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ЕСТЕТИКАНЕВИДЉИВОГ
ТАКТИЛНОСТУФУНКЦИЈИ
СТРУКТУРАЛНОГЕЛЕМЕНТА

СТРИПА
Са же так: У експерименталнимформама стрипског медија које
одступају од класичнихштампанихформи и базирају се на ин
теграцијиразличитихмедија, структурастрипаразлажесена
садржајекојикаопосебневрстемодулаучествујууњеговојдефи
ницији.Крозприказестудијаслучајапројекатакојистриппоста
вљају на граничне позиције ликовних и примењених уметности,
описано је могуће дефинисање структуре стрипа, независно од
продукционихтехнологијакојесугаиницијалнообликовале.Ком
биновањемсавременихтехнолошкихпроцесаикласичнихликовних
техника, експериментални стрип у најчистијемоблику нудиде
финицијумедијаослобођенутехничкихусловљавањаипоказујесу
штинуњеговеструктуре,којутокомгодинамењајутехнолошке
промене.Самаструктурамедијаостајењеговаглавнаокосница,
којасеусавременомдобу,применомновихтехнологија,обликује
наначиндамедијчинидоступнимпублициразличитихвизуелних
капацитета,тепубликастрипапостајепотпуна.Тактилнади
мензијауобликовањумедијапоказујенезависностструктуралне
организацијемедијауодносунасистемпродукцијеипрејудицира
естетикуњенихелеменатаубудућимтехнолошкиммодификаци
јамаииновацијама.

Кључ не ре чи: интердисциплинарност стрипа, инклузија,
тактилност,хаптичкаадаптација.

Поимањестрипакроз
технолошкеимедијскеаспекте

До са да шња опи си ва ња ме ди ја стри па, пре ла ма ла су се у 
ви ше па ра лел них рав ни, ко је су се јед на ко ти ца ле тех но ло
шких и ли ков но гра фич ких, али и ме то до ло шких струк ту
рал них од ред ни ца. Иа ко мо гу ће де фи ни са ње стри па зах те ва 
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све о бу хват но про ми шља ње ње го ве струк ту ре у ви ше пра ва
ца, чи ни се да са вре ме не тен ден ци је кри ста ли зу ју пре ми су 
да се струк ту ра стрип ме ди ја одр жа ва „на се би као та квој”, 
од но сно, не за ви сно од тех но ло шких про ме на. У пе ри о ди
ма за че та ка озбиљ ни јих те о ри ја стри па (осам де се те го ди не 
два де се тог ве ка), као ва жно свој ство ме ди ја ис ти ца ла се, 
на ро чи то од стра не углед них те о ре ти ча ра по пут Деј ви да 
Кун зла (Da vid Kun zle), ис кљу чи вост штам пар ске тех ни ке.1 
То ком де це ни ја ус по ста вља ња те о риј ског об лич ја стри па, 
ау то ри су су че ља ва ли ста во ве о ра ни јим слич ним фор ма ма 
и они су, оче ки ва но – би ва ли по ла ри зо ва ни. Док је скр о ман 
број ау то ра (по пут П. Ра ди че ви ћа), стрип фо р ме уо ча вао од 
вре ме на Ста рог Егип та или цр кве не сред њо ве ков не умет но
сти, мно ги дру ги су (Б. Тир на нић, N. Cohn, М. Ра до ва но вић, 
З. Зу пан, Љ. Кља кић...) др жа ли ста но ви ште да без дру штве
них при ли ка, кон тек ста и тех но ло шких да то сти, за че так ме
ди ја не мо же би ти до ве ден у пи та ње. Су шти на ста ва ко ји 
тех но ло шки про цес уво ди у струк ту ру ме ди ја, прет по ста
вља ну жност „обра ћа ња ма сов ној пу бли ци”,2 те „мо бил
ност”3 ме ди ја. У ко нач ним раз ма тра њи ма по ме ну тих ау то ра, 
ова вр ста де ла (ма ком раз до бљу да су при па да ла), об у хва
ће на су тер ми ном „про то стри па”,4, 5 а у сту ди ја ма слу ча ја, 
као ре зул тат ових прет по став ки, де ло би ва по твр ђе но у свом 
из вор ном ме ди ју („фи гу ра тив ној на ра тив ној умет но сти”6 и 
слич но). Не што дру га чи је ту ма че ње де ла, од но си ло се на ау
то ре ко ји су из стрип ског ме ди ја пре у зи ма ли ка рак те ри стич
не ли ков но гра фич ке кон вен ци је, али без на ра тив ног аспек
та у окви ру тре ти ра ног ме ди ја,7 гра де ћи пот пу но спе ци фи
чан из раз, али са мо по уде лу „ви зу ел ног во ка бу ла ра”8 ко ји 
при па да стри пу. Да кле, у про це ни јед ног де ла, те о ре ти ча ри 
су се во ди ли не са мо ме ди јем из во ђе ња, већ нај пре глав ном 
су шти ном: на ра тив ним по тен ци ја лом слике.

1 To mić, S. (1985) Strip,porekloiznačaj, No vi Sad: Fo rum, str. 40.
2 Ра до ва но вић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај 

[дипломски рад], Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град: Уни вер
зи тет Син ги ду нум, стр. 11.

3 To mić, S. nav. de lo, str. 56.
4 Ив ков, С. (1995) 60годинадомаћегстрипауСрбији1935–95 [каталог 

изложбе], Су бо ти ца: Ли ков ни су срет, стр. VII.
5 Ра до ва но вић, М. нав. де ло, стр. 16.
6 To mić, S. нав. де ло, стр. 41.
7 Ru ste ma gić, E. (2011) Profesionalnetajnestripa, Ce lje: Strip Art Fe a tu res, 

str. 141.
8 McCloud, S. (2005) Kako čitati strip – nevidljivuumjetnost (prev. Da ni lo 

Bro zo vić), Za greb: Men tor, str. 20.
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У све тлу раз во ја тех но ло ги ја у 21. ве ку, а на ро чи то ди ги тал
них ме ди ја, чи ни се да је по нов но раз ма тра ње тех но ло шког 
чи ни о ца у кон сти ту и са њу или мо ди фи ка ци ји не ког ме ди ја 
по све нео п ход но. Овом те мом, на ро чи то те мељ но ба вио се 
Б. Мил то је вић у ви ше но вин ских при ка за, а по себ но сту ди
о зно у сво јој књи зи Дигиталнистрип. Ова оп се жна сту ди ја 
го во ри упра во у при лог то ме да фо р ма ди ги тал ног стри па 
ви ше не под ле же штам пи, али да та чи ње ни ца не оспо ра ва 
ни ти дез ин те гри ше сам ме диј стри па, шта ви ше, об у хва та га 
у но вим спе ци фич ним по јав но сти ма, ко ји ма се не ин си ну и
ра до да ва ње или од у зи ма ње са мој струк ту ри ме ди ја, услед 
но вих или из ме ње них тех но ло шких осо бе но сти. Ти ме се до
во ди у пи та ње ак ту ел ност го ре на ве де ног ста ва не ко ли ци не 
ау то ра о не по сто ја њу стрип ског ме ди ја без штам пе, јер нас 
но ве тех но ло ги је, за хва љу ју ћи ко ји ма стрип на ста вља сво
је по сто ја ње, дем на ту ју и оба ве зу ју да ра ни је де фи ни ци је 
стри па по но во пре и спи та мо, из ме ни мо или до пу ни мо. О то
ме је З. По са вац, у ра ним сту ди ја ма о стри пу (се дам де се те 
го ди не два де се тог ве ка) за бе ле жио: „као и дру ге умјет но сти 
ми је ња се и ова (стрип, прим. аут.) са сво јим вре ме ном”,9 
те да се ње го ва са вре ме ност огле да упра во у плурализму
стилова.10 Б. Мил то је вић, уво ди пој мо ве покретног, проду
женогстрипа (ре ком би но ва ње штам па ног стри па и ани ма
ци је)11 и ис ти че но ва зна че ња од но са бес ко нач не ди ги тал не 
слике – фреј ма и стри пов ског па не ла,12 док исто вре ме но за
па жа да се у свом фор мал ном, али и су штин ском – ди ги тал
ни стрип све ви ше окре ће тактилном.13 Па ра док сал но, сти
че се ути сак, да је да нас до ступ ност (ди ги тал ног) стри па пу
тем мре жа да ле ко ве ћа, не го што је то у про шлим вре ме ни ма 
би ла ње го ва штам па на фо р ма, ко јом је од ре ђен сам за че так 
ме ди ја. Ди ги тал ни стрип нео спор но је сте стрип, ува жа ва ју
ћи при том и не ка да шњи зах тев за ма сов ном ди стри бу ци јом 
и мо бил но шћу.

Ка ко су ме ди ју стри па прет хо ди ли дру ги ме ди ји,14 мно
штво од ред ни ца стри па ве за но је за пој мо ве илу стра ци је,15 

9 Po sa vac, Z. (1975) Stripistripologija,Životumjetnosti:časopiszapitanja
likovnekulture, br. 22–23, Za greb, str. 138.

10 Исто, стр. 139.
11 Мил то је вић, Б. (9. ав густ 2014) По крет ни стри по ви, Политика, се па рат 

„Ку лу ту ра, умет ност, на у ка”, Бе о град: По ли ти ка АД, стр. 9.
12 Mil to je vić, B. (2013) Digitalnistrip, No vi Sad: Ko mi ko, str. 14.
13 Мил то је вић, Б. (19. јул 2014) Смај ли и бе сни чо ве чу љак у зе мљи вир

ту ел них чу да, Политика, се па рат „Ку лу ту ра, умет ност, на у ка”, Бе о град: 
По ли ти ка АД, стр. 6.

14 McCloud, S. нав. де ло, стр. 151.
15 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 248.
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сликовни це („ру ди мент стри па”),16 или „раз ви је ни об лик 
ка ри ка ту ре”.17 На ро чи то су сли ков ни це сма тра не бли ским 
стрип ским фор ма ма, али је гра ни ца по ста вље на у ви зу ел
ним18 или зна чењ ским19 од но си ма тек ста и сли ке, од но сно 
њи хо вих уло га у на ра тив ном то ку. Нај зад, на тра го ви ма 
свих на ве де них од но са, те о ре ти ча ри су то ком вре ме на по
себ но раз ма тра ли и ва жно пи та ње ве за но за ре ла ци ју ме диј 
‒ умет ност,20 ко је је уоп ште но за кљу че но ста вом да „стрип 
ни је ни ти мо же би ти (...) умет ност”,21 те да је у јед ном ме
ди ју ре фе ри ра ње на уметничко, са др жа но тек у ње го вом 
„унутрашњем потен ци ја лу”.22

Експерименталнеформе–
граничнаподручјастрипа

У исто ри ји ју го сло вен ског, по том на да ље срп ског стри па, 
ра ни екс пе ри мен ти опи су ју се од сре ди не (код не ких ау то
ра и кра ја) се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Иа ко се 
у све ту та вр ста ис ко ра ка, пре све га под стак ну та Крам бо
вим (Ro bert Crumb) ра дом до го ди ла ра ни је,23 овај пе ри од је, 
сем ва жно сти по ја ве екс пе ри мен та, ујед но пр ви тре ну так у 
ко ме се де ша ва и ва жна про ме на – ула зак стри па у га ле риј
ске про сто ре.24 О то ме П. Ива но вић у свом ди плом ском ра ду 
„Бе о град ски стрип” бе ле жи:

„Стри по ви ко ји су на ста ја ли у пе ри о ду по сто ја ња ове гру пе 
(гру па ’Туш’, прим. аут.) би ли су ка рак те ри стич ног стрип 
из ра за, они су ру ши ли све по сто је ће нор ме кла сич ног стри
па, као што су во ђе ње рад ње кроз сце на рио и ка дри ра ње, 
али и по што ва ње основ них пра ви ла у цр та њу, а та ко ђе и са
ма фо р ма стри по ва ове гру пе је би ла ка рак те ри стич на по 
сво јој ду жи ни, од но сно стри по ви су би ли из ра зи то крат ки, 
а по ру ка ко ју је умет ник пре но сио из ра жа ва на је нај че шће 

16 Ig nja to vić, S. (1979) Poetizamstripa, Osi jek: Re vi ja, str. 45.
17 Zu pan, Z. (2007) VekstripauSrbiji, Pan če vo: Kul tur ni cen tar, str. 12.
18 To mić, S. нав. де ло, стр. 46.
19 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 247.
20 Kon, N. (2009) Raz bi ja nje de fi ni ci je stri pa: odva ja nje kul tu ral nog od struk

tu ral nog u stri pu, Zarez, dvo tjed nik za kul tur na i druš tve na zbi va nja, br. 247, 
Za greb: str. 26.

21 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Стрип, проширени медиј. О неким аспектима
стрипа,његовогјезикаисадржаја,Трећагенерација:огледиострипу,
фигуралнојнарацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопи
јиисроднимтемама (1973–1988) [рукопис], Бе о град, стр. 7.

22 Исто.
23 Ива но вић, П. (2010) Београдски стрип [дипломски рад], Бе о град: 

Висока шко ла стру ков них сту ди ја – Бе о град ска по ли тех ни ка, стр. 45.
24 Исто, стр. 42.
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у јед ној та бли стри па. Ова гру па ау то ра је уз умет ни ке оку
пље не у гру пи ’Сту дио за но ви стрип’ из Лу ча на и ау то ре 
оку пље не у гру пи ’ЗЗОТ’, као и још је дан број умет ни ка, 
прак тич но по ста ви ла основ за раз вој екс пе ри мен та у стри
пу и но вог стрип из ра за на овим про сто ри ма, ко ји је свој 
за мах до био по ја вом чи та вог ни за мла дих ау то ра де це ни ју 
ка сни је.”25

По чев ши од ја ну а ра 1979, за хва љу ју ћи ак тив но сти Ту ш–
гру пе ко ја је та да осно ва на,26 екс пе ри мен тал ни из раз при
су тан је на сце ни у пу ној ак тив но сти, а већ 1980. го ди не 
из ла зи и књи га стри па под на зи вом Лудијезик27 у це ло сти 
по све ће на овој гру пи. Ова вр ста стрип фор ме, бе ле жи С. Иг
ња то вић:„...са осо бе ном зна ков но шћу и се ман ти ком, ми мо 
уста ље них ко до ва и иди о лек та ко мер ци јал ног стри па, од но
сно уз ува жа ва ње тек основ них пра ви ла овог ме ди ја (ко ја се, 
по том, раз гра ђу ју или на до гра ђу ју, пре ва зи ла зе за хва том и 
зна че њем) сти че ‚пра во гра ђан ства’ и у днев ној штам пи”.28

При ме ће ни су и екс пе ри мен ти Го ра на Ђор ђе ви ћа и Во ји сла
ва Ра ду ло ви ћа, под на зи вомПроцесиуквадратномсистему 
(не где и: „Ис тра жи ва ња про це са у ква драт ном си сте му”,29 
об ја вље ни у Пегазу бр. 4–5, 1975), ко ји се из два ја ју за ни
мљи вим про кон цеп ту ал ним са др жа јем, те их те о ре ти ча ри и 
хро ни ча ри ви де као за себ но по ље де ло ва ња у стри пу, на зи
ва ју ћи их ја сно „гра фич ким спе ку ла ци ја ма”.30

У овом пе ри о ду де лу ју и Ми лен ко Па јић и Вла ди мир Ду
њић у окви ру „Сту ди ја за но ви стрип” у Лу ча ни ма. Од 1977. 
до 1979. из ла га ли су сво је ра до ве у Бе о гра ду (СКЦ, Га ле
ри ја Ате љеа 212), Чач ку (Дом кул ту ре) и За гре бу (Га ле ри ја 
су вре ме не умјет но сти),31 али ни су би ли по зна ти ши рој јав
но сти. Б. Јан ко вић и Д. Сто јић при ре ди ли су 2007. го ди не 
мо но гра фи ју Студиозановистрип, са би ра ју ћи њи хо ве екс
пе ри мен тал не та бле и осве тља ва ју ћи овај пе ри од њи хо вог 
ства ра ла штва у обла сти стри па (1975–1980).

Гра нич ним фор ма ма стри па и ње го вим тран сфор ма ци ја ма 
ба ви ли су се и Ву ји ца Ре шин Ту цић и Слав ко Мат ко вић.32 

25 Исто, стр. 60.
26 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 75.
27 Ива но вић, П. нав. де ло, стр. 60.
28 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 75.
29 Zu pan, Z. нав. де ло, стр. 81.
30 Ig nja to vić, S. нав. де ло, стр. 79.
31 Zu pan, Z. nav. de lo, str. 81.
32 Ве ља ше вић, В. (2014) Ненаративнистрип—применапринципафор
малнередукције [докт орски умет нич ки пројекат], Бе о град: Фа кул тет ли
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Ка ко је Мат ко вић де ло вао из ме ђу књи жев но сти и ви зу ел
них умет но сти, след стве но је ко ри стио стрип у сво јим умет
нич ким ис тра жи ва њи ма, чи ји су ре зул тат „ра до ви ре ду ко
ва ни до ни воа зна ка, са на ме ром да сво јом јед но став но шћу, 
и ко ре ла ци јом са дру гим ко ма ди ма из се ри је фор ми ра ју 
целину”.33

Уоп ште но узев ши, од сту па ња од кла сич ног из ра за те о ре ти
ча ри сво де под „ал тер на тив но, ис тра жи вач ко, екс пе ри мен
тал но”,34 ко је ка рак те ри шу ин вер зи ја,35 ау тор ство,36 сло бо
да,37 (не где је то и „ан ти стрип”)38 са обра ћа њем пу бли ци ко
је је „ди рект но, ан га жо ва но и те мат ски не пред ви дљи во”.39 
У вре ме ну у ко ме су на ста ја ле, екс пе ри мен тал не стрипскe 
фор ме би ле су не до вољ но ра зу мљи ве, о че му све до че и по
је ди ни ино стра ни стрип ау то ри, по пут Џул са Фај фе ра (Ju les 
Fe iff er), ко ји за сво је ра не стри по ве ка же: „У то ку пр вих се
дам го ди на мог ра да љу ди су твр ди ли да оно што цр там уоп
ште ни су стри по ви”.40 Ком плек сност и ши ри ну пој ма опо
зи та кла сич ног из ра за А. Ту ца ков опи су је као underground:

„Underground стрип је сте кри ти ка на ра тив не ор га ни за ци је, 
гра фич ке и цр та не струк ту ре, ју на ка, етич ких на че ла, па и 
про дук циј ских и ди стри бу тив них ка на ла ко мер ци јал но ета
бли ра ног стри па. Док ко му ни ка ци о ни мо де ли ко мер ци јал
ног стри па по чи ва ју на ни зу стан дард них про це са и пра ви ла 
од ко јих рет ко од сту па ју, underground при хва та стра те ги ју 
обр та ња функ циј ски кон ти ну и ра не рад ње, на ру ша ва њем 
јед но сме р не на ра тив не ло ги ке, вре мен ски след је по ме рен 
или са свим са жет, не по шту ју се мон та жни за ко ни, об лик и 
ве ли чи на по ља ни су уни фор ми са ни. Сам на чин ви зу ел ног 
пре до ча ва ња је ан ти де скрип ти ван, не по сто је тип ске сте
ре о тип не фи зи о но ми је ју на ка, већ су, на про тив, ан ти по ди 
сва кој иде а ли за ци ји, де фор ма ци јом ана том ских пред ста
ва фи гу ра, уз про пор ци о нал ни не склад ме ри ла про сто ра и 
пред ме та.”41

ков них умет но сти, Уни вер зи тет умет но сти, стр. 31.
33 Исто, стр. 37.
34 Пав ко вић, В. (2003) Наш слатки стрип, Бе о град: На род на књи га –  

Ал фа, стр. 94.
35 Bog da no vić, Ž. (1994) Umetnostijezikstripa, Be o grad: Or bis, str. 26.
36 Mil to je vić, B. (1994) Tragoviuplavojilovači, Niš: Dom, str. 60.
37 Mil to je vić, B. (2006) Upaukovojmreži, Be o grad: Na rod na knji ga, str. 91.
38 Tir na nić, B. (1989) OgledoPajiPatku, Be o grad: XX vek, str. 172.
39 Ob ra do vić, S. (2007) Novosadskistrip, No vi Sad: Pro me tej, str. 274.
40 Tir na nić, B. нав. де ло, стр. 172.
41 Tu ca kov, A. (2000) StripuSrbiji1975–1995, Be o grad: Za du žbi na An dre je

vić, str. 98–99.
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Ме ђу тим, про це си ал тер на тив ног као про ти ву реч ја кла сич
ног стри па се дам де се тих го ди на у Ју го сла ви ји (или пак ра
ни јих го ди на у Аме ри ци), сво ди ли су се на јед ну од ре ђе
ну вр сту екс пе ри мен та, ко ја се ти ца ла по е ти ке, мон та жног 
прин ци па или тре ти ра ња при зор –по ља, али ко ја у са мој 
про дук ци ји (пре вас ход но штам па, евен ту ал но ко лаж или 
фо то –ко лаж) ни је у зна чај ној ме ри од у да ра ла од про дук циј
ског стан дар да ме ди ја. Стрип про дук ци ја је из ме ђу пе де се
тих и се дам де се тих, без об зи ра на по ја ву екс пе ри мен та, у 
су шти ни „кон цеп ту ал но оста ла иста”,42 те ви дљи ви ји по ма
ци до ла зе тек по чет ком на шег ве ка. Ка да то ком де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка „ал тер на тив ни и екс пе ри мен тал ни 
стрип пре у зи ма ју до ми на ци ју у стри п–и зда ва штву”43 сце на 
се ме ња тек у ре ла ти ви за ци ји по зи ци ја ових по ла ри те та, али 
су да љи екс пе ри мен ти из у зет но рет ки. Та прак са и не из не
на ђу је ако зна мо да је од ба ци ва ње кли шеа ја ко те шко, с об
зи ром да су „ко ре ни та квог при сту па ујед но и ко ре ни са мог 
стри па”.44

З. Зу пан у књи зи ВекстрипауСрбији бе ле жи и за па жа ња 
Н. Гру ји чи ћа да је „де ве де се тих го ди на код нас ‚глав ни ток 
пред ста вљао за пра во ал тер на тив ни, ан дер гра унд стрип...”,45 
те ци ти ра Ми ха и ла Кур то ви ћа: „Без об зи ра ко ли ко би ла ја
ка и за чу ђу ју ћа сна га фан зин ског, од но сно ал тер на тив ног 
стри па, на њој не мо же по чи ва ти чи та ва де ве та умет ност. 
Стри пу је нео п ход но ’хор ско пе ва ње’, а то зна чи ускла ди ти 
нај ра зли чи ти је гла со ве, јер је то пра ви на чин ње го вог по сто
ја ња”.46 Љ. Кља кић та ко ђе из но си сли чан став, ис ти чу ћи да 
је „нај при ме ре ни је у окви ру јед не стрип прак се од го во ри ти 
дру гом”,47 од но сно, са чу ва ти је дин ство ме ди ја кроз нај ши ри 
спек тар из ра за.

Просторделовањаиделовањеупростору

Бе о град ски Ме ђу на род ни са лон стри па, од осни ва ња (2003) 
у си сте ма ти за ци ји на гра ђи ва ња ау то ра, уче сни ка Са ло на, 

42 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Сло бо да или стрип. Крат ки из ве штај са јед ног уз
бу дљи вог пу то ва ња, Трећагенерација:огледиострипу,фигуралнојна
рацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопијиисродним
темама(1973–1988) [рукопис], Бе о град, стр. 3.

43 Ра до ва но вић, М. нав. де ло, стр. 66.
44 Va ra di, T. (mart 1978), Stri pov na na ra ci ja ili po nov no či ta nje „Vi ru sa”, 
Pegaz, br. 7, No vi Sad: NIP „Fo rum”, OO UR Mar ket print, str. 92.

45 Zu pan, Z. nav. de lo, str. 124.
46 Исто.
47 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Чо вјек за стрип, Трећагенерација:огледиострипу,
фигуралнојнарацији,популарнојкултури,трагањузаслободом,утопи
јиисроднимтемама(1973–1988) [рукопис], Бе о град:  стр. 3.
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укљу чу је и „на гра ду за ино ва ци ју у стри пу” и то је мо жда је
ди но оп ште ме сто на ко ме се то ком го ди на (са да већ ви ше од 
де це ни је и по) мо гу ви де ти екс пе ри мен тал ни при сту пи ау
то ра, а чи ме се они и под сти чу да де лу ју у окви ру овог по ља. 
Упра во на ве де но го во ри у при лог ва жно сти ин сти ту ци о на
ли за ци је стри па (о че му је већ би ло ре чи), јер иа ко она има 
те жњу уоп шта ва ња у фор мал ном сми слу (па и са др жај ном), 
не рет ко зна чи и до след ност и кон ти ну и тет ко ји су у овом 
слу ча ју са мо до при не ли под се ћа њу на ва жност екс пе ри мен
та, од но сно из ра жај ну осо бе ност ме ди ја ко ја сукцесив но 
допри но си ње го вом раз во ју и тра ја њу.

На пе том бе о град ском Ме ђу на род ном са ло ну стри па, 2007. 
го ди не је на ро чи то био за па жен рад ау то ра Алек сан де ра Ћу
ри ћа – про стор ни стрип: „При ча о по но си том чо ве ку”. Иа ко 
су му прет хо ди ли ау то ри с ин те ре сант ним про ми шља њи ма 
(Н. Пе јић, М. Ве се ли но вић, С. Ре стец ка (S. Re stec ka) и Ж. 
Са нец ка (J. Sa nec ka) – пољ ске стрип ау тор ке и Б. Ми лен
ко вић), њи хо ви ра до ви ви ше су се ти ца ли тех нич ких мо
ди фи ка ци ја, али та квих ко је су ни ма ло или у тек не знат ној 
ме ри уоп ште раз ма тра ле или до во ди ле у пи та ње струк ту ру 
са мог ме ди ја. Алек сан де ров рад, у са мом ка та ло гу опи сан 
ин ста ла ци јом,48 мно го је ви ше од просторнепоставке, нај
пре због на ра тив ног по тен ци ја ла. Тро ди мен зи о нал ност у 
овом ра ду од но си се на ви ше рав ни – фор мал ну, струк ту
рал ну и се ман тич ко и деј ну – и по то ме овај рад на ди ла зи 
по и ма ње ин ста ла ци је као та кве, јер се не од но си на ин тер
вен ци ју у про сто ру ко ја је са др жај са мог про сто ра, од но
сно, ону ин тер вен ци ју ко ја ме ња пе р цеп ци ју про сто ра ни ти 
му да је не ка зна че ња. Ка та лог пе тог Са ло на до но си ре цен
зи ју З. Сте фа но ви ћа у ко јој по себ но за па жа да се „нај ве ћи 
про дор у ал тер на тив ном из ра зу ни је де сио у дво ди мен зи
о нал ној фор ми (ко ја је са мо ли ков но по твр ди ла већ ви ђе не 
шко ле), већ у про ши ри ва њу стрип ске умет но сти ван па пир
ног ме ди ју ма – на ин ста ла ци ју, про стор ну ин тер вен ци ју и 
скулп тур ну ди мен зи ју”,49 чи ме се нај зад под се ћа и из но ва 
ука зу је на оправ да ност те за о не у сло вље но сти ме ди ја на
чи ни ма ње го ве тех но ло шке ре а ли за ци је. Ћу рић по во дом 
на гра ђе ног ра да у сеп тем бру 2008. го ди не при ре ђу је из ло
жбу просторног стрипа у Сту дент ском кул тур ном цен тру 
у Бе о гра ду, под на зи вом „Сер вис за ди на ми ку про сто ра” 
где, сем на гра ђе ног ра да, из ла же и још не ко ли ко екс пе ри
ме на та за сно ва них на слич ном прин ци пу струк ту ри са ња. У 
при ка зу ове из ло жбе С. Ву ко вић вред ност и ино ва тив ност 

48 Ću rić, A. (2008) Prostornistrip [PDF pre zen ta ci ja], Be o grad: str. 1, 30.
49 Ste fa no vić, Z. (2007) Hi lja du cve to va, okean pu po lja ka, Petimeđunarodni
salonstripa, [ka ta log izložbe], Be o grad: Stu dent ski kul tur ni cen tar, str. 2.
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у Ћу ри ће вом ра ду, на ла зи у на пу шта њу сте ре о тип ских од
но са стри па и са вре ме не умет но сти, (прет ход но) утвр ђе ним 
ди рект ним тран сфе ри ма из јед не обла сти у дру гу.50 У овој 
про ме ни при сту па ме ди ју, а у од но су на прет ход но на гра ђи
ва не екс пе ри мен те, по ста вље но је ва жно пи та ње о струк ту
ри стри па, на на чин ко ји до та да ни је био раз ма тран. За то и о 
ма те ри јал но сти у са мом ра ду Ћу рић ис ти че „...да је пот пу но 
не бит но од ка квог ма те ри ја ла је стрип, већ оно, око че га тре
ба обра ти ти па жњу, је сте пра ви лан пси хо ло шки и ви зу ал ни 
при ступ пре ма ње го вој при чи, ка дро ви ма и та бли као за вр
шном про из во ду...”51 На да ље се на гра ђе ни екс пе ри мен тал ни 
ра до ви на Са ло ну не ис ти чу по себ ном ино ва тив но шћу до 
ер го дич ке52 при че М. Ми ли нић Бог да но вић (2010) или ра
до ва А. Га ји ћа (2011, 2012). У оба Га ји ће ва ра да („Ка ме ни 
стрип” и „Пре мо та ва ње”) ин те ре сан тан је при ступ чи та њу 
ра да, јер зах те ва ин тер ак тив ност и не ку вр сту тактилне ак
тив но сти чи та о ца. Га ји ће во „Пре мо та ва ње” зна чај но је као 
пр ви екс пе ри мен тал ни рад у исто ри ји ове ма ни фе ста ци је 
ко ји је по нео и глав ну на гра ду Са ло на (Grand Prix), чи не ћи 
из у зе так свих про шлих и на ред них Са ло на (до 2018). Ау то
ри су за тим екс пе ри мен ти са ли ма те ри ја ли ма не од сту па ју ћи 
од кла сич ног на ра тив ног то ка, вра ћа ју ћи се на стан дар ди
зо ва не медијскетрансфере, до евен ту ал ног уво ђе ња зву ка 
у стрип (А. Пе тро вић, 2015), ко ји је ин те ре сан тан са аспек
та увре же не „ау ди о –ви зу ел не су шти не”53 стрип ског је зи ка. 
Екс пан зи ја ино ва ци је из 2007. го ди не, или ван стан дард ни 
при сту пи, ни су ви ше по на вља ни. Ипак, Ме ђу на род ни са лон 
стри па оста је отво ре ни про стор де ло ва ња за све ау то ре чи ји 
екс пе ри мен тал ни ра до ви има ју „по себ ну ли ков ну по е ти ку 
и на тај на чин раз би ја ју сте ре о ти пе о овом умет нич ком ме
ди ју”.54

Не што дру га чи ји је слу чај са екс пе ри мен тал ним стри
пом „Бај ка о кру шки и зе цу” ау тор ке Дра га не Ку пре ша
нин, се ри ји цр те жа на ме ње ној за при ка зи ва ње у про сто ру. 
Серија је за по че та 2008. го ди не и на ста ја ла је сук це сив но, 
у „наставци ма”. 

50 Ву ко вић, С. (20. сеп тем бар 2008) Стрип од пле ха, гво жђа, иве ри це..., 
Политика, се па рат Кулутура,уметност,наука, стр. 5.

51 Ću rić, A. nav. de lo, str. 1, 30.
52 La zić, B. (2010) Vrt zatočenika, komparativne studije iz umetnosti stripa, 

Be o grad: Bal kan sko knji žev no druš tvo, Bal kan ski knji ževni gla snik, str. 143.
53 Mil to je vić, B. (2013) нав. де ло, стр. 231.
54 Pješ čić, M. (2017) 15 go di na Sa lo na stri pa, Petnaesti međunarodni salon
stripa, [ka ta log izložbe], Be o grad: Stu dent ski kul tur ni cen tar, str. 2.
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Пр во „из да ње” ре а ли зо ва но је 2010. го ди не у га ле ри ји „Ко
ла рац” под на зи вом „Стрип”, а за тим су у на ред ним го ди
на ма усле ди ли но ви наставци у ви ше бе о град ских га ле ри ја 
(Fre e dom, СУ ЛУЈ, Ма ла га ле ри ја УЛУ ПУД Са) при че му је 
сва ко на ред но пред ста вља ње под ра зу ме ва ло до дат ни низ 
цр те жа ка дро ва ко ји у про сто ру гра де на ра ци ју („Ка иш” – 
2011, „Два обла ка” – 2012, „Два у је дан” – 2013). У на ве де на 
че ти ри раз ли чи та про сто ра, цр те жи су из ла га ни ли не ар но, 
али се сам на ра тив ни ток ме њао са уба ци ва њем но вих је
ди ни ца – ка дро ва.55 Иа ко је по став ка цр те жа зна чи ла да сам 
пр о стор и по сма трач у ње му ак тив но узи ма ју уде ла у кре и
ра њу на ра ти ва, сег мен ти ра ност про сто ра че твр те по став ке 
је отво ри ло пи та ње простора каомогућег структуралног
елементарада. У окви ру „Април ских су сре та” 2015. го ди
не у Сту дент ском кул тур ном цен тру овај је на го ве штај раз
ра ђен и упо тре бљен на на чин да је по став ка под на зи вом 
„Ре принт” – овај пут це ло ви та (62 цр те жа –ка дра), у окви ру 
јед не про стор не је ди ни це раш чла ње на та ко да зи до ви га ле
ри је не дво сми сле но пре у зи ма ју функ ци ју стрип ске та бле 
или ка и ша. Та бле ор га ни зо ва не на ова кав на чин, на ла зе се 
у па ра лел ним по зи ци ја ма и раз ли чи тим про стор ним рав
ни ма, те омо гу ћа ва ју по сма тра чу – чи та о цу да кре та њем у 
про сто ру ме ња то ко ве рад ње. Цр те жи по ста ју стрип са мо 
ује ди ње ни са про сто ром ко ји омо гу ћа ва њи хов на ра тив ни 
по тен ци јал, уз ак тив ност по сма тра ча –чи та о ца. Од по став
ке „Два обла ка” 2012. го ди не, ау тор ка уво ди у цр те же ко
ла жи ра не сег мен те, ко је по зи ва ју на уче шће так тил ног, али 
са мо на ни воу ви зу ел ног под сти ца ја. За раз ли ку од Ћу ри
ће вог кон цеп та просторног стрипа, Ку пре ша нин раз ви ја 
кон цепт стрипаупростору – „стриповања ам би јен та”56 – у 

55 McCloud, S. (2006) Making comics, New York ‒ Lon don ‒ To ron to ‒ 
Sydney: Har per  Col lins Pu blis hers, p. 14.

56 Сте фа но вић, З. (2013) Два у је дан или ку ћа –бај ка за кру шку и зе ца, Два
уједан, [каталог изложбе], Бе о град: СУ ЛУЈ.

Слика 1 Причаопоноситомчовеку, Александер Ћурић, 2007 
(Изложба Уметничке асоцијације Татлин, Галерија Културног 

центра Параћин). Фото: Иван Станисављевић / УАТ
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ко ме сам про стор са из ло же ним ра дом чи ни нео дво ји ву це
ли ну, јер из глед ам би јен та усло вља ва и са му ор га ни за ци ју и 
динами ку на ра ци је.

Ва жан стрип екс пе ри мент ре а ли зу је Вла ди мир Ве ља ше вић 
2014. го ди не у окви ру док тор ског умет нич ког про јек та „Не
на ра тив ни стрип – при ме на прин ци па фор мал не ре дук ци је” 
на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, по ста вља ју
ћи пи та ње струк ту ре ме ди ја у окви ру по ља гра фи ке, исту па
ју ћи у про стор са про чи шће ним и сим пли фи ко ва ним ли ков
ним фор ма ма ко ји ма не ги ра на ра тив ност – по став ком на ра
тив ног ни за. Иа ко ова се ри ја гра фи ка под ра зу ме ва ти раж, 
ре а ли за ци ја по став ке је изо ло ва на од кон цеп та ре про ду ко
ва ња. На гра фи ка ма су изо ло ва ни сег мен ти по је ди нач них 
при зор –по ља, из ме ште ни из кон тек ста ори ги нал ног стри
па, те је њи хов на ра тив ни по тен ци јал по ни штен и не ги ран, 
чак и по тен ци ран по ста вља њем у на ра тив ни низ. Ве ља ше
вић 2018. из да је екс пе ри мен тал ни пик то грам ски гра фич ки 
ро ман Слободанпад (из да вач „Бе сна ко би ла”), ко ји де лу је 
кроз по ље илу стра ци је и ди зај на, фор мом стри па ко ја та ко
ђе за ла зи у дру ге при ме ње не обла сти и ре ла ти ви зу је њи хо ве 
гра ни це.

Без об зи ра на ба зич ни ме диј ко ји ау то ри ко ри сте у свом 
ра ду (скулп ту ра, цр теж, гра фи ка), ове сту ди је по ка зу ју да 
у ис тра жи ва њи ма ау то ра бли ских стри пу, по сто ји те жња 
за пре и спи ти ва њем и по твр ђи ва њем струк ту ре стри па ван 
тех но ло шких прин ци па ре а ли за ци је, од но сно да је са ма 
струк ту ра ме ди ја мо гу ћа ван штам пе, би ло да је реч о ин
те гра ци ји са про сто ром у ши рем сми слу или фор ми ко ја 
уну тар про сто ра де лу је не за ви сно, али не прет по ста вља ти
раж. У том кон тек сту, ти раж у слу ча ју по став ке Д. Ку пре
ша нин „Ре принт” по сто ји (из ло жба је то ком 2017. го ди не 

Слика 2 Премијерно приказивање концепта Репринт на изложби 
Драгане Купрешанин у „Срећној галерији” Студентског културног 

центра, у оквиру Априлскихсусрета 2015. године. Кретањем у 
простору, посетилацчиталац стрипа је у позицији да мења токове 

радње. Фото: Драгана Купрешанин
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ре а ли зована у галеријским про сто ри ма Кул тур них цен та ра 
у Гор њем Ми ла нов цу, Шап цу и Пан че ву). На ве де не сту ди је 
слу ча ја го во ре у при лог то ме да ви ше не по сто ји по тре ба за 
пи та њем „са мог по сто ја ња од ре ђе них ком по нен ти у јед ном 
де лу, већ ко ја им је уло га”,57 сто га што сва ка од ком по нен
ти, по ло ги ци ства ри, мо ра по не ти од ре ђе ну струк ту рал ну 
функци ју, да би ме диј био ко хе рен тан у свом об лич ју.

Хаптичкочитањевизуелноги
тактилногустрипу

Упра во због кон це па та ко ји не ин си сти ра ју на дво ди мен зи
о нал но сти штам пе (Ћу рић, Ку пре ша нин), тех нич ке ин тер
вен ци је и њи хо ва упо тре ба (че лик, жи ца, угљен, ко лаж) да ју 
ма те ри јал ну ди фе рен ци ја ци ју ко ја у кла сич ној фор ми стри
па нај че шће би ва об ра ђе на у јед ној тех ни ци. Иа ко у овим 
ра до ви ма са ме вред но сти ма те ри ја ла не по зи ва ју на так
тил ност у чи та њу, оне не ми нов но зна че про дор у ви зу ел но 
пер ци пи ра ње ра да на на чин да тек сту ра или фак ту ра ма кар 
зна чењ ски уче ству ју у гра ђе њу при че. Ова и прет ход на ис
ку ства отво ри ла су пи та ње тех но ло шког у ме ди ју и де фи
ни са њу ње го вих осо бе но сти, и под ста кла на ис тра жи ва ња 
у сме ру упо тре бе ма те ри ја ла, али та ко да они мо гу пре у зе ти 
струк ту рал ну функ ци ју у ме ди ју. Та ко је фор ми ран кон цепт 
експерименталногтактилног стрипа, ко ји од 2013. го ди
не ис тра жу је Д. Ку пре ша нин у окви ру док тор ског умет нич
ког про јек та „Не ви дљи ви та лас” на Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти, а ко ји ис пи ту је так ти ли тет и хап тич ко чи та ње у 
ме ди ју стри па. Ува жа ва ју ћи ис ку ства не ко ли ци не ино стра
них ау то ра по пут Ме је ра (Phi lipp Meyer) и Ма ну а ча (Ilan 
Ma no u ach) ко ји су так тил но у стри пу све ли на пер цеп тив ну 
или хап тич ку функ ци о нал ност у ко јој не по зна ва ње кон цеп
та ујед но зна чи не мо гућ ност фор ми ра ња на ра ти ва (Ма ну ач) 
или ње го ву ба нал ност (Ме јер), Ку пре ша нин раз ви ја кон цепт 
инклузивности и омо гу ћа ва фор ми ра ње на ра ти ва ко ји ни је 
ну жно усло вљен прет ход ним ис ку ством у ужем сми слу за 
це ло куп ну пу бли ку, а то зна чи и укљу чи ва ње де ла пу бли ке 
(сле пи и сла бо ви ди чи та о ци) ко ји у свом ис ку ству не ма ју 
по зна ва ње ме ди ја стри па. Иза брав ши фор му стри па, ко ја 
већ до ка за но „мо же да из ра зи ап стракт ну сфе ру ми шље
ња”,58 про је кат „Не ви дљи ви та лас” се раз вио у зах те ван 
иза зов, упра во због ОИ59 пу бли ке ко јој је на ро чи то те шко 

57 Kon, N. нав. де ло, стр. 25.
58 Tir na nić, B. нав. де ло, стр. 184.
59 Осо бе са ин ва ли ди те том (пу бли ка раз ли чи тих ви зу ел них ка па ци те та и 

чул не осе тљи во сти), прим. аут.
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хаптич ки пред ста ви ти ап стракт не пој мо ве, ко ји су у ра ду 
ви ше не го за сту пље ни.

Овај екс пе ри мен тал ни про је кат је адап та ци ја аван гард ног, 
екс пе ри мен тал ног ро ма на Вир џи ни је Вулф Таласи (1931) 
ко ји због сво је спе ци фич не дра ма тру шке струк ту ре омо гу
ћа ва аде ква тан хап тич ки или ви зу ел ни ути сак ат мос фе ре ро
ма на сво јом ди на ми ком, од но сно ујед на че ним, мо но то ним 
рит мом при по ве да ња, ко ји се тек по вре ме но пре ки да дру
гом па ра лел ном рад њом у окви ру глав не рад ње. Ви зу ел но 
од су ство ли ко ва ро ма на у стри пу, омо гу ћа ва бли жу иден ти
фи ка ци ју са са мом рад њом. Сва ка стра ни ца стри па је адап
ти ра на так тил но, са укуп но пре ко пет на ест раз ли чи тих тек
сту ра у ра ду и тек стом на Бра је вом пи сму и ћи ри лич ним 
тек стом. Ов де је ин те ре сант но на пра ви ти па ра ле лу са екс пе
ри мен ти ма ко ји су ре зул ти ра ли „не ви дљи вим илу стра ци ја
ма”60 чи ји је са др жај упра во кон цепт, а ко је ни су адап ти ра не 
за сле пу или сла бо ви ду пу бли ку, ка ко би њи хов на зив мо гао 
им пли ци ра ти. У овим ра до ви ма, од су ство сва ког са др жа ја, 
сем идеј ног, оне мо гу ћа ва хап тич ку пер цеп ци ју и на ме ње на 
је са мо ви де ћој пу бли ци.

„Не ви дљи ви та лас” је у фор ми из ло жбе пред ста вљен у Но
вом Са ду 2018. и 2019. го ди не по во дом „На гра де за при сту
пач но умет нич ко де ло” Ин клу зив не га ле ри је (га ле риј ски 
про сто ри „Ате ље МП” и Га ле ри ја СУ ЛУВ). Из ло жбе су у 
пот пу но сти ре а ли зо ва не на на чин да бу ду при сту пач не ОИ 
пу бли ци (кон зо ле са кон траст ним окви ри ма, по ста вља ње 
ра до ва на од ре ђе не по зи ци је на зи до ви ма га ле ри је, так тил
не ста зе, при ступ не рам пе, так тил не ма пе из ло жбе не по
став ке, ка та лог из ло жбе пре ве ден на Бра је во пи смо). Иа ко 
је због ви со ке це не про дук ци је стрип ре а ли зо ван у ти ра жу 
од све га три при мер ка, рад по ка зу је ди ја па зон мо гућ но сти 
за да ља ис тра жи ва ња так тил ног у стри пу и по ста вља ња 
за ко ни то сти хап тич ке адап та ци је. Из ра ђен ком би но ва ном 
тех ни ком (УВ штам па и ко лаж), са ве ли ким уде лом ре љеф
них об ли ка ко ји фор ми ра ју при зор –по ља на сва кој стра ни ци 
стри па без ви зу ел не штам па не ин фор ма ци је, рад је пре по
знат као ино ва ти ван, не са мо због на чи на из ра де, већ пре 
све га, укљу чи ва ња ОИ чи та ла ца у пу бли ку стри па. Так тил
не фор ме ко је пре у зи ма ју уло гу кла сич не штам пе ви де ћем 
чи та о цу да ју ви зу ел ну ин фор ма ци ју пу тем ви зу ел не ди фе
рен ци ја ци је, на на чин на ко ји сле пом или сла бо ви дом чи
та о цу дају могућност хап тич ке ди фе рен ци ја ци је, ме ђу тим, 
упра во ин те гра ци јом штам па них ви зу ел них и ре љеф них 

60 Sa vić, B. (2003) Oilustraciji [ma gi star ski rad], Fa kul tet pri me nje nih umet
no sti, Uni ver zi tet umet no sti, Be o grad, str. 47, 49.
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ин фор мација, раз у ме се да је оп ти мал но ре ше ње упра во у 
њи хо вом је дин ству. Као што ви де ћем чи та о цу так тил ност 
да је или до да је вред ност у ви зу ел ној пер цеп ци ји (оп ци о но и 
хап тич кој), на исти на чин чи та о ци ма са огра ни че ним ви зу
ел ним ка па ци те том, ви зу ел не штам па не ин фор ма ци је омо
гу ћа ва ју до дат ни сти му лус њи хо вој хап тич ко ви зу ел ној ди
фе рен ци ја ци ји. Из у зе так су чи та о ци без оста та ка ви да, а без 
прет ход ног ви зу ел ног ис ку ства, ко ји ће се у чи та њу во ди ти 
са мо ре љеф ним струк ту ра ма. 

Да кле, у овом ра ду ин клу зив ност зна чи до дат ну вред ност, те 
да по ку ша јем уда ља ва ња од кла сич ног из ра за при ла зи мо су
шти ни ме ди ја, сво ђе њем на са му струк ту ру. Екс пе ри мен ти у 
окви ру ме ди ја стри па и ис ко ра ци у ње го вом по и ма њу, нео п
ход ни су упра во ра ди уви да у ре ла тив ност дис по зи ци ја ко је 
се од но се на тех нич ке аспек те ко ји су сма тра ни од ред ни цом 
ме ди ја као та квог. Без на ме ре да се ме диј стрикт но де фи
ни ше, јер се уо ча ва тен ден ци ја да кроз вре ме до жи вља ва 

Слика 3 Изложба Невидљивиталас Драгане Купрешанин, 
Галерија СУЛУВ, Нови Сад, 18 – 23. фебруар 2019. Поставка је 

опремљена тактилном стазом и зидним конзолама са контрастним 
ивицама. Фото: Маја Николић

Слика 4 Невидљивиталас (2018) ‒ рељефни колажирани детаљ 
у оквиру призорпоља на страници експерименталног тактилног 

стрипа. Фото: Драгана Купрешанин
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мо ди фи ка ци је и да то за по сле ди цу има ру ше ње од ре ђе них 
по сту ла та, за кљу чак ко ји ис тра жи ва ња так тил ног у стри пу 
до но се, од но се се са мо на по твр ду ши ре де фи ни ци је ме ди ја 
(на пр. „низ цр те жа у се квен ца ма”61 или „умјет ност сли је
да”)62 јер су шти на стри па је сте ње гов на ра тив ни по тен ци јал. 
Ме ђу тим, хап тич ка адап та ци ја у окви ру ме ди ја пред ста вља 
ис ко рак у то ме, због ин те гра ци је це ло куп не пу бли ке, без об
зи ра на ње не ви зу ел не ка па ци те те, јер овај пут на чин ре а ли
за ци је у ко ме ма те ри јал пре у зи ма функ ци ју струк ту рал ног 
еле мен та, омо гу ћа ва дру га чи је (про ши ре но) чи та ње ме ди ја.

Им пли ка ци ја ове вр сте ино ва ци је, мо же се по но во раз у ме ти 
и као дру штве нои сто риј ски тре ну так тех нич ких ка па ци те
та ко ји то омо гу ћа ва ју, те да је за ме диј стри па (али и дру ге) 
об ли ко ва ње усло вље но об у хват ним на прет ком дру штва у 
ко ме ће и у бу дућ но сти на ћи ни шу за да љи раз вој, не га ци је 
или стаг на ци је. Екс пе ри мен тал ни ра до ви у ме ди ју стри па 
зна чај ни су, јер упра во по ка зу ју ње го ву тре нут ну по зи ци ју у 
окви ру ак ту ел них дру штве них про це са, од но сно по тре бе и 
прав це да љих тран сфор ма ци ја. Екс пе ри мен тал ни стрип de
facto, има за да так да бу де у „опо зи ци ји пре ма са мом се би”,63 
пре ин те гра ци је у „за јед нич ки, сред њи ток”.64 Ако је ра ђа ње 
стри па мо ра ло узе ти у об зир и „при су ство све сти код са вре
ме ни ка о по сто ја њу стри па као по себ не ме диј ске фор ме”,65 
он да је сва ко уже де фи ни са ње ме ди ја уна пред осу ђе но на 
бу ду ће ре ви зи је, упра во због то га што са ма струк ту ра стри
па одо ле ва ти ра жу, тех но ло ги ји, или би ло ко јој дру гој вр сти 
огра ни че ња ко ја спу та ва сло бо ду функ ци о ни са ња ње го ве 
струк ту ре.

Оно што стрип оче ку је у на ред ним мо ду ла ци ја ма, оно што 
се од са вре ме ног екс пе ри мен та ин те гри ше у ње го ве бу ду ће 
по јав не фор ме, го во ри ће у при лог то ме да је за че так стри па 
ипак та мо где је за жи ве ла ње го ва ба зич на струк ту ра, осло
бо ђе на свих бу ду ћих ка но на, де фи ни ци ја и огра ни че ња, а 
да је ње го во тра ја ње кроз вре ме са мо део тог за по че тог бес
ко нач ног про це са. Без об зи ра да ли се тактилно у стри пу 

61 Ив ков, С. нав. де ло, стр. 247.
62 McCloud, S. (2005) нав. де ло, стр. 199.
63 Кља кић, Љ. Ј. (2010) Стрип за но ви свет. Жи вот је кор па пу на тре ша

ња, Трећагенерација:огледиострипу,фигуралнојнарацији,популарној
култури,трагањузаслободом,утопијиисроднимтемама(1973–1988) 
[рукопис], Бе о град: стр. 6.

64 Bog da no vić, Ž. (pri ređ.) (1994) Umetnost i jezik stripa, Be o grad: Or bis,  
str. 26.

65 Ра до ва но вић, М. (2014) Српски стрип – порекло, развој, значај 
[дипломски рад], Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Уни вер зи тет  
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од но си на ње го во чи та ње, или хап тич ки гра див ни еле мент, 
оно ства ра јед ну по себ ну (не)ви дљи ву есте ти ку ко ја суп тил
но мо ду ли ра ме диј кроз тех но ло шка кре шен да са вре ме ног 
тре нут ка, исто она ко ка ко ће их у бу дућ но сти, у стри пу (не)
ви дљи во озна ча ва ти не ки но ви по јав ни об ли ци овог ме ди ја.
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AESTHETICS OF THE INVISIBLE

TACTILITY IN THE FUNCTION OF THE STRUCTURAL 
ELEMENT OF THE COMICS

Abstract

Definitions of comic media that have been brushed aside over the years 
and decades in order to define the media as clearly and accurately as 
possible are being revised due to technological modifications of the 
comics. Comic authors emerged in the late 1960s in America (and 
1970s in Yugoslavia). They were mostly organized in groups who 
won the stage with experimental approaches and were institutionally 
accepted. Alternative expression in Serbia has peaked in the 1990s, 
when that pole of expression overwhelmed almost the entire scene. 
After the 2000s, when the International Comics Salon was established 
in Belgrade (in 2003), an important space for action was formed in 
the field of experimentation, as it established an incentive “prize for 
innovation in comics” that motivated authors to advance their avant
garde research. Notwithstanding the freshness of ideas throughout the 
fifteen years of the Salon existence, only a handful of authors have 
achieved more notable accomplishments: A. Ćurić with the realization 
of the concept of spatial comics (2007), and A. Gajić who received 
the Grand Prix for the first time in the history of the Salon for his 
experimental work “Rewinding” (2012). At the University of Arts in 
Belgrade, several authors (D. Kuprešanin – Faculty of Fine Arts/Faculty 
of Applied Arts; V. Veljašević – Faculty of Fine Arts) have developed 
in their PhD researches similar concepts in different media – comics
in space and unnarrative comics. Since 2013, Kuprešanin has also 
introduces a novelty with the concept of experimental tactilecomics. 
Just like A. Ćurić deletes the concepts of classical media transfers 
into the structure of comics, so does D. Kuprešanin introduce novelty 
into the structure of the media with tactility and haptic adaptation 
(technological innovation) – this novelty is especially important not 
only because of the new way of structuring of the media itself, but 
also because it was the first time that the blind and partially sighted 

audiences were given the opportunity to read comics.

Key words:theinterdisciplinarityofcomics,inclusion,tactility,haptic
adaptation




