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УЧИН ЦИ СУБ ВЕР ЗИ ЈА  
УМЕТ НИЧ КИХ ПРАК СИ У  

ПРО СТО РИ МА:  
DAS UN HE I MLIC HE ФО КУС

Сажетак:Текстсебависубверзивнимкапацитетимапросторау
којимасеизлажууметничкадела/радови.Kористећитривремен
скидистантнапримерауказујесенаразличитепојавностисаме
субверзије.Посебно, у оквиру специфичног концептаDasUnhei
mlicheионогњеговогзначењадајенештозастрашујућенезато
што је непознато, већ збогтогашто„нештошто је познато
постајестрано”,истражујесеначиннакојипросторизлагања/
ситуирањауметничкоградапостојикаосубверзивануодносуна
намерууметникадагатаквимучиниилине.

Kључнеречи:простор,субверзија,„DasUnheimliche”,музеј

У овом тексту1 анализиране су просторне ситуације
интервенцијеартефакатаизтриразличитавременскапери
ода: Бернинијева (GiovanniLorenzoBernini) ‘ЕкстазаСве
теТерезе’, рад америчког уметникаГордонаМатаKларка
(GordonMattaClark)‘Day’sEnd’ирадколумбијскеуметни
цеДорисСалседо (DorisSalcedo) ‘Шиболет’ (‘Shibboleth’)
инањиховимпримеримаутврђенје‘капацитет’субверзије

1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена наживотну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање”(43007)којифинансираМинистарствозапросветуинаукуРепу
бликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегрисанихиинтердисциплинарних
истраживањазапериод20112014.године.
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уметничкоградаупросторуукомејеизложен/којигаизла
же;успостављасеразликаизмеђустварне,манифестнесна
гесубверзијеспрамидеолошки‘лажне’субверзије.

Субверзивна стратегија увек напада/атакује систем који
контролишеиуправљаодносимамоћиудруштвуинасто
јидазаменипостојећисистемсвимонимштојеискључе
ноизсистемарасподелемоћиизадовољства.Субверзијау
уметностиразликује се у различитимисторијскимкоњук
турамаинемаистиучинакиистестратегијеиполитикеу
различитимвременима.Субверзија/политичкапровокација
ууметностисеразличиторепрезентујеуразличитимдру
штвимаивременскимраздобљима:ондакадакаоуметнич
кигест(илиуметничкимрадом)свесноделује,иондакада
неманамерудаизазовепровокацију,алијеипакпроизводи.
Уметничкирадилипонашањеуметникаможеизазватипро
вокацију,иаконемасвеснунамерудабудепровокативан:та
ко,например,провокацијанијебиланамераимпресиониста
иапстрактнихсликара,алисуњиховаделаипакизазивала
скандалуправозатоштосукршилапостојећеестетскенор
ме „поново дефинишући појам приказивања у уметности
импресионистаисликарствакаоуметностиуапстрактном
сликарству”2.

Различитисуконкретниконцептиуодносунакојесемогу
разматрати субверзијске моћи – ишчитавање и препозна
вање простора као субверзивног. Овде се под простором
подразумева уметнички простор, тј. простор који заузима
уметнички рад, као и простор у коме се рад излаже: му
зеј, галерија, јавнипростор.Такође,фокус у овомраду је
на оне артефакте (конкретно: у простору галерије, цркве
илиујавномпростору)којипоказујусубверзивнемоћипо
сматраносапозицијепсихоаналитичкогконцептаDasUn
heimliche,односно,релацијеизмеђусубверзијеиконцепта
DasUnheimlicheспрампросторауразличитимисторијским
периодима.

ОDasUnheimliche3

KонцептDas Unheimliche је, иако је и раније помињан у
теорији, тек Фројд (Sigmund Freud) 1919. године у есе
ју ‘DasUnheimliche, као одговору психијатру Ернсту Јен
чу (Ernst Jentsch) и његовом тексту „Über die Psychologie

2 Šuvaković,M.(2005)Pojmovniksavremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,
стр.521

3 НаовомместукористисенемачкиизворникDasUnheimlicheзбогне
постојањаегзактногпреводанасрпскијезик,каоуосталомнинамно
гедругејезике.EнглескијезикзаDasUnheimlicheкористинедовољно
прецизан.
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des Unheimlichen” из 1906. године, увео и позиционирао
каопсихоаналитичкитеоријскиконцептупољекултуреи
уметности.У овом текстуФројдDasUnheimliche описује
као ‘естетску особину, честo везану с појавом непознатог
и страха, али је, ипак, енигматско субјективно искуство’.
Управота ‘субјективностискуства’често јеузрокпробле
матичногстатусаконцептаунауци.Семантичкаобластречи
DasHeim(нештоштосеподразумевакаоблиско)постајесе
миотичкикôдгдеразличитазначењаињиховеконстелације
успостављајухоризонточекивања4.ПодDasUnheimlicheсе
подразумеваискуствоузнемиравајуће,чуднеблискостииз
међупознатогинепознатог–ондакадсепознатопромаља
исподнепознатогоблика/појавеиликадсетонепознатоот
кривакаоблиско,познато.ГлавнозначењеконцептаФројд
јепреузеоодШелинга(FriedrichWilhelmJosephSchelling)
којијеDasUnheimlicheдефинисаокао„свеоноштобитре
балодаостанескривено,алиипоредсвегаизлазинавиде
ло”.Дакле,нештоштонебитребалодапостојинаместу
накомејеилинештоштосејављанаместунакоменеби
требалодабуде.DasUnheimlicheуестетици,премаФројду,
постојисамокаосубјективноискуство.Могућејеговорити
оDasUnheimlicheувизуелнимуметностимаупросторуин
сталације,слике,фотографије,филма–дакле,ууметничком
просторуунајширемзначењу.

ОдкапелеKорнаро(Cornaro)доТејтМодерн
Музеја(TateModernMuseum)

Моћсубверзијесеможеистраживатинасамомпросторуу
комејесмештеноуметничкоделои/илирад5.Овдећебити
разматранесубверзивнемоћиуметничкогделаи/илирадау
односунаишчитавањеипрепознавањедатогпростора.

У случају ‘Екстазе Свете Терезе’ то је простор капеле
Kорнаро (Cornaro) у цркви Санта Мариjа дела Виториjа
(SantaMariadellaVittoria)уРиму.‘ЕкстазаСветеТерезе’је

4 Цветић,М. (2011)Психоаналитичке и културалнетеорије простора,
Београд:ОрионартиАрхитектонскифакултет,стр.54

5 Разликаизмеђууметничкоградаиуметничкогделаочитујесеуследе
ћем:премаМишкуШуваковићу,„умјетничкирадјеобјекат,ситуација
илидогађај,тј.отворенаситуација,догађајилитексткојиауторненуди
каозавршеноизатвореноделонегоперманентноразвија,трансформира
илипубликадовршаварецепцијом.”Идаље,„напримјер,уметничким
радом се називају акције, перформанси и инсталације дадаистичких,
неодадаистичких, флуксус, процесуалних, концептуалних или нео
концептуалнихумјетника”,докје„уметничкођелопосебнатворевина
(артефакт)којуствараумјетник,тј.оноједовршениматеријалнипред
мет (слика, скулптура, графика, инсталација, фотографија, филм).
Видети:Шуваковић,M.(2005)нав.дело,стр.646,647.
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мермернаскулптураЛоренцаБернинија,скулптуралнаин
сталација–ремекделокасногримскогбарока,егземпларно
јединствоархитектуреискулптуре6,алиисликарства.На
конТридентскогсабораодржаног1563.годинекојије,пре
свега, имао да решипроблеме реформације (протестанти
зма)ипоновнеобновеиуспостављањадоктринекатоличан
ства,Kатоличкацркваједекретомопоштовањуиприкази
вањусветитељаодредиламестосликеууметности,односно
дефинисала реторику и педагошкопропагандну функцију
каонајважнијеулогеуметности.Тојезначило:даделобуде
јасноиразумљивочакинеукојпублици(насупротслициу
маниризмукојајенеобразованимабиланеразумљива),даје
реалистично и веродостојно (истина није категорија о ко
јојсерасправља,већ–веродостојност),итреће,даизазива
емоцијеиемотивностимулишепобожност,шточинибарок
нимилузионизмом (илузионистичкомперспективом,удва
јањестубова)бришућиграницeпростора.Kатоличкацрква
јебарокунаметалатемеекстатичкогпокајањаипатњекао
консеквенцељудскоггреха,доксебарокнауметностобра
ћалаверникууметношћукојајенатуралистичкиприказива
лаформеинтересујућисезафизичкуприродучовекаине
изражавајућидуалистичкиставпремаматеријиидуху.Јака
религиознаосећањауверникуизазиванасууправонатура
листичкимприказомболаипатњесветацакаопредставама
екстазакрозкојесупролазили7.

Екстаза(трансверберација,пробадањесрцаватреномстре
лом)јемистичноискуствоТерезеодАвиле.Деловиаутоби
ографијесветеТерезе(канонизоване1622.године)сведочео
њенимбожанскимвизијама,међукојимајеивизијамладог
анђелакојистојисњенедеснестране,акојијезаправоту
дарепрезентујетренутаккада‘Богдодирујењенудушу’8.За
скулптора,Бернинија,дубокопобожногкатолика,‘Екстаза
светеТерезе’нијебила„самозадатакускулптуривећвежба
побожности,могућностдасе(уметник/аутор)просветлии
инспирише”9.

СветаТерезаАвилска,односноБернинијеваскулптурална
инсталација‘ЕкстазасветеТересе’јепремаЛакану(Jacques

6 „Утомсмислу,вишенеговоримооскулптуриуконвенционалномсми
слувећопиктуралнојсцениуоквиренојархитектуромкојаукључујенас
каопоштоваоцерелигиознедраме,којасенетоликоодигравапреднама,
коликосеоткрива”(видeти:Хибард,Х.(2009)Бернини,Београд:Грађе
винскакњига,стр.134).

7 Цветић,М.нав.дело,стр.154.
8 Видети: Тереза из Авиле, света, 15151582 (2008) Пут савршенства/

ТерезаизАвиле,Београд:СлужбениГласник.
9 Хибард,Х.нав.дело,стр.137.
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Lacan),парадигматичанпримерженског jouissance10,аЛа
каново виђење искуства Свете Терезе – онако како ју је
Бернинирепрезентовао–јевиђењееротскогискуствасве
теТерезе11.Могућеје,стога,интерпретиратиовускулптуру
као „приказивање религиозне екстазе приказивањем визу
елних режима аутоеротског узбуђења, тела у оргазму ма
стурбације”12. Жорж Батај (Georges Bataille) се, међутим,
не слажесалакановскимтумачењем: „Далекосамодтога
даприхватимсексуалнообјашњењемистичкогживотакоје
подржавајуМаријаБонапарта(MarieBonaparte)иЏејмсЛе
уба(JamesLeuba).Мадасемистичкиизлив,нанекиначин,
можеупоредитисаизбијањемфизичкогсладострашћа,ипак
јенеприхватљивЛеубинупрошћенизакључакданасладео
којимаговореконтемплативциувекподразумевајуизвестан
степенактивностиполнихоргана”13.

Повратак претходном, Лакановом тумачењу Бернинијеве
‘ЕкстазесветеТерезе’указујенапроблем„односарелиги
озног,католичкогосећањатрансаиекстазепремастандар
дизованом/нормираном хетеросексуалном моделу учешћа
у ‘религиозности’”; другим речима, ради се о проблему
“приказивањааутоеротскепредставекојајеуграђенаудо
минантнихетеросексуалнимоделтакозваногзаступањате
ла унутархришћанства, као визуелног режимаприказива
ња”14.Стандардизованимоделјесубвертиран‘изненадном’
еротском сценом: простор који је близак и чија намена је
неупитна,резервисаназарелигиозниакт–изненадапостаје
субвертиранјерсејављакаосценазаманифестацијуерот
ског:неочекиваносепојављујееротскиприказусакралном
простору, појављује се ‘нешто на месту где не припада и
несмедабуде’,нештошто,премаШелинговојдефиницији
DasUnheimliche„требадаостанескривено,алиипакизлази
навидело”.

С друге стране, за разлику од ‘Екстазе свете Терезе’ чи
јапозицијаукапеличитанаизуглапсихоанализепостоји
каосубверзивна,атозначиопортуна,супротстављена,пре

10УЛакановојинтерпретацијиjouissanceсеодносинанештоштојепре
вишејакозаорганизамдабисеподнело,неподношљивбол;међутим,
оноштосеискуствупредстављакаонеподношљивапатња,занесвесно
је, напротив, задовољство. ЗаФројда најболније искуство може бити
доживљенокаоизузетноуживање:најболнијеискуствокојеможепру
житиврхунскозадовољство.ЗаЛаканасуовадвааспекта(пута)каза
довољствунесагласна,збогчегауводипојамjouissance.

11ОовомевишеуЛакановомСеминаруXX.
12Шуваковић,М.(2006)Студијеслучаја,Панчево:МалиНемо,стр.58.
13Батај,Ж.(2009)Еротицизам,Београд:Службенигласник,стр.179.
14Шуваковић,М.(2006)нав.дело,стр.58.
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свега,друштву,фотографскирадовиСиндиШерман(Cindy
Sherman)постојекаотрансгресивниинесубвертујувлада
јућехијерархијемоћиудруштву,већихпрекорачују.Они
функционишу као симулакруми (копије без оригинала),
истовремено‘субвертујуидентитет’,јерСиндиШерманус
постављасвојефотографијекаонеизвесниидентитет:му
шко/женско, али и на нестабилној граници: унутра/споља
женскогтела.

Другираднакомећесубверзивност,уодносунапсихоана
литичкиконцепт,битииспитиванајерадназван‘Шиболет’
којијеДорисСалседоизвела2007/2008.годинеуТејтМо
дернмузеју(TateModernMuseum)уТурбинхолу(Turbine
Hall)уЛондону.Говоритиосубверзивностиовоградазах
теваанализуместаовеинституцијеусветууметностиданас
ињенеидеологије. ‘Шиболет’  јесамо једанудугомнизу
sitespecific радовауметникаТаситеДин (TacitaDean),Аи
Веивеј(AiWeiwei),МирославаБалка(MiroslawBalka),Рај
челУајтрид(RachelWhiteread),ОлафураЕлијасона(Olafur
Eliasson)идругих,изведенихупросторуТурбинХолaТејт
Галерије.Овеизложбеспонзорише,својимкапиталомсуб
венционира и подржава мултинационална компанија ‘The
Unilever’,асеријаизложбиизведенаподпокровитељством
овекомпанијеje‘TheUnileverSeries’заТејтмодернмузеј.

‘Шиболет’сепростиредужиномсвомТурбинХолом.Почи
њекаопукотинаубетонскомподу,кривуда,ширисепроду
жавазмијоликодужпростора.Питањекојесепостављаје

Shibboleth(DorisSalcedo),TateModernGallery,
Лондон,2009,фотоМариелаЦветић
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какосепукотинату‘нашла’,далијетобитно,и,наравно,
какавефекат/резултатпостиже.

Овај радпрати ауторкин стејтмент о расизмупо комепу
котинапредставља ‘процепизмеђубелеЕвропеи остатка
света’.Елементуграђенупроцепеијасновидљив–жица
коришћенајекао‘најчешћесредствокојерепрезентујегра
нице,одвајања,искустваимиграната,сегрегације,мржње’15.
Етимолошки,шиболетјеречхебрејскогпореклаиозначава
свакопонашањеилипраксукојомјемогућеутврдитипри
падностодређенојетничкој,религијскојилибилокојојдру
гој групи, односно, коришћење неких речи ињихов изго
воркојиодајеговорникакаоприпадникагрупе.Шиболетсе
помињеуСтаромЗавету(Kњигаосудијама12:46:)16.

‘Шиболет’постављапитањеинтеракцијеинсталацијеипро
стора,архитектурепросторагалерије/музеја,алиипитањео

15TheUnileverSeries:DorisSalcedo:Shibboleth,1.10.2009.http://www.tate.
org.uk/whatson/tatemodern/exhibition/unileverseriesdorissalcedoshib
boleth.

16„4.ТадаЈефтескуписвељудеодГалада,иударинаЕфраима;иљуди
одГаладапобишеЕфраима;јерговораху:бјегунцистеЕфраимовиви,
људиодГалада,којисебавитемеђуЕфраимомимеђуМанасијом.5.И
ГаладузеЕфраимубродовеЈорданске.ИкадкојиодЕфраимадобјежеи
рече:пустимедапријеђем,рекошемуониодГалада:јесилиодЕфра
има?Икадонрече:нијесам,6.Ондамурекоше:реци:Шиболет.Аон
рече:Сиболетнемогућидоброизговорити.Тадагаухватишеизаклаше
на броду Јорданском.Ипогибе у оно вријемеиз племенаЕфраимова
четрдесетидвијетисуће.”

Shibboleth(DorisSalcedo),TateModernGallery,
Лондон,2009,фотоМариелаЦветић
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идеолошкимосновамазападногмодернизма,питањанако
јиначинсветуметностифункционише.

АкосеСалседообраћадугомнаслеђурасизмаиколонијали
змауколонијалној јужнојАмерици,којиподривамодеран
свет,онаточинитакоштокористиалате,средстваи,штоје
најважније,новацмодерногданашњегсвета–великикор
порацијскиновац.Наовомместусепостављапитање:шта
јеидеологијанекеизложбе?Идеологијаизложбе„нијеонај
поредакпорукакојеауториизложбепројектујуипрокламу
јукрозсвојеуводнеилипратећетекстове,нитионоштоје
намењеноприхватањуодстране јавногмњења (доxе),већ
јеидеологијаизложбеоноштопарадоксалноформирадоxу
ипредстављањенизразуразмени‘друштвенихвредности’
и‘друштвенихмоћи’”17.Уовом,каоиудругимслучајеви
ма,идеологијаизложбеје„онаразликанамераваногинена
мераваног,прихватљивогинеприхватљивогуодносујавне
сценеипрећутнесцене:свесногинесвесног,односно,до
словногификционалног;разликакојапродукујезначење”18.

Стога,покушајдауметничкирадтзв.‘радикализмом’про
цепауподугалеријебудесубверзиванспрампростора,ада
истовременоносиидеолошкуниткојуиначерадовиДорис
Салцедоизосамдесетихгодинадвадесетогвекаимају,учи
ниојеуправосупротно:немасубверзијетамогдеинститу
цијауњојузимаучешће.Простор,наравно,нијенеутралан.
Или, другим речима, у овом случају рад субвертира себе
самог.Простор, заправо под ТурбинХoлa, није ‘угрожен’
уметничкоминтервенцијом.Онакокако ‘ЕкстазасветеТе
ресе’нерепрезентујесаму‘екстазу’,или‘љубав’,већ‘тело
устањуекстазе’,такони‘Шиболет’ДорисСалседонере
презентујепроцепумодерномсвету,уподељеномсвету,ка
коауторкасамасугерише,већзграду/грађевину/објекатТејт
МодернМузејаустањуквазипроцепа.

‘Шиболет’ има дугачку уметничку генеалогију: једним од
првихдиректних‘предака’могусесматратирадовисапре
сецањима архитектонских простора Гордон Мата Kларка
(GordonMattaClark),иако,наравно,садругачијимуметнич
киминтенцијама.

Гордон Мата Kларк (1943–1978) је студирао француску
књижевност на Сорбони (Sorbonne) и стекао образовање
архитектенаKорнелуниверзитету(CornellUniversity),али
секаоархитектабавиоуметничкимрадом:биојезаинтере

17Шуваковић, М. Идеологија изложбе: о идеологијама манифесте,
1.11.2008.http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm

18Исто.
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сованзапросторноискуствокоје јеванобјективне/реалне
самерљивостиикаотакавкритичанпремапокушајимада
се оно (искуство) ограничи само на оношто семожеме
рити.„Јанезнамштареч‘простор’значи(…)Настављам
дајекористим.Алинисамсасвимсигуранштазначи”19.У
краткомпериодувременаод1971.годинедосмртиостварио
јевеликибројрадовакојиједокументоваофотографијама,
филмовима (супер8)ивидеом.Његовирадовирадикално
мењајустањапостојећихструктуранакојимаихизводи:ин
тервенцијенаархитектури(пресецањаиотворикућа)ства
рајудругачијуперцепцијукуће/стаништаиокружења.

19GordonMattaClark,ed.Diserens,C.(2006)NY:Pheidon,стр.8.

Splitting,1974

Day’send,GordonMatta–Clark,http://artnerdnewyork.tumblr.
com/post/1373549316/daysendbygordonmattaclark
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Урадуназваном ‘Day’sEnd’ГордонМатаKларк је саса
радницима остварио велики отвор (облика кружног исеч
ка)напрочељукаоиотворнаподухангарасмештеномна
напуштеномдокуудоњемВестСајдунаМенхетнууЊу
јорку (WestSide,Manhattan,NewYork)1975. године.Овај
отворучеличномзидупуштао јесветлоступросторхан
гаракатедралнихпропорцијаналикрозети.Наконовеине
трвенције која је осванула после викенда, све општинске
властибилесуалармиранеион јеприведен.Изпреписке
саадвокатомсазнајеседагајеадвокатсаветоваодадâиз
јавукојомћеовајактобјаснитикаоуметнички,штојеони
урадионазвавшига‘улепшавањем’напуштеногинеодржа
ваногпростора,чимејехангарпретвориоуспектакуларни
радкојијебиорадикалноагресивна„авангардналепота”20.

ГордонМатаKларкјебиосиннадреалистичкогсликараМа
те(RobertoMattaEchaurren),идословнонаследникнадре
алистичкихпраксиу граду; образовао сеподутицајемГи
Дебора(GuyDebord),ситуационистаипристалицафранцу
скихфилозофадеконструктивиста.Уњеговимранимрадо
вима(каоштоје‘Day’sEnd’)радикалностисубверзивност
јенајизразитија,амањаукаснијим.Збоговаквесубверзив
ностиирадикалногатаканакућу,овајрадмогућејечита
тиуDasUnheimicheфокусу:нештосе(пројектован‘отвор’
на хангару) налази наместу (напуштеномдоку) где се не
очекује;нештоштојебионапуштени,девастирани,простор
спољашњих пропорција и димензија базилике, пропушта
њемсветлостиусебе,садачинидаиунутрашњипростор
постаје‘чудноблизак’просторукатедрале.

Екскурс:временскиранијипримеризпраксејугословенске
уметностијерадколоквијалноназван‘Црвениперистил’из
1968.године.ГрупаСплићанајеметламаирукамаразмаза
латридесетаклитарацрвенебојепоплочамаДиоклеција
новогПеристилауСплиту.Оваинтервенцијасматрасеза
једнуодпрвихконцептуалнихакцијаинаграницијеурба
ногмита,будућисвевремеобавијенавеломтајнеипрожета
разниммистификацијама.

20„TodayImetwithdetectiveGagliardoofthe6thPrecinctoftheNYEconomic
DevelopmentAgency...Gagliardosaysthathemusthaveawrittenstatement
fromyou...Thestatementshouldgeneralizeaboutwhatyoudidandavoid
detaileddescriptions...butyoushouldamplifytheartistic(in)tensionsandre
lateittoyourtheoriesaboutartandthiskindofart.Ineffect,letitbeasincere
statementthatwillreekofcooperation,butwillnotenablethemtobrandish
confessionbeforetheworld.”Исто,стр.8.
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Закључак

Наконанализепозицијауметничкихрадоваупросторима:
‘ЕкстазеСветеТерезе’упросторукапелеKорнаро,‘Шибо
лет’ДорисСалседои‘Day’sEnd’ГордонМатаKларка,може
сесумирати:

1.Непостојиуметничкасубверзијатамогдеуметничкоде
ло/радпостојиупросторугалеријеилимузеја.

2.НемогућејерадпрепознатиукључуDasUnheimiche,ако
јепретпостављенауметниковасубверзијаподржанаусве
тууметности.Другимречима,DasUnheimicheууметности
нијемогућ умузеју или галерији: сваки рад постављен у
светуметностиисистемуметностијеуправонаместугде
итребадабуде,дакле–очекиван.

3.DasUnheimicheууметностијемогућуонимслучајеви
мауметничкихрадовакојисусмештениупростореванде
финисаног система уметности и у којима аутор, најчешће
безнамередаатакујенапостојећисистем(којинисамне
препознајесубверзију)чиниуправонесвеснупровокацију–
каоуслучајуБернинијеве‘ЕкстазесветеТерезе’.

ЛИТЕРАТУРА:

Батај,Ж.(2009)Еротицизам,Београд:Службенигласник.


GordonMattaClark,ed.Diserens,C.(2006)NY:Pheidon.


Šuvaković,M.(2005)Pojmovniksavremeneumjetnosti,Zagreb:
Horetzky.


Шуваковић,М.(2006)Студијеслучаја,Панчево:МалиНемо.


Шуваковић,М.1.11.2008.Идеологијаизложбе:оидеологијама
манифесте,http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm.


Цветић,М.(2011)DasUnheimlicheDas.Психоаналитичкеикул
туралнетеоријепростора,Београд:ОрионартиАрхитектонски
факултет.

ТерезаизАвиле,света,15151582(2008)Путсавршенства/Тереза
изАвиле,Београд:СлужбениГласник.

CogitoandtheUnconscious,ed.Žižek,S.(1998)London:Duke
UniversityPress.

Хибард,Х.(2009)Бернини,Београд:Грађевинскакњига.

TheUnileverSeries:DorisSalcedo:Shibboleth,1.10.2009.http://
www.tate.org.uk/whatson/tatemodern/exhibition/unileverseriesdo
rissalcedoshibboleth.

СветописмоСтарогаиНовогаЗавјета/превеоСтариЗавјетДани
чић,Ђ.,НовизавјетпревеоKараџић,В.(1962),Лондон:Британ
скоииностранобиблијскодруштво.



258

МАРИЕЛА ЦВЕТИЋ

MarielaCvetić
UniversityinBelgrade,FacultyofArcheology,Belgrade

EFFECTSOFARTPRACTICESUBVERSIONINSPACES:
DASUNHEIMLICHEFOCUS

Abstract

Thepaperconsiderssubversivecapacitiesofspacesinwhichartworks
areexhibited(museums,galleries)orspaceswhichtheyoccupy(public
spaces). This text is analyzing the spatial situations – interventions
– artifacts coming from three different periods of time (Bernini’s
EcstasyofSaintTeresa,theartpracticeofanAmericanartist,Gordon
MattaClark–preciselyhis1975workDay’sEnd,andtheworkofa
Columbianartist–DorisSalcedo’sShibboleth,exhibitedintheTurbine
HalloftheTateModernGalleryin2008)andtryingtodeterminetheir
subversion values examining their real/actual/manifested subversion
strength in relation to ideologically false  or “fake” subversions.
And,finally, themainobjective is toexplore thesubversionof these
artworksinthehindsightofFreud’sDasUnheimlichewherehemade
apoint that“something is terrifyingnotbecause it isunfamiliar,but
becausesomethingthatwasknowntoussomehowbecamestrangeand

unfamiliar”.

Keywords:space,subversion,“DasUnheimliche”,museum

ХотелExcelsior,Београд,2007,
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