Балсамовање леша светлости

ОД РЕАЛИЗМА КА ИМПРЕСИОНИЗМУ

Балсамовање леша светлости

„Генерацију друге половине XIX века од Грчке и Рима је одвојила индустрија, продор
ниске културе у високу. Еволуција реализма ка импресионизму је била драматична.
Појавиле су се комерцијалне слике, почела је експлоатација визуелног која и данас
траје. Историјски, митолошки и херојски мотиви су запостављени, надахнуће и
генијалност су постали безначајни и преовладао је антихеројски демократизам. Био је
то почетак модерне уметности”

Пише: Дејан Ђорић

1/6

Балсамовање леша светлости

„Наше доба је доба испуњења,

а испуњења су увек разочарења.”

Роберт Музил

У историји уметности ништа није случајно. Сваки стил, правац и феномен, свако
дело има неку основу. Целокупном сликарству, од готике до романтизма,
претходила је нека теоријска поставка. Ежен Делакроа у свом Дневнику беле
жи
:
„Многи су мајстори избегавали на својим сликама видљив потез киста,
мислећи да ће се тако приближити природи, будући да у природи такви
потези заиста нису видљиви.”
1

Курбе, који је створио своју школу, отишао је корак даље. Његов основни
естетски кредо био је да слика само оно што види. Изјавио је да не слика анђеле
јер их никада није видео. То је био револуционарни став, својеврсно
одбацивање традиције, дуге скоро две хиљаде година, сликања и таквих
појава. За њега религија, имагинација и духовно искуство нису
инспирација. Независан од патроната, двора, курије или мецене, уметник
слободно нуди своје производе.

РАЂАЊЕ КИЧА И КРИТИКЕ
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У исто време су се појавили и ликовни критичари, талентовани експерти,
познаваоци теорије и историје уметности, али и шпекуланти који су радили
за одређене власнике часописа, или су били зависни од друштвених
околности. Пре појаве капитализма, одумирања двора, аристократије и
цркве, превласти грађанског и буржоаског, кич и ликовна критика нису били
познати. Ништа се није променило ни у време комунистичке и социјалистичке
диктатуре – радничка држава по свему је била иста као и буржоаска, али
сиромашнија. Радници су имали исти поглед на свет, исте жеље и циљеве, као и
капиталисти. 2 Такав је светоназор и следеће уметничке генерације
импресиониста. Захтев да се слика реалистички или по природи није био нов.
Ново је одвајање од традиције, њено непризнавање, идеологија као основ
уметности и револуционарно истицање потребе за њеном аутономијом.

Еволуција реализма ка импресионизму је била драматична, а крајем
деветнаестог века су се појавиле комерцијалне слике. Почела је
експлоатација визуелног која и данас траје. Са појавом дрвогравуре,
литографије, олеографије и фотографије добре слике су постале јефтине,
а јефтине добре. Почела је медијска и информатичка ера, поплава
ефемерија и тривијалности. Широким народним масама су понуђене
приступачне графичке мапе, карте, графике, карте за игру и јапанске естампе.
Прве репродукције уметничких дела припадника прерафаелита, и то у боји,
у ексклузивним париским радњама су биле на цени. Заживеле су карикатура,
илустрација, реклама и различити визуелни коментари. Литографија, изум
Немца Алојза Зенефелдера, омогућила је много квалитетних отисака без
оштећења матрице. Ен Хенсон је указала да се Манеов Доручак на трави и Оли
мпија
иконографски не наслањају само на Маркантонија Рајмондија, Ђорђона и
Тицијана, већ и на популарне и комерцијалне представе.
3

Генерацију друге половине деветнаестог века од Грчке и Рима је одвојила
индустрија, продор ниске културе у високу. Све ово је утицало на појаву
реализма и импресионизма.

ИМПРЕСИОНИСТИЧКА РЕВОЛУЦИЈА
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Импресионисти поседују опречне ликовне особености. То су поетичност,
изнијансираност боја, звуци лета, трептај сунца, растерећеност, али и
баналност општих места, грубост насликане материје и вулгарност која се
огледа у поједностављењу слике. Форме су меке, гипке, крошње и лишће нису
искричави и прозирни као код ренесансних мајстора или Короа, што је за оно
време био скандал. У француској култури се први пут догодило да уметност
нема никакав однос према историји, политици, идеологији и религији. 4
Појавило се прво „женско писмо” у историји уметности, затим искошени
потези (још више поједностављени код Сезана), плаве сенке, запостављање
цртежа, анатомије и перспективе. Брзина је постала веома битна,
композиције недовољно студиозне, а иза плаветних призора крила се
монотонија. То је обележје чисте уметности лишене свих натруха историје и
неуметничких оптерећења. У односу на непосредан приступ стварности,
импресионизам је означио револуцију у уметности.
5

Ослобођени атељејске поступности у раду, прецизности и дорађености
студирања композиције, импресионисти су призору прилазили директније
и природније, сцене су кадрирали спонтано, ближе начину на који око види.
Историјски, митолошки и херојски мотиви су запостављени, надахнуће и
генијалност су постали безначајни и преовладао је антихеројски
демократизам. Био је то почетак модерне уметности. Драгош Калајић је, вођен
идејама Ханса Седлмајра, 6 импресионизам прогласио „лешом светлости”,
мислећи пре на његову десакрализованост него на ослобођеност од
атељејских конструкција и вештачких извора светлости.
7

Светлост је сведена на кратке, истакнуте потезе, црте, линије и рељефну
површину, и материјализована је.
8

Већ у наредним генерацијама веселост, оптимизам и импресионистичка
раздраганост су нестали. После импресиониста нико више није био усхићен
природом.
<
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Напомене

Pierre Courthion: Delacroix. Живот Eugèna Delacroixa. Уломци Delacroixova
дневника,
Савремена библиотека, Загреб 1944, 212.
1

„Елита радничке класе која је прихватала девизу ,самопомоћ’ (self-help)
напуштала је радо пролетерске редове и помисао на класну борбу. Своје мале
уштеђевине улагали су добро плаћени радници у какав уносан посао и тиме
стицали статус оних који поседују сопствену имовину. Бити човек од поседа,
па макар и најмањег, била је жеља и најскромнијег викторијанца”, Иванка
Ковачевић: „Историјски увод. Привреда и становништво”,
Енглеска књижевност,
књига III, „Свјетлост”, „Нолит”, Сарајево, Београд 1984, 12.
2

Anne Coffin Hanson: Manet and the Modern Tradition, Yale University Press, New
Haven 1977.
3

Може се помислити да се то односи и на рококо. Треба се, међутим, сетити да
је рококо диктиран са француског двора као званична уметност галантности и
богатства краља и аристократије која приказује тежње, жеље и идеје
владајуће класе.
4

Након Џона Ревалда и неких других стручњака, Вирџинија Спејт је дала низ
нових доприноса изучавању импресионизма. V. Virginia Spate: Claude
Monet. The Colour of Time,
Thames and Hudson, London 1992, 2001.
5

6

Седлмајр је један од најпознатијих историчара уметности XX века. Поред
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низа књига и студија о ренесанси и бароку, објавио је, по неким мишљењима,
до сада најбољу књигу о катедралама. Историји уметности је дао кључан
допринос посебним структуралним системом изучавања уметности. Након
Другог светског рата окренуо се модерној уметности, настојећи да је
девалвира. Чувена је његова књига Губитак средишта (1948), у којој је
применио свој структурални метод. Позната је и
Револуција модерне уметности,
објављена 1955. Није прештампавана
Смрт светлости
из 1964, последња од његових капиталних антимодернистичких студија.
Драгош Калајић је једини интелектуалац у Србији који је још почетком
седамдесетих година познавао Седлмајрове идеје.

Делакроа пише да је слика за старе мајсторе била плод конструкције.
Зачуђује колико мало тражи од добре слике: „Слика, која је постепено
састављена од делова који су брижно довршени и међусобно повезани, чини
се ремек-делом”, P. Courthion, ibid., 204.
7

Значајан сликар-визионар Милован Видак сматрао је да су у историји
уметности велики само они сликари који су на нов начин открили и приказали
светлост. Ту је сврставао сликара Студенице, Ђота, Пјера дела Франческу,
Леонарда, Вермера и Ван Гога.
8

(Јул-август 2006)
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