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GA ZING BALLЏЕФАКУНСА
Сажетак:Утекстусеанализирапримењенуметничкипоступак
уциклусу„GazingBallЏефаКунса”.Циклуссепретежносастоји
однизарепродукцијачувенихуметничкихделакојимаауторпри
дружујелапислазуликуглевисокорефлектујућеповршине.Осла
њајућисенастратегијуапропријације,Кунсповлачилинијукојом
повезујевишевековаразвојазападноевропскеуметности.Одабир
делакојаћебитирепродукованаапотомизложена,резултатсу
стратешкеодлукеконципирањапоставке,чимеКунсдобијаста
тус уметникакустоса.Примењенимпоступкомапропријације у
циклусу„GazingBall”,ЏефКунснавишенивоазахватаодноспре
мауметничкомнаслеђу.Ништанеостајеизузето,одинституци
онализованеисторијеуметности,прекодоминантнихинтерпре
тативнихоквира,разумевањаодносаоригинал–копија,досамог
доживљаја уметничког дела. Иако Кунс избегава активистичку
позицију, његова дела посматрача не остављају равнодушним.
Онагапозивајудапоновоиспитасвојодноспремауметничком
наслеђу, како на нивоу разумевања, доживљавања и интерпре
тирања,такоинанивоувредновања.

Кључнеречи:апропријација,ЏефКунс,„GazingBall”,редимејд,
уметност

ЏефКунс(JeffKoons)једанјеоднајзначајнијихпредстав
никасавременеуметничкесцене.Већнаконпрвесамостал
неизложбе1980. године,Кунсоврадпочињедапривлачи
пажњуводећихгалеријаиуметничкихинституција.Широј
јавностиКунс јемахомпознатпосвојимскулптурамаЗец
иПасодбалона, тепофлоралнимскулптурамамонумен
талнихразмера–Штене (1992), приказаној уРокфелеро
вомцентру,атрајноизложенојумузејуГугенхајмуБилбау,
каоиПодељенастолицазаљуљање(Split–Rocker,2000),
приказанојуПапскојпалатиуАвињону,Версајскомдворцу,
ФондацијиБијилеруБазелу,каоиуРокфелеровомцентру.
Одмногобројнихизложбина којима је учествовао, свака
кобитребалоистаћиретроспективнуизложбу(JefKoons:
ARetrospective,27.јун–19.октобар,2014),уорганизаци
јиВитнимузејаамеричкеуметности,којајекрајемистеи
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почеткомнареднегодинебилаприказанауЦентруПомпиду
уПаризу,апотомиуМузејуГугенхајмуБилбау.Кунсједо
битникмногобројнихнаградаипризнањаодкојихпосебно
требаистаћи:Наградузаистакнутадостигнућаууметности
(DistinguishedArtsAward)којудодељујеСаветПенсилвани
је за уметност, 2009;Почаснидокторат уметностиКолеџа
Јорк(Пенсилванија),2017;НаградузакултуруградаБерли
на,2000;итд.Поредтога,почаснијечланКраљевскеакаде
мијеуЛондону,2010;добитникјеЛегијечасти(Of cierde
laLegiond’Honneur),2007;каоиОдликовањазауметност
којудодељујеВладаСАД (StateDepartment’sMedal of the
Arts),2013.

Кунсовуметничкирадобичноседоводиувезусакретањи
маунутарпостмодернеуметности,илипрецизнијенеопоп
арта.Исходиштањеговогприступа,пресвегатребатражи
тиуДишановим(Duchamp)уметничкимекспериментимаи
наслеђупопарта,ауоквирукојег,првенственоурадовима
Клејза Олденбурга (Oldenburg), Ендија Ворхола (Warhol),
ДонаЕдија(Eddy),идр.Поредовога,уразумевањуњего
вогуметничкогпоступканикаконебитребалоискључити
однос према концептуалној уметности, те шири контекст
развојнихтоковасавременеуметности.Уоствареномхете
рогеномуметничкомопусу,Кунсиспитујесложенеодносе
који карактеришу савремену културу, прожимајући утица
јемасовнихмедија,културесећања,потрошачкогдруштва,
културногнаслеђа,алииопчињеностисавременимматери
јалимаитехнологијамањиховеобраде.

ЗаразликуодДишана,којисвојимрадовимаизражаваоштру
критикуграђанскогдруштва,учмалостидухаиинституци
оналног лицемерја, Кунс прихвата специфичну стратегију
мекекритике,разрађенешездесетихгодинадвадесетогвека
уамеричкомпопарту.Он,наиме,уманируЕндијаВорхола
подвлачидањеговирадовинемајуизраженукритичкуди
мензију.1Међутим,управооноштовидимо, једнакокаои
уВорхоловимрадовима,јестенепретенциозноевидентира
ње савремености које нас не оставља равнодушним.Кунс
постајесведоктријумфабаналног,инфантилног,нагонског;
хроничардобакојејеусвомколективномстрахуодреволу
цијеодбацилоидеалеипотрагузановим,хуманијимдру
штвом.Увременухипертрофиранеразменесензација,које
многи теоретичари објашњавају придевом информациони,
савременичовекпрепуштасеглобалнимстратегијамазаво
ђења,безнамереданапустисигурнупозицијуцентраоко

1 Galenson, D.W. (2009)Conceptual revolutions in twentiethcentury art,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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којеггравитирајумедијскимасовнорепродукованипразни
означитељи.Иакојошувекужижихуманоцентричнихин
терпретацијастварног,човекдвадесетпрвогвекаодбацује
веруумогућностновогхуманистичкогпројекта,истрајава
јућинаочувањудруштварадикалнеефемерности.

Разоткривањемиспразностисавременихидеала,Кунсуво
дисумњууидејуубрзаногнапреткакарактеристичногза
савременодоба.Постављајућипитањештајеоноштонас
очарава,алибезиолекултурнихпредрасудаилитежњеда
наметнекритичкупозицију,Кунснамбезималопретензи
јаотварапутсамоспознајеитрагањазааутентичнимживо
том.Постављајућипредпосматрачаизазовда кренеовим
путем,Кунсподсећадапотрагакахуманистичкојоријента
цијиморапоћиодизменеодносапремауметности,очему
сведочиињеговаизјава:„Волимдамислимдакаданапу
ститепросторију,уметностнапуштапросторију.Уметност
је у вези са вашим властитим могућностима као људског
бића.Она је у вези са вашимузбуђењима, потенцијалима
ионимштоможетепостати.Онаафирмишевашепостоја
ње”.2Управонанивоуприхватањаставадауметностафир
мишепостојањељудскогбића,требатражитиперспективу
разумевањаКунсовог уметничког опуса.Кунс нас изазива
да у дугом историјском развоју уметности потражимо ре
флексијеосопственомпостојању.Дауидеалимакојимаје
развојуметностибиовођен,уисторијиукуса,уодносупре
ма уметности, пронађемо смернице које ће нам отворити
путсамоспознаје.

ОваидејаготовојеексплицитноизложенауциклусуGazing
Ball.Циклуссепретежносастојиоднизарепродукцијачуве
нихуметничкихдела,одЂотовог(Giotto)Јудиногпољупца,
прекоТицијановог(Titian)Пасторалногконцерта,ЕлГре
кове(ElGreco)Визијесв.Јована,ВанХарлемовог(vanHa
arlem)Масакраневиних,доПусенове(Poussin)Инспирације
песника,Манеове (Manet)Олимпије, ДишановеСушилице
за боце итд., којима ауторпридружује лапис лазули кугле
високо рефлектујуће површине. Ослањајући се на страте
гијуапропријације,Кунсповлачилинијукојомповезујеви
шевековаразвојазападноевропскеуметности.Одабирдела
којаћебитирепродукованаапотомизложена,резултатсу
стратешкеодлукеконципирањапоставке,чимеКунсдобија
статусуметникакустоса.Његоврадунутаровогциклуса

2 JeffKoons:„I like to think thatwhenyou  leave the  room, theart leaves
theroom.Art isaboutyourownpossibilitiesasahumanbeing. It’sabout
yourownexcitement,yourownpotential,andwhatyoucanbecome.Itaf
firmsyourexistence“,JefKoons,BeverlyHillsCA:GagosianGallery,April
27August18,2017.
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мањејерезултатразмахаиндивидуалногуметничкогруко
писа,коликорефлективногодносапремазатеченомнаслеђу.
Чинодлукепостајепоследњеуточиштеаутентичности.По
зиција ауторства осигурана је учешћему дефинисањуна
рочитеинтерпретацијеуметничкогразвојаЗападнеЕвропе.
Кунскаоуметниккустособнављаизворнозначењеаутора,
каоаутентичногтумачабожанскеречи.Свакако,овденије
речотумачењусветихсписа,већоинтерпретирањусвете
историјекултуре.Дефинисатиисторијукултурногразвит
ка,значидатиинтерпретацијуразличитимсиламадомина
ције,чијејесучељавањеодређивалотоковеисторије.Тоне
значисамообезбедитиафирмацијудоминантнимтоковима,
већимосигуратииконтинуитет.Утемељитиинтерпретаци
ју развојне линије, која ће понудити визију савремености
као резултата удружених генерацијских напора и њихове
оријентисаностикаистомидеалу.Идеалукојијесвојомне
упитношћуипретензијаманауниверзалност једнакосвет
коликоибожанскареч.

Дефинисатискуподабранихуметничкихдела,значиначи
нитирезускупуколективнихтежњи.Овонарочитоуокви
рењеувезијесадефинисањемрепрезентативнихпримера,
чијаинтерпретацијачиниосноввредносногсистемауко
јитребаобезбедитиверу.Уметниккустосуправозатечене
интерпретативне системе, историје уметности, архивску
грађуилипакмузејскеколекције,препознајекаоматеријал
којиподвргавауметничкојобради.Онинтервенишенаса
момткивууметничкогнаслеђа,проширујућињеговкорпус
јошјединокрозумножавањеинтерпретацијаиостварених
интервенција.Фокусњеговограданијеутрагањузановим
формама,уутемељењунарочитогауторскогизраза,проши
рењуутврђенихизражајнихсредстава,већуредефинисању,
реинтерпретирању и реконтекстуализацији институциона
лизованихселекцијарепрезентативнихпримера.

Утомсмислу,кадаименујерадовеовесеријеЏефКунсупра
воуцелостииприсвајаоригиналненазиведелакојепреу
зима,придодајућиимсинтагмуGazingBall,каосвојеврсну
ознаку ауторизоване селекције. Насловима попут:Gazing
Ball(daVinciMonaLisa),GazingBall(FragonardYoungGirl
PlayingwithherDog),GazingBall (TintorettoTheOriginof
theMilkyWay),итд.,Кунсуправоиподвлачиуспостављену
везу са институционализованом историјом уметности. Он
некрећепутемрадикалногнегирањаинтерпретацијаумет
ничких кретања. Иако, евидентно, надахнут уметничким
авангардамаизпрвихдеценијадвадесетогвека,оннеуво
дирадикалнипрекидунастојањудаустановиноветемеље
уметничкогразвиткаиинтерпретирањацелокупнекултурне
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прошлости.Његовциљнијеутемељењеједнерадикалноно
веисторијеуметности,већевидентирањедоминантнихту
мачења,интерпретацијаиразумевањауметничкогнаслеђа.

Аутентичност радова овог циклуса, огледа се дакле у се
лекцији,одабирузатеченихуметничкихдела,теусеријал
ноизведенојинтервенцији.Поступакапропријације,уши
рем смислуможебити сагледан као својеврснаформаре
димејда.Кунснаовомнивоуостајенатрагупостмодерних
уметничкихистраживања,настављајућилинију трансфор
мисањаредимејда,каообликауметничкогизражавања,од
његовог зачетка, обележеног Дишановим редимејдима из
другедецениједвадесетогвека,прекоњеговихконцептуа
листичкихинтерпретација остварених у радовимаЏозефа
Кошута (Kosuth) и групеArt & Language, до преузимања
уметничкихизразаистиловакарактеристичнихзатранса
вангарду (Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi),
теприсвајањауметничкихделадругихауторасвојствених
апропријацијскојуметности(SherrieLevine,BarbaraKruger,
GregColson,MalcomMorley, итд.). Директним укључива
њемДишановогредимејдаСушилицазафлашеуселекцију
радованакојимаинтервенише,тепоигравањемсаремини
сценцијомнањеговрадБициклточак,Кунснасимболичан
начинподвлачиисходиштесопственогпоступка.Овачврста
повезаностсаДишаном,нијеостваренасамонаформалном,
већузначајнојмериинапоетскомплану,штојеумногоме
управоиподвученотранслитерацијомДишановогБицикл
точкаоствареномурадуGazingBall(Stool).

РадGazingBall(Stool)јединијеизузетакудоследномспро
вођењуинтервенцијауциклусуGazingBall.Заразликуод
осталихрадовациклуса у којимапримењује поступакдо
давањалапислазуликуглевисокорефлектујућеповршине
копијиодабраногуметничкогдела,овајрадсачињен јеод
беле дрвене столице на којој је кугла постављена. Кријен
(Crehan) овај рад интерпретира као резултат уметниковог
личногимагинативногпоступка.3РадGazingBall(Stool)то
свакакои јесте,имигадоистаможемосагледатикаочин
аутореференцијалности,нопоредтога,уњемуможемопре
познати снажно изражену ауторефлексивност, те извесно
идентификовање са Дишаном. Облик столице упућује на
везусаБициклточком(1913),иакоисходиште,будућиде
лимичномодификовано,остајесамодонеклепрепознатљи
во.Кунсуклањанепокретнидеобицикласточком,докна
столицу,готовоидентичнуонојсатрећеверзијеДишановог

3 Crehan,D.(October25,2016)London–JeffKoonsatAlmineRechGallery
ThroughJanuary21st,2017,ArtObserved.
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рада(BicycleWheel,MoMA,1951),постављакуглу,каока
рактеристичан елемент чијимдодавањемостварује интер
венцију у радовима овог циклуса. И у самом називу, ова
везаостајезамагљена.Супротноназивимаосталихрадова
циклуса,којиувекукључујуназиворигиналногделанако
мејеинтервенцијаизвршена,овајрадреферишенастолицу,
једаноддваелементарадакојијеДишануоригиналномна
зивуизоставио.Овде,дакле,нијеречодоследноизведеној
интервенцији, начињеној проширењем селектованог рада,
већ пре свега о транслитерацији, оствареној модификова
њеми делимичним укидањемизворнеформе, но уз задр
жавањеснажнеасоцијативневезесаисходиштем.Учињен
поступак,не само због својеизузетностиунутарциклуса,
већиповезаностиуправосаБициклточком,каопрвимДи
шановим редимејдом, оставља утисак готово програмске
изјаве,подвлачећиснажнупаралелуизмеђуреволуционар
ногувођењаредимејдауобластуметничкоградаиинтер
венцијаостваренихуциклусуGazingBall.

Заснивајућичитавциклусна апропријацији, уз евидентно
повлачењепаралелесаДишановимистраживањимаоства
ренимједанвекраније,Кунсотварамогућностразумевања
циклусасатеоријскихпозицијаинтерпретацијередимејда.
ПретходнојеспоменутодаКунсциклусомGazingBallна
стављалинијуразвојаредимејдакаообликауметничкогиз
ражавања,препознајућикаоуметничкуграђусистемекла
сификације, селекцијеиинтерпретације уметничкихдела.
ОноначемуКунсзаправоинтервенишејестесамаистори
јауметности,алинекаодисциплина,већкаоколективно,
институционалноутемељено,сагледавањеидоживљавање
уметничких кретања, односно као идеолошка представа
замишљеногуметничкогразвоја.

Кунс, попут Дишана, преузима нађене објекте, али ово
гапутатонисуиндустријскипроизведенипредмети,нити
паксировматеријалприродногсвета,којикаткадусвојим
радовимакористеАрп(Arp),Швитерс(Schwitters)иЈанко
(Janco), већ сам поступак селектовања, интерпретирања и
вредновањауметничкихдела.Кунсинтервенцијунеспро
водинаоригиналнимуметничкимделима,чимејеизбегну
то разумевање самогдела каоматеријала даљеуметничке
обраде. Уместо тога, он у свој рад укључује репродукци
је, као визуелне записе који преносе информације о делу,
учествујући, истовремено, у ширењу нарочитог система
уверењао свету уметности.Овим знацима, који заступају
не самооригинална уметничка дела, већи системењихо
векласификације, разрађенеприступеуинтерпретацијии
договоренемоделењиховогвредновања,Кунсдодајекугле



352

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ

начијимсеповршинамарефлектујукакоамбијентукоме
седелоналази,такоисампосетилацутренуткупосматра
њауметничкогдела.Уводећирефлексијупосматрачауде
ло,Кунснаглашавасамчингледања,повлачећи још једну
паралелусаДишановимпоступком.КоментаришућиДиша
ново заснивање редимејда,Ханс Рихтер (Richter) напоми
ње:„тимештоје’изабрао’овајилионајобјект,нпр.једну
лопатузаугаљ[sic],онисубилиуздигнутиизмртвогсвета
непримећенихствариипостављениу’жива’делауметно
сти,накојатребапосебногледати:таквимихчинимотре
ње!”4Кунсовимпоступкомнасимболичанначинподвлачи
неопходностгледањауметничкогдела,оннаспопутДиша
напозиванамотрење.Кунспровоцирапосетиоцагалерије
дапосматрауметничкодело,дазаиставидионоштодело
приказује,оноочемуговори,небилимунатајначинпода
риоједанновиживот.Јошивише,оннамотвараједнудру
гу/друкчијуперспективупромишљањачитавогисторијског
развојакултуре.Иутомсмислуможемопрепознатијошјед
нупаралелусаРихтеровимчитањемДишана,којикаже:„са
readymadeомДишанједемонстрираоједнуреалносткоја
јестављенанаспрамреалностиЛаокоонаиМилоскеВенере,
каосредствозачишћењеједнеукоренулажљивесадашњо
сти,закојујеДишанодговарајућиизразнашаоуМонаЛизи
сабрковима”.5ПопутДишана,Кунснаспозивадагледамо,
небисмолиутомпроцесудостиглиједнуновуперспективу
разумевањареалности.Позивомнагледање,Кунспровоци
рапосматрачадапреиспитадоминантнауверења,наслеђене
ставовеиинституционализованеинтерпретацијеидауду
бини свогизворног сензибилитета пронађе темеље једног
критичкогодносапремацелокупномкултурномнаслеђу.

Поступајућинаовакавначин,Кунснеуводиреволуционар
низаокретуодносууметности/уметникапремакултурном
наслеђу, нити се при том ослања на коришћење радикал
нихметода.Његовапозицијанијепозицијареволуционара
нитибунтовника, већпозиција уметникакојинеприхвата
свет утемељен на предрасудама.Поступак интервенисања
на постојећим уметничким делима следи линију успоста
вљањарефлективногодносапремауметностизапочетујош
ДишановомL.H.O.O.Q.(1919),апотомнастављенуурадо
вимапопутMonaLisa(Warhol,1963),TheLastSupper(War
hol,1986),BureaudeChange(FinnKelcey,19872003),Deep
ASCII(Ћосић,1998),итд.Ипак,појаваДишановеЂоконде

4 Rihter,H.M.D.iliantislučajnostureadymadeu,u:MarcelDuchamp:Spisi.
Tumačenja, prirediliGavrić,Z. iBelić,B. (1995),Bogovađa: Samostalno
izdanje,str.136.

5 Исто,стр.137.
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сбрковимадеојеширегдадаистичкогпројектаоспоравања
окошталихдруштвенихвредности,тесупротстављањатра
дицији.Речјеосвојеврсномуспостављањуотклонапрема
целокупојисторијиуметности.Оваквонастојањедадаиста
ЂулиоКарлоАрган (Argan)коментаришеречима:„својим
неочекиваним,привиднонеоснованиминтервенцијама,да
даизампредлаже акцију ометања чији је циљда доведе у
кризу систем, окрећући против друштва своје сопствене
поступкеилиизокрећући смисао стварима којима тоисто
друштвопридајевредност”.6Утомсмислу,кадаДишанМо
наЛизидоцртавабркове,точиникаодеоједногширегсу
протстављањамалограђанштини,доминацијинекритичког
саглашавања са наметнутим вредностима, као акт једног
револуционарног бунта против свеопште учмалости духа.
Оноспоравадубокопоштовањекојејавномњењепасивно
придајеједномуметничкомделу.7Можемозакључитидаје
Дишановаквимпоступкомжелеодаиспровоцираједанно
виодноспремаживоту,којибиуродиорадикалномизменом
стварности.

Супротно овако радикалном уздрмавању вредносних су
дова,Кунскритичкиодноснеразвијакроздеструкцију.У
његовом техничком проширењу селектованих уметничких
деланеманитрункеразорногодносапремапрошлостикоји
карактерише авангардне покрете с почетка двадесетог ве
ка.Кунсзаузимапозицијухроничара,самосвесногсведока
једног времена и доминантног односа према прошлости.
Његовакритиканијеутемељенаунегацији,илиготовохи
руршкомодстрањивањупрошлости,попутонесадржанеу
раду представникâ руске авангарде, већ у преиспитивању
окошталихмоделаразумевањаидоживљавањапрошлости.
Његовпозивнапоновнопромишљањекултурногнаслеђа,
нијепозивреволуционаракојизахтевањеговоодбацивање.
Кунсне заговарауспостављањеновогполазиштакаонул
тетачкеједнедрукчијеисторије.Његовпоступакмногоје
ближипозивунаобнављањеаутентичногживота.Одбаци
типредрасуде,укључујућиионекојеобликујуодноспрема
прошлостиикултурномнаслеђу, значиотворитиперспек
тивуједномослобођеном,изворномдуховномразвитку.

Мада Кунс не заузима позицију уметникареволуционара,
који позива на радикалну измену друштва, његов рад да
леко од тога да је традиционалистички. Он креће једним
путемкојиненамећеновеидале,којинепрокламујенове

6 Argan,Đ.K.iOliva,A.B.(2005)Modernaumetnost:1770–1970–2000,
II,Beograd:Clio,str.74.

7 Исто,стр.74.
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идеологије,већкојинаповршинуизносидуховностсавре
меногдоба,ослобођенулажнихпредставаосебисамојиис
кривљенихтумачењањенихкорена.ЦелокупанКунсовопус
позиванабуђењеисамоприхватање,оннампоручује:овосу
нашаунутрашњахтења,овојеоноштомијесмо;безима
лотежњеданаместозатеченогстањанаметнеједнумогућу
коригованустварност.УтомсмислуиКунсоверадовеизци
клусаGazingBall,многобипретребалосхватитикаорезул
татнарочитемекекритике,некритикереволуционаракоји
захтева успостављање радикалнонове духовности, утеме
љененапретпостављенимвишимпринципима,већкритике
константногистрајавањанасамообмани.ОтудаКунсовпо
зивнагледањејестеистовременоипозивнасамогледање.
Тојепозивнадеконструкцијунесамомоделаинтерпрета
цијестварностииисторије,већинадеконструкцијустрате
гијасамообмањивања.Иницирајућикодпосматрачасуоча
вањесаколективномкултурномпрошлошћу,Кунспозивана
изградњуперспективеаутентичногживљења.

Присвајањемуметничкихделаињиховимувођењемуиз
бор селектованих радова на којима интервенише, Кунс
афирмише рефлективан однос према принципима који су
усмеравали доминантне токове уметничких кретања, те
саме интерпретације уметности. Тиме што интервенише
нарепродукцијамапризнатихдела, којима суинституције
уметности доделиле истакнуто место, Кунс поставља пи
тањењиховесветости,илиакосепослужимоБењамино
вом (Benjamin) терминологијом,њиховеауре.Примењени
поступак,посматрачасуочавасапитањемнијелиинтерве
нисањеначувенимуметничкимделимауизвесномсмислу
обликњиховогскрнављења,коликоисаупитаношћуштаје
оноштоуовимделиманалазим,којазначењаиемоцијеона
кодменеизазивају?

Будућидајеречоуметности,одговорнаовапитањанајпре
требапотражитиучулнојспознаји.Уконкретномслучају,
остајенамда се запитамошта јеоноштонаовимдели
мавидимо?Одговорјеједноставан,речјеорепродукција
мапризнатихуметничкихделакојимајепридодатакуглана
чијојповршиниуочавамовластитиодраз,одразамбијента
у којем се конкретно дело налази, те одраз осталих изло
жених дела. Прецизније, оно што видимо јесте знак који
упућује на одсутно уметничко дело, непоновљиво у свом
постојању, прецизираних оквира тумачења и институцио
налнопризнатевредностикојапретпостављаизвеснокон
венционалноприхваћеноопштедопадање,чије језначење
проширеносупротстављањемсеријалнопроизведенекугле,
која већ својим обликомможе изазвати допадање, но која



355

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ

је,ивишеодтога,засебанзнаккојиупућујенаукраснеку
гле, које су због раширене привлачности биле омиљене у
западнимвртовима.8

Интервенција којуКунс спроводи,намећепотребуда свој
односпремаономештовидимоиспитамона вишенивоа.
Једно одпитања које онпоставља јесте и разумевање од
носаоригиналаикопије.Овопитањереткодајегубилона
актуелностијошоднајранијихданаразвојаљудскемисли.
Уевропскојтрадицији,подробнијепромишљањеовогпро
блемасрећемовећкодПлатона.Уњеговомразумевањуми
месисауочавамонедвосмисленовиђењекопијекаонепот
пуне, каорефлексије којој увекнештонедостаје, те у том
смислумањевредне.Чулимаспознатастварност,самојеис
кривљенаслика/одразсветаидеја.Идућидаље,Платонна
уметностгледакаонакопијукопије,односносенкусенки,
којутимештоподражаваматеријалнустварност,схватакао
двострукоудаљенуодистине.9Платоновојасноповлачење
разликеизмеђукопијакаомањевредниходраза,уодносуна
исходиштанакојасеугледају,значајноћеодредитикаснији
ток Западнемисли, одржавајући, умањој или већојмери,
ниживредноснистатускопијеуодносунаоригинал.10

Вредноснонегативанставпремакопији,бићеумањојили
већојмеринаЗападузадржаниунареднимвековима,аин
ституционализацијаодносапремакопијибиће спроведена
постављеним законским оквирима, договореним етичким
кодексима,итд.Удвадесетомвеку,напромишљањеодноса
копије и оригинала, посебно ће утицатиБењаминови ста
вовиизнетиутекстуУметничкоделоувекусвојетехнич
ке репродукције. Кључни моменат у развоју репродукције
Бењамин препознаје у појави механичких техника репро
дуковања, сакојима, какосматра,долазидоапстраховања
оногашто јерепродукованоизподручјатрадиције.Натај
начин, јединственапојавауметничкогделабива замењена

8 Циклусносиназивпоукраснимкугламакојесудонеклеобележилеам
бијент Кунсовог одрастања у Пенсилванији. Кугле су, највероватније
првипутпроизведенеутринаестомвекууВенецији,арастпопуларно
стиудеветнаестомвекудугујубаварскомкраљуЛудвигуII,којиихје
користиоудекорацијивртовасвојепалате.Претпостављаседајењи
ховаупотребаодавде,азахваљујућиевропскимдосељеницима,пренета
уПенсилванију.MUS.E,Musei // eventifirence. JeffKoons inFlorence,
25.06.2017,http://musefirenze.it/en/mostre/jeffkoonsinflorence/

9 Platon(1983)Država,Beograd:BIGZ,knj.VII.
10Упоредити:Vuksanović,D.iĆalović,D.(2016)Novaparadigma:originali

kopijaudigitalnomdobu,ЗборникрадоваФакултетадрамскихуметно
сти:ЧасописИнститутазапозориште,филм,радиоителевизијубр.
29,Београд:ФакултетдрамскихуметностииИнститут запозориште,
филм,радиоителевизију.
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масовном,чимедолазидоафирмацијеизложбеневредности
дела,алиимогућностидасеприближипримаоцууразли
читим свакидашњим ситуацијама.11 Ослањајући се на Бе
њаминовеставове,КунсоверадовеизциклусаGazingBall
управоможемосагледатикаосвојеврстанпоступаккритич
кереактуализацијеодабранихуметничкихдела,теукидање
њиховеауратичности.

Обнављајући Дишаново преиспитивање статуса уметнич
ког дела, учињено радом L.H.O.O.Q., Кунс остварује ин
тервенцијунадванивоа–најпре,увођењемсеријскипро
изведенекугле,апотомиукључивањемрефлексијекојасе
нањенојповршиниманифестује.НапрвомнивоуКунсде
стабилизује јединственост уметничког дела.Препознајући
репродукцију дела као материјал даље уметничке обраде,
оннарушавастатусделакаојединственогостварења,про
ширујућипостојећеоквирењеговогинтерпретирања,разу
мевањаидоживљавања.Кунсовимпоступком,јединствено
уметничкоделопроширеноједавањемстатусауметничког
делаучињенојинтервенцијинањеговојрепродукцији,чиме
јеоствареноизвесноосамостаљењерепродукцијеуодносу
нањеноисходиште.Осимтога,овопроширењеизведеноје
додавањем масовно (индустријски) произведеног елемен
та,ноиовогуобликуњеговерепродукције.Натајначин
Кунс понавља схватање да статус, не само јединственог
остварењанегоииндустријскогпроизвода,никаданијеко
начан,већпутемрепродукцијеусвакомтренуткуможебити
доведенупитање.

За разумевање Кунсовог поступка, од посебног је знача
ја увођење рефлексије. Проширењем селектованих умет
ничкихделакугламависокорефлектујућеповршине,Кунс
истовременоурадуводиодразпосматрача,каоиамбијента
укојемсерадналази.Ефемерностодраза,сједнестране,де
стабилизује коначност рада, наглашавајућињегову сталну
промењивост,теусловљеносткакопростором(каонарочи
тимконтекстом)унутаркојегсепосматра,такоидословно
његову промењивост у односу на посматрача. Осим тога,
дело, захваљујући овоме, постаје место сусретања разли
читихреалности.Доккопијаселектованогуметничкогдела
рефлектујенарочитууметничкустварностобезбеђенуори
гиналнимделом,дотлеодразнакуглиуводиувиднопоље
одразконкретног амбијентаукојемсе, у тренуткупосма
трања,делоипосматрачсусрећу.Оведвереалности,конач
но, интегришу се у једну нову уметничку стварност, коју
Кунссвојимделоминицира.

11Benjamin,W.(1974)Eseji,Beograd:Nolit.
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Суочавајућипосматрачасавластитимодразомуделукоје
посматра,теистовременоинаделукојејерепродуковано,
Кунспостављапитањеодносаразличитихреалности.Одраз
материјалногсветадословнопостаједеорада,итонесамо
путемувођењарефлексијепосматрачанаповршиникугле,
већиодразоминституционализованогодносапремаисто
рији уметности постигнутог репродукцијом селектованог
уметничкогдела.Остваренарефлексијаинституционализо
ваногодносапремауметности,уизвесномсмислу,захвата
рефлексијукатегоријаутемељенихуразвијанимтеоријским
приступимауметности.Укључивањемусвојрадрепродук
ције ремекдела западнеуметности,Кунс актуализујенаш
однос према овим делима, постављајући, између осталог,
питањеначинанакојиоовимделимасудимо.Овде,дакле,
није реч само о апропријацији нарочитих композиционих
решењаилиинтерпретативнихоквираукојесуселектована
дела смештена, већистовременоио апропријацијинашег
чулногдоживљајаовихдела.Овосвакакоукључујеиосе
ћањезадовољстваилинезадовољствакојепосматрачусу
сретусаизворнимделомостварује.Утомсмислу,осећања
којасеусусретусаисходишнимделомостварују,Кунспу
темпреузетихрепродукцијаприсваја,дајућиимједнунову
димензију.Сваисходишнадела,изузевдваредимејда,која
Кунсукључујеусвојциклус,уостваренимприказима,освр
тима,историјскимпрегледимаитеоријскиманализама,оце
њенасукаолепа.Отуда,уизвеснојмериисамсудолепом
постаје нарочити материјал, који уметник у примењеном
поступкукористи.

Управонаовомместу,имплозивностапропријацијепостаје
најуочљивија.Заснивајућиредимејд,Дишанјеинтуитивно
избегаоовакависход.Преузимањеупотребнихпредметаи
њиховопроглашавањеуметничкимделима,нијекодДиша
набиловођенонамеромдасеинстуционалнопотврди,ра
светли,ослободиилинабилокојиначинактуализујепрет
постављена унутрашња лепота коју ови предмети носе.
Постављајућипреднассушачзафлашеилилежећиписоар,
Дишаннасврлосвесносуочавасапредметимакојиувећини
случајеванећеизазватиосећањезадовољства,иштојејош
важније,кодкојихнепостојисагласностонекаквомопштем
допадању.Редимејдјечулникоментаруметностинадкојим
остајемоупитани,алионникаданијебиопостављенпред
посматрачасациљемдаиспорвоцирасудукуса.

Супротно овоме, поступак који примењује Кунс претпо
ставља присвајање естетског суда о исходишним дели
ма. Придодате лапис лазули кугле немају ограничавајући
ефекат естетског суда о изворномделу, попут, на пример,
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нацртанихбрковаL.H.O.O.Q.Кунсовајсуднеостављапо
страни.ЗаразликуодДишана,оннеизбегавадагаупотреби
за остварењепостављеног циља.Али управо захваљујући
овоме, Кунс креће несигурним путем дестабилизације са
мог суђењао уметничкомделу.Ова тенденција снажно је
изражена и уКунсовим радовима који не припадају овом
циклусу,збогчегајојможемоприписатинарочитупрограм
скупозицију.Супротноавангарднимиконцептуалистичким
експериментима, који су у извесним случајевима могли у
потпуностибитиусмеренинаиницирањеодређеногинте
лектуалног става, те их у том смислуможемопосматрати
без довођења у везу са осећањем задовољства или неза
довољства које изазивају, Кунс у самфокус поставља суд
укуса, но истовремено се крећући кањеговом дестабили
зовању. Готово парадоксално, након свих радикалнихиза
зовакојесупредуметностпоставилирадовиавангардиста
иконцептуалнихуметника,судукусадестабилизованјене
његовоммаргинализацијом,већуправоњеговимприсваја
њем као својеврсне матрице даље репродукције. Осећање
задовољстваилинезадовољствакојеКунсоваделаовогци
клусаизазивају,унајвећојмерилежеизванконкретногдела
којеКунсреализује.Наиме,уколико,например,Кунсоврад
GazingBall(TitianPastoralConcert)кодпосматрачаизазове
осећањезадовољства,то јеовоосећањеупретежнојмери
условљено осећањем које изазива сама Тицијанова слика.
Свакако,илапислазуликуглекојесуисходишномделупри
додате,такођемогуизазватиодређенозадовољство,ноиу
овомслучајуречјеоприсвојеномелементукојиКунсуводи
уновиконтекст.Коначно,судотомедалијеодређенодело
лепоилине,можедоћииодоствареногаранжманаелемена
такојиКунсуовомциклусупримењује.Аликакопрецизно
утврдитидистинкцијумеђуосећањимаизазванимисходи
шнимделомионимакојасурезултатнарочитогаранжма
на?Укојојмеринашесуђењеоисходишномделуутичена
суд који доносимо о раду којиКунс представља?Да ли у
овомслучају самматеријал (којиКунскористи)утичена
нашсуд?Чакиондакадапредстављеноделонебисмооце
ниликаолепо,упркостомештоисходишноделооваквим
можемосматрати,дакле,чакиутомслучајуостајепитање
далијенашсудоаранжиранојкомпозицијиподутицајем
нарочите идеологизације суда о исходишном делу, које се
оваквимпоступкомсматранарушеним?Међутим,оношто
дестабилизујесудукусауКунсовимрадовимаовогциклуса
нису одговори на постављена питања, већ управо та упи
таност,несигурностпореклаосећањакојапостављенадела
коднасизазивају.
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Примењеним поступком апропријације у циклусу Gazing
Ball,ЏефКунснавишенивоазахватаодноспремауметнич
комнаслеђу.Ништанеостајеизузето,одинституционали
зоване историје уметности, преко доминантних интерпре
тативнихоквира,разумевањаодносаоригинал–копија,до
самогдоживљајауметничкогдела.ИакоКунсизбегаваак
тивистичкупозицију,његоваделанеостављајупосматрача
равнодушним.Онагапозивајудапоновоиспитасвојоднос
премауметничкомнаслеђу,каконанивоуразумевања,до
живљавањаиинтерпретирања,такоинанивоувредновања.
Својомпоетиком,Кунснасимболичанначиноцртавадомен
савременог, али не кроз радикално одбацивање наслеђа,
већ управо кроз потенцирање парадигматичних промена
у приступу естетском. Заснивајући уметнички рад као
својеврснурефлексијусветауметности,Кунснамнаједан
поетскиначинизносиличникоментаросавремености.
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JEFFKOONS’SGAZINGBALL

Abstract

The text analyses the artistic approach in JeffKoons’sGazing Ball.
Thisartseriesconsistsmainlyoffamousartworkreproductionsjoined
by lapis lazuli balls of highly reflective surfaces. Relying on the
strategyofappropriation,Koonsispullingalinethatconnectsseveral
centuriesofdevelopmentof theWestEuropeanart.The selectionof
artworks,which are reproduced and then exposed, is the result of a
strategic decision, giving Koons the status of an artistcurator. By
applyingappropriationinGazingBallseries,JeffKoonshasexpressed
his attitudes towards artistic heritage on several levels. Nothing
remainsspared,fromaninstitutionalizedarthistory,throughdominant
interpretative frameworks and understanding of the original – copy
relationship, to the very experience of the artwork itself. Although
Koonsavoidsanactivistposition,hisworkdonotleavetheobserver
indifferent.Itinviteshim/hertoreexaminehisorherattitudetowards

artisticheritage.

Keywords:appropriation,art,„GazingBall”,JefKoons,
readymade


