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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА
АН ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА САЈ БЕР КУЛ ТУ РЕ 

У ИСТО РИ ЈИ УМЕТ НО СТИ  
ОТА БИ ХА ЉИ МЕ РИ НА (1904-1993)

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју осно ве оп штег пре гле да исто ри је 
умет но сти Ота Би ха љи Ме ри на (19041993) и у ње го вим тек сто
ви ма се пре по зна је кон цепт ма ске као кључ ни. Раз ма тра се ка ко 
кон цепт ма ске ути че на ње го ву де фи ни ци ју умет но сти, од ре ђу
је (мул ти ди сци пли нар ни) при ступ ње ном про у ча ва њу, про ши ру је 
област ин те ре со ва ња на све што се мо же схва ти ти као ма ска и 
утвр ђу је ан тро по ло шки сми сао ис тра жи ва ња ви зу ел не кул ту ре. 
Са гле да ва се и ка ко кон цепт ма ске по ма же у ре де фи ни са њу умет
но сти и струк ту ри ра њу но вог оп штег пре гле да исто ри је умет
но сти, за сно ва ног на при ка зу ви зу ел не стра не кључ них људ ских 
ак тив но сти.

Кључне речи: пи са ње о умет но сти, оп шти пре глед, те о ри ја, 
маска, Би ха љи Ме рин (19041993)

Дефинисањепредметапроучавањапрепознајесекаоједно
одкључнихпитањаписањаоуметности,аконеусвакоднев
нојпраксиисторичарауметности,ондабаруповременим
разматрањимаисторијеуметностикаодисциплине.Нараз
личите начине тражи се одговор на питање „шта је умет
ност”саидејомдасеоткријеподкојимоколностима,накоје
начинеисакојимсвојствиманекипредмет,акцијаилииде
јапостајууметничкодело:проучавасенастанакодређених
радова;формирањепојединихуметника;процесдоживља
вања,пријемаипризнавањанекограда,акцијеилипредме
такаоуметничког;инаравно,можданајтежи,најобимнији
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позахватуинајодговорнијипопоследицама–разматрање
процесанастанкауметностикаољудскеделатности.1

Археологија открива праисторијске артефакте који савре
менутеоријуподсећајунауметничкадела,2антропологија
потврђуједа јепроизвођењеуметностионошторазликује
савременогчовека(homosapienssapiens)одњеговихпрет
ходнка из „родослова” хоминида,3 психологија уметности
изналазитеоријскообјашњењепојавеуметностикаопроду
жеткаснаињеговихфункција,4социологијауметностипо
тврђуједаниједнауметничкатворевинанеможенастатииз
„чистоколективне,анонимне,потпунобезличнепобуде”5те
дајеонаувекиндивидуална,алиузаједнициподлежепри
хватању,репродуковању,варирањуиприсвајању,докнаука
окултурипрепознајефункцијеисмисаоуметностиукул
турикаосистемусимболичкихформи(магије,култова,об
реда,митологије,религије,науке),6итд.Наукесуподелиле
стварностмеђусобомисвакаодњихимасвојпредметпро
учавања,алисвакаодњихимаинештодакажеоуметно
сти,њенојприродиинастанку.Историјауметностичинито
углавномсамоуопштимпрегледима,стидљивоозначавају
ћидоњуграницупочеткауметничкогразвојаали,углавном,
неулазећиупитањедефинисањауметности.

ЈеданодреткихауторауСрбијикојисусесуочилисатим
питањем,маданаособенначин,биојеОтоБихаљиМерин
(19041993),књижевник,ликовнитеоретичарикритичари
историчар уметности.Он је у српској научној литератури
познаткаоликовникритичар„левичарскогкритичкогусме
рења”7издеценијеуочиДругогсветскограта,укојојједо
шлодораслојавањаликовнекритикеи,практично,угрожа
вањањеног(здравог)језгра,аукористразличитихидеоло
шких,социјалнихиполитичкихкритеријумазавредновање
уметности.Утеоријскомсмислу,означенје,нештоумере
није,каоједанодтворацапоетикаиуметничкихидеологија,

1 Радјенастаоуоквируприпремазапројекатоевропскојприродисрпске
уметностиивизуелнекултуреБалкана.

2 Mauduit,J.(1961)40.000 go di na mo der ne umjet no sti,Zagreb:Epoha.
3 Vlahović, P. (1996)Čo vek u vre me nu i pro sto ru: an tro po lo gi ja, Beograd:

VukKaradžić,str.137149,148.
4 Ognjenović, P. (1997) Psi ho loš ka te o ri ja umet no sti, Beograd: Institut za

psihologiju.
5 Hauser,A.(1986)So ci o lo gi ja umjet no sti,II,Zagreb:Školskaknjiga,str.103.
6 Petrović,S.(1993)Kul tu ra i umet nost,Niš:Prosveta.
7 Rozić,V.(1983)Li kov na kri ti ka u Be o gra du iz me đu dva svet ska ra ta (1918

1941),Beograd:Jugoslavija,str.197,199,200,202271.
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конкретно,заступникидејасоцијалнеуметности,8којесусе
кодњега развијале од разматрања теме и садржаја, преко
идеолошког тумачења нововековних примера, до конкрет
них сугестија у вези саизградњомуметности тзв. соција
листичкогреализма,9односно,сукобасазатеченимостаци
масрпскеграђанскекултуре.10Свакакодајетосамоједна
димензијањеговограда,аличиниседајеонаузрокштоје
остао занемаренњеговкаснијидоприноснауциоуметно
сти.Идеологијаикритикауњеговомписањумогусерасту
мачити,аузњихсеинекејошнепризнатедимензијењего
воградамогуоткритиприменомједногсложенијегмодела
наукеоуметности.Тајмодел,украткоречено,узимауобзир
теорију,методе,елементенаучногпоступка,личностауто
ра,утицајеоколности,каоитраговеепохе(концепте,укус,
филозофскупозицију).11Заовуприликутребалобиупрви
планистаћињеговудефиницијууметностиинањојзасно
ваниопштипрегледуметничкогстварања.

БихаљиМеринједефинисаоуметност,алиузњуисвесрод
неактивности,користећипојамма ске,којијеизвеоизпо
сматрањаформе,функцијеиначинаделовањаконкретних
предмета које називамо маскама. Тачније, све поменуте
сроднепојаве(сан,игру,ритуал,знак,језик,религију,умет
ност,науку)повезаојепојмомма ске.Учиниојетотакошто
јеувезисасвимтимактивностимакоје–данасбисморе
кли–премештајучовекаунекодруговремеипростор,или
барповезујуњеговусвестсапросторима,појавамаилидо
гађајимакојинису„сада”и„овде”,пронашаопредметекоје
називамомаскама,азатимиприродума ске.Наовајначин
јепојамма сказаузео,такорећи,једнуодцентралнихтача
катеоријеуметностиБихаљиМерина,јермујепомогаоне
самодадефинишеуметностиповежејесадругимљудским
активностима,негоидапроширисвојазапажањаначитаву
стварност.

8 Protić,MiodragB.ur.(19801981)Ide je srp ske umet nič ke kri ti ke i te o ri je,
I–III,Beograd:Muzejsavremeneumetnosti,str.12,37.

9 Protić,MiodragB.ur.(19801981),I,274;II,192;III,str.317,320,327.
10Упоредити:Драгојевић,П.(2008)Пријемликовногделакаосукобпогле

данасвет.Шестиаприл1941.ДрагомираГлишића(18721957),Ве сник 
Вој ног му зе ја,35,Београд,стр.113118.

11Драгојевић,П.(1997)Исто ри ја умет но сти у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка,докторскадисертација,УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Београд.
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Те о риј ска осно ва:  
ма ска у на стан ку умет но сти

Појавиипојмумаскепосветио језасебну,амбициозноза
мишљенуиусветупознатукњигуомаскамасвета.12Мада
тематскиодступаодсрпскелитературеоуметностикојаје
усмеренамахомнауметностСрбијеисрпскогнарода,ова
књигаузимауразматрањеипојединепримереизнационал
нихоквираипоказујењиховзначај,неусветском(тоида
љеимасоциополитичкеконотације),негоуопштељудском
контексту.13

Пошаојеодосновнеупотребемаске„примитивнихнарода”,
препознајућидасеподњомчовекпре о бра жа ва,губиинди
видуалностиличнуодговорностиослобађа својенагоне.
Алитонијесве:носилацмаскеможедаје„надвлада”ида
сењомепре ру ша ва,претварајућијеусредствопредставља
њауритуалима,позоришту,игри.Маска јекодњегаисто
штоиоквир умет нич ког де лакодУспенског,14стимштоона
обезбеђујејошидодатнузаштитуудруштву:„Узнакума
ске,билоједопуштеношерету,луди,даизговорионошто
јемудрацукритичарудоносилопрогон,тамницу,пачаки
погубљење.”15Туонвидиинастанакуметности:уизради
маски, затимупреузимањуфункцијемаскепритумачењу
стварности,уњиховомприказивању,најзадиупреузимању
њиховихистрошенихформи.Исказујетокрозвишеразли
читихформулација,например,опреображајумаскеодма
гијског,прекообреднихсвечаностидоплесаипозоришта;
одчаролијеибајања,донаукеињенихпроизвода:радаи
рата.

Ути цај на де фи ни са ње пред ме та ис тра жи ва ња
БихаљиМеринјасноуказуједајематеријалнипредметкоји
називамомаскомсамоједанодначинањеногреализовања: 
ма ска(маскирање,преображавање)јеконцепт,идеја.Низом

12BihaljiMerin,O.(1970a)Ma sken der Welt: Ver za u be rung,Verhüllung,Ver
wandlung,Güteralch:BertelsmannKunstverlag;BihaljiMerin,O.(1970b)
Ma ske sve ta: pre o bra ža va nje, skri va nje, za ča ra va nje (prevod s nemačkog
VeraStojić)Beograd:VukKaradžić;Ljubljana:Mladinskaknjiga;Bihalji
Merin,O.(1970c)Masks of the World,London:ThamesandHudson.

13 Тиме, уједно, и даље даје могући модел данашњим хуманистичким
наукамауСрбији, у којимавлада страхда српске темеипојавенису
интересантнеусветскимразмерама.

14 Uspenski, B. A. (1979) Po e ti ka kom po zi ci je. Semiotika ikone, Beograd:
Nolit,str.197202.

15BihaljiMerin,O.(1970b)Ma ske sve ta: pre o bra ža va nje, skri va nje, za ča ra
va nje (prevodsnemačkogVeraStojić)Beograd:VukKaradžić;Ljubljana:
Mladinskaknjiga,str.3.
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примерајепокушаонесамодапрепознагдесесвематери
јалнамаскапојављује,штаонасве„чини”ишта„може”у
некојкултурипрерушавања,16негоиобрнуто:накојиначин
се свака појаваможе схватити каома ска.На пример,ма
ска јеизрази гест глумца,покретиграча, алинеприпада
самоуметнику.Дефинисањемаскеусмераваистраживање
касвакодневиции,данашњимречникомречено,визуелној
култури: то јешминка,паи самизразлица (лажнољуба
зниосмех,формалнизнациучтивостииконвенција)обич
ногчовека.Посматрањеможеићиидаље:ма скомсемогу
сматратииспољенеособине–смелостибрзинаспортисте,
чакинеконформизам, којиодбацује конвенције,шаблоне,
спољнаобележјаисличнема ске.Акоћенекорећидајечо
векбићекојесања,којејестворилоигру,знакове,речи,ко
муникације,обликеизражавањаислично,БихаљиМеринће
рећи:„(...)човекјестворењесамаском”.17Одпраисторије
доданас,пратиморазвојигранањечовековекултуреубез
бројобласти,иусвакојодњиховајауторпрепознајеоста
таконепочетнема ске.

Ути цај на циљ ис тра жи ва ња
Такома ска постаје ознака човековог развоја, материјални
трагкојиостаједасведочиоњеговомпонашањупослење
говесмрти,ознакачовековедуховневертикале,чинилацу
преношењукултуре следећим генерацијама.Али, свеосо
бености националних, регионалних, религијских, расних
и других маски своде се на формалне елементе настале
традицијомипокушајимаобликовања,каоинатехничко
материјалне елементе везане за савладавање материјала
илифункцијемаске.Суштина, поБихаљиМерину, није у
тимособеностиманегоуономештоповезује свете,фор
малноразличитемаске:низчовекових,дасетакоизразимо,
„улога”,каоверника,радника,борца,уметника...Утомесе
може препознати смисао оваквог истраживања човековог
стварања,иликреативностиуопште.Кадасеторазуме,он
да се препознају паралеле међу маскама најразличитијих
крајева света, источнихи западнихцивилизација, богатих
исиромашнихнарода,одвојенихкултураираздвојенихепо
ха,јерихповезујечовек,људскобиће,његовопонашањеи
стремљења.

16Упоредити:надахнутоипрегледнообјашњењекултурепрерушавања,
у:Božović,R.(2006)Lek si kon kul tu ro lo gi je,Beograd:AgencijaMatić,str.
117125.

17BihaljiMerin,O.(1970b),str.4.



94

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ

Тра го ви си сте ма вред но сти,  
кон це па та и фи ло зоф ске по зи ци је

Шта је теоретичар добио овим свођењем сродних појава
напојамма ска?Избегаоједасвеопишекаознакиозначе
но;каојезикипревођење;каосликуилипризор;каостил,
структуруилинанекиновијиначин,језикомнекеактуелне
теорије.Оставиојепростортрагањузаодговоромнапита
ње:штасеналазиисподмаске?Такође,намернојеупутио
опоменусавременомчовечанствудасеусуштининијепо
макло од позиције првобитне заједнице и времена израде
првемаске.Препознајућима ску,којујепровукаокрозисто
ријуодвременапрвобитнезаједницедосавременогчовека,
уједначиојеиповезаољудеразличитихпростора,епохаили
статуса, заобилазећи при томе питања расних, национал
них,полних,социјалнихилиполитичкихподела,накојима
је теорија уметности 20. века понекад инсистирала.Мада
је и сам опомињао дамаске треба посматрати уњиховом
окружењуиувезисафункцијом(апознатоједасемаске
иритуалиитекакомогупосматратикаоиздвојени,особени
иплеменскиилида сема ска каоконцептможепримени
тиунационалнимоквирима),18онихјевидеокаоунивер
залне.Вишеилимањеимплицитно,одбијао јеидеједасу
маскенајранијихкултураизразнецивилизованихдруштава,
непросветљених,заробљенихупредисторијскојфазиразво
ја,безсамосвести,препуштенифетишизму.19Показаоједа
оненаистиначинпостојеиусавременомдруштву,чимеје
учествоваоумарксистичкојкритицидруштва:оникојисебе
називају„цивилизованима”неразликујусеодонихкојесу
означиликао„примитивне”.Маскаједовољно„опипљива”
појавазаразумевањетврдњедајеона„најранијиобликоту
ђења”.20УтомставупрепознајесеидејаоМарксовомпојму
алијенације.МарксистичкеставовепрепознаћемоиуБиха
љиМериновимуспутнимопаскама у којима користи кон
цептојединствусупротности,илиуставудасубоговипро
изводчовека.21БихаљиМеринајеидеолошкибитноодреди
ладруштвенаприпадностиучешћеурадничкомпокрету.

18 Престон Блајер, С. Ритуал, у: Нелзон и Шиф, ур. (2004) Кри тич ки 
тер ми ни исто ри је умет но сти, Нови Сад: Светови, стр. 363373; Ri
ach,A. (2005)Re pre sen ting Sco tland in Li te ra tu re, Po pu lar Cul tu re and 
Ico no graphy: the Masks of the Mo dern Na tion,Houndmills,Basingstoke,
Hampshire:PalgraveMacmillan.

19Пиц,В.Фетиш,у:НелзониШиф,ур.(2004)Кри тич ки тер ми ни исто
ри је умет но сти,НовиСад:Светови,стр.379.

20BihaljiMerin,O.(1970b),str.1.
21Исто,стр.55.
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На по ме на о ути ца ји ма лич но сти
Незахвалнојенамаломпросторуобјашњаватиутицајауто
ровогживота,револуционарноградаилицрталичностина
настанакњеговетеорије,мадаизмеђуконспиративнограда,
писањаподпсеудонимомилипроменеименаиместаста
новања,иБихаљиМериновогпојмама ске,постојиизвесна
аналогија,којанемораоткриватиизворутицаја,алиможе
објаснитибарњеговоинтересовањезатутему.

Јед на ме то до ло шка по сле ди ца
Из изложене теоријске основе проистиче начин коришће
њаметода,који сеогледаувештимупоредниманализама
међусобноудаљенихвизуелнихтворевина.Светеанализе
водекаоткривањучовекакаозаједничкогизвораилиузро
ка сличности; БихаљиМерин је ту показао могућност да
се упоредниметод употреби са потпуно супротним идео
лошкимпредзнаком негошто је то чиниоњегов творац.22
ВишеодосталихаутораизСрбије,онсеизражаваивизуел
но,узпомоћготовоспектакуларногизбораупоредопоста
вљенихилустрација.Осимтога,уизборулитературенакоју
сепозивакрозтекст,наслућујесеодређенасугестијадаје
могућеупотребити знањаиискуствавећегбројаразличи
тихдисциплина(психологије,етнологијеиантропологије,
социологије,историје,технике,итд).Данасбисереклодаје
тоблискомултидисциплинарномприступу.

При ме на на ту ма че ње умет но сти: је дан оп шти  
пре глед
БихаљиМеринјема скукаосликусветаупотребиозаоснов
свогопштегпрегледаисторијеуметности.Уједномодпо
главља,каомотојенавеоСведенборговумисао„Свепојаве
исвиматеријалниоблицисамосумаскеипокровииспод
којихсенаслућујунајскривенијиизвориприроде.”23Уводе
ћичитаоцаупроблемуметности,онобјашњава:„Обраћање
духовима,демонимасмртиибоговимаживотаотеловилосе
уобличјаиуликовекојекаснијепонавициназивамоумет
ношћу.”24Такојенама сцикаограницистварногинествар
ногсвета,изворууметностиилинијикојаодређујечовекове
“улоге”засноваосвојпрегледсветскеуметностиивизуелне

22Отомметодудетаљније:Драгојевић,П.(2012)УпоредниметодСтши
говскогињеговпријемуСрбији.Идеолошкоиметодолошкоумишље
њуоуметности,Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но стибр.40,
НовиСад:Матицасрпска,стр.163172.

23 BihaljiMerin, O. (1979) (Re)vi zi ja umet no sti, Beograd: Jugoslavija i
Jugoslovenskarevija;Skopje:Kultura,str.167.

24Исто,стр.6.
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културе, структуриран општељудским темама као што су
молитва,рођење,стварањесветаибогова,сексиерос,рад,
ратовање, истраживање, индивидуа и друштво, смрт.Сва
куодтемапратиоднајстаријихвременадосавременогдо
ба,сагледавајућипритомеуметностчовекаи,евентуално,
човечанства(каозбиразаједница)анезасебних,особених,
националнихкултура.Крозизлагањеједоказиваосвојуде
финицијууметности,пајекњизидаонасловкојиуказујеи
наревизијудотадашњегсхватањауметностикаопојаве, а
и на другачију визијуњеног развоја која потиче из новог
схватања.

Неизлазећимногоизтеме,напоменућемосамодајетоје
дан оригиналан општи преглед историје уметности, чији
оквирзавредновањечининизпознатихкњигазначајнихау
тораукојимасеодсредине19.векарешаваопроблем„пако
вања”уметности–одКуглера(Kugler)иШназеа(Schnaase),
прекоРенака(Reinach),Мишела(Michele),Гомбриха(Gom
brich),Хаузера (Hauser)идругих,сведоЏенсона (Janson)
који, некако у исто време кад и БихаљиМерин, саставља
својурелативистичкуисторијууметности.

По глед у бу дућ ност: кул ту ра ки бер нет ских ор га ни за
ма (сај бер кул ту ра) или тех но ло ги ја као ма ска
ОпштипрегледуметностиБихаљиМеринаобухватараспон
одпочеткаотуђења,чијијема сканајранијиоблик,падобу
дућегМарксовог„царстваслободе”,које„почињестварно
тектамогдепрестајерадкојијеодређеннуждомиспољном
целисходношћу”.25

Одранијејебиосвестандатајпутјошнијепређен:„Треба
лоједапрохујемногехиљадегодинападасеизсветамито
вадоспеусветелектронскихмозгова.Натомвременскоми
просторномрастојањумаскесупутоказиразвоја.”Ма скесу
идаљеприсутнеусвомпрвобитномсмислу:„Онесустра
вичнекаонекад,мадане збогчаролијеимагије, већ због
нималотајанственетачностикибернетикеиразорнеенерги
је(...)”;човекморадасеодњештити„маскама,коједелују
сабласнијеоддемонаизпрошлости.”26

Зато се отворено надао у „процес очовечења и остварљи
винацртједногбољег,хуманоуређеногдруштва”.27Својим
виђењемразвојауметностидоказујеидејуобратствусвих
људи.Идеологијакојојјеприпадаосматралаједаћедотога

25Исто,стр.109.
26BihaljiMerin,O.(1970b),str.4,5.
27BihaljiMerin,O.(1979),str.278.
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доћикадасеукинукласнеразлике–укидањекласајебио
крајњициљкласнеборбепролетаријата,комјеБихаљиМе
ринприпадаоипосоцијалномпореклуиидеолошки.Ова
формула јеипакотвориланедоумицу:далићетозначити
и укидање разликамеђуљудима каоиндивидуама?Отуда
иједнонезгоднопитање:далићеуметностнестатиудобу
технологије.28

Одређенстратешкимциљевимасвојеидеологије,онузавр
шномпоглављуопштегпрегледаисторијеуметностисагле
даватоковекојимаприпадабудућност.Карактеришеихкао
„превладавањеезотеричнеелитнеуметности”,“превладава
њекултабогова,херојаиличности”,„проширењеканалаза
опажање”,развојуметностиподутицајемнауке,уношење
техникеупроцесстварања,интермедијалнеиинтердисци
плинарнеколективнерадове,најзадикао„укидањеграни
цасвихисторијскихвременаиобластиусвестиуметника;
установљењеједнесветскеуметности”безграница.29Тиме
допуњујеуметничкувизијусветакаојединственог.30

Данас, трагајући за поукама из књига БихаљиМерина, а
покушавајући уједно да их тиме несвесно не допишемо,
можемоњегову визију будућности сумирати, прецизирати
ипревестикао:колективностварањеанонимнихпоједина
ца(гденепостојиауторство,радпојединцасепотврђује–
лајку је? – пред колективом и преузима као опште добро),
заснованонамултимедијалнимсредствимакомуницирања.
Радумрежи,повезаност,подразумеванаглашенестан дар
деиуниформностпроцедура, алиипонашањеиндивидуе
каодела јата.Развојтеоријеуметностикаода једовеодо
приближавања(изједначавања?)уметностиистварности;с
другестране,развојнаукепренеојестварногчовекаувир
туелну стварност, која се сматрала елементомдефиниције
уметности.

Да ли је савремена технологијама ска, која уместо реше
ња класних разлика нуди илузију равноправности, где су
„свима” доступни свиса др жа ји – намерно користимо ак
туелнуречвезану заинтернетисавременуинформатичку
револуцију.

Ако сума ске ознака за БихаљиМеринов концепт развоја
култура,различитенапочетку,маскебинужно,собзиромда

28 BihaljiMerin, O. (1969)En de der Kunst im Ze i tal ter der Wis sen schaft?,
Stuttgart:W.Kohlhammer.

29BihaljiMerin,O.(1979),str.276.
30BihaljiMerin,O.(1962)Aben te u er der Mo der nen Kunst: von der wer den den 

Ein he it der Welt in der Vi sion der Kunst,Köln:M.DuMontSchauberg;Biha
ljiMerin,O.(1974)Je din stvo sve ta u vi zi ji umet no sti,Beograd:Nolit,1974.
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исказујуистучовековусуштину,формалномогледасеиз
једначе;заиста,уериглобализације,маскасастилизованим
ликомГајаФокса(Fawkes)као„икона”анонимусапостаје
присутнауцеломсветууистовремеисаистимзначењем.

Уидејидаћемеханичкичовек,опремљентзв.кибернетич
кимуређајимабитибољиодприродног,идаљесепрепо
знаје стари покушај пре о бра жа ја. Најмлађим киборзима
(cyborg)сматрајусе,напочетку21.века,„сурферинаинтер
нетукојипомоћукомпјутерапловекрозвиртуелнуреалност
cyber spa ceaикомуницирајумеђусобнопрекомреже”.31

Да ли се у њиховој он лајн ег зи стен ци ји могу препознати
елементима ске?Вероватнобарудвемапојавама:усајбер
идентитетимаострашћенихкојиза шти ће нианонимношћу
гаје(малограђанску)културукоментарисањатуђихживота
ипредстављањасебекаосвезнајућих,идеалнихиправед
них;иудестилисаним,наразненачинпре о бра же нимвизу
елнимидентитетимаиулепшанимбиографијамастварних
појединацанадруштвениммрежама.То,некако,неодољиво
подсећанаједнуформулацијуБихаљиМерина:

„Неслободан,подвргнутзаконусвакидашњице,сиромашан
доживљајимаабогатјединожељама,народјеприликомсво
јихпокладнихсветковинадобијаодозволудаставимаскуи
покажесањаниликсвогаја,својаунутрашњаосећања.”32
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Abstract

The study analyses the grounds for the general art history overview
by Oto Bihalji Merin (19041993). His texts recognize the concept
ofthemaskasakeyone.Thepaperanalyseshowtheconceptofthe
maskinfluenceshisdefinitionofart,determines(inamultidisciplinary
manner)hisapproachtoartstudying,expendsthescopeofinterestto
anythingthatcanbetakenforamaskanddefinestheanthropological
meaningofvisualcultureresearch.Theconceptofamaskisstudiedas
anaidinredefiningartandstructuringanewgeneraloverviewofart
history,basedonadisplayofthevisualsideofkeyhumanactivities.
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