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Криза човека, не уметности

Живимо у епохи потпуне техничке корумпираности човека. Хероји и уметници срозани
су у техничаре и „беле оковратнике”, а доминира модел империјалистичког
извоза америчке визуелне културе, гламура, еротике и тривијалности. Али
сувише су пожурили они који су прогласили крај слике: што су мање шансе за
сликарство, оно више успева. „Историја сликарства је историја његових криза.” Неће
нестати стари људски нагон за светим, за Богом, а сликарство и уметност су вековима
повезани са сакралним

Пише: Дејан Ђорић
„Што ужаснији свет постаје,
то уметност постаје апстрактнија”

Паул Кле
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Гинтер Андерс, емигрант из Хитлерове Немачке, највећи део свог
интелектуалног рада посветио је истраживањима судбине човека у доба
тоталитарног техницизма. Док се Валтер Бењамин прославио студијом Уметн
ичко дело у веку своје техничке репродукције
, Андерс је у књизи
Застарелост човека
тематику сасвим независно од Франкфуртске школе проширио на питање
човека у доба техничке репродукције. Дела немачке интелектуалне сцене
између светских ратова и за време Другог, попут чувене
Пропасти Запада
Освалда Шпенглера или
Мита 20. века
Алфреда Розенберга, књиге која проширује Шпенглерове идеје и која је
крајње релевантна за ликовну уметност, данас су актуелна на необичан начин
ако имамо у виду да се у америчкој социологији и друштвеној теорији
производи и циљеви високо техницизираног друштва разматрају као тзв.
friendly fascism
(пријатељски фашизам). Постоје мишљења да су негативне утопије, попут
пророчке књиге
„1984”
Џорџа Орвела, потпуно депласиране и наивне спрам света који се организује
и припрема, спрам моћи и суптилности контроле ума, свести, осећања и друштва
какви се сада развијају. (Орвелова књига, чије се поседовање у Совјетском
Савезу у Стаљиново време кажњавало смртном казном, у ствари се односи на
западна друштва, мада је Орвел био отпадник од комунизма.)

Након што је Маркс разорио традиционални друштвени поредак и породицу,
Фројд ум човека, Ајнштајн докрајчио геоцентризам космичког људског
самопоуздања, па свет и простор постају релативни, након што је Опенхајмер
разбио атом, за који се вековима веровало да је последњи недељиви темељ,
ослонац света, након што је Иља Пригорин поставио теорију хаоса као принцип
света, математички доказавши старо масонско гесло „Из хаоса ред”, сада већ
анонимни техничари (чак не велики научници) приступају разбијању гена и
ДНК, основе људског и планетарног живота. Сасвим је јасно да у врлом новом
свету који се припрема нема места не само за човека већ ни за живи свет.
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СЛИКА ЗАБОРАВА, ЗАБОРАВ СЛИКЕ

Најреалније, мада оптимистичко виђење тог усиљеног марша хегеловског
апсолутног духа историје од праисторије ка надисторији, од империја
старих цивилизација ка стеларним империјама космичке будућности (како
видимо сада, стотинак година од изума браће Рајт, остварује се једно по једно
предвиђање Циолковског о освајању космоса), дао је отац Пјер Тејар де
Шарден. Крстални ум овог свештеника, антрополога, научника и теолога,
видео је нашу планету као један грандиозни умрежени и премрежени
организам и органон, тело са својом џиновском електронском вољом и
пулсацијом. У његовој теозофској визији планете-компјутера такође нема
места за човека, као у готово свим новијим предвиђањима даље будућности.
Зато што срећа испарава из света будућности, ни у једном SF филму не може се
видети добар ручак или библиотека. Већ је у сукобу режима Садама Хусеина
и САД постало јасно да ће се ратови будућности водити за компјутерима, а
можда и са компјутером.

Стога, можда би питање будућности сликарства у 21. веку, питање његовог
нестанка, требало на самом почетку да преформулишемо у питање
будућности живог света на Земљи, смрти која захвата највећи део биљака,
животиња, и то не само дивљих, питање нестанка планетарног органског
система климе, односа воде, тла и живе материје, остварења пакла који је по
некима прорекао Јован Крститељ: „Имаћете хране у изобиљу, али нико неће
хтети да је једе.” Дакле, да питање будућности уметности преформулишемо у
питање будућности самог човека.

Из перспективе те упитаности сасвим је неважно што су крајем 20. века
сликарски и вајарски радови класичног типа, по актуелној теорији и критици,
постали нека врста кича, реликт старих, превазиђених модела стварности.
Леонид Шејка је још крајем шездесетих година прошлог века приметио да је
сликарство комплекс вредности којем прети заборав, као што се Јозеф Бојс, на
трагу Марсела Дишана, надао да у будћности уметник никад више неће узети
четкицу у руке. Данашњи облици уметности – анихилатори штафелајног
сликарства, попут постконцептуалне уметности, енвиронмента,
перформанса, телесне уметности, mail-арта, видеа, компјутерске и виртуелне
уметности, дакле сви облици поставангарди, који освајају нова техничка
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изражајна средства и нове медије, улазећи полако у холографску и у
слободном простору тродимензионално генерисану слику, у ласерску и
(како нас информишу темати водећих америчких уметничких часописа, попут
Art News
) најаву коришћења генетике у уметничке сврхе – само су мање или више
патетични одрази остварења света тоталне техничке корумпираности
човека, у којем, по Шпенглеру, хероји и уметници будућности постају
техничари и бели оковратници.

СЕНИЛНОСТ И ГУБЉЕЊЕ ЕЛАНА

Какво је заиста место сликарства у том свету?

Размотримо најпре досадашње услове развоја сликарства, да бисмо имали
више опција за промишљање. Поставимо, дакле, питање: да ли је сликарство у
кризи? По теоретичарима постмодерне, а у питању је и даље важећа
парадигма коју у западној теорији није сменио неки нови модни
интелеткуални модел, сликарство није у кризи. Ми се налазимо у аисторијском
времену, када је све „ин”, култура се формира по комерцијалном и естетском
моделу супермаркета, стваралац и конзумент слободно могу да бирају,
узимају, мешају или одбацују све стилове, технике, приступе, моделе
прошлости, садашњости и будућности. Све је тако актуелно и ништа није
актуелно, историја успорава ход у смислу авангардних открића и осећа се
страховит општи интелектуални замор – нови век почиње сенилним
недостатком животног елана.

Требало би назначити да нови видови уметности, посебно компјутерска, у
односу на историју уметности и историју аванагарди формално ништа ново
нису донели. Осим техничких, изражајна средства авангарди данас су на
најнижем нивоу, те се рад у компјутерској уметности може, у уметничком смислу,
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вредновати као примитивни облик филмске режије, који не досеже ни прва
остварења филмске уметности. Данас, паралелно, не сметајући једно другом,
може да постоји старо сликарство (као што ће увек постојати фанатици,
заљубљеници и одметници од постмодерног света, од којих ће се неки за
штафелајем приближити достигнућима старих мајстора, па и надмашити их),
са сликарством схваћеним као израз модерности, истраживања материјала,
формата, техника, ван искустава прошлости, и са оним за које се оправдано
питамо да ли су и зашто су уметности.

За сада још увек има простора за оне који владају анатомијом, перспективом и
уљаном бојом, значи проблемима 15. века, те их уметници који улазе у често за
тело и дух погубне авантуре новог изражавања и нових машинских и
техничких модела уметности не угрожавају директно. Из позиције
техноавангардног уметника, техногуруа, урбаног шамана глобалног села,
које нема ништа од сеоске среће и идиличности, сама стварност изражена
штафелајним сликарством је беспредметна јер је нестала, то је фантом, утвара
неких прошлих времена, па се намеће питање колико ће у новом свету
издржати стара људска потреба да жврља, црта, слика, ваја, обликује,
колико ће се и којом брзином природа и природни материјали удаљавати од
нас.

ОБРТИ И ПРЕПОРОДИ

Но, ако погледамо историју сликарства, то је историја његових криза. Грчка
волуминозна уметност потиснула је сасвим египатску и критску прошлост,
снажно утичући на индијску уметност. У првим вековима хришћанства сасвим су
нестала илузионистичка знања фајумских портрета, првих икона, као и
римског фрескописа са богатим илузионизмом планова и зачецима
перспективе. Док је византијска уметност препородила италијанску уметност
12. и 13. века, ренесансни мајстори су је потпуно одбацили, као и све облике
романике и готике. Уметници су били до врхунца овладали сликарством
темпере када се појављује уљана техника, а и сама ренесансна дела у
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маниризму и бароку постају застарела. Када су фапрестисти на челу са
Тиеполом до краја овладали сликањем великих зидних и таваничких
површина, приказујући сву чудесну моћ перспективних илузија, Жак-Луј Давид
сликарство враћа на формат за атеље и једноставне призоре изведене из
фигуре и портрета. Из установа Француске револуције избацивани Буше,
Фрагонар и у време Наполеонове владавине заборављени и глади
препуштени сликари рококоа, већ за неколико генерација постају претече
импресиониста, који ће европску свест заувек одучити од елитизма и
дивљења умећу и вештини. И касније је сликарство имало изненадне обрте и
васкрсавало из мртвила, као да је у надреализму и Neue Sachlichkeit оживело
мајсторство сликара 19. века. Салвадор Дали је говорио: „То што сам ја толико
добар доказ је колико су други лоши.”

Сетимо се да је на врхунцу концептуалне уметности, крајем седамдесетих,
када су критичари и галеристи мислили да ће концептуализам трајати још
двадесет-тридесет година, на таласу интересовања за националну
уметност, у Немачкој на готици и међуратном експресионизму, изнет нови
талас, Нових дивљих, а да се у Италији на занимању за Карла Кару, Де Кирика
и посебно његовог заборављеног брата, сликара Алберта Савиниа, подигао
вал трансавангарде, потом и анахронизма. Не треба ни помињати да је поп-арт,
када се појавио у Америци, уништио све облике апстрактног експресионизма
који је био под директним утицајем европских уметничких емиграната, те да је са
својим чедом хиперреализмом постао доминантни модел империјалистичког
извоза америчке визуелне културе, гламура, еротике и тривијалности. С
друге стране, на Западу се готово у свакој генерацији појави неколико
уметника који у штафелајном сликарству померају границе често
реалистички схваћене уметности.

НАУКА КАО МАГИЈА

У контексту изнесеног, готово да можемо рећи: што су мање шансе за
сликарство, оно више успева. Радикални облик те вере је нада Леонида Шејке,
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Милована Видака и чланова београдске сликарске групе „Медиала” да ће,
након новог средњовековља технолошког дивљаштва (у питању је идеја
преузета од Николаја Берђајева) уследити нови ренесанс. Тада ће, како је
мислио Шејка, у сликарство поново ући небо и земља, птице, кристали и биљке,
а сликарство бити, како је поручио са самртне постеље, „облик молитве”.

У контексту изнесеног, мислимо да и у доба најнапредније, тачније
изопачене техничке стварности, неће нестати стара људска потреба, нагон
за светим, за Богом, а сликарство и уметност су вековима тајанствено
повезани са сакралним. Мада све упућује да ће класични облици сликарства
постати статусни симболи, трговачки декор из прошлих времена, реликти
попут старина, занатских, руком рађених предмета или олдтајмера, машина с
почетка индустријске револуције, вечни и неумрли дух еидоса и еикона,
слике као иконе, као Прволика, дакле представе човека у којој се крије
Божанство, илуминираће над свим менама принципа techne. Није искључено
да ће реконструкцијом ДНК мртвог организма, у чему се успело око 30 одсто, у
живот бити враћени и неки генији из прошлости, те да ће са будућом науком,
која све више постаје магија, стварност бивати сложенија, слојевитија и
богатија. Не треба никада заборавити оно што нам је судбоносно поручило
Свето писмо: „Дух дише где хоће”.
<

(Август 2005)
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***

Други долазак

„Кружећи, кружећи све широм спиралом

Соко не може чути соколара;

Ствари се руше; центар не држи више

Анархија је провалила светом,

Мутна крв плимом се ваља, и свуд

Се свечаност невиности дави;

Најбољим недостаје увереност, док

Најгори су пуни жестине страсне.”

Виљем Батлер Јејтс

8/9

Криза човека, не уметности

9/9

