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МА СКИ РА ЊЕ КАО  
СЕК СУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВИ ЂЕ ЊА 

– ОН ТО ЛО ГИ ЈА И ОТ ПОР
Сажетак: Сли ка же не у ви зу ел ним умет но сти ма про фи ли са
на је и огра ни че на дру штве ним кон струк ти ма, ко ји је об ли ку ју 
и ре пре зен ту ју у скла ду са по тре ба ма му шког ау то ра са јед не и 
по сма тра ча, са дру ге стра не. Сли ка же не про из ве де на је у та
квим дис кур зив ним окви ри ма да од сту па од есен ци јал не жен ско
сти, ин си сти ра ју ћи на стра те ги ја ма ма ски ра ња и ка му фла жи, 
у ци љу за до во ље ња на мет ну те но р ме. Ка да је реч о умет нич ким 
прак са ма ко је сво јим стра те ги ја ма пр ко се ма ску ли ни зо ва ном при
сту пу у ре пре зен та ци ји жен ског те ла и иден ти те та, фе ми ни
стич ке сту ди је сли ке пре по зна ју не ко ли ко об ли ка. Јед не су усме
ре не на пред ста вља ње оно га што до ми нант ни дис курс ис кљу чу је 
– ар ти ку ли шу ћи мар ги нал не иден ти те те, дру ге су фо ку си ра не 
на де кон струк ци ју ма ску ли но цен три ра ног је зи ка и про сто ра као 
ре пре зен та циј ског окви ра, док су не ке пак усме ре не на ма пи ра ње 
про сто ра ван хе ге мо ни стич ког дис кур са, на от кри ва ње и из во ђе
ње дис кур зив но не пре по зна тљи вих иден ти те та. Свим овим прак
са ма за јед нич ко је то што се кри тич ки од но се пре ма кон струк ту 
пол не и род не раз ли ке, пру жа ју ћи от пор ма ски ра ном ли ку же не 
у ви зу ел ним умет но сти ма, као и то што сво јим ра до ви ма де фи
ни шу но ве спе ци фич не, де цен три ра не су бјек ти ви те те. Нај ве ћи 
до при нос фе ми ни стич ким стра те ги ја ма из во ђе ња ид енти те та 
да ла је упра во  над ре а ли стич ка фо то гра фи ја, у ко јој је де цен три
ра ни су бјект као па ра диг ма под сти цао соп стве ну де кон струк ци
ју, укла ња њем свих оних сло је ва ко је му ка нон ски на ме ће па три
јар хал на кул ту ра, ме ња њем, пре о бра жа ва њем и тран сгре си јом у 
по љу феми ни стичке са мо ре пре зен та ци је.

Кључне речи: над ре а ли стич ка фо то гра фи ја, де кон струк ци
ја жен ског те ла, ма ски ра ње – де ма ски ра ње, сек су а ли за ци ја, 
трансфор ма ци ја, от пор 
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Ма ски ра ње дис кур са

Слика1RaoulUbac,Man ne qu in d’An dré Mas son,1938.
Женска лепота у служби уживања мушког погледа, поја
вљујесеууметностикао„садистичкифантазамподмаском
егзотике”1 кажеисторичаруметностиЛиндаНохлин (Lin
daNochlin). У студијском тексту „Жене, уметност и моћ”
Нохлиновајеразмотриларазлогезбогкојихсебашженско
тело ставља на располагање оку посматрача у визуелним
ументостимакаоиначиненакојесеоноизлаже,фетишизу
јеиликонструише,какобизадовољилоодређенестереотипе
гледања,крозпозицијекојекаообјектзаузимаувизуелном
наративу.Онасматраданајчешћапредставаженеууметно
стипочивана„фантазмуобесконачнојмоћимушкарцада
уживајуженскатела.”2Приступајућидиректнојдемистифи
кацијивоајеристичкогсценаријаиозначитељаунутарсли
кеженског тела, уочавада јеприказивањеженског актау
целокупнојвизуелнојуметностизаправодемонстрацијапа
тријархалногдискурсамоћизаснованојнароднојразлици,
укомеселепотакаоеротизујућа, стимулативнаинадасве
потчињенапоказујекаоприроднаусловност.

„Снагаислабостсхватајусекаоприроднепоследицераз
лике рода.”3 Традиционална представа жене подређена је
дискурсуеротскогкојимвладајумушкарци,пасеособено
стињеногтеланужноприклањајумаскулинистичкимзах
тевимаипогледукоји га зарадсопственогуживањамоде
лује,испитујеиликажњава.Комуникацијаизмеђуженског
актаипосматрачаусловљенајеуниверзалномпретпостав
комосупротностидвеконструисанероднекарактеристике:

1 Nohlin,L.Ženeumetnostimoć,u: Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke,priredila
Anđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavremenuumenost,str.134.

2 Исто.
3 Исто,стр.130.
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мушкеснагеиженскеслабости.Таидеолошкабинарнапо
дела представља се замаскирана, као некаква „природна”
супротност,штодоприносиактуелизацијифантазмаомоћи
мушкарцадауживаженскатела. Ууметностиовамоћ је
дискурзивно прикривена,МишелФуко (Michael Faucault)
бирекаои„прерушена”4,пасепојаваљујеподмаскомег
зотике, митологике, фантазије и мистицизма приписаним
каоприроднадатостпростораженскогтела.Сексуалнарас
положивостнакојудиректноилипосредноуказујеженски
акт,каоидоминацијакојасенадсликомочекујеодмушког
погледа спрамженског тела у уметности, закључује Лин
даНохлин,делујекаонесамокаоприродан,већштавише
„логички”сценарио.

Симболичкамоћпостаје невидљива захваљујући сарадњи
оних који су, као произвођачи визуелне ументости, под
ређени дискурсу. Родна онтологија коју препознајемо на
фотографијама нагог женског тела најчешће је само игра
привида.Репрезентацијатакође.Осимтога,учешћеженау
ауторепрезентацијиговоридаионесамеодражавајупоре
дакбинарнеподеле,покојојпогледиуживањеприпадаму
шкарцу,аулогапасивногмодела–жени.Уовомконтексту
занимљивајеиопаскабританскогтеоретичараЏонаБерге
ра(JohnBerger),којисеустудији„Начинивиђења”(Ways of 
Se e ing)бавиоженскимактомкаообјектомидеализацијепо
гледа:„Мушкарциделују,аженеизгледају.Женепосматрају
какосугледане.Посматрачженеуњојсамојјемушко:по
сматраноженско.Такоонасебепретварауобјект–посебно
уобјектмоћивида:упризор.”5

По че так те ле сних суб вер зи ја
... оно што му шка рац иза ка ме ре ни ка да не ће са зна ти је сте шта 

же ни на сек су ал ност њој зна чи.6

Фасцинација женским телом као модулом флуктуирања
крознесвесноисвојеврсномуметничкомалаткомчијеосо
бености разоткривају засторе оскудне реалности, најпри
сутнија је унадреализмукао авангардномпокрету који је

4 Напомена ауторке, а односи се на привид природне последице родне
разлике у патријархалном дискурсу и аналогно систему производње
уметности,премаФукоовомсхватањуоневидљивостистварниходно
саунутарпореткасимболичкемоћи.У„Историјисексуалности”Фуко
кажекакосесимболичкамоћможеподносити„самоподусловомдаје
већимделомпрерушена”.Foucault,M.Hi story of Se xu a lity. Vo lu me I: An 
in tro duc tion,(1978)NewYork:Раntheon,р.86.

5 Berger,J.(1972)Ways of Se e ing,London:Penguinbooks.
6 Burgin, V. Perverzni prostor, u:Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, prired.

Anđelković,B.(2002),Beograd:Centarzasavremenuumetnost,str.214.
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обележиочитавXXвек.Конвулзивнаестетиканакојој су
инсистиралинадреалистисамојепојачаваласкопофилични
приступповршиниженскогтела,пајеуместодемистифика
цијеиослобађањарезултатбиојошинтензивнијафетиши
зацијавећионакоеротизованогженскогобјектаслике.Жена
као заступник несвесног, фантазмагоричног и неименљи
вогсвета,израњалајенаповршинуосетљивефотографске
емулзије,докјестварнаженабежалајошдаљеупозадину
видљивеипредстављивестварности.Потрагазаесенцијал
номженскошћуиразоткривањемженскеенигме,уциљудо
сезањацеловитогсопства,вишејеподстицаласкопофилију,
деструкцијуибестијалност,негоштојерасцепљенисубјект
приближилажељеномискуствуапсолута.

Слика2RenéMagritte,
Je ne vo is pas la fem me cachée dans la forêt,1929.

Док је слика нагог женског тела у фотографским радови
манекиходнајистакнутијихнадреалиста,попут:МенРеја,
Далија,Бресона,Брасаја,Кертежа(ManRay,Dali,Bresson,
Brassai,Kertesz),можесерећи„служилаочувањуопресив
ногначина сексуалногпрепознавања”7женског телау ви
зуелнимуметностима,урадовимаженскихауторкикојесу
иронично наставиле са традицијом приказивања акта као
објектазнатижељногпогледа,покренутаједеконструкција
означитељароднеразликеувизуелномјезику.Надреализам
се као преступничка пракса утврдио преко фотографских
радовауметницакаоштосу:ДораМар,КлодКахун,ЛиМи
лер,МајаДерен,ДајанАрбус(DoraMaar,ClaudeCahun,Lee
Miller,MayaDeren,DianeArbus)итд.Захваљујућињиховом
субверзивном деловању унутар фотографије и филма као
аутономногсистемапроизводње,надреализамјејошједном

7 Nohlin,L.nav.delo,str.145.
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потврдио атрибут антиуметности, отворившинов простор
зарепрезентацијуженскогсубјекта.

„Увексамсенадао,безикаквеоснове,даћуједном,ноћу,
унекојшуми, срестилепунагужену;илибимождауме
снијебилорећидатакважељавишеништанезначионда
када једном буде изречена, жалим, опет без основе, што
таквужену никада нисам срео.”8Овај Бретонов цитат ко
ји Виктор Бургин наводи у анализи фетишистичког при
ступанагомженскомтелуувизуелнимументностима,от
кривадвебитнечињеницеонадреалистичкојидеологијии
сексуализацијиженскогтела.Иакојекрајњициљизлагања
телакао таквогбиопотпуноразоктривањеженске енигме
каоунапредмистификованогобјектаиповезивањесањому
једномтрансцедентномоблику,нинадреалистинисуизбе
глиза зо ру9којинепосреднисусретсаженскимпредставља
замушкупсиху.Потенцирањедемистификацијеипотпуне
објектификацијеженскесексуалностипутемснимањаина
мерногизлагањањеногтела,довелоједојошинтензивнијег
скривањаправесликетелаионогаштоженскаеротичност
представља у њеном есенцијалном, нерафинираном и ду
бокоинтимномоблику.Упоследњембројучасописа„Над
реалистичкареволуција”(La révo lu tion su rréali ste, No.12),
1929.годинеобјављенајеједнаодамблемскихфотографија
надреалистичкепарискегрупе.Наслицијеприказанафор
нтално изложена нагаженска фигура, а окоње, у облику
рамакојијеокружује,распоређенесупортретскефотогра
фијепознатихнадреалистичкихуметника.Занимљивојето
штосусвиауторинаовимпортретима(којиреферирајуна
онефотографијекаквесеизрађујузапотребеиздавањалич
нихдокумената),имају затворенеочи.Женскафигурапо
стављенајеусредиштуједнереченице,исписаненадоњем
рубукомпозицијенакојојпише:„Hевидимје...сакривенуу
шуми“10.Потпунонага,реалистичнаженскафигура,упуној

8 Breton,A.Nadja,u:Burgin,V.nav.delo,str.207.
9 ПојамзазорногусмислуукомегапостављајуЛаканиЈулијаКристева

–оноштопретходисвакомрационалномсубјекту,прелингвистично,па
чакипренатално.Зазорнојеудиректнојвезисасадржајемпрвобитног
сексуалногискуствадететасателоммајке,сауживањемиужасомпо
штодетесхватидаононијепредметмајчинежељетедагамајказарад
оца(каопотоњегносиоцаозначитељскихфункција)одбацује.Зазорно
језаправоодноспремаграницикојусубјектутемељујеизмеђусопстве
ногитуђегтела,Фројдгатумачикаозабрануинцеста,Лаканкрозза
бранумајчинежудње/jo u is san ce,аКристевакаозабрануцеловитогис
кустваисемиотичкогусимболичкиустројенојстварности.„Cвакомeja
његовобјект, свакоменадјањегово зазорно.”Kristeva, J. (1989)Mo ći 
uža sa – Ogled o za zor no sti, Zagreb:Naprijed,str.8.

10RenéM.(1929)Jenevoispaslafemmecachéedanslaforêt,La Révo lu tion 
Su rréali steNo.12.
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висини, смештена је наместу недостајуће речи.Овим ге
стомнадреалистисунагласилинедовољностобјектифика
ције нагогженског тела ради досезањањегове целокупне
стварности, сексуалности, законитостии природе.Такође,
јошуочљивијејењиховопризнањеонемогућностипогледа
даспознаобјектуцелини,онедостаткумоћикојупоглед
иманадтеломисубјектом.Оовојфотографији,каоиогра
ниченојмоћипогледададемаскираженско,ВикторБургин
јерекао:„Угледањуувекпостојинештоштосеневидине
затоштосеопажакаонедостајуће–каоуслучајуфетиши
зма,већзатоштотонештонеприпадапољувидљивог.”11

Привлачностмодела,наглашенајеместомкоје јеженском
додељенонаовојфотографији,алииместоммушкогсубјек
такомејеенигматичноисимболично„одузетамоћ”погле
да.Женскотелоостајенаместуенигме,алијењеговозначе
њекојекреираизмењено.Изложеносттелаовогпутанеука
зујенањеговусексуализованурасположивост,јероникоји
посматрају у жељи да докучењегову унутрашњост имају
склопљене очи. Овим контрастом, активновоајеристички
нагонприсутанупогледуусмереномпреманагомженском
телу,преиначенјеупасивнорецептивни.Спољашњаформа
теласуочавапосматрачасањеговимсопственимнедостат
комугледању,дистанцомкојусубјектпостављауодносуна
женскиобјект,задржавајућијеипреузимајућиконтролунад
њом.Истинаједастереотипнастављадапостојиитамогде
погледа,паинагогтеланема,дапотребазадемаскирањеми
демистификацијомупркосдеконструкцијиопстаје,алиже
накаообјектнадреалистичкефотографијепочињедаделује
уједномновомреферентномсистему,премештајућиигра
дећисвојусубјективностунезависномпољуфеминистичке
саморепрезентације.

Стра те ги је ма ски ра ња – ми ми кри је
Ис под ма ске још јед на ма ска. Ни ка да не ћу ус пе ти да ски нем сва 

ова ли ца.12

Праксесаморепрезентације(ауторепрезентцијеилисамои
звођења) идентитета јесу трансгресивне, дискурзивне, ау
тобиографске праксе којима се деконструишу нормативни
услови производње и репрезентације. Претварајући соп
ствене необичности, различитости или аномалије у сред
ствопародирањадруштвенокултурнихобразаца,овепрак
секритикујукатегоријеполаилиродакаодисциплиноване

11Burgin,V.Per verz ni pro stor,nav.delo,str.207.
12AutobiografskodeloKlodKahun,„Otkazanaispovest”:  Cahun,C.(2007)

Di sa vo wals or Can cel led Con ffe ci ons,Massacusetts,TheMITPress.
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изведбестереотипа,изводећиличниидентитетнапотпуно
неуобичајен начин. Користећи конститутивно, материјал
ноприсуствосексуалностикаоусловрепрезентацијеиса
моопредмећења, ове праксе покрећу различите стратегије
маскирањаимимикрије, каоипародије, како биистовре
меноподражавалеиисместилехегемонеобликевиђењаи
препознавања. Успевајући да делују у дискурсу а остану
ванњега,уметницечијићурадукраткоанализиратикори
сте ресурсе и језик управо оних структура које критикују
ижеледаоповргну.Почевшиоддадаистичкихинадреали
стичкихаутобиографскихпракси:ХанеХох(HannahHoch),
КлодКахун(ClaudeCahun),ДајанАрбус(DianeArbus),па
сведоконцептуалних,постмодернихфотографскихпортре
таСиндиШерман(CindySherman),БарбареКругер(Barbara
Kruger),ЕниНенГолдин(AnnieNanGoldin),КатеринОпи
(Catherine Oppie), Џулијан Веаринг (GillianWearing), или
актуелнефранцускеуметницеперформансаОрлан(ORLAN
)којакамеромбележиспровођењеоперативнихзахватана
властитом лицу и телу исиптујући баналност стандарда
лепоте.Овимпраксама спроведена је оштра критика дру
штвене контроле идентитета, императива сексулизације и
воајеризмаусмереногпремаженскомтелу.

Слика3/AlexandrHackenschmied,
Maya De ren with man ne qu in in mir ror,1943.

Ове ауторке одбијају асимилацију у друштвени конструкт
жене, инсистирајући на хетерогенези идентитета. Њихов
мимезис подразумева маскирање (неретко и травестију) у
којојженанијесводљивананаметнутуформу(којусамопо
дражава), сугеришућида је субјективностувекнеизвесна.
Имплицирајући на оно дру го од дискурса, феминистичка
фотографија прешла је пут од маргиналне, трансгресив
не, карналне, па све до уметности киборга у којој је тело
сасвим превазишло своја примарна одређења и функције.
Тело постаје метаморфичан, кинетички знак, отворен за
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импровизацију и комуникацију.Излагање сопства каома
скирано извођење различитих идентитетских могућности
данас више не представља радикалну нити опозициону
стратегију,већосновнимоделодносапремасопственоми
другимтелима.Женскотелоусавременимусловимајеиз
вођачко,дисперзивно,ањеговарепрезентацијанадасвепер
фермативногкарактера.

Једаноднајвeћихауторепрезентацијскихопусапредставља
рад француске уметнице јеврејског порекла, Клод Кахун.
Њени надреалистички портрети и фотомонтаже обликују
елементимамимикрије ипародије.Тело ове уметницеиз
ложенојетравестијама,квиру13итрансродномидентитету.
Кахунподриватрадиционалнеконцептероднихулога,ма
скирајући и демаскирајући свој лични идентитет изнова,
остављајућипосматрачаунеодумициотомекојезаправо
она.Праксамамимикријеитравестије,Кахунистиченепо
стојаностидентитетаиисмевадруштвенеконструктеистог.
Она се костимира, маскира и поиграва, стално мењајући
улоге,пародирајућина тајначинпатријархалнуулогуже
не.Такођеонаексплицитноидраматичноуказујенанемо
гућностфиксираностиидентитета,проблематичногстатуса
телесногега,сексуалностииполностикаодруштвенома
нипулисанх категорија. Проблематизујући сопствену фру
страцију и лезбејски идентитет, Кахун се транспарентно
супростављамоделимамоћи.Визуелимилитерарнимрадо
вимаоткриваалтернативнесхемеконструкцијеидентитета.
Сопственаидентитетскаколебања,изкористилаједајавно
укаженапроблемдискурзивнеконструкцијеегаификтив
неидентификацијепола,родаисексуалностикоје субјект
усваја.Есејеичланкеобјављујеподразличитимпсеудони
мима,азбогсемитскогпореклаиактивизма1944.биваосу
ћенанасмрт.ЊеноправоимеLucyReneeMathildeSchwob
(којеуказујенањеносложенопорекло),јошуосамнаестој
години замењује уметничким именом Claude Cahun, ка
данастајеињенапрвавеликасеријанадреалистичкихау
топортрета.Одабравшироднодвосмисленоиме,Кахунсе
својомрепрезентацијомусмерилакаандрогинојформи.

Учешће Клод Кахун у надреалистичком покрету, од пре
судног је значаја за преокрет у начину приказивања и

13Квиртеоријајеобласткритичкетеоријекојајенасталаупоследњојде
ценијиXXвекаизгејилезбијскихифеминистичкихстудија.Велики
утицајнаразвојквиртеоријеималисурадовиИвКозофскиСеџвики
ЏудитБатлернасталиподснажнимутицајемфранцускогфилозофаМи
шелаФукоа(eng.qu e er–настран,чудан,уврнут).Суштинаквиртеорије
једеконструкцијаиодбијањенаметнутихнорми,билодасерадиосек
суалности,роду,полуилидругимкатегоријама,полазећиодчињенице
даидентитетнијефиксанвећпроменљиводноснофлуидан.
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промишљања женског тела уопште. Са изолованог, до
минантно еротског симбола, скренута је пажњанамного
струкостихетерогеносткоја јеутаквомтелувећсадржа
на,тејеоваособинакаснијеизкоришћеназаистраживање
нових облика субјективитета, изван матрице друштвено
конструисанереалности.

Слика4GillianWearing,
Me as Ca hun hol ding a mask of my fa ce,2012.

НаконКахун,највећиискоракупраксамасаморепрезента
цијеначинилајењујоршкауметницаДајанАрбус,позната
пофотографијамадевијантнихимаргиналнихљуди,пату
љака, џинова, близанаца, људи трансродних идентитета,
нудиста, циркуских перформера, инвалида, клошара, ста
раца, као и оних чији изглед делује застрашујуће, катего
ричкиружно,бизарноилинадреално.Одраслатокомвели
кедепресије30’ихгодина,започињекомерцијалнобављење
фотографијомобјављујућирадовеупознатиммоднимма
газинима,штојеоцењенокаопросечно,алисеријепортре
таљудисаинвалидитетомили„проблематичним”сексуал
нимидентитетомАрбусреализујетекупознимгодинама,
поставши тако један од најоригинанијих и најутицајнијих
фотографаХХвека.Фокусирајућинеобично,искривљено,
„неприродно”тело,чинећигаактуелнимимонументалним
усвојојгротескности,онакреиранеочекиванерелацијеиз
међуанатомскиприхватљивогиготовонакарадног.Радови
каошто су: „Младимушкарац са виклерима” (1966), „Те
товираничовекнакарневалу”(1970),„Краљикраљицана
плесупензионера”(1970),„Маскиранаженауинвалидским
колицима” (1970), „Девојка у циркуском костиму” (1970),
„Стриптизета” (1973), „Јеврејин џин у кући са својим ро
дитељима” (1967), „Мексички патуљак у хотелској соби
у Њујорку” (1970), или 26 неименованих портрета групе
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менталнооболелихљуди, костимираних заНоћ ве шти ца/
Hal lo we en,насталих(од1960.до1995.године),дестабили
зујудруштвенеиестетичкенормеолепом,женственом,му
жевном,привлачном,еротичном,забавномилиприродном
уопште.

ЗаразликуодКлодКахун,којајепрваупотребиластратеги
јумаскирањакаопраксусамоизвођењаиДајанАрбускојаје
фукусирала „искривљене идентитете”,мимикрија америч
кеконцептуалнеуметницеСиндиШерман(Cynthia„Cindy”
MorrisSherman)усредсређенајенавизуелнијезикмасовних
медијаиматеријализацијусамогвоајеризмаусмереногпре
маженскомтелу.Својомауторепрезентацијомпреиспитује
масмедијскикодирану„женскост”артикулишућиочигледне
стереотипе.Онаманипулишевизуелнимконструктомжен
скости,пажљивоистражујућиипародирајућитраговества
рањаидентитетавидиљивихнателу,градећисвојеликовеу
сценскиорганизованимтаблоима.Какобикреиралафото
графије,Шерманпреузимавишеструкеулоге:аутора,реди
тељке,шминкерке,гардероберке,библиотекарке,сервирке,
кафекуварице,чистачице,моделаитд.Уинтервјуукојије
1990. годинедала заNew York Ti mes рекла је: „Осећам се
анонимноусвомраду.Кадагледамутеслике јаникадне
видимсебе.Некада,нестанем.”14

МногеодфотографскихсеријаСиндиШерманскрећупа
жњуна стереотипеоженамапристуненафилмовима, те
левизијиичасописима,пајетаконајпознатијаосталасери
јапортрета(насталихупериодуод1977.до1980.године),
Филм ске сли чи це/Film Stills, на којима уметница реизводи
клишетизиранеженскефилмскефигуреХХвека.Портре
ти69имагинарниххероинамапирајуидеалженственостиу
културипослератнеАмерике,којајепоставилатемељеса
временемедијскемитологије.Већиналиковајеизмишљена,
каоифилмскикадровиукојимасепојављују,алионииз
гледајукаодаихмивећпознајемојерподражавајуунапред
претпостављенеулогеженеумедијскомоквиру.Посматрач
лакоможедадекодиразнаковенакојеовиженскиликови
упућују, па стереотипи бивају очигледни. Манипулишући
маскираном визуелном конструкцијом „женскости”,Шер
ман подрива нашу претензију да знамоштажене јесу, на
основу њихове спољашности и свакодневног простора у
коме се приказују. Лукавство ових представа налази се у
дословној репетицији препознатљивих женских фигура,

14ЈованДеспотoвић,Хи ља ду ли ца и по ја ва Син ди Шер ман на тр жи шту,
Магазин,Madl’Art,бр.5.,Београд,2.2011,https://atorwithme.blogspot.
rs/2016/05/hiljadulicaipojavasindisermanna.html,приступљено13.6.
2017.
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њиховеодеће,позаилокуса,јавнеиприватнесферекојуна
стањујуумедијскомраму,пајескоптичкоивоајеристичко
клишетизираноидоведенодоапсурда.

Наконовевеликесерије,Шермановапроширујесвојупрак
сумаскирањаелементимафарсеихорора,стварајућигро
тескнеиморбиднепортрете.15Маскуприхватљиве,„веро
достојне”женскости, потом замењује иживотињскимма
скама, па и изобличеним и раскомаданим деловима тела.
„ФотографијеШермановеразумејусекаоартикулацијама
скулинистичкихстраховаодзагонеткеженскогкојасескри
ваизасвакодневногпрерушавањамаскирања;кадШерма
новаскинемаскусвештоостајејестеужаснеисказивог.”16
Самауметницаосвомрадукажекакопокушавадасенеко
осећалошезбогтогаштоимаодређеноочекивање.Кадаму
шкарац отворимагазин очекујући сексуално задовољство,
сликакојомШермановажелидаузвратијестеженакаожр
твапенетративногпогледа,алидемаскирана,жртвакојауз
враћатајнасилнипоглед.Стратегијемаскирањакаомодел
бихејвиоралности,начинза„постајањеженским”укултури
која већински негујемушкарца као конзумента, у радови
маСиндиШерманпроблематизованесуиаргументованедо
границемонструозности.Декодирањемозначитељаженске
маске, њиховим истицањем и преувеличавањем, Шерман
сагледавакарналнестранесопствакакобиобезбедиламо
ментеотпора.Онаиспитујетелокаотемељалтернативног
репрезентацијскогсистема.Телокао„непрекидноинеми
новноухваћенурепрезентацију”17,Шерманнастојидапре
уредиличномиспецифичномрепрезентацијскомпраксом,
којарушипозицијугледаоцауодносунателесно.Разоткри
вајућимизогинуодбојностпрема тајниженскогкаонечег
самосвојног18,онасугеришедаисподсамонаизгледисуви
шепрепознатљивеповршинетела„лебдинаговештајједног
другогпростора”19.

15Највидљивијеусеријама„SexPictures”(1992)i„UntitledClownSeries#1
and#2”(2004).

16Rouz,Dž.Stvaranjeprostorazaženskisubjektfeminizma,u:Uvod u fe mi ni
stič ke te o ri je sli ke,priredilaAnđelković,B.(2002)Beograd:Centarzasavre
menuumenost,str.282.

17DeLauretis,T.(1986)Fe mi nist Stu di es/Cri ti cal Stu di es,IndianaUniversity
Press,str.12.

18ПарафразирамЛоруМалви (LauraMulvey)урасправиоСиндиШер
ман,изложенојуесеју:A Phan ta sma go ria of The Fe ma le Body: The Work 
of Cindy Sher man (1991),http://www.scribd.com/doc/64398770/APhanta
smagoriaoftheFemaleBody#scribd(pristupljeno7.5.2017)

19Исто.
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Слика5DianeArbus,
Un tit tled, Kids ma sked for Hel lo we en,NY,1969.

Иако је рад ових уметница смештен у различитим и уда
љенимисторијскими политичким контекстима, настао из
другачијих мотива и услова ауторепрезентације, све оне
указују на проблем шаблонске производње идентитета и
субјективитетакаоикатегоријапола,родаисексуалности.
Овепраксесузначајнејерпроблематизујуодноспојединца
идискурса, таргетирајући генезуидентитетскогпрепозна
вања,крозначиненакојепојединацдоживљаваипоставља
својетело,алиионекрозкојепосматрадругатела.Крити
кадоминантнихматрицаидентификацијеуказалајенапро
блeмепосматрачкогвоајеризмаувизуелнимуметностима,
сакојимсесубјектсаображавау свакодневномокружењу.
Истовремено,овепракседалесујасненазнакепросторно
стидругачијеодсвакодневне–дискурзивноманипулативне,
„просторностикојасеналазиудвосмернојконститутивној
везисаједнимодносомпремателуисубјекту,различитом
ододносaукојима,премањима,стојевладајућипоредаки
субјект”20.Овимсутематскинајавилеоночимећесеумет
ностданашњицеунајвећојмерибавити,атојеидентитет
сконепрепознавањеграница,усмислунекаквеонтолошке
припадности.Замисаооидентитетукаоскупуособинаса
држaномунекомодређеномлокусу,неодржива је.Децен
трираност и многострукост идентитета и субјективитета,
паи андрогиност тела,непредстављавишесамо замисао
надреалистичкефилозофије,онапостајелегитимнарепре
зентацијскапракса,каоиизражајнакултуролошкацртада
нашњице.Алтернативнепраксесамогнадреализма,најави
лесуиартикулисалефеминизам,аонјепак,изполитичке,
маргиналне борбе прерастао у значајан облик савременог
размишљањаосубјекту,паиновиидентитетскиимператив.

20Rouz,Dž.nav.delo,str.290.
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За кљу чак

„Женомсенерађанегопостаје”,реклајенасамомпочет
ку радикалног феминистичког отпора у другој половини
ХХвекародоначелницафеминистичкогегзистенцијализма
упостмодернојтеоријиСимондеБовуар(SimonedeBeau
voir).„ОнјеСубјект–ОнјеАпсолутОнајеДруго.”21Над
реализам је, каоправацкоји једугоопстаонауметничкој
сцени,показаоизврснузрелосткадајеупитањуразумевање
односасексуалностииродаисњимаповезанихрепрезен
тацијскихпракси.Мењајућисеипримењујућиноветехни
кеуприказивањуженскогтела,надреализам јепостепено
трансформисаоставпремадискурзивнимодређењиматела,
којаобликујукакопогледтакоиобјeкт.Захваљујућитојсве
стиженскиактјеунадреализмупостављенпроблемскии
додељенамујеактивна,чакисубверзивнаулога.Прикази
вањемнагогженскогтелавизуелнауметностнадреализма
преиспитала је друштвене конструкте о разлици (мушко
женској,материједуха,реалногимагинарног, естетскиле
погилиружног,високогинискогууметности,итд.),пре
ипитујућиистовременоимеханизмедруштвенемоћикоје
сеутемељујусистемомразлике,одузимајућиимлегитими
тетиснагуусопственомхибридномдискурсуукомевла
да нестабилност односа и перманентна метаморфичност.
Женскимоделпостајенезавистануодносунапосматрача
и маскираног перформанса који изводи за камеру, заузи
мајући активну, критичку позицију. Одступање од патри
јархалногмоделадруштвенесвестиипојавностисубјекта,
постављенојепарадигматски.Подпароломантиуметности,
у приступу женском телу надреалисти напуштају велики
наративонесвесном,откривајућидаженскотелопоседује
сопственуотворенудијалектику,теданемапотребеограни
чаватигавизуелнимстратегијама,укојимаонозаступаре
гистарфантазмагоричног,већдопуститидањемусвојствен
регистар слика изађе на површину. Уметнице надреали
стичкефотографије,каоиексперименталне,концептуалне
пасведокарналнеуметности,показалесукакоперформа
тив родне онтологијеможе послужити демаскирањужене
из такозваногжен ског ста ња ифа лич не еко но ми је22, који

21De Beauvor, S. (1949) The second sex, Woman as Other.
h t tps : / /www.goo gle . rs /ur l ?ur l =ht tps : / /nas hvi l le fe mi ni s tar t . f i 
l e s .wo r dp r e s s . com / 2014 /06 /1949_s i mo ne de  b e a u vo i r  t h e 
secondsex.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjA
AahUKEwiwktCNw_XIAhVDBywKHSq9AWE&sig2=kShU9wI
Rax5Z4DGOFL5LOQ&usg=AFQjCNHRodu9g3F7Ch41IJNsR3nMaza62w
(pristupljeno:5.5.2017.)

22ТерминикојејеукритицироднеонтологијеутврдилаЏудитБатлер(Ju
dithButler).Према:Batler,Dž.(2001)Te la ko ja neš to zna če: o dis kur ziv nim 
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перпетуирају кроз наше свакодневне изведбе. Родна онто
логијанајзадбиваразоткривенакаоигра при ви да,апоста
јањеженом крозпо јав ност по ла у друштвеном контексту
добијапосведругачијезначење.Униформисанизакон,као
закондискурсазаидентификацијомсвакогсубјекта,поко
месусвиорганизмизаробљениусвојојоколини,збогкојег
итежестратегијамамаскирањаикамуфлаже23,пољуљанје
стратегијамапоменутихуметницаитеоретичаркичијира
довиуспостављајуноведијалектичкевезеизмеђусубјекта,
објектаифеминистичкерепрезентације.

Слика6ManRay,No ir and blan che,1926.
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MASKINGASSEXUALIZATIONOFSIGHTING–
ONTOLOGYANDRESISTANCE

Abstract

Theimageofawomaninvisualartsisprofiledandlimitedbysocial
constructs,whichare shapedand represented inaccordancewith the
needsofamaleauthorontheoneandtheobserverontheotherside.
The imageofawoman isproduced in suchdiscursive frames that it
deviatesfromessentialfemininity,insistingonmaskingandcamouflage
strategies, in order to satisfy the imposed norm.When it comes to
artisticpracticesthatdefystrategieswithamasculinizedapproachinthe
representationofawoman’sbodyandidentity,feministstudiesofimages
recognizeseveralforms.Oneisaimedatpresentingwhatthedominant
discourse excludes– articulatingmarginal identities, others focuson
thedeconstructionofthemasculinecentredlanguageandthespaceas
arepresentationalframework,whilesomearedirectedatmappingthe
spacebeyondhegemonicdiscoursetothediscoveryandperformanceof
discursivelyunrecognizableidentities.Allthesepracticesarecommon
inthattheyarecriticallyrelatedtotheconstructofgenderandgender
differences,byprovidingresistancetothemaskedimageofawoman
in visual arts, and by defining new, specific, decentred subjectivities
in theirwork.Thegreatest contribution to feminist strategies for the
realization of idiosyncrasieswas precisely the surrealistic picture, in
which thedecentralized subject as aparadigmencouraged theirown
deconstruction,byremovingallthoselayersimposedbythecanonical
patriarchalculture,bychanging,transformingandtransgressinginthe

fieldoffeministselfrepresentation.

Key words: surrealistic photography, female body deconstruction, 
maskingdemasking, sexualisation, transformation, resistance


