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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
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ГРА ФИ ТИ: КОН СТРУ И СА ЊЕ 
ТЕ О РИ ЈЕ ИЗ ИС КА ЗА  

УМЕТ НИ КА И НЕ КЕ  
НЕ ДО У МИ ЦЕ

Сажетак:Урадусеанализирајупојединиисказиуметникакојису
насталикаоговоросопственомрадуиуметничкимуверењима,
алиобликованишироко,каоопштисудовиоуметности.Овииска
зипостајутеоријскеформулацијепримењивенамногоширикруг
дела,паинарадикалнијеуметничкепраксе.Притомесеоткрива
питањедалисузатоодговорниуметнициилиисторичариумет
ности,којисепозивајунањиховеставове.

Кључне речи: теорија уметности, графити, 20. век, историја
уметности,етичкапитања

Историјауметностије,бавећисесвојимпредметомсаисто
ријске дистанце,1 углавном избегавала да тумачи етичку
странууметности.Онасагледаваликовноделоуконтексту
развојауметностиилиуоквиримавременаукомјенастало
(историјског периода, културе, друштва, науке,филозофи
је...)илиувезисауметниковим(јавнимиприватним)живо
томипримећуједауметничкоделопоправилуодступаод
претходнихделазатеченеуметностиидоносинештоново,2

1 РеализованонапројектуМНТР147019:Традицијаитрансформација,
потпројекатСтратегијебаштињења.

2 Janson,H.W.(1982)Istorijaumetnosti:pregledrazvojalikovnihumetnostiod
praistorijedodanas,Beograd:Jugoslavija,str.917.
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паидасамуметниковживотнереткоодступаодустаљених
друштвенихнорми,ураспонуоднеформалногпонашањау
комуникацији,прекораскидасаграђанскиммораломпасве
донесрећног,изолованог, „уклетог”уметникаилиреволу
ционара којимењапостојеће устројство света.3При томе,
повремено констатује етичке или морализаторске теме у
уметничкимделимаиуглавномнеобраћапажњунаутицај
који биографија неког уметника остварује наживоти рад
обичнихљуди.

Проблем

Стањеједругачијекадајеречоставовимауметника(сећа
ње,изјава,интервју;стејтмент;декларација,програм,мани
фест;трактат,предавање;приказ,коментар,есеј,критика),
крозкојеисказујесвојупоетику,њенеосновеиимпликаци
је.Утимставовимапрепознајемодваслојаподатака.Један
јеговоросеби,сопственомживотномиуметничкомиску
ству,преференцијама,интенцијама,итд;другијеговорора
знимуметничкимпитањима,појавамаиуметностиуопште,
настао генерализовањемипроширивањемпоменутоглич
ног,појединачногискустваначитавуобластуметности.То
судваслојасроднихставова,којиимајузаједничкуосновуу
личностииживотууметника,штосеможевидетинаприме
рууметника,4уметникатеоретичара,5уметникапредавача,6
илиуметничкихпокрета.7Овојеизворнеобјективностиили
пристрасностиуметникакаопотенцијалногкритичара,која
јеуоченаипроучаванаунауциоуметности.8Историјаумет
ностипрепознајеовеставовекаосебиблискуделатност(да
кле,невишекаодеоуметности)ипитањеједалибимогла
даихпроцењујенаучнометиком.

Приступ

Етичкенедоумицеуисторијиуметностинастајуувекуси
туацијамаслободногодлучивањаоделовањуипоследицама

3Трифуновић,Л.(1982)СликарскиправциXXвека,Приштина:Јединство,
стр.1418.

4Dibife,Ž. (1996) [odlomci izpisama i razgovora],Likovne sveske, br. 34,
Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Univerzitet umetnosti,
str.135155.

5Kandinski,V.(1996)Sećanja,Likovnesveske,br.34,Beograd:Zavodza
udžbenikeinastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.131142.

6Gavrić,G.(2014)Nacrtzajednupedagoškupraksu:slučajPaulaKlea,Beo
grad:AlbatrosPlus.

7Драгојевић,П.(2001)Елементинеокласицизма.Настанакисклопједног
стилауликовнимуметностима,Београд2001,стр.8791.

8 Petrović, S. (1989)Boja i savremeno srpsko slikarstvo: ka fenomenologiji
slike,Beograd:NaučnaknjigaiNiš:Prosveta.
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којеизњегапроистичу.Тоделовањесеодликујезадирањем
у„ткиво”ликовногдела(конзервација,рестаурација,рекон
струкција, заштитадобара); утицањемнаживот, схватања
и рад уметника (ликовна критика); контролисањем усло
ваукојимасеуметностствара,проучаваичува(културна
политика); пројектовањемразвоја тј. предвиђањемразвоја
уметности(Ренакјетоназвао„прорицањем”).9Чакисамим
својимпостојањем,историјауметностиделујенауметнич
купродукцијусвогадоба:онаненамернодајеуметницима
моделе заодабиричувањеподатака,крозњуонипостају
свесникаталогизирања,описа,поделенафазе,иосталог.

У односу на наведене активности, теорија само на први
поглед изгледа „безазлено”; иако не делује директно, она
посреднопроизводидејствакојамогустваратиетичкене
доумице.Онаделујенауметностнавишеначина:учеству
јеуформирањуестетике,којапотомутиченаразвојумет
ности;помажеуформирањукритичкихсудоваоактуелној
уметничкојпракси;формираосновносхватањеотомешта
је уметност.Управо у тај опсег теоријских ставова, изме
ђуначелних,условнореченоопштеестетских,конкретно
теоријских и критичких смештају се и уметнички искази/
ставовиосопственомраду.10

Захваљујућичињеницида„нивеликиестетичаринемогу
изнутра дубље разумети суштинске стваралачке проблеме
каоштотомогувеликиуметници”,11естетикапризнајесуд
уметника као један одизвора естетике, тачније, „естетике
одоздо”.12Међутим,далитакоформиранаестетикаповрат
ноделујенауметностјестетеоријскопитањенакојеседо
бијајуразличитиодговориузависностиодтогакојисеисто
ријски период проучава: античка естетика је деловала на
себисавременууметничкупраксу,13алипочетком21.века
уметносткојајемедијски,технолошкиитржишноодређена

9Epilog: umetnost u XX veku, u: Renak, S. (1960) Apolo. Opšta istorija
likovnihumetnosti,Beograd:Mladopokolenje(!),str.436457.

10Далисправомспадајуутеорије,требалобипосебнорасправити.На
пример,Barash,M.(1998)ModernTheoriesofArt,2:FromImpressionism
toKandinsky,NewYork:UniversityPress,заснивасвојукњигунаанализи
научнихтеоријаикњижевнихесеја,ненаставовимауметника.

11Ранковић, М. Утицај естетике на уметност, у: Утицај естетике на
уметност, зборник радова, уредници Новаковић, М. и Поповић, У.
(2010)Београд:ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.20

12Grlić, D. (1983) Estetika, knj. 2: Epoha estetike, Zagreb: Naprijed,
str.221300.

13ДрашкићВићановић, И. Утицај естетике на уметност. Грчка ликовна
уметносткаовизуелизацијапојма,у:Утицај естетикенауметност,
зборник радова, (ур.) Новаковић, М. и Поповић, У. (2010), Београд:
ЕстетичкодруштвоСрбије,стр.145151.



91

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ

нестојиподпогледоместетике,којапроналазиатрактивни
јаподручјаиспитивања,14иимауметникакојисами,непо
средно,преносесопственаестетскаитеоријскасазнањау
својууметност.15Стогајезаодговорнанашепитање(дали
уметниковисказ о уметности – уопштен до облика естет
ског суда, примењен као теоријски став и усмерен у кри
тику јестеформулацијаузчијеформирањеикоришћење
идеиодређенаодговорност)потребноупознатиштовише
историјскихпримера.

Налази

Овдеможемокаопримерпонудитипрепознавањаграфита
каоуметности,кадасеизпознатихставовамодернихумет
ника конструишеодређена „теорија графита”.Она је нео
пходна,јертоштосеуједномбројусавременихликовних
делаграфитикористекаоликовнимотив,односнокаодео
иконографијесавременогпростора,јошнезначидасугра
фитиуметност;тонепроистичечакниизчињеницедапо
јединиликовниауториимитирајутехничкииликовнипо
ступак графита. Потребно је неко теоријско оправдање и
објашњење постојеће праксе. Каошто, рецимо, манифест
футуризма омогућава посматрачу да разумефутуристичко
дело,његовуидеологијуипоетику,16такоистобимуједна
имагинарна теорија графита помогла да их  прихвати као
уметност.(Текпотомбисемоглиразуметиновијиконцепти
каоштосуStreetArt,Neograf tiиостали.)

Кадасе,запотреберазумевањаграфитакаоизражајнефор
ме,окренемоидејамауметника,наилазимонавеликиброј
формулацијакојеби,мадасунастајалеуодбрануразличи
тихновихправацаууметности(импресионизам,симболи
зам,фовизам,кубизам,футуризам,дада...),могледаважеи
заграфитескраја20.века,ачакидаихпотврдекаоједанод
видовауметничкогстварања.

Хронолошки, ове формулације обухватају период од сто
тинакгодина,одМанеадопопарта.Проблемскигледано,
садрже скалу ставова у распону од, условно речено, оп
штеестетикедопосебне теорије ликовнихуметности: ту
мачесуштинууметностииначелнаочекивањаодње,циљ

14Вуксановић,Д.Естетика,remixстратегијеукултуриисавременаумет
ничкапракса,у:Утицајестетикенауметност,зборникрадова,(ур.)
Новаковић,М.иПоповић,У.(2010),Београд:ЕстетичкодруштвоСрби
је,стр.247.

15Исто,стр.251.
16Упоредити:Димовски,В.(2012)Манифесткаопосебноделоавангарде,

докторскадисертација,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,стр.10.
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уметничког стварања; феномен настанка уметничког дела
(или извор стварања) и противљење одређеној затеченој
пракси;форму,уметниковприступстварању,принципера
да,поступакиконкретнесугестијеореализацијиивредно
вањудела.17

Полази се од познавања графита као феномена који нас
окружује и од једног броја уочених одлика, могућности,
елеменатаовогначинаизражавања.Потомсеууметничким
исказимапрепознајуформулацијекојеоправдавајуте(или
такве) елементе. Резултат, у грубимцртама, сведен за ову
приликусамонанајбитнијеставове,изгледаовако.(Уме
ђунасловимасу„ударне”новостикојепостепенопомерају
схватањаодтрадиционалносхваћенеуметности,канечем
другом)

Уметностјеизразпојединца

Унизууметничкихисказаистичеседауметностпредста
вљаизразаутора,његовеличности,емоција,тренутногста
ња,илињеговогдуха,идеја,знања,ставоваисличноида
каотаквакомуницираса гледаоцемистихсхватања.Мане
(Manet)кажедахоћедабудеонсаминикодруги.Одилон
Редон (Redon) објашњава да је уметничко дело „фермент
емоцијекојуумјетникнуди. (...)Дјеловањенадухгледао
цакојећепроизаћи(...)изазваћеуњемуфикцијевишеили
мањезначајне,већпремањеговојосјећајностиипремасна
зињеговеуобразиље.”18ПолГоген(PaulGauguin)подвлачи
разликеизмеђустваралаца:„Заштоондаданестварамораз
личите хармоније које одговарају нашем душевном стању
(...) изражавањамислипомоћу свегаосталог (...).Немојте
сувишекопиратиприроду.Умјетностјеапстракција.Црпи
тејеизприродеудубљавајућисепредњомумаштање.”19

Уметностнијестварвештине
Полазећиодистеидејеоизразуличности,ВанГог(Vincent
van Gogh) доводи разлике у изразима до крајње границе
уметности: „Хоћудао себиоставимнекиспоменуобли
куцртежаилисликаријаизрађенихнеизсамозадовољава
њакаквогукусаууметничкојствари,негодаизразимједан

17Истаскалапрепознатљивајеиизмеђуестетике,теоријеиликовнекри
тикеувремеформирањанеокласицизма,упоредити:Драгојевић,П.нав.
дело,стр.2363.

18Ставови из Редоновог дневника, наведени према: Dorival, B. (1957)
Savremeno francusko slikarstvo, 1: Od impresionizma do fovizma 1883
1905,Sarajevo:Svjetlost,str.49.

19Уједномсвомписмуод14.1.каоиуразговорима:Dorival,B.(1957)nav.
delo,knj.1,str.70i74.
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искренљудскиосећај.(...)уметностјевећаиузвишенијаод
нашевештине.(...)онајкоговориможебитилишенговор
ничкевештине.”20

Нису важни узори, традиција, обука, техничко и
занатскознање
Саистогполазиштаиистимприступом,Вламенк(Maurice
deVlaminck)дајејошоштријуформулацијуорелативности
уметности:„Осећаосамбеснувољудастворимновисвет
(...)засамогсебе(...)нагонскисам,безикаквеметоде,при
казиваонеуметничкунегољудскуистину.(...)Сликаосам
дасредимсвојемисли,даумиримсвојежељеинарочитода
унесемусебемалочистоте.(...)Никаднисампомислиода
постанемуметниксликар.”21(Удаљемтексту,хвалисекако
никаданијебиоуЛувруитврдидапрезирекултуру.)

У сагласју са таквим ставом јеМанифест футуризма, где
се каже: „(...)Мижелимо да уништимомузеје, библиоте
ке,академијесвихврста,дасеборимопротивморализма,
феминизма и сваког опортунистичког и утилитаристичког
живота.”22

Постојећиуметничкипредмети,медији,форме...са
мосусредство
Бранећиаутономијууметностиодприроде,појединиставо
випроналазеуњојновувредност.ЖоржБрак(GeorgeBrac
ques)објашњава:„Заменекубизам,илибоље,мојкубизам
јесредствокојесамствориозасвојуупотребуанадасвеу
циљудаприлагодимсликарствосвојимспособностима.Из
ван тогаразлогакубизамменеинтересује, вишеодсвега
волимсликарство.”23ФернанЛеже(FernanLéger)додаједа
“свакипредмет,слика,архитектонскаорнаменталнакомпо
зиција,поседујевластитувредност,строгоапсолутнуине
зависнуодоногштоможедаприказује.”24Арп(HansArp)
припремаослобађањеодтаквогпредмeтакадкаже:„Тесли
ке,скулптуреипредметитребадаостануанонимниибуду
деовеликихделаприроде.(...)Разумсепрецењује,атојеу
нашедобапроузроковалоконфузију.”25

20IvičevićDesnica,J. (1979)Postimpresionizam: izvorimoderneumjetnosti,
Zagreb:Mladost.

21Исто.
22Упоредити: Italijanski likovni futurizam (1982), tematski broj,Delo, br.1,

Beograd.
23Dorival, B. (1960) Savremeno francusko slikarstvo, 2: Od fovizma do

kubizma19051911,Sarajevo:Svjetlost,str.273274.
24Исто,стр.283.
25Jelenski,K.A.(1979)Posle50godinaavangarde,Delobr.67,Beograd.
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Каоуметничкосредствоможепослужитибилошта
Докекспериментишеразнимтехникама,Дифи(RaoulDufy)
долази до формулације да сликар има улогу “посредника
између инспирације која тражи израз и материје која има
властитиживот.(...)уметникнесмедазахватиусвојуин
спирацију,онбијепатвориоиизневерио”(...)материја„има
својувластитулепоту”.26ТимеДификаодапрецизираГоге
новставоизражавању(...)помоћусвегаосталог.Туидеју
јеипакнајобухватнијеобразложиоКандински,рекавшида
„(...)човек,свесноилинесвесно,тражиматеријалниоблик
вредностикојауњемуживиудуховномоблику.”27(...)„Бу
дућидајеобликсамоизразсадржаја,асадржајјекодраз
личитихуметникаразличит,јасноје,дајемогућеистовре
менопостојањемногихразличитихобликакојисуједнако
добри.28(...):

 велика слобода која семногима чини безграничноми
која

омогућуједасечуједухкоји

можемоуочитијерсеизузетноснажноочитујеуства
рима

њемумалопомалосваподручјадухапочињуслужити
каоалат,те

насвакомподручјудуха,даклеиупластичнојуметно
сти (нарочито сликарству) ствара многа појединачна и
групнаизражајнасредства(облике)и

њемуданасстојинарасполагањуцеласпремница,што
значи да као обликовне предмете може употребљавати
савматеријалод„најгрубљег”дооног(апстрактног)који
живисамодводимензионално.”29

Полок (Jackson Pollok) препознаће време и културу као
условезаодабиртогматеријала,тврдњомда„новепотре
бе изискују нове технике (...) модерни сликар неможе да
искажеовонашевреме(...)старимоблицимаренесансена
примерилиоблицимабилокојепретходнекултуре”.30

26Уметниководговорна једну анкетуиз 27. 12. 1935. године.Наведено
према:Dorival,B.(1960)Savremenofrancuskoslikarstvo,2:Odfovizmado
kubizma19051911,Sarajevo:Svjetlost,str.128.

27Kandinski,V. (1968)Oproblemuoblika,Životumjetnostibr.78,Zagreb,
str.94.

28Наистомместу.
29Исто,стр.95.
30Polok, Dž. (1996) [odlomci iz razgovora]Likovne sveske br. 7, Beograd:

ZavodzaudžbenikeinastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.209.
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Уметностможебитинасвакомместу;свакоможе
битиуметник
Кандинскијеовомформулом(посебно,реклобисе,тачком
6) обухватио читаву уметност која се појављивала током
следећих сто година.Паралелно сањом, изводе се консе
квенцеоупориштимауметности.Мајаковскисезалажеза
напуштањеуметничкихинституција ипреливањеуметно
стиусвепросторе:„Нетребанаммаузолејуметностигдесе
обожавајумртвадела,већживафабрикаљудскогдуха–на
улицама,утрамвајима,уфабрикама,урадњамаиураднич
ким кућама.”31Манифест дадаизма се залаже за демисти
фикацијуулогеуметникаираспоређивањестваралаштвана
све људе: „Дух апстрактне уметности представља енорм
ноширењечовековогсмисласлободе.Верујемоубратску
уметност:тојеновамисијауметностиудруштву.Уметност
(...) мора служитиформирању новог човека.Мора припа
датисвима,безкласнихразлика.Желимодаокупимокре
ативнуснагусвакогпојединца,дамупомогнемодаоства
ри своју мисију за добро општег задатка (...) дати израза
осећањима(...)”32

Уметностјепросторзаакцију
Две претходно наведене формулације лепо се повезују. С
једнестране,Јеленскиподсећанаосновуметности,приче
му је уметност само средство, јер: „(...) у данашње време
младичовекчестопостајесликар(...)затоштосликарство
нуди најсигурнији и најнепосреднији излаз агресивним и
снажним темпераментима.”33 С друге стране, Розенберг
(Rosenberg)бришеразликуизмеђууметничкогстварањаи
живота:

„Уједномтренутку,сликасе(...)појављујепрекаоаре
назаакцијунегокаопросторукометребарепродукова
ти,прецртати, анализиратиили ’изразити’предметкоји
једатилизамишљен(...).(...)исамаестетикајепрешла
удругиплан.Облик,боја,цртеж,композицијасусастој
циодкојихниједаннијенужан.Сликарствокојејечин,
неодвојивојеодуметниковогживотописа.Самасликаје
’тренутак’ у нечистој сложености његовог живота. (...)
Овоновосликарствоодлучнојеизбрисалосвакуразли
куизмеђууметностииживота.Изтогапроизлазидасве

31Трифуновић,Л.(1968)УметностОктобра,Уметностбр.13,Београд.
32Janco,M.CreativeDada,in:DadaMonographofAMovement(ed.)Verka

uf,W.(1975)London,pp.2829.
33Jelenski,K.A. (1979)Posle 50godina avangarde,Delo br. 67,Beograd,

str.162.



96

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ

објављује ову уметност.Свешто год је акција, на било
којемступњубила–психологија,философија,историја,
митологија,култхероја,свеосимуметничкекритике.(...)
Новаслика,чин,неподлежеуметничкојестетици.”34

Свеможепостатиуметничкимпредметом
Акојеуметностсвугде,акосвакоможебитиуметник,ако
немаразликеизмеђуживотнеакцијеиуметности,ондајош
требаразјаснитиуметничкипредмет.Дибифе(JeanDubuf
fet) каже: „Многеособе супонетеомаловажавајућимпре
дубеђењем,заузимајућиједанклеветничкистав(...).Хтедох
даимоткријемдасустварикојеонисматрајуружнима,које
сузаборавилидагледају,исамевеликачуда.(...)неодбијте,
молимвас,безвреднимпредметимасвакушансу(...).”35По
требнајечовековавољаилимисао,намераиакција,којаће
дотаћидеостварностииондаседобијауметничкипредмет,
којиизванредноформулишеРозенберг,одговарајућинапи
тањештајемодернауметност:„Онанијечакнистил.Она
немавишеништазаједничкосвременомукојемјепредмет
биостворенниснамеромствараоца.Тојенекастваркојојје
некопомоћусвоједруштвенемоћиодредиодапсихолошки,
естетичкиилиидеолошкиприпаданашемвремену.Питање
којесеуповодунекенађенествариилинаплавинепоста
вљајесте:којујепронашао?(...)(...)комаддрветанаплажи
постајеуметност.”36Јеленскидодаје„делакојаусвојевре
менисупредстављала уметност –предметимагије, оруђа
свакодневногитд–добијајусвојствомодернеуметности.”37
Теоријапотомобјашњавададелонастаје„каоиндивидуал
ниизразодређенихназораштосеуједномпросторујављају
иразвијају,абиваприхваћенооддруштва(...)каосимптом
ипотврданекихуњемупостојећихсхватања,погледаирас
положења.”38

Кључнетачке:аутор,дело,поступак
Посленаведенихставова,сасвимновозначењеимаХокни
јева(Hockney)парола:„Сликамоноштомисесвиђа,кадми
сесвиђаигдемисесвиђа.”39Акосвевремеимамонауму

34Rozenberg,H.(1968)Američkislikariakcije,Životumjetnosti78,Zagreb,
str.133139.

35BihaljiMerin,O.iStefanović,Lj.(1972)Posle45:umetnostnašegvremena,
BeogradZagrebLjubljana:Mladinskaknjiga.

36Rozenberg,H.nav.delo,str.139.
37Jelenski,K.A.nav.delo,str.165.
38Denegri,J.(1970)Aspektiialternativeposleratnihpokreta:odenformelado

siromašneumetnosti,Umetnostbr.21,Beograd,str.43.
39Lippard,L.(1967)PopArt,Beograd:BIGZ.
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графите,ондајеХокнијеваформулацијаједнаодкључних;
другаједостастарија,даојујеМорисДени(MauriceDenis)
кадјезакључиоданетребазаборавити„дајесликаусвојој
суштиниравнаповршинапокривенабојамакојесусложене
премаизвесномреду.”40

Коментар
Заовакоизабране,описанеикласификованеставовезајед
ничкоједасунаучнонедоказани.Заснованиналичномтем
пераменту,духуиискуству,нереткосудеонедоследноги
променљивогначинамишљења.Жанровскиразнолики,тер
минолошкиипојмовнонеуједначени,понекадвишезначни,
енергичнииемотивни,подсећајунаочигледнеструктурне
разликеизмеђууметности(иликњижевности)сједне,ина
укесадругестране.Запраћењемогућностиприменеових
ставова,одкључнејеважностизапажањедасуисказипре
широкиуодносунапредметиуметниковосазнањеоње
му.Разлогзатојештојеслучајноипојединачноискуство,
уопштавањемформулисанокаоопштеважеће,личноузето
каотеоријско.Извесноједанијесаморечонесналажењу
саречима.Једанодузоркаоваквеартикулацијеставоваје
стеаранжирањесоцијалногамбијентазапријемсопствене
уметности, уз неразмишљање о последицама. Последица
можебитидасеоваквеформулацијенепримењујунагра
фите,негоинарадикалнијеакције,дапостану„теоријско
уметничко”покриће занизнеуметничких (могућеинеху
манихинеконтролисаних)акција.41Какотоспречити,осим
ангажовањемсопственеличностикаомерилавредности?42
Тусмостиглидопитањамотиваиодговорности,атојесу
етичкапитања.

Закључак

Акосамиауториграфитанисуформиралисвојеисказе,из
весноједасурадили(сликали)ускладусаовдеизложеним
уметничкимидејама; или су били подњиховим утицајем,
илисуразмишљалинасличанначин,небитно је зачиње
ницу да се овим ставовима могу објаснити, образложити

40Dorival,B.(1957)nav.delo,knj.1,str.43,109.
41Упoредитиразличитеприступедефинисањауметности:Šuvaković,M.

(2005)Pojmovniksuvremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,Ghent:Vlees&
Beton,str.130.

42ЗанимљивајеДишановаопаска:„GospodinTaji taj jevelikiumetnik,a
nekidrugiTajitajnijeumetnik,iobojicasevrteokojedneistestvari.Alivi
dite,kodonogprvogpostojinekozračenjekogakoddrugoganema,itozna
čenjesenemožeanaliziratirečimaniukakvomobliku.”Dišan,M.(1996)
[odlomciizrazgovora],Likovnesveske,br.12,Beograd:Zavodzaudžbenike
inastavnasredstvaiUniverzitetumetnosti,str.97.
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иодбранитиграфитикаовидликовнеуметности.Накоме
јеодговорност?Далијеуметностделоваланамладеауто
реграфита,илисутобилеуметничкеидеје,односно,дали
на себе преузима одговорност онај критичар, теоретичар,
историчаркојићепостојеће ставовеуметникаупотребити
у одбрани и објашњавању графита? Најзад, чији интерес
суштитилиауторинаведенихформулација:својесопстве
не,свогстваралаштва,уметностиуопште,публике,културе,
истине...?Одавноје,некимдругимповодом,Гогенпоказао
тусамосвестоширемделовањуњеговепраксеипоетике,
изјављујућида„сликарикојисекористеданастомслободом
дугујуимени.”43Удухупочетних ставоваисторије умет
ностидауметникнеможебитиморалноодговоранзасвој
(уметничкиаитеоријски)рад,моглобисезакључитидаје
одговорсличанономкојисеможедатиувезисапознатом
Ајнштајновомформулом:научникјезаслужанзатоштоје
доформуледошао,алитешкогајесматратиодговорнимза
њенудаљу(зло)употребу.
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