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ПРОИЗВОДЊАЗНАЧЕЊАУ
ЈЕЗИКУФОТОГРАФИЈЕ

Сажетак:Развојемсавременихтеоријскихприступа,почевшиод
лингвистике,прекосемиотикепасведотеоријевизуелнекултуре,
фотографијасевишенесматрасамозаобјективнуиреалистич
нувизуелнурепрезентацијуоногаштосеналазилоиспредобјек
тивафотоапаратаутренуткуфотографисања,већсеузимајуу
обзиримногобројнипротоколиикодовикојимајенашевизуелно
искуствогенерисано.Иакофотографијаделујеуверљиво,јаснои
лакоразумљивозбогсвоје„очигледне”визуелнесличностисаоним
штоприказује,начиннакојивидимофотографијунезаснивасе
самонанашојприроднојперцептивнојспособности.Скопичкире
жимидиректносузависниодпостојећихдруштвенихпракси,а
посебноодјезикакојимсеслужимо.Акоподјезикомподразумева
мосвакисистемкомуникацијекојикористизнаковеорганизоване
на одређен начин, онда и визуелне репрезентацијеможемо сма
тратизапраксепроизводњезначењаодређеневизуелнимјезиком
којићебитипредметнашегистраживања.Нафотографијиви
димоираспознајемооноштојеприказанонесамозатоштофо
тографијаличинато,већизатоштоонаприпадаврстиприказа
којесмонаучилида ’читамо’наодређенначин.Релацијаизмеђу
фотографијеипредметаниједиректнаиприродна,негоконвен
ционална.Сличностсенезаснивасамонаподударностињихових
визуелнихсвојстава,већинапраксипроизводњезначењакаракте
ристичнојзаједнодруштво,укомесмокаореципијентиусвојили
одређененормеприказивања.

Кључнеречи:фотографија,језик,репрезентација,знак,значење

Увод

Замедијфотографијеодувексесматралодаомогућаване
посреданиверодостојанзаписреалностикојуопажамо.Иа
косеприликомфотографисањаможенаразличитеначине
кадриратииутицатинакрајњирезултат,асамфотографски
снимакјеподложанразличитимманипулацијама,ипаксеи
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даљеверуједаонусебизадржававизуелнитрагоногашто
јебилоприсутнокадајебионачињен.Говорећијезикомсе
миотике,можемо рећи да јефотографија врста иконичког
знака,кодкогајевезаизмеђуозначитељаиозначеногоства
рена путем одређене сличности, подразумевајући тако и
’природну’сличностизмеђуфотографскогснимкаиобјекта
накојисеонкаознакодноси.Појамсличностиподлежете
оријскојпроблематизацијиуоквирукојејемогућепоказати
даонанијеинхерентнафотографији,већјеустановљенакао
друштвена конвенција. Изнећемо следеће запажање – ако
фотографијарепрезентујеодређеногчовека,никаданећемо
рећидаитајчовекрепрезентујетуфотографију,иакосмо
подразумевалидаизмеђуњихпостојиочигледнасличност.
Већизовогпримерајасносевидидаактрепрезентацијени
јеобјашњивиреверзибилнимконцептомсличности,којије
применљивсамоуједномсмеруодвизуелнерепрезентације
каобјекту,акосенеузмеуобзиришириинтерпретативни
оквир.Дабинештобилорепрезентација,ономорадастоји
занештодруго,атопостајенаосновудруштвенеконвенци
је.Кадакажемодаједнафотографијаличинаоноштопри
казује,тоустваризначидајеонаурађенанаосновупосто
јећихконвенцијаприказивањауједномдруштву.Идејадо
кументарностикаодоминантнерепрезентационепарадигме
полазиодпретпоставкедајефотографијаверанипоуздан
визуелни запис људи, ствари или догађаја које приказује.
Честосепревиђа,дасефотографскасликаустваризаснива
наличномприступусамогфотографа,затимнаизборуфо
тографијеодстранеуредникаодређеногмедија,интервен
цијамаретушераиграфичкогдизајнераупостпродукцији,
инакрају,нањенојинтерпретацијиодстранеконзумента
понуђеногмедијскогсадржаја.Зато јеважнонагласитида
сеонакаоибилокојадругадруштвенапраксареализујекао
процеспроизводњезначења.Тосемногопутапотврдилоу
ситуацијамакадасуфотографијепоказиванељудимакојине
припадајузападнојкултуриицивилизацији:„Многиетно
лозисуговорилиоискуствупоказивањафотографијекуће,
особе,илиоколногпејзажаљудимакојиживеукултуриу
којојнепостојиникаквознањеофотографији,причемусу
домороцисликузагледалиподсвиммогућимугловима,или
сујеобрталикакобииспиталињенупразнуполеђину,по
кушавајућидаинтерпретирајураспоредсивихтоновараз
личитесветлинекојисеналазенапарчетупапира.”1

1 Herskovits,M. (1948)Man andHisWorks, NewYork:AlfredA.Knopf,
p.381.
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Документарностфотографије

Кадасеговориодокументарностифотографијекаоњеној
примарнојкарактеристици,могућејеиздвојитидвеоснов
некатегорије:документарносткаообјективнурепрезента
цијуидокументарносткаосубјективнуинтерпретацију.У
првомслучају,подфотографијомсеподразумевадиректан
ибезличансветлоснизапискојиимаискључивоинформа
тивну вредност.Фотографска слика као веродостојно све
дочанствопредставља ’чињенице’отеминакојусеодно
си, јер се технологија фотографије сматра за инхерентно
објективанмедиј.Оваквомсхватањуједопринеонастанаки
развојфотографијекаоновогмедијаупрвојполовиниXIX
века,кадајефилозофијапозитивизманапредакнаукевиде
лакаостицањечињеничногзнања.Зафотографијусеверо
валодаможепонудити’егзактну’и’истиниту’сликусвета.
У другом случају, на документарну вредностфотографије
гледасекрозпризмудруштвенихисубјективнихаспеката
њеног настанка. Информациона вредност фотографије је
посредованаличнимафинитетомфотографа, јерутренут
кукадаузмефотоапаратуруке,објективпрестаједабуде
неутрално средство стварања слике, а постаје интегрални
деоњеговеличнеинтенцијеистваралачкогпроцеса.Затоо
’документарности’фотографијенеможемоговоритиизван
интерпретативног оквира за који се определио фотограф.
Фотографскасликајепрвенственорезултатначинанакоји
фотографинтерпретираљуде,ствариилидогађајекојесме
штаиспредобјективасвогфотоапарата.Међутим,значење
сликезависинесамоодсубјективнеприсутностифотогра
фаупроцесуњенереализације,већиодначинаупотребе
самефотографије.Контекстпубликацијеилимедијаукоји
масеизабранафотографијаобјављујезаједносатекстоми
другимвизуелнимилимедијскимсадржајима,додатноуче
ствујеудетерминацијињеногзначења.Реципијентисукао
последњакарикауланцупроизводњезначењаупроцесре
цепцијеукљученисвојомперцептивномспособношћугле
дања(погледом)ипраксоминтерпретације(визуелношћу),
којису,какоХелФостер(HalFoster)подвлачи,међусобно
нераздвојивеизависнеоперације:„Иакобисмопогледмо
глисматратифизичкомоперацијом,авизуелностдруштве
номчињеницом,једнопремадругоменисусупростављени
каоприродакултури:погледјетакођедруштвенаиисториј
скачињеница,каоштовизуелностукључујетелоипсиху.
Ипак,нисуидентични:разликамеђуњимасигнализирараз
ликууоквирувизуелног–измеђумеханизмагледањаиње
говихтехникакрозисторију,измеђусамогчинагледањаи
његовихдискурзивниходређења–разлику,многеразлике,
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уначинимакакогледамо,каквесунамспособностиидали
намјеуопштеомогућеноданештовидимо,каоикакосами
гледамонатоштовидимоинаоноштоневидимо.”2Појам
’визуелности’свакакојешириодпојма’погледа’ислужида
репрезентујеконструкцијупогледаподутицајемдруштваи
дискурса.3 Захваљујући томе, процес производње значења
постајемогућ.

Репрезентацијареалности

Сматра седа је репрезентација реалног светамногобоље
остваренафотографијом каомиметичком аналогијом оно
гашторепрезентује,негодругимсредствимаизражавања.
Потомсхватању,фотографскасликаможетрансцендирати
свакикултуралниконтекстибитиуниверзалноразумљива:
„Природност слику чини универзалним средством кому
никацијекојаобезбеђуједиректну,непосредовануи тачну
репрезентацијуствари,пренегоиндиректан,непоузданиз
вештајо стварима.Правнадистинкцијаизмеђусведочења
очевицаипрепричавањадогађаја, илиизмеђуфотографи
језлочинаивербалногсаопштењаозлочину,заснивасена
претпоставцидајеприродниивидљивизнаксуштинскиве
родостојнијинеговербалниизвештај.Чињеницадаприрод
низнакможебитидекодиранодстранеинфериорнијихби
ћа(дивљака,деце,неписменихиживотиња)постаје,уовом
контексту, аргумент за већу епистемолошку снагу сликов
ногприказивањаињеговеуниверзалностикаосредствако
муникације.”4Утисакреалистичностифотографијезаснива
сенапроцесуукомејепроизводњазначењанатурализована
уобјекту.Посматрачуделуједазначењепроналазиуфото
графији, а не да је оно произведено.Код традиционалног
приступасматраседа’ствари’постојеуприродномсвету;
њиховематеријалнекарактеристикесуфакторикојиихде
терминишуиконституишу;онеимајупотпунојасназначе
ња,независноодтогакакосурепрезентоване.Репрезента
цијасесматразапроцесдругоразредногзначаја,којиседо
гађатеккадасуствариупотпуностиформиранеињихово
значење конституисано. Међутим, од ’културалног обрта’
удруштвенимихуманистичкимнаукама,означењусего
ворикаонечемупроизведеномиконструисаном,пренего
једноставно ’пронађеном’. Сагласно томе, репрезентација

2 Foster,H.(1988)VisionandVisuality,Seattle:BazPress,p.IX
3 Bryson,N.(2009)TraditionandDesire,FromDavidtoDelacroix,Cambrid

ge:CambridgeUniversityPress,p.45.
4 Mitchell,W. J. T. (1986) Iconology: image, text, ideology, Chicago: The

UniversityofChicagoPress,p.79.
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јенештоштоједеопроцесастицањанашихискустава,ане
самоњиховарефлексија.

ПоСтјуартуХолу(StuartHall)теоријерепрезентацијеможе
мосврстатиутривеликегрупе:рефлективне,интенционал
неиконструктивистичке.5Свакаодовихтеоријапокушава
одговоритинапитање:Одакледолазезначења?

Рефлективна теорија сматра да значење лежи у самим
објектима,људима,идејамаилидогађајимареалногсвета,а
дајезикфункционишекаоогледалокојерефлектујеистини
тозначењекојевећегзистираусвету.Визуелнијезикфото
графијенајчешћесеинтерпретираизоветеоријскепозици
је.Ускладусаовомтеоријом,визуелнизнакиманекуврсту
природнесличностисаформомобјектакојирепрезентује.

Интенционалнатеоријатврдисупротноодрефлективнете
орије.Поњојминамећеможељенозначењесветупосред
ствомјезика.Визуелнизнаковифотографијезначесамооно
штојесамфотографкаоауторжелеодаонизначе.Иакољу
диупотребљавајувизуелнијезиккакобидругимапокушали
пренетисвојеличновиђењесвета,требаиматиувидудасе
комуникација неможе одвијати без одређених конвенција
икодовакојеприхватајусвиприпадници једнедруштвене
заједнице.

Конструктивистичка теорија препознаје друштвени ка
рактерсвакогјезика,паивизуелног.Тозначиданитиства
рипоседују у себинекоинхерентно значење, нити га ин
дивидуални корисници језикамогупроизвољноодредити.
Мисмотикојиконструишузначења,користећиразличите
системерепрезентација.Свивизуелнисадржаји(слике,фо
тографије,филмови,...),маколико’реалистично’изгледали,
нису ништа друго до репрезентације, а не записи или ре
продукцијереалности.Таконифотографијанијезаписне
когдогађаја,већсамоједнаодбесконачногбројамогућих
његовихрепрезентација.

Производњазначењазапочињеодтренуткакадаједискур
зивнисадржајунетусемантичкинеутралнопољефотогра
фије–њенуфигуралност.Значењакојаизгледајукаодасу
’пронађена’уфотографијизадобијајуповерењегледалаца,
јергледаоцинеуочавајудасуонапроизводкода.Прибли
жавањефотографије’реалности’догађасенаосновуњеног
удаљавањаоддругихтекстовакултуре.Реализамсезаснива
напретпостављенојекстериорностиозначеногуодносуна
означитеља.Например,кадагледамоједнуфотографију,ми

5 Hall, S. (2003) Representation: Cultural Representations and Signifying
Practises,London:SAGEPublicationsLtd,pp.2425.
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нисмосвеснизначењскогпроцесакојиседогађауравниви
зуелногтекста;чиниседазначењеулазиусликунегдеиз
спољашњереалностикојудативизуелнитекстпасивноре
флектује.Сликанасможеубедитидаодражавареалностса
моакосутраговипроцесапроизводњезначењаизбрисани,
анезависноматеријалнопостојањеозначитељаприкривено.

Семиотичкетеоријесуомогућилеоткривањедискурзивних,
текстуалнихиинституционалнихдимензијавизуелнихре
презентација, којима је иначе додељиван натурални, уни
верзалниитрансцендентнистатус.Фотографијенисупри
роднизнакови,независниодкултуралногкодирања.Затони
гледањефотографијеникаднијени’природно’ни’невино’,
јер је условљено историјским, географским, културалним
и друштвеним околностима.Узмимо као пример перспек
тиву, која је један од важних елемената визуелног језика.
Перспектива је културална конструкција створена како би
човеку помогла дашто верније прикаже тродимензионал
ни објективни свет у дводимензионалној равни слике.По
законимасликовнеперспективе,путевеилипругекојииду
од ока посматрача треба приказивати тако да конвергира
ју у тачку недогледа.Међутим, по истимправилима, вер
тикалне линије стубова или зградаморају се приказивати
паралелно,иакосупозаконимагеометријеиоптикетакође
конвергентне.Коликојеутицајнаоваконвенција,видисеи
у строгим критеријумима које треба да испуне професио
налнифотографиархитектуре:„[…]најважнијизахтевкоји
камеразафотографијуархитектуретребадаиспунијеспо
собнострепродукцијеправихлинијазградесаапсолутном
прецизношћуипотпуномвертикалношћу.”6Кадаспецијал
ни објективи не могу у потпуности „исправити” нагнуте
вертикалнелинијезграда,онесеондакоригујууспецијал
нимсофтверимазаобрадуфотографија,дабикритеријумза
објављивањеустручнимпубликацијамазаархитектурубио
упоптуностизадовољен.Конвенцијанамдотемереобли
кујереалносткојуопажамо,дакадабивертикалнелиније
билеприказанеу ’исправној’ перспективи како сенагињу
једнапремадругој,изгледалебикрајњенеприродно.Очи
гледноједасуправилаперспективеодређенадруштвеним
конвенцијама јер не следе очигледне оптичке законе. По
Панофском(ErwinPanofsky),системлинеарнеперспективе
којијеразвијензавремеиталијанскеРенесансе,адомини
раојеуметношћуЗападасведокрајаXIXвека,нијениједи
ниниприроданначинвизуелнерепрезентацијетродимензи
оналногпростораудводимензионалнојравни.Коришћење

6 Michael,H.(2002)ProfessionalArchitecturalPhotography,Oxford:Focal
Press,p.37.
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различитихрежимаперспективеуразличитимкултурамаи
историјскимепохамапотврђујетезудасувизуелнерепре
зентацијеудиректнојкорелацији са системимавредности
присутнимутимкултурама,збогчегасукаоскупрепрезен
тацијскихконвенцијадруштвеноусловљене:„Затосуштин
скопитањеоуметничкимпериодимаирегиониманијесамо
далиимајуперспективу,већикојуперспективуимају”7.Оно
штовидимонафотографијамасалинеарномперспективом
није само визуелнаимитација просторне структуренашег
визуелногискуства,већиодраздруштвенихконвенцијакоје
обликујуначиннакојиперципирамосветкојинасокружује.

Дугосесматралодасесветукомеживиморефлектујеује
зику, али је развој лингвистике веома рано показао дами
светуприступамопосредствомјезикаидагатимчиномак
тивно обликујемо: „Искуство језика као номенклатуре за
снивасенатомештоњеговаегзистенцијапретходинашем
’разумевању’ света. Речи изгледају као симболи за ствари
затоштосустваринепојмљивеизвансистемаразликакоје
конституишујезик.Сличнотоме,овествариизгледајукао
дасурепрезентованеусвести,уаутономнојреалностими
шљења,затоштојемишљењеусуштинисимболичко,зави
сноодразликапроизведениходстранесимболичкогпорет
ка.Тако језикостаје ’непримећен’,потиснутзбогтрагања
зазначењеми/илиуискуствусвести.Светствариисубјек
тивности тако постају дупли гарант истине.”8Откриће да
значењенијерефлектованоујезику,негодајеуњемупро
изведено,доводидовеликоглингвистичкогзаокретапочет
комXXвека.Тозначиданашаискустванепретходејезику
који их само описује, него врста и начин употребе језика
одређујеиобликујенашаискуства.Нашодноспрема’реал
ности’вишенетребадасезасниванаидејидаонаимасвоју
објективнуегзистенцијунезависнуоднашеинтерпретаци
је.Затофотографијакаосветлоснизаписте’реалности’не
можебитиништадругонегосистемвизуелнихзнаковакоје
самипрепознајемо,повезујемоиинтерпретирамоускладу
савредностимакултурекојојприпадамо.

ПоНорману Брајсону (NormanBryson) „јасно је да појам
’реализам’неможезасниватисвојувалидностнабилоко
јој апсолутној концепцији ’реалног’, јер та концепција не
можеобјаснитиисторијскиипроменљивикарактер ’реал
ног’ у оквиру различитих култура и периода.”9 Тачније је

7 Panofsky,E.(1991)PerspectiveasSymbolicForm,NewYork:ZoneBooks,
p.41.

8 Belsey,C.(2002)CriticalPractice,LondonandNewYork:Routledge,p.39.
9 Bryson,N.(1989)WordandImage,FrenchpaintingoftheAncienRégime,

Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.8.
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рећи да је ’реализам’ ефекат рекогниције репрезентације
којакореспондираономештоједнодруштвосматра’Реал
ношћу’.Реалностнетребаразуметикаотрансцендентнуи
непроменљивудатост,већкаопроизводљудскеактивности
уоквируспецифичнихкултуралнихограничења.Производ
ња’реалности’укључујекомплексансистемрепрезентација
и друштвених кодова који регулишу човеков однос према
његовом историјском окружењу. Без процеса производње
значењареалностбивишеличилананекуврстууниформ
ног континуума, који би се састојао од једнебезначајнеи
безобличнемасе.Језикомогућавадасветподелимоусми
саонеелементекојемеђусобноможеморазликовати.Сваки
путјеважноизнованагласитидајезикнијепасиванмедиј
којирефлектујереалност,већјепроизводи.Ствариидога
ђајиусветунепоседујусвоја јединственаиманентназна
чења, којаљуди у процесу комуникације преносе посред
ствомјезика.Производњазначењаједруштвенапракса,јер
јечовектајкојисветчинисмисленим.Збогтогасенеможе
говорити о ’универзалном визуелном искуству’ које је за
једничкозасвекултуреусвимисторијскимепохама.Тако,
например,услучајуфотографскеслике,реализамсеможе
заснивати на идеји уверљивости коју савремено друштво
биракаосредствопомоћукојегизражавасвојепостојањеу
визуелнојформи.Историјскадетерминисаностидејеувер
љивостиморабитиприкривенакакобифотографскаслика
билаприхваћенакаорефлексијапредпостојећереалности.
Када говоримо о релацији између концепта ’сличности’
ифотографије,можемоотићии коракдаље.Не самошто
фотографијакаотакванијеверанипасиванодразреално
сти,негоонапостајекритеријумнаосновукогаодређује
мостепеностваренесличностикадаговоримоовизуелним
репрезентацијама.Штонекарепрезентацијавишеличина
фотографију,онавернијеодражавареалност:„Фотографија
инкарнирауправокритеријереализмаисличностикојису
занасобавезујући,услиједчега,уосталом,честобашзатоза
некусликутврдимодајеособитонатуралистичка:незато
штоизгледакаоствар,којаионакосвакипутизгледадрук
чије,негозатоштоизгледакаофотографија.Какодалеко
притомидеауторитетдефинирањаоваквихслика,могаоби,
вјеројатно,потврдитибилоткоткосеједномнашаоприну
ђенимда,какобипрешаодржавнуграницу,изгледаслично
својојвластитојфотографијиупутовници.”10

10Majetschak,S.Pravilavidljivosti–orazlikamaizmeđuumjetničkihiupo
rabnihslika(prev.NinaMatetićPelikan),u:Vizualnistudiji:Umjetnostime
dijiudobaslikovnogobrata,Purgar,K. (ured.) (2009),Zagreb:Centarza
vizualnestudije,str.66.
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Сликовнизаокрет

Због свог вишемедијског имасовног присуства у култури
идруштву,фотографијасесвевишеизучавакаодоминан
танфеноменвизуелнекултуре.ПоВиљемуМичелу(W.J.T.
Mitchell),миживимоутренуткуукомеједошлодопроме
неосновнепарадигмекојоминтерпетирамосветзатоштоје
наступиозаокреткадоминацијислике(pictorialturn),узна
пуштањедотадашњепревластилингвистичкогмодела(lin
guisticturn)којије1967.годинеузбирциесејаTheLinguistic
Turn:RecentEssaysinthePhilosophicalMethodпрокламовао
РичардРорти(RichardRorty).Онјеисторијуфилозофијеса
гледао као низ ’заокрета’ код којих су нова интересовања
потискивала стара. Последњи заокрет који Рорти иденти
фикујеје’језичкизаокрет’,којикарактеришеупотребалин
гвистичкихприступауизучавањуразличитихдруштвених
и културалних феномена који се посматрају као посебне
врсте текстуалности и дискурзивности.Пут ка сликовном
заокрету је отворен онда када је у иконологији препознат
утицајидеологије,каонеупитногскупавредностиодређене
друштвене заједнице или историјске епохе. ’Сликовни за
окрет’сефокусиранаулогувизуелнихфеномена,посебно
фотографије,ууспостављањукултуралнихвредности,дру
штвениходносаиличнихидентитета.Удобусликовногза
окрета, догађаје производимо кроз режиме визуелизације
који се не заснивају самона ономешто видимоиначину
накојигледамо,већинаупотребијезикавизуелнекомуни
кације у културалном контексту у коме се налазимо. Зато
важностнекогдогађаја вишенијеодређена самонаосно
ву његове историјске или друштвене релевантности, него
ипоначинунакојијеонвизуелнопроизведен.Заокретка
визуелности има за последицу да слика постаје стварнија
одсвогреферента.Оноштојеприказаномањејеважноод
сликесаме.Сликавишенеоткриваприроду’реалног’света
већ сама постаје свеприсутна реалност. Зато се за већину
људидогодилосамооношто јепонуђеноумедијима.На
конвизуелногзаокрета,сликесевишенесводенаприрод
низнак,којијеаналогијомдиректноповезансаобјектомна
којисеодноси.Погледвишенијеневин.Визуелнифеноме
нисенемогуузиматизаочигледнечињенице,јерзахтевају
сложенпроцесдешифровања,декодирања,истраживањаи
интрепретације. Поглед је културално условљен: „Између
субјектаисветајеуметнутасвеукупностдискурсакојигра
девизуелносткаокултуралниконструкт,ичиневизуелност
различитимодпогледа,појмакојисеодносинанепосредо
вановизуелноискуство.Измеђумрежњачеокаисветаумет
нут јепараванодзнакова,којисесастојиодвишеструких
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дискурсапогледауграђенихудруштвенуарену.[...]Слично
томе, кадаучимда гледам ’друштвено’,штоћерећикада
почнемартикулисатисвојеочноискуствоускладусакодо
вима рекогниције који домене долазе из мог друштвеног
окружења,уметнутсамусистемевизуелнихдискурсакоји
сувиделисветпремене,анаставићедагагледајуипосле
мене.”11Савременичовекступауинтеракцијусасветомко
јигаокружујенајвишепосредствомчулавидаивизуелних
медија.Затомногитеоретичарикористепојамокулароцен
тризмакакобиописалидоминантноствизуелногискуствау
одређеномдруштвеномикултуралномокружењу.12Вишене
изненађујепојавадаусавременимдруштвимавеомачесте
праксескопичкихрежимаизједначавајувиђењесазнањем.
КрисЏенкс(ChrisJenks)примећује:„Усвакодневномиску
ствуминепрекидномешамопојмове’видети’и’знати’,јеру
конверзацијикористимоопшталингвистичкаместакаошто
су’даливидиш?’или’видишлиштамислим?’каододатне
исказекојитражеконфирмацију,иликадаподмишљењима
људиподразумевамоњихове’погледе’.”13

’Читање’фотографије

Кадагледамофотографију,мијеустваривидимокаоскуп
знаковакојекарактеришувизуелниозначитељи.Онисудео
површине фотографске слике, на којој није могуће једно
значноибезтешкоћаодредитиосновнезнаковнејединице
каоносиоцезначења.Елементеодкојихсесастојивизуелни
језикфотографијекарактеришеконтинуалностимеђусобно
претапање,безјасновидљивихлинијањиховогразграниче
ња.Фотографијајекаовизуелнитекстнелингвистичкисе
миотичкисистем,којисеразликујеодлингвистичког,што
увектребаиматиувиду:„Аипак,језикисликеприпадају
двамаразличитиммедијима,паакобинарнаопозицијаиз
међутодвојенијенинакојиначинодржива,усвакомслу
чају не по стандардима логике, разлика у начину изража
вања и комуницирања између царства визуалног и онога
лингвистикепревише јеочигледнадабисемоглаоспори
ти.”14Сличностизмеђувербалногивизуелногјезикамогла
бисеизразитинаследећиначин:каошторечиповезанепо

11Bryson,N.TheGazeintheExpandedField,in:VisionandVisuality,Foster,
H.(ed.)(1988),Seattle:BazPress,pp.9192.

12Jay,M.(1993)DowncastEyes:TheDenigrationofVisioninTwentiethcen
tury French Thought, Berkley, LosAngeles, London: University of Cali
forniaPress,p.3.

13Jenks,C.(2003)VisualCulture,London:Routledge,p.3.
14Bal, M. Čitanje umjetnosti? (prev. Miloš Đurđević), u: Vizualni studiji:
Umjetnostimedijiudobaslikovnogobrata,ured.Purgar,K.(2009),Zagreb:
Centarzavizualnestudije,str.164165.
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граматичкимправилимачинереченицу,такоиликовниеле
ментиповезанипоправилимакомпозицијечиненекуврсту
ликовне’реченице’.Дабисмојеразумели,првојеморамо
прочитати.Читањеможемодефинисатикаоактивностуко
јојчиталацознакекојеимапредсобомпрепознајекаозна
кове и повезује у текст са одређеним значењем.Важно је
уочитидачитањуфотографијепретходиидентификацијаи
именовањевизуелнихзнаковаодкојихсеонасастоји,што
већзахтева’култивисано’предпостојећезнањебезкогачи
тањенијемогуће.Гледањеиразумевањефотографијенео
двојивојеодактивностичитањавизуелногтекстакаочина
рецепције у оквиру кога се реализујењено значење: „Др
жимдасвакичингледањајест–несамо,неискључиво,али
увијеки–читање,једноставнозатоштобезпроцесуирања
знакова у синтактичке низове, који одзвањају на подлози
референцијалногоквира, сликанеможеиматизначење.”15
Идеја’читањавизуелногтекста’,којајепотиснуласинтаг
му’гледањеслике’икористилингвистичкутерминологију
у истраживању процеса интерпретације визуелног иску
ства, долази из семиотике: „[...] заступат ћу концепцију о
читањусликакојанијеодређеналингвистичкоминвазијом
визуалности,нитијепосвеидентичнасонимштојепови
јестумјетностиконструиралакао својеужеподручје.Ова
јеконцепцијачитањаодтогаистодобношираиужа.Мето
да,односноскромнијереченопроцедура,блискајеобичном
читањукојесмјераоткривањузначења,афункционирапо
моћузасебнихвидљивихелеменатакојисезовузнаковии
којимасеприписујезначење;таквоприписивањезначења,
односнотумачење,подвргнутојеправилимакојасезовуко
дови;субјектодносноагенттогприписивања,читатељили
проматрач,кључнијеелементтогпроцеса.”16Иакотеориј
скаистраживањајошнисупоказалакакојемогућеразуме
вањеиинтерпретацијасликаванрефлексијеујезику,Мичел
сетакођесупростављалингвистичкомимперијализмукоји
заступасхватањедајепарадигмајезикаадекватнадаобја
снифеноменслике,каоидасевизуелнерепрезентацијемо
гусматратизаједнуврстујезикакојијесличанвербалном
језику.Специфичностсликејеутомешто’језик’којимона
’говори’,односноначиннакојисеона’чита’,другачијеути
ченареципијентаодвербалногјезика.

Брајсонпосебноистичеда сликениједовољносамо ’гле
дати’већихтребанаучитии’читати’,јерјевизуелнитекст
скуп знакова сазданих и интерпретираних у складу са
правилима и конвенцијама одређеног медија или облика

15Исто,стр.172.
16Исто,стр.162.
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комуникације.Дабипосматрачвидеооноштосликарепре
зентује,ниједовољнодаупроцесурецепцијесамопасив
но прими визуелне информације као импресије. Он мора
даимаактивнуулогуукреирањусвог естетскогискуства
на основу распознавања, повезивања и организовања ви
зуелнихзнаковакаосмисленихелеменатакојимадодељује
одређена значења: „Ипак семора рећи: слика је уметност
сачињенанесамоодпигменатанаповршини,већиодзна
кова у семантичком простору. Значење слике никада није
уписанонањенојповршиникаоштосутопотезичеткицом;
значењесејављаизсарадњеизмеђузнакова(визуелнихили
вербалних)иинтерпретатора.А ’читање’овденијенешто
’екстра’,опционисуплементслицикојајекомплетнаисама
себидовољна.Онојеистотоликофундаменталниелемент
каобоја,инепостојигледалацкојипосматрасликуаданије
већ укључен уњену интерпретацију, чак (посебно) гледа
лацкојипосматра’чистуформу’.”17Утомсмислу,гледати
фотографијудословнозначивидетимрљеразличитихбоја
илисивихнијанси.Читатифотографијукаоодређенутему
јеконструисатизначењеупроцесурецепцијевизуелногтек
стакојинастајенаосновупрепознавањаликовнихоблика
каознаковаодкојихјетајвизуелнитекстсачињен.Процес
читања визуелног текста као знаковног поретка укључује
многепретпоставкекојесе,какочитањеодмиче,проверава
ју,допуњујуиревидирају.Дабичиталацпрепознаознакове
којичиневизуелнитекстиповезаоихусмисаонуцелину,
мора активирати многе ресурсе претходно стечених зна
њаиразличитекодовекултурекојојприпада.Посматрачје
увекактивануначинунакојиформирасвојевизуелнопоље.
Сликесенемогугледатикаоиздвојениестетскиобјекти,јер
јењиховаперцепцијаиинтрепретацијазависнаодпостоје
ћихдруштвенихнорми.Брајсоновутезупојашњава:„Моја
способност да препознам слику нити укључује изоловано
пољеперцепцијекреатораслике,нитиупућујенатакавза
кључак.Онаје,заправо,способносткојапретпостављаупу
ћеностуоквирудруштвених,штоћерећи,друштвенокон
струисаних,кодоварекогниције.Најважнијаразликаизмеђу
појмова’перцепција’и’рекогниција’јета,штојепоследњи
друштвен.”18

Усавременојестетици,појамприказивањасеможеразма
тратисадвеосновнетеоријскепозиције:есенцијалистичке

17Bryson, N. (2008) Looking at the Overlooked, Four Essays on Still Life
Painting,London:ReaktionBooks,p.10.

18Bryson,N.SemiologyandVisualInterpretation,in:VisualTheory:Painting
andInterpretation,Bryson,N.,Holly,M.A.andMoxey,K.(eds.) (1991),
Cambridge:PolityPress,p.65.
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ирелативистичке.Есенцијалистичкатеоријасезаснивана
ставудаизмеђуфотографијеипредметакојиприказујепо
стојиодређенстепенвизуелнесличности,заснованнаесен
цијалнимсвојствимафотографијекаотакве.Релативистичке
теоријетврдедаидејавизуелнесличностиниједовољнада
бисеутврдилодалисликанештоприказује,већтребаузети
уобзириниздруштвенихикултуралнихфакторакојиуче
ствујуучинурепрезентације.Критикаесенцијалистичкете
ориједолазиизлингвистикеукојојсепојамрепрезентације
одређујекаопроизводњазначењапосредствомјезика.Јези
цимогукориститизнаковекојисеодносенаобјекте,људе
идогађајеутзв.’реалном’свету.Међутим,онисемогуод
носитиинаимагинарнествариисветовефантазијаилиап
страктнеидејекојенисудеовидљивогматеријалногсвета.
Например,апстрактнафотографија јенасталакаоснимак
конкретне реалности, али када у процесу читања постане
системвизуелних знакова, значењекоје јој гледалацдоде
љујевишенеодговаразначењупредлошканаосновукогаје
настала.Непостојидиректаноднос,рефлексија,имитација
или једнозначнакореспонденцијаизмеђувизуелног језика
фотографијеиреалногсвета.Светнијенапрецизанначин
рефлектовануогледалувизуелногјезика,јервизуелнијезик
нефункционишекаоогледало.Знаковимогупреноситизна
чењесамоакознамокодовекојинамомогућавајуданаше
појмовепреведемоувизуелнијезик.Овикодовисуодпре
судневажностизапроцесепроизводњезначењаирепрезен
тације.Онинепостојеуприроди,већсурезултатдруштве
нихконвенцијаипредстављајуосновунакојој се заснива
нашаспособностчитањаикреирањавизуелнихтекстова.

Закључак

Иницијалниопажајнидоживљајфотографије,каоњенопрво
читање,нераздвојивјеодинтерпретативногоквираукоме
јепосматрамо,јерфотографијасамапосебинеманикакво
значење.Теккада визуелнеформекојеимамопред собом
интерпретирамокаосистемвизуелнихзнаковакојекаракте
ришеплуралитетзначења,отворилисмомогућностзацео
низразличитихчитањакојапремештајувизуелнеелементе,
модификујуњиховерелације,креирајузонеинтензивневи
дљивости,алиизонеслепихмрљаипразнина,једнеелемен
тефотографијеистичукаозначајне,адругемаргинализују.
Усмеравањемпажњеназначење,фотографијанестаједокје
читамо,јерутомпроцесувишенепостојиневинавизуелна
површинанетакнутаодпогледагледаоца/читаоца.Акофо
тографијажелидабудесавршенарепрезентација,ондамо
радапорекнесвојуматеријалност.Теккадапрестанемода
видимофотографијукаосировматеријал,можемоугледати
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оноштоонаприказује.Фотографијазаправонепостојини
пречитања,јерјеоноштоназивамофотографијомвизуелни
текст, који се као такав конституише тек у чинурецепци
је.Читањефотографијуодређујекаоместоиницијализаци
јењенихпотенцијалних значења, аликрајњатачкаукојој
бидосегнулидоконачногзначењафотографије,непостоји.
Фотографија је, каоштосмовећрекли, системвизуелних
знакова,којисекаосвакитекстуалниентитетмаксимално
опиредаизрази,носиилипримисамоједностабилноиод
ређено значење. Зато процес читања може бити окончан,
алинеи затворен.Дискурскојиомогућавадавидимофо
тографијукаосмисленуцелину,транспонирајеувизуелни
тексткојисечиникаодаје’написан’наповршинифотогра
фије.Саједнестране,читањемсефотографијаконституише
каозначењскиобјекат,асадруге,читањепревазилазигра
ницефотографијеиупућујенаснадругевизуелне,вербалне
имедијскетекстове,каоинасамукултурукојојприпадамо.
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THEPRODUCTIONOFMEANINGTHROUGH
LANGUAGEOFPHOTOGRAPHY

Abstract

Bydevelopingmoderntheoreticalapproaches,startingfromlinguistics,
through semiotics to the theory of visual culture, photography is no
longerconsideredasanobjectiveandrealisticvisualrepresentationof
whatwasinfrontofthecameralensesatthemomentoftakingapicture,
because it isalsonecessary to take intoaccountprotocolsandcodes
that generate our visual experience.Although the photograph looks
convincing,clearlyandeasilyunderstandablebecauseofits“apparent”
visual similarity towhat it shows, thewaywe view the photograph
is not based solely on our natural perceptual ability. Scopic regimes
are directly dependent on existing social practices, especially the
languageweuse.Ifbylanguagewemeananycommunicationsystem
thatusessignsorganizedinacertainway,thenvisualrepresentations
can be considered as a practice of producing meanings determined
bythevisuallanguagethatwillbethesubjectofourresearch.Inthe
photographwe see and recognizewhat is depicted not only because
photograph resembles it, but also because it belongs to the type of
representation that we have learned to ‘read’ in a certain way. The
relationshipbetween thephotograph and theobject is not direct and
natural,butconventional.Similarityisnotbasedsolelyonthematching
oftheirvisualproperties,butalsoonthepracticesthatareinvolvedin

theproductionofmeaning.

Keywords:photography,language,representation,sign,meaning


