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ДИЈАЛЕКТИКАТЕЛА–
ФЕМИНИЗАЦИЈА

ФИЛМСКОГЈЕЗИКА
Сажетак: Филм као је зич ки си стем, ода би ром и укр шта њем од
ре ђе них еле ме на та упи су је ко но та ци је и фор ми ра соп стве на зна
че ња. Жен ско те ло на фил му ме ђу тим мо же се по сма тра ти и 
про у ча ва ти као спе ци фич на плат фор ма уну тар филм ског је зи ка, 
кроз ко ју се са оп шта ва ју и иш чи та ва ју но ва, дру га чи ја зна че ња 
и ре ла ци је из ме ђу њих. Те о ре ти ча ри умет но сти већ де це ни ја ма 
спе ку ли шу о мо гу ћем фе ми ни стич ком филм ском је зи ку, као но вом 
ки не ма то граф ском је зи ку ко ји би отво рио и по ста вио сло бо дан 
про стор за ре пре зен та ци ју жен ског су бјек та из ван дру штве но 
ко ди ра них фор ми. Да ли је ова кав дис кур зив ни про стор у про сто ру 
фил ма као ме ди ја мо гућ и шта је све до да нас у том сми слу по ну
ди ла филм ска умет ност, пи та ње је на ко је ћу у овом ра ду да ти 
не ке ва жне од го во ре. По се бан ис тра жи вач ки иза зов пред ста вља 
про бле ма ти ка не мо гућ но сти ре пре зен та ци је фе ми ни стич ког су
бјек та у фил му као сте ре о ти пи зи ра ном си сте му озна ча ва ња. За
хва љу ју ћи не ким прак са ма над ре а ли зма, екс пе ри мен тал ног фил ма 
и постструк ту ра ли стич ких те о ри ја, (ме ђу ко ји ма и Семиотикa 
Ју ли је Кри сте ве), по кре ну та је ре ви зи ја у про из вод њи, ре цеп ци ји 
и ин тер пре та ци ји филм ске умет но сти, по себ но до при но се ћи фе
ми ни стич ким сту ди ја ма сли ке. Ове те о ри је су, по ве зу ју ћи се ми
о ло шко са жен ским, по ку ша ле да до пру до је зи ка на за ви сног од 
сим бо лич ких струк ту ра и опре сив ног, еро ти зо ва ног по гле да на 
жен ско те ло. При ме ре ди ја лек тич ке, ван ди скур зив не ре пре зен та
ци је те ла као си сте ма је зи ка про на ла зе се ме ђу раз ли чи тим филм
ским ства ра о ци ма чи ја по е ти ка ис пи ту је гра ни це де ло ва ња ова
квог је зи ка да ју ћи пр вен ство екс тен зи ји се ми о тич ког, естет ског и 
имагинарног у сим бо лич ки устро је ној ствар но сти. 
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Кључне речи: филм ски је зик, по ет ски је зик, фе ми ни стич ки 
субјект, жен ско те ло, над ре а ли зам, се ми о тич ко, хо ра

Увод – од се ми о ло ги је ка  
фе ми ни стич кој те о ри ји фил ма

Развојсемиологијекаотеоријскедисциплине70’ихгодина
прошлогвекауФранцускојдовеоједокомплекснекритич
кеанализеиреинтерпретацијепроцесапроизводњеунутар
системауметности.ОслањајућисенаЛаканову(JacquesLa
can)психоаналитичкутеоријуизнањаизобластиантропо
логијеилингвистике,семиолошкаструјауФранцускојпод
стакла је темељну ревизију у пољу уметности као праксе
уоквиренеидеолошкимусловимапроизводње.Оваособина
уметности, као друштвене, материјалне праксе, односила
се пре свега на производњу унапред формираних значе
њаунутардоминантногдискурса, чиме серепрезентација
(каоиидентификација) самог субјекта строгопрофилиса
лаиограничавала.Развојемструктуралистичкесемиотике,
семиотичке естетике и теорије уметности, подстакнуто је
стварањесекундарнихзначењскихсистемакаоипреобра
жајозначитељскихструктураунутарјезика,којимајеису
бјектдоведенуновеидентификацијске,репрезентацијскеи
комуникацијскепозиције.Посебнупажњутеоретичарапри
вукла је репрезентацијсканемогућностжен ског су бјек та,
којисеууметностиприказиваокаонеми,пасивниобјекти
којијекаотакав–пасиваниуозначитељскомпореткујези
ка,изостајаокаочинилацукомуникацији.Утомсмислу,у
дискурсууметностинијепостојаојезиккојимбисеЖен ско
изразило, јер је симболички системдословноискључивао
свенеправилности,нејасноћеили „аномалије” – које суу
патријархалнојкултуриприписанеидефинисанеженским.
Табуизација (а уједно и фетишизација) поља дру гог1, ко
ме је у симболичкој размени саприпадан женски субјект,
условила јенепостојањеалтернативногдискурсакојимби
сеесенцијалнаженскостизразила,какоујезику–такоиу
уметностима.

Тек захваљујући утицају материјалистичког приступа у
семиотици, оспорен је концепт уметности као аутономне

1 Подпојмомдру ги,теоријскапсихоанализаукраткоподразумевасвеоно
штосубејктодбацујепреуласкауСимболичко.Табуизацијамајчиног
тела уједно јеиместоформирања едипалне траумеиместонастанка
субјекта,адругитј.одељени,одбачени,настављадаегзистираунесве
сном,уформифетиша,каовечитапретњаСимболичком.Према:Lakan,
Ž.,Ostrukturikaoimistifikovanjudrugosti,štojepretpostavkasvakogsu
bjekta,u:Struk tu ra li stič ka kon tro ver za: je zi ci kri ti ke i na u ke o čo ve ku,pri
red.Donato,E.iMeksi,R.(1988),Beograd:Prosveta.
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праксе.Посматрајућиуметносткаопраксууоквиренуиде
олошким,дискурзивнимусловимапроизводње,реоргани
зована јеипозицијаженскогсубјектаунутарње.Ставко
јисузаузелепостструктуралистичкетеорије, (међукојима
бихпосебноистакла„Семиотику”ЈулијеКристеве2), јесте
брисање успостављених друштвених разлика кроз прео
бражајозна чи тељ ских прак си у је зи ку.Осимтога, „Семи
отика” Кристеве, покренула је ревизију у проучавању и
интерпретацији филмске уметности, са посебним допри
носом феминистичким студијама слике које су, повезују
ћисе ми о ло шкосажен ским,покушаваледадопрудојези
ка независног од симболичких структура и стереотипног,
опресивноеротичногпогледанаженскотело.Оноучему
суобетеоретскеструјетежиледасесусретнујестедијалек
тичкоозначитељскопоље,укомеженапостајеозна чи тељ 
жен ског субјекта, независтан од доминантногмаскулиног
дискурса који у визуелном пољу комуникације дефинише
поглед,субјектиобјект,атимеисамјезик.

Овакве примере у уметности могуће је препознати међу
редитељимапресвеганадреалистичког3, затимстваралаца
експерименталногифеминистичкогфилма4,алиисавреме
нихфилмскихстваралаца5, чијапоетикаиспитује границе
деловањамогућегфе ми ни стич ког је зи каисубјективитета,
дајућипрвенствоекстензијисемиотичкогиимагинарногу
симболичкиустројенојстварности.

Се ми о ти ка Ју ли је Кри сте ве и су бјект у про це су

Једнаодводећихтеоретичарасемиотике,естетикеипсихо
анализе,ЈулијаКристева(JuliaKristeva),бависејезикому
његовојдинамичкој,трансгресивнојиматеријалнојформи.
Њенасе ми о а на ли запосматра језиккаоозначитељскипро
цес, далекоодстатичкогилогичког–хомогеногмоделаје
зика.Године1974.Кристеваобјављуједокторскутезу“Ре
волуцијапоетскогјезика”(La révo lu tion du lan ga ge poéti que)
укојојпрвипутизносиидејуохе те ро ге ном су бјек ту,као
истовременом производу два дистинктивно удаљена еле
мента: се ми о тич ког и сим бо лич ког. За разлику од Лакана
(JacquesLacan),заКристевујеозначавање(каоинесвесно)
увекхетерогеноимадазависиододбацивањасемиотичког

2 Kristeva,J.(1980)De si re in Lan gu a ge: A Se mi o tic Ap pro ach to Li te ra tu re 
and Art,NewYork:ColumbiaUniversityPress.

3 ОвдепресвегамислимнаредитељепопутМенРеја(ManRay)Bunjuela
(LuisBuñuel),Далија(SalvadorDalí)иЖанаКоктоа(JeanCocteau).

4 МајаДерен(MayaDeren),акаснијеЛораМалви(LoraMulvey).
5 ДејвидЛинч(DavidLynch),ЛарсфонТрир(LarsvonTrier),ВимВендерс

(WimWenders).
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итежијасномдефинисањуграница,његовастабилностне
прекиднозависиодсфересемиотичког.ИЛаканиКристева
слажусеуједном:се ми о тич косетемељиупреогледалној,
превербалној фази, неиздиференцираности субјетка пре
његовогуласкаиконституисањаусистемујезика.Обетео
ријскеплатформекрећусенарелацијиизмеђупсихоанали
зеиантропологије,третирајућимоменатпримарногспли
тинга–одвајањадететаодтеламајке–каокључногуслова
социјалнеасимилацијеиартикулације.НаосновуЛаканове
огле дал не фа зе6, (моментакадасесубјектуспостављаује
зику)Кристевазаључује дајеначиннакојипојединацодба
цујемајку(штосепостављакаоусловформирањасопстве
ногидентитета),идентичанзахтевукојидруштвенисистем
постављатомпојединцуискључујућисемиотичкоизјезика.
Такосетеоријскипогледнаоноштојезакласичнупсихоа
нализузначилопитањета буа,приширионапољејезикаи
семиологијекојајепроблемтабуизацијетела(посебножен
ског–материнског)проучавалакрозсистеместруктурације
језика–прецизније:оногштотаструктураискључује.За
хваљујућисемиолошкимистраживањимаипостфеминизму,
појамфе ти ши за ци је жен скогте ла у уменотсти, добио је
сасвимновочитање.Ононачемусенадасветемељесеми
олошка читања овог проблема јесте питање дискурзивног
одређењафаличкемоћи–формативнезарегулисањелиби
далногодносасапредставомтела,каоиодносаујезику.Би
ологија,лингвистикаифеминизамстављенисуједнипоред
других,апоказанојекакосесхватањеирепрезентацијатела
иидентитета,могупосматратикрозпрогресијуујезику.

Психоанализа посматра фе тиш као сурогат за жељени
објект, примарни објект сексуалне жудње тј. тело мајке.
Онјеимагинарнаслика,репродукцијапоследњегутискао
стањунеодељеностиодобјектажудње,којијепотомтабу
изиран.Функцијафетишизацијеутомсмислујестепрева
зилажењерасцепа којинастаје упроцесунапуштањапре
огле дал ногод но са.7 Након тога, постепено, успоставља се
вертикалајезикаисубјектулазиуредсимболичког,заувек
напуштајући дифузно поље семиотичког.Од тог тренутка
онпостајенецеловит,тј.вечитоодељенодсвогДру гогкоје
гајереципрочнопостављалокаожељениобјект.Говорећи

6 ФазекојуЛаканназиваста ди јум огле да ла,каоформативнезауспоста
вљањекатегоријесубјекта;Lacan,J.(1966)Écrits:Le sta de du mi ror com
me for ma te ur de la fun ction du Je, Paris:Seuil.

7 Односаукоменепостојиподела,јерјесубјектуњемуцеловит,спојен
саобјектомсвојежеље,којиињегасамогпроизводикаожељениобект.
Према:Лакан,Ж.,СеминарVIII, 19601961,у:Пси хо а на ли за и он то
ло ги ја Јевремовић, П. (1998), Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства,стр.89.
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субјект је трауматизовани субјект насто у подели. Након
момента сплитинга његова траума се премешта у поље
симболичког,тј.ујезик.

Оноштоодређујеприродуфетишајестефунк ци ја фа лу са,
али је Лаканова психоаналитичка и феминистичка плат
форма Јулије Кристеве потпуно другачије интерпретирају
иконцептуализују.ФеминистичкатеоријаКристевенегира
Лаканов патријархално структурирани симболички поре
дакфалуса8, сматрајућимушкуидентификацију саносио
цемфаличкемоћи(Оцем)илузорноминепотпуном,каои
тезуда субјективитетнеможепостојативандоминантног
пореткапатријархата,иакоонимарегулаторнуфункцијуу
језику.Диференцијацијаполоваусимболичком,условљена
јеигарантованапозицијомфалусакаоозначитеља.Симбо
личка конструкција позиције фалуса, као привилегованог
означитељамушкогсубјекта,којимонрасполажеодносима
ујезику,обележавасдругестранепозицијуженскогсубјек
такаоимагинарнупретњучитавомсимболичкомпореткуи
кастрационупретњусубјекту.Дискурсженскогтеластога,
смештен је у поље немог, безобличног и трансгресивног.
Збогтеимагинарне,кастративнепретњекојуженскоупућу
јемушкомсубјекту,женајеиууметностипроизведенакао
симболпретње,празнинеинедостатка.

Међутим, фалусна идеализација као конститутивна за де
финицију ега неодржива је. Ово примећује још и Лакан,
али феминистичка теорија одлази даље, упозоравајући да
имагинарнифалус,каоефекатисамопост ва ре ни озна чи
тељусимболичком,самомсвојомструктуромподразуме
ванеиздиференцираностинестабилностсвојеоснове.Као
симболичконачело структуирањаполнеразликеи заступ
никмушкедоминантнефункције,фалуснемаупотпуности
утемељењениусимболичкомниуимагинарном.Онније
самерљивни са телесним– анатомским, (иако га пенис у
патријархалном друштву симболизује за мушки субјект),
нити фантазматским. „Фалус није фантазам, ако под тим
требаразуметиимагинарнупојаву.Оннијениобјект(пар
цијални, унутрашњи...).Он је јошмање орган, пенис или
клиторискојисимболизује.Фалусјенаиме,означитељ.”9С

8 ПремаЛакановојпсихоаналитичкојтеоријифалусјепривилегованозна
читељусимболичком,произведенуобележјеОца,уследнедостаткау
подељеномЈа.Позицијемушкогиженскогсубјектатакођесуподређене
фалуснојконструкцији,покојојсумушкарционикојиимајуфалус,а
женесимбол,тј.репрезентњеговогнедостатка.Идентификацијаобапо
лавезанајезаместофалусауозначитељскомсистему,стимштоовапо
зицијаобезбеђујепривилегијумушкарцукаовладаоцупоретка,ажени
местоподређенеовомпоректу.

9 Lacan, Ј.(1966)Écrits,Paris:Seuil,p.690.
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обзиромнаимагинарнумоћкојуодражава,фалусуказујена
тодаисамосимболичкосвојеисходиштеналазиуимаги
нарном,дајењеговаконструкцијакаотакванестабилна,те
да јеицелокупансистемјезикаструктурисаниобезбеђен
имагинарнимодносима.

Управонаовомместунастајесемиотичкофеминистичкате
оријаЈулијеКристеве.Онасматрадафункцијафетишаније
самозаменаженскихгениталијанекимобјектом.Његовза
датакједаобезбединаставакверовањадајемајканадасве
фалусна–дапоседујефа лич ку моћ.Дамакарпривременоне
постојитачкаодељеностиукојојонапрестајебитисадржа
лац(великиДруги)занастајућисубјект,каоиносилацозна
читељскефункције.Кристеватврдидасубјектнастављада
осцилираизмеђусемиотичкогисимболичкогинаконуласка
ујезик.Субјектјезаправоперманентноу про це су.10Према
њеној тези, напуштајућицеловитостпревербалног субјек
тивитета, идентитет субјекта не постаје сасвимдецентри
ран,амајканегубифаличкумоћ.Имагинарниотац,тј.сим
боличкиДруги,комбинацијајемајкеиоца,пагаКристева
јошназиваима те рин ским.Њеностановиштеопиреседо
тадашњимпоставкама офиксираном, задатомидентитету,
којег гарантује успешностраскида саматеринскимтелом,
стварајући трајни расцеп и незадовољство у субјекту.Су
бјект у про це суКристевеинсистиранаиндивидуалности,
децентрираности, не ограничавајућиженскост на концепт
дру гог,другачијег,одбаченогипретећегсубјекту.

ИсамЛакантврдиоједаговорнепотичеизега,већизДру
гог,наглашавајућида језикиговоризлазевансвеснекон
троле.ОноштопредстављадискурсДругогзаправо јене
свесно,тј.семиотичко.СемиотичкојеупсихоанализиКри
стеве блиско повезано саженским јер репрезентује стање
јединствасателоммајкеиискуствасинтезесубјектатоком
превербалне, преогледалне фазе. То је емотивно, иску
ствено поље, смештено у прозодији и пукотинама језика,
анеденотативномзначењуречи.Семиотичко јелоцирано
у преедипалном, примарном процесу субјективизације у
коме конвергирају различите, неиздиференциране пулзије.
Ове нагонеКристева назива семиотичким и они се крећу
унутарсемиотичке–ма те рин ске хо ре.11„Несталнауобли
ченостсазданаодкретњиињиховихкраткотрајнихзастоја

10Kristeva,J.TheSubjectinProcess,in:The Tel Qu el Re a der, ed.Frenchand
Lack(1998),NewYork:Routledge,p.133138.

11Cho ra је термин који Кристева преузима из Платоновог Тимаја
(Timaeus).Античкасhora/ хора представљапренаталностање,сједиње
ње,онохранљивоиматеринско,безбрижностинераспознатљивосткоја
претходибилокаквојфигурацији.
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хо рајенимодел,никопија,онапретходифигурацијиитиме
огледалности.”12Подређивањесимболичком,којезаКристе
вупредстављаимагинарниОтац,подразумеваотимањеод
мајчинскиххранитељскихособинаи:„подређивањеуобра
зиљскогсадистичкојзаштитиЈедног.”13Оноштојепробле
матичноиштостваратраумуусимболичкомјенемогућност
досезањајединственогобједињујућегсадржаоца,укомесе
остварујезахтевзаљубављу,акосесасвимискључујеоно
семиотичко–жен ско.Међутимипоредпотребезасимбо
лизацијомкаоусловомизградњесубјекта,остајепотребаза
љубављу.Љубав,иакодоменимагинарног,кодКристевеје
смештенизмеђубиологијеижеље,нарелацијиизмеђума
теринскогтелаисимболичкогзахтевакојипостављаОтац.
Ипакодвајањеодматеринскогтела,Кристеваневидикао
трагично,јерсенастајућисубјектподвргавазахтевимаоца
путеммајчинежеље.Њенотелојеместотрансфера.

Мајчинска љубав премешта функцију тела на место мај
чинежеље–жељезаоцем,пасеовајтрансферљубавии
задовољствасамоодигравапрекоОцакаозаступника14,не
резултирајући никада потпуним одвајањем, тј. превагом
симболичког.Сим бо лич коЈулијеКристевеподржанојетом
превербалномсе ми о тич ком хо ром.Онадаклесматрадаје
женсковећинвестираноуозначитељскомсистемуОцаида
сеононеукидауласкомдететауговор.Собзиромнатода
јемајкавећговорећебиће,Другојевећуњој.Настанаки
функцијуфетишизмаустудији„Причељубави”/„Histoires
d’amour”(1985)Кристеваописујекаопризнавањефаличке
моћиМајци,јердетепримажељуиподвргавајојсепосред
ствомње.МајчинажељазафалусомчинидајевеликоДруго
већуњој,алогикасимболичкогзаправовећделујеумај
чинскомтелукаообликфетишизма.Њенапримарнафалич
камоћкојупоседујеуодносунанастајућисубјектнаставља
даегзистира,јерјеодвајањеодњеногтелаподржаноОцем
каозаступникомњеневластитежеље.

Развијајућидаљетезуома те рин ском оцу, којинедиктира
апсолутнираскидсаженскимапотомирасцепусамомсу
бјекту,Кристеванасдоводидозакључкадафетишизација
нијерезултатподвојености,диференцијације,насилногпре
кидавезесаженскимтеломиспознајомдамајканијефа
лусна.Напротив.Њенафункцијаостајеактивнатокомчи
тавогживотабудућидаматеринскиотацникаданепостаје

12Kristeva,J.(1974)La Révo lu tion du lan ga ge poéti que: l’a vant gardé à la fin 
du XIX siè cle: La u trémont et Mal larmé,Paris:Seuil,рp.2425.

13Kristeva,J.(1985)Hi sto i res d’amo ur,Paris:L’InfiniDenoël,p.146.
14Zastupnikamajčinog uživanja/jo u is san ce kogaKristeva nazivama te rin ski 

Otac. 
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сасвимнезавистануодносунамајку.Оноженско, семио
тичко,остајеутесноминапетомодносусаочинскимсим
боличким.Трансферљубавииужиткаунуклеусуицелови
тостиженскогтела,касепарацијисимболизованојуиме ну 
Оца15никадасесасвимназавршава.Нагонкасемиотичком,
хетерогеном као садржавајућем, опстаје и након процеса
симболизације,нагонећисубјектдастварафетише,подсе
ћајућидајемајкаидаљефалуснаидазабранапремањеном
телунемамоћнадсамомжељом.Ууметности,поКристе
вој,управо јефетишизацијаженскогтелапросторотворе
недијалектикеукомепостојинепрекиднитрансферизмеђу
симболичкогихетерогеног.

Ревизија коју јеКристева начинила у смислу значењафе
тишазначајнајеутоликоштојењеговооживљавање–не
кадасматранотрауматичним,методскиредефинисано.Оно
штојеуњемустајалокаопретњаидентитету,каозазорно
и надасве жен ско, препознато је као об лик се ми о тич ког
које паралелно и равноправно егзистира у субјекту, као и
оносимболичко.Семиотичкојепреконзервираниутисакје
дин ства су бјек тасаженскиминеиздиференцираним,него
раскидасателоммајке.Лакановскисубјект,настаоуподе
лииодстрањивањусемиотичкогкаонечегузнемиравајућег,
претећег и зазорног, резултат је неуспеха своје сопствене
симболизације. Његова жеља не задовољава се у домену
симболичкогпаусубјектунастављадатињалогикафети
ша.Константе у овој игри су остатак и недостатак, аже
љајетакојаокофетишанастављадакружинеостављајући
нисубјектниидентитетзавршеним.Проваласемиотичког
узнемиравалабилно,фантазматскоустројствосубјекта,ди
јалектиком хетерогеног, незавршеног и нелинеарног – као
наличју његовог идентитета. Зато семиотичко о(п)стаје и
унутарсимболичкестварности,јерсенеможесасвимпод
редити симболизацији. Немогуће га је дефинисати, опи
сатиилиобухватити.Оно јенеодређено,незавршеноине
сводљивонапојамилизнак.Резистентнонахијерархијски
шематизам  језика. Се ми о тич ко Кристеве је дијалектич
ки инструментариј хетерогеног су бјек та у про це су. Такав
субјектрепрезент је је дин ства се ми о тич кехо ре16, контра
дикторностиипокретаи уњему се означитељскипроцес
сталнообнавља.Ондегдезатетичкисубјект,дистанциран

15Француски:le nom du père–име оца,терминкојимЛаканозначаваза
брануинцеста,којуотац,каоозначитељмајчинежудње,формиратоком
фазеЕдиповогкомплекса.Отацбашутојфазипреузимаулогувеликог
Другог и та позиција поњему остаје непроменљива.Женско од тада
наступасамокаозазорно.

16Kristeva,J.(1977)Polylo gue, Paris:Seuil,p.57.
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одтелесногифемининог,настајесемиотички јаз,открива
сеноводијалектичкопољекојеуњемупокрећепроцес.Је
зикжеље,којипоседујеамбивалентнулогику,који јенео
граниченлинеарношћуисталноузнемиравастабилностра
ционалног,доносећинегацијуалииобновусубјекта.Такав
језикреплика јестрадањазнакова,алиинепостојањагра
ницеизмеђутелаизадовољства.Онотварапросторзадија
лектичкуразменуизмеђусимболичкеисемиотичкеравни,
ухетерогенојматрицибескрајнихмогућностисемиотичке
размене.

Жен ско те ло као си стем озна ча ва ња

„Општејеприхваћенодасуречизнакови;алипесницису
практичнојединикојизнајудасуречинекадабилеивред
ности.Сдругестране,женесуу једнојдруштвеној групи
сматране за крајње суштаствене вредности, иако је тешко
схватитикакосутевредностиинтегрисанеусистемекоје
носефункцијуозначавања”17

Усимболичкојразмениучествујуимушкарциижене,али
сесаможенепроизводекаознакови.„Же назнак сепроиз
води унутар одређеног система означавања. И поред тога
што јеформа или преозна чи тељ зна ка ствара особа,же
на,супстанцијазначењазнака,његовоозначено,нијепојам
жене.”18 Знаковипоседују значење самоу оквиру система
означавањаукојемсунастали.Кругоммушкежеље–озна
читељаиразмене,организујесеизначењефилмакаоиме
стоженскогсубјектауњему.

Филмкаомоћанидеолошкимедиј,представљаместофик
сирањазначења,пајеуправокаотакавзначајанзаотварање
простораукомебиженскисубјектмогаоформиратисоп
ствени систем значења. Простор за обликовање фемини
стичкогсистема,откривасеупукотинамајезикаиодсуству
значења– тј. ономештоСимболичконафилмупропушта
или изоставља. Аналогно празном месту које је женском
субјектуувизуелнојуметностидодељено,овасепозиција,
иакопасивнаиопресивнапоженскисубјект,нафилмумо
жеупотребитизаконструисањесасвимдругачијегјезика.У
ло ку су пра зни неукомејесмештен,женскисубјекткаоозна
читељ игра на карту трансгресивности, исклизнућа и не
могућностипотпуногдетерминисањазначења,каонипот

17ЛевиСтрос,К.(1989)Струк ту рал на ан тро по ло ги ја,Загреб:Напријед,
стр.61.

18Todorov,T.TheSign,u: Že na kao znak, Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke,
prired.Anđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.
228229.
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пуноговладавањамушкогсубјектасимболичкимпоретком.
Топра зно ме сто којефилмкаомедијоставља запростор
женскогпротагонисте,представљаизвеснутачкупрошире
ња,којаможебитиискоришћеназаформирањедругачијег
дискурзивногпросторакојисенебизасниваонамизогини
ји,фетишизацијии воајеризму.Укидање језичкедистанце
(разликеизмеђуозначитељаиозначеног),којесесугерише
у феминистичкој хори, као нелинеарном семиотичком си
стемукојиодбијаразликуипревазилазиограничењасимбо
личкелогике,отварапросторзаметонимијскајезичкакре
тањаислободнудијалектику,допуштајућиономДру гомда
проговори.

Уфеминистичкојтеоријислике,светфилмасматрасеодли
комсветазаснованогнаполномдисбалансуиовапозиција
заједничка је за све критичкотеоријске платформе којима
феминизаминтерпретираулогуженеувизуелнимуметно
стима, међу којима је филм узет као пример најмоћнијег,
репресивногмедијазаженскисубјект.Односфилмапрема
женскомтелуизједначен је савоајеристичким, сексистич
кимуживањемуњему,аженскаулогасамојеегзибициони
стичкаувизуелномнаративу.Устудијскомтексту„Женска
улога:Снимањеженскогтела”(„Woman’sstake:Filmingthe
FemaleBody”),британскатеоретичаркаМериЕнДон(Mary
AnnDoane),вештојезакључиладаженанепостојиуфилм
скомјезикуидаутомсмислунемасликаЗа њу,нитиаутен
тичнихсликаО њој.Тајнедостатакуједнојеинедостатак
говораО њој,штосвеукупнонесмемотумачитикаосим
болизацију њеног сопственог недостатка, већ супротно –
недостаткаумушкомсубјекту,његовомговоруисистемује
зика,наштајасноупућујезаступничкаулогаженеуфилм
скомраму.Женапостојикаоозначитељсамокаорепрезент
нечегнедостајућегумушкарцу.Каотаква,онасерефлек
тујеуфилмскојуметностибезмогућностисопственеарти
кулације.Њенотелоиговорнафилмучинисамофинкцију
дискурса,учијојсесимболичкојслицинекидруги–мушки
субјектогледаиуспоставља.“Женајеупатријархалнојкул
тури означитељмушког другог, спутана симболичким по
реткомукомемушкарацможедаиживисвојефантазијеи
опресијекрозјезичкекоманде,наметнутенемојслицижене
везанезаместоносиоцаанетворцазначења.”19

19Malvi,L.Vizuelnozadovoljstvoinarativnifilm,u:Uvod u fe mi ni stič ke te
o ri je sli ke, prired.Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost,str.190.
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Фе ми ни стич ки је зик фил ма

Фе ми ни стич ки филм је једна од пракси чија је функци
ја пружање отпора патријархалном систему производње
субјекта,апрвенственојезика–којиносинајвећуулогуу
његовојизградњи,потомирепрезентацији.Утомсмислу,
онсеможепосматратиикаоозначитељска,диференцијал
напракса,којапосредује,производиикреирановазначења
унутарсистемајезичкекомуникације.Језикфеминистичког
филмајеспецифичанозначитељскисистемукомесекому
никација постављакаодијалогизмеђу различитих субјек
та,анеизмеђуСубјектаињеговихДругих.Овајјезикпод
разумева многострукост, неограниченост, аосцијативност,
нефиксираност структуре, несводљивост и перманентни
означитељскифлукс.Значењакојакреираипостављасамо
супривременаиоткривајусеупукотинамајезика(башкао
кодКристеве), и клизањуизмеђу означитељаи означеног.
Осимтога,феминистичкифилмблизакјеизамислинадре
алистичкогпоетскогјезикаифилмауопште,којинегујући
основнепринципенадреализмакаоантиуметноститеживи
шезначности,тзв.отво ре ној ди ја лек ти ци.

Узевшиуобзирукорењенеобрасцеобликовањаиразумева
њаженскогтела,постављасепитањедалијемогућедопре
тидоаутентичногфеминистичкогјезикаувизуелнимумет
ностимаипреобликовањафилмскепраксекојаконструише
женске ликове као пасивногледане објекте преузимајући
унапред конструисана значења? Феминистичка теорија
филмасуочиласесаизазовомкаколишитифилмбилока
квогутицајавоајеризмаифетишизацијеженскогсубјекта,
ако филм само пресликава односе друштвене стварности.
Једнаодстратегијамоглабибитикомплетноизлагањежен
скогидемистификацијаженекаообјектажудње.Утомслу
чајустереотипбинамернобиоизложенсациљемдругачи
јегвиђења.Ипак,натајначинстереотипбиопетпредходио
телуонемогућавајућидасеонорепрезентујесопственимсе
томсликаисистемомозначавања.Стереотиппостојитамо
игдетеланема.Осимтога,директоизлагањетелаидаљеби
указивалонатодаизванњегапостојинекилични,скривени,
фнатазмагоричнипросторукомевладапоредакДругог. Ви
зуелизацијапросторанесвесногнафилму,(којусупокрену
линадреалисти),подстакнутааморфнимстрахомодженске
енигмеитабуањеногтела,давалајестереотипимајошвеће
значење.Збогтогајефеминистичкатеоријафилмапредло
жиладабибиткуокозначењателатребалоповестиуправ
цузначењапростораукомесетотелорепрезентује.„Филм
скипросторнебитребалодабудеонајукомесеводибитка
окозначењатела,јерјеонаунапредизгубљенаувладајућем
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пореткумушкарцакаоносиоцапогледа,већбињутребало
повестиусмислузначењапростора.”20

Једнимодтаквихфилмова,којисууспелиданаправезао
крет у организацијифилмскогпростораиформирањуно
вогјезика,сматрасеексперименталнифилмЛореМалвии
ПитераВолена(PeterWollen)ЗагонеткеСфинге(Riddlesof
theSphinx),из1977.године.Овојеједанодпрвихфилмо
ваукојимајекласичанфилмскинаративзамењендијалек
тичкимсуодношавањемразличитих елемената. „Загонетке
Сфинге”базирајусенамитуоЕдипу(додушенештодруга
чијемнегоштогаФројдкористиуобјашњењуструктураци
јеличностиинцестаитабуа),пајеједанодглавнихмотива
репресијамајчинства,алионоштоовајфилмосветљавапу
теммитолошких,психолошкихисемиолошкихзагонеткије
путкојиједруштвопрешлоодматријархалногдопатријар
халногмоделаустројствајезика.ЛораМалвиправидирект
нуаналогијусамитолошкомСфингомкојујекултурапро
тералаванградскихзидина,чудовишномженомкаосимбо
ломаморфногстрахапремаженскомуопштекојисеразвио
у патријархалној култури.Митологија на којој је заснова
ноцелокупнодруштвододељујеподређениположајжени.
Уовомфилму,Сфингајепредстављенакаоиконаженског
ослобођења,аликГретеГарбо–каомасмедијскеиконепре
узетеизхоливудскемитологије,презначенјеулицесувере
ногженскогсубјектакојисеотргнуоиздоминантнемаску
линистичке матрице производње. Ова Сфинга одупире се
томедабудепредстављенакаосимболкастрационепретње
фалоцентричнојкултури,већпроговарасопственим,поет
ским језиком.Женственост Сфинге пробија се испод му
шкогдискурсаиизлазинаповршину,фокусиранана свој
унутрашњисвет.Филм„ЗагонеткеСфинге”реконструише
гласпреедипалнемајке,алудирајућинаискривљенуслику
женеудруштвукојанепознајехетерогенуструктуруматри
јархата.КаоштомитскаСфингаумиренаконштојечовек
решиоњенузагонетку,такојеиженакаоиконасуштаствене
женственостинесталаукултурипатријархата.ЛораМалви
иПитерВоленовимфилмомпоручујудајеженскостостала
нема,адасеженанафилмупојављујесамокаослика,ре
ферентнатачка–тј.означитељкастрације.Женијеодузет
глас,сматраМалвејева,онаговориуимесимболичкогпо
реткаанесопственог,сложеногидијалектичкогизатоовај

20Doane,M.А.,Woman’sstake:FilmingtheFemaleBody, in:Fe mi nism and 
Film The ory, ed.Penley,C.(1988),NewYork:Routledge,p.219.
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филминсистиранаје зи ку пи та ња,аненекомуни вер зал ном 
гла суистине.21

Попутсистема језика,филмскипростор,каотакођезатво
рениорганизованзначењскисистем,представљаизвестан
оквир.Путемњегамогућејеизвршититрансформацијуса
држајакојисеуњемуизлажеињимесаопштава.Оношто
феминистичка теорија слика предлаже јесте управо тран
сформацијафилмскогвизуелногпросторакаосистемаозна
чавања.Утомсмислу,највећиизазовфеминистичкогфилма
био би откривање слободног простора за производњу ви
зуелнихзнакова,ванфалоцентричнематрице.Тајпростор,
сматраМериЕнДон(уранијепоменутомстудијскомтек
сту), иако га је тешко замислити, неможе настати декон
струкцијом или декодирањем постојећег, већ отварањем
сасвимновог дијалектичког простора заженски субјект и
посматрачаспособногдатумачизнаковевандоминантног
дискурса.Тобитребалобитипросторотворенедијалекти
ке,гдепостојиодносмеђусубјектима,анесубјектомиње
говимДругим.Такавпросторпредстављаобинекакавин
тердискурс,ослобођенодпрепознавања,билокаквефикси
ранеидентификацијеилизначења,већпросторнелинеарне
флуктурације означитеља ињихових релација. У оваквом
систему,женскисубјектбимогаонаћипросторисредства
изражавањазарепрезентацијусопственеприроде,ванкон
венцијанаметнутих,друштвенихулога.„Непостојиништа
изамаске,немавеладасестргне,чакнипразнинедабуде
откривена,самотраговипорицањаинегирања,флуктуира
јући означитељи који сведоче о важности психоанализе и
семиотике.”22

Овакватеоријсказамисаовеомајеблисканадреалистичкој
замислипростора,посебноизраженојудругомталасунад
реализма,гдесеуфилмскомраму(каоиуфотографијиили
књижевности уосталом) тежило организацији простора и
наративакојибифункционисаликаометафораиметоними
јапосеби.Утаквомпростору,субјектителоничимнеби
билипредодређени,фиксираниилиупотпуностисазнатљи
ви,већбиегзистиралиусталнојпромени,измичућидефи
ницијибилокаквогсистемазначења.Наративбиподразу
мевао стално уланчавање елемената, препуштање нелине
арнимасоцијативнимнизовима,аактериуњемуслободни
одунапредзадатогпрепознавања.Овупроменуувизуелном

21Cheu, H. F. (2007) Ci ne ma tic How ling: Wo men’s Films Wo men’s Film 
Theori es,Vancouver:UBCPress,p.73.

22Malvi,L.Vizuelnozadovoljstvoinarativnifilm,u:Uvod u fe mi ni stič ke te
o ri je sli ke, prired.Andjelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu
umetnost,str.195.
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наративу, који је одмимезиса сноликог света у надреали
змупрерастаоуперформативни, субверзивниобликдело
вањапостигла јеуправорепрезентацијаженскогтела,као
структуралнодезинтегришућегмоделапопостојећуслику
реалности.Просторсликеизмештенеизстварности,укојој
јенадреализамначиниосемиотичкирез,отвориосепрема
излагањуформесубјективитетавансимболичкогмоделаи
фалоцентризма.Интервенцијомуразличитимдимензијама
стварности,филмскиелементиослобођенисуодстереоти
пизованогзначења.Он то ло шки ду а ли зампростораитела,
редаихаоса,постаојеноваформауграђењуфилмскепри
че,а језик јеодступиоодравнисимболичкогипрепустио
сеплуралности.Спајајућипсихоанализуисемиотику,над
реалистичкафилмскапракса (потомипраксаексперимен
талног филма), начинила је снажан заокрет сучељавајући
биће и значење на пољу пресека филмског простора као
независногсистемаозначавања.

Над ре а ли зам као си стем озна ча ва ња

На темељима лингвистичких теорија структурализма и
постструктурализма у Француској, феминистичке студи
јесликепоставилесузахтевзаформирањемспецифичног
језика и преобликовањем традиционалне филмске праксе
која је, преузимајући унапред конструисана значења, ли
шавалаженскисубјект језикаислика,феминистичкесим
болизације ииконографске репрезентације.Усвојивши се
миолошку замисао језика – у смислуњеговеперманентне
дислоцираности од структуралних оквира, феминистички
филм је отвориомогућност дефинисањапаралелноги ар
тикулације субјективитета изван доминације патријархал
не културе, означавајући на тај начини постварењеЖене
каоозначавајућегусистемуСимболичког.Постављајућиу
фокуcженскисубјекти језикпре вер бал ног су бјек ти ви те
та, ове праксе омогућиле су да се надреалистичкифилм,
каоуједносубверзивниалиисинтетишућизначењскиси
стем,постанепредметновогтеоријскогистраживањаипро
мишљања.Акцентујући улогу несвесног уформирању је
зичкихструктура,надреалистичкауметностпрвајеуказала
нанемогућностпотпуноговладавањаСимболичким,каои
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комплементарностизмеђусемиотичкеисимболичкеравни
крозидеалпомирењајезичкихидруштвенихантагонизама
уопусуженскогтела.

Надреалистички субјект јако је близак замисли фемини
стичкогсубјекта.Онпресвегаподразумеватемељнухе те
ро ге не зу.Тозначиданадреалистичкисубејктнијезадат,ко
начанилификсиран,даненастајеуподели,нитидањегова
егзистенцијаирепрезентацијазависеодСимболичког.Реч
је о субјекту који само својом структуроми контекстому
којијепостављенодбијаразликуибинарносткојузадобија
уласкомупоредакјезика,анакојимајезиккаосимболички
системпочива,чиме јеонсамкаотакавконституисаниу
крајњојлинијигарантован.Надреалистичкисубјект,(уоста
ломкаоијезик),подразумева:неподвојеност,нестабилност,
хетерогеност,поништењеграницаидистинктивнеудаљено
стиизмеђукатегорија(материјеидуха,мушкогиженског,
свесногинесвесног,рационалногиирационалног,природ
ногивештачког,људскогианималногилимашинскогитд.)
Ирационалност коју потенцира услов је неподвојености
субјективитета, у којој је аналитички, рационални субјект
заробљениприморандасеодрекнеједногделасвогбића,
тј.несвесног.Збогтогасунадреалистирационалностсмаа
тралиограниченомискученом,ајезикнедовољандаизрази
икомуницирасвеобухватнуислојевитустварностсубјекта.
Затосуусвојојуметностиифилозофијистремилипоетском
иимагинарном,сводившијезикипојмовекојеозначавана
аморфне,прозодичне,непрепознатљивеипокретљиве.Ира
ционалности разградња симболичког, којој су у свимфа
заманадреализма тежили,имала јемеђутиминтегришућу
функцију.

Једнаоднајвећихпарадигминадреалистичкогпокретаби
лојеженскотело,укомесеогледаотрансгресивниприступ
уметностиисубјективности.Сматралоседаоноизмичере
пресивнимсистемимадруштевнепроизводње,тедакаота
квоодбијаионемогућаваразликууспостављенујезиком.У
уметностинадреализма,посебнофилмукаоизразитомоћ
номмедијукадајеречопроцесусубјективизацијеимогућ
ностимењањасликестварности,стављенјезнакједнакости
измеђуженскогтелаипоетскогјезикакаквимјенадреали
замжелеода ступиуконтакт санесвеснимделомсубјек
та. Једанодпрвихфилмовакојим јенадреализамотворио
врата тајновитом, женском субјекту, који својом дијалек
тичком природом провоцира ограничену стварност јесте
МенРејева(ManRay)„Звездаизмора”/„L’Étoiledemer”
(1928).Зве зда из мо ранијениобјект,ниживотињаниде
војка.Онајенекаврстаувеличавајућегстакла,прозорака
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светуимагинарногинадстварног.Онапоседује сопствено
пољеперцепцијеирепрезентације,апосебнојеупечатљив
језиккојимглавногпротагонистуувлачиукомуникацијуи
поиграва се с њим. Карактеристичан је снолики наратив,
каоиестетиказнатижеље,тајновитосткојомјеувизуелном
наративуобликованженскисубјект.Онконстантноизмиче
погледуисведубљезаводипосматрачасвојомфантазмаго
ричномпојавом.Каоалегоријанесвесногкојепроваљујеу
стварнисвет, звездаизморанагонипосматрачадаиспита
границесвестиисигурностиусопственуструктуру.Осим
тога,онауказујенанезнањекојеусубјектуостављарациом
ограничениум:„Мисмозаувекизгубљениупустињивечне
таме”23,речисупесникаРобераДесона(RobertDesons)–по
чијојпоемијенастаоовајфилм,јошупрвимсеквенцама.
Врло јасно,МенРејакцентујеидејуфилма:постојинедо
статакуспознајисопства,сталнимањакусубјекту,аженаје
тајдецентрирани,трансцедентниобјекткојимождатутајну
садржи.Јошједанпровокантниженскилик,којијеунеоре
волуцијууфимскомјезику јошупрвојфазинадреализма,
јесте лик оживљене статуе изфилма „Крв песника” / „Le
Sangd’unPoète”(1932),редитељаЖанаКоктоа(JeanCoc
teau)којегтумачиславнаЛиМилер(LeeMiller).Њенспе
цифичанјезик,гестовииглумасавршеноосликавајуизазов
ирационалног,којиженскотелопостављамушкомсубјекту
(уширемсмислуизазовкојифеминизампостављавеликом
наративупатријархата).

Каометафораузбудљивогиопасног,женскотелоунадреа
листичкомфилмуупотребљенојекаонекаврстакатализа
тора,порталаускривенисветпсихе.Телојепросторукоме
мушкарацоткривасвоједру го Јаипролазимногоизазоваи
загонеткинебилидоспеодооногзаокруженогицеловитог
Над Ја.Кадкадјењенотелоипросторкојиописујеалегори
јапросторакојенесвеснозаузимаумушкомсубјектуњего
вихскривенихимрачнихпорива,алисењенсопственисет
сликаполакоразвија, умножаваи ослобађа одбило какве
контролемушкогпротагонисте(илипосматрача).Каостатуа
уфилму„Крвпесника”,женскотелосеослобађаљуштуре
истегасимболичкестварности,отварајућииослобађајући
једаннов,дискурзивнипростор,вануобичајенихнормије
зичкекомуникације.Статуакојаговорисасобомносимно
газначења.Крознаративфилмапрепознатљивисумитови
о Пигмалиону, Орфеју, Пандори.. али је најупечатљивије

23„Noussommesàjamaisperdusdansledésertdel’éternèbre”. Éternèbre је
песничкакованицакојаозначававечитољудсконезнање,неспособност
спознајецеловитесликесопства.Насталаодименицеéter nel штозначи
вечностиténèbre –тама.
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тошто ова статуа изКоктоовогфилма одбија да буде об
ликованаиупотребљенакаообјект(илизнак).Онадослов
ноискачеизкалупапроизводњеиимплицитногконтекста
пасивностикојуженскафигураимауодносунауметника
иконзументеуметности,алиикалупадискурзивнепроиз
водње значењакојиженскисубјектприхватасамокаоне
миокамењени.ЛиМилерјесанедвосмисленомпримесом
аутобиографског24,уовомфилмудочаралаликмоделакоји
сеотргаоиоптичкомрегиструексплоатацијеисексуализа
цијеисистемскомискључивањуженскоггласа,писмаије
зика.Оживљенастатуадестабилишескоптичкоисимболич
ко,рушећирепрезентацијскистереотип,објектификацијуи
дистанцу,наводећимушкогактерадапризнаслабостпред
непокорноминадмоћномприродомоличеномуговорећем
женскомсубјекту.

Метафорамоћиприроде,оличенауженскомсубјектунад
реалистичкогфилма,јошједанјеодначинарепрезентације
неимељивог нивоа стварности, који нам као рационалним
субејктимасталноизмиче.Овајмоделпоказаосекаомоћно
визуелносредство,којимнафилмупроговараесенцијална
женскаприрода,пасеодсвихнајдужезадржаоукинема
тографском наративу. Најупечатљивије изражен је у фил
мовимаМајеДерен(MayaDeren)редитељкеитеоретичара
експерименталногфилма,апојављујесе,паидоминирау
некимфилмовимасавременихстваралацаЛарсфонТрира
(LarsvonTrier)иВимаВендерса (WimWenders).Филмом
„Наземљи”/„At land”(1944)МајаДеренпокренула јере
волуцијууфилмскомјезику,базирајућицелокупаннаратив
на језику есенцијалне, исконскеженскости.Сви елементи
уфилму,услужбисудавањаодговоранапитање:Какоже
нажелидабудевиђена?Какав јепростораутономнепри
родеженскости?Изражавајућисесопственимсредствима,
упросторукреираномванмаскулинихозначитеља,женски
субјектуфилмовимаДеренове закамеруоткриванекедо
таданепредстављивеидентитетскекарактеристике,односе
са сопственим бићем, као и интеррелације са другим су
бјектима,стваримаилиелементима.Њенавизуелнапоетика
јепрогресивна,интимнаборбазаочувањемличног,феми
нистичкогпростораувизуелнојуметности.УтомциљуДе
реновасевраћаупростореисконског,праискуственогсвета

24ЛиМилерпознатајекаоМенРејеваљубавницаиеротскифотомодел,
која је напустила каријеру и сама постала аутор неких од најконтра
верзнијих фотографија надреалистичког покрета. Била је и фотограф
Вога(Vogue)преДругог светскогратаипрваженакоја је забележила
фотографијепогромауконцлогоруДахаунаконослобођења.Чувенје
њенфотографскиаутопортретуХитлеровојкади,самонеколикоминута
наконштосуамеричкетрупеушлеуњеговапартмануБерлину.
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укомеженскостегзистирауелементарним,архаичнимоб
лицима,појављујућисезаококамереигледалацаупажљи
во одабраним, секвентним кадровима. Замисао уметности
каоана гра ма25,којинегујеучитавомсвомопусумождаје
најближештојефеминистичкијезикуспеодаизразиуки
нематографскоммедију.Садржајфилма„Наземљи”симбо
лизује потрагу за суштинскомженскошћу.Далеко од бур
жоаског, патријархалног друштва, који забрањује спознају
и изражавање неспутане женске природе. Једнашаховска
фигура,којунакондугепотрагеглавнајунакињапроналази
наобалимора,удеконструисаномамбијенту,безмушкарца
каоозначавајућег,метафорајезначењакојабиженамогла
самапроизвестии„повућипотез”изванмизогиногоквира
друштва.Дереновајеовимфилмомразбилавизуелнекли
шееукојимајесвеунапредсхваћеноуимегледалаца,без
могућности да сами декодирају поруке као и да филмски
садржајуњимапокренепроцессаморефлексије.Инстинк
тивна,секвентнамонтажа,камераослобођенареалистичког
имиметичкогифракталнагеометријаутканауфилмскина
ратив,допринелајенадреалистичкојидејиоуметностикао
безинтереснојигримисли.Утомпросторунасталојепоље
укомејеифеминистичкисубјектмогаодапро го во ри.

За кљу чак

„Уметностнијетврдња,тојеосвајање.освајањечега?Осе
ћањаисредставадаихизразе.Очему?Онесвесномскоро
увек;ологици,веомачесто.”26

У другом таласу надреализма, филмски простор је најзад
деконструисан,пасемногоозбиљнијемоглоговоритиопо
јавностиженскогсубјекта.Ослобођеностфилмаодкласич
ног наратива, употребом другачијих, чулнијих средстава,
отвориојепутонимствараоцимакојисутрагализановом
филмскомдијалектиком.Добарпримерсавременогпристу
па овакоформираног језика јесте остварење „Меланхоли
ја”/„Melancholia”(2011)ЛарсфонТрираи„Пина”/„Pina”
(2011)ВимаВендерса.„Меланхолија”нијесамонеомито
лошкавизијакрајасвета,онасугеришенеминовниисториј
скираскидсапатријархатом,мушкомхегемонијом,велики

25Анаграм–комбинацијасловапостављенихуспецифичномодносу,где
је свако појединачно слово и елемент више линеарних низова.Сваки
елементанаграмаповезанјесацелиномтакодасениједанодњихне
можеизменитибезутицајанаосталеиурушавањацелине.Према:De
ren,M. (1975)Anagram: ideja oumetnosti, formi ifilmu,Film ske sve ske  
br.1,Beograd:Institutzafilm,str.17.

26Breton, А. (1935) Po si tion po li ti que du su rréali sme, Paris: Éditions du
Sagittaire,p.142.
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семиотичкирезукомесехришћанскииедиповскимитгу
бе.Смаксветаприказанхиперреалистично,наглашеноиза
страшујуће, гдепосматрачисамнестајеувихоруихаосу
атомскихчестица,заправо јенајавафеминистичкехетеро
глосије,реинкарнацијеженскогначела.ПланетаМеланхо
лија,наизгледнеобјашњивоповезанасаглавномјунакињом
удруштвоуносипометњуипанику,алиуједнопобеђујесве
опозицијесимболичкогидоносисмирењеуједномдругачи
јемдискурзивномпоректу.Тајнеиздиференцирани,алисин
тетишућијезиккојизаговарафеминистичкатеорија,препо
знатљивјеиуделу„Пина”,специфичномфилмскомомажу
кореографкињиПиниБауш (PinaBausch)ињенојплесној
трупиТан цте а тар(Than zthe a ter)уВу пер та лу (Wup per tal).
Овајфилм,снимљенистегодине,враћасетакођенадреали
стичкимпараметримауграђењуприче.Користећинајсавре
менијутехнику,редитељВимВендерспоказаоједанаратив
можебитиструктуираникрозарбитрарнеизражајнеформе.
РазрађујућичетиривеликеПининекореографије,Вендерс
екстрахујеизњихсамоестетскеелементе,наосновукојих
градичитавесцене.Камерапратителоплесача,откривају
ћиноведимензијеуњеговојдинамици,такодасамотело,
сањеговимсопственимпсихоекспресивнимнаративомпо
стајеглавниактерфилма.Динамизамтела,аугментованје
иартикулисандотемередасеоноослобађакаосуверени
субјектуодносунапосматрача.Имамоосећајдајекамера
залепљена,сраслазатело,асимилованауњеговупростор
ностидинамику.Перформативносткојупроизводизапању
јућајеипродорна,несамозбогспољашњеекспресијеили
упечатљивекореографије,већштотелоуспевадасенамет
некаоаутономнииомнипотентниелементфилмскеприче,
изражавајућисеаутентичнимјезикомионемогућавајућиу
крајњојинстанцинарцистичкуидентификацијугледаоцаса
филмскомсликом.Хибриднеихетерогенепозицијекојете
лоуовомфилмугради,говореуприлогтеоријскојзамисли
орепрезентацијикаопривременом,фикционалномуговору,
анефиксиранојпозицијидискурсаисубјекта.Овафилмска
остварењаствакаконисумејнстрим,нититонајављују,али
сузначајандоказотомекакоаутентичанфеминистичкије
зикидијалектикасвевишенасељавајусавременфилмски
простор,користећиноветехнологијеиизражавајућипотре
бесубјективитетаданашњице,неопстајућисамоуформи
експерименталногфилмаилинадреалистичкеантиестетике.
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DIALECTICSOFTHEBODY–
FEMINIZATIONOFTHEFILMLANGUAGE

Abstract

Filmasalanguagesystem,selectingandcrossingcertainelements,uses
specialconnotationsandformsitsownmeanings.Femalebodyonthe
film,however,canbeviewedandstudiedasaspecificplatformwithinthe
cinematiclanguagethroughwhichnewanddifferentmeaningscanbe
readandalsocommunicatedasrelationshipsbetweenthem.Fordecades
havearttheoristsspeculatedaboutapossiblefeministfilmlanguage,as
anewcinematiclanguagethatwouldopenandsetfreeаspaceforthe
representationofthefemalesubjectoutsidethesociallycodedform.Is
suchadiscursivespaceintheareaoffilmasamediapossible,andwhat
hastheartofcinemaofferedtodatethesearethequestionsansweredin
thisstudy.Aparticularresearchchallengeistheissueoftheinabilityof
thefeministrepresentationofthesubjectinthemovieasastereotyped
signifyingsystem.Theautonomyofartasapracticeframedintermsof
ideologicaldiscourseproductionisreorganizedandtransformedthanks
totheinfluenceofmaterialistapproachtosemiotics–aconceptwhich
involves erasing established social differences and transformation of
signifying structures in language. Poststructuralist theories of the
twentieth century, including “Semiotics” by JuliaKristeva, launched
a revision of the study and interpretation of the film,with a special
contribution to the feminist studies of images, linking semioticwith
thefemale, tryingtoreachouttothelanguageindependentsymbolic
structures and oppressive, eroticized view of the female body.What
boththesetheoreticalstreamsaretryingtosignifyisafieldinwhich
awomanappearsasasignifierofthefemalesubject,regardlessofthe
dominantmasculinediscourseinthevisualfieldofcommunication:the
onethatconstructstheview,thesubjectandtheobjectandthelanguage
itself.Suchexamplescanbe foundamong thedirectorsofprimarily
surrealist,experimentalandfeministfilms,suchasMenRey,Cocteau,
Maya Deren, Lora Malvi, or contemporary ones like David Lynch,
Lars vonTrier andWimWenders,whosepoetics examine the limits
ofoperationofsuchalanguageusingavarietyofartapproachesand
technologies, giving priority to the extension of the semiotics into a

symbolicallyestablishedreality.

Keywords: film language, poetic language, feminist subject, female 
body, surrealism, semiotic, chora


