакојајеобјекат,идеаланпартнерзамушкарцакојина
равноморадапревазиђесазнањедаисподњенесавршено
дизајниранесиликонскекожепостојеструјнаколаичипови.
Али,упитнојеиколикоЗоејестеженачијијерод(културно)
конструисанњеном улогом и колико она постајеженом –
ако посматрамо реинтерпретације идеје Симон де Бовоар
коједоносиЏудитБатлер,акојапосматрародкао„процес
интерпретацијетела,давањекултуралнеформетелу”одно
сно„битиженазначипостатижена“штопредставља„акти
ванпроцесапропријације,интерпретацијеиреинтерпрета
ције примљенихкултуралнихмогућности”36, неопходно је
приметитидаБатлероватакођеуказујеинаамбиваленцију
чина„постајања”којунаводиСимондеБовоар–заБатлеро
ву,тајчинносиамбиваленцијубудућидародистовремено
јестеи„пројекат”(избор,одлука)и„конструкција”(пасив
но је детерминисан од стране патријархата и фалогоцен
тричногјезика).Зое,стога,немамогућностизбора–њено
присвајањероданијењенпројекатвећКоулов,онајеиса
маКоулов пројекат и она подлеже конструкцији, она је и
дословниконструкт.Поредтогаштојелишенапола,Зоеје
лишенаиродаикаотаквапостајеидеаланпартнерКоулу.
Његовабивша супруга са којомима синаостаје у домену
бовоаровскеженекојајетопостала,еманципујућисеодКо
ула.Садругестране,КоулнесамоштојествориоЗоекао
заменузастварнужену,онјезасвојукомпанијуствориои

35Butler,Ј.нав.делостр.36.
36Исто.
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мушкипрототип андроидаЕша.Еш је, за разликуодЗое,
одмахбио„свестан”својекиборшкеприроде,иЕшзаправо
представљаКоуловпокушајпревладавањаограничењасоп
ственогпола(мушког)даможе„рађати”–управоЕшпред
стављасинтетичкипанданстварномсинукојегфизичкини
јемогаородити(будућиданемаматерицу,каоштојеима
његовабившаженакојајеродиласина).

Зоинотелоније„чисто”тело(таквотелоинепостоји),оно
јепре„ситуиранотело,локускултурнеинтерпретације”37,
ононијеагамбеновскозое.Наиме,кадаЂорђоАгамбен(Gi
orgioAgamben)подсећанадистинкцијуизмеђупојмаби ос
узначењупартикуларногживотакојиприпадајединкиили
некојгрупиизое,штојеживоткаотакав,каобиолошкачи
њеница(видетиHo mo Sa cer)–првипојамподразумевагра
ђански,политичкиживотиполитичкувидљивостдокдруги
подразумеваискљученостизгрупе.Зоенијетакавзое,она
учествује у једној својеврсној политици креирања односа
измеђуљудииандроида,онајемишљенадабудесавршени
сурогат стварнеженекојимсемушкарцудоносиблагодет
уживањауемоционалномодносу.Иакопрототип,онајебу
дућитржишнипроизводновеекономије.Аковамсофтвер
каже да са реалним партнером не постоји велико подуда
рање, ту је Зое као серијски производ који ће обезбедити
готовоапсолутнопоклапање.Иакоутомзамишљеномдру
штвупостојеборделисаандроидимакоји,кадасеистроше
једноставнозавршенађубришту,угашеногсофтвера,Зоеје
чистасликаЕве (преизгонаизРаја),невинаинедирнута.
Иакоделујекаосвојеврстанкатарзичниhappyend укомеЗое
продукујућихуманесузетрансцендирасвојепостојањекао
обичногкиборгаунештоизузетноблискољудском,филм
скапричадоносиприличнодистопијскузавршницунагло
балном плану.Постоји граничниАгамбенов појам а то је
појамго лог жи во такојинијенизоениби ос,већнештоиз
међу,једнаврстаполитизованогзое,иживотизложенсмрти
(натомеАгамбендаљеградисвојумисаооконцентрацио
нимлогорима).Утомекстремномправцумоглибисмопо
сматрати и подухвате Коулове компаније која ће серијски
креиратимноштвоЗоеиЕшевазакојећеувераватиљудеда
суимнеопходникакобиживелимитскиhap pily ever af ter.
Самојеједан,пак,коракдоприсиледасетакоипроживи
остатакживота.

37Исто,стр.46.
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Суб вер зи је кул тур них обра за ца –  
ки бор шко осло ба ђа ње од пар ти јар ха та

У филму Ex Mac hi na Кејлеб (Домнол Глисон/ Domhnall
Gleeson) јемладипрограмеркога је ексцентричнимилио
нерНејтан(ОскарАјзак/OscarIsaacs),власникфирмекоја
јеинтернетгигант,позваоусвојуизолованулабораторију
да учествује у експерименту одређивања да ли креирана
вештачка интелигенција, андроид у женском обличју Ава
(АлишаВикандер/AliciaVikander) уме дамислии има ли
свест.ОвапоставканаслањасеначувениТјурингов(Alan
Turing)тесткојимсеодређуједаливештачкаинтелигенција
можеда„размишља”каочовек.Иницијално,овимтестом
којијепредстављаосвојеврсну„игруимитације”педесетих
година прошлог века, испитаници су утврђивали да ли се
изапаравана(илиусуседнојпросторији)налазимушкарац
илиженасакојимаиспитаницикомуницирајуписанимпу
тем, али је тест еволуираоуправцупроценедали сеиза
паравананалазичовекили(мислећа)машина.Уовом,пак,
случају,паравананема,исвејетранспарентно–Кејлебнеко
време путем надзорне камере посматраАву у просторији
стакленихзидова,онајестевештообликованиандроидали
њенаелектронскаколасујасновидљива.Кејлебзатимкому
ницирасањом,онапрвањемуоткривадајојјепривлачани
откривамудајегазда,ингениознипрограмер,заправозли
демијургкојивештачкеинтелигенцијекојејекреираодржи
узаточеништву.

Слика4–АлишаВикандеркаоандроидАва38

Располућенизмеђузадаткакојимујегазданаметнуо(испи
тивањеграницавештачкеинтелигенције)иемпатијепрема
Ави,Кејлебодлучуједазаједносањомпобегнеизгаздине
лабораторије,међутимсхватадагајеАвасамоискористила
каоинструментсвогбекства.Аваузпомоћједногсексуал
ног андроида убија газдуНејтана и бежи хеликоптером у
градокомемаштааКејлебостајезаувекзаточенулаборато
рији.ПодсећајућинасамепочеткеТјуринговогиспитивања
умејулимашинедамисле,утексту„Безсекса,молим,ми
смопостљуди!”,СлавојЖижекпостављапитање „како је

38Фотографијапреузетасасајтаimdb.com
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дошлодооваквог заокрета–одутврђивањаразликамеђу
половимадодетектовањаразликеизмеђуљудиимашина”
тврдећида„успешнаимитацијаженскиходговораодстра
не мушкарца (или обратно) не би доказала ништа пошто
полниидентитетнеутиченаначинкомбиновањасимбола,
докбиуспешнаимитацијачовекаодстранемашинедока
заладатаквамашинаумедамисли,јер’мишљење’запра
во представља исправан начин комбиновања симбола”.39
Уразговорима саНејтаном,Кејлебнеразуме збогчега је
сексуалном андроиду дата сексуалност и пол. „Вештачкој
интелигенцијинијепотребанрод”–тврдиКејлеб,међутим,
Нејтановаидејаједаниједносвеснобиће,билодајечовек
илиживотиња,неможепостојатибез сексуалнедимензи
је.Аваће,тако,искориститисвојусексуалностдабизавела
Кејлеба,излоупотребилањеговоповерење,одметнувшисе
иодсвогтворца.Читавекспериментпроценедаливештач
каинтелигенцијаАваумедамислизаправојеипроценауме
лиАвадасамосталноодлучује.ПозицијаАвеисексуалног
андроидајејасносубмисивнауодносунањиховогтворца,
онесукреиранедапокажуњеговуинтелектуалнудомина
цију,саједне,исексуалнудоминацијусадругестране.Оне
суњеговеслушкиње,билокаодеоњеговогексперимента,
билокаоњеговесексуалнеиграчке.Аваиосталевештачке
интелигенцијеусинтетичкимтелимакојаподражавајуже
не,поновнасуметафораженинеобесправљенедруштвене
позиције–Нејтановалабораторијапросторје патријарха
та као систему комеженепостоје „једино каомогућност
посредовања, трансакције, транзиције, преношења – из
међумушкараца ињегових истоврсника, у ствари између
мушкарцаињегасамог”40.КакоХаравејеванаводи,крајем
20.векасегубеграницеизмеђуљудииживотиња,између
људскогорганизмаимашинеизмеђуфизичкогинефизич
когсветаа„управотогубљењеграницаводикапозитивној
слицикиборшкогидентититетабудућидасењеговостање
не покорава родном дуализму који привилегује мушкарца
уодносунажену”41чимезаправоАва,несамокаоандро
идвећикаожена,престаједабудеДругиискорачујућииз
оковапатријархата.

Му шки род – не до стат ни суп сти тут

У првој епизоди друге сезоне ББЦ серијеЦр но огле да ло
–Од мах се вра ћам –Марта (Хејли Етвел/HayleyAtwell)
је млада жена чији супруг Еш (поново Домнол Глисон/

39Žižek,S.нав.дело,стр.153.
40IrigarayuPlent,S.str.121
41Carrasco,R.,Ordaz,M.G.andLópez,F.J.M.нав.делостр.72.
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DomhnallGleeson)гинeусаобраћајнојнесрећи.Будућида
живи сама, уизолованој кући, а трудна је,Мартаприхва
тапријатељицинпредлогданајпреуспоставионлајнкон
тактсарепликомЕшачијаје„свест”ипсихолошкипрофил
представљенасофтверомначињениманализомисинтезом
свихњеговихпонашањанадруштвениммрежамаикому
никацијамапутеммобилногтелефонаапотом,кадатајвир
туелниодноспостајесведубљи,одистекомпанијеМарта
наручујеи вернуоживљену силиконскурепликуЕша.Еш
јечакисексуалнофункционалан,међутим,будућидајеан
дроид,оннеспаваинеједе,и,будућидајеандроид,ипак
нема људске и специфично Ешове реакције у „наставку”
емотивног односа са Мартом. Физички је идентичан али
психоемотивнонедостатан.ОноштоМартазаправодожи
вљаваупокушајудасезближисасинтентичкимЕшомје
стефеномен „дóља42 језовитости” (un canny val ley), коју је
дефинисао јапански роботичарМасахироМори још1970.
године–онаподразумевапсихолошкуреакцијучовекана
андроидаи/илихуманоидногроботакојиувеомависоком
процентуличинањега,алинесасвим,такодајеприметна
таразлика– тареакција јепсихолошкинегативна, тај су
сретизазивајезу.АндроидовереакцијенаМартинекоманде
субеспоговорнеитојеувеквраћауспознајудаонникако
неможебитипотпунисурогатпогинулогсупруга.Андроид
сеникаданесупротставља.ВезаМартеиандроиданикако
неможеиматидинамизамкаода јеупитањуживаособа.
Но, када зажелида га сеотараси,наредившимуда скочи
салитице,репликаЕшамолизасвој„живот”иМартаод
лучује да гапоштеди.Међутим, задржаће гана тавану.У
последњемкадру,наконнеколикогодина,наћеркинрођен
дан,МартадопуштаћеркидапосетиЕшанатавануидага
почасти тортом. Ешпостоји као једна врста декора али и
мрачнетајне–онсамоделимичноиспуњаваМартинепси
хосексуалнепотребеаћеркијезасигурнопокушајсурога
таоца,далекиконтактсаоцемкоганикаданијениупозна
ла.Андроидмушкогродасведенјеналутку,унелагодном
стањуполуприсуства, заправо,Ешово одсуствонадјачава

42Израздóља(анедолина)користимсобзиромдасепојамun canny val ley 
најчешће описује графиком односноматематичкомфункцијом односа
сличности(осаYнаграфику)човекаиандроидаидопадања(осаXна
графику) – тафункција најпре расте а затим драстично опадашто је
сличностчовекаиандроидавећа,односноуједномтренуткучовекусе
превеликасличностсаандроидомпрестаједадопада.Језу,рецимо,не
изазива сусрет са хуманоидним роботомЦ3ПОизЗве зда них ра то ва
јерјеочигледноразличитодчовекаиаконањегаподсећа–онизазива
симпатије ане одбојност.Таруптура која се когнитивнопростирена
релацији„скорокаочовек”до„сасвимчовек”управојепредстављена
„дољомјезовитости”.
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присуствоњегове силиконске реплике. Аутори ове епизо
де заправо реплицирају на тврдњу архитекте компјутер
скихсистемаинеуронаучникаМарвинаМинског(Marvin
Minsky)когакритикујеиКетринХајлс–„најважнијаствар
увезисасвакомособомсуподаци,ипрограмиуподацима
којисеналазеумозгу”43.Мартатоневидитакобудућида
подациоЕшусачуванинегдеусајберпросторуникадане
могузаменитицеловитоискуствокоје јеималасањим.У
томсмислу,чиниседаЕшостаједафункционишесамоза
довољавајућињенесексуалнепотребеикаосувенирједне
истинскеромансе,заточеннатаванупопутјуродивихјуна
кињаготскихромана,каомрачнаалинеопходнатајнаједне
породице.Онјенеуспелихибридчовекаимашине,мушки
родсведенналуткукојој јепоштеђен„живот”којинедо
стижепозицијупостхуманогсубјектакојиустањувиртуал
ностипредставља„амалгам,збирхетерогенихкомпонената,
метаријалноинформациони ентитет чије границе подле
жунепрекиднојконструкцијииреконструкцији”44.Његова
даљареконструкција је онемогућена јерМарта обуставља
пројекатњеговееволуције.

За кљу чак

Пост ху ма на теласу„хибриднаилифлуиднателакојаре
метеподелунаинформацијуинаматеријално”али„чакиу
кибернетскомконтексту,гдејезамагљивањеграницадове
денодоекстрема,родненеједнакостипостоје”45.Уодабра
нимпримеримапоказалисмоправцееволуцијепост ху ма
нихтелаипост ху ма них емоционалниходносабудућидаи
људиивештачкеинтелигенцијекојесањимаостварајувезе
чине con di tio post hu ma na. Посматрајући идентитете жене
каоандроида,киборгаодносновештачкихинтелигенцијау
филмскимСФромансамапратилисмоизвођењеродавели
кимделомуоквиримазапажањаЏудитБатлер,премакојој
жене„окупирајусвојателакаосвојеесенцијалнеизаробља
вајућеидентитете(…)имонополизујутелеснусферу”46док
семушкарацможеодвојитиодсвогтелаибитинезависан
одњих,присвајајућибестелеснеквалитетекаоштосуду
ша,свест,и/илитрансценденцијаиутојтачкињеговоте
лопостајеДругиа„маскулино’ја’бестелеснифеномен”47.
У највећем броју примерамушкарац је носилац есенције,
трансцеденције и он је доминантан у односу на женску

43MinskyinHayles,K.р.244.
44Hayles,K.нав.делостр.3.
45Stivenson,M.C.нав.делостр.72.
46Butler,J.нав.делостр.43.
47Исто,стр.44.
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вештачкуинтелигенцију.Уекстремнимсценаријима,жена
„немабиће,чакниједнуулогу;нивластитиглас,нижељу
(...)неманишташтобисевиделоондегдемушкарацмисли
да би требало да буде припадник: само рупу, сенку, рану,
’пол који није онај прави’”48.Међутим, оквир виртуелног
и кибернетског свакакако уноси „флуидност у идентитете
којисунекадаморалидабудуфиксирани”49тесепозици
јаженекаоДругогусистемубинарнихопозиција,систему
којијеприличнокрутопостављен,унаучнојфантастициу
којојсеграницезамагљујују,можекретатикаеманципацији
иизласкуизпатријархалногмоделакојипривилегујеједан
крајтојбинарногсистема(мушки).Показалисмокакосеу
многиманализиранимпримеримапроблематизујеидекон
струишепоредактаквебинарнеопозицијередефинисањем
роднихулога.

ЛИТЕРАТУРА:
Agamben,G.(1998)Ho mo Sa cer: So ve re ign Po wer and Ba re Li fe,
Stanford:StanfordUniversityPress.

Beauvoir,deS.(1974)The Se cond Sex.Trans.H.M.Parshley,New
York:VintageBooks,рр.XVII–XIX

Bilbija,K.(1996)NajmlađalutkaRosarieFere:oženama,lutkama,
golemimaikiborzima,Žen ske stu di jebr.2/3,Beograd:Centarzažen
skestudije,7.7.2019.https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/
elektronskaizdanja/casopiszenskestudije/zenskestudijebr23/270
najmladalutkarosariefereozenamalutkamagolemimaikiborzima

Bordo,S.(1993)Un be a ra ble We ight,Berkley&L.A.&London:Uni
versityofCaliforniaPress

Brooks,P.(1993)Body Work: Ob jects of De si re in Mo dern Nar ra ti ve.
Cambridge:HarvardUniversityPress.

Butler,Ј.(1986)Sex and Gen der in Si mo ne de Be a u vo ir’s Se cond Sex,
YaleFrenchStudiesNo.72,NewHaven:YaleUniversityPress.

Carrasco,R.,Ordaz,M.G.andLópez,F.J.M.(2015)Sci en ce Fic tion 
and Bo di es of the Fu tu re: Al ter na ti ve Gen der Re a li ti es in Hollywo od 
Ci ne ma,JournalofFuturesStudies,20(2),Taipei:TamkangUniversity.

ClarkFlory,Т.StoyaIs‘Over’TalkingAboutFeministPorn,18.June
2018.,1.March2019.,https://jezebel.com/stoyaisovertalkingabo
utfeministporn1826771529

Goh,К.WhytheFutureisNotFemaleinScienceFictionCinema,
LittleWhiteLies,3.Dec.2017,4.Feb.2019.https://lwlies.com/artic
les/womeninsciencefictionbladerunner2049exmachina

48Plent,S.нав.делостр.121.
49Исто,стр.119.



369

ВЕСНА ПЕРИЋ

Harraway,D.(1991)ACyborgManifesto:Science,Technology,and
SocialistFeminismintheLateTwentiethCentury,Si mi ans, Cyborgs, 
and Wo men: The Re in ven tion of Na tu re,NewYork:Routledge

Hayles,K.(1999)How We Be ca me Post hu man: Vir tual Bo di es in 
Cyber ne tis, Li te ra tu re, and In for ma tion,Chicago/London:
UniversityofChicagoPress

Plent,S.(2003)Namatriksu:Sajberfeminističkesimulacije,Kul tu
ra,prir.drZoricaTomić,br.107/108,Beograd:Zavodzaproučavanje
kulturnograzvitka

Reeves,B.andNass,C.(1996)The Me dia Equ a ti on: How Pe o ple 
Tre at Com pu ters, Te le vi sion, and New Me dia Li ke Real Pe o ple and 
Pla ces,Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Spector,P.E.(2006)Dre ams of Lo ve and Fa te ful En co un ters: The 
Po wer of Ro man tic Pas sion.NY:AmericanPsychiatricPub.

Stevenson,М.C.(2007)Tryingtoplugin:PosthumanCyborgsand
theSearchforConnection,Sci en ce Fic tion Stu di es,Vol.34,No.1
(Mar.,2007)

Williams,A.(2019)DoYouTakeThisRobot…,19.January.2019.,
20.August2019.,https://www.nytimes.com/2019/01/19/style/sex
robots.html

Žižek,S.(2001)Bezseksa,molim,mismopostljudi!Pre lombr.1,
godinaI,Beograd:Centarzasavremenuumetnost

Фил мо гра фи ја:
Me tro po lis, FritzLang(1927,GER)

Star Wars: A New Ho pe,GeorgeLucas(1977,USA)

Bla de Run ner, RidleyScott(1982,USA)

Alien: Re sur rec tion,JeanPierreJeunet(1997,USA)

Step ford Wi ves,FrankOz(2004,USA)

S1m0nе, AndrewNiccol(2004,USA)

I, Ro bot,AlexProyas(2004,USA)

Black Mir rorS02E01Be Right Back,OwenHarris(2013,UK)

Her, SpikeJonze(2013, USA)

Ex Mac hi na,AlexGarland(2014,USA)

Zoe, DrakeDoremus(2018,USA)

Bla de Run ner 2049,DenisVilleneuve(2017,USA)

Едер ле зи Рај зинг,ЛазарБодрожа(2018,СРБ)



370

ВЕСНА ПЕРИЋ

VesnaPerić
RTS–RadioBelgrade,Belgrade

STATUS–IT’SCOMPLICATED

DE/CONSTRUCTIONOFGENDERIDENTITY
INROMANTICSFFILMS

Abstract

The paper researches romance between humans and artificial
intelligence,intermsofgender,insciencefictionfilmnarrativesofthe
21stcenturyandexaminestheextentofthedominantmatrixinwhich
themanishumanandthewomanisartificialintelligence,subordinated
tothemaleconsumer/creator.Also,thepaperexploreswhatconstitutes
thegenderidentityofawomanasanOther invirtualandcybernetic
environments, starting from the framework of the phenomenon of
post human, as understood by Katerine Hayles and referred to by
SlavojŽižek,inspiredbythecultessayA Cyborg ManifestobyDonna
Harraway, aswellasthegenderdeterminationasresearchedbyJudith
ButlerinherdialoguewithSimonedeBeauvoir.Inthefilmnarratives
likeHerbySpikeJonze(2013),Ex MachinabyAlexGarland,Zoeby
DrakeDoremus (2018) and the debut filmEderlezi Rising byLazar
Bodroža(2018),amancreatesand/orcommunicateswithanandroid,
building an emotional connection.On the other hand, in an episode
of theBBCseriesBlack Mirror titledBe Right Back (2013)directed
byOwenHarris, there is a singularexampleofawoman re/creating
the belovedman in the form of a silicone android. These examples
destabilize rigidbinarygendermodel, introducingnewvalues to the

conceptofgender.

Key words: gender identity, android, cyborg, artificial intelligence, 
posthumous, romance, science fiction.


