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ДЕЛЕЗОВИГАТАРИЈЕВ
КОНЦЕПТРИЗОМАКРОЗ

АРХИТЕКТУРУ,УМЕТНОСТИ
ДИЗАЈН

Сажетак: Ау тор ка се ба ви кон цеп том ри зо ма кроз умет ност, ди
зајн и ар хи тек ту ру и ука зу је на чи ње ни цу да су по ме ну те ди сци
пли не, у ства ри, сплет естет ских, пси хо ло шких и по ли тич ких раз
ли ка ко је се стал но до во де у сло же не ме ђу од но се. Кон цепт ри зо ма 
од го ва ра пост мо дер ни, у ко јој су све тач ке мул ти пли ко ва не и ме
ђу соб но ис пре пле та не не хи је рар хи зо ва ним ни ти ма. По де ла из ме ђу 
обла сти ствар но сти (све та), обла сти ре пре зен та ци је (књи га) и 
по ља су бјек тив но сти (ау тор) ви ше не по сто ји. На иде ју ри зо ма 
на до ве зу је се Кул ха сов (Rem Ko ol ha as) текст о са вре ме ном гра ду 
Џанк спеј су (Junk spa ce), ко ји по ре ди са пост мо дер ним про сто ром 
ае ро дро ма пре ко ар хи тек тон ских и про стор них ка рак те ри сти ка.   

Кључне речи: умет ност, ар хи тек ту ра, ди зајн, пост мо дер на, 
ризом, Џанк спејс

Филозофски концепт ризома развили суфранцускифило-
зофЖилДелез(GillesDeleuze)ипсихоаналитичарФеликс
Гатари(FelixGuattari)уделуКа пи та ли зам и ши зо фре ни ја
(1972–80).ДелезиГатарикористилисутерминризомкако
биописалииобјаснилиуједнотеоријуиистраживањечија
сеполазнатачканесводинаједанентитетилиречвећна
вишеструкостимултиплицирање,гденепостојихијерархи-
ја,већвладајуначела једнакостииравноправнезаступље-
ности,улазнеиизлазнетачке/позиције/местаурепрезента-
цији,каоипролиферацији(ризом)међусобнихповезивања
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ланаца.УпитањујеоноштоДелезназивасли ка ми слиба-
зирананаботаничкомризому–ма те ри јал ној ма си ко ре на,
којинемаодређениправац,коганевучеземљинатежа,јерје
расут,којиседаљерачваиукорениуизданке,безпочетка
икраја,безцентра.

ИдејуризомаДелезиГатарисуразвиликаоодговорнаха-
отични живот модерног односно постмодерног времена.
Уметност, дизајн и архитектура у постмодерном времену
изискујупроактивномешање,повезивањеитумачењемета-
физичких,политичкихитекстуалнихпростора.КакоБуша-
нон(BuchananIan)каже„књигаХи ља ду пла тоајеувеланов
појампростора који чини скуп равнии линијамеђу који-
масеналазетачкеваријација”.1Барт(RolandBarthes)тврди
следеће:„Ауторјемодернапојава,производдруштва,које
јеизрастајућиизсредњегвека,саенглескимемпиризмоми
францускимрационализмомкаоиособномвјеромурефор-
мацију,открилопрестижпојединца,људскеособе,аутора.
Аутор јошувеквладауповијестимакњижевности,убио-
графијамаписаца,интервјуима,ревијама...”2

Заразликуодграфичкеуметности,цртањаилифотографи-
је,ризомкрозуметност,дизајниархитектурусамчинима-
пуинформацијакојајеувекодвојива,спојива,реверзибил-
на,промењива,динамична,имавишеструкеулазеиизлазеи
својелинијекретања.

УуводномпоглављудругекњигеопусаКа пи та ли зам и ши
зо фре ни ја, под називом Хи ља ду пла тоа (1980), Вардрип
Фруин(Wardrip-Fruin)коментаришеда јетокњигабезсу-
бјектаибезобјекта,различитихдатумаипитања,безозна-
читеља и без означеног.3 Књига се састоји од асемблажа
(енг.assemblage)научнихдисциплина,сегменатаитерито-
рија.Натајначинсе„реконституисаладинамичносткојаје
постојалаудругиммедијима,удругимвременима”.4Кон-
ципиранајекаомрежаравни(платоа)иможесечитатипо
билокомредоследунезависноодместаукњизи.Поглавља
су„састављенанеодјединица,већдимензија,односнопра-
вацакретања”.5УпредговорукњигеБрајанМацуми(Brian

1 Buchanan, I. and Lambert, G. (2005) De le u ze and Spa ce, Edinburgh:
EdinburghUniversityPress,p.5.

2 Barthes,R.СмртАутора,у:Су вре ме не књи жев не те о ри је,уредиоБекер,
М.(1986),Загреб:СНЛ,стр.181.

3 Wardrip-Fruin, N. (2003) The new me dia re a der, NewYork:MIT Press,
p.408.

4 Deleuze, G. and Guattari, F. (1987) A Tho u sand Pla te a us, Minneapolis,
London:UniversityofMinnesotaPress,p.XV.

5 Wardrip-Fruin,N.nav.delo,str.409.
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Massumi) објашњава: „плато (плоха) се постиже када се
комбинацијомусловаиоколностипостигнуактивностико-
јесенерасипајуаутоматскиусвомврхунцу[...]некаврста
утиска који се стиче након те динамичности [...] која мо-
жебитиреактивиранаилиубризганауосталеактивности,
стварајућиткивоинтензивнихстањамеђукојимаможепо-
стојатибилокојибројприкључујућиходносноповезујућих
маршута(рута,путева)”.6

Делез и Гатари развијају појам ризома, издвајајући неко-
ликоњеговихкарактеристикакоједоводеуодноссамоде-
ломдрвета(односноструктуромграњања).Поддрветом,у
овомконтексту,онинемисленабиолошкодрво,већнамо-
делукојисеуписујуисторијскидогађајиисторијскихнау-
ка–дрвоисторије,породичностабло,занованонаузрочно-
последичном ланцу догађаја. За разлику од корена био-
лошкогдрвета, ризомповезујеинастајеизбилокоје тач-
кеирачвасеуразличитережимезнакова,чакиуне зна ке
(non signs). За разлику од хијерархијског система порекла
ивертикалногпринципаауторитета,ризомјелинијска,хо-
ризонтална, несводива природа мноштва која се одупире
идеји дефинисане категоризације, без генералног или оп-
штег правила. Не чине га сегменти (units) већ димензије,
тј.правцикретања,неманипочетакникрај,већувексамо
средину(mi li e ux)изкојесепоноворазвија,рачва.Заразли-
куодструктуре(дрвета),којудефинишескуптачакаипо-
ложаја,фиксирајућинекиред(корен,стабло,гране,лишће,
пупољак,цвет...)сабинарномрелацијом,ризомјесачињен
од„сегментарнихлинијараслојенихњеговимдимензијама
осносноправацаупокретуилидетериторијализацијенакон
чијег мултиплицирања мења природу и доживљава мета-
морфозу.[...]Немародослов[...]већјекраткемеморије”.7

Књигаобухватаврлоразличитенаучнедисциплине:мате-
матику, биологију, економију, политику, хуманистичке и
другенауке.Постављасепитањекојесутоосновнекарак-
теристикеризомаинакојиначинможемоповезатиризомса
архитектуром,дизајном,уметношћу.

Делез и Гатари издвајају шест принципа, односно карак-
теристика ризома: (1) веза–везивост, (2) хетерегеност; (3)
вишеструкост; (4) а-значењски (неозначитељски) прекид;
(5)картографијаи(6)декалкоманија.

Кључнипринципиризомасуприн цип ве зе,којисеодносина
способностризомадаспаја,повезује,сакупља,стварајући

6 Deleuze,G.andGuattari,F.nav.delo,str.XIV
7 Wardrip-Fruin,N.nav.delo,str.409.
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везеу/набилокојојтачкииубилокомсмеру,увременубез
прекида,иприн ци па хе те ро ге но сти,којисепакодносина
способностризомадаповежебилоштасабилочимдругим,
наповезаностнеспојивих,несродних,неједнакихелемена-
та,гдебилокојатачкаризомаможебитиповезанасабило
којомдругом.8

Пример можемо наћи на аеродрому у Бечу (Vi en na 
International) на терминалу „ZeitRaum” (Ti me  Spa ce), ко-
ји је посвећен интерактивној уметничкој инсталацијиArs 
Electro ni ca Fu tu re lab.9

Слика1.ZeitRaum,aerodromБеч.10
У реалномвременуипросторупројектује дигиталну сли-
куредалетења–стварностустварности:зидодекранасе
попутоблаканапајановимсадржајемтекстакојипокреће
кретањепролазникаодн.путникаодн.публикепоредњега;
слова„отпадају”италожесенаподуекранаформирајући
пејзажнутопографијубрда(полетање)идолина(слетање),
причему,заправо,невидљивопостајевидљиво.Овакаввид
приказивањаскупаинформацијанаосновуфрагменатапу-
темновихвезаиуметностије,уствари,способностризома
даповеженеспојиво,даприкажеиневидљиво, јерњегове
особиненисунужноповезанесаособинамаистеприроде.

Алиовајпринципјеможданајлакшеприменитинаобласт
савременеархитектуре, јеруједноповезујеприн цип ве зеи
хе те ро ге но сти ри зо ма.Уколикопосматрамоконцептбило
когархитектонскипостмодерногпросторааеродрома–који

8 Концепт дрвета привилегује хомогено, концепт ризома привилегује
хетерогено.

9 Извор:http://www.aec.at/press/en/2012/06/05/%E2%80%9Ezeitra-
um%E2%80%9C-am-neuen-terminal-des-flughafen-wien/,приступ:23.11.
2013.

10Извор:http://www.aec.at/futurelab/en/news/zeitraum-am-wiener-flughafen/,
приступ:23.11.2013.



307

ЈЕЛЕНА М. СТЕПАНОВ

представљатрансглокалнимоделпросторабезвременског
ограничења(сталнојеупокрету),којиомогућавахетероге-
ност и повезивање различитих географскихширина и ду-
жина,временскихзона,климатскихпојасева,раскошнера-
зноликостикултурнихидентитетаијезика,11видећемодаје
ониспреплетенапросторнамрежакојасепростиренасве
стране, приступачан са различитих тачака које су пак све
повезане–одподземнихметростаницадолокалнихбрзих
возоваизмеђутерминалаизграда,затимпокретнихверти-
калнихихоризонталнихстепеница,ходникаитунела,писта
за слетање и полетање, путева за сервисне службе, улица
запутнике, улица за запослене, багажнемреже, бежичног
интернета,монитора,билборда–омогућавајућиконстант-
нономадскомултиплицирање,струјањеивревунепознатих
људиформирајућиризоматичнеструктуре.

Овакопостављеноразумевањеризомаподразумеваиприн
цип ви ше стру ко сти,којиказуједаризомнеможедасетре-
тиракаојединство(unity)већсамокаовишеструко,много-
струко,мултипло(mul ti pli city),12штозначиданепостојиме-
ђузависностелеменатавећповезаност;онсадржимноштво
разноликихелеменатаспособнихдасерегенеришу,адапти-
рају.Насупроткулиодкарата,гденисусветачкеповезане
већсумеђусобнозависнекакобиодржалејединствоифор-
му,и где јеуспостављенодноссубјекат/објекат, заДелеза
иГатаријамултиплицитетнеманитисубјекатнитиобјекат,
већјединодетерминације,мереидимензије,којесенемо-
гуповећатидоксеприродамултиплицтетанепромени(ра-
стоммултиплицитета, законикомбинација такођерасту).13
Непостојетачкеилиместауризому,каоштојетослучај
саформом, дрветом или кореном, већ постоје само лини-
је.Такоможемопросторнуархитектуруаеродромаповезати
саконцептомградајерфункционишупосличнимпринци-
пима,линијама.Обасууфункцијициркулације, кретања;
дефинисани су улазима и излазима који пак намећу фре-
квенцију–мрежнипротокдужхоризонталнихлинијапове-
зујућитачкеунутарсебе,средине(mi li e ux)односнооколине
(en vi ron ment).ДелезиГатарикажудасрединаиоколинане
могуиматиформувећсуто„мобилнеконсталацијетачака,
сингуларитета,снага,укрштенихплохаилилинијаунутар

11Насупротконцептумодернизмаипримеражелезничкепруге,којаима
ограниченокретање(двасмера),диспечеракојинадгледарад,времеи
редвожњепоограниченојмрежипруге.

12Концептдрветапривилегујејединственоибинарно.
13Какобиобјаснилиовајприницп,ДелезиГатариметафоричноризомдо-

водеувезусаконцималуткекојасенеповезујесавољомуметника/це
илилуткара/ке,већсавишеструкошћунервнихвлаканакојеформирају
заузвратдругулутку,пратећидругедимензијеповезанесапрвом.
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самихсебе”.14Аеродромјезначајанјавнипросторкојиима
више архитектонскихипросторних карактеристика, нуде-
ћиколажнеповезанихпростора.Такосеаеродромпрофи-
лише као место где тотални странци формирају тренутне
номадскетрансглобалнезаједнице(вишеодпетмилијарди
људигодишње).15Онпрелазиизчистотранзитногпростора
уједансимулакрумкомејенеопходноконстантноажурира-
њеиумрежавањејерморадасегенеришеиструктурише.
Друштвоспектакла16 захтевавеликибројинтеракцијакоје
сеумножавајупопутвируса,тетакоаеродромнудиголфте-
ренса18рупа,казино,спаисаунацентар(Incheon,South
Korea),2Ди3Дбиоскоп(Hong Kong In ter na ti o nal),платоза
игрусатобоганимаибазеннакрову(Changi,Singapore),ми-
ни-пиваруАирбаусамузичкимпрограмима(Mu nich Air port 
Ger many), гигантске биофиличне зоне за релаксацију, би-
блиотекуибизнисцентар,спацентарзамасажусаосвежа-
вајућим тушевима (Sydney In ter na ti o nal Air port, Australia),
поред већ устаљенихмрежа за куповину, где бесцаринска
куповина(duty free)нааеродромимаизражавапотребудасе
архитектураодноснопросторконзумираиподредидруштву
конзумеризма.Свесуучесталијегалеријскеуметничкепо-
ставке:четиримузичкастејџасапрекостоконцератагоди-
шње(Nas hvil le In ter na ti o nal Air port),SFO Му зеј сапреко20
галерија (San Fran ci sco In ter na ti o nal) итд.17 Постмодерни
аеродромпостајебилокојеместо(anyplace),пачакиместо
за уметничке инсталације.Он попутживог организма до-
живљава трансформације. Савремени простор константне
бифуркацијеитранзита.

Аеродромчинимноштвоповезанихразличитихелемената.
Онјепопутградауграду,срединеуоколини,Кулхасовге-
неричкиград,површинабезисторије,укојојсеманипули-
шеинфраструктуромкакобисепостигла„бескрајнаинтен-
зивирањаидиверсификације,пречицеиредистрибуција”.18
Аеродромје,тако,просторгдесукључневаријаблеуправо
ризоматичнаповезаностивеза,анеблизина,каоиспособ-
ност, адаптибилности и морфозе, а не историја.Њега од-
ликује управомогућностширења,мултиплицирања.Сама

14Slobodan prevod autora: Ballantyne,A. (2007)De le u ze and Gu at ta ri for  
Ar chi tects,NewYork:Routledge,p.86.

15ViennaInternationalAirport.
16МислисенаГиДеборово(GuyDebord)Дру штво спек та кла.
17Извор:http://www.cnn.com/2013/04/02/travel/gateway-airport-entertain-

ment/,приступ:23.11.2013.
18Koolhaas, R,Mau, B. andWe,H. (1995) S,M, L,XL,Monacelli Press;

Parr,A.ed.(2005)The De le u ze Dic ti o nary,Edinburgh:EdinburghUniver-
sityPress,p.969.
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густина(density)вештачкијестворенаувиду(урбано)си-
мулакрума.Постмодернаархитектураодбијадамонумента-
лизујесоциолошкавредновања,налазећиначинданеурами
активности,ДелезиГатариговоредаархитектурамораби-
тиослобођенатихрамоваистегаидаморатежитифлуид-
ностиикреативностиодбијајућификсно,стално.19

Принцип азна чењ ског (неозначитељски) прекида (asig-
nifyingrupture)односисенаспособностризомакаосистема
дафункционишеичакданапредујеупркослокалним’ло-
мовима/прекидима’, захваљујућидетериторијализујућими
ретериторијализујућим20процесима(наспрамконцептуко-
ренакојипривилегујетериторијализовано).21

КакоДелез и Гатари наводе, ризом може бити смрскан и
сломљенусвакојтачки,алисеистотакоонпоновозачиње
пратећиједнуилидругусвојулинијуиличакнечиједруге
линије.Свакиризомсадржилинијетериторијализације,ли-
нијепокојимајеорганизован,придодат,означенитд,алии
линиједетериторијализациједужкојихбесконачноизмиче.
Овелинијеникаданепрестајудареферирајуједнанадругу,
што јеразлогштоуризомуникаданеможедасепостиг-
недуализамилидихотомија(односнобинарнаструктура).
Овајпринципкаодасенадовезујенапринципмноштва,јер
акосеризомраставинадвадела,тадвакомадаћесерегене-
рисатиирастидужлинијепуцања.Уколикосеризомраспао
нахиљадеделова,свакиодтихделоваћенаставитидасе
развијаизнова.Пуцањеиломризомадакленемајунекиби-
танзначајинезначеништапосебнојерпрекидјеучињен,
алилинијатока(linesofflight)јепостављена.Насупроттоме
акосеквадратпресечедијагоналноонћесеразбитинадва
троугла. Ове тачке строгог геометријског тела формирају
елементедругачијег,јединственогидентитета.Штоћерећи
дасеризомсвојимгенетскиммодомразвијаимултиплици-
раизнованасупротгеометрији.Збоговаквегенетскелогике,

19Ballantyne,A.nav.delo,str.97.
20Ретериторијализација,какоДелезиГатаринаводе,несмебитипобрка-

насаповраткомнапримитивнуилистаријутериторију:онанеопходно
имплицирасетманевраскојимједанелемент,самдетериторијализован,
служикаоноватериторијалностдругом,акојијетакођеизгубиосвоју
територију.

21Терминтериторијализацијамогућејеобјаснитикаопроцеспотискива-
њажељеприпитомљавањемиограничавањемњенепродуктивнеенер-
гије услед социјалних ограничавајућих снага, док термин де те ри то
ри ја ли за ци јадозвољаважељидасепомераизванрестриктивнихпси-
хичкихипросторнихкоордината.Крозконтекстисторијскихдруштава,
концепттериторијализованогвезујесезаседелачкадруштвакојепро-
изводефлуксевеограничавајућисвојутериторију,доксеконцептдете-
риторијализованогвезујезаномадскадруштвакојепроизводефлуксеве
прелазећипрекотериторије.
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ризом пркоси потпуном уништењу упркос вишеструком
сломуицепању.

Аеродромкаоместотранзитаисветскихбифуркацијани-
каданеможебитиупрекиду,никаданедоживљаваслом.
Сталносеразвија,мења,модификује,прилагођава,помера
изванрестриктивнихкоордината–одкомуникационихси-
стема,прекоредалетења,временских(не)прилика,флуксе-
вакретања,долинијалетова.Аеродромјеретериторијали-
зованаповршинакојанудинову,привременутериторијал-
ностномадскиммасама–људима.

Слика2.Р.Кулхас,ОМАпројекат,New Jed dah In ter na ti o nal  
Air port,Мека.22

Принцип кар то гра фи је односи се на метод мапирања
(мапа)заоријентацијусабилокојетачкеилиулазаунутар
’целине’,пренегонаметодтрагова(нацрт)којирепрезенту-
јенекуаприорнустазу/путању,базнуструктуруилигенет-
скуосу.Ризомподефиницијинеодговараниједномструк-
туралномилигенеративноммоделу,јерјепоприродистран
самојидејигенетскеосе.Генетскаоса јепринципнацрта,
репродуктивнадобесконачности.23Нацртпрецртаванешто
штоједатокаовећначињеноодносно:„Нацртјевећпре-
веомапууслику.”24Докконцепткоренапривилегујехије-
рархијско,концептризомапривилегујеанархично.Другим
речима,наспрампругастом,ризомпривилегујеглатко.25

22Извор:http://oma.eu/projects/jeddah-international-airport,приступ:21.06.
2016.

23Целалогикадрветазаснованајеналогицинацртаирепродукције.
24Šuvaković,M.(2005)Poj mov nik su vre me ne umjet no sti,Zagreb:Horetzky,

str.94.
25Упругастомпростору,линијесуподређенетачкама(једналинијаиде

одтачкеАдотачкеБ.;такођеуказујенакретање:одакле-докле…Нај-
чешћапримена јенамоделграда,планирањеграда,урбанихи јавних
зона)докjeуглаткомпросторусупротно:тачкесуподређенелинијама.
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Доказзатосуаеродроми,којису,попуттрансдимензионих
простора,састављениодмногихплоха,платоа,терминала,
којисеувекналазеусредини,аненапочеткуилинакрају.
Каопругастипростор,представљаопозицијуидејиризома,
механизам са својим нацртима и координантним мрежа-
маи стриктнимрелацијама, територијализован временски
простор.Алипростораеродромалакопрелазиуглаткипро-
стор:он јеусуштинидеперсонализован,неименованпро-
стор,којиомогућаваперманентнифлукс.Лакопостаједете-
риторијализован.Оннијенацртвећбесконачнамапајерга
самконструише,модификује,мењаиливраћанапрвобитно
самноштвом улаза.Пружа динамику и енергију у једном
стабилном, статичном архитектонском простору чији су
оквиринестабилниисклоничестимпроменама,прошире-
њимаинадградњикакобимултиплицираоправцелетења,
кретањаимногобројнеинтеракције.Коридоринеповезују
вишетерминале,већсупосталидестинације.Самоузпо-
моћкореграфијесеможесавладатиовакавпростор–обрти,
заокрети,скретања,успони,спуштања,изненаднипреокре-
ти;постмодернепромењиветрајекторијекојесепреплићу,
уливају,сливају,којепреламајуимултиплицирајубескрајан
поглединевероватнеавантурезамозак,око,нос,језик,сто-
мак.26Овакваспособностризомадасесамосталноформира
крозконстантноадаптирање,изводећитаконесиметријски
активни отпор ригидним организацијама и рестрикција 27
масеодносисенаприн цип де кал ко ма ни је.

Путевиипојединачниобјектинисустепенинагенетичкој
осинитиместаудубокојструктури,већулазииизлази.Ма-
па,такође,можебитинацртанаилипакпрецртана.Мулти-
плицитетимасвојслојукомесеунификацијеитоталитари-
зације,омасовљењаимиметичкимеханизмиукорењују.Чак
илинијетокамогудасерепродукујууследсвогевентуалног
дељења.Међутим,супротнојеистотакоистинито.Нацрту
ризомуморабитиувекпреведенумапу.Оваоперацијаније

Постоје зауставна места и трајекторије и у једном и у другом, али у
глаткомпростору,интервал јебитнији,интервал јесупстанца.Углат-
компросторулинијесувектори,дирекције,анедимензијеилиметрич-
некарактеристике,докупругастомформеорганизујуствари,углатком
материјалисигнализирајуснагеислужекаоњиховисимптоми.Гладак
просторјеиспуњендогађајима,пренегоформиранимиперципираним
стварима. Оно је интензивни пре него екстензивни простор, простор
афеката,пренегопросторсвојине/власништва.

26Koolhaas,R.(2001)Johnstructuarchitecture.com(online),October,Vol.100,
Obsolence.20.децембар2013,p.181,извор:http://www.johnstuartarchi-
tecture.com/spring_2009_video_readings_files/koolhaas%20junkspace.pdf,
приступ23.11.2013.

27Другимречима,наспрамводећимсистемимаиводећимнаукамасвој-
ственимкорену,ризомпривилегујеминорне’системе’инауке.
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симетричнапретходној,јернацртнерепродукујемапу.На-
црторганизује,стабилизује,неутрализујевишеструкостиу
складусасопственомосомзначењаисубјективизације.Он
генеришеиструктуришеризом,притомоношторепроду-
кујеодмапеилиризомасамосупрепреке,чворовиитачке
структурираности.28

Појам ризома се често користи као метафора за интенет
(World Wi de Web), сајбер простор (Cyber spa ce), међупро-
стор (In ter spa ce), виртуелни простор (Vir tual spa ce). Овај
простор,заразликуодпросторатекста,односнопростора
телевизије или простора архитектуре, јесте ризоматичан,
флуиданиглобалан.

За пример се можемо послужити тродимензиоалним, ин-
терактивним деломSur Na tu resМигелаШевалијеа (Miguel
Chevalier),29којејепостављеноназидовимаједногтермина-
ланааеродромууПаризу(Char les de Ga ul le,Paris).

Слика3.SurNatures,MiguelChevalier,аеродромПариз.30
ОвапоставканудиБодријаровскопутовањепрепутовања.
Увиртуелнојбаштисеналазеиздужене,светлећебиљкеко-
јесерађајунасумично,растуиумирунаосновусвогмор-
фогенетичкогкода.Назидовимабаштапакрастеизданау
дан по реалном веремену реагујући на пролазнике – пут-
нике –публику.Поента је управо у овомрастудимензије
умултиплицитету,којанужномењасвојуприродуповећа-
њемсвојихвеза,састојећисепопутризомаодмултиплих/

28Другимречима,структуредрветаиликоренапостојеуризомима,алии
обрнуто,гранадрветаилиодвојеникоренможепочетидапупиуризом.
Задатакризомајеуправодасеодупреструктурамадрветаиликоренаи
даихпреокренеуризом.

29Извор:http://vimeo.com/52471885,приступ23.11.2013.
30Извор:www.art2m.com,приступ21.6.2016.
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умноженихсингуларностисинтетизованиху’целину’спо-
љашњимрелацијама.

Помоћу уметности која је премештена из музеја на било
којеместо,пачакиместопопутаеродромскогтерминала,
онаобавијалошпросторсвојомтродимензионалномсајбер
ауромчинећигадо бримпростором.

Интертекстуалност је модел „на темељу којег се граде и
стварајуумјетничкадјеланеконзистентнеиотвореневизу-
алнеизначењскеструктуре”.31Каоштосмовиделиуприме-
римаZe i tRa umиSur Na tu resтекстодносноделоје„отворени
простор трансформације, реинтерпретације, продукције и
размјенезначењаизмеђувизуалногобјектаичитатељаили
проматрача.„Какониједантекстнијезавршенитекстнего
сењеговатрансформацијанаставља,продужава,умножава,
утекстуалномкретањуодтекстадотекста”,32попутсамог
ризома,хипертекстуалностјеосновнооруђекојимуметник
моравладати.Узсимулацијеонпроизводисимулакрумеко-
ји изазивају фантазме. Помоћу уметности, он учествује у
изградњихиперреалности.Нерушиилузијевећствараима-
гинарнисвет.КаоштобиКулхасрекао–живимопопутжи-
вотиња,затворени,узоолошкомврту,где„Свакимонитор,
свакиТВекранјесупституцијазапрозор;стваранживотсе
одвијаунутра,докјесајберспејспостаоспољашњисвет”.33

Ризомје,дакле,моделприказивањасветадругачијиодмоде-
ладрвета.ДелезиГатарикрећуодразликаизмеђуризомат-
скогиразгаранатогкакобисеуочилодасусведистинкције
ихијерархијеактивнекреације,способнезадаљедистинк-
цијеиартикулације.Наспрамвертикалнихилинеарних(ди-
јахорних)веза,ризомпривилегујехоризонталне,транспро-
сторне(синхроне)везеирелације.Наспрамхијерархијског,
ризом привилегује анархично; наспрам статичног, ризом
привилегујеномадско;наспрамтериторијализованог,ризом
привилегуједетериторијализованоиретериторијализовано,
наспрамјединственогибинарног,ризомпривилегујевише-
струкоимултипло;наспрампривилеговањуводећихнаука,
ризомпривилегујеминорненауке;односнонаспрамхомо-
геног,ризомпривилегујехетерогено.Оверазликезаснова-
ненадихотомијама,наиме,неговореобинарнојструктури,
већоначинукреирањаплурализма.

Саосвртомнапримередатеупретходномтексту,каоисаме
принципеикарактеристикеризома,мождајенајсликовитије

31Šuvaković,M.nav.delo,str.284.
32Исто,стр.263.
33Koolhaas,R.nav.delo,str.189.
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послужитисеКулхасовимтекстомЏанк спејс(Junkspace)ка-
кобисеизвукаозакључак.

Уметност,архитектураидизајнданаспредстављајуостатке,
отпаткемодернизма,којијезациљнудиоуниверзалности
прегршт научних достигнућа.34Узимамо ли за пример са-
моархитектуру,увидећемодасмо„саградиливишенегосве
досадашњегенерацијезаједноалиниприближнонаистом
нивоу.Миданасзасобомнеостављамопирамиде.”Дана-
шњаархитектура,односно,какојеКулхасназива,Џанк спејс 
ар хи тек ту ра је „инкубатор који чине покретне степенице
и систем за климатизацију”.35 Заиста, револуцију у архи-
тектуричининевидљивипачворкелеменатапопутсистема
за климатизацију, ескалатора, противпожарних прскалица,
вентилационихсистема,каблова…ЗградеЏанк спеј сасуна-
зивалиме га струк ту ра ма,алисвесуперструктуресусамо-
одрживе,требалобидатрајувечно,мутирајућивременом
безикаквеконтроле.Изгледадасуданастобезсуперлатив-
неструктуре,састављенеодделићаупотразизаокосницом,
оквиром,обрасцемилишаблоном.

Окренимосејавномпростору,попутаеродрома,којисамта-
кочестокористилазапримерризома.Склонјеконстантним
метаморфозамакакобихијерархијскисистембиозамењен
гомилањемиакумулацијом,акомпозицијадопунамаидо-
давањима,мултиплицирањима:„Вишејевише,вишејејош
више”.36

Ове неартикулисане различите целине, парчићи, слагани
једнинадруге,прекодругих,окодругих,исподдругих…но-
шенинашомидејомкојаихцементирауметаморфнеформе,
цепадонедавнокоришћениипроверенипринципјединстве-
ногиуниверзалногмодернизма.Аеродром јенестаниште,
местопротокаљудиуразличитимтехничкиммодалитети-
ма,повезанихразличитим,чакинеспојивим,елементима,
гдепопутпринципаризоманепостојимеђузависностеле-
менатавећповезаност.Уфункцијијециркулације,кретања;
дефинисанихулазаиизлаза,којипакнамећуфреквенцију
–мрежнипротокдужхоризонталнихлинијаповезујућитач-
кеунутарсебе,срединеодноснооколине,каоштоточини
исамризом.Аеродромјеидеаланпримерризоматичности

34УесејуJunkspaceиз2001.годинеРемКулхасговори,измеђуосталог,и
осломупрограмскешемемодернизмауархитектури,којијеградиои
дизајнираопросторекојисутежилидазатворекорисникеодноснодаих
задржештодужевременаунадреалистичкомпросторупопутаеродрома
(шопингмолова,казина).

35Koolhaas,R.nav.delo,str.175.
36Исто,стр.176.
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времена, где је све повезано временом – доласка/одласка,
слетања/одлетања.Аеродром је ризоматична, трансдимен-
зиона,мултиплаплоха,недовршеногсадржајаитекста,који
сепомоћутрансформацијанаставља,продужава,умножава.
Помоћусимулације,производисимулакрумекојиизазивају
фантазме.

Постмодерна архитектура је архитектура масе. Простори
супосталиграндиозни,несагледиви,немерљиви–квазипа-
ноптичкиуниверзумикојисадржајмењајутрептајемнашег
окапроизводећиосећајдисоријентације.Просторисасто-
лицама,фотељама,пачакикаучимазаодмор,једноставно
намећупитањедалијетакавпросторзаморан.

Ризоматичнетрајекторијесекаотаквенемогузапамтити,
меморисати,мапирати.Садржај јединамичан,алистагни-
ра,рециклиранјеимултиплициран.37Постреволуционарна
архитектураповезујенеспојиво:каменодобасасвемирским
ипросторним;задовољствоирелигију;неонпредстављаи
староиново.Уместодастварамоновепросторе,мимани-
пулишемостварајућиувек јединствене,непредвидиве,али
познатепросторебезауторитета.Мрежабезпаука,укојојје
свакатрајекторијанезаустављива,неуништива.„Џанкспејс
је постегзистенцијалан јер нас чини несигурним где смо,
доводиупитањегдесмосеупутилиипреиспитујегдесмо
били”.38 Уметност, архитектура и дизајн посматрани кроз
концепт ризома постају ’желећемашине’,39места продук-
ције и интереса јер „Џанкспејс промовише ауре брендова
виртуелноконзументскономадскодруштво”.40ЗаДелезаи
Гатарија свакамашина јемашина повезана са другомма-
шином,она јесамтокилипродукцијатока.Међутим,да-
нассутитоковипрвенственопраћенилогикомтржиштаи
економије,јерсенастојидругачијеммоделукојипотенцира
глокалназнања,засновананапринципимасимулација,хи-
пертекстуалности, симулакрума.Утаквоммоделу је садр-
жаналогикадасеукинесвакитемељ,дасе’поништекрај
ипочетак’.

Уметност,архитектураидизајнморајубитиацентрични,не-
хијерархизовани,неозначавајућисистеми,неструктуралне

37Исто,стр.178.
38Исто,стр.182.
39Терминмашинежељеилипакжелећемашинепроизашаојеизрадикaлне

критикеФројдовепсихоанализе.ДелезиГатари,наиме,повезујупси-
хичкурепресијусасоцијалномрепресијомиоткривајуреволуционарни
квалитетжеље.ЗањихжељасенеидентификујесаЕдиповимнедостат-
ком,законом,означитељем,негопресапродукцијом,сажелећомпро-
дукцијомусоцијалномпољу.

40Koolhaas,R.,MauB.andWe,H.nav.delo,str.177.
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формесагенетичкомосомнегосупротно–’апаралелнаево-
луција’,вечитоновикругови,сановимтачкамаизвангра-
ницаиудругимправцима.Бивањеу’средини’,тј.битииз-
међу41непредстављапросечност,већсупротноместо, где
стварихватајусвојубрзину.Упитањујеструјабезпочетка
иликраја,којарушисвојебедемеихватабрзинуусредини.42

Мислимдасупринципиризомалакопримењивинадана-
шњисвет,нашеокружење,природуживотауопште.Чинисе
дасмоисамиризоматични–катакадсмоустањудаповеже-
моинеспојиво;иакосмојединствени–мисмосастављени
одмногихплоха,гдесекрозконстантнифлукс(чакикада
мирујемоиспавамо,светнастављадасекреће)упркосло-
мовима(менталнимифизичким)настављамодаље,мења-
мо,адаптирамо,мултиплицирамо;крећемосепопутномада
стварајући пролазне територије детериторијализованима,
претварајући некадашњу традицију, историју, прошлост у
глаткипросторнеименованог,деперсонализованогкакоби
надгрдилиимултиплициралитрајекторијекојесепрепли-
ћуубескрај.Примењенинаживот,салакоћомдоживљавају
метаморфозуинасвеосталоштонасокружује–анарочито
науметност,архитектуруидизајн.
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Abstract

Theauthordealswiththerhizomeconceptinart,designandarchitecture
pointingtothefactthatthesedisciplinesareacombinationofesthetic,
psychological andpolitical differenceswhich are constantly exposed
tocomplexinteractions.TherhyzomeconceptfitsintothePostmodern
wherealldotsconnect,wherethereisnomoregrowthandeverything
relates to anything. The division into reality (of the world), the
representation (books) and the subjectivity (author) no longer exists.
TheideaoftherhizomaconnectswiththeRemKoolhaas’snarrative
onthemoderncityofJunkspace,whichiscomparedtoapostmodern

airportspace,referingtoitsarchitecturalandspatialfeatures.
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