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ОДМАДОНЕДОМАДОНЕ
СЛИКАТРУДНИЦЕУУМЕТНОСТИ
ОДХРИШЋАНСКЕТРАДИЦИЈЕДО

ПОПКУЛТУРЕ
Сажетак: Ретке представе трудница у историји уметности
условилесунедовољнутеоријскузаступљеностоветеме,којаје
текнедавнопочеладасепроучава.Телотрудницепосматралосе
упрошлостиуглавномкрозпризмухришћанствакојегајечинило
проблематичним,алииупредставаматрудницаууметностии
попкултуриданашњицемогу сепронаћи хришћанскереференце
узвеомаразвијенусимболику.Саразвојемтехнологијеимедици
не,сазнањаоженскомтелупостајаласусведубља,адруштвене
променеутицалесунаослобађањетелатрудницаштосеодра
зилоинавизуелнукултуру.Урадусекрозмотивтрудницеувезу
доводедвесимболичнефигуре:Богородица(узападнохришћанској
традицијиМадона)каоцентралнаженскафигурахришћанства
и Мадона као симбол популарне културе, а између се хроноло
шкинаводеианализирајусачуванипримерикојисумењалислику
трудницекрозисторију.

Кључнеречи:трудноћаууметности,трудноћаухришћанству,
мајчинство у уметности, тело у хришћанству, хришћанство и
попарт,хришћанствоипопуларнакултура

Иако је тема мајчинства у различитим контекстима једна
однајстаријихинајраспрострањенијихувизуелнојкулту
ри, представе трудница у историји уметности су изузетно
ретке.Изучавањетрудноћебило јенајпревезано замеди
цину,потомзаполемикеурелигијиифилозофији,акасније
се она проучавала са социолошког, културолошког, поли
тичкогифеминистичкогаспекта.Текоднедавносусетим
аспектима придружила и истраживања у домену визуелне
културеиисторијеуметности.Утомконтекступосебноје
значајна изложбаПортретисање трудноће: Од Холбајна
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додруштвенихмрежа, ауторкеКаренХерн(KarenHearn)
одржанауФаундлингмузејууЛондону2020.године,којаје
посетиоцимаомогућилапрегледоветемеураспонуодоко
петстогодина,обухватајућипретежнобританскууметност.1
Разлозизаскорашњеинтересовањезаовутемусупромене
уживотуданашњице,пасамимтимипогледанатрудноћу
ињенувизуелизацију,доксуразлозизамалибројсачува
них„трудничкихпортрета”многоструки.2Трудноћајекроз
историјууглавномбиласкривенаодочијујавности,првен
ствено збогстрахаодпобачајаисмртимајкеилиноворо
ђенчетанапорођају,апотомизбогтогаштосепорођајсве
дораногХХвекаодвијаокодкућеилиунекомприватном
просторуузприсуствоженабабицаипрвихакушера, али
тојнетранспарентностидопринелисуинекирелигијскии
друштвени ставовипрошлости.3Поред тога, када је у пи
тању сликарство, уметници су без већих потешкоћа и на
рушавањакомпозицијемоглидауклоненасликанистомак,
уколикојезатобилопотребе,алиистотакоидагадодају,
посебноакосерадилоофигуриуседећемположају.Удрев
ним,претежноагрикултуралнимцивилизацијама,трудноћа
седоводилаувезусаплодношћу,тесунекиодпрвихпри
мератрудницаууметностипраисторијскиидолиплодности
иматеринства,стимштосезбогњиховихпренаглашених
женскихоблина–стомака,кукова,груди,бутинаилипол
нихоргана,неможеувектврдитисасигурношћудајереч
отрудницама,већчестосамобогињамаплодности.Највећи
бројсачуванихпримераантичкегрчкеиримскеуметности
представљајупретежномушкатела,негујућипринципеана
томије,атлетскеграђеизлатногпресека,иакојетемамај
чинстваимајчинскежртвебилаприсутнаукласичнојми
тологији.Ипак,сачуванипримеригрчкихфунерарнихстела
сарељефимакојиприказујупорођајилимајкусадететом

1 АуторкаизложбеПортретисањетрудноће:ОдХолбајнадодруштве
нихмрежа(PortrayingPregnancy:fromHolbeintoSocialMedia)Карен
Хернјеисторичаркабританскеуметностиикултуре(1500–1710)ипо
часнипрофесорнаЛондонскомуниверзитетскомколеџу(UCL).Билаје
кустосзбиркезаБританскууметностXVIиXVIIвекауТејтБританији
уЛондону(1992–2012).Областњеногинтересовањапоследњихдваде
сетгодинасупредставетрудноћеувизуелнојкултури.Резултаттихис
траживањајеоваизложба,којајетрајалаод24.јануарадо26.априла
2020. године ињено затварање поклопило се са настанком овог рада
(априлмај2020.године).Видети:PortrayingPregnancy:FromHolbeinto
SocialMedia,ТheFoundlingMuseum,12.05.2020.,https://foundlingmuse
um.org.uk/events/portrayingpregnancy/

2 Термин „Труднички портрет” (енгл. Pregnancy portrait) је, сматра се,
прваупотребилаКаренХерн.

3 Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun
dlingMuseum, 12. 05. 2020., https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf
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у оквиру породичних портрета као сећање на покојницу,
далису,мадаутрагичномконтексту,доприносвизуелним
представаманатемутрудноћеуантици.4

Дуализамтелатрудницеухришћанству

Некеодпрвихзаступљенијихасачуванихпредставатруд
нице,насталесуудобахришћанстваибилесу,каоиумет
ност уопште, у вези са религијом дуги низ векова који је
уследио. Тело се у хришћанству посматрало двојако и та
дуалностбила је заступљенаодсамогњеговогпочеткапа
сведокрајаХХвека,ауређимслучајевимаиданас.Пре
макњизиПостања,Богјествориочовекапосвомобличју:
...пообличјуБожијемустворига,мушкоиженскоствори
их(Мој.1.27)иствориГосподБогчовјекаодпрахаземаљ
скога,идунумууносдухживотни;ипостачовјекдуша
жива(Мој.2.7).ЧовекстворенполикуиподобијуБожјем
(лат.ImagoDei)изгубиојесавршенствопрвобитнимгрехом
ипротеривањемАдамаиЕвеизРаја.Грехјенарушиорајски
мир,уништиојединстводушеителаискладдуховногима
теријалногиучиниодаживотунутарчовекапостанеборба
духаиматерије,разумаижеље,моралаинискихстрасти,
апремахришћанскомверовању,једининачиннакојисето
јединствоможеповратитијекрозХристаиСпасењекојеће
премoститипразнинуимеђутелаидушеивратитисвељу
деусавршенпрвобитниобликутренуткупостања.5Уан
тичкојгрчкојтрадицији,душиједаванавећавредностнего
пропадљивомтелу,док јеухришћанствуВаскрсење једна
одосновнихдогми,идушаителосагледанисукаоБожја
творевина,алиипоредтогателосеуглавномпосматралоу
негативномконтекстујерпредстављасимболовоземаљског,
искушeња, греха и страсти, те је грчка дихотомија која је
предностдаваладушиипакпреживелаухришћанству.6Још
једнадвострукостпостојалајеупоимањуженскогтелакоје
јенереткоизостављеноизхришћанскогспојадушеителаи
посебнојепосматраноунегативномконтекстујерјепроже
тогрехом,заразликуодмушкогкојејенајпрезбогантич
ких,апотомихришћанскихмедицинскихучења,сматрано
супериорнијим.7Поредтрудноћеирођења,којисуунајве
ћојмерипсихологијуителоженеразликовалиодмушкарца,
менструација је била свеприсутни симболженине грешне

4 Demand, N. (1994) Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece,
BaltimoreandLondon:TheJohnsHopkinsUniversityPress.

5 Stensvold,A.(2015)AHistoryofPregnancyinChristianity:FromOriginal
SintoContemporaryAbortionDebates,NewYork:Routledge,str.28.

6 Исто,стр.29.
7 Исто,стр.3738.
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природе и нечистоће, услед недовољно развијених меди
цинскихзнања.8Саможенекојесуупотпуностиизбегавале
сексуалнеодносеифизичкомајчинство,избеглесупоисто
већивањесателом,грехомисмрћуикаодевицедуплукле
тву,јерједевичанствобилопрвобитностањеприпостању,
доксупотомкињеЕвекажњенепотчињеношћумушкарцуи
порођајнимболовимаипатњом.9Управо јеизтихразлога
телотрудницеизазивалотоликоконтрадикторности.Оноје
билосимболживота,алиигреха.Сједнестраневиђенојеу
потпунојсупротностисаестетскимидеалимахришћанства,
уоквиримагрешногисрамотног,посебноуколико јепро
изашлоизстрастиисексуалнежеље,доксадругестране,
полниоргани,зачећеирођењенисубилигрешнисамипо
себи, јер су такође створени од Бога, те је потомство као
резултатбилопожељно.10

Богородичина трудноћа,њено безгрешно зачеће и рођење
Христасуосновнидогађајухришћанству,алињенатруд
ноћа је само на парместа назначена у Библији.УНовом
ЗаветујеЈелисавета,мајкаСв.ЈованаКрститеља,трудна,а
СтариЗаветпомињепаровепопутАврамаиСарекојине
мајупотомство.11ОБогородичиномживотусенајвишезна
наосновуапокрифа,пасуониосновазамаријанскетеме.
БогородицаимадвострукистатускаоженаиМајкаБожја,
каољудскобићеисветаличност,каомајкаалитакођеиде
вица.12КаоХристовамајка,онајетакођемајкасвимверни
цимаањенотелојесимболсамеЦрквеипосебносујојсе
молилеженезаплодност,штомањеболанпорођајиздра
вље детета.13Међутим, видно носећаБогородица ретко је
приказиванаууметности,иакојенајзаступљенијамајкакоја
очекуједете,штосенајчешћевидиусценамаБлаговестии
Христовомрођењу.Уримокатоличкојиконографијипосто
јиједантакавредактипБогородицеподименомМадонаод
порођаја(MadonnadelParto)развијенуИталијиуXIVвеку.
ОвајтипБогородицејепредстављансавеликимстомаком,
углавном са велом преко главе, у дугачкој хаљини разре
занојнасрединистомака,којесубилекарактеристичнеза
средњовековнумодујерсуималеотворекојисусеувекпер
тлали,осимуслучајутрудноћекадасусетиразрезивиде
ли.ЈеданодтаквихнајпознатијихпримерајефрескаПјера

8 Atkinson,C.W. (1991)TheOldestVocation:ChristianMotherhood in the
MiddleAges,IthacaandLondon:CornellUniversityPress,str.39.

9 Исто,стр.71.
10Stensvold,A.нав.дело,стр.33.
11Исто,стр.2.
12Исто,стр.27.
13Исто,стр.53,141.
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делаФранческе(PierodellaFrancesca)извременаоко1460.
године.(слика1)Уримокатоличкојтрадицијипознатајеи
БлагословенаМарија(MariaGravida).Онасепредстављаса
видноносећимстомакомнакојиблаго,ализаштитничкипо
лажеруке,каодагаобгрљујеипридржава,штојекасније
посталоопштеместоиконографијетруднице.Такођесеовај
типБогородицеможепредставитимедаљономсаХристом
дететом додатим на њеном стомаку као очигледном илу
страцијомњене благословене утробе.Понекад се у римо
католичкојиконографијипредстављаиМарија каоЦрква,
укојојонатакођеможедабуденосећаилипредстављенау
широкојхаљиниисподкојеверницисимболичномогудасе
сместеинађусклониште.14

Најчешћасценаукојојсусепредстављалеобетруднежене
иуисточноиузападнохришћанскојиконографијијеСусрет
МаријеиЈелисавете,којапретходирођењуСв.ЈованаКр
ститеља, описана у Јеванђељу по Луки (1.40).15 Углавном
су сепредстављале загрљене, обеу благословеном стању,
или како испруженом руком једна другој додирују стомак
каонаВандерВејденовом(RogiervanderWeyden)уљаном
панелунасталомоко1445.године.(слика2)Увизантијској
традицијичешћа,аузападнохришћанскојврлоретка,сцена
ПутуВитлејем је такођемогладаприкаженосећуМари
јукојасаЈосифомизНазаретаодлази„дасепрепише”ка
којеиописаноуЈеванђељупоЛуки(2.5).Управославној

14Исто,стр.143.
15Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun

dlingMuseum,12. 05. 2020., https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf

Слика1ПјероделаФранческа,Мадонаодпорођаја(Madonnadel
Parto),око1460;Извор:WikimediaCommons,User:Edisonblus,
2012123017:28:55,CCBYSA3.0;https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/9/9a/Piero_Madonna_del_parto.jpg
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иконографији,циклусВеликихпразникакојисепредставља
уцрквеномзидномсликарствуинаиконама,почињесценом
Благовести,атрудноћаипорођајсутемаусценамаРођења
Богородице(изБогородичиногциклуса),РођењаХриста(из
циклусаВеликих празника), докСусретМарије и Јелиса
ветеприпадациклусуСв.ЈованаКрститеља.Ипак,иуис
точној и у западнохришћанској иконографији, Богородица
сенајчешћепредстављасаХристомкаодететомкоједржиу
наручју,аузависностиодтрадиције,тесепредставеразли
читоназивајузбогразличитихименаитиповаБогородице,
али иХриста.У православној вероисповести и иконогра
фијиимезаМајкуБожјујеБогородица,анекиодтиповасу
Милостива,Млекопитателница,Страсна,Одигитрија,Бого
родицаЗнамења,асвакиодњихсеодносинањенмајчински
односсамалимХристом(АгнецомилиЕмануилом).Мајка
Божјасеу западнохришћанскојтрадицијиииконографији
називаМарија,ДевицаМарија,ГоспаилиМадона (које је
потеклоодсредњовековногиталијанског„madonna”упре
воду„мојаГоспа”)икадасепредстављасамалимХристом,
сценасезовеМадонасадететом.

Кадасуупитањусредњовековнесветовнетемесапримери
матруднице,онеготоводанепостоје,аразлогзатобилоје
већпоменутовиђењетрудноћеуконтекстугреха,пајеона
честоостајаласкривена,ачакикадабисупружницидобили
благословзасвојепотомство,остајалајеудоменуприват
ног.Дугојемеђуистраживачимапостојаладебатаповодом
ПортретаАрнолфинијевихЈанаванАјка(JanvanEyck)из

Слика2ВандерВејден,СусретМаријеиЈелисавете,око1445.
Извор:WikimediaCommons,User:Dguendel,24March2018,
CCBY4.0;Музејлепихуметности,Лајпциг;https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Leipzig%2C_Museum_der_
bildenden_K%C3%BCnste%2C_Rogier_van_der_Weyden%2C_

Heimsuchung.JPG
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1434.године.Дебатасенајпреодносиланапитањевенча
њаиливеридбепредстављеногпара,затимсведокачијисе
одразивидеуогледалуупозадини(одкојихједанпредста
вљасамогуметника),апотоминазначењабројнихпредста
вљенихсимбола,карактеристичнихзаренесансунаСеверу.
Данас се сматра да је слика сведочанство веридбе имућ
ног трговца Ђованија Арнолфинија (Giovanni di Nicolao
Arnolfini) иЂоване Ченами (GiovannaCenami).Постојала
јеиполемикаопотенцијалнојтрудноћиЂоване,собзиром
натодапосматрачунапрвипогледделуједа јеносећа,а
тујеинеколицинахришћанскихсимболакојибимоглида
укажунатода јепарочекиваодете (попутмалескулпту
реСв.МаргаритеодносноСв.МаринеилиОгњенеМарије,
заштитницеженаипорођаја),међутимданаспреовладава
мишљењедајеразлогзањенуизузетнонаборанулуксузну
хаљинусамомодаXVвекакојајепознатаисадругихре
презентација.16

Сликатрудницеууметностиновогвека

Претежноинтересовањеренесанснихуметниказакласичну
митологију,алегоријскекомпозиције,античку,хришћанску
инеоплатонистичкуфилозофију,омогућилоједавишеслој
насимболикањиховихделапружимногострукатумачења.
Кадасуупитањупредставетрудница,Ботичелијева(Sandro
Botticelli) слика Пролеће (Primavera) настала у периоду
између1470.и1480. године,нудивишетаквихтумачења.
Поредврлокомплекснесимболике,општеалииличне,на
мењенепоручиоцукаосликаедукативногкарактера,поста
вљалосеипитањебременитостидвеженскефигуреприка
заненаслици:централнојВенерииХлоридиодносноФло
рисадеснестране.17Обефигуреимајуиспупченестомаке
исподхаљине,које јесутакођеускладусавећпоменутом
модомXVвека,аликакојетемасликепролеће,буђењепри
роде,новипочетакисамживот,плодностјесасвимлогичан
мотив.КакосезапредставуВенере,којакодБотичелијапо
благомлику,ставу,одећиицентралномместукојејојједо
дељено,подсећанаБогородицу,сматрадајенемогућедабу
детрудна,јертаквепредставеВенеренепостоје,предлагана

16Crowe,C.(2019)TheWoman’sRoleinJanvanEyck’sArnolfiniPortrait,Ci
tationsJournalofUndergraduateResearch,May2019,Vol.16,LaGrange:
LaGrangeCollege.

17О интерпретацијама БотичелијевогПролећа видети: Gombrich, E. H.
(1972)Botticelli’sMythologies:AStudyintheNeoplatonicSymbolismof
HisCirclein:Symbolicimages:StudiesintheartoftheRenaissance,New
York:Phaidon,str.3145.
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јеразличитаидентификацијаовефигуре.18Зафигурунимфе
ХлоридеизвеснијеједајујеоплодиозападниветарЗефир,
такодаизњепроизилазиносећаФлора,сензуалнабогиња
самноштвомцвећа,отелотворењесамогПролећа.19

Сматра се да је само једна сценанедвосмисленопредста
вљалатруднужену,алинионанијебилаослобођенадидак
тичкихзначењатипичнихзаренесансу.Упитањујетемаиз
античкегрчкоримскемитологије,причаоДијани(Артеми
ди)иКалисти.ЗбогЗевсовогневерствакојијеобљубиоКа
листу,омиљенуАртемидинунимфу,Херајујеказнилајер
језатруднела,претворившијеумедведицу.20Ууметностије
обично представљен тренутак када Дијана открива да је
Калистатрудна,каоштојеслучајсаТицијановом(Tiziano
Vecelli)сликомДијанаиКалистанасталомупериодуизме
ђу1556.и1559.године,акомпозицијајеуглавномносила
морализаторску поруку о забрањеној трудноћи, скривену
кроз ову митолошку тему. Један од ретких недвосмисле
но трудничких портрета била је Рафаелова (Raffaello San
ti)Труднажена(1505/06)–сведенипортретженедиректно
загледанеупосматрача,којаседииједномрукомпрекрива
великистомак.

Световнитрудничкипортретиновогвека,насталиуимућ
нијимкруговима,билисупосебнозаступљениубританској
уметноститокомXVIиXVIIвекаиослобођенисустрого
хришћанске иконографије, претежно због времена у коме
настају, намене која се односи на меморију или статусни
симбол,алиисамеприродепортретадасефокусиранали
цеифигурупредстављенежене,уовомслучајуистомак.
Из овог периода познати су труднички портрети страних
уметникакојисурадилипобританскимпоруџбинамапопут
СислиХерон (1526/27)ХансаХолбајнаМлађег (HansHol
bein theYounger) рађен као студија за групнипортретпо
родицеСераТомасаМора,чијајеСислибилатрећаинај
млађаћерка;21затимПортретнепознатежене(1595)који
сеприписујеМаркусуГерардуМлађем(MarcusGheeraerts
the Younger), необичан не само по великом стомаку који
прекривараскошнаелизабетанскахаљина,већиблагопри
метномосмехунањеномлицу,штојетакођебилареткост

18Gillies,Ј.(2010)Botticelli’sPrimavera:TheYoungLorenzo’sTransforma
tion,NewYork,Bloomington:iUniverse.Inc,str.3233.

19Тhompson,B. (1996)HumanistsandReformers:AHistoryof theRenais
sanceandReformation,GrandRapids,Michigan/CambridgeUK:Wm.B.
EerdmansPublishingCo,р.252.

20Zamarovski,V.(2002)Junaciantičkihmitova,Beograd:Alnari,str.253.
21Аноним.HansHolbeinTheYounger,CicelyHeron,RoyalCollectionTrust,

12.05.2020.,https://www.rct.uk/collection/912269/cicelyheronb1507
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увизуелнимпредставамаовогдоба.22 (слика3)Ауторство
овог портрета претпоставља се на основу аналогије са
Портретом жене у црвеном Маркуса Герарда Млађег
(1620).Наконизненађујућепојавеовогжанраубританској
уметностиупериодуод1560ихдо1630их,трудничкипор
третпоновопостајеизузетноредак.Узроковекраћепраксе
нијепознат,алисесматрадајенеуобичајенобројнијаизра
датрудничкихпортретамогладанастанезбогтогаштојеу
томпериодупримарнаулогаженебиладаобезбедиздраве
наследнике,тесусаједнестранеоваквипортретимоглида
буду визуелно сведочанство тежње да се династија наста
ви,асадругестране,уследпотенцијалнесмртинапорођају,
успоменазапородицу.23

Постоји и низ трудничких портрета аустријских владар
ки (по рођењу или удајом) из XVII века, који укључују
Маргариту Аустријску (1603/1609) Бартоломеа Гонзалеса
(Bartolomé González), Ану од Аустрије (Ана од Хабзбур
га) (1638) Шарла Бобруна (Charles Beaubrun) и Марију
Леополдину Аустријску (1649) Лоренца Липија (Lorenzo
Lippi). Трудноћа жена на портретима Јоханеса Вермера
(JohannesVermeer)такођеседоводиупитање,посебнокада
јеречослициЖенакојачитаписмо(1663)закојувећина

22Hearn,K.PortraitofanUnknownLadyattributedtoMarcusGheeraertsII,
Tate,June2003.,12.05.2020.,https://www.tate.org.uk/art/artworks/gheera
ertsportraitofanunknownladyt07699

23Hearn,K.MarcusGheeraertsII:PortraitofaWomaninRed,Tate,March
2001.,12.05.2020.,https://www.tate.org.uk/art/artworks/gheeraertsportra
itofawomaninredt03456

Слика3МаркусГерардМлађи(приписујесе),Портрет
непознатежене,1595;Извор:Тејт©Tate;https://www.tate.org.uk/

art/artworks/gheeraertsportraitofanunknownladyt07699
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истраживачасматрадајесамоодевенаухаљинукојаодаје
такавутисак,алипостојеидругамишљења.24

Симболизамифеминизам:сликатрудницеу
модерномисавременомдобу

Умодернодобапредставетрудницапочелесудасеприка
зујууразличитимконтекстима.Познатесуморализаторске
и сатиричнепредставе трудницауопусуВилијамаХогар
та (WilliamHogarth) из прве половинеXVIII века, којима
јеуметникуказиваонасоцијалнепроблемекаоузрокили
последицупојединихтрудноћа.БројнереволуцијеуXIXве
ку, индустријализација, развој економије, технологије,ме
дицине,Фројдовапсихоанализаипостепенаеманципација
женадовелаједопроменесликепородице.Срединомвекау
средњоевропскимдржавамаразвиласебидермајеркултура
грађанскекласе,којајепрепозналадецукаолегитимнена
следникепородичногимања,паседецивеликапажњапо
свећивалаиууметности.

Пар годинаранијеуУједињеномкраљевствуВеликеБри
танијеиИрскенапрестоједошлакраљицаВикторија,атај
периоддопочеткаХХвекапоњој једобиоимевиктори
јанскодоба,познатопокултурииуметностикојесуинси
стираленаморалнимвредностима.Викторијанскимумет
ницима припадало је и братство прерафаелита основано
срединомвекакојејеоживелорелигиознесредњовековнеи
раноренесанснетеме.Године1854.папаПијеIXпрогласио
је догмуо безгрешном зачећуБогородице.Она је замно
геуметникепоновопосталаидеалупредстављањужене,а
у приказу трудница прерафаелити су се угледали на тему
СусретМаријеиЈелисавете.25Ипак,представетрудницау
овомпериодубилесуретке,аинтензивноинсистирањена
моралу,изазвало једволичнеставовеудруштву.Каокри
тикудвострукихстандардапопитањуодгајањадеце,улоге
оцау томпроцесу,медицинскихприручникаиодраз кон
трастаизмеђуповршинскеиболнореалнесликепорођаја,
ФордМедокс Браун (FordMadoxBrown) започео је 1857.
године необичну и помаломорбидну сликуУзми свог си
на, господине алиније завршио.Тоније стандарднапред
става труднице, већжена која седи са новорођенчетом на
крилуалијеонопредстављенотакодаделујекаодаизлази
изњенеутробедокгаонапридржаваипружаоцукојисе

24Leonhard,K.(2002)Vermeer’sPregnantWomen.OnHumanGenerationand
PictorialRepresentation,ArtHistory,Vol.25No.3June2002,рр.293318.

25Аноним.PortrayingPregnancy:FromHolbeintoSocialMedia,ТheFoun
dlingMuseum, 12. 05. 2020; https://foundlingmuseum.org.uk/wpcontent/
uploads/2015/07/PortrayingPregnancypressrelease.pdf
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види само у одразу огледала. Драперије на тканини у ко
ју јеумотанодетеделујукаомајчиниунутрашњиоргани,
аположајукомеженаседисадететомнакрилуподсећана
Богородицусадететом,чемудоприносиикружноогледало
изањенеглавекаоалузијанаореол.26

УдругојполовиниXIXвекаодносиизмеђуполовабилису
укризи.Широкораспрострањенастереотипнасхватањапо
мешаласусесасвудаприсутномнервозомизазваномдемо
графскимпроменамаитехничкимнапретком.Иакосудемо
кратсканачелабиласвеприсутнија,женеидаљенисубиле
укљученеуполитичкиживот,тесуубрзопочеледасеборе
засвојаправа,штојепроузроковалопојавуфеминистичких
покрета.Женскопитањепробудилојебурнурасправуујав
ности.Покретизаеманципацијуженабилисуоштрокри
тиковани.Неки су сматралида образованежене углавном
нисуспособнедаподижусвојудецуидавероватнонисуни
вољнедаихимају,штојеподстаклоибројнедебатеоабор
тусукрајемвека,теједруштвобилоподељеноипомишље
њимаоактивноститрудница,њиховомздрављуиучешћау
социјалномживоту.27

Таквиполаритетибилисууоченииууметностипрерафае
лита,алиисимболизмакрајемXIXипочеткомХХвекакоји
су, по питању представажена, направили оштар контраст
измеђудвастереотипапреузетаизхришћанскетрадиције:
добрежене(светице)излежене(грешнице).Узоризапрву
групубилесуБогородица,Св.АнаиЕва(којајеусимбо
лизмуималаипозитивнуулогу)итеженесупредстављане
каомајке,светиилислабашнианђели,немогућечисте,до
бре,несебичнеииспуњенедуховношћу,доксузадругугру
пумогледапослужеСфинга,Персефона,Медуза, Јудита,
СаломаиЛилит,фаталнежене(femmesfatales),митолошке
ибиблијскефигурекојесузле,прљаве,опаснеисклонесек
суалностииматеријализму,акрозкојесууметницижелели
дапредставенову,модернуисамосталнужену,уочимајав
ностичестокритиковануисматранусебичномуколиконије
желеладародидете.28Екстремусвојиммизогинистичким
ставовимапоказаојеуметникЂованиСегантини(Giovanni
Segantini)усеријибизарносуровихсликаЗлемајке(1894),
којесубилекритиканаабортус29.

26Hanson,C. (2004)ACulturalHistoryofPregnancy:Pregnancy,Medicine
andCulture,1750–2000,UK:PalgraveMacmillan,str.7980.

27Исто,стр.8081.
28Facos,М.(2009)Symbolistartincontext,Berkeley:UniversityofCalifornia

Press,рр.115137.
29Facos,М.нав.дело,стр.125126.
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Утакооштројдихотомијиууметности,билојетешкосме
стититрадиционалнопроблематичнутрудницу,алиГустав
Климт(GustavKlimt)јојјенапрелазувекованашаоместо
усликамаМедицина(1894),НадаI(1903)иНадаII(1907).
СликаМедицинабила је друга у низу од три поручене за
таваницуБечкогуниверзитета,алијеодмахпопрвомизла
гањубилаодбијенаипроглашенаперверзном,анакондру
гогјавногизлагањаизазвалајеједаноднајвећихскандалау
историјиХабзбуршкемонархијеимноштвонегативнихко
ментарапрвенственозбогнагетрудницекојајеовде,угру
пифигура,јавнопредстављенапопрвипутуисторијиумет
ностии виђена каопровокативнаи крајњенеприкладна.30
СликаНадаIупрвомпланупредстављастојећуфигурута
кођенаге трудницесклопљенихрукуиспод грудинаврху
великогстомака,којадиректногледаупосматрача,доксеу
позадининазирумрачнесабласнефигуре.НадаIIпредста
вљатрудницуобнаженихгрудиалиобгрљенухаљиномраз
игранихјаркихбојаигеометријскихоблика,благопогнуте
главекастомаку,склопљенихочијуииспруженедеснеруке,
док сеисподње стопљене са хаљиномналазе триженске
фигуре,аизањеједналобања.(слика4)Положајженеасо
циранамолитву,каоираширенерукеженаисподње,које
семолезаздрављедетета,арелигиозномкарактерукомпо
зициједоприносиитехниказлатнихлистићавизантијскеи
православне традиције која иако слику чини рељефастом,
онајеуовомслучајуглаткаиравнаповршинапопутдводи
мензионалнеиконе.СветриКлимтовесликепредстављају
животнициклусисмрт(којајебилаједнаоднајзаступље
нијихтемасимболизма)атрудницасимболишесамживот,
рођење,новипочетакинаду.

30Schmid,M.(2012)GustavKlimt:TheArtandCultureGuidefortheYearof
Klimt2012,Vienna:EchomediaBuchverlag,р.19,22,23,64.

Слика4ГуставКлимт,НадаII,1907.
Извор:WikimediaCommons,GoogleArtProject,PublicDomain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Gustav_

Klimt__Hope%2C_II__Google_Art_Project.jpg
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ПочетакXXвекадонеојеноваструјањаууметности,асвет
и друштво су се након два светска рата у потпуности из
менили.Умеђуратномпериодуженесудобилеправогласа
уСједињенимАмеричкимДржавамаиуУједињеномКра
љевству. Феминизам је још више добио на значају након
Другог светског рата, те је слободажена у зависности од
географског подручја на ком суживеле бивала постепено
већа.Тоједопринелоњиховојактивнијојулозиудруштву,
каоитомедаприватнепросторетрадиционалновиђенекао
женске замене јавним, те самим тимидрастичноослобо
ђенијимвизуелнимпредставамажена.Међуњимасемогу
наћиисавременипортретитрудницанасликарскимплат
нима,фотографијама,скулптурама,аупериодуод1960их
до1980ихупотребаултразвучнедијагностикеумедицини
сезнатноразвилаипроширила,такодасуиснимцифетуса
посталиједанвидвизуелнепрезентацијемајкеидетета.31

Хришћанство,женскотелои
трудноћаупопкултури

Поп арт и поп култура друге половинеXX века нису би
лисасвимослобођенихришћанскетрадиције.Заразликуод
уметности прошлости, у којој је присутност религиозних
темабилаочигледна,упопартуонесупредстављалеинте
ресовањапојединаца.Једнооднајзначајнијихименапопар
та,уметниксловачкогпорекла,ЕндиВорхол(AndyWarhol),
својемодернеиконе портретепопуларних јавнихлично
сти, стварао је по узору на источнохришћанску уметност.
За њихову савремену иконичност Ворхол је инспирацију
тражиоувизантијскимиконама,тачнијенеовизантијским,
које је имао прилику да види на иконостасима русинских
гркокатоличкихцркавакојејепосећиваокаоверникурод
номПитсбургу.32Наизгледусупротностисастиломживота
којијеводиоуЊујоркуикојигајепрославио,његовопус
јечестоимаорелигиознереференце,тејетако,измеђуоста
лих,познатањеговасеријарепродукцијарепродукцијеТај
навечера(1986)ЛеонардадаВинчија(LeonardodaVinci)у
којојсепоиграваокичом,каоиЗлатнаМерилин(1962)–ан
фаспортретМерилинМонро(MarilynMonroe)сазлатном
позадином,дводимензионаланиослобођенсенкипоузору
на византијске иконе, који је постао најрепрезентативнија
Ворхоловаикона.33

31Hanson,C. (2004)ACulturalHistoryofPregnancy:Pregnancy,Medicine
andCulture,1750–2000,UK:PalgraveMacmillan,р.137.

32Dillenberger, J. D. (1998)The Religious Art of AndyWarhol, NewYork:
Continuum,рр.1719.

33Shanes,E.(2005)AndyWarhol,London:Sirrocco,р.96,150.
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Везаизмеђухришћанстваипопартазаступљенајеиуумет
ностиКитаХаринга (KeithHaring),Ворхоловогпријатеља
и сарадника. Његово рано стваралаштво инспирисано је
Исусовим покретом, еванђеоским хришћанским покретом
комејеисамприпадаоуранојмладости.УчењеИсусовог
покретаилиИсусовихљуди,којејебилозаступљенотоком
шездесетихиседамдесетихгодинаXXвеканазападнојоба
лиСједињенихАмеричкихДржава,заснивалосенакрити
циматеријализма,брзонадолазећојапокалипсиипропаги
ралоскромниживотпоузорунаранохришћански,ауправо
сутобилеитемекојејеХарингкрозмотивепопуткрстаи
другехришћанске,алииличнесимболе,примењиваоусвом
препознатљивомкарикатуралномизразутокомосамдесетих
годинаXXвека.34

ПопкултурудругеполовинеXXипрвеполовинеXXIвека,
обележилајеиМадонаЛуизаЧиконипознатакаоМадона
(MadonnaLouiseCiccone).Каојавналичностиједнаоднај
утицајнијихумузициданашњице,којасеодсамогпочетка
каријеретокомдеветедеценијеXXвекакреталаукруговима
попартуметникаибилапријатељсаВорхоломиХарингом,
својимпесмама,музичкимспотовимаинаступима јеврло
брзостеклапопуларностипонелатитулу„краљицапопа”.
Удугогодишњемиразноврсномстваралаштву,честоседо
тицалатемакојесусебавилеполитиком,друштвом,рели
гијомисексуалношћу.Посебнојеконтроверзанњенчесто
конфликтниодноссаРимокатоличкомцрквомиВатиканом.
РођенаиодраслауМичигену,упородицииталијанскогпо
рекла,Мадонајеусвомопусукористиламногереференце
из римокатоличке религије, почев од самог личног имена
којејекористилакаоуметничко.Такве,честодвосмислене
референце,могусепронаћиуњенимпесмама,називимаал
бумаиспотовимапопут:LikeaVirgin(1984),PapaDon’tPre
ach (1986),LikeaPrayer (1989),The ImmaculateCollection
(1990)имногимдругим.35

ПесмаPapaDon’tPreach која говорио тинејџерској труд
ноћи изазвала је мноштво контроверзи. Није само назив
песме (у преводу са енглеског језика: Тата, не придикуј
илиОче, не проповедај) био двосмислен, већ и реакције

34Phillips,N.E.(2007)TheRadiant(Christ)Child:KeithHaringandtheJesus
Movement,AmericanArt,Vol.21,No.3,TheUniversityofChicagoPress
onbehalfoftheSmithsonianAmericanArtMuseum,рр.5557.

35Преводаутора:LikeaVirgin(саенгл.Каодевица/Попутдевице),Papa
Don’t Preach (са енгл. Тата, не придикуј/Оче, не проповедај), Like a
Prayer(саенгл.Каомолитва/Попутмолитве),TheImmaculateCollec
tion(саенгл.Безгрешнаколекција;Immaculata(салат.безгрешна,неу
прљана,беспрекорна–једанодпридеваилитиповаБогородицекојисе
односинањенобезгрешнозачеће).
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јавности.ИпесматекстописцаБрајанаЕлиота (BrianElli
ot)имузичкиспотрежисераЏејмсаФолија (JamesFoley)
говореотинејџеркикојасезаљубила,осталаудругомста
њуитувестсаопштавасвомоцу.Стиховирефрена:Тата
непридикуј,увеликојсамневољи/Татанепридикуј,немам
сна/Алиодлучиласам,задржаћубебуизазвалисуподељене
реакције јавности.36Напрвипоглед сматрало се дапесма
имаантиабортусстав,наштајецрквеназаједницаблагона
клоногледала,иакојеосуђивалаупражњавањесексуалних
односапребрака,доксупроабортусгрупеиорганизације
оштрокритиковалепесмуисматраледаМадонаохрабрује
тинејџерскутрудноћу.Мадонајекаообјашњењедаладаје
у песми реч о суочавању са било којиммушкимипатри
јархалним ауторитетом.37 Спот такође прати причу: уњу
јоршкомрадничкомнасељунаизменичносесмењујуслике
девојчиних успомена са оцем, романтичних састанака са
момком,Мадонинесолоплеснетачке,сценерасправаико
начниопроштајоца,когауспотутумачиамеричкиглумац
италијанскогпореклаДениАјело(DannyAiello).Јошједна
италијанскареференцапримећујесеукадруукомдевојка
носимајицусатакођедвосмисленимнатписомItaliansdoit
better.38Иакопесмауказујенаутицајримокатоличкеверои
сповестинаМадониноодрастањечијиликтражисаветоца
иодлучује да задржидете упркос коментаримапријатеља
да то не учини, због одређених критика од странеЦркве,
МадонајепесмунакнаднопосветилаПапиЈовануПавлуII,
којијепотомпозваоиталијанскупубликудабојкотујењен
концерт 1987. године,што је довело доњеног првог кон
фликтасаВатиканом.39

ДругискандалуочимаРимокатоличкецрквеизазваојеспот
за песму Like a Prayer, режисерке Мери Ламберт (Mary
Lambert). Иако тада, на први поглед шокантна, прича је
практичноморализаторска.Спотпочињезлочинскимрања
вањемдевојкеодстранегрупемладићаукојикаослучајни
пролазникбиваумешанједанАфроамериканацкојије,ви
девшитајнапад,желеодајеспаси.Читавомдогађајупри
суствуједругадевојка(уулозиМадоне)скривенасастране,

36Papa don’t preach I’m in trouble deep/Papa don’t preach, I’ve been lo
singsleep/ButImadeupmymind,I’mkeepingmybaby(преводаутораса
енглескогјезика).

37Аноним.PapaDon’tPreach,MadonnainPopCulture,12.05.2020.,https://
madonnainpopculture.weebly.com/papadontpreach.html

38Преводаутора:Italiansdoitbetter(саенгл.Италијанитобољераде).
39Farber,J.Whenitcomestocontroversyontour,Madonna’sbeendownthis

road,DailyNews (NewYork),Oct.21,2008.,12.05.2020.,https://www.
nydailynews.com/entertainment/musicarts/controversytourmadonna
roadarticle1.301320
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алиипакпримећенаодгрупенападача.Подоласкуполици
је,злочинциуспевајудапобегну,случајнипролазникбива
неправедноухапшен,адевојкаочевидацбежиисакривасе
у оближњој цркви.У цркви семоли пред статуом тамно
путогсветитеља,вероватноСв.МартинадеПореса(отуди
називпесмеПопутмолитве)итонеусан.Уснусветитељ
оживљава,онамунежнододирујелице,аонјељубиуобраз
иучело,апотомодлази.Девојка,подигавшиножсаместа
гдесесветитељналазио,задобијаранекаостигматичарна
длановимаизкојихпотичекрв(алузијанаХристоверане).
СледенаизменичнесценепевањагоспелхораузМадонуко
јаплесомпратимузику,Мадонинесолоплеснетачкеумра
кунапољусаогромнимкрстовимаупламену,присећањена
немилидогађајкомејеприсуствовала,каоисензуалнипо
љубацсветитељакојизаправопредстављаухапшеногпро
лазника.Светитељсепоновопретвараустатуу,адевојкасе
будииодлазиуполицијудаобјасништасезаправодесило
сациљемдаослободинедужногчовека.Драмиитеатрално
стиспотадоприносикадарспуштањаиподизањазавесекао
ипоклонсвихактеранакрајуовогкомада.Овообјашњење
дајеречоснуилипредстави,нијеуспелодаспречиосуду
одстранеЦрквекојајесматраладаспотпредстављаскрна
вљење,апосебносубилепроблематичнесексуалнеалузије,
стигматаигорућикрстови.40Такођејезабрањенаиреклама
заПепсиКолуизистегодинекојајепредстављалаварија
цијунатемуспота.Међутим,постојалојеимишљењедаје
спотпотпунобезазлен.Мадонагајеобјаснилакаоуказива
њенадискриминацију,алиикаопорукудасеузбожанску
љубавможепоступитиисправноибезстраха,аамерички
римокатоличкисвештеник, социологиновинар,ЕндруМ.
Грилеј(AndrewM.Greeley)уједномсвомтекстуанализи
рао јепроблематичнапитањаиуказаонатодаспотможе
да буде бласфемичан само онима са двоструким стандар
дом,којисусклонираснојдискриминацијиикојинезнају
дасексуалнастрастиекстазанисунеприкладнеметафоре
за божанску страст, наводећи пример Св. Осије, Христа,
Св.Павла,Св.БернардаодКлервоаиСв.Терезе.41

Сексуалност и тело су у Мадонином опусу одувек били
наглашени.Иако јевишепутамењаластил,фризуру,боју
косе,углавномјесвојимиџзасниваланаизгледуМерилин

40Romero,F.Top10VaticanPopCultureMoments:Madonna,OverandOver,
Time, Oct. 20, 2010., 12. 05. 2020, http://content.time.com/time/specials/
packages/article/0,28804,2026525_2026524_2026526,00.html

41Greeley,А.М.Madonna’sChallenge toHerChurch,America:TheJesuit
Review,May13,1989.,12.05.2020.,https://www.americamagazine.org/is
sue/100/madonnaschallengeherchurch
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Монро,којајевећпедесетихгодинаХХвекапосталасекс
симболХоливуда,апотомиостаткасвета.Уобанаведена
спота,телотакођеимаважнуулогу.Упрвомспоменутом,
Мадонин изглед осмишљен као помало дечачки, треба да
укаженамладо, јошнеразвијенотело,очигледнопредста
вљенокаонеспремнозатрудноћуипорођајкојиследи.У
другомспоту,Мадонанаконскидањакапутакојитребада
будеалузијанасвештеничкуодору,откривасвојетелооде
веносамоу,зацркву,неприкладнухаљинуувидукомбине
зонаили спаваћицекоја се користиуглавномуинтимним
тренуцимаилиприватнимпросторима.Телојеуовомслу
чајуусупротностисаамбијентомисуштиномједнебогомо
љеисимболјегрехаиосећајакривице–двафеноменакоја
јеМадонакрозкатоличанствоконстантноиспитивала, ау
сценипољупцањенаусијанобелакожапредстављапотпу
ни,готовобарокни,контрасттамнојкожисветитељаодно
снонеправеднооптуженог.Усценамамолитвекрозпесмуи
плес,такооскудноодевено,померајућисеуритмумузике,
телопредстављаспојсексуалнеирелигиознеекстазе.

Тренд ношења доњег рубља, корсета или спаваћица као
основногделаодевнекомбинацијеМадонајезапочелавећ
почеткомосамдесетих,аоватамнобраонвестернподхаљи
насавећпостојећомхоливудскомпредисторијом,поспеши
ла је траженупровокативност уизмештеномрелигиозном
контексту.42Сличнукомбинацију,тешкусвештеничкуодору,
а исподње бели корсет и прозрачну хаљину од белог ти
ла,Мадонајекаокостимносилананаступуприотварању
МетГале2018.године,певајућиуправопесмуLikeaPrayer,
претходнодошавшиутематскидизајниранојисимболичној
одећикаоидругигости.43Читавперформансузхормонаха
и савремен плес изведен је на степеништуМетрополитен
музејауЊујорку,аупотпуностијеодговорионатемуизло
жбетегодинеподназивомHeavenlyBodies:Fashionandthe
CatholicImagination,докјеМадоназаистаибилаотелотво
рењекатоличкеимагинације.44Римокатоличкасимболикау

42Satenstein,L.TheStoryBehindMadonna’sSlipDressinHerMostContro
versialMusicVideo„LikeaPrayer”,Vogue,May3,2018.,12.05.2020.,
https://www.vogue.com/article/madonnalikeaprayercostumedesigner
marlenestewartinterview

43Weaver,H.MadonnaWasReallyonThemewithHerMetGalaPerforman
ce,VanityFair,May8,2018.,12.05.2020.,https://www.vanityfair.com/st
yle/2018/05/madonnaperformsat2018metgala

44HeavenlyBodies:Fashion and theCatholic Imagination (са енгл.Рајска
тела:Модаикатоличкаимагинација);HeavenlyBodies:Fashionandthe
Catholic Imagination,ExhibitionOverview,TheMetropolitanMuseumof
Art,12.05.2020.,https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2018/he
avenlybodies
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целокупномМадонином визуелном идентитету, укључују
ћииодевање,нијеутицаласамонањенстил.Оваизложба
јенаставиламоднутрадицијупозивањапојединихмодних
креатораикућанасакралнууметностпрошлости (Готије/
Gaultier,Версаће/Versace,Живанши/Givenchy,Долче иГа
бана/Dolce&Gabbana)иималајевеликизначајкадајереч
опредстављањутелауконтекстурелигиознесимболике.45

Године1996.кадајеМадонаочекивалапрводете,моднифо
тографињендугогодишњисарадник, ХербертРитс(Her
bertRitts)начиниојесеријуцрнобелихфотографијаМадо
неудругомстању.НаједнојодњихМадонајенагогторза,
прекрштенихрукупрекогрудиипогнутеглавекастомаку
накомејефокус.(слика5)Собзиромнањенодотадашње
коришћењесимболикеиреференциизрелигије,овефото
графије су биле поприлично једноставне иконографије и
нисуизазвалебројнереакцијејерјетерензаовуврступор
третавећбиоприпремљенпетгодинараније.Умарту1998.
године,часописВенитиФер(VanityFair)објавиојеинтер
вјусаМадономуулозимајке,сатакођеврлосвакодневним
фотографијама,ализанимљивогнасловакаоочигледнере
ференце–Мадонаидете(MadonnaandChild).46ДругуМа
донину трудноћу забележио је фотограф Фабрицио Фери
(FabrizioFerri)наједномпутовањууИталији,афотографије

45BоrrelliPersson,L.MetGala2018Theme:“HeavenlyBodies:Fashionand
theCatholicImagination”,Vogue,May4,2018.,12.05.2020.,https://www.
vogue.com/article/metgala2018themeheavenlybodiesfashionandthe
catholicimagination

46Sischy, I. Madonna and Child, Vanity Fair, March 1998., 12. 05. 2020.,
https://archive.vanityfair.com/article/1998/03/01/madonnaandchild

Слика5©ХербертРитс,Мадона,1996.
Извор:TodayinMadonnaHistory:April13,1996

https://todayinmadonnahistory.com/2017/04/13/todayinmadonna
historyapril1319962/
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су објављене у августовском броју италијанског часописа
Сете(Sette)из2000.године.

Портрет трудницекоји јеизмениоисторијуове теме,иза
зваонајвишеконтроверзи,усмериофокуснаовутемуупоп
културииотвориопуттрудничкомактукаожанрфотогра
фији,билајефотографијатруднеДемиМур(DemiMoore)
из 1991. године. (слика 6) Фотографију је за насловницу
августовског броја часописаВенитиФер направила чуве
наамеричкафотографкињаЕниЛибовиц(AnnieLeibovitz).
ОнајесатадашњимуредништвомчасописаисаДемиМур
која је тада очекивала друго дете, уговорила фото сесију
имајућинауму„гламурозанисекси”изглед.Однеколико
фотографијаДемиураскошнојзеленојхаљиниицрномве
шу,накрајујезанасловницунепланираноалиједногласно
изабранафотографијакоја јепрвобитнотребалодаслужи
самозапородичниалбум,каошто јетобиослучајсафо
тографијаманасталимтокомњенепрветрудноће,акоје је
такође направилаЕни.47На данасиконичнојфотографији,
Демијепотпунонага,лицемокренутаутричетвртположај,
ателомпредстављенаизпрофила,чимејенаглашенњенве
ликистомак.Једномрукомпрекривагруди,адругомукла
сичномгеступридржавадетеустомаку.Јединиаксесоарна
њој јелуксузаннакит–дијамантскеминђушенаушимаи
прстеннаруцикојомпрекривагруди.Затовремеочиглед
но револуционарна, фотографија на насловници изазвала
јескандалу јавностиимноштвонегативнихреакција,по
ставшивећсутраданмедијскасензација.Увећимградови
ма јеовајбројчасописараспродатурокуодсатвремена,
у мањим градовима је број на трафикама био упакован у

47Leibovitz,А.AnnieGetsHerShot,VanityFair,September8,2008.,12.05.
2020.,https://www.vanityfair.com/news/2008/10/annie_excerpt200810

Слика6©ЕниЛибовиц,ДемиМур,ВенитиФер,август1991.
Извор:Collins,N.Demi’sBigMoment,VanityFair,April16,2018
https://www.vanityfair.com/style/2018/04/demimoorecoverstory

august1991
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белипапир,анекерадњесуодбиледагапродајујерсуфо
тографијумногисматралинеморалним,увредљивимичак
порнографскимсадржајем.48

ПортретДемиМуркојапозираставаипогледасигурногу
својетелоиконтролунадњим,јавностјетумачилаусветлу
полемикаоабортусукојесуобележилепоследњедеценије
ХХвека,каоиусветлухришћанскогдуалногпоимањате
лаудругомстању,тесенасимболичкомнивоупостављало
стереотипнопитањедалијеречосветициилигрешници,
односноБогородициилиЕви,иакосеуовомслучајуиспо
ставилода је онаистовременоимајкаи секс симбол.49У
томтренутку,ДемиМур јеуживалаогромнупопуларност
каоглумицаиималаизузетновеликехонораре,првенствено
захваљујућивеликојиуспешнојулозиуфилмуДух(Ghost)
снимљеномгодинуданараније,иакосујемногипосматра
ли само кроз брак са БрусомВилисом (BruceWillis). Као
јавналичностиглумица,ињенотелосеуочиманекихсма
тралодонеклејавним,ананасловницијебиланагаитруд
на,штојесведотадауглавномбилостањерезервисаноза
приватанживотипородицу,акакојеовдебилоречисамоо
њојидететуунутарњеногтела,конзервативниприпадници
хришћанствасуовуфотографијувиделиусупротностиса
породичнимвредностима,докјесдругестранесвестотоме
даженаконтролишесвоје тело, сексуалностимајчинство
билоускладусафеминистичкимставовима.50Чакјеина
словинтервјуаВишеДемиМур(MoreDemiMoore)узовакву
фотографијумогаодасепротумачидвосмислено.Тајвише
слојнидуализамје,сматрасе,идовеодотаквогуспехафо
тографијепрекретницекојајекаснијепроглашенаједномод
стонајутицајнијихфотографијауисторији,иаконакнадно
постављенапитањаиницијалнонисубилациљ.51Фотогра
фијаје,желевшидапрославитрудноћуимајчинствонаје
данслободнијиначин,спонтаноизменилатадашњусликуо
другомстањуипомоглаженамадасеослободенаметнутог
стидаинепријатностикојисусезатодотадауглавномве
зивали.52ПоузорунаовајтрудничкипортретДемиМур,на
стаојенизисцениранихфотографијатрудницакојесусада
потпуносвесноислободнославилесвојемајчинство.Ени
Либовиц је још једномпоновила ову тему,фотографисав
шиСеренуВилијамс(SerenaWilliams)заавгустовскиброј

48Исто.
49Stensvold,A.нав.дело,стр.10.
50Исто,стр.185.
51TIME:100photos,Time,12.05.2020.,http://100photos.time.com/photos/

annieleibovitzdemimoore
52Leibovitz,А.нав.дело.
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ВенитиФера2017.године.53Осталеваријацијенаовутему
у виду насловницамногих светских часописа, урађене од
странебројнихфотографаукључујуипортретеактовеслав
нихтрудница:БритниСпирс(BritneySpears),КлаудијеШи
фер (Claudia Schiffer), Џесике Симпсон (Jessica Simpson),
МарајеКери(MariahCarey),СиндиКрафорд(CindyCraw
ford), Кортни Кардашијан (Kourtney Kardashian), Монике
Белучи(MonicaBellucci),КристинеАгилере(ChristinaAgu
ilera),НаталиПортман(NataliePortman)имногихдругих,а
наиконичнуфотографијуДемиМурурађенојеимноштво
пародија.54

Од поменутог тренутка у савременој историји, пракса да
популарне јавнеличностиутокутрудноћеангажујуфото
графекакобизабележилипериодукомсеонеспремајуда
постанумајке,посталајесвеучесталија.Данассемеђуфо
тографимазатуприликубирајунајтраженијиуметници,а
фотографијечестоимајуодређениконцепт.Једнаоднајпо
знатијихличностиданашњицеусветумузикеииндустри
јизабаве,БијонсеНоулсКартер(BeyoncéKnowlesCarter),
познатајеипочестомкоришћењуреференциизуметности,
попкултуреиафроамеричкеисторијеитрадицијеусвојим
наступимаиспотовима,алиипесмамакојимаоснажујеже
не.Потаквомнахођењу,засвојепортретеприликомдруге
трудноћејеиизабралањујоршкогфотографаетиопљанског
порекла,ЕјволаЕрискуа(AwolErizku),којисеусвомраду
честопоигравапознатимделимаизисторијеуметностире
конструишућиих у другачијем контексу замењујући глав
неактересликеилискулптуреособамаафричкогпорекла.
УтомстилуурадиојеисеријупортретаБијонсеудругом
стању,непосреднопре,алиинаконпорођајасановорођен
чадима.55Фотографијанастала2017.године,акојајебила
пласиранауфебруарупрекодруштвенемрежеИнстаграм,
обелоданила је вест да Бијонсе и њен супруг, репер Џеј
Зи (Jay Z), очекују близанце и изазвала велику еуфорију

53Aylmer, O. Behind the Scenes of the Serena Williams Cover Shoot,
Vanity Fair, June 27, 2017., 12. 05. 2020., https://www.vanityfair.com/st
yle/2017/06/serenawilliamscoverbehindthescenes

54Lincolne,P.Aunaturale!13beautifulcelebritypregnancynudes,Babyology,
June 28, 2017., 12. 05. 2020., https://babyology.com.au/pregnancy/stages
ofpregnancy/aunatural13beautifulcelebritypregnancynudes/nggallery/
image/pregnantcelebritiesaunatural10/

55Pentelow,O.MeetTheManBehindBeyoncé’sBoticelliEsquePhotoshoots,
Vogue,14July2017.,12.05.2020.,https://www.vogue.co.uk/gallery/beyon
cepregnancypicturesbumpdiary;иунаставкуБијонсејенајпреимала
спонтанипобачај о коме је наконнеког временаи јавно говорила, да
бипотом2012.годинеупрвојтрудноћиродилаћеркуБлуАјвиКартер
(BlueIvyCarter),а2017.годинеудругојтрудноћиблизанце,девојчицу
Руми(RumiCarter)идечакаСира(SirCarter).



309

АНА САМАРЏИЋ

јавности, посебно обожавалаца.56 Бијонсе на фотографи
јиклечинаколенима,увешуподвеломокруженацветним
аранжманима,усадавећтрадиционалнојпози,окренутате
ломупрофилу,алицеманфас,обгрљујућистомакобемару
кама.Ерискујеоваквомиконографијомнаправиоалузијуна
Богородицусместивши јеуокружење јаркогколоритана
ликнаБотичелијево,алипрвенственонаБогородичинврт.
Прозирнивеоивеликивенаццвећаизање,референца су
наореол,чимејеовојсавременојслицимајкедодатаједна
сакралнадимензија.

ДесетакданакаснијеуследиоједеветоминутнинаступБи
јонсенаПедесетдеветојдоделиГреминаградауЛосАнђе
лесу (59thAnnualGrammyAwards)који је својомдубоком
симболикомпоказаодајеречоједнојодимајчинству.57Чи
тавнаступнајавилајеуметничинамајкаитојебилаувер
тирауиконичностовогперформансакојијенајпрезапочео
видеопројекцијом.ИзпотпуногмракапојавиласеБијонсе
којајеутомтренуткубилаупетоммесецудругетрудноће,
одевена само у дводелни златни костим са златним орна
ментимаинакитомнаглави,ушима,вратуирукама,налик
наантичкубогињуплодности.Урукамаједржаладугачку
тананужутутканинукојасесвевремелелујала,дајућина
ступуједансензуалнииспиритуалникарактервећнасамом
почетку.Жутаизлатнабојасусвевремеималесвојусим
боликуусценографији–Бијонсесенапочеткупојавилакао
персонификацијаСунца, али јежутоиалузијанањенал
бумЛимунада(Lemonade)објављен2016.годинекојијена
овојдоделиГремијаосвојиобројненаграде.Каоврлоличан
уметничкипројекат,албумјенастаокаореакцијананевер
ствоњеногсупругаЏејаЗијаалиједобиознатнодубљезна
чењебавившисетемамаизафроамеричкеисторије,њеним
афричкимитексашкимпореклом,америчкимЈугом,поло
жајемжена и посебноженскимпрецима, те је убрзо пре
познатњеговсоциолошкиифеминистичкиаспект.Њимеје
исказанапатња,траумаиборбауафроамеричкојисторији,
али се истовремено славињихова култура.Дубоко личан,

56Фотографијујеодтренуткаобјављивањазаседамсатилајковаловише
од7,3милионаљуди,чимејеоборилатадашњирекордпобројулајкова
наИнстаграму;билајефотографијасанајвећимбројемлајковау2017.
години,аданассеналазинатрећемместуналистифотографијакоје
имајунајвећибројлајковауисторијиоведруштвенемреже(тренутно
имапреко11милионалајкова);Trendell,A.Beyonce’spregnancyphoto
breaksInstagram’s‘mostliked’record,NME,2ndFebruary2017.,12.05.
2020., https://www.nme.com/news/music/beyoncespregnancyphotobre
aksinstagramslikedrecord1965601

57Видео:Beyoncé liveperformanceat the2017Grammys(LoveDrought+
Sandcastles),YouTube,имеканала:Beyoncédoingtingz,постављен:Aug
3,2019.,12.05.2020.,https://www.youtube.com/watch?v=ZhdTAwkDu1Q
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ажанровскиразноврстан, албум је каоциклуспесамапо
дељеннаједанаестпоглављаодкојихјезасвакиснимљен
спотсауводомувидупоезијебританскосомалијскепесни
кињеВорсанШајр(WarsanShire),акојисузаједночинили
истоименифилм.58Једанаестпоглављаназванојепоразли
читимпсихичкимстањима,осећањимаиособинама,одко
јихпојединаимајуибиблијскереференце:Интуиција,По
рицање,Гнев,Апатија,Празнина,Одговорност,Реформа
ција,Опроштај,Васкрсење,НадаиСпасење.

Видеоефектинапочеткудавалисунаступуутисакнествар
ногионостраног,јерсусеснимцинаизменичнопреплитали
саБијонсекојасеналазиланасцени,алисеумракуније
разазнавалоштајенаекрану,аштауживо.НасценисеБи
јонсепојавилаудугачкој златној хаљиниПитераДандаса
(PeterDundas)прекривенојсветлуцавимперлицамасаизве
зенимсопственимпортретомнастомакуисаорнаментоми
накитомкаосаснимка.59Помоћусветлоснихилузијаиви
деоефекатаодједномјенесталаиутренуткусепојавилау
издањукаонаснимку,стимштосењенасликаумножавала
изговарајући стиховеВорсанШајрузлагану звучнупрат
њу:Далисесећашсвогрођења?/Далисизахвалнакукови
макојисупукли,баршунастојдубинитвојемајке?/Ињене
мајке/Ињенемајке/.60Утомтренуткусусенасцениполако
појавиле плесачице огрнувшиБијонсе тилом, а она је на
ставила:Уопштенеличишнатвојумајку!/Истаситвоја
мајка!/Очајничкижелишдаличишнању!/Какоданосиш
руж своје мајке?/Мораш да га носиш каошто она носи
разочарањенасвомлицу.61Утокустиховасепоновопојавио

58Филм Бијонсе: Лимунада (2016) у продукцији Гуд Компанија (Good
Company)иЏонатанаЛие(JonathanLia),делојегрупеуметникамеђу
којимасеналазеБијонсе,КалилЏозеф(Kahlil Joseph),ДикајлРимаш
(Dikayl Rimmasch), Тод Турсо (Todd Tourso), Јонас Окерлунд (Jonas
Åkerlund),МелинаМацукас(MelinaMatsoukas)иМаркРоманек(Mark
Romanek).Уфилмусепојављујубројнејавнеличностиизживотаумет
нице, попут члановањене породице и пријатеља.Beyoncé: Lemonade
(2016), IMDb, 12. 05. 2020., https://www.imdb.com/title/tt5662106/?re
f_=ttfc_fc_tt;Beyoncé:Lemonade(2016),Vimeo,12.05.2020.,https://vi
meo.com/260674272

59Lang,C.OnlyBeyoncéCouldPullOffaDressWithHerOwnFaceonIt,
Time,February13,2017.,12.05.2020.,https://time.com/4668868/beyonce
grammys2017/

60Бијонсе је у својимпесмама као увод користила стихове вишепоема
ВорсанШајричестоихспајала:Doyourememberbeingborn?/Areyou
thankful for thehips thatcracked, thedeepvelvetofyourmother/Andher
mother/Аndhermother?(преводауторасаенглескогјезика).

61Youlooknothinglikeyourmother/Youlookeverythinglikeyourmother./You
desperatelywanttolooklikeher./Howtowearyourmother’slipstick/You
mustwearitlikeshewearsdisappointmentonherface.(преводаутораса
енглескогјезика).
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снимакнакомеплесачицеразвијајутилокружујућиБијонсе
чијесусесликеумножавалеиодавалеутисакодвајањадуха
одтела,дабисепотомгруписалеокоњеиназнакпуцкета
њапрстимауметнице,убрзовишеструкоумножиле,доксе
упозадиничуло:Твојамајкајежена/Аженепопутњесе
немогусуздржати/.62

ПотомсеБијонсепоновопојавиланасцени,апројектованје
снимакњенетадапетогодишњећеркекојаокоњетрчкарау
жутојхаљини,доксеупозадиничујуженскивокалидечји
смех.ЗатимсенаснимкупоредБијонсесаобењенестране
појављујуона,њенамајкаињенаћерка,свеодевенеужу
то,чинећиједнуженскутријадуодтригенерације,аБијон
сесаблизанцимакојеносиустомакудругу.Њеноносеће
тело имало је велику симболичну улогу.Поново се слика
самеБијонсепојавиласаснимканапочетку,узстиховеНа
љубавникегледамкаонадрвеће/Израстајућиу,иједанод
другог/Тражећиистосветло/Заштосеплашишљубави?/
Мислишдаонанијемогућазанекогпопуттебе/Алитиси
љубавмогживота(љубавмогживота).63Окренуталеђи
ма,полакојенестајалаумрак,чимесусевидеопројекције
завршиле,аизмракасунасценуизронилебројнеплесачи
цеиБијонсекоја је започелауживосвојупесмуЉубавна
суша(LoveDrought)сапоменутогалбума.Узлатнојхаљини
сазракастиморнаментомувидуореола,Бијонсејеселана
столицуипочеладапева.Читаваиконографијајеутомтре
нуткубилареференцанаБогородицунапрестолуалиина
типМаријаГравида, ањенаженскасвитаплесачица јеса
ореолимаипрозрачнимхаљинамаподсећаланасветитељ
ке.Уједномтренутку,уследвеомазанимљивекореографије
састолицама,приказанеиуспотузаовупесму,Бијонсесе,
седевшинамеханизмомпричвршћенојстолици,наслонила
подпотенцијалноопаснимугломкакобисестекаоутисак
далебди.

Сценографија је такође била декорисана мноштвом цвет
нихлатицакојесусеналазиленаподијуму,алисутакође
падалеодозгокаодападајусанеба.Свевремесусветло
сни и други ефекти, по принципу барокног концепта бел
компоста(belbomposto)–јединстваууметности,креирали
атмосферу као да је реч о отвореномпростору у природи
салаганимповетарцемпомоћукогсуселелујалетканине

62Yourmotherisawoman,/Andwomenlikehercannotbecontained.(превод
ауторасаенглескогјезика).

63Ithinkofloversastrees/Growingtoandfromoneanother,/Searchingfor
thesamelight./Whyareyouafraidoflove?/Youthinkit’snotpossiblefor
someonelikeyou./Butyouaretheloveofmylife(theloveofmylife)(превод
ауторасаенглескогјезика).
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свихуметницанасцени.УбрзосууследилистиховиАкоће
модасеисцељујемо/Почећемопоново/Тисичаробњаккоји
мепоновосаставља/Наистиначиннакоји симепрепо
ловио/Учинидасумњичаваженанестане/ЊенРајбибио
љубавбезиздаје/Уопштенеличишнатвојумајку!/Иста
ситвојамајка!/.64Утомтренуткујесвитаплесачица,руку
испруженихкаБијонсе, окружујући је, заистаиформира
ла једнусликурајскогвртапуногцвећа.Наконовога,ди
ректнимиауторитативнимпогледом,Бијонсејенаправила
инстантдрамскупаузуизапочеладругупесмуЗамковиод
песка (Sandcastles) коју је отпевала све време седевши на
столици.Завршившипесму,усталајесастолице,доксусе
плесачицеокоњеокупилеуставупоклона,аонеизањеста
јалесурукураширенихканебу,доксусесаснимкачули
стиховикојимасенаступзавршио:Постојиклетва/Којаће
битипрекинута/Хиљадудевојакаподижусвојеруке/Сада
кадајепомирењемогуће/Акоћемодасеисцељујемо/Нека
будевеличанствено.65(слика7)

Овај перформанс је посматрачу деловао као визија, а Би
јонсекаоотелотворењеМајке.Каотрудница, она јепред
стављенакаоантичкабогињаплодностикојаводипорекло
јошодпраисторијскихпредставажене,азаједничкајераз
личитиммитологијама.Њенстомакуказујенановиживот,а
онасамапредстављаМајкуПрироду,МајкуЗемљуиСунце.
МајкаЗемљајеималавеликизначајуантичкимкултурама,

64Ifwe’regonnaheal/Wegonnastartagain,/Youarethemagicianpullingme
backtogetheragain,/Thewayyoucutmeinhalf./Makethewomanindoubt
disappear./Herheavenwouldbealovewithoutbetrayal./Youlooknothing
likeyourmother,/Youlookeverythinglikeyourmother(преводаутораса
енглескогјезика).

65Thereisacurse,/Thatwillbebroken./Onethousandgirlsraisetheirarms./
Now that reconciliation is possible,/ Ifwe gonna heal,/ Let it be glorious
(преводауторасаенглеског).

Слика7Бијонсе,ПедесетдеветадоделаГреминаграда
Извор:©BEYONCÉзваничансајтБијонсе,Feb.16,2017https://

beyonce.com/image/grammys201774//
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каохтоничнобожанствоибожанствоплодностиодкогсе
тражилаобилатажетваилипород.66Бијонсеусвојимпесма
маи спотовима често користимитологију свог зодијачког
земљаногзнакаДевице(GiftFromVirgo,Signs,WorkItOut,
Apeshit)тесеиуовомнаступурекреираједанритуалплод
ности уз помоћ плесачица као племена и мноштва цвећа
каосимболаЗемље.67Племенскакултура,посвећење,одећа,
орнаменти,накит(посебноогрлица)иумноженефигуреи
рукенаснимцима,указујунаафричкуихиндумитологију.
Свудазаступљенозлатоикрунанањенојглавиасоцирајуна
владарскуиконографију,аликакојечитавасимболикапре
тежносакрална,БијонсејепредстављенаикаоБогородица.
Синтезомразличитихрелигиознихсимболаиздревнихми
тологија и хришћанске традиције која је свакако наследи
ламноштво античкихмотива,Бијонсе је ублагословеном
стању,уочимапосматрачаовогетеричногитрансцедент
ногнаступа,посталаперсонификацијаженскогпринципаи
УниверзалнаМајка,носећипорукуоженскомоснаживању,
мајчинскојљубавиипожртвованости,опроштају,помирењу
иисцељењу.

Визуелнепредставе трудница су, пратившиисторијужене
западног света, прешле дуг пут од екстрема скривености,
страха, неизвесности, стигме, осећаја срамоте и кривице
до радости, контроле и слободе. Трудноћа није само фи
зичкапроменателаипсихичкогстањажене,већприпрема
задваживота–једанизмењени,адругипотпунонови.На
симболичкомнивоутрудноћајекаомајчинствопрепозната
одувек, али историјске околности у различитим периоди
мадоводилесудоразличитихреакцијанању.Дуалнистав
хришћанствапремателу,пренеосеинасликукојасефор
миралаотелутруднице,варирајућиусвојојстрогоћиили
благослову,узависностиодситуације.Хришћанскипогле
динатрудноћуимајчинствоиданассузаступљени,алису
избориженевећи.Упрошлостисуженевећидеоживота
биле,илипокушаваледаостануудругомстању,што јеу
потпунојсупротностисавизуелнимпредставамакојесусе
сачувалеумаломброју,какојеприметилаКаренХерн.Раз
војмедицине,либералнијиставовидруштваиеманципација
женадовелисудоновихпоимањатрудноће.Новадруштве
наулогаженепозициониралајетелотрудницеусредиште
савременихполитичкихдебата,какосматраАнаСтенсволд

66Чајкановић, В. (1994) Студије из религије и фолклора: 1925–1942,
Београд:СКЗ:БИГЗ:Просвета:Партенон,стр.65.

67Превод аутора са енглеског језика:Gift From Virgo (Поклон од Деви
це),Signs (Знаци),Work ItOut (Вежбај илиСмисли,разради),Apeshit
(псовка,вулгарниизразприљутњиилибесу).
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(АnneStensvold).Визуелноусвемутомеданасимазначај
нуулогукојавишенијесамоморализаторска,алиможеда
будеидаљепропаганднаиангажована.Развојтехнологије,
феноменмасовнихмедијаидруштвенемрежеомогућилесу
даженеданассамекреирајусликуосвојојтрудноћи,која
можедабудеодразличногсензибилитета,потпуноприват
наилијавна.Порођајисеунекимкултурамаснимају,ада
нассенереткодешавадаженефотографишусвојудецувећ
упородилиштуитефотографијепласирајуујавностпутем
интернета.Натајначинонепостајудеосвакодневневизу
елнекултурепачакитренд.Оноштојеизузетнопопулар
но на интернету, постаје вирално, а неретко се дешава да
се,наконселекцијевизуелнихматеријала,онипронађуиу
музеолошкимкруговимакојипоследњихдеценијаиспитују
концептинтерактивностииприближавањамузејапублици.
То супрепознали светскимузејинаконфеномена селфија
(Selfie),алипримерзатаквупраксусуидвепоменутеизло
жбеусковезанезатемутелаРајскатела:Модаикатоличка
имагинација(2018)МетрополитенмузејауЊујоркуиПор
третисањетрудноће:ОдХолбајнадодруштвенихмрежа
(2020)ФаундлингмузејауЛондону.Иакопопкултуричесто
нијепризнатстатусуметности,стичесеутисакдабитема
трудницеуисторијиосталаидаљенезапаженадафотогра
фијаДемиМурнијеизазвалатаквереакцијејавности,што
је потом проузроковало низ студија о историји трудноће,
односно да фотограф Бијонсе НоулсКартер није извукао
темуиззаборава,служећисереференцамапрвенственоиз
хришћанскесакралнеуметности.
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FROMMADONNATOMADONNA

IMAGEOFPREGNANTWOMANINARTFROM
CHRISTIANTRADITIONTOPOPCULTURE

Abstract

Rare images of pregnant women in art history have resulted in
insufficient theoretical representation of this topic, which has only
recently begun to be studied. The reasons behind rare images of
pregnancyaremultiple,suchassecrecyfromthepubliceyeprimarily
duetothefearofmiscarriage,deathofthemotherorthenewbornin
childbirth(becausechildbirthusuallytookplaceathomeorinaprivate
space,untiltheearlytwentiethcentury)aswellassomereligiousand
socialattitudestowardspregnantwomen.Also,artistscouldeasilyedit
theirworkbyremovingthepaintedbellyifnecessary,especiallyifit
wasaseatedfigure.Thispaperaimstoshowtheimagesofpregnant
women focusing on the Christian tradition. It brings together two
symbolic figures through themotif of a pregnant woman:Madonna
(MotherofGodintheWesternChristiantradition)asthecentralfemale
figure ofChristianity, andMadonna as a symbol of popular culture.
Preservedexamplesthathavechangedtheimageofapregnantwoman
throughouthistoryareanalysedchronologically.Thebodyofapregnant
womanwasobserved in thepastmainly through thedualattitudeof
Christianitytowardsthebody,whichmadeitproblematic,butChristian
referencescanalsobefoundintherepresentationsofpregnantwomen
in theart andpopcultureof today,withverydeveloped symbolism.
With the development of technology and medicine, the knowledge
of the female body becamedeeper,while social changes led to new
conceptionsofpregnancywhichthenreflectedinthevisualculture.The
developmentoftechnologyandthephenomenaofmassmediaandthe
socialnetworkshaveenabledwomentodaytocreatetheirownimage

ofpregnancy.

Keywords:pregnancyinart,pregnancyinChristianity,motherhood
inart,bodyinChristianity,Christianityandpopart,Christianityand

popularculture


