ЈЕЛЕНА СПАИЋ

Бићу твоје огледало,
Рефлектоваћу оно што си, у случају да не знаш1
Пројекат Незаштићени сведок замишљен је као низ интервенција на сталним
музејским поставкама, интерполација дела савремених уметника и реинтерпретација
феномена музеја у најширем смислу. Тако створени мини-мета музеји полазе од
огледалног принципа, да би се трансформисали у праву палату дисторзија и екстензија
не само музеја, већ и перцепције и рецепције уметничког дела и релација са
музејским предметом који излази из сејф мода и аутоматски постаје незаштићени
сведок свих процеса којима је подвргнут. Супротстављајући се Трокслеровом ефекту.2
Незаштићени сведок се приближава утопији тоталног музеја3.
Незаштићени сведок бр.2 првобитно је био конципиран за Музеј ПТТ. Радни наслов
замишљене изложбе Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ4 је вишеструко
обележио њену судбину. Изложба је током лета стопирана због великог броја
оболелих радника Поште од вируса Ковид 19, а сви пројекти Музеја ПТТ заустављени
су, смрзнути до даљњег.
Паника.

Све сутрашње забаве5
Крај јуна је, дежурам на изложби К19/Радови из карантина6 у Галерији ФЛУ. Сваког
радног дана и суботом 5 часова непрекидно слушам звук кашља са видео рада који је
најближи мом столу. Ако се померим ка улазним вратима ту ме нападну генерички
звукови неке пуцачке видео игрице и тачно између њих, на средини аудио дисторзије
одлучујем да стопирам сопствене страхове, тахикардије и хипервентилације.
I'll be your mirror, Reflect what you are, in case you don't know… Велвет Андерграунд и Нико, 1967.
Трокслер је открио да фиксирање погледа на неки елемент у видном пољу може проузроковати да
околне непокретне слике полако нестају или бледе. Онe се замењују искуством, чију природу одређује
позадина на којој се налази објекат.
3
Традиционални музеј као оставштина намењена будућим генерацијама није много више од отиска
стопала у снијегу. Музеј трећег таласа, тотални музеј, показаће до које мјере је ова намјерно емфатична
метафора истинита. Као креативни медиј којем ће и сама умјетност конвергирати и као медиј који
умјетности непрестано тежи, музеј трећег таласа биће, као и умјетност, тешко дефинисати. Од амбиције
меморије, ма како савршене, његова ће амбиција постати стварање потпуне свијести о
мултидимензионалном искуству човјека. Говорили о љубави или мржњи, грађењу или уништавању,
увијек је ријеч о комуникацији. Тотална, потпуна комуникација може донијети свеобухватну свијест.
Т.Шола, Према тоталном музеју, ЦМИХ, Београд, 2011, стр.243.
Видети и каталог изложбе: Utopia Gesamtkunstwerk, Bettina Steinbrügge, Harald Krejci, 2012.
4
Душан Макавејев, 1967.
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All Tomorrow’s Parties, Велвет Андерграунд и Нико, 1967.
6
Изложба радова студената одсека Нови медији Факултета ликовних уметности Београд
1
2

1

Уметност може озбиљно нарушити ваше здравље. Може.
Зовем колегу Ивана Станића, аутора много чега, али за ову прилику најбитнији је
његов Фестивал С.У.Т.Р.А.7 Сутра ми спашава живу главу, иако знам да је будућност
давно почела.
Сваки музеј има своју резонанцу. Избор Фела Кути и Фугази за Незаштићеног сведока
1-Афродизијак 8 више је него очит. Исто је и са Лу Ридовом Музиком металних
машина9 (даље у тексту МММ) и Музејом науке и технике.
Ридова феноменална оркестрација буке још увек надјачава све шумове, крчања и
трансмисије реалности, јер од тога је састављена10.

Сурфери осцилацијама
Гитаре су постављене, појачала су одврнута, вибрације стварају два таласа звука који
се сударају и формирају још један, па још један и још… Добијени сигнал се враћа у
појачало, наравно, појачавајући изворни звук изнова и изнова, све док цела
комбинација не достигне границе излаза појачала. МММ је концептуални гитарски
фидбек, самозадовољавајући соло без руку11. Прочишћен до крајности12, огољен,
индиферентан звучни запис механичких осцилација вибрира Кејџовим, Кејловим,
утицајем Ла Монте Јанга, Тери Рајлија и истраживањима Штокхаузена и немачке
електронске музике 70-их. МММ је уметнички концепт чији се развој може пратити од
фасцинација машинама и технолошким прогресима историјских авангарди. Користи
стратегије нео авангарди, редукцију минимал арта, али најдиректније је везан за
Ридово оснивање састава Велвет Андерграунд13 (најзначајнијег бенда ХХ века) и
мултимедијалну сарадњу са Ворхолом у Фабрици у оквиру пројекта ЕПИ 14. МММ је
завршница процеса деконструкције звука које је Рид почео са Велветима -пророцима
новог доба. МММ је White noise/ бели шум са готово сакралном симетријом: 2 албума,
4 сегмента, сваки у трајању од 16’01. Четврта страна завршава се закључаним жљебом
што проузрокује бескрајно понављање последњих 1,8 секунди (док слушалац не скине
иглу са плоче) Том одлуком (коју Рид приписује Ворхолу, менаџеру Велвета) МММ
постаје и формално монументално дело, али и мерни инструмент граница
издржљивости.
Више о томе: https://muzejnt.rs/sutra
Видети каталог изложбе, Музеј афричке уметности, збирка Веде и др. Здравка Печара, Београд, 2019.
9
Лу Рид, МММ, РЦА, 1975.
10
Верзије МММ су стално присутне. Преслушати Zeitkratzer оркестарску верзију МММ; такође Lou
Reed and Brian Eno, Metal Machine Music for Airports.
11
Види мама, без руку! - иконична представа детета на бицикли са подигнутим рукама у вис, али у
случају МММ је важна јер Лу гитаре не свира, само бележи ослилације ревербе, фидбекове… Та одлука
о несвирању је први чин дестабилизације на МММ .
12
Нема песама, нема речи, нема удица, толико је чист да је ван РНР и музике уопште
13
Л. Бенкс: „Модерна музика почиње сa Велветима.“
14
ЕПИ - Еxploding Plastic Inevitable-Неизбежна експлозија пластике је још једно тотално уметничко дело
Више о томе: B. W.Joseph, My mind split open, Andy Warhols EPI
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Најмонументалнији рад на изложби МММ је композиција Владимира Николића,
Гравитациони таласи. Драперија као интегрални део сликарске конструкције,
парадигма светлости и сенке и константни тестер умећа репрезентација волуменаосамостаљена и лишена анксиозности тражене вештине сада добија готово
класицистичку уздржаност. Статична пројекција грида конфигурацији драперије
сугерише нову, 4 димензију. Вибрације услед кривљена простора и времена ухваћене
су у мрежу. Димензије су маркиране (2Д, 3Д, 4Д). Гравитациони таласи су фиксирани у
складу са ограничењима наших чула и ума. Посматрач је ситуиран као на театарској
позорници-испред драперије, тог места колебања, простора између различитих
димензија. Што је, уосталом, и једна од њених дефиниција.
Као записи резонанци таласа (електромагнетних, звучних и гравитационих) МММ и
Николићева композиција имају доста тога заједничког. Структурални ритам
успостављају монументалношћу, наглашеном симетријом, мистеријом трајања,
непомичним минимализмом-тежишта су на празним пољима аудио и визуелног
мишљења (бели шум, платно) Обе форме негације- Не-слика и не-музика
редефинишу нашу перцепцију региструјући шумове са почетка космоса. 15
Интеракција 2 црне рупе омогућила је детекцију гравитационих таласа у четвртак, 14.
септембра 2015.
За то време у Панчеву црна рупа капитализма се шири. Индустрија стакла Панчево
отишла је под стечај.
Стеван Рундо је одбио отпремнину.
Предпостављам, наивно се надајући да ће га тај часни, светли чин бескомпромиса
спасити од апсорбције тамне силе. Али…

Апсурди система и Системи апсурда
Математичком прецизношћу и дирљивом непретенциозношћу која је равна
тзв.мрачној, најмрачнијој комедији - филму Смрт господина Лазарескуа16 Јелица и
Дејан пролазе право кроз средину: конфронтирајући причу Стевана Рунда о успону и
паду фабрике са ширим императивима капитала, интересима турбо капитализма и
криминалним процесима приватизације. Нерешиво и неразрешиво да и не (као начете
крајности индивидуа-систем, приватно-јавно, хумано -нехумано… ) симболично су
затворени у тиркизним стакленим крхотинама. И спаковани на безбедно (Музеј простор заштите) док не стигну нека боља времена. Том одлуком смештања на сигурно
цела инсталација добија додатну равнотежу кроз константни осећај урушавања и
Бука која долази са друге стране урбане и цивилизацијске глазуре и омогућава увезане идентите и
учинковиту друштвену интеракцију јесте спинозистички индикатор сирове космичке енергије која
подразумева стварање цивилизација, друштава и њихових субјеката. Р. Брајдоти, Постхумано, ФМК,
Београд 2016, стр.87.
О електронској музици као искуству свемира видети K. Stockhausen, Towards a Cosmic Music, Element
Books Ltd,1990.
16
K Пуиу, 2005. филмска анатомија бола периода транзиције и настанка турбо капитализма у земљама
источне Европе која је освојила бројне награде на најзначајнијим филмским фестивалима.
15
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поновног састављања. Звук МММ је управо то. Аудио запис који се непрестано
деконструише и конструише. МММ је материјализација крхотина Ридових
поларитета17. Од покретања Велвета, сарадње са Ворхолом и Фабрике као чворишта и
свих озбиљних потреса које проузрокују у оквиру аудио и визуелне културе, преко
каснијих Ридових експеримената са Боувијем (албум Трансформер), преко плоче
Берлин до МММ као геста који та поља раствара и затвара.
Деконструкцију звука и његова свођења, алхемијску равнотежу, мрачну проницљивост
и текстуру која је готово опипљива (све започето са Велветима ) Рид на МММ доводи
до крајњих тачака: од медитативних до болних надражаја: од звука галебова до
ломљаве стакла чије се крхотине забадају у тело које слуша. Кључ за разумевање
МММ-а је његова телесност. Осећате да вам се пулс лагано убрзава јер бука покреће
упозорење у вашем телу, али тада схватите да када ваши живци кажу:” опасност”
нису увек у праву. Немогуће је ни мислити док је слушате. Често је изјављивао да је то
једина плоча за коју зна да напада слушалаца. И волео је, искрено.
И наравно адреналински џанки ту не стаје, не може, неће. МММ је звук судара са
синтетичком реалношћу, то је снимак хармонија и дисхармонија кристал-мета
(поднаслов је његово хемијско једињење) Слушамо Ридов договор са собом и
амфетаминима, уз све индикације и контраидикације. Због тога чујемо толико
контрадикторности18: он је синтеза искуства јаке стимулације, допаминске
метаморфозе човека-машине19 и самим тим истинитији20 од реалности која припада
људима или машинама.
*
Све је веће интересовање за најновије технике контроле ума. Дало се наслутити да
је Сирхан, Сирхан био субјект постхипнотичке сугестије …Др. Делгадо је зауставио
разјареног бика даљинским управљачем који је контролисао електроде у његовом
мозгу, а онда је напустио САД…Тако је Ридов пријатељ Бароуз, први џанки гуру, 1978.
започео свој есеј Границе контроле. Истоимени филм21 снимио је, други Ридов
пријатељ, Џармуш 2009, а годину дана касније настали су први Системи апсурда
Стевана Којића. Раскошан реквизитаријум (компјутери, писање и модификација
њихових програмских кодова, екрани, биљке, програми вештачке интелигенције,
потенциометри, расвета, алат тзв. 3. рука, снопови каблова…) заправо су духовита
Промене Ридових идентитета су у новијим теоријама везане и за његову сексуалност, али оставимо сад
то по страни.
18
Химном спида су многи музички критичари звали МММ.
19
МММ је Рид тумачио као писма себи и неколицини пријатеља који могу да их прочитају. Ворхол као
први уметник киборг, човек-машина, нимало различит од свог сталног пратиоца касетофона, је био један
од њих. Џон Кејл други.
20
Што се више наше способности премештају на спољашње машине то се више појављујемо као
чисти субјекти, пошто је то пражњење равно рађању безсадржајне субјективности С. Жижек,
Органи без тела: о Делезу и последицама, ФМК, Београд, 2012, стр.33
21
Музику су радили директни настављачи МММ- Сунн О))) и Борис.
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критика нових схватања револуционарне технократске субјективности (Витрувијев
човек је постао кибернетски) и идеологије дигиталног капитализма у којој све
технологије имају изражене биополитичке ефекте 22. Развој све софистициранијег
интерфејса са тенденцијом препуштања одлучивања и управљања интелигентним
машинама провучен је кроз још један Систем апсурда.
Шта се, овде заправо, дешава? Једна камера снима биљку која се налази испред
монитора на коме је дигитални, 3Д пејзаж планине која се покреће. Камера ту слику
преноси до другог компјутера на коме је програм вештачке интелигенције који
препознаје људска лица. Сенке вештачког пејзажа и природне биљке узрокују сталне
грешке програма, тј. учестале идентификације људског лица тамо где их нема. Свака
”идентификација” резултира променом звука и слике: појављује се зелени квадрат на
месту где је програм „препознао лице“, мења се број „идентификованих“ на екрану и
свака идентификација је праћена звуком. Следећи сегмент везан је за ротирајућу
маховину на столу коју камера снима, слика се емитује на екран на коме су фотоотпорници који мере јачину светлости у тачкама на којима су залепљени и мењају
јачину струје на лампама изнад маховине. Тиме маховина сама себи одређује
количину светлости за фотосинтезу, тј. маховина живи сопствену пројекцију. Њен
опстанак зависи од њене дигиталне, екранске слике. Слична ствар се дешава и у
следећем сегменту - потенциометри ишчитавају јачину светлости на слици дигиталног
пејзажа, у складу са тим информацијама мења се јачина струје и интензитет светла
лампица које осветљавају пластичну посуду са водом у којој ће интеракцијом угљен
диоксида и променљиве количине светлости настати алге.
Чему све ово? Вештачка интелигенција која уопште није интелигентна 23? Напротив.
Треба ли маховини загледаност у сопствену пројекцију да би опстала? Иако је њена
слика лепша од ње саме, као пејзаж неке друге планете? А алге? Од куда сад оне?
Хоће ли се створити - неће! Нема времена за то. Системи апсурда су сугестије,
симулације дешавања које се заправо не дешава, док се дешава стално. Слично
недешавање је и МММ. Рид је гитариста који гитаре не свира (оне саме вибрирају) на
МММ који је упркос томе гитарски албум, савршени гитарски соло. Системи апсурда и
МММ имају исти звук- звук електричне енергије која се заљубљује у себе (чак и док
греши, у случају вештачке интелигенције). То су уметнички концепти засновани на
суживоту човека и машине. Оба машинаријума24 сталних модулација бесконачно и
непрекидно раде док неко не искључи струју или скине иглу са грамофонске плоче.

Да ли ми је познато да видим?

Више о томе: Р. Брајдоти, Постхумано, ФМК, Београд 2016, стр.122 -139
О типовима и развоју вештачке интелигенције видети К. Малабу, Преображаји интелигенције, Шта
да радимо са њиховим плавим мозгом, ФМК, Београд, 2018, стр.87-96
24
Авантуристичка видео игрица из 2009, у којој играчи преузимају улогу робота који је прогнан на
отпад.
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Ако кажемо „постоје људи који виде“ следи питање „ А шта је видети?! И како да
ња њега одговоримо? Тако што ћемо онога који је поставио то питање научити да
потребљава реч „видети“?
Посматрам ову мрљу. „Сад је таква“-и истовремено показујем, на пример слику.
Могу стално посматрати исто и оно што видим може да остане исто или да се
промени.Оно што посматрам и оно што видим немају исти идентитет. Јер речи „
ова мрља“ на пример, не допуштају нам да препознамо идентитет који имам у
виду.25
*
Ротко: Шта видиш? (Кен хоће да одговори) Чекај. Приђи ближе. Мораш прићи ближе.
Пусти је да пулсира. Пусти је да ради на теби. Ближе. То је преблизу. Тако. Пусти је
да се размахне. Нека обавије руке око тебе; пусти је да те загрли, да ти испуни цео
периферни вид, тако да више ништа друго не постоји, нити ће икада постојати.
Нека слика уради своје-али, ради са њом. Изађи јој на пола пута, забога! Нагни се ка
њој, нагни се у њу. Посвети јој се!... Добро, шта видиш? Стани, стани, стани.26
Ристеров Вежбач очног мишића и очног нерва билдује наше чуло вида. Духовито
спакован да личи на спој аутомата за фотографисање и кабине за пресвлачење
пријатно емитује своје псеудо-лековито дејство. Уметност може озбиљно поправити
ваше здравље. Може. МММ му стоји наспрам, али као мерни инструмент граница
издржљивости. Јер ако га слушате гласно не само да звучи као нешто што ће оштетити
ваш слух, већ је и сам звук оштећења.
Интерполација Наташе Кокић Делови су то, делови смо и ми… састоји се од једног
телескопа са почетка прошлог века са погрешним ракурсом, пресавијених листова за
писање писама из истог периода као телескоп, на којима су накнадно одштампане
мапе и звучног записа дијалога о Платоновим и Плотиновим филозофским
концепцијама земље, небеских тела, свемира …простора уопште. Мапе су залепљене
на конструкцију од неколико музејских постамената, углавном оштећених. Унутар њих
је сакривен и аудио рад. Наташина интервенција је мета музеј унутар мета музеја у
музеју јер кроз пукотине музејских наратива откривамо нове наративе и пукотине кроз
које нове наративе…Музеј је портал у ком се време стално, изнова, трансформише у
простор који пуца. Музеј је конструисани однос релација, али и изостављених
историја. У њему има више онога чега нема. Музеј је крхки конструкт општих, личних,
али и измишљених историја27. Зато су постаменти похабани, папири залепљени и
ракурс неисправан. МММ са друге стране такође раздваја време 28 и почива на
измишљотинама. На задњој корици плоче је дугачак списак инструмената, филтера и
Л. Витгенштајн, Опаске о бојама, Федон, Београд, 2008, стр.85
Џ. Логан, Црвено: Марк Ротко , игроказ у 5 сцена, Анархистичка библиотека, Београд, 2008, стр.15
27
Видети текст Сведок без заштите, М. Попадић, Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак, Музеј
афричке уметности, Београд, 2019.
28
МММ је портал кроз 10-годишњу историју њујоршке авангарде, од оснивања Велвета
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техничких спецификација- све је измишљено. Други урбани мит је да је Рид снимио
МММ да би некако изашао из неповољног уговора са дискографском кућом, те је
МММ сматран као једна од најлуђих стратегија отпора. Плоча је у почетку продата у
око 100.000 примерака, што је постао најпродаванији музички албум свих времена,
али велики део тих примерака је брзо враћен, а плоча је готово одмах уклоњена из
продавница. Кружиле су гласине о томе да су издавачке куће после МММ фијаска
направиле посебну клаузулу у уговорима која аутора обавезује да следећу плочу
сними по угледу на претходну. Ни то није истина.
МММ је временом био заборављен29. Постао је култна плоча о којој сте чули, али је
никада нисте слушали. Иста ствар се дешава током трајања изложбе у оквиру пројекта
Незаштићени сведок. Музеј је заборављен. Онда улазите у музеј који сте видели, али
као да га никада нисте видели.
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