Уметност неурозе и празнине

РЕАЛИЗАМ И КОНЦЕПТУАЛИЗАМ: ОД АНТРОПОЦЕНТРИЗМА ДО
БОГООСТАВЉЕНОСТИ

Уметност неурозе и празнине

„Концептуализам поништава вољу за стварањем, непосредност стваралачког акта,
сводећи га на предумишљај и манипулацију. Зато се данас толико говори о смрти
уметности, ликовне критике и историје уметности. Неки циник би приметио да су
концептуалисти евнуси уметности. Никада није истражен однос између концептуализма
(или модернизма) и шизофреније, депресије и лудила. Могло би се говорити и о
кретенизацији модерне уметности, а Ђорђо ди Ђенова је писао о њеној
комерцијализацији и фекализацији. Та нова уметничка пракса није пробудила ничију
вољу и свест, никога није успела да заинтересује за уметност. Након концептуализма,
завладали су планетарни стваралачки дремеж, апатија и досада. Они који се усуђују да
кажу да је то биланс авангарди су жигосани. Хана Арент је тврдила да ће будућност
бити логорска, а уметност је већ таква”

Пише: Дејан Ђорић
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Слика има свој живот и своју драму

Александар Луковић

Концептуализам је последњи и кључни феномен уметности XX века. Њиме се
завршава модерна и почиње ново раздобље у уметности, која напушта смисао
уметничког, а проблем свести поставља као апсолут. Концептуална
истраживања су занемарила најшире значење уметности, њена различита
хтења и стремљења, и то да у њој долазе до изражаја осећајност, интуиција,
машта, визија, религиозност и материјалност. Може ли се, сме ли се, уметност
схватити само као свест и идеја и да ли би то било надређено неком старом
облику уметности ако знамо да је и у прошлости било елемената
концептуалног? Колико је уметнику за чин стварања важна самосвест и шта је
она у односу на умну снагу светих људи или на Божју промисао? Зашто би
уметник морао да буде филозофски образован?

ЕГО И ВИВИСЕКЦИЈА

Заборавља се да је прави стваралац свим својим бићем „прикључен” на
централе вишег ума, на архетипове и колективно несвесно, те да има директан
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приступ доњим и горњим световима. Он до информација долази на прави
начин, ма који били извори његових сазнања: историја, надахнуће, љубав...

Концептуализам је умртвио стваралачку моћ и могућност да се стваралаштвом
у човеку пробуде непознате силе. Одбацивање свега зарад менталног је
самоограничавање и укидање других садржаја. Захтев за
самопосматрањем, самопромишљањем, потреба за анализом и сумња у дело
су за уметност мање важни. Дадо Ђурић је у једном интервјуу рекао да га
анализа увек подсећа на сецирање и да му је одвратна. Зашто тражити од
уметника да одбаци радост и вољу и стварање замени изучавањем
Витгенштајна и Мориса Мерло-Понтија? Филозофија и естетика се никад
неће приближити ужареном језгру уметности које исијава најдубљим
мислима, енергијом и снагом, изван времена и простора. Последњи велики
филозоф какав је био Мартин Хајдегер, после свих филозофских искустава,
мисаоних порицања и откривања, напустио је филозофију и проучавао
Хелдерлинову поезију, дајући предност уметности.

У том смислу, и најбаналнији реализам као уметност нуди неке дубље
садржаје него концептуализам. Реалистичко уметничко дело се рађа из
љубави за стварањем, додиривањем и обликовањем материје. Херман Брох о
томе каже: „Ако би неко приметио како трговац, војсковођа, државник,
непосредно формирају свет, док уметник ствара само одразе, онда би му
ваљало рећи да се и уметник бави непосредним оформљавањем и то у бојама, у
тоновима, у речима, у камену и бетону, те се, дакле, ни овде не ради о неком
новом стварању, него тако рећи о преформирању. Дакако, то је овде само оно
најспоредније, јер за уметника су то у суштини тек помоћна средства. Прави
материјал којим се уметник служи и који обликује у уметничка дела могао би се
означити једним именом као ,синтагма стварности’. Песништво, на пример, (с
изузетком дадаизма) не спаја произвољне речи већ одређене ситуације:
,човек прелази преко улице’, то би отприлике била једна таква синтагма
стварности. Чак и најфантастичнија и најиреалнија песничка дела саздана
су из таквих синтагми стварности. А ништа друкчије не стоји ни са осталим
уметностима, јер овакве синтагме стварности могу се доказати чак и у музици.”

ПЛАНЕТАРНИ СТВАРАЛАЧКИ ДРЕМЕЖ
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Уметничка дела су као људска бића – рађају се, живе и умиру. Концептуализам
поништава вољу за стварањем, непосредност стваралачког акта, сводећи га
на предумишљај и манипулацију. Зато се данас толико говори о смрти
уметности, ликовне критике и историје уметности. Неки циник би приметио да
су концептуалисти евнуси уметности, они који вапе за мало љубави,
наклоности и пажње, а кад не могу да их добију баве се собом. Никада није
истражен однос између концептуализма или модернизма и шизофреније,
депресије и лудила. Могло би се говорити и о кретенизацији модерне
уметности, а Ђорђо ди Ђенова је писао о њеној комерцијализацији и
фекализацији. Да ли уметност сме да буде само култ ума, егоизам, без
садржаја и свега оног што није самосвест? Примери из ближе и даље
прошлости упућују да су снаге уметничке самообнове велике и да се препород
догађа и онда када је угрожен однос између живота и стваралаштва. Исувише
би једноставно било рећи да је реализам живот, а концептуализам смрт
уметности, да је један на почетку, а други на крају историје уметности.
Испоставило се да је концептуализам негација, калкул, без могућности
стилског померања.

Још је Жорж Ривиер, велики зналац модерне, писао да је Артур Рембо имао само
једно послање – „да нас дезоријентише”. Концептуализам је допринео да
цела уметничка сцена постане неуротична. Регина Мундел је уочила да је
већина данашњих дела наследила шизоидне постулате дадаизма и да је
постмодерна проширени надреализам. Да ли се било које уметничко искуство
сме апсолутизовати и у име диктатуре церебралног поставити изнад свих
осталих? Уметност је, зарад слободе и концептуалистичког настојања да
свако може да буде уметник, изгубила све одлике људског, сатерана у
модерне музеје и галерије, те концлогоре лепоте.

Високоинтелектуална нова уметничка пракса није пробудила ничију вољу и
свест. Тачније, никога није успела да заинтересује за уметност. Након
концептуализма, завладао је планетарни стваралачки дремеж, апатија и
досада. Они који се усуђују да кажу да је то биланс авангарди су жигосани.
Хана Арент је тврдила да ће будућност бити логорска, а уметност је већ таква. <
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