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ФИЛМУ
Сажетак: На уч на фан та сти ка као књи жев ни и филм ски жа нр је 
че сто не по сред но ути ца ла на тех но ло шке ино ва ци је и ди зајн ко
ри сни чог ин тер феј са. Мно ге иде је из ли те ра ту ре и фил ма су већ 
ре а ли зо ва не, а на да ље се раз ма тра ју фан та стич ни тех но ло шки 
из у ми ко ји би се ре а ли зо ва ли у бли ској бу дућ но сти као и њи хов 
ути цај на дру штво. Ди зајн ко ри снич ког ин тер феј са у кон тек
сту ин тер ак ци је чо векма ши на је ин тер ди сци пли нар на област 
ко ја ком би ну је умет ност, тех но ло ги ју и на у ку. Јед на за ни мљи ва 
ан ти ци па ци ја тех но ло шке кул ту ре и ди зај на ин тер феј са је филм 
„Блејд Ра нер” из 1982. чи ја рад ња је сме ште на у но вем бру 2019. 
го ди не. Ов де ће мо раз мо три ти пред ви ђе не и ре а ли зо ва не тех но ло
ги је и ин тер феј се при ка за не у фил му са ма њим освр том на њи хов 
ути цај на дру штво.

Кључне речи: ди зајн ин тер феј са, на уч на фан та сти ка, филм, 
тех но ло ги ја, умет ност

Увод

Научнафантастикаједалекоодсвојихранихдана,кадају
је Исaк Асимов дефинисао као „ону грану књижевности
која се бави утицајем научног напретка на људска бића.”
(Modern Sci en ce Fic tion, 1953).До70их је нарастаожанр
научнозаснованихидеја;нијесебавиосамонауком,већи
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њенимпоследицама.Постављалосепитање„штаако?”Шта
акобипостојаосветукојембиовоилионобилоистинито?1

Блејд Ра нер(BladeRunner)филмРидлијаСкотаиз1982.го
динесеослањанакњигуФилипаК.Дика„Сањајулиан
дроидиелектричнеовце”из1968.године.Укњизисерадња
дешава1992.аукаснијимиздањима2021,доксеуфилму,у
уводномизлагањупозадинскеприче,наводиновембар2019.
године.СценаристифилмаДејвидПиплсиХемптонФенчер
сусесамоделимичноослонилинарадњукњиге.Филмje,
узмузикуВангелиса,поставиоестетскунормузадистопиј
скуатмосферууфутуристичкимсценаријима,ажанровски
јесврстанунаучнофантастичнинеоноар.Радњаседешава
упостнуклеарнојатмосфериЛосАнђелеса,новембра2019.
годинегделовацнаглавеДекард,„блејдранер”,когаглуми
ХарисонФорд,ловии„умирује”(заправоубија)побуњене
андроидетзв.„репликанте”које јенаправила„ТајрелКор
порација”  запотребеживота у ванземаљским (offworld)
колонијама.Термини„блејдранер”и„репликант”сенепо
јављујуукњизи.Репликантисубиомашинекојејејакоте
шкоразликоватиодљудиииакосугенетскидалеконапред
нији одљуди, репликанти су билиробови, а прављени су
типскизаборбу,одлагањенуклеарноготпадаилизадовољ
ство.Када упоредимо са данашњомситуацијому области
применехуманоиднероботике,закључићемодасеиноваци
једешавајуувојнојиндустрији,адасемасовноприхватају
ипримењујуусексуалнојиндустрији.

Блејд Ра нер је пуштен у биоскопе 25. јуна 1982. године.
Истегодине,ујунуијулу,премијерусудоживелајошдва
научнофантастичнафилма:„Звезданестазе2:Кановгнев”
и„Трон”,првифилмкојијекористиокомпјутерскигенери
санеспецијалнеефекте.Штосетичекомпјутерскетехноло
гијеисофтвера,1982.годинејенаправљенКо мо дор 64,при
ступачанкућникомпјутер,аоснованојеинеколикокомпа
нијакојеидaнасдоминирајунапољукомпјутерскеграфике
Адоби(Adobe),АутоДеск,ЛукасАртсиЕлектроникАртс.2

Интерфејсседефинишекаопосредникукомуникацијичо
векаикомпјутера(илимашине).Дабиинтерфејсбиоубе
дљивуфилму,нарочитозапубликукојасвевишекористи
технологију у савременом животу, треба да се ослања на
концепте већ познате човеку или, ако је у питању непо
стојећа технологија, онда се она кроз наратив објашњава

1 Gilks,M.andFleming,P.andAllen,M.Sci en ce Fic tion: The Li te ra tu re of 
Ide as,2003.,10.10.2019.,https://www.writingworld.com/sf/sf.shtml

2ComputerHope,Com pu ter Hi story–1982,30.06.2019,11.11.2019.https://
www.computerhope.com/history/1982.htm
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гледаоцу.Миуфилмучестовидимосамоделићетехноло
гијеиинтерфејса,јерсуонипретежнодеосценеиподржа
вају драмску радњу која се гради на међуљудским и „не
људским”односима(ванземаљскимоблицимаживота)или
односимачовекаимашине.

Ро бо ти ка и го вор ни ин тер фејс

УфилмуБлејд Ра нермашинесуандроиди,односнорепли
кантиионеимајуупотпуностиљудскеособинетакодаје
интеракцијасањимаприродна,односнонепостојиинтер
фејс,јернепостојининачиндаихразликујемоодљудских
бића.Комуникацијасеобављавербалнимилиневербалним
путем.Уфилмупостојеи андроидинижег типакоје упо
знајемо у сцени када репликанткиња Прис (Дерил Хана)
посећујегенетскогинжињераЏејЕфСебастијана(Вилијам
Сандерсон).Приуласкууњеговстандочекујуихандроиди
„играчке”,патуљастивојници,којејеЏејЕфСебастијансам
дизајнирао да се не би осећао усамљено. Једанима главу
кловнасаиздуженимносомиподсећанапародијупруског
краљаВилијемаКајзера,адругиимаглавумедведаиобу
ченјеууниформуНаполеонa.Обојицаимајумеханичкепо
крете,крећусенезграпно,пачаксеисударају.Ониделују
мањељудски,авишекаороботи,карикатуредвадиктатора
(Слика1).

Слика1Сценаизфилмаса„играчкама”репликантимаКајзераи
Наполеонаињихови”оригинали”.Извори:https://www.dhm.de/
lemo/bestand/objekt/95007746,https://fineartamerica.com/featured/
portraitofnapoleonbonaparteornapoleoniduringabattlejoseph

chabord.html,WarnerBros.„BladeRunnerFinalCut”

НачиннакојиимсеЏејЕфСебастијанобраћанамговори
даониимајуограниченумогућносткомуникације,односно
даимајупрограмирануконверзацију,алипоначинунако
јизбуњеноиупитногледајуПрискојунепознајуможемо
претпоставити да ипак имају напредну вештачку интели
генцијуимогућностпрепознавањалица.Њиховигласовису
синтетизованикакобинамвишеличилинаиграчке–робо
теалиидабиспречилиосећајнепријатностиодпретеране
„људскости”хуманоиднихобјеката.„Акокомпјутеризовани
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глас звучи механички и синтетизовано, подразумеваће се
дајеупитањувештачкисистем,напротивакомашинаима
природан људски глас, може проузроковати неочекивану
конфузију.”3Овојеважналекцијазадизајнерекојикреирају
хуманоидне3Данимације,роботеивиртуелнеагенте.Људи
могукомфорнодаприхватајусличностиобјекатасаљудима
сведоксличностнепостанетоликоснажнадасевишене
региструјекаостваркојаделујељудски,већделујекаољуд
скобићесакојимнештонијеуреду.4Овајконцептје1970.
идентификоваојапанскипрофесорроботикеМашироМори
иназваогаBu ki mi No Ta ni,којијекаснијепреведеннаенгле
скикаоun canny val ley (долинасабласности) иданасјеуши
рокојупотреби.5Ефекатсеодносинаразличитерепрезента
ције:глас,слику,гестове,пропорцијеидруго.Дакле,ЏејЕф
Себастијановеиграчкеимајудобродизајниранегласове,јер
збогсинтетизациједелујумањесабласно.

Слика2РепликанткињеПрисиРејчели„вештачкасова”са
црвенимодсјајемуочима,Извор:https://thepandorasociety.com/

replicantsredemptioninbladerunner/

Одчовеколикихроботаиликиборга(технолошкинадогра
ђенихљуди)намјелакодаочекујемодаговоре,међутимод
машинеилиживотињенеочекујемоспособностдакомуни
циракаоинтелигентнобиће.Упркоспостојањурепликаната
животињауфилмуБлејд Ра нероненемајумогућностгово
ра,односноонесудословнокопијеживотињскихврстакоје
представљају,такодаихнеможеморазликоватиодправих
животиња.УфилмусепојављујусовакојуДекартупредста
вљарепликанткињаРејчел(ШонЈанг)измијапитонкоју
репликанткиња Зора (Џоана Кесиди) користи у свом пле
сномнаступу,ауједнојуличнојсценивидимоипонија.У
неколикосценагдесевидивештачкасоваукрупномкадру,
каоиунеколикосценасарепликанткињамаРејчелиПрис,

3 Shedrof,N.andNoessel,C.(2012)Ma ke It So: In ter ac tion De sign Les sons 
from Sci en ce Fic tion,RosenfeldMedia,p.121.

4 Исто,стр.184.
5 Hsu Ј. inRo bo tics’ Un canny Val ley Gets New Tran sla tion, 12. 06. 2012.,

10.11.2019.,https://www.livescience.com/20909roboticsuncannyvalley
translation.html
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коришћенјеефекат„црвеногока”којисечестојављанафо
тографијамауследупотребеблицаумрачнојпросторији,да
бисенагласилањиховавештачкаприрода(Слика2).

ДокјеукњизиФилипК.Дикдаовеликизначајпроблему
нестајањаживотињскихврстауследнуклеарнекатастрофе,
уфилмујеовапроблематикасамонаговештена.Правежи
вотиње сумогли да поседују само богати – елита, док су
осталимоглидаприуштемањевишеквалитетнереплике.
УкњизиДекардпоседујеовцукојајепокваренаикојужели
дазамени,докјеуфилмуовцаизостављена.Иаконеможе
модаповучемопаралелусатехнолошкимразвојемробота
животињау2019.годиниможемодаконстатујемоугроже
ностмногихживотињскихврстазбогљудскогнемара.Тако
ђе,можемодаконстатујемодајенајвећиподухватгенетског
инжињерингадвадесетог века,првиклонрани сисар,била
овцаДолирођена1996.године.

Хуманоиднироботису,међутим,уданашњевремевећпри
сутниикористесеуразличитимнаучнимистраживањима.
Шира јавност је током 2018. упознала роботаСо фи ју, из
компанијеХан сон Ро бо тикс,докjeуЈапанупроф.Ишигу
роуHi ros hi Is hi gu ro La bo ra to ri es направиороботакојиличи
нањега,односнонаправиојесвојуреплику.Попутрепли
канткињеПрискоја је уфилмуБлејдРанер „модел за за
довољство”,хуманоиднироботиседанасактивнокористе
усексуалнојиндустрији.ЏонсониВердикиоуЖур на лу о 
со ци јал ној ро бо ти ци констатујудахуманоиднисексробо
типроблематизујудистинкцијучовекмашина,јердабисмо
ихупотребљавалиморамоподржаватиилузијуњиховељуд
скостииприкладностизаинтимнеодносе.6Ујуну2019.ху
маноиднироботАиДајеималасвојупрвусамосталнуиз
ложбу,штозначидасевештачкаинтелигенцијатренираиза
креативност.„АиДајепрвироботуметниккојизамагљује
границуизмеђумашинеиуметника.Онаимароботскуруку
иљудскуфизиономију,опремљенајетехнологијомзапре
познавањелицаивештачкоминтелигенцијом.Способнаје
даанализирасликупредњомидајеузпомоћроботскеруке
скицира.Њенциљјекреативност.”7

Гласовни интерфејс се у филму Блејд Ранер користи и у
сврхуидентификације.Декарднаулазуусвојстанпролази
гласовнуаутентификацију.Науласкуулифтзградеукојој

6 Johnson,D.G.andVerdicchio,M.Int J of Soc Ro bo tics(2019)https://doi.
org/10.1007/s1236901900586z

7 HaynesS.This Ro bot Ar tist Just Be ca me the First to Sta ge a So lo Ex hi bi ti on. 
What Do es That Say Abo ut Cre a ti vity?,17.06.2019.,11.11.2019.,https://
time.com/5607191/robotartistaidaartificialintelligencecreativity/
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станујеДекардпотврђујесвоју„гласовнуидентификацију”
такоштоизговара„Декард97”,аженскигласмуодговара
„Хвала”.Овајконцептједанасуупотребиупаметнимку
ћама.Упитању је такозвана биометријска идентификаци
ја.Већгодинамауназадљудикористевиртуелнеагентена
мобилнимтелефонима–СирииГуглАсистент(Go o gle As
si stant),којисепрвотренирајудапрепознајугласкорисни
катакоштоонвишепутаизговорареченицузаактивацију
„ХејСири”или„ОкејГугл”.Уфилмувласниккорпорације
Тајрел користи виртуелног асистента у краткој сцени која
претходидоласкуЏејЕфСебастијанауњеговапартманза
једносаРојемБатијемиПрис.ЕлдонТајрел(ЏоТаркл)пре
њиховогдоласкасединакреветуспреманзаспавањеитргу
једеоницаманаберзиразговарајућисакомпјутером,штоје
данасостваривоиузпомоћАмазонАлексе(AmazonAlexa)
исличнихуређаја.КултнасценакадаДекардистражујефо
тографијукоју јенашаоустануумировљеногандроида је
сјајанпримерантиципацијеовогтипаинтерфејса.Иакофо
тографиједелујудводимензионалноонесадрже3Динфор
мацијекојесузабележенеутренуткуснимањаиузпомоћ
одговарајућегуређајаможемода завиримоупросторкоји
нијенаслици–изауглова.Декардубацујесликуу„Еспер
машину” која личи на телевизор са читачем дискова. На
екрану се појављује слика са плавомквадратноммрежом.
Он испитује слику тако што издаје серију кратких и ди
ректнихгласовнихинструкција:„Увећај...стоп,Уђиунутра
, стоп...Извуци се,померидесно, стоп...Увећај 34до36...
померидесно...повуцисе,стоп.Сачекај.Идидесно”ина
крајуизговара„Одштампајмикопију”.Каоодговор,маши
намуодштампадеосликекојајеприказананаекрану.Ова
врстаредуцираногвокабулараолакшавасистемимадаодго
воренагласовнеинструкције.Ониидентификујуспецифич
необрасцеимогудаигноришуваријабилеивокалнекарак
теристикекојемогудазакочесистемкојитребадаодговара
награматикуиликористивећивокабулар.8Управонаовај
начинраде горепоменутивиртуелни агентинамобилним
уређајима–СирииГугл.

8 Shedrof,N.andNoessel,C.нав.делостр.119.

Слика3Еспер ма ши на
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Ви зу ел ни ди зајн, ко му ни ка ци ја,  
тран спорт  и фо то гра фи ја

Уфилмуседизајнеривизуелногинтерфејсаидаљедржезе
ленихекранаифонтовакојисутипичнизаранекомпјутере,
амониторисукатодниекраништосеможеобјаснитисце
нографскимрешењемкојесеуклапауретрофутуристичку
естетикуфилма.Телефонскипозивиуфилмусуподржани
ивидеосликом,aуфилмуДекардобављаразговоризјaвнe
говорницeу бару.Број окреће ручнопритискајућидугми
ће.Видеофонјестариконцепт,алијепочеомасовнодасе
употребљаватекод2003.сапојавомСкај па(Skype).Један
одпрвихпримеранајавеоветехнологијесеможевидетиу
илустрованом алманаху француског новелисте и илустра
тораАлбераРобидеиз1890.године:„Двадесетивек,Елек
тричниживот” (Al bert Ro bi da – Le Ving tiè me siè cle. La vie 
élec tri que).9

Слика4 Ви део по зив – Де кард и Реј чел,Извор:https://bengould.
wordpress.com/2017/09/22/bladerunner1982isback/

Горесмовећспоменулифотографијеса3Дзаписомкојесу
данасјошувекназачеткуисамодајуилузијупростора,али
газаправонебележеутродимензионалномформату.Зату
сврхуседанаскористе3Дскенери.Докјеизрадафотогра
фијавећдесетакгодинаукризизбогдигитализацијемедија,
уфилмусуидаљеприсутнефотографскемеморабилије,а
андроидиимајувештачкиусађенасећањакојасуповезана
сатимфотографијамакакобиселакшеемотивностабили
зовали.Упитању су копије сећањаправихљуди,штона
говештаватехнологијукојајеспособнадаснимимеморију
изглавељудскогсубјектаидајекопираумашину.Репли
канткињаРејчелсвираклавир,аондакажеДекартуда,иако
имасећањеначасовеклавира,нијебиласигурнадалиби
заистаумеладасвирадокнијепробала.Оватехнологијаје
инспирисалабројненаучнофантастичнефилмове,алијош

9 RobidaA.Le Ving tiè me siè cle: La vie élec tri que (1890),TheProjectGu
tenbergEBook,28.01.2011,03.11.2019.,http://www.gutenberg.org/ebo
oks/35103
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увекнијереализована.Поредове,јошједнатехнологијаиз
филманијереализована,атосулетећиаутомобили–спи
нерикојејезафилмосмислиоСидМеад(SydMead),дизај
неркојијерадиоинафилмовима„Трон”и„Осмипутник”
(Аlien).Спинерисумоглидасевозепоземљи,алиидалете
уваздуху.Користилисусекаопатролнавозилаиликаопри
ватнавозилабогатихљуди.СидМеадјебиоконцептуални
уметникнафилму,односнобиојезадужензадефинисање
атмосфереипросторафилма,укључујућиибројнеинтер
фејсе. РежисерСкот Ридли је лично направио неке скице
упредпродукцијизаатмосферуфилмапоузорунаслику
ЕдвадраХопера„Ноћнептице”ирадовафранцускогстрип
цртачаЖанаЖироаМебијуса(JeanGiraudMoebius)коме
јепонуђенасарадњаупредпродукцијиалијујеодбиозбог
ангажовањанадругомпројекту.10

Слика5Унутрашњост„Спинера”сатабломзанавигацијуи
додатнимекранима.Извор:https://madddscience.tumblr.com/

post/120733420473/theultimateguidetoanalogcontrolpanelsin

Да би идентификовали репликанте, надњима се уфилму
изводесложенипсихолошкитестовикојитребадаизазову
емотивнуреакцијукодсубјектаузпомоћизмишљенеВоит
Кампфмашине (Vo ightKampff).Снимањемока се тестира
њихов „емотивни одговор” на постављена питања која су
деопсихолошкогтестирања.Овојезанимљивинтерфејсс
обзиромдасетехникапраћењаока(енг.Eyetrac king)данас
користиутестирањукорисничкогинтерфејса,аимплемен
тиранајеиукацигезавиртуелнуреалносткојеимајуши
рокопољекоришћења:одвојскедоздравствапреконезао
билазнеиндустријезабавеивидеоигара.ФункцијаВоит
Кампфмашинеипаквишеналичинадетекторлажи.

10SammonP. (1996)Fu tu re No ir: The Ma king of Bla de Run ner,DeyStreet
Books;1stedition.
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Фи ло зо фи ја и по ли ти ка  
тех но ло ги је у фил му и да нас

ФилипK.Дикјеглавногпротагонистукњигеифилмана
зваоДекард (Deckard)итимедиректнодаоомажфранцу
ском филозофу Ренеу Декарту (René Descartes) и његовој
идејиоАутоматoну,механичкомчовеку.11Питањељудско
стиумашинијетемакњигеифилмакојасепоклапасате
момДекартовогизлагања.ПопутфилозофаДекарта,Декард
уфилмузнадафизичкиизгледљудскогбићанијеесенција
људскогпостојања.Али,акоизгледнијеесенцијаљудског
бића,штајесањеговомспособношћудамисли?Декартову
афирмативнуаргументацијуподржавауфилмусценакада
ПриспокушавадаубедиЏејЕфСебастијана,дазатошто
јеонаспособнадамисли,непостојирелевантнаразликаиз
међуњеи оних који се уобичајено сматрајуљудима.Она
нијепопутмеханичкихиграчакакојејеЏејЕфСебастијан
креирао.ДабимупомогладајесхватионацитираДекарта:
„Мислим, дакле постојим.”12 Наравно, способност разми
шљањанијејединаодликахуманости,алијеуфилмувеома
важнакомпонента.АкопоноворазмотримоВоитКампфов
тест,схватићемодасеуфилмуљудскостодређујенаосно
ву„емотивногодзива”,анеспособностимишљења.Репли
кантиимајуограниченроктрајањаод5година,ауграђена
сећањаимпомажудастекнуемотивноискуствокојеимне
достајеутренуткуактивације(оживљавања).Узсебедрже
фотографијекојеподржавајуњиховалажнасећања.Утицај
фотографијенакреирањесећањаседанаснаширокоекспло
атишеумедијима,паиуприватнимфотоалбумима:узтех
нологијуманипулацијеслике,сачувеном„Фотошоп”апли
кацијомуклањањемнежељенеособесасликеилиставља
њемсубјектаупросторкојинијепосетио(например:одмор
наХавајима).Једнозанимљивоистраживањенатутему,из
2002.године,потврђујемогућностманипулацијесећањима
(кодљуди)иубедљивостфотографијеСли ка је вред на хи
ља ду ла жи: упо тре ба ла жних фо то гра фи ја за кре и ра ње 
ла жних се ћа ња.13

11Descartes,R.(1637)A Di sco ur se on Met hod, The Pro ject Gu ten berg EBo ok,
2008.,2016.,https://www.gutenberg.org/files/59/59h/59h.htm

12Barad,J.BladeRunnerandSartre:TheBoundariesofHumanity,in:The Phi
lo sophy of NeoNo ir,ed.Conard,M.(2007),UniversityPressofKentucky,
pp.2134;Retrievedfromwww.jstor.org/stable/j.ctt2jcts3.6

13Wade,K.,Garry,M.,Read,J.andLindsay,D.(2002)A pic tu re is worth a 
tho u sand li es: Using fal se pho to graphs to cre a te fal se child hood me mo ri es,
Psychonomicbulletin&review.9,pp.597603;10.3758/BF03196318.
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Слика6Скицамеханичкелуткебебеиз19.века,Извор:http://
www.eoht.info/page/automaton

Репликантисуправљенидабудуробовиуванземаљским
колонијама.УкњизисуколонијесмештененаМарс,доксе
уфилмуовапланетанеспомиње.Идејумогућностиколони
зацијеМарсакрозпрограмСпејсИкс(SpaceX)већнеколи
когодинаиспитујеифинансирабилионерИлонМаск(Elon
Musk), један од оснивача Pay Pala, са идејом да направи
алтернативузаживотнаЗемљи.14Програмјефинансијски
веома захтеваниМаскачестокритикујудабитребалода
уложиуодрживостекосистеманаЗемљи,уместоуСпејс
Икс.Дане залазимодубљеукритикуМасковогпрограма
колонизацијеМарса, вратимо сенапроблематикуропства
уБлејд Ра не ру.Репликанти,иакоосећајнаиинтелигентна
бића,сунаправљенидабибилиробовиљудимаинатајна
чинослободилиљудеодмогућностипоробљавања.Поред
ропствакрозликовеРојаБатија(РутгерХауер),савршеног
аријевскогрепликанта„дизајнираногзасамодовољност”и
ЕлдонаТајрела,власникакорпорацијеТајрелкојиподсећа
нанацистичогАн ђе ла смр ти,ЈозефаМенгелеа,наговеште
но јеипитањегеноцида.15ЏудитКермануесејуТех но ло
ги ја и по ли ти ка у дис то пи ји Блејд Ра не ра ипакзакључује:
„Већепитањеодгеноцидауфилмујемогућноствластида
дефинишечовекаидауништисвештопадаизвановедефи
ниције...саполитичкиоправданомдефиницијомубијупро
тивникаујавности,узмалугрижусавестикојуимаДекард
кадаубијерепликанткињуЗору”.16

Поред ускраћености политичких и егзистенцијалних
права репликантима, кроз лик усамљеног генија, генет
ског дизајнера Џеј Еф Себастијана, видимо да постоји и

14Devlin,H.(2017)Li fe on Mars: Elon Musk re ve als de ta ils of his co lo ni sa
tion vi sion;https://www.theguardian.com/science/2017/jun/16/lifeonmars
elonmuskrevealsdetailsofhiscolonisationvision

15KermanJ.TechnologyandPoliticsinBladeRunnerDystopia,in:Re tro fit ting 
Bla de Run ner: Is su es in Ri dley Scott’s Bla de Run ner and Phi lip K. Dick’s Do 
An dro ids Dre am of Elec tric She ep,ed.Kerman,J.(1991),PopularPress2nd
edition(1997),p.22.

16Исто,стр.23.
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дискриминацијамеђуљудимакојиимајупсихичкеилифи
зичке недостатке. Они немају могућност да се преселе у
ванземељскеколонијеизаробљенисууполунапуштеним
градовиманаЗемљи.ЏејЕфСебастијанпатиод„Метусе
лаховог синдрома”што значидаубрзано стари. Због тога
није прошаомедицинскипреглед који биму омогућио да
напустиЗемљуидаодеуколонијеванЗемље.КадасеРој
Батипојавиоуњеговомапартману,когајеПриспредстави
лакаопријатеља,Себастијан јеконстатоваодасуонире
пликантиизгенерацијеНек сус шест(Ne xus 6),јерсутако
„савршени”.Натајначинјеистакаоњиховунадљудскост.
Међутим,ирепликантиигенијесулишенислободеизбора,
уследпрописавласти.

Занимљивачињеницаједанирежисерфилма,СкотРидли,
нијеимаопотпунуслободуусвомпослу1982.године.Филм
једоживеонеколиковерзијаподпритискомдистрибутерске
кућеВорнер Брос.Оригинална, „радна верзија” је прика
занауДенверуиДаласуумарту1982.годинеитрајалаје
113.минута.Реакцијесубиленегативнепасунаправљене
модификацијезаАмеричкотржиште.17

За биоскопе су направљене две верзије: „Америчка” и
„Међународна”,иобесутрајале117.минута.Међународ
наверзијајебилапознатаикаоUn cut ver sion.Обеверзије
субилеиздатеинаVHSу.Године1990.јепрвобитнарад на 
вер зи ја(113мин.)приказанакаоDi rec tor’s Cutбезодобрења
РидлијаСкота,штојерезултиралодаРидлиСкотурадисво
јуверзију1992.гдејеизбационаративниглас,убациосце
нуДекартовогснасаједнорогомиизменионаметнутихе
пиенд.Тек2007.годинесепојавиоРидлијевFi nal Cut(117
мин.)укомејережисеримаопотпунууметничкуслободу.18

Овоприказивањенеколикоразличитихверзијајенесумњи
воутицалоинамодификацијусећањасамепублике.Публи
какојајегледалафилмубиоскопуилинаVHSу1983.,а
затимпоново1992.јебилаподутицајемразличитихпору
кафилма.УDi rec tor’s Cut верзијисепостављаисумњада
јеиДекардрепликант,штоотварановапитањаувезина
ставкапричеРејчелиДекарта.Акосуобојебилирепликати,
коликиимјероктрајањаидалићеихобојеловитинеки
други„блејдранер”?Истотаконамсемењаиперцепцијао
Декардукојијемождагрешком„умировио”инекогчовека,
и,акојерепликант,какотодаима(илимујеусађен)осећај
грижесавести,којипоказујенаконубистварепликанткиње
Зоре?Мождасууправоосећањатонештошторепликанте

17Sammon,P.нав.делостр.289.
18Исто,стр.326329.
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чини људскијим од људи, како поручује и слоган Тајрел
корпорацијеmo re hu man than hu man.

Критичаридигиталнетехнологијеимедијанамскрећупа
жњуданасекспанзивнаупотребатехнологијелишаваљуд
скости.Хуманиаспекттехнологије,којасеувекпромовише
саизговоромдаслужиљудскомроду,већнековремечесто
изостаје.Једанодпримерајеитенденцијадасекреираве
штачкаинтелигенцијакојаће генерисативизуелноприма
мљивеслике,поезију,литературу,филмовеидруго.Уколи
кокреативностпрепустимоалгоритмимаивештачкојинте
лигенцији,последицењенемасовнепродукцијемогубити
обезвређивањеидоћидодеградацијеуметности.Собзиром
да технологија, као и машине у индустријској револуци
ји има за циљ (или се тако представља) да олакшаљуди
маживот, да га продужи и заштити, да биљуди уживали
услободномвремену,питање јештаћељудирадитикада
машинепреузмунесамоњиховепослове,већиинтимуи
могућностзакреативноизражавање.Самозатоштоможе
монештоданаправимо,незначидатребатоданаправимо.
УнасловувебчланкаБрукингсинституције(The Bro o kings 
In sti tu tion)кажуда„Технологијатребадаунaпреди,анеда
замениљудскуинтеракцију”.19Ис тра жи вач ки цен тар Пеу
иЦен тар за ис тра жи ва ње ин тер не та Илон уни вер зи те та 
суинтервјуисалистручњаке,пиониреуразвојукомпјутер
скихтехнологијаувезисаутицајемвештачкеинтелигенци
јенабудућностљуди.Многиексперти,безобзирадалису
билиоптимистичнонастројениилине,суизразилизабри
нутостувезисадугорочнимутицајемовихалатанаесен
цијалнеелементељудскости. 20ТристанХарис,који јера
диоуГу глу(Go o gle)каодизајнетичар,јеосновао„Центар
захуманутехнологију”,непрофитнуорганизацијукојаима
циљ да промени „уназађивањељуди” и „дигиталну кризу
пажње”,којусупроузоковалекомпанијекојесудизајнира
лемобилнеуређајеидруштвенемрежесациљемдазграбе
пажњукорисникаинаведуихдадугорочноупотребљавају
њиховепроизводе(енг.at ten tiongrab bing bu si ness mo dels).21

19HirshPasek,К., Schlesinger,М.,Golinkof,R. andCareMonday,E. June
2018,in:The New Hu ma nism: Tec hno logy sho uld en han ce, not re pla ce, hu
man in ter ac ti ons; приступљеноновембар2019. , https://www.brookings.
edu/blog/educationplusdevelopment/2018/06/11/thenewhumanismtec
hnologyshouldenhancenotreplacehumaninteractions/

20Anderson, J. and Rainie, L. on Ar ti fi cial In tel li gen ce and the Fu tu re of 
Hu man, 10. 12. 2018., 07. 11. 2019., https://www.pewresearch.org/inter
net/2018/12/10/artificialintelligenceandthefutureofhumans/

21CenterforHumaneTechnology,Abo ut us,https://humanetecAnderson,J.
andRainie,L.onAr ti fi cial In tel li gen ce and the Fu tu re of Hu man,10.12.
2018.,07.11.2019.,https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/arti
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Оваквихорганизацијатребадабудевише,алипитањејеко
ликиутицајонемогудаимајунакомпанијеикорпорације
којимајециљискључивопрофит.

Дизајнеримобилних телефонаизГугл корпорације сумо
ждабилиподутицајемфилмаБлејд Ра нер,односнокњиге
ФилипаК.Дика,кадасу2010.годинелансиралимобилни
телефонсаознаком„НексусЈедан”(Ne xus One),алитони
сужелелидапризнају.Нексусшестjeбиотерминкојимје
означенмоделпобуњенихандроидаукњизиФилипаК.Ди
каиуфилмуСкотаРидлија.Оперативнисистемзамобилне
уређаје које је развила компанијаГугл се зове „Андроид”,
тако да телефон Нек сус Је дан који ради на оперативном
системуАн дро идможедаделујекаодиректнареференца.
ЋеркаФилипаК.Дикасебунилазаповредуинтелектуалне
својинекадасе2010.појавиоНек сус Је дан,али јеГуглна
промоцијителефоназаузеоставдајетерминнек сусмного
старијиодкњигеидасеналазиуречникудефинисанкао:
„конекцијаилисеријаконекцијакојеспајајудвеиливише
ствари”.Сдругестране,компанијаМо то ро ла јелиценцира
лаиме„дроид”одЛу касфил мадабиизбеглалегалнепро
блеме.22Овдепримећујемодајеједнакорпорацијатражила
оддругекорпорацијелиценцузаимебренда,алидадруга
корпорација није сматрала да треба да тражи лиценцу од
појединца, па чакнидапризна очигледну сличност.Било
да је заистадошлодоповредеинтелектуалне својинеили
не,уовомслучајујеприличноочигледнаиграмоћикојом
корпорацијерасполажу.

ДистопијскатемаБлејд Ра не рајеутицалаинадизајнтех
нологијеиинтерфејсауфилму,икаоштојенапоменутона
почетку,инспирацијасубилицртежичувеногстрипцрта
чаМебијуса (Слика 7).Сматра се да јеБлејд Ра нер имао
велики утицај на  сајберпанк културу и његову подкате
горијубиопанккојисебавибиотехнологијомигенетским
инжењерингом.

Док се данас у дизајну хардверских компоненти техноло
гије тежи ка префињености и једноставности, употреби
материјалависокогсјаја,уфилмујесвепомалорустично,
индрустријскоицрно.Истотако,очигледно једа јефилм
Метро по лис имаоутицајнаБлејд Ра не ра,нарочитоудизај
нуградагдебогатиживеизнадосталихиурбанимпејзажем

ficialintelligenceandthefutureofhumans/h.com/aboutus/#primary,04.
11.2019.

22Sorrel,Ch.in:Nexus:Did Go o gle Dre am of Elec tric Law su its?,December
2009,25.10.2019,https://www.wired.com/2009/12/nexusdidgoogledre
amofelectriclawsuits/



407

КАТАРИНА КАПЛАРСКИ ВУКОВИЋ

доминиразградаТајрелкорпорације.Посебноимпресивне
сценеуБлејд Ра не русусценеградаукојимасепрекоцелих
небодераналазеекранинакојимасеемитујурекламе.

Слика7МебијусовицртежиизстрипаThe Long Tom mo row,
Извор:https://www.reddit.com/r/Moebius/comments/awughn/the_

long_tomorrow_1977/

Дасумирамо,уфилмучијајерадњасмештенау2019.годи
нусмовиделиандроиде,биомехничкеживотиње,3Дфото
графије, сложене психолошке тестове, летеће аутомобиле,
видеофоне,игласовнуаутентификацију.Земљајеподути
цајемнуклеарнекатастрофескороосталабезживотињског
(вероватноибиљног)света,насељенајељудимакојинемо
гудапрођумедицинскитестдабиишлиуванземаљскеко
лонијегдеандроиди,биомашине,интелигентнеиосећајне,
„људскијиодљуди”којејепроизвела„Тајрелкорпорација”
радекаоробови.ЕстетикаБлејд Ра не рајеутицаланамно
гобројна каснија остварења ужанру научнефантастике, а
филмјеотвориоибројнапитањаувезинашегодносапрема
технологијиипланетинакојојживимо.

МоралнаиетичкапитањакојасупостављенауБлејд Ра не ру 
прескорочетиридеценијесудеоактуелнихдискусијаијош
немајуодговоре,алинесумњивоједасупредвиђенетехно
логије близу оногаштонам се данас дешаваи оногашто
можебитиублискојбудућности.
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BLADE RUNNER 1982

ANTICIPATIONOFTECHNOLOGYANDUSERINTERFACE
INTHESCIENCEFICTIONFILM

Abstract

The science fiction genre in literature and film has influencedmany
innovationsintechnologyanduserinterfacedesign.Manyideasfrom
filmandliteraturehavealreadybeenputtopractice,andmanyseemingly
fantastic technologies and their influences on society are being
considered fordevelopment in thenear future.User interfacedesign
in the domain of humanmachine interaction is an interdisciplinary
formthatcombinesart, technologyandscience.Notableanticipation
of tech culture and interface design can be found in the filmBlade 
Runnerfrom1982,whichissetinNovember2019.Wewillcompare
anticipatedtechnologiesandinterfacesthatarefeaturedinthefilmwith
thetechnologiesthatweusetoday,withabriefanalysisoftheinfluence

theymighthavehadonoursociety.

Keywords: interface design, science fiction, film, technology, art


