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АПСТРАКТ

Докторски уметнички пројекат „Град” интерактивни интернет наратив

представља практично и теоријско истраживање које припада дигиталној  уметности и

кроз које је креиран дигитални интерактивни амбијент. Дигитална технологија је

коришћена у процесу дигитализације цртежа и акварела који чине визуелну основу

пројекта, а затим кроз реализацију интерактивне платформе и на крају кроз

презентацију пројекта.

Употребом интерактивног наратива на интернету показано је како визуелне

комуникације доприносе вишем нивоу уметничког израза и омогућују гледаоцу

јединствен доживљај  упознавања града Котора у Црној Гори путем веб–сајта. Град је

представљен кроз седам области: историју, легенде, поезију, сакралне објекте,

профане објекте, речник и традицију кроз спој интерактивности, интернета, цртежа,

колажа, слике, анимације и звука.

У пројекту је употребљена основа интерактивног наратива уз помоћ интернета

и интерактивности као главних алата у реализацији, и области дигиталне слике,

анимације и звука као секундарних медија.

Цртежи су у пројекту покренути анимацијском техником и фазирањем и

употребом CSS–а и Java Script–а, са циљем да њихово кретање буде неприродно како

би се истакла неживост. Звук у пројекту се састоји од употребе преузетих мелодија и

семплова који су модификовани и прилагођени одговарајућим цртежима и

анимацијама, те је на тај начин појачан и обогаћен утисак који пројекат оставља на

гледаоца.

Укључивање гледаоца у пројекат путем интеракције представља посебан

квалитет у односу на традиционалне уметничке форме, јер гледалац активно учествује

у посматрању и остваривању уметничког пројекта уз могућност сопственог избора

редоследа ишчитавања целина са текстом пројекта  и креира укупан наратив.

Кључне речи: акварел, анимација, град, дигитална уметност, звук,

интерактивна уметност, интернет, колаж, мултимедија, наративна уметност,  слика,

цртеж.



ABSTRACT

The doctorate art project “Town” an interactive internet narrative, represents a

practical and theoretical research which belongs to digital art. It was used as a means to

create a digital interactive ambience. Digital technology was employed during the process of

digitalisation of drawings and aquarelles, which make a visual basis of the project, and

further in the process of the realization of the interactive platform and, finally, presentation

of the project.

By introducing the interactive narrative on the Ι nternet, it is indicated that visual

communication contributes to a superior level of an art expression and provides a unique

experience of getting to know Town Kotor, Montenegro, via a website. The town is

presented through seven areas: history, legends, poetry, sacral objects, profane objects,

vocabulary and tradition through connection of interactivity, internet, drawings, collages,

images, animation and sound.

The project included the basis of interactive narratives with Internet and interactivity

as two main tools in its realization, and digital images, animation and sound as secondary

mediums.

To animate the drawings the animation technique and phasing, CSS and Java–Script

were used so that their movement would seem unnatural in order to emphasize their

inanimateness. The sound in the project comprises downloaded melodies and samples

modified and adjusted to drawings and animations, which enriches and amplifies the

impression to the user.

The involvement of a user in the project through an interaction represents its special

quality when compared to traditional art forms, because the user takes an active role in

observing and accomplishing the art project, being able to determine his/her own order of

reading the text of the project and create a complete narrative.

Key words: aquarelle, animation, town, digital art, sound, interactive art, internet,

collage, multimedia, narrative art, image, drawing.
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УВОД

„На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век,

од древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, па све до дела модерних

приповедача која излазе у овом тренутку из издавачких кућа у великим светским

центрима, испреда се прича о судбини човековој коју без краја и прекида причају

људи људима. Начин и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али

потреба за причом и причањем остаје, а прича тече даље и причању краја нема (…)

Можда је у тим причањима, усменим и писаним, и садржана права историја

човечанства, и можда би се из њих могао бар наслутити, ако не сазнати, смисао те

историје. И то без обзира на то да ли обрађују прошлост или садашњост. (…) Свак

прича своју причу по својој унутарњој потреби, по мери својих наслеђених или

стечених склоности и схватања, и снази својих изражајних могућности; свак сноси

моралну одговорност за оно што прича, и сваког треба пустити да слободно прича”.1

Прича, као један од видова људске комуникације, представља најстарији начин

размене сазнања и спознаје света. Прича се саопштава речима, сликом и покретом, те

се зато феномен наративности не може ограничити само на вербално изражавање.

Инспирисана дугом историјом, уметничким богатством и природним лепотама

Боке Которске, а пре свега израженом  жељом да упознам уметност и историју града

Котора, задала сам себи циљ да, као плод стечених знања и склоности, испричам своју

причу о Котору кроз уметнички пројекат на савремени мултимедијални начин.

Током студија на смеру Дигитална уметност на Интердисциплинарним

докторским студијама Универзитета уметности у Београду, стекла сам одређена знања

и искуства која сам желела да објединим у докторском уметничком пројекту „Град”

интерактивни интернет наратив.

1 http://secanja.com/2012/ivo-andric/ 23.03.2016. u 22:50 (делови  беседе О причи и причању Иве Андрића
коју је изрекао у Стокхолму 1961. године, када је од шведског краља примио Нобелову награду за
књижевност)

http://secanja.com/2012/ivo-andric/
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Докторски уметнички пројекат креће се у оквирима дигиталне уметности и

подразумева теоријско и практично истраживање пре свега интернет уметности, где

интернет и интерактивност, као главни алати у реализацији пројекта, заједно са

дигиталном сликом, анимацијом и звуком као секундарним медијима, стварају

интерактивни наратив.

Ради се о интердисциплинарном пројекту који користи дигиталну технологију

у процесу дигитализације цртежа и акварела који чине визуелну основу пројекта, а

затим и кроз реализацију интерактивне платформе и на крају кроз презентацију

пројекта. У практичном делу уметничког пројекта, креиран је дигитални интерактивни

амбијент са циљем да се покаже како визуелне комуникације, уз употребу

интерактивног интернет наратива, доприносе вишем нивоу уметничког израза и путем

веб–сајта омогућавају гледаоцу јединствен доживљај упознавања града Котора.

Теоријски део пројекта састоји се од четири целине. Први део се односи на

поетички оквир у којем је описана инспирација за настанак пројекта, затим су дате

основе из богате историјске и културне ризнице Котора које су и одредиле области

интерактивног наратива. Котор ме је, својом лепотом, простором и богатом ризницом

културно–историјског наслеђа, инспирисао на посебан начин и подстакао на стварање

око четири стотине акварела малих формата. Доживљена визуелна поетика града

утицала је на мене тако да се определим за израду интерактивног интернет–наратива

који за своје функционисање и представљање користи интернет као платформу,

односно веб–сајт, како би пројекат био доступан јавности.

У другом делу који се односи на методолошка разматрања, дат је осврт на

методе које су примењене у теоријском делу уметничког пројекта и непосредном

процесу практичне реализације пројекта.

Трећи део уметничког пројекта подразумева теоријски оквир у којем је

разматран цртеж, акварел, колаж, наративна и дигитална уметност. У оквиру

наративне уметности, разматран је наратив, лудизам и хумор. Код дигиталне

уметности, теоријски и појмовно је разматрана слика, анимација, звук, интернет,

интерактивна уметност и мултимедија.
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Четврти део се односи на анализу практичног рада у пројекту, у којем је

приказана платформа на којој се заснива реализација пројекта коришћењем HTML–а,

CSS–а и JavaScript–а, као и презентација седам области које садржи пројекат. У

анализи практичног дела, представљена је примена мултимедије кроз спој

интерактивности, интернета, цртежа, колажа, слике, анимације и звука.

 На крају, приказанa су закључна разматрања којим се прави осврт на

уметничко–истраживачки допринос личног уметничког израза кроз примену

савремених технологија и где је указaно да се употребом интерактивног наратива на

интернету доприноси вишем нивоу уметничког израза и омогућава јединствен

доживљај за гледаоца.
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1. ПОЕТИЧКИ ОКВИР

У поетичком оквиру описана је инспирација за настанак пројекта, затим су дате

основе из богате историјске и културне ризнице Котора на основу којих је и одређена

област интерактивног наратива.

1.1. Котор као инспирација

Сензибилитет Котора и његов географски положај, дају овом граду изузетност

и јединственост. Дух историје Котора и ту енергију може доживети само онај ко се

заиста нађе у њему, ко уђе у његово временско трајање, и ко га уистину искуствено

спозна.

Котор је многим уметницима био инспирација за велика дела. Притом,

визуелну слику града могли су да прихвате или не. Међутим, чињеница је да ниједан

уметник није могао остати равнодушан, и сваки је о духу Котора могао да исприча

своју причу, било да је песник, сликар, вајар, архитекта, музичар… Многи су у Котор

путовали не би ли, управо због духа града, надградили инспирацију коју он свакако

несебично може да пружи, да изазове, испровоцира.

Очараност Котором није настала након моје прве посете, јер да би се упознао

град мора му се посветити пажња и време, допустити да се сва богатства упију, а не

само бити физички присутан у њему.

Фасцинирана свим димензијама простора Котора, и импресионирана духом

места који живи кроз векове, пожелела сам поновни сусрет и доживљај атмосфере и

енергије коју пружа. Желела сам да Котор поново изазове моју реакцију, омогући ми

искуствену спознају, пружи инспирацију.

Као што се може наслутити, посебност коју поседује Котор допрла је до мене

током другог доласка који није био површно разгледање. Тада сам сва своја чула

препустила Котору и успела да прихватим све што ми је понудио. А нудио је лепоту,

историју, људе који одишу мултикултуром која је настајала вековима, мир и спокој

који човек осети при препуштању себе граду.
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Била сам сигурна да ће ми простор града Котора, са својом ризницом културног

и историјског наслеђа, као и енергијом којом несумњиво зрачи, помоћи да осетим

смиреност и да на прави начин спознам његов временски и просторни феномен.

По одласку из Котора, визуелна фасцинација дошла је до изражаја, па сам

почела да га приближавам себи кроз свој уметнички рад у облику цртежа сакралних и

профаних објеката из Старог града Котора, употпуњених акварел техником. Све

емоције које у мени буди, од најтананијих до најдубљих, пренела сам на мале формате

(13×18 цм) које по свом изгледу подсећају на јапанске дрворезе и слике, где

једнобразна линија сачињава контуру фигура, а нежни тонови боја употпуњују лепоту

и дарују цртежу душу.

Слика 1. Kitagawa Utamaro, Спремање куће на крају године (један од пет призора).
Око 1800.г. Бојени дрворез2

Акварели о Котору, којих је тада било око педесет, у највећој мери су утицали

на идеју о основном концепцијском приступу за израду докторског уметничког

пројекта. Желела сам да своје аквареле о Котору представим на визуелан начин уз

надградњу и обогаћивање помоћу савремених уметничких форми. Жеља и намера да

поетику града Котора пренесем на публику—гледаоца, захтевале су да се определим

за нову уметничку форму кроз коју бих се изразила.

2 Janson, H. W., Историја уметности, Просвета, Београд, 1996, стр. 571.
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Замисао је да се путем дигиталног интернет наратива гледалац упозна и да, на

себи својствен начин, путем колажа, интерактивности, анимације и звука доживи исти

поглед у привидно непосредном облику. Определила сам се за израду наративног

интерактивног пројекта који за своје функционисање и представљање користи

интернет као платформу, односно веб–сајт, где би пројекат био доступан јавности.

Након идеје о основном концепту и донете одлуке да своје аквареле о Котору

представим у овој уметничкој форми, јавила су ми се и питања. Да ли је могуће

посредством дигиталног интернет наратива, макар делимично, приказати визуелну и

звучну, патином прекривену суштину, сопственост, јединственост Котора? Како ће та

искуствена спознаја, доживљена посредно, утицати на гледаоца? Да ли ће, и какве

емоције у њему изазвати? Надам се да ћу, трагајући за духом Котора, повезујући

његове старе и савремене слике, успети да помогнем гледаоцу и омогућим му да чулно

доживи и спозна Котор кроз простор и време.

1.2. Историја Котора

У ликовним делима, средњевековни градови симболички су представљени као

градови омеђени бедемима. У стварности, снажни бедеми или само окруживање

градова зависило је од политичких прилика и војних потреба. Зато се без претеривања

може рећи да се историје средњевековних градова могу сазнати из изградње њихових

бедема. Тако су историјске околности обликовале и просторни изглед Котора, јер је

изградња градских зидина директно била повезана са безбедношћу његових становни-

ка. На изглед и намену градских зидина за одбрану у случају ратова утицала је и

специфична конфигурација земљишта. Которска тврђава поникла је из основе

троугластог облика земљишта на којем је саграђен град. Градске бедеме Котора чине:

зидови око града, зидови изнад града, зидови око брда и тврђава Свети Иван на врху

истоименог брда. Бедеми су грађени и дограђивани пуних хиљаду година, од IX до

XIX века, њихова дужина износи око пет километара, висина достиже двадесeт

метара, а ширина до десет метара.
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Слика 2. Rosaccio Giuseppe, Мапа града Котора са тврђавом Свети Иван, 1598.3

Посебан географски положај Котора, који је са свих страна окружен водама и

брдима, обезбедио је граду својеврсно природно утврђење. Са северне стране је

речица Шкурда, са јужне стране су воде подморског извора Гурдић, са западне је

море, док се са једине копнене—источне стране, уздиже изузетно стрмо брдо Свети

Иван које је кланцем одвојено од других брдских масива у залеђу. Подножје овог

брда, на које належе источни део града, било је најбезбедније место за изградњу низа

цркава и манастира на иначе веома трусном подручју, које је често било рушено

разорним земљотресима.

Слика 3. Град Котор4

3 http://eng.travelogues.gr/item.php?view=51523
4 https://waytomonte.com/img/slider/8/1/7650/8b4011a3be54d73ce47484c95f6dd6c5_thumb.jpg

http://eng.travelogues.gr/item.php
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Време и место настанка насеља на месту данашњег Котора није тачно

утврђено. Традиција повезује Котор за антички град Акрувијум (Acruvium), који

помињу антички писци Ливије (Livius), Плиније Старији (Plinius Maior) и Птоломеј

(грч. Πτολεμαίος). Још увек није утврђено да ли се Акрувијум налазио на месту

данашњег Котора или негде у околини што је извесније. Вероватно су становници

града Акрувијума, услед опасности од варвара у времену досељавања народа прешли

у Катарум (Catarum), мању насеобину која се налазила на простору данашњег града. У

византијским изворима, име града је Декатерон (Decateron), а у раном средњем веку

имена града су Катарум, Катера (Catera), Катара (Cathara) од којих је изведено име

Котор.

Рани развој Котора карактерише владавина Илира (III–II в.п.н.е.) и Римљана

(168. г.п.н.е.–476. г.н.е.). Византијска владавина постојала је на подручју Котора од

пропасти Западног римског царства (476. година) па до осамостаљења државе Дукље

(476. г.) под династијом Војислављевића. Најзначајнији историјски извор који сведочи

о периоду византијског Котора јесте опис у делу византијског цара–историчара

Константина Порфирогенета (Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος) „О управљању

царством” („De administrando imperio”).

У склопу српске државе Немањића Котор се налазио готово два века, при чему

је имао статус повлашћеног града и улогу главне луке српске државе повезане

караванским путевима са залеђем. То је стварало економску снагу, омогућавало

друштвени утицај и развој градитељства, заната и уметничких делатности. Статус

Котора за време српске владавине најбоље се види из описа чешког историчара

Јиречека: „За доба српске владавине око 1185–1371, имао je он велике повластице,

вршећи при том значајан утицај и на саму Србију. Которани су на српском двору

имали висока звања, особито у финансијској комори; они су водили, као закупници

царине, бригу о приходима Србије, путовали, у интересу краља, као посланици у

далеке земље, а као трговци одомаћили су се по свима трговима у унутрашњости.

Место je имало тврђаву на стени која високо стрчи у небо, и данас још удешену као

утврђење, а сем тога, испод тврђаве, крај мора, варош, ограђену зидовима. Из овога

времена има мало вести о тврђави каструм (castrum). У тесним улицама вароши, која
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је имала од прилике 650 кућа, цветали су, у дрвеним и каменим кућама са балконима и

лиснатим ходницима, разнолики занати, особито уметност кујунџија у злату и сребру,

па кожара, оружничара, ципелара и терзија, воскара, рибара и лађара”.5

У времену позног средњег и почетка новог века, две управе над Котором,

српска и млетачка, трајале су најдуже и оставиле највише трага на живот у граду и

његовој околини. Стога се узимају као полазне тачке које означавају завршетак једног

и почетак другог раздобља у историји Котора. Врховна власт Немањића је трајала од

1185. до 1371. године, а управа Млетачке републике од 1420. до 1797. године.

Након владавине Немањића, Котор је био под заштитом Краљевине Угарске од

1371. до 1378. године и од 1381. године до 1384. године, и босанског краља Твртка I

1384. године до 1391. године када долази до економског и политичког слабљења

Котора. Од 1391. године, почела је самосталност Котора која је трајала до почетка

млетачке владавине. Период самосталности био је пропраћен бројним тешкоћама и

компромисима, јер се град опирао покушајима освајања околних великаша Балшића и

Црнојевића који су били у честим међусобним сукобима и нису могли обезбедити

Котору пун замах трговине, економску подршку, контакте са светом и заштиту од

надирућих Османлија.

Због опасности освајања града од стране Турске, после неколико молби градске

општине, Млетачка република је узела Котор под своју заштиту 1420. године. Скоро

четири века, од 1420. до 1797. године, Котор се налази под окриљем Млетачке

републике, где је поред одређеног нивоа аутономије, носилац врховне власти у Котору

био млетачки кнез, а сам град је економски назадовао јер се од привредног и

трговачког претворио у војно средиште. Почели су велики фортификациони радови

који су се одуговлачили вековима, а Котор је постајао управно, војно и поморско

средиште чији су поседи збијени уз море и са свих страна окружени турском

територијом. Међутим, последица тих околности била је пораст стратешког значаја

града и његове околине.

5 Константин Јиречек, (превод Јован Радоњић), Историја Срба, књига прва до 1537, Научна књига,
Београд, 1952, стр. 91–92.
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Од марта 1806. године Котором управља Царска Русија, која је упловила са

својом ескадром у Боку Которску како би спречила улазак Француза. Склопљен је

мировни савез између руског цара Александра I и Наполеона 1807. године и до

октобра 1813. године траје период француске владавине. Котор је дуже од једног века,

од 1814. до 1918. године, био у склопу Аустроугарске монархије. Након Првог

светског рата, ослобађањем од Аустроугарске 1918. године, Котор улази у састав

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У току Другог светског рата, Котор се налази

под италијанском и немачком окупацијом када је оштећен или уништен велики број

грађевина и помоћних објеката.

У току своје историје, Котор је поред разарања током ратних сукоба у више

наврата страдао и од земљотреса. Посебно разорни земљотреси који су периодично

погађали Котор и околину, били су 1563, 1608, 1667, 1711, 1746. и 1979. године када

су снажна подрхтавања тла, поред људских живота и древних грађевина, у неповрат

однела и многе старе исправе, рукописне књиге и инкунабуле—најстарије штампане

књиге настале до 1500. године.

1.3. Културна ризница Котора

Промене владара оставиле су неизбрисиве трагове у животу Котора и на

његовим културно–историјским споменицима. Архитектура стамбених и јавних

зграда, главних улица и тргова говоре о култури становања, односно о профаном и

сакралном животу који се одвијао у граду. Окренутост средњовековног Котора трго-

вини и занатству играла је кључну улогу у формирању јавног, али и приватног град-

ског простора. У раздобљу од почетка XIV до почетка XVI века, у Котору се уметност

развијала у неколико стилских праваца, односно варијација које су настајале

прожимањем основних стилских одредница (византијски, готички, ренесансни и

барокни). Стога, уопштено посматрајући, тенденција ка симбиози стилова представља

основну карактеристику которске позне средњовековне и ране нововековне

уметности.
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Са јужног приморја и преко Котора ширени су утицаји на монументално

градитељство Србије. У которској средини образовани су поједини градитељи

сакралних здања рашке стилске групе, међу којима је најпознатији неимар Дечана, фра

Вита. Утицај которског градитељства огледа се и у архитектури најзначајних

задужбина Немањићких владара, као што су манастир Морача, Бањска, Св. Арханђели

код Призрена и други.

У средњем веку Котор је био културни, трговински, економски центар читавог

региона, имао је своју флоту, културу, одређени облик аутономије и био је спона

осталог дела Балканског полуострва са светом. У периоду од 1397. до 1600. године

подела бокељских једрењака зависила је од врсте пловидбе: „По пловидби, односно

категоријама пловидбе, бродови су се делили, а и данас се деле, на бродове мале

обалне, велике обалне и на бродове дуге пловидбе. У малој обалној пловидби Бокељи

су се у означеном периоду служили овим типовима бродова: гриповима, стријелама,

фрегатама и баркама; у великој обалној: баркозијама, каравелама, марсилијанама и

галијама; а у дугој: кокама, каракама и галијумина”.6

Развој флоте и трговине позитивно је утицао на развој Котора јер су угледне и

богате породице доста улагале у изградњу и обнову самог града, па су тако настале

разне палате и цркве симболи времена. Которани су углавном пловили, па су из

различитих земаља доносили различите предмете али и стилове живљења, а самим

тим и грађевинарства, што је утицало на изглед самих грађевина и специфичног

начина живљења у самом граду.

За Котор је карактеристично да су се богослужења за вернике католичке и

православне вере обављале у истим храмовима што потврђује верско уважавање

припадника различитих религија на овом подручју.

Котор је познат по многобројним палатама које карактерише романичка и

барокна орнаментика, зидне декорације и велики број грбова породица по којима су

добиле име или којима су припадале. Позната которска породица Бућа саградила је у

XIV веку палату, која је током векова више пута дограђивана, а касније је припадала и

6 Миливој Ш. Милошевић, Типови бокељских једрењака од 1397. до 1600. године, Годишњак поморског
музеја у Котору, Поморски музеј Котор, 1962, стр. 41.



12

породици Пасквали. Палата се састоји из три дела различите висине, а на фасади се

налазе грбови породице Бућа и породице Пасквали.

Између многих палата, издваја се палата Бизанти у романичком стилу,

смештена поред Куле градске страже и потиче из XIV века. Барокна палата Гргурина

налази се у централном делу града, саграђена је почетком XVIII века. Једна од палата

која се издваја по лепоти је палата Пима коју одликује готички стил и барокни

елементи, а садашњи изглед добила је крајем XVII века. Палата Грубоња припадала је

значајној племићкој породици Грубоња, која се помиње у нотарским списима XV века.

У данашњем облику ова палата потиче од краја XVI века и сачувала је све одлике

ренесансе у обради профилације прозора, чије прагове носе конзоле са фино

моделованим лављим главама на првом спрату.

Поред цркава и палата, културну ризницу Котора чине и манифестације као

што су: Дан Бокељске морнарице, Которски карневал и Бокељска ноћ које се

традиционално одржавају у Котору.

Културно–историјско подручје Котора је због изузетних културних вредности

уписано на Листу светске баштине UNESCO, 26. октобра 1979. године. Добијање

међународног статуса, дало је пресудан допринос да се интегритет и аутентичност

културних добара, и поред људског утицаја и природних катастрофа, сачува до

данашњих дана.

1.4. Области интерактивног наратива

Приликом настајања цртежа о Котору, спознала сам да сваки објекат и детаљ из

богате и дуге историје и културе града представља причу за себе, а да бих укупну

поетику града изражену кроз настале цртеже и аквареле пренела на публику—

гледаоце одлучила сам да уметнички пројекат садржи седам области интерактивног

интернет наратива и то:
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 историја

 легенде

 традиција

 сакрални објекти

 профани објекти

 поезија

 речник

Пресудан утицај на историју и развој Котора кроз векове свакако има поморство и

трговина, који су омогућили напредак у области културе и уметности, градњу нових

палата и цркава. Управо због тога сам одлучила да у оквиру области историје

представим једрењаке који су настајали у Котору, а које су користили поморци и

капетани Боке Которске.

Легенде најчешће представљају непроверена и неаутентична историјска збивања

која су након стварања преношена са колена на колено, допуњавана, мењана и чувана

као историја. У овој области су представљене две легенде7: „Настанак Шкурде” и

„Постанак буре” које су подељене на више делова ради повећања интерактивности

гледаоца како би област легенде биле прегледане или прочитане.

Област традиција обухвата три манифестације које се традиционално одржавају у

Котору као што су: Дан Бокељске морнарице, Которски карневал и Бокељска ноћ. Ове

три манифестације су најзначајније и са најдужом традицијом. Бокељска морнарица

има и своју песму, чију сам мелодију користила у представљању кола.

Сакрални објекти подразумевају цркве које се налазе на територији града

Котора, који  су од самог почетка били један од покретача и носилаца развоја културе

у Котору као и једно од најзначајнијих дела у његовом градитељству. Цркве

репрезентују најбоља уметничка и архитектонска достигнућа свог доба, те се историја

архитектуре, али и целокупне културе, може пратити кроз историју сакралних

објеката. Приказане су катедрала Св. Трипуна, црква Св. Николе, црква Св. Ане, црква

Св. Јосипа, црква Св. Марије од реке , црква Св. Луке и црква Св. Михаила. У оквиру

7 Гргуревић Томислав, Одјеци славних времена— легенде из Боке Которске, Уликс, Котор, 2004.
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ове области приказан је ефекат подрхтавања грађевина, имајући у виду  врло разорне

земљотресе који су кроз историју потресали Котор.

У профане објекте спадају  палате и други важнији објекти изграђени у оквиру

зидина града, где се кроз векове одвијао јавни и културни живот у Котору. Од палата

представљене су: палата Бућа, палата Бизанти, палата Гргурина, палата Вракјен,

палата Ломбардић, палата Пима, палата Грубоња, Кнежева (Провидурова) палата, а од

осталих грађевина Државни затвор, Млетачка војна болница и Торањ за сат.

У области поезија, приказане су песме о Котору у којем су песници нашли

своју инспирацију за стварање, а збирка „Немирни залив”8 послужила ми је да

направим избор. Представљене су: песма Бошка Одаловића „Которски мотиви”, песма

Милоша Милошевића „Которски цибориј”, песма Мирослава Главуртића „Лили гази

кроз муљ” и песма Велимира Дежелића „Котор”. Као у области легенде и у овој

области песме су приказане у деловима ради веће интерактивности гледаоца.

Бурна прошлост Котора и његов положај утицали су на формирање дијалекта

који је карактеристичан за то подручје. Најизраженији је утицај Млетачке републике

на језик у Боки Которској. У области речник указано је на део богатства которског

дијалекта кроз девет подобласти, где се одабиром било које речи отвара нова страница

на којој је илустрована дата реч и њен испис. Код неких речи заступљен је и звук.

Одабиром веб–сајта за реализацију и презентацију пројекта поставља се питање

на који начин мотивисати гледаоца за учешће у пројекту и генерисање садржаја. Са

тим циљем, веб–сајт представља повезану комбинацију дигиталног наратива, звука,

колажа, кратке анимиране форме и интерактивности.

8 Владимир Бргуљан, Немирни залив—Избор из југословенске поезије о Боки Которској, Дечје новине,
Горњи Милановац, 1991.
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2. МЕТОДОЛОШКА РАЗМАТРАЊА

У теоријском делу докторског уметничког пројекта и непосредном процесу

практичног уметничког стварања, у реализацији пројекта примењиване су следеће

методе: теоријска метода, аналитичко–интерпретативна метода, компаративна метода

и практична метода.

2.1. Теоријска метода

Истраживање је реализовано применом теоријске методе кроз проучавање

постојеће литературе из области теорије уметности, историје интернета, историје

интерактивне уметности, теорије наративне уметности, компјутерске и веб–

уметности. Посебно се издваја примена ове методе у проучавању постојеће литературе

из области историје и уметности града Котора. Примена теоријске методе из области

историје односи се на проучавање настанка града Котора, његов развој под утицајем

освајача кроз векове, развој поморства, заната и трговине. Овом методом проучавана

је и традиција Котора која обухвата манифестације као што су: Которски карневал,

Дан Бокељске морнарице и Бокељска ноћ.

Теоријско проучавање сакралних објеката који се налазе на територији града

Котора посебно је важна, јер цркве репрезентују најбоља уметничка и архитектонска

достигнућа свог доба на основу којих се може пратити историја архитектуре, али и

целокупне културе. Теоријско проучавање односи се и на профане објекте у које

спадају  палате, болница и друге јавне грађевине, у којим се кроз векове одвијао јавни

и културни живот у Котору. На утврђеним теоријским сазнањима базирана је основна

структура презентације практичног дела пројекта. Прикупљене информације о

историји, култури и уметности града Котора груписане су по областима по којима се

одвија интерактивни интернет наратив.
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2.2. Аналитичко–интерпретативна метода

Аналитичко–интерпретативну методу користила сам у анализи свих резултата

истраживања ради формулисања закључака, који су утицали на одлуке о финалном

креирању уметничког пројекта. Једна од првих већих анализа у вези са реализацијом

пројекта „Град”, била је прилагођавање веб–сајта различитим уређајима, која је довела

до одлуке да се сајт прегледа искључиво у хоризонталном положају, због жеље да

доживљај у прегледању сајта буде оптималан. Следећа анализа односила се на одлуку

да области легенде и поезија буду реализоване на другачији начин од осталих. Да би

нарација била разумљивија гледаоцу, одлучила сам да текст буде стално приказан

током прегледања. Првобитна замисао била је да веб–страница за одређену песму

садржи све цртеже који је описују, а да се до текста дође кликом на иконицу. Песме су

апстрактне и представљене су како би их поједини ориђинали (которски боеми)

буквално схватали, закључак је био да се те области поделе у неколико делова и да се

упоредо читају визуелни и текстуални наратив. На тај начин се повећава и

интерактивност гледаоца у прегледању садржаја.

2.3. Компаративна метода

За преиспитивање разлика и сличности између постојећих дела уметности, која

својим темама одговарају теми и предмету истраживања пројекта „Град”, користила

сам компаративну методу. Урадила сам анализу постојећих пројеката („Polish

Christmas guide”, „Karta Kolmarden”, „My grandmothers lingo”, и „The Boat”) и свог.

„Пољски божићни водич” („Polish Christmas guide”)9 је веб–сајт који је

реализован употребом HTML–а, CSS–а и JavaScript–а, и векторским илустрацијама од

којих су неке анимиране и обогаћене звуком. Интерактивност се огледа у коришћењу

скрола или стрелица лево и десно, да би се нарација покренула, и коришћењем клика

којим се отвара/затвара прозор у којем се објашњава одређени сегмент прославе

Божића. Веб–сајт се састоји од две странице и четири нивоа, који се прелазе

хоризонтално.

9 www.polishchristmasguide.com/
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Веб–сајт „Мапа Колмардена” („Karta Kolmarden”)10 представља интерактивну

мапу зоолошког врта у граду Колмарден, у Шведској, која приказује изглед и садржај

комплекса, са животињама и информацијама о њима. Графиком 3Д је реално дочаран

садржај комплекса, а интерактивност се огледа у ишчитавању наратива бирањем

иконица и других знакова који означавају да постоји текст о датом садржају. Скоро

сваки прозор који се отвори, повезан је са другом страницом сајта која садржи

детаљније информације, фотографије или видео запис. Поред интерактивног дела, сајт

је повезан са класичним веб–сајтом11, на којем су стандардне информације о

зоолошком врту, смештају, куповини сувенира из продавнице преко интернета, и

друго.

„Језик моје бабе” („My grandmothers lingo”)12 је пројекат чија је намера да се

сачува један језик који нестаје и да се скрене пажња на њега. У питању је језик Мара,

који тренутно говоре само три особе у једној заједници Абориџина у Аустралији. Веб–

сајт се састоји од анимације, звука и интерактивности. Илустрација је упрошћен

линијски цртеж, који даје на јасноћи сајта. Нарација путем анимације траје све време,

а прати је усмена нарација. На неколико места се гледалац упознаје са речима Мара

језика, а у зависности од одабира коришћења микрофона на почетку прегледања, може

да научи да изговара реч или да је постепено открије уз поновни изговор наратора.

Веб–сајт је замишљен као кратка прича унуке о Мара језику и њеним сећањем на бабу,

коју дели са гледаоцем. На крају нарације постоји опција  да се означи локација

гледаоца и евидентира где је све на планети стигла прича о језику који нестаје, као и

информације о унуци и учесницима на реализацији пројекта. Веб–сајт је повезан са

другим сајтом13 где се могу видети сви угрожени језици који постоје у Аустралији и

где је који заступљен.

Последњи пројекат који користим у овој методи можда је и најрепрезента-

тивнији пример интерактивне нарације овог типа, а у питању је „Брод” („The Boat”)14.

Пројекат је, као и претходни пример, приказан употребом веб–сајта аустралијског

10 https://karta.kolmarden.com/overview
11 http://www.kolmarden.com/
12 www.sbs.com.au/mygrandmotherslingo/
13 https://gambay.com.au/map
14 www.sbs.com.au/theboat/

www.polishchristmasguide.com/
http://www.kolmarden.com/
www.sbs.com.au/mygrandmotherslingo/
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емитера SBS. „Брод” представља причу о Вијетнамцима који су, седамдесетих година

двадесетог века, након рата у Вијетнаму избегли у Аустралију. Прича се састоји од

шест поглавља од којих три имају по опциону причу. Реализација веб–сајта је урађена

комбинацијом цртежа, фотографије и видеа којима доминирају црнобели тонови, а у

сегментима су дати акценти у боји (углавном црвене боје). Све је представљено у

форми стрипа који је покренут путем кода, а обогаћено звуком. Фотографије и видео

дају значајну документарну тежину причи која је заснована на истинитом догађају.

Веб–сајт је прилагођен различитим уређајима. Могуће га је прегледати на рачунару,

таблету и мобилном телефону. Када се сајт прегледа на телефону или таблету, садржај

се “таласа” у зависности од положаја уређаја, што даје посебну драж пројекту.

Интерактивност се своди на читање наратива коришћењем скрола и клика да би се

прешло на одређено поглавље или сегмент.

Компаративном методом констатоване су сличности и разлике пројекта „Град”

и наведених пројеката у нарацији, ликовно–графичком изразу, заступљености више

медија и степену интерактивности. Визуелна и писана нарација заступљене су у свим

пројектима, док је усмена нарација заступљена само у „My grandmothers lingo”. Звук и

анимација су коришћени у свим пројектима, слика у „Karta Kolmarden”, „The Boat” и

„Град”, док је видео заступљен у „The Boat” и „Karta Kolmarden”. Техника цртежа

заступљена је код свих, али само у пројектима „Град” и „The Boat” цртеж није

векторски. „Karta Kolmarden” једини је реализован у 3Д техници. Пројекат „The Boat”

је представљен у форми стрипа, а „Град” у форми колажа. Мањи степен

интерактивности је заступљен у пројектима „Polish Christmas guide” и „Karta

Kolmarden”, а већи у „My grandmothers lingo”, „The Boat” и „Град”.

На основу поређења са одабраним пројектима, „Град” се највише разликује по

томе што је сваки цртеж урађен руком на папиру, а потом дигитализован и

укомпонован у форму колажа, као и по количини садржаја који обухвата.

www.sbs.com.au/theboat/
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2.4. Практична метода

Практична метода представља израду практичног дела докторског уметничког

пројекта кроз креирање веб–сајта сачињеног од двадесет и три странице код којих

идеја, форма, облик и садржај на својеврстан начин доприносе основној идеји да се

град Котор представи на ликовни, али и савремен мултимедијалан начин, путем

интерактивног интернет наратива.

Веб–сајт је реализован комбинацијом дигиталног наратива, звука, цртежа,

акварела, колажа, кратких анимираних форми, текста и интерактивности. Визуелни

део је настао у комбинованој техници цртежа и акварела, који је потом дигитализован

и припремљен за компоновање изгледа целог веб–сајта у форми колажа уз употребу

кода. Анимиране форме су замишљене као сведени анимирани колаж цртежа којима

се наглашава њихова неживост. Одабир функција у изради пројекта такође чини важан

део реализације. Примењене су следеће функције у анимирању: повећавање,

смањивање, покретање лево–десно, ротирање, гомилање, подрхтавање, подизање и

спуштање, појављивање и нестајање. Заступљено је и смењивање фрејмова код

сегмената који нису покренути само употребом кода, него анимирани направљеним

одређеним бројем слика за сваки од њих, али и активирање и деактивирање звука.

Предвиђено је да гледалац без упутства истражује веб–сајт, и да сам одређује

динамику и кретање путем интерактивног наратива и на тај начин активно учествује у

пројекту и генерисању садржаја.

Наведене методе су примењене у теоријском делу и у непосредном процесу

уметничког стварања докторског уметничког пројекта.
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3. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

Након сагледавања поетичког оквира и методолошких разматрања неопходно

је да се теоријски објасне појмови цртежа, акварела, колажа, наративне и дигиталне

уметности који имају јасно и директно значење у теоријском и практичном делу

докторског уметничког пројекта.

3.1. Цртеж и акварел

Цртеж представља најнепосреднији и најстарији начин визуелног изражавања

којим уметници покушавају да пренесу ствари какве јесу, приказивањем онаквим како

их лично осећају. Цртање је веома важно јер уметник треба да научи како да се

користи својим очима и да у томе ужива, као и да научи да интензивније посматра и да

са пуно пажње забележи то искуство. Тако сликар уз помоћ цртежа учи да гледа

ствари које слика, без којег би он само био празан и незанимљив имитатор и један од

оних који су одговорни за предрасуду да цртеж припада искључиво занатском делу

уметности. За цртање се може рећи да је занат само толико што се учењем надограђује

таленат, али се оно никако не може научити. Јер, како каже Дега (франц. Edgar De

Gas): „Цртеж није форма; то је само начин како се форма види”15. Дакле, ко нема

изузетан осећај за облик, он ће узалуд покушавати да се изрази уз помоћ линије која је

основни елемент цртежа, коју следе шрафура, мрља и слично. „Линија даје

уметничком делу, особеност, експресивност, унутрашњи живот. А изражајне

могућности линије видљиве су у свим периодима ликовног стваралаштва. Линија

може да буде имагинарна, може да евоцира текстуру, ритам, драматичност. Линија

пресеца простор и повезује елементе. Линија у свом кретању показује намеру и

одржава спонтаност. Линија тумачи мисао, одређује карактер, говори о осећању”.16

Међутим, кроз историју, тек у време ренесансе почиње афирмација цртежа,

када су се и појавили први колекционари који поред сакупљања античких дела

сакупљају и скице, студије и цртеже великих мајстора њиховог доба, а Фиренца је

15 Момир Кнежевић, Технике цртања, Сквер, Звечан, 2012, стр. 15.
16 Ibid., стр. 11–12.
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један од првих центара где је цртеж почео да се негује као дисциплина. Када се

сликарство посматра кроз целу историју уметности, лако се може доћи до закључка да

се већина сликарских дела може дефинисати и као цртеж у боји, то јест да је утицај

цртачког третмана постоји код већине мајстора ликовне уметности, али наравно код

сваког на себи својствен начин.

Цртеж се издваја у односу на друге ликовне дисциплине материјалом и

поступком. Материјал за цртање је стар колико и људско познавање ватре, јер је

остацима сагорелог дрвета праисторијски човек цртао по стенама пећина.17

Почетак рада на докторском уметничком пројекту базирала сам на линијском

цртежу, тачније на мокрој техници цртежа—перо и туш. Претечом пера се сматра

метална писаљка стилус, која се користила у Египту а којом се урезивало на воштаној

плочици. Поред те писаљке Египћани, али и Грци и Римљани су користили и

(зашиљено) перо од трске које се умакало у ретку боју и којом су писали на папирусу

и пергаменту. Римљани су поред трске, користили и птичја пера, али и бронзана и

сребрна пера која су на врху била расечена.

Основно изражајно средство приликом цртања перима је линија, која зависи од

врсте папира, али и од начина руковања. Подлога по којој се ради такође има утицаја

на изглед, јер на различитим површинама траг пером изгледа другачије. Једно од врста

пера је и перо са филцом—фломастер, новија врста пера чији траг подсећа на траг

трске, а на тржишту постоји велики број различитих типова од најфинијих, прецизних

као метално перо, па до декоративних који остављају широк траг. Једина мана

фломастера је непостојаност мастила, али то ми није представљало проблем, пошто је

у пројекту цртеж полазна тачка, који касније прелази у дигиталну слику, због чега

непостојаност мастила не игра значајну улогу. Због жеље да имам израженију

текстуру папира, а да линија буде оштра и да несметано клизи, као што би перо по

глатком папиру, за алат сам изабрала фломастер којим сам линијски цртала све цртеже

у овом пројекту, и то једним од прецизних—фломастером од 0,2 мм.

17 —Рањени бизон (пећинска слика) око 15000–10000. пре нове ере, Алтамира, Шпанија;
—Црни бик (детаљ са пећинске слике) око 15000–10000. пре нове ере, Ласко, Француска.
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Цртеж је тешко одвојити од слике јер поред монохромих цртежа постоје и

цртежи у боји, а сликарске технике као што су акварел, пастел, туш, могу се

подједнако третирати и као цртачки и сликарски начин изражавања.

Акварел потиче од латинске речи aqua, што значи вода, италијански: acquerello.

Из тога се закључује да је то сликарска техника у којој се користи сликање бојама које

разлажемо и вежемо за хартију бистром водом. „Акварел је кап воде у којој откривамо

свет хартије, пигмент боја, руку са четкицом сликаревом, око и ум сунчеве светлости,

а хартија је лист који чека додир капи водене боје, дуга—која ће испити ту кап, и ум

сунчеве светлости—који ће разумети вечну пролазност света”.18

           Простор који је обухватао акварел је огроман, почевши од египатских књига

умрлих, преко персијских минијатура на Блиском истоку, па све до Индије, Кине и

Јапана. Такође су и Грчка и Рим познавали акварел, који је потом посредством

Византије ушао у хришћански средњи век где се вековима користио као најпогодније

средство за илуминирање рукописа и остављајући многобројна дела минијатуре,

независног уметничког рода са којим се идентификовао. Током почетка ренесансе са

појавом нових материјала и нових уметничких форми, акварел постаје запостављен

толико да се претвара у средство погодно за увод или припрему за „озбиљна” дела

сликарства, у виду скица, студија, картона за фреске и таписерије или пак у облику

лавираних цртежа. Ипак за све то време, отприлике до краја осамнаестог века, акварел

у рукама правих мајстора као што је Рубенс (Pieter Paul Rubens) остаје драгоцено

средство израза.

Нагли процват и модификацију статуса, акварел доживљава пред крај

осамнаестог века у Енглеској, која постаје класична земља акварела. Успон акварела

као самосталне дисциплине довео је до тога да се бројни уметници који су му се

посветили називају акварелистима а не сликарима, али успон није био трајног

карактера, јер се није могла достићи она независност коју је имао створивши

минијатуру. Прави акварелисти су постајали све ређи, а акварел је морао да остане

пратилац сликарства. Ипак, акварел је одувек био привлачан за стваралаштво једног

18 Тодор М. Стевановић, Свет у капи Тодоровог акварела, Графопринт, Горњи Милановац, 2000. стр.
100.
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интимног тренутка, јер свежина првог даха, прве неискривљене и неретуширане

мисли, прве импресије непокварене рационалном контролом, могла се боље ухватити

и сачувати него на било који други начин.

         О акварелу као техници најбоље се може сазнати од наших познатих уметника

Здравка Мандића и Властимира Николића са вишедеценијским искуством: „На крају

све мора да изгледа обично једноставно, да акварел одише свежином, да буде као

лахор, као дашак ветра, јер, акварел више но и једна сликарска техника открива

сликареву душу. И зато, ако је уљана слика велика, романескна форма, онда је акварел

песма, хаику песма”.19 „Зашто помињем цртеж када пишем о акварелу? Зато што је

цртеж окосница акварела—његова кост, а акварел његово тело. Акварелисати значи

цртати бојом. Неко воли широке, неко танке и стидљиве линије, неко пак, чисто

сањарење. Но морамо се у нечему сложити: акварел је, заиста, једна моћна поетска

сила за коју би могли рећи да избија из хаоса, а формира се на овај свет у пуној

јасноћи, као прелепа соната кристалних тонова и упечатљиве мелодије”.20

Из тога се дâ закључити да постоји акварелско цртање, али и акварелско

сликање. Лепота акварела лежи у вештини са којом се раствори боја могу слободно

распоредити по површини папира, било у густим или прозрачним тонским партијама,

допуштајући да се светлост одоздо, од папира, рефлектује у већој или мањој мери. На

тај начин облици налазе свој израз скоро у трену, као у кинеском или јапанском

сликарству, или пак мање директно као што је уобичајено у европским и енглеским

школама.

          За акварел је потребна већа пракса и вештина, а подсликавање се може радити и

вишебојним и контрастним подсликавањем, док се процес рада може обављати на

више начина: мокро на мокро, или преко полуосушеног или осушеног слоја. У

реализацији акварела за пројекат радила сам са полуосушеним слојевима. Код

акварела је потребно откривати могућност израза и већ постојеће резултате, и

показати разноврсности богатих облика у којима данас опстаје оно што је некад био

19 Здравко Мандић, О акварелу, у: Књига о акварелу (приредио Душан Ђокић), Колекција Кошанин,
Краљево, 2000, стр. 96.
20 Властимир Николић, Моје акварелистичко искуство (Боје и папири), у: Књига о акварелу (приредио
Душан Ђокић), Колекција Кошанин, Краљево, 2000, стр. 103–104.
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акварел, јер то су дела која одувек имају највишу духовну одлику: свежину и

достојанствену моћ сензибилног медијума који је у стању да уметничкој илузији да

вредност једне реалности.

Међутим, нови продори духа захтевали су и нове материјале, због чега се данас

поред класичне пигментне материје акварел често среће у комбинацији са другим

материјалима и техникама, као и у овом пројекту.

3.2. Колаж

Колаж (фр. collage) је уметничка техника која настаје монтажом дводиме-

нзионалних сликовних и текстуалних фрагмената. Колаж омогућава да се различити

материјали (папир, новине, фотографије, тканине, предмети…) интегришу у нову

независну целину која постаје комплекснија и вреднија од првобитних саставних

делова.

Ликовни колаж своје корене налази у народном стваралаштву, а око 1912.

године Пабло Пикасо (Pablo Picasso) и Жорж Брак (Georges Braque) начинили су прве

колаже  где су елементи колажа били разноврсни: део плетене столице, комади дрвета,

исечци из новина. Колаж као уметничка техника постао је афирмисан у уметности тек

у двадесетом веку, када кубизам поступак колажа уводи у свет високе уметности.

Исечци из новина имају одређену ликовну вредност: боју, текстуру, облик и могу се

посматрати као део ликовне целине. Међутим, садржај тих новинских чланака

најчешће је видљив, читљив и могло би се рећи да Пикасова намера није само

уношење фрагмента реалности—опипљивог, конкретног, материјалног—као код

других колажа већ и уношење једног значења споља, контекстуалног оквира који

постаје део рада.

Колаж је настајао као међужанр или поступак стварања између књижевног и

ликовног дела, где је „визуелна поезија усредсређена на полижанровске аспекте

колажа, при чему се колажни елементи не доживљавају само као цитати

вануметничког у уметничком, то јест као цитати дискурзивног и текстуалног у

ликовном или ликовног у књижевном и текстуалном, него и као облик приказивања
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(одсликавања, мимезиса) модерног друштва утемељеног на визуелним комуникаци-

јама (илустровани часописи, филм, телевизија, рекламе)”.21

Као једна од највише коришћених ликовних техника, колаж се успешно

прилагођава начину структурног размишљања и дигиталном контексту, иако је до

недавно посматран само кроз статичну форму. Пратећи развој информационо–

комуникационих технологија и софтвера за генерисање слике, ова ликовна техника се

мењала и напредовала, приближавајући се филмском језику. Почетком двадесет првог

века уведен је нови елемент у структуру колажа, а то је покрет као специфичност

филмског језика и анимације. Он мења статичну слику у нови склоп елемената кроз

интеракцију филма и колажа. Без обзира на структуру колажа, његова перцептивна

организација је динамичан процес који се одвија како на когнитивном, тако и на

емоционалном нивоу.

Врсте колажа су различите при чему „колаж може бити: (1) ликовни колаж ако

се на подлози слике или цртежа лепе предмети или делови других слика, типографског

материјала, фотографија, (2) текстуални колаж ако се текст синтактички (по својој

визуелно–просторној уређености) и семантички (у значењском смислу) гради од

хетерогених језичких материјала (3) општа лингвистичка и семиотичка метода

стварања уметничког дела (књижевног, ликовног, музичког, филмског, позоришног) у

постмодернизму”.22

Издвајање фрагмената из постојеће целине, њихово уношење у нову целину и

монтажа или стварање нове структуре у којој унесени фрагмент добија ново значење

уз мењање визуелног изгледа и значења као целине, чине основне карактеристике

колажа. Специфичан начин повезивања и спајања фрагмената даје колажној целини

динамичан карактер, па се колаж вешто прилагођава различитим медијима. Лакоћа

премештања колажних фрагмената из контекста у контекст, односно из културе у

културу битна је карактеристика уметности постмодернизма.

Колаж у уметности постмодернизма има две стратегије: „(1) колаж транса-

вангарде и неоекспресионизма, (2) колаж неоконцептуализма. Колаж трансавангарде и

21 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 367.
22 Ibid., стр. 366.
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неоексресионизма је симулакрум колажа, јер уметник слику или скулптуру остварује

по узору на технике колажирања, цитирајући и фрагментарно премештајући моделе и

облике изражавања и приказивања из историје уметности, али, при том наведени

елементи нису дословно преузети цитати, него су руком насликани, тј. сликарски

представљени. Тиме су трансавангарда и неоекспресионизам деконструисали једну од

доминантних техника модернизма враћајући је на праг језика сликарства и самом чину

сликања. Замисао колажа у неоконцептуализму је очувана у концептуалном и

техничком смислу, при чему је: (1) колаж схваћен као цитатни (интертекстуални,

интерсликовни) однос успостављен између уметности и културе, тј. заснива се на

преношењу типичних облика изражавања популарне и масовне културе у уметност,

као и на увођењу уметничког дела у јавни простор културе (масовни медији, улица),

(2) колаж је, техника приказивања, изведен из монтажних техника графичког дизајна,

филма и телевизијске монтаже, чиме је колажна техника одређена као облик

производње значења у масовној култури, а не као аутономна обликовна или књижевна

техника”.23

У пројекту су заступљене обе стратегије: колажна стратегија трансавангарде,

јер су цртежи као фрагменти колажа руком нацртани, и стратегија колажа неоконце-

птуализма, јер су цртежи дигитализовани и путем веб–сајта уведени у јавни простор.

23 Ibid., стр. 367.
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3.3. Наративна уметност

Приче су свуда око нас. Приче могу бити вербалне, визуелне, аудио приче,

приче које се приповедају покретом и мултимедијалне приче. Оне нас покрећу,

инспиришу, чине да се осећамо живим. Наша потреба за причама је одраз основне

људске потребе да се разуме, споразуме, повеже и изрази, али не само са

интелектуалног већ и личног емоционалног аспекта и искуства.

У модерном друштву, условљеном савременим начином живота, избегавају се

опширна објашњења и штампани описи и све се више тежи визуелном начину

исказивању садржаја. Сведоци смо да модерно друштво све више постаје друштво

визуелног, а све мање текстуалног, јер све оно што је визуелно представљено, са

собом носи одређено значење и то је заправо језгро његовог садржаја.

Под наративном уметношћу подразумева се „…уметничка пракса усмерена

приповедању, тј. причању приче или указивању на причу. Разликују се наративне

уметности засноване на причању вербалне приче (проза, поезија, драма), визуелне

приче (сликарство, скулптура, фотографија, филм, видео, екранске уметности), аудио

приче (програмска вокална, вокално–инструментална и инструментална музика,

радиофонија), бихевиоралне приче или приче које се приповедају телесним кретањем

(театар, плес, балет, опера, филм) и интермедијалне приче (звучни филм, опера, балет,

театар, видео, телевизија, интернет)”.24

Идеја пројекта „Град” је да се кроз лични уметнички израз уз примену

савремених информационих технологија покаже да визуелно има приближне

комуникационе способности као вербално, и да је интернет наратив један од моћнијих

оруђа уметности и дизајна, ангажован у креирању масовне свести савременог човека.

У реализацији пројекта имала сам неуобичајен приступ за нарацију употребом

интернета, јер основу чине ручно креирани цртежи. Њих сам уз помоћ дигитализације,

интернета, интерактивности, анимације и звука, довела на подручје нових медија и

приступила дизајну и презентацији града Котора.

24 Ibid., стр. 465.
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3.3.1. Наратив

Појам нарације најпре је сагледаван кроз призму теорије књижевности, на

првом месту наратологије. Наратологија је теорија приповедних текстова.

„‘Приповедни текст’ је онај текст у којем једна инстанца прича причу. Прича је на

један одређени начин презентована фабула. Фабула је серија логично и хронолошки

међусобно повезаних догађаја, који су проузроковани или трпе од стране актера.

Догађај је прелаз из једног стања у друго. Актери су инстанце које усмеравају радњу.

Они не морају безусловно бити људска бића. Вршити радњу значи проузроковати

неки догађај”.25

Корени наратологије, као и целокупне науке о књижевности, могу се пронаћи у

текстовима Платона (Πλάτων) и Аристотела (Αριστοτέλης). У Аристотеловој Поетици

налазимо почетак наратологије која показује да се за градњу наративног текста, осим

приче, користе и јунаци. У књижевним и у социолошким теоријама постмодерне

употреба речи нарација, наратив и наративно упућује на приповедање текста у

романима, на радију, телевизији или филму. Нарација се у различитим аудио–

визуелним жанровима јавља од настанка радија, а затим звучног филма, телевизије и

интернета. Наративе можемо пронаћи у различитим формама, као усмени или писани

језик, гестове, музику или слике, а теоретичари наратологије, као теорије књижевног

текста–наратива стварају углавном од половине двадесетог века. Темељи наратологије

постављени су у делима као што су: „Морфологија бајке” Владимира Пропа

(„Морфология сказки”, Владимир Проп, Ленинград, 1928)26; „Структурална

антропологија” Клода Леви–Строса, („Anthropologie structurale” Claude Lеvi–Strauss,

Paris, 1958),27 као и у бројним радовима Цветана Тодорова и Жерара Женета (Gеrard

Genette), Ролана Барта (Roland Barthes), Мике Бал (Mieke Bal) и других.

Наратологија, као самостална дисциплина, почела је да се обликује шездесетих

година двадесетог века. Француски журнал „Communications” је 1966. године читав

један број посветио структуралној анализи наратива („The Structural Analysis of

25 Бал Мике, Наратологија, Народна књига, Београд, 2000, стр.11.
26 Проп Владимир, Морфологија бајке, Просвета, Београд, 1982.
27 Lеvi–Strauss, Claude, Структурална антропологија, Стварност, Загреб, 1989.
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Narrative”), а неколико година касније Цветан Тодоров први пут је увео термин

наратологија у својој студији „Граматика Декамерона” („Grammaire du Décaméron”,

1969) у којој се посветио тумачењу природе општих структура свих наратива.  На тај

начин је означио науку о приповедном тексту (la science du récit) где би нова општа

теорија могла да буде примењена на све врсте наратива.

Захваљујући механизмима структуирања нарације од осамдесетих година

двадесетог век, наратологија почиње да се бави теоријом приповедања и медијима

структуирања приповедања. То је омогућило проширење интерпретативних домена

наратологије поред књижевности и на некњижевне текстове визуелних уметности,

музике, позоришта, науке и филозофије.

 „У визуелним уметностима, по Мике Бал и Норману Брајсону (Norman

Bryson), наратологија је усмерена на питање: на који начин слике успевају да причају

приче. Наратологија слике је усмерена изучавању улоге композиције слике у причању

приче, а то значи, композицијског статуса слике као секвенце, тј. исечка, догађаја или

слике као стања које обећава или најављује приповедни догађај”.28

Разматрањем питања на који начин слике причају приче, долазимо и до

наратологије слике односно до наративне семиотике. Семиотика се дефинише као

наука о настајању, преношењу, функционисању и трансформисању знакова и значења

у друштвеном животу. Значај семиотике огледа се у томе што пружа целовиту основу

за разумевање настајања порука и значења, посебно водећи рачуна о медијима у

којима поруке настају. „Наратологија слике (наративна семиотика) не бави се само

идентификацијом предмета унутар слике у њиховим односима прожимања, него

спецификује врсту, место и ефективност сликовног приказивања за сваког субјекта.

Тиме наратологија омогућава читање догађаја, тј. приче и унутар слике”.29

У наставку тог разматрања, свакако да се не може заобићи и појам дискурса.

Према француском теоретичару културе Мишелу Фукоу (Michel Foucault) дискурси

конструишу, дефинишу и производе предмете знања, указују на друштвене процесе

стварања смисла и репродуковања реалности. „Дискурс се може дефинисати и као

28 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 465.
29 Ibid.
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систем исказа који конструише објект. Дискурс се односи на скуп значења, метафора,

представа, слика, прича и тако даље, који на неки начин, заједно производе одређену

верзију догађаја. Сваки објект, догађај, особа итд. може бити окружен мноштвом

различитих дискурса, при чему сви ти дискурси причају различиту причу о датом

објекту, различито га представљају свету”.30 Функције дискурса могу бити

дескриптивне, експланативне и интерпретативне. Код дискурса уметности разликује

се дискурс света уметности, дискурс уметничког чина и дискурс самог уметничког

дела.

Пре објашњења дискурзивног аспекта уметничког дела, неопходно је објаснити

дискурс света уметности. „Дискурс света уметности и дискурс институција уметности

је другостепени интенционално усмерени говор и писмо (метајезик) којим један свет

уметности изражава, исказује, описује, објашњава и интерпретира своје стајалиште и

идеологију у односу на уметност, историју уметности, културу и друштво”.31

Елементи који одређују значења и наративни садржај уметничког дела и

повезују његову визуелну појавност са семиотичким и лингвистичким пореклом

културе представљају дискурзивни аспект уметничког дела. За уметничка дела

постмодерне каже се да су „дискурзивна, будући да се визуелно уметничко дело (од

слике, до филма) одређује као визуелни текст који настаје поступцима цитата,

монтаже и колажирања различитих значењских примера из историје уметности и

културе. За постмодернизам је битно да су аспекти уметничког дела подређени

захтевима суочавања, повезивања и трасформисања значења уметности и културе.

Показује се да не постоје нове форме и нова значења уметничког дела, него само нове

трансформације, комбинације и варијације историјских значења акумулисаних у

култури”.32

За теорију и праксу наратива, као релевантну област проучавања, може се рећи

да није ограничена за једну научну дисциплину „јер наратив је модус, а не жанр. Он је

жив и активан као културна сила, а не као врста литературе. Наратив је стога

30 Мишел Фуко, Археологија знања, Плато, Београд, 1999, стр. 116.
31 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр.183.
32 Ibid., стр. 185.



31

трансдисциплинаран концепт, док је наратологија систематско проучавање феномена

који тај концепт именује”.33

У новомедијском окружењу дошло је до преплитања науке, забавне и рекламне

индустрије са уметношћу. Ове промене довеле су до формирања нових хибридних

уметничких форми и новог визуелног језика. Постојеће границе се полако губе и

различите дисциплине се мешају доводећи до тога да интердисциплинарност постаје

битна карактеристика уметничког стварања. Програмирање које се везује за поље

науке, у новомедијској уметности постаје уобичајено средство изражавања креативних

идеја, па је све теже повући границу између науке и уметности. На основу тога може

се рећи да интернет уметност представља форму која је нераскидив спој дискурса

глобалне мреже и уметности.

3.3.2. Лудизам и хумор

У оквиру наративне уметности неопходно је објаснити појмовна одређења за

лудизам, хумор и текст. Најчешћа и најконкретнија форма лудизма је игра, затим

хумор, па смех као њихова пропратна манифестација. Реч лудизам има латинско

порекло и односи се на игру или на оно што има својства игре. Наиме, „лудизам (лат.

ludism) је замисао уметности као игре. Лудистичким се називају тенденције у

уметности које начела игре, играња, забаве и спектакла постављају за основу

уметничког рада, суделовања у уметности и њене интерпретације”.34

Приликом теоријског разматрања игре, један од закључака који се може

извести јесте да игра својим својствима, функцијама и појавним облицима, несумњиво

улази у домен слободе. Лудизам као форма изражавања погодна је за остваривање

комуникације због више разлога. Пре свега, привлачи и држи пажњу врло наглашено и

изражајно, при чему понекад, потпуно једноставне али важне поруке јасно преноси на

субјекте којима су упућене.

33 Mieke Bal, Путујући концепти у хуманистици, Tеорија која хода (TkH бр. 16), превод са енглеског
    Ирена Шентевска, стр. 83.
34 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 416.
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Игра представља активност која дозвољава људима да изразе своју

имагинацију, она представља свет у оквиру којег се дешавају специјализовани

догађаји који могу претворити свет игре у свет уметности. Игра поседује правила и

може да измени стварност, нарочито је то случај у области нових медија и технологије

виртуелног света, где дигитални медији игри дају једну нову димензију, чинећи

симулацију некада стварнијом, често и занимљивијом од реалне стварности.

Одређење замисли игре као уметности уочава се кроз следеће аспекте „…(1)

игра је слободна јер се саучесник не присиљава на удео у њој, (2) игра је издвојени

догађај јер је ограничена временским и просторним, унапред одређеним границама,

(3) ток и исход игре неизвесни су и не могу се унапред предвидети, будући да се

иницијативи учесника даје одређена слобода, (4) игра је непродуктивна јер не ствара

ни добра, ни богатства, размена у оквиру игре увек је симболичка, (5) игра је

прописана, тј. одвија се по претходно утврђеним правилима која укидају законе,

норме и правила свакодневног живота, чиме стварају нову реалност игре, (6) игра је

фиктивна јер је прати свест о разликовању од реалности и свакодневице, она

пројектује могући свет фантазије”.35

Посебан аспект игара кроз напредак дигиталних технологија довео је до развоја

видео игара, где су улоге учесника прецизно одређене и засноване на тачно утврђеним

правилима. На тај начин, видео игре су отвориле “путоказ” како путем интеракције

између учесника, низа правила и исхода, укључити публику у уметничко дело у

дигиталној уметности.

Хумор, као форма лудизма, представља ефекат који узрокује да уметничко дело

код посматрача, слушаоца или читаоца иницира расположење праћено смехом, при

чему се ретко појављује као самостални израз. Хумор, било да је изговорен, написан

или у мимичко–гесткулационом перформансу изведен представља феномен који

настаје у комуникацији,  коју неко изводи и који је некоме упућен. Основна функција

хумора јесте смех, добро расположење или неки други ефекат као привлачење пажње,

припадање одређеној групи, критиковање друштва, званичних ставова и подривање

идеологија.

35 Ibid.
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Да би разумевање хумора било потпуно, неопходно је познавање друштвеног

контекста и услова социјалне структуре који доводе до настанка и опстанка хумора.

То значи да се хумор не може посматрати као изоловани аспект друштва, већ му треба

приступити као целовитом феномену путем садржаја и форме, при чему само садржај

или само форма не чине феномен хумора целовитим. Смех, као основна функција

хумора, има моћ да предочи узвишено као банално, озбиљно као неозбиљно,

индивидуално и комплексно као упрошћено и типизирано, застрашујуће као

прихватљиво.

Примери лудистичког концепта уметности су карневали, акције и фестивали

флуксуса, хепенинзи, кинетичке скулптуре и амбијенти у чијем преображају учествује

публика и перформанси с публиком, где долази до нарушавања граница између

уметника и публике, који изводе своју игру, а сам догађај јесте испуњење смисла игре,

са буђењем стваралачког интереса публике и забаве.

      Карневал је догађај који има уметничке инстанце—то је спектакуларизован,

стилизовано–уприличен, пре свега визуелно–оријентисан, али често и аудитивно–

богат догађај. О карневалу се говори као о експресивној форми са различитим

сценским, ликовним, музичким и наративним елементима. Нарацијом карневала се

осветљава само дешавање карневала као догађаја, и дају историјско–географске и

културолошке координате за њихово проучавање. Бројни елементи карневала могу

представљати инспирацију или узор за уметничка дела, облике и форме што се пре

свега односи на визуелно–оријентисане и сценске уметности.

Савремени карневал у смислу стварног друштвеног догађаја наследио је

традиционалну карневалску слику и остао јавна, улична светковина испуњена

процесијама и уобичајеним формама и манифестацијама смеха. Његова

репрезентација је обогаћена технолошким средствима, нпр. електронском музиком,

појачалима, видео бимовима и учињена медијски трансферабилном, посредованом

путем медија и интернета.

У делу пројекта који се односи на традицију Котора, обрађујем Которски

карневал, Бокељску ноћ и Дан Бокељске морнарице, области које саме по себи спадају

у лудизам или игру, јер имају своја правила у оквиру којих се одвијају и понављају
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деценијама, па чак и вековима уназад. У њиховом представљању нисам прибегавала

додатним ефектима који се могу изазвати код публике, већ сам настојала да их

представим онаквим какве јесу, на поједностављен начин и са могућношћу да

гледалац буде у интеракцији са садржајем.

Области поезија и легенде представљају хумор као феномен лудизма. Наиме,

хумор у Котору, у изучаваним наративима, настајао је у вербалној форми кроз игру

речи которских ориђинала, који су својим понашањем, одећом, говором, а највише

шалама привлачили пажњу околине и исказивали свој став и често протест против

власти, манира, придика, опомена и свих ограничења индивидуалних слобода.

„Которски ориђинали, шкерци и галиоти, били су људи добра срца и племените

душе, који су на сваковрсне изазове одговарали на оригиналан, али увек духовит

начин. Без ориђинала, и иначе богата прошлост Котора била би сиромашнија. А они су

се, опет, могли родити и опстати само у которском амбијенту”.36

Наиме, ориђинали су боеми Котора, који су по својим шалама остали упамћени

генерацијама. Ишчитавајући бројне анегдоте познатих которских боема, у пројекат су

се најбоље уклопиле оне “наивне” и буквалне досетке какве је имао професор Тони

Трикварта37, за кога се говорило да је дао велики допринос развоју которске боемије.

Њихова поента је да на упућену реч, одговарају буквалним схватањем исте,

иако знају шта је говорник хтео да им поручи. Тако би исход окренули у своју корист.

Такво схватање сам применила у представљању песама и легенди, тако што сам

буквално приказала оно што је песник или приповедач рекао, а не схватањем њихове

36 Томислав Гргуревић: Которски ориђинали—шкерци и галиоти, Република, Подгорица, 2004, стр. 20.
37 Надимак је добио по томе што је црно вино увек пио из кригле три кварта. Једна од досетки је она
када му се, за кафанским столом, један од љубитеља добре капљице жалио да „не може саставити крај с
крајем”, Тони му је, не подижући главу, кратко рекао: „Будало једна, стара. То не може нико урадити
јер смета средина да се саставе два краја, а никако је не можеш избацити да не смета!” Тони је био
загонетни боем, који је водио преписке са више писаца и сликара који су га редовно посећивали у
Котору. Чим би стигли тражили су га у његовој кући, а потом би отишли у неку од угледних кафана.
Једном га је у „Дојмију” у припитом стању нашао београдски боем Раде Драинац. Видевши га, затражи
од професора да му обећа да више неће седати у кафане. Овај спремно прихвати: „Месец дана нећу
седати ни у једну кафану у Котору!” Наредног дана сврати Драинац у „Дојми” и опет види Тонија како
стоји поред шанка и пије из „своје” триквартаче. Оштро га прекори зато што није поштовао задату реч.
Тони му је уз осмех објаснио: „Ја сам обећао да нећу сести. Ево, стојим и пијем, јер водим рачуна о
задатој речи!”
Преузето 02. 08. 2017. у 16:43 са
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/humor/anegdote/tomislav_grgurevic_kotorski_oridjinali_skerci_i_galioti.
html

http://www.montenegrina.net/pages/pages1/humor/anegdote/tomislav_grgurevic_kotorski_oridjinali_skerci_i_galioti
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суштине и дубље мисли. Те две области представљене су онако како би их протума-

чили которски боеми, а некњижевни аналитичари.

3.4. Дигитална уметност

Развојем друштва и појавом техничких средстава постало је могуће

умножавање дела из културе и стварање простора за фотографију, филм и нове

уметности чиме се традиционално уметничко дело суштински мења. У двадесетом

веку, културна комуникација је постала зависна од рачунарских медија. Рачунар је

постао средство за креирање уметничког дела и његову дистрибуцију, те је дошло до

масовне употребе дигиталне технологије. Нове уметничке форме, сликовне структуре,

начине обраде и системе наративног дискурса у уметности одређују дигиталне

технологије, при чему се дефинишу „као сложене материјалне друштвене праксе

генерисања, симулације, обраде, презентације и извођења информација засноване на

дигиталним рачунарима, дигиталним мрежама рачунара и кибернетским системима,

односно њиховим међусобним реализованим и функционалним релацијама према

културалним и друштвеним дискурсима моћи”.38

Дигитална уметност је општи термин за широк спектар уметничких радова и

пракси, које користе дигиталну технологију као есенцијални део креативног и/или

презентационог процеса. „Дигитална уметност (енгл. digital art) је уметничка пракса

остварена дигиталном, већином компјутерском обрадом података различитог порекла

и врсте. Појмом дигитална уметност за разлику од појма компјутерска уметност

жели се указати на специфичности дигиталне обраде података у односу на аналогну

обраду података. Дигитална обрада слике и звука поступак је генерисања нове слике

(звука) или трансформације постојећих слика (звукова) дигиталним рачунаром.

Дигиталном културом се назива масовна медијска култура краја 20. и почетка 21. века,

заснована на друштвеној производњи, размени, рецепцији и потрошњи посредованој

дигиталним рачунаром или мрежама дигиталних рачунара”.39

38 Мишко Шуваковић, Постајати машином; од теорије преко филозофије дигиталне уметности,
    театра и перформанса… и натраг, tkH, бр. 7, Дигитални перформанс, Београд, 2004, стр. 4.
39 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр.181.
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Посматрајући са аспекта презентности стварности, прелазак са аналогне на

дигиталну информацију јесте чин конструисања релација између симболичког и

чулног система. Дигитална информација успоставља своја значења комбиновањем

елемената који чине сигнал. Супротно аналогној, дигитална уметност је она чије је

дело у дигиталној форми, створено посредством рачунара—проналаска који је

променио наше друштво, а тиме и културу и уметност као ниједна појава до сада. Уже

гледано, дигиталне технологије као средство уметничког израза омогућиле су да

уметници открију нове стазе стварања, као што су програмирање и интернет–

дигитална уметност. Дигитална уметност је изузетно хибридна и може да се представи

од интерактивне инсталације, преко софтвера који уметник користи, уметности

оријентисане на интернет, дигиталну слику или принт, видео, или као комбинација

неких од наведених форми.

Лев Манович (Lev Manovich), теоретичар нових медија, говори о новој

авангарди деведесетих година двадесетог века, јер нови медији представљају нови

стадијум авангарде. Нови статус авангарде се заснива на компјутерској

материјализацији визија историјских авангарди. По његовом мишљењу, различите

иновације историјских авангарди као што су колаж, монтажа, нова типографија, однос

слике и речи, дијалогизам или интертекстуалност, доживљавају потпуну реализацију у

компјутерским и мрежним технологијама. Марк Трајб (Mark Tribe), оснивач Rizom.org

каже: „Уметност је одувек била повезана са технологијом и уметници су увек били

међу првима који су прихватали нове технологије у тренутку њихове појаве”40. Тако

су и у дигиталној ери, уочили утицај рачунара на друштво, прихватили нове

технологије и увели уметност у глобални систем дигиталних комуникација.

„Будући да дигиталне технологије нуде изузетно широк спектар могућих

манипулација сликом, преображавања и неприметног интегрисања различитих

сликовних материјала, посматрајући такво дело, гледалац је често свестан да је оно

могло настати само употребом рачунарских техника, али у самом делу он не може да

пронађе материјални доказ који би казивао где је и на који начин интервенисано

40 Лев Манович, Језик нових медија, Мултимедиа Клио, Нови Сад, 2015, стр.12.



37

дигиталним рачунаром. У свим тим делима користе се добро познате технике, као што

је скенирање других слика или самих објеката и њихова обрада познатим рачунарским

фото и графичким програмима, преображавање једних слика у друге, монтирање,

колажирање, склапање, брисање и слично”.41

„Коришћење дигиталних технологија као уметничког медија подразумева да

рад користи искључиво дигиталну платформу за производњу и презентацију, и да

приказује и излаже могућности те платформе. Препознатљиве карактеристике

дигиталног медија свакако представљају посебну форму естетике: интерактиван је,

партиципативан, динамичан и прилагодљив”.42

„Град” интерактивни интернет наратив, припада дигиталној  уметности, јер

се кроз дигитални амбијент корисницима пружа прилика да доживе и осете уметнички

пројекат на личном нивоу и обогате сопствено искуство. Да би био реализован и

презентован коришћењем дигиталне технологије, рачунара и интернета, неопходна је

била дигитализација цртежа и акварела којом су постали само информацијска стру-

ктура без физичког присуства у стварном свету. Јер дигитални медији не могу да се

додирну; они не постоје физички, већ су само као збирка јединица и нула. Стога,

дигитална транзиција омогућава уметницима да физичке објекте замене електронским

фајловима и да дистрибуцију која се одвијала током времена и између места, преместе

на нови ниво и у другу димензију—тренутну дистрибуцију преко мреже и интернета.

3.4.1. Слика

Разумевање слике константно се мења, и упоредо са развојем медија се

преусмерава са фотографије ка филму, телевизији, видеу, анимацији и интернету.

Ликовне уметности развијају и шире поље свог деловања које је у суштини, резултат

промене у перцепцији и разумевању слике. Изложени смо интензивном утицају

медијских садржаја, и захваљујући савременим технологијама, слика постаје све

комплекснија.

41 Александар Луј Тодоровић, Уметност и технологије комуникација, Kлио, Београд, 2009, стр. 357.
42 Christine Paul: Digital Art. Thames & Hudson. London. UK, 2003, стр. 65.
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Однос два медија, сликарства и фотографије, одвијао се у контрастима при

чему је фотографија сликарима увек олакшавала рад, посебно када је реч о убедљивом

илузионистичком представљању реалних ствари и чињеница. Од самог проналаска

фотографије било је јасно да се ради о медију који ће у потпуности променити свет јер

до тада није постојала техника која би са таквом брзином, прецизношћу и тачношћу

представила неки визуелни мотив. Убрзо је фотографија постала један од

најзаступљенијих медија, али је такође и први медиј окарактерисан као преносилац

истине или стварности. Зато је фотографији „негирана способност изражавања,

односно, експресије, па се стога очекивало да јој само сликари бојом или графичари

линијом могу удахнути изражајност, коју ова, иначе, не поседује”.43

Због тога су према фотографијама рађене графике и слике, пошто се мислило

да оне само представљају свет, али да не умеју дубље и свестраније да га разумеју и

изразе. Наиме, у деветнаестом веку било је прихватљиво да се фотографска тачност

преведе у уљану слику, али и обрнуто, да се композиција и уравнотеженост из слика

потраже у исечку стварности које ће бити фиксиране на папиру. Тада су многе

фотографије настале с намером да буду употребљене као предложак неким другим

уметничким делима, пре свега литографији, затим минијатури, илустрацији и слици, а

не да би била коначна и аутономна остварења. Колико год то данас може да чуди,

таква пракса била је уобичајена у прошлости, када се на оригиналност гледало нешто

другачије. „И они уметници који су сами правили фотографије на прелазу између два

века, као Паја Јовановић, Алфонс Муха (Alphons Mucha), Џејмс Енсор (James Ensor),

Едвард Мунк (Edvard Munch) и многи други, сматрали су их тек за једну успутну, иако

понекад неопходну етапу, у настанку уметничког дела, али никада за коначно

уметничко дело”.44

У пројекту је фотографија коришћена као предложак за цртеже при изради

области: историја, профани објекти, сакрални објекти и традиција. Употребљаване

фотографије биле су из три извора: лични албум, фотографије са интернета, и

фотографије које су репродукције слика.

43 Миланка Тодић, Фотографија и слика, CICERO, Београд, 2001, стр. 37.
44 Ibid., стр. 38.
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Дигитална слика се у данашње време све више користи уместо термина

фотографија, која је сведок живота, јер бележи ухваћени тренутак. Поред тога што је

дигитална слика, или дигитална фотографија, највернији одраз стварности, али и

документ и успомена, она може бити и уметнички рад као и сегмент неког уметничког

дела, као и у овом пројекту. О томе говори и став да су „у поређењу са

традиционалним сликама, и њиховом утврђеном материјалношћу, дигиталне слике

сасвим другачије. По много чему оне више не личе на оно што се традиционално

назива сликом; за разлику од фотографије, на пример, дигитална слика јесте имплозија

слике, стварног и замишљеног, из чега можемо закључити да дигитална слика

представља истину исто колико и било које друго уметничко дело—слика, мозаик или

било шта слично”.45

Постоји више начина дигитализације аналогних визуелних медија, као што су

фоторепродукција фотографија, скенирање слајдова, скенирање фотографија, али и

фоторепродукција цртежа и других класичних уметничких радова. Дигитална слика,

то јест дигитализација, може да настане и путем скенирања, јер се тако цртеж, слика,

фотографија и остало, преводи у дигиталну апроксимацију полазног аналогног

сигнала бољег или лошијег квалитета. Скенирање као начин дигитализације је

једноставан поступак где се медиј (фотографија, цртеж…) постави на стаклену

површину скенера, и изврши избор резолуције у којој жели да се сачува документ, уз

могућност подешавања осветљења и контраста. Упркос великој могућности избора

резолуције, за пројекат такав начин дигитализације није био адекватан из разлога што

се приликом скенирања, због светла током процеса, губи на квалитету текстуре папира

на којем су настали цртежи, а коју сам желела да задржим.

Дигитална слика настала употребом дигиталног фотоапарата или другим видом

дигитализације, у свом дигиталном облику преноси се у рачунар где се на њој могу

вршити интервенције, али се такође може вратити првобитно стање или обрисати

уколико нисмо задовољни резултатом, што није случај код традиционалне

фотографије, код које је тешко правити интервенције без директног утицаја на

оригинал. Димензије слике, као и њена резолуција варирају у односу на даљу

45 Grau Oliver, Виртуелна уметност, Clio, Београд, 2008, страна 253.
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употребу, јер нису исти параметри за слику која ће се штампати и за слику која ће

бити коришћена на интернету. Ту долази до разилажења, јер је за интернет потребна

мала меморијска величина слике да би се сајт брже учитао, док је за штампу потребна

велика резолуција слике која повлачи и њену меморијску величину. За пројекат ми је

највише одговарао PNG (Portable Network Graphics) формат, због коришћења

дигиталне слике високог квалитета на интернету, односно веб–сајту, и  чињенице да

ми је поред велике палете боја потребна и могућност одвајања контуре цртежа од

позадине папира. PNG  је формат за растерске односно битмап слике који користи

компресију без губитка. Замишљен је као графички формат за размену преко

интернета, а не за професионалну употребу, који не користи шеме боја као што је

CMYK, већ RGB и Grаyscale палете боја.

Поред наведеног значаја који је имала у изради цртежа и акварела, фотографија

у форми дигиталне слике има још већи значај и улогу у реализацији пројекта и намери

да на визуелан начин, уз надградњу и обогаћивање помоћу других медија, путем

дигиталног интернет наратива испричам причу о Котору. Да би се то остварило,

цртежи и акварели су прешли пут од линије и боје на папиру, до дигиталне форме, и

постали основни елемент дигиталне композитне слике.

3.4.2. Анимација

Анимација је поступак за оживљавање статичне презентације. Она може да

буде стална или повремена, може да покрива делове пројекта или цео пројекат.

Најчешће се при анимацији нижу мирне слике са малом разликом међу њима тако да

се стиче утисак покрета. Реч анимација потиче од латинске речи animare што

дословно значи оживети, дати живот. Анимација је у ужем смислу свака техника са

којом се ствара кретање појединачних слика. Анимирати значи покренути статичну

форму слике и пратити њену промену и трансформацију у времену.

Слике су почетком осамнаестог века не само ручно израђиване већ и ручно

анимиране покретом руке оператера, при чему је изгледало као да се пројектоване

слике приближавају и удаљавају. Затим, током деветнаестог века у домовима су

коришћене оптичке играчке за забаву где је за стварање покрета слика такође била
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неопходна ручна интервенција. Заокупљеност покретом се појачавала и током

последње деценије деветнаестог века, када су све популарнији били уређаји који су

могли да анимирају више од само неколико слика. „Кретање се, када је реч о слици,

неизбежно доживљава као супротност мировању, као супротност посредована

технологијом која се историјски мењала. Када је постало могуће да се кретање

репродукује у сликама—не само да се једноставно рефлектује у огледалу или да се

тренутно произведе оптичким средствима значење непокретности слике променило се

заувек”.46 Између 1900. и 1980. године, анимације су рађене у техници ручног цртежа

или у стопмоушн техници, док се већ око 1980. године развија компјутерски

генерисана слика (CGI) у анимацији.

Основа сваке кинематографске анимације били су посебни анимацијски цртежи

на папиру. Овакви цртежи су редуковани, без детаља који им нису потребни и посебно

стилизовани за стварање покрета разним техникама анимације. Све анимације су

цртане ручно, или су биле стопмоушн (stop motion) анимације, тако да до појаве

рачунара није било значајних промена у техничкој изради анимираног филма. Стоп–

моушн се добија тако што се објекат помера од стране аниматора, док се сваки помак

снима, кадар по кадар. Како би покрет, настао овом техником, изгледао што реалније,

помаци између кадрова требало би да буду што мањи. Техника катаут (cut out) је

велики штедиша времена и буџета у анимацији, jeр има много функција, а у

одређеном степену је скоро неопходан. Катаут се прави од  цртежа који се исеца и

поставља на позадину и држи у једној позицији за филмско снимање које указује на

изложеност листова. Такође се могу померати исечци и уз помоћ руку, од једне до

друге позиције, у зависности од позиције одређене упутством. У пројекту су

коришћене варијације ових техника.

Цртани филм „Мала сирена” („The Little Mermaid”) је последњи Дизнијев (Walt

Disney) традиционални цртани, који је бојен ручно на цел–тракама. Касније је почело

да се примењује дигитално бојење слике, коришћење скенера за цртеже, али се

компјутерски генерисана слика прво појавила у филмовима, да би потом прешла у

46 Ј. Чекић и М. Станковић, Слика/ Покрет/ Трансформација—Покретне слике у уметности, Центар
   за медије и комуникације, Факултет за медије и комуникације, Београд, 2013, стр. 241 .
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анимирани филм. Сви велики студији комерцијалних анимираних филмова су увели

компјутерску анимацију сачињену од дигиталних слика које се састоје од дискретних

модуларних елемената пиксела који су засновани на алгоритмима и математичким

формулама. С обзиром на то да је компјутер алат за математичке операције, одличан

за генерисање графике на основу алгоритама, за транслације објеката, њихово

померање, ротацију и скалирање, али и за цртање правилних геометријских форми,

користи се у стварању компјутерских анимација.

Ликовна уметност и анимација су одувек повезане, због чега се уметност

анимације може сматрати као преклапање филма и ликовне уметности. Зависно од

типа анимације, неки елементи ликовне и филмске уметности су доминантнији, тако

су рецимо ликовни елементи: линија, волумен, простор и боја; док су: режија,

снимање, монтажа, звук и музика, филмски елементи. У анимацији је упориште

ликовни језик, то јест стварање нечега ни из чега, за разлику од филма ком је

упориште фотографија као копија реалности. Што доводи до закључка да је све што

видимо у анимацији намерно ту (сцена, детаљи, кадрови), једино ако ауторова идеја

није другачија. „Пред нама је другим речима, апсолутно изворно и аутохтоно дело,

такво које ништа ниодкуда не преузима, ни у целини ни у најситнијем детаљу:

остајући од почетка до краја тотални артефакт, произашао искључиво из маште и руку

свог (или својих) аутора, а то је у исти мах, остварење у којем ништа не постоји без

разлога, структура у чијем настајању и ‘изгледу’ природни случај не игра никакву

улогу”.47

Анимацију карактерише ручна израда слика, принцип петље—где секвенце

слика описују неку радњу која се може непрекидно понављати, затим дискретна

природа простора. Простор или имагинарни простор може представљати физички или

замишљен простор, који спада у категорију апстрактних простора, што је случај у

пројекту „Град”. Јер цртежи који чине пројекат представљају пејзаже, амбијенте,

догађаје, предмете и друго, који описују лични доживљај града, измаштане и

оживљене, са дозом истине у представљању постојећих, физичких објеката, али не и у

47 Ранко Мунитић, Естетика анимације, Филмски центар Србије, Факултет примењених уметности,
одсек примењена графика, Београд, 2007, стр. 51.
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њиховом постављању у амбијент. Простори у пројекту тичу се искључиво личног,

имагинарног и простора из сећања, али и простора у оквиру уметности. Дакле,

анимација у први план ставља своје вештачко својство и отворено признаје да су њене

слике само представа. Посебност анимације је да се може експериментисати са

логиком и простором, и нереалним принципима покрета, иако се кроз историју тежило

идентичном копирању стварног.

Цртежи и акварели које сам дигитализовала, служе као полазиште и основа за

изградњу покретних композитних слика, које су анимиране комбинацијом

традиционалне и компјутерске анимације. Кроз коришћење покрета, отвара се нови

начин сагледавања цртежа који је као статична форма несагледив. Иако су цртежи у

пројекту покренути анимацијском техником и фазирањем, у великом делу и

појединачним цртањем покрета, хтела сам да њихово кретање не буде природно, већ

да се истакне њихова неживост. Јер када се покрећу очигледно непокретни објекти,

било да су цртежи (у овом случају колаж), фотографије или нешто друго, њихова

непокретност се још више нагласи, а то је и била моја замисао. На тај начин покрет

мења ликовну равнотежу у слици, уноси динамику и помера центар композиције.

Покрет утиче на темпо сваког појединачног сегмента, али успоставља и интеракцију

између сегмената, градећи ритам и динамику колажне целине. Покрет, који је

карактеристичан за филмску уметност и уметност анимације, можемо данас срести  у

истраживањима у дигиталној уметности, у покретним сликама, интерактивним и

видео инсталацијама. Поред тога, истраживање покретних слика може да послужи и

као теоријски оквир који у себи садржи и комбинује несродне елементе и који у

основи припадају различитим уметничким медијима и дисциплинама.

„Појављивање уметности покретне слике обележава долазак другачије врсте

гледалаца. Пре свега контрола времена се помера са гледаоца на рад: како истиче

Борис Гројс (Boris Groys), док онај ко посматра слику може да одлучи колико ће дуго

гледати у рад, јер рад остаје исти, гледалац покретне слике мора да се препусти

времену рада, и заиста може да се потврди само одласком. Друго, док се удаљеност

гледаоца у односу на слику или скулптуру повезује са његовом физичком удаљеношћу

од ње, када је реч о покретној слици, удаљеност се разматра у односу на виртуелну
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удаљеност. Могло би се тврдити да је исто и са перспективним сликарством. О било

којој слици да је реч, посматрач је много више свестан слике–објекта него што је то

случај са покретном сликом, посебно оном пројектованом. Постоји тенденција којој

бројне инсталације покретних слика покушавају да пруже отпор, наиме, да виртуелни

простор преузме простор телесног света”.48 Иако је Борис Гројс истакао да посматрач

покретне слике мора да се препусти времену рада, баш то сам довела у подређен

положај гледаоцу, јер у пројекту он одређује да ли ће се статична слика покренути и

колико ће трајати, као и да ли ће више анимација радити истовремено. Ранко Мунитић

објашњава анимацију „као пикто–фоно–кинетички знак, што уствари значи да се

састоји од цртежа, изгледа, понашања и оглашавања”.49 Међутим, анимација изворно

нема звук или музику, већ јој се ти елементи накнадно додају или компонују пре

израде анимираног филма, да би се створило јединство коначне форме. Уколико су

звучни елементи добро усклађени са визуелним делом, сигурно доприносе бољем

целокупном доживљају анимације.

3.4.3. Звук

За звук се каже да има додатну вредност на слику, а у ствари постоји обострано

дејство, јер и слика утиче на звук. Захваљујући звуку, слику видимо на другaчији

начин него када је гледамо без звука. Заправо, однос звука и слике може бити у

функцији појачавања или ублажавања емоција којим се утиче на доживљај уметничког

рада. Када се размишља и говори о звуку не мисли се увек искључиво на музику.

Најчешће под тиме подразумевамо звук као сензорни елемент, који активира наше

чуло слуха и прати сваку акцију нашег живота. „Звук је материјал уметничког рада,

што значи материјал чијим посредовањем уметник саопштава замисли, уверења и

емоције, односно значењски репрезент контекста музике на који се позива, који разара

или ствара”.50 Основни градивни елеменат музике је тон одређене висине, при чему

музичко дело настаје комбиновањем тонова одређене висине и стварањем тензије

48 Ј. Чекић и М. Станковић, Слика/ Покрет/ Трансформација—Покретне слике у уметности, Центар
за медије и комуникације, Факултет за медије и комуникације, Београд, 2013, стр. 266
49 Ранко Мунитић, Естетика анимације, Филмски центар Србије, Факултет примењених уметности,
Одсек примењена графика, Београд, 2007, стр. 59.
50 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр.797.
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између њих. Комбинација тонова може стварати тензију на основу три аспекта:

висине, трајања и интензитета.

Данас музика вишеструко пoстоји у нашим животима, подједнако у смислу

слушања уживо, као и у смислу броја уређаја за слушање, места и контекста у којима

се сусрећемо са музиком. Када се изводи уживо, музика тече неометано—без прекида,

док се снимљени звук увек може прекинути, зауставити, вратити на почетак. Једном

када се звук сними на носач звука, самим тим је претворен у предмет, који се може

продавати, транспортовати, делити, сакупљати и манипулисати на начине који се пре

нису могли замислити. Дакле, снимљен звук је потпуно другачији од живог звука, јер

је аутономан, неограничен, забележен у времену и простору. У последње две деценије,

интернет и веб 2.0 су драстично повећали доступност и брзину приступа

информацијама, па је самим тим дошло и до веће доступности музике из било ког дела

света, било где и било када. Веб 2.0 пружио је могућност да гледалац креира велику

количину садржаја што је довело до демократизације уметности, јер је могло да се

постави било шта, а то је и створило феномен YouTube–a. Развијање заједнице уз

помоћ које су корисницима омогућени размена и приступ дигиталним видео записима,

чије конзумирање постаје једноставно, омогућио је YouTube. Данас се YouTube

најчешће повезује са гледањем музичких спотова, филмова, ТВ забавних, едукативних

и документарних емисија, аматерских снимака, са читањем и постављањем коментара,

али и великим избором садржаја који је погодан за семпловање музике и видео

монтажу. Семпловање представља изведеницу од енглеске речи sampling која у

преводу на наш језик значи узорковање, узимање и употребу узорака из разних

библиотека, које је један од основних захтева у данашњој продукцији.

„MP3 је уобичајен формат снимљене музике данас. У овом формату постоји и

циркулише више снимака него у свим другим форматима заједно. Појединачни фајл

на појединачној мрежи истовремено може бити доступан у много земаља невезано за

локалне законе, полисе, дозволе, или уговоре. Све шансе говоре у прилог томе да

уколико снимак путује интернетом, путоваће у MP3 формату. Саобраћај MP3 формата

истиче дистрибутивни карактер културе нашег доба”.51 Формат MP3 је толико

51 Jonathan Sterne, MP3: The Meaning of a Format, Durham and London, Duke University Press, 2012, стр. 1.
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популаран јер заузима мало меморије и омогућава бржи проток, због чега је веома

заступљен на интернету, за разлику од WAV формата који се налази на компакт диску.

Од WAV формата се прави MP3 тако што се користи енкодер који првобитни формат

пореди са математичким моделом пауза у чувању, и који одбацује делове аудио

сигнала који су толико високи или ниски да их људско ухо не чује. Након тога

одбацује делове који се понављају и оне који су сувишни и тако настаје фајл који

веома често чини само 12% од оригиналне величине. С обзиром на то да MP3 користи

технике уклањања сувишних података и коришћења слушаоца за одбацивање

сувишних података (компресију и перцептуално кодирање), MP3 кодери праве фајлове

тако што рачунају moment–to moment везу између променљивог садржаја снимка и

паузе, али и одсуство замишљеног слушаоца, ког сматра несавршеним у мање него

идеалним условима.

Рад на звуку у пројекту „Град” састоји се од преузимања потребних звукова и

музике из бесплатних библиотека са сајтова YouTube и Soundbible, које сам потом у

програму Cubase4 скраћивала и узимала потребне, здраве делове.52 Те узорке сам

секла, премештала и уклапала да би се добила компактна целина која ми је била

потребна да би се звук понављао без прекида, а да при том меморија не буде велика.

Звук сам потом чувала у MP3 формату, и постављала на сајт.

На основу овога се може рећи да се рад на звуку у пројекту састоји из обраде и

употребе преузетих мелодија и звукова, да би се добио одговарајући исечак који се

понавља. Сваки од преузетих звукова је модификован и прилагођен одговарајућим

цртежима и анимацијама, и на тај начин обогаћен и појачан утисак који они остављају

на гледаоца.

52 Списак коришћених звукова и музике налази се у вебографији.
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3.4.4. Интернет

У практичном делу пројекта „Град”, интернет и веб имају незаобилазну улогу.

Наиме, поставка пројекта осмишљена је у оквиру веб–сајта на интернет платформи,

која представља неопходан услов за репрезентацију пројекта. Интеракцијом гледаоца

у оквиру дигиталног нелинеарног наратива, активира се нарација путем текста, слике,

анимације и звука.  Због неоспорне улоге интернета да подржи пројекат, неопходно је

да се испуне захтеви и нађу решења да се сместе подаци, информације и материјал за

сам пројекат, али и да се претходно теоријски размотре интернет, веб и интернет

уметност.

Предуслови за настанак интернета створени су крајем педесетих и почетком

шездесетих година прошлог века. Министарство одбране САД је 1958. године

основало истраживачку агенцију АРПА (каснији назив—ДАРПА), са једним од

циљева да истражи телекомуникационе технологије и могућности умрежавања

рачунара. Одлука о повезивању неколико великих и скупих рачунара агенције АРПА

донета је 1965. године. Првенствена мотивација за формирање мреже била је да се

оствари ефикасно и економично дељење ресурса—хардвера, софтвера и апликација.

Наредне четири године посвећене су интензивном раду на пројекту прве мреже са

комутацијом пакета, познате под називом АРПАНЕТ.

Интернет је заснован на идеји о повезивању више независних, хетерогених

мрежа. За такве потребе, пројектована је четворослојна архитектура протокола, са

слојем хост–мрежа, мрежним слојем, транспортним слојем и апликационим слојем.

Основ архитектуре представљају два протокола: TCP (Transmission Control Protocol) на

транспортном слоју и интернет протокол (IP) на мрежном слоју. Скуп протокола

интернета уобичајено се назива „TCP/IP model”. „Интернет (енг. internet) је глобална

мрежа или глобални систем међувеза између компјутерских мрежа (computer

networks), другим речима, ‘мрежа над мрежама’ (network of networks) посредством

којих се преносе пакети података према стандардизованим интернет протоколима

(internet protocols–IP)”.53

53 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 330.
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Интернет који данас познајемо и језик HTML осмислио је енглески

информатичар и физичар Тим Бернарс Ли (Tim Berners–Lee) у истраживачком центру

CERN у Швајцарској 1993. године. Он је искористио кључну идеју да се документи

размењују коришћењем интернета при чему се документи представљају као

хипертекст, то јест текст који садржи везе, линкове ка другим документима и који

уколико се чита уз подршку специјализованог софтвера, омогућава изузетно

једноставна навигација кроз велики број докумената и тиме знатно повећава

доступност информација. Језик HTML (енгл. HyperText Markup Language), везан је за

сам настанак веба (енгл. World Wide Web, WWW), који се развио почетком деведесетих

година двадесетог века, када је и дигитална уметност открила нов начин за

реализовање и представљање уметничке експресије. У почетку су интернетом

доминирали истраживачки и едукативни садржаји, а крајем деведесетих почела је

комерцијализација интернета, док је за уметност владало мишљење да се налази

између простора са слободним информацијама и уске повезаности са комерцијалним

контекстом. Интернет је заснован на HTTP–у који обезбеђује приступ документима

написаним у HTML–у који повезује документ и произвољне објекте. HTTP

представља протокол за трансфер хипертекстуалних докумената који омогућава веб–

серверима и клијентима да комуницирају. Након увођења прве апликације за

прегледање интернет садржаја, он је постао доступан кориснику на глобалном нивоу.

Све што је кориснику потребно јесте приступ мрежи, која је тренутно доступна скоро

свуда, за разлику од почетног распростирања које је било везано искључиво на

затворен простор (канцеларије, куће…).

Главна одлика интернета је његова мултимедијалност јер обједињује слику,

видео и звук. Мултимедијални подаци су “тешки” јер са собом носе много података, и

њихов пренос је могућ само путем квалитетног комуникационог канала. Интернет као

целина има модуларну структуру. Састоји се од бројних веб страница, које се такође

састоје од одвојених медијских елемената. Иако се приликом приступа некој интернет

страници може стећи утисак о јединственој целини, сваком елементу је увек могуће

приступити независно што указује на нехијерархијски карактер интернет платформе.

Свакако, треба разликовати интернет као шири информатички и комуникациони
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простор и World Wide Web, односно веб, као ужи и свакодневном кориснику видљиви

појавни облик интернета. Веб представља глобалну информациону структуру која

поставља у први план све информационе изворе који су суштински важне за

целокупну људску делатност: образовање, културу, уметност, економију, владине

организације, трговину, слободно време и свакодневне активности. Такође, као

саставни део интернета, веб представља својеврсни виртуелни простор где се

формирају интернет заједнице, онлајн јавна сфера и комуникационе перформансе

између учесника у мрежи.

Синергија уметности и рачунара тече заједно са развојем рачунара који су

способни да брзо обраде податке, прикажу велики број боја у графици велике

резолуције насталих уз одговарајући софтвер. Доступност технологија и

компјутерских програма који дозвољавају манипулацију визуелним садржајем,

пружила је уметницима нове могућности за креирање и презентацију дела. Дигитална

технологија постала је не само моћно оруђе за креативно изражавање, већ и медиј за

себе. Рачунар је постао средство за креирање уметничког дела, али и за презентацију и

дистрибуцију дела уз масовну употребу дигиталне технологије.

Интернет уметност је облик уметничке праксе која користи светску мрежу и

интернет елементе као свој медиј, а она је имала различите термине који је описују од

мрежне уметности (Net art, net.art), веб уметности (Web art) до интернет уметности

(Internet art). Настанак интернет уметности се везује за групу уметника под именом

net.art који су деведесетих година двадесетог века радили експерименте са

рачунарском и веб естетиком, међутим када је пракса net.art–а почела да се шири

почетком прве деценије XXI века, тада почиње да се говори о интернет уметности, а

не више о net.art–у. У даљем тексту користиће се термин интернет уметност. Важно

је нагласити и разумети да интернет уметност чини један веома мали део праксе за

уметничке дискурсе на интернету, где се уметник може назвати корисником–

произвођачем који активно ствара и мења структуру и садржај мреже, или маргинално

и алтернативно, или у вези са главним токовима развоја и милионском публиком.

Међутим, наилази се на проблем дефинисања улоге публике, јер на интернету долази

до преплитања концепта публике, као у музејима и галеријама, и интернет корисника
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који су (и) активни ствараоци на мрежи. Интернет уметност је створена да би била

презентована публици и ван галерија и музеја, јер је она доступна свуда и свима, и

било када, али под условом да је обезбеђен приступ мрежи. Међутим, и физички

уметнички простори играју битну улогу за интернет уметност, јер одређују контекст

рада, бележе њен развој, помажу њено чувању, али и проширењу публике, а опет са

друге стране гледалац нема довољно приватности и времена за прегледање те врсте

уметности у јавном уметничком простору, као што има у приватном. Интересовање

уметничких институција за излагање интернет уметности јавља се тек од деведесетих

година двадесетог века, односно 1998. године, када је музеј Гугенхајм (Guggenheim

Museum) за своју грађу наручио дело од Шу Ле Ченг (Shu Lea Cheang) под називом

BRANDON. Поред Гугенхајма, слух за ову уметност имали су и ZKM54, Tate Britain,

Tate Modern, Whitney Museum of American Art, San Francico Museum of Modern Art и

Венецијанско бијенале.

Интернет је независан и комерцијалан медијум, јавни и приватни, а свакако

разнолико попуњена форма јавног простора, тако да и не чуди што постоји више

различитих уметничких форми базираних на интернету, као што су: веб–сајтови,

софтвер, фотографија, анимација, радио, електронска пошта, и тако даље. Теме

интернет уметности могу бити: дигитални наратив, компјутерске игре, хактивизам,

активизам, генеративна уметност, базе података, виртуелни простори, мапирање

слика, и друге.

Поставка пројекта „Град” осмишљена је и реализована као веб–сајт

www.interaktivnigrad.com који садржи двадесет три странице. У практичној изради

презентације могу се јасно идентификовати три основна аспекта сваке веб–странице:

садржај, изглед и понашање, где се за опис сваког од тих аспеката користи посебан

језик. Данас се као актуелни стандард за приказ интернет страница користи

комбинација HTML+CSS+JavaScript, јер је то комбинација коју би сваки browser,

односно “прегледач” требало правилно да прикаже као целовиту презентацију.

Садржај странице и њена логичка организација (подела садржаја странице на

наслове, пасусе, заглавља, подножја, листе, табеле, уметање слика, линкова, и слично)

54 Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.

www.interaktivnigrad.com
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описују се језиком који се назива HTML. Стил странице, односно њен изглед, или

визуелна презентација (опис фонтова, боја, оквира, маргина, поравнавања текста, и

слично) описује се језиком CSS (енгл. Cascading Style Sheets). Понашање странице, то

јест додавање динамичности и интерактивности страници дефинише се најчешће у

језику JavaScript. HTML и CSS се не могу убројати у програмске језике (јер не

подржавају стандардне програмске конструкције попут: наредби, променљивих,

петљи, гранања и слично), већ у језике за маркирање садржаја (markup languages). Са

друге стране, JavaScript је прави програмски језик. Постоје два основна начина за

креирање анимација на вебу, која сам применила у пројекту, а то су путем CSS–а и

JavaScript–а. Укључивање гледаоца у уметничко дело путем интеракције представља

посебан квалитет у односу на традиционалне уметничке форме и захтева да се у

даљем делу теорије размотри интерактивна уметност као форма која укључује

гледаоца у уметничко дело.

3.4.5. Интерактивна уметност

Свако уметничко дело је интерактивно, јер је упућено естетској реакцији

посматрача или слушаоца. Гледајући кроз различите форме и жанрове уметности,

интерактивност, то јест активно учествовање публике је заступљено свуда, од

традиционалног приповедања, перформанса, представа, експерименталних филмова са

малобројном публиком која утиче на финални изглед филма пре приказивања широј

публици, потом телевизијског програма који зависи од гледаности одређеног

програма, и тако даље. Укључивање гледаоца у уметничко дело путем интеракције,

која је неопходна за прегледање дела и сагледавање целине, трансфер информација и

употребе мреже, представља карактеристику интернет уметности. За прегледање

интернет уметности неопходан је рачунар, који може имати различите форме као што

су: рачунар, лаптоп рачунар, таблет и мобилни телефон, и њихову повезаност са

интернетом. Рачунар је поред прегледања дела и средство за његово стварање, али и

медиј за презентацију. Све наведене форме рачунара имају своје посебне

карактеристике, димензије екрана, број боја, софтвер, брзину, што све заједно утиче на

перцепцију дела.
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Када се говори о карактеристикама интернет уметности, Шуваковић истиче

став да „Интернет уметност карактерише: (1) презентација уметничког материјала на

мрежи посредовањем хипертекстуално аранжираних веб–страница, (2) вишесмерна

комуникација путем мреже, односно, мултимедијско комуницирање уметничких

ставова, порука, дела, (3) конструисање и извођење интерактивног уметничког

догађаја или процеса у интернет–простору (простору различитих комерцијалних и

некомерцијалних мрежа), (4) интерактивни уметнички догађај или процес може бити

комуникацијска размена информација и реакција или интервенција на информације,

(5) интерактивни уметнички догађај или процес може бити сложени сајбердогађај

(хардверско и софтверско регулацијско, дерегулацијско и комуникацијско повезивање

различитих биолошких организама и мрежних система посредовањем сајбер–

технологије), (6) употреба интернета и интервенисања преко мреже као софтверске

протезе којом се физичко тело уметника, гледаоца или сарадника проширује и

простире физичко–виртуелним простором који је омогућен компјутерском

мултимедијом и сајбер технологијом…”.55

На интернету најчешће, у дигиталној уметности, срећемо измешане форме

текста, слике, звука, којима гледалац може да манипулише. Дигитални наратив се у

интернет уметности односи на прелиставање страница, повезивање садржаја путем

линкова, кроз механизам хипертекста. Наратив је нелинеаран и разгранат, а корисници

креирају сопствени доживљај дела својом интеракцијом са садржајем на интернету.

Када се говори о појединачним састојцима нових медија као што су слике или

странице текста, Лев Манович наглашава да они задржавају свој појединачни

идентитет, али уз помоћ хипервеза могу да образују више од једне појединачне ствари.

„Хипервеза ствара везе између два елемента, као што су две речи на две различите

странице или једна реченица на једној страници и слика на некој другој, или два

различита места на истој страници”.56 Публика уместо дотадашњег пасивног

посматрача, појавом интерактивне уметности, постаје активни учесник у стварању

дела и због тога постаје коаутор уметничког дела. Интерактивност даје нову

55 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 332.
56 Лев Манович, Језик нових медија, Мултимедиа Клио, Нови Сад, 2015, стр. 82.
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димензију уметничком делу, јер се тако ствара јача веза између гледаоца и дела.

Могући опсег интеракције од навигације, као најједноставније категорије, до сарадње,

као најкомплексније категорије, Манович описује користећи израз гранање за садржај:

„У случају интерактивности у гранању, корисник игра активну улогу одређујући

поредак по којем ће се приступити већ произведеним елементима. То је

најједноставнији пример интерактивности; међутим, могући су и сложенији приступи,

у којима се и елементи и структура целе ствари мењају или производе у тренутку као

одговор на корисникову интеракцију са програмом. Овакву примену можемо да

означимо као отворену интерактивност, како би је разликовали од затворене

интерактивности, која користи фиксне елементе организоване у непроменљиве

гранате структуре”.57

Дакле, гледалац интерактивног генеративног дела има могућност да

коришћењем разних интерфејсова манипулише наративном структуром. Та структура

је, наравно, унапред дефинисана и осмишљена, али у њеним оквирима, корисницима

се омогућава осећај квази–слободе у којој они утичу на причу. Покушавајући да

разоткрије причу, гледалац је вођен идејом да треба да дође до неког одређеног

момента или до краја приче, што он и чини једноставним кликом и кретањем кроз

садржај. На тај начин интерактивно дело за гледаоца све више постаје доживљај, јер

аутор ствара контекст у којем корисници активно учествују у посматрању и у

остваривању уметничког дела, што представља преокрет у односу на традиционални

приступ доживљавања уметности. Данашњи корисници интернета имају велико

искуство у коришћењу интернета или прегледању веб–страница, јер стечено искуство

примењују у новим ситуацијама, па им није потребно упутство како нешто

функционише, већ самостално, инстиктивним кликoм на објекте који су понуђени,

испитују како шта функционише и закључују како да одређени садржај прегледају до

краја.

Интернет је углавном претрпан комерцијалним, шаблонским презентацијама

које имају мало или уопште немају ликовности и уметности. Представе и слика о

57 Ibid.
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неком појму или области представљене путем уметности биле би далеко квалитетније

и интересантније, а истовремено би се богатио укус гледаоца. У пројекту „Град”

употребљена је основа интерактивних наратива уз помоћ цртежа, интернета и

интерактивности, и области дигиталне слике, анимације и звука, што га чини

мултимедијалним пројектом. Гледалац је активан учесник у посматрању и

остваривању пројекта, и има могућност сопственог избора редоследа прегледања и

читања наратива, па на тај начин заједно са мном, као аутором, улази у заједнички

пројекат реализације и читања интерактивног интернет наратива.

3.4.6. Мултимедија

Дигитална технологија има све већи утицај не само на креирање нових

уметничких форми, већ даје и нови живот постојећим, тако што отвара потпуно нови

медијски простор за реализацију уметничког дела. Нове технологије нису само

створиле нове медије за уметничко стваралаштво већ су знатно утицале на природну

еволуцију класичних уметничких форми. Ова тврдња се посебно односи на дигиталну

уметност која не само да ствара могућности за потпуно нове формате, већ има

изузетан утицај на готово све постојеће уметности, али и на комбиновање различитих

уметничких форми.

Развој дигиталних технологија омогућио је генерисање: звука, видео

материјала, филмова дводимензионалне и тродимензионалне графике, текста и њихове

заједничке репродукције у производ који зовемо мултимедија. Мултимедија се може

дефинисати као било која комбинација текста, графичке уметности, звука, анимације и

видеа која долази путем рачунара, или на неки други електронски начин.

Проналажење нових медија за снимање података са великим капацитетима, разне

магнетне траке, оптички медији (DVD) и тако даље, отворили су путеве ка развоју

мултимедијалних презентација. Свој пуни замах, мултимедијалне презентације

остварују са развојем интернета као светске глобалне рачунарске мреже. Налазећи

своје место  на вебу  и  уз  одговарајући  развој  софтвера,  постају све више, заправо,

хипермедијалне презентације.
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Интернет, односно његов најраширенији сервис веб, омогућио је да се пренос

текста, звука и слике одвија у мрежи тако да је интернет углавном састављен од

мултимедијалних презентација. На овај начин омогућено је великом броју корисника

да сазна и пронађе све што га интересује. Дизајнирање мултимедијалне презентације

своди се на поступак креирања мултимедијалног садржаја помоћу медијских објеката,

а затим успостављања просторних и временских релација између њих. У

мултимедијалној уметности све више се говори о смањивању граница између

уметности, технологије и живота „при чему се разликују следећи приступи: (1) једним

уметничким делом се делује на различита чула посматрача, (2) у једном уметничком

делу се синтетизују различите уметности у медијском и концептуалном смислу

(замисао тоталног уметничког дела, mixed media), (3) синтезом више медија ствара се

нова уметничка дисциплина, (4) повезивањем више различитих медија остварује се

спектакл у којем се обједињују аспекти просторних и временских уметности, (5) један

одређени и утврђени медиј развија се и проширује укључујући аспекте нових

медијских технолошких решења (проширени медиј) и (6) успостављају се односи два

или више медија чиме се као уметничко дело излаже међусобни однос различитих

медија”.58 У делима мултимедијалне уметности интеракција је веома битна, јер

интерактивност углавном подразумева интеракцију гледаоца са самим поступком

реализације или процесом перцепције уметничког дела.

У реализацији пројекта, мултимедија се огледа кроз синергију традиционалних

и дигиталних медија. Комбинована техника цртежа и акварела, представља

традиционалне медије који су дигитализацијом прешли у дигиталну слику, која се

потом користила по принципу колажа. Од осталих дигиталних медија,  у овом

мултимедијалном пројекту коришћени су анимација и звук, интернет као платформа

за реализацију, уз помоћ којег је омогућена интерактивност у репрезентацији

наратива.

58 Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион Арт, Београд, 2011, стр. 454.
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4. АНАЛИЗА ПРАКТИЧНОГ РАДА У ПРОЈЕКТУ

Након упознавања са поетичким и теоријским оквиром који су садржани у

пројекту и уз примену методолошког приступа у практичној реализацији рада, може

се прећи на анализу практичног рада, која ће бити сагледана кроз платформу за

реализацију пројекта и реализацију пројекта. Наиме, прво ће бити говора о платформи

која је коришћена за реализацију, о проблемима на које сам наилазила и начину

њиховог решавања. Потом се у сегменту реализације пројекта представља цео

пројекат са свим његовим областима: историја, сакрални објекти, профани објекти,

речник, традиција, поезија и легенде, као и подобласти оних које их садрже. У оквиру

реализације пројекта, приказан је и текст који је саставни део практичног дела

пројекта.

4.1. Платформа за реализацију пројекта

Презентација пројекта заснива се на интернет платформи, коришћењем три

главна темеља интернет технологије за реализацију веб–сајта, а то су HTML, CSS и

JavaScript, од којих HTML обезбеђује структуру презентације, CSS даје изглед, а

JavaScript обезбеђује интерактивност. Два основна начина за креирање анимација на

вебу су CSS и JavaScript, који су и коришћени у пројекту. CSS анимације се користе за

једноставне прелазе атрибута објеката, док се JavaSсript користи за напредније ефекте

као што су покретање, заустављање анимације, премотавање уназад, када постоји већи

број објеката које треба анимирати и који су у интеракцији са гледаоцем.

Тако је, на пример, CSS анимација примењена код ефекта “земљотреса” код

сакралних објеката, “пулсирања” месеца у Бокељској ноћи, кретања таласа лево–десно

и ротирање кишобрана. Док су остали, захтевнији анимацијски ефекти урађени

помоћу JavaScript–а. Сваки анимацијски елемент, појединачно сам за себе, могао је да

се уради помоћу чистог JavaScript–а. Међутим, како се број анимацијских елемената

на једној страни повећавао, као и њихова међусобна повезаност, указала се потреба за

коришћењем неке од јавно доступних анимацијских JavaScript библиотека. То се види

у легенди „Постанак буре” када се кликне на жену, метла почиње да се покреће, а
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камење да се гомила. Када се појави последњи камен и упадне у воду, појаве се

таласи. Прилажем кôд у коме се види наведено:

// Prva zena

$( "#rZena" ).click(function() {

if(tMetla.isActive()) {

tMetla.pause(1.5);

$( ".stone" ).hide();

$( "#main" ).hide();

tStones.pause(0);

tBump.pause(0);

$(".bura").hide();

} else {

if(state == 2) {

tMetla.play();

// ---

$( ".stone" ).show();

$( "#main" ).show();

tStones.play();

} else if(state == 0) {

oblacic3.show();

mleko3.show();

}

}

});

// Definicija "Gomilanja kamenja" i akcije na kraju gomilanja

tStones = new TimelineMax({paused: true, onComplete: onStonesEnd}),
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// Gomilanje kamenja

tStones.staggerFrom(".stone", 0.5, {opacity:0,

ease:SteppedEase.config(1)}, 0.5)

.staggerFrom("#main",  0.5, {opacity:0, ease:SteppedEase.config(1)},

0.5)

.set({}, {}, "+=1");

// Kad se poslednji kamen pojavi, neka Kamen padne u vodu

onStonesEnd = function () {

tBump.play();

},

// Kad kamen padne u vodu, zaustavi metlu i pokreni buru

onBumpEnd = function () {

$(".bura").show();

tMetla.pause(1.5);

$( ".bura" ).removeClass( "pause" );

}

Због сложености коју велики број анимацијских елемената и њихова интеракција

стављају пред чист JavaScript, у раду са таквим захтевима интензивно се користи

GSAP (енгл. GreenSock Animation Platform). GSAP је JavaScript анимацијска

библиотека за HTML5 високих перформанси којa ради у свим главним

претраживачима. Пружа велике могућности код креирања анимираних секвенци, као и

њихову ефикасну контролу и координацију. GSAP може анимирати било које

нумеричко својство, било којег JavaScript објекта, а не само CSS особине, и притом

решава безбројне недоследности веб–претраживача.

Композиција елемената на веб–страницама наратива рађена је по принципу

колажа. Сам избор технике је условио и избор распореда елемената на HTML

страници, а то је флуидни распоред (енгл. fluid/liquid layout). Флуидни распоред се

креира постављањем тела странице на 100% ширине доступног прозора, а затим се и

све остале мере приказују процентуално у односу на ширину тела. Ширина прозора се



59

тада може подесити променом ширине претраживача. Све димензије у флуидном

распореду релативне су у односу на прозор претраживача. Садржај страница је

релативно одређен мерама, такозвано скалиран (изведеница од енглеске речи scale), у

односу на величину прозора претраживача. Уколико се не наведе ширина елемента, он

заузима сав доступан простор. Предност флуидног дизајна огледа се у аутоматском

ширењу и скупљању странице и њених елемената, због чега се хоризонтална, односно

вертикална трака за скроловање (изведеница од енглеске речи scroll) никада не

појављује. Гледалац на тај начин увек, без обзира на ширину прозора претраживача,

види целу ширину односно висину садржаја странице. То веома олакшава

дизајнирање, јер није неопходно да се унапред дефинишу ширина и висина, а при том

неће доћи ни до непожељних појава празних простора лево и/или десно, или доле у

садржају странице.

Пример позиционирања помоћу CSS–a:

#riba {

width:25%;

height:46%;

background-image: url(../images/bura/riba.png);

background-repeat:no-repeat;

background-size:cover;

position: absolute;

background-size:100% 100%;

top:-12%;

left:80%;

}

#oblacic {

top:15%;

left:-2%;

width:12%;
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height:22.5%;

background-image: url(../images/bura/oblacic.png);

background-repeat:no-repeat;

background-size:100% 100%;

position: absolute;

display:none;

}

#mleko {

width:4.2%;

height:22%;

background-image: url(../images/bura/mleko_c.png);

background-repeat:no-repeat;

background-size:100% 100%;

position: absolute;

bottom:69%; /* top:9%; */

left:2%;

display:none;

}

Пример позиционирања помоћу ЈavaScript–а:

tBura1

.add(new TweenMax("#bura1", 5, {bezier:[

{left:"0%",   bottom:"-5%"},

{left:"-17%", bottom:"-15%"},

{left:"-35%", bottom:"-5%"}], ease:Power0.easeNone}) )

.add(new TweenMax("#bura2", 5, {bezier:[

{left:"37%",   bottom:"-5%"},

{left:"10%", bottom:"-15%"},

{left:"-35%", bottom:"-5%"}], ease:Power0.easeNone}), "-=3")

.add(new TweenMax("#bura3", 5, {bezier:[
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{left:"75%",   bottom:"-5%"},

{left:"30%", bottom:"-15%"},

{left:"-35%", bottom:"-5%"}], ease:Power0.easeNone}), "-=3");

Код прегледања веб–сајта, битну ставку представља захтев да се уређај, уколико

је у вертикалном положају, ротира у хоризонтални. Пошто је немогуће утицати на

закључавање екрана, у пројекту се примењује media query, који “каже” гледаоцу да

обезбеди адекватан положај мобилног уређаја. Media query функционише по том

принципу што у раду дефинише који би стил приказа требало користити у датим

околностима. Тако се у случају положаја екрана, постављају захтеви:

<link rel="stylesheet" media="screen and (orientation:landscape)"

href = "includes/bo.css">

<link rel="stylesheet" media="screen and (orientation:portrait)" href

= "includes/portrait.css">

којима се одређује шта ће се, у зависности од положаја уређаја, приказати на екрану.

Уколико је положај хоризонталан (енгл. landscape), приказаће се bo.css, а уколико је

вертикалан  portrait.css, којим се у овом случају, “тражи” промена положаја уређаја.

Технички проблем, чије је решавање представљало изазов, било је

непрослеђивање клика кроз транспарентну позадину неког HTML објекта. Као што се

види на слици испод, црква Светог Луке (лево) и црква Свете Ане (десно) делимично

заклањају цркву Светог Михаила. Међутим, када гледалац кликне на транспарентне

делове цркава испред, тај догађај се не прослеђује на цркву иза.
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Слика 4. Приказ три цркве са транспарентним просторима које заузимају

Проблем се може решити на неколико начина:

1. Креирањем канвас (енгл. canvas) објекта и копирањем битмапе HTML елемента.

Касније се приступа елементима канвас објекта и одређује да ли се на траженоj

координати налази транспарентна тачка. У том случају се догађај клик прослеђује

објекту који се налази испод транспарентног дела другог објекта. Међутим, овај

метод је доста “скуп” по питању ресурса. Јер свако померање миша захтева

копирање целокупног објекта по којем се миш креће, што веома успорава рад, а

самим тим умањује и квалитет корисничког доживљаја.

2. Следећи начин је коришћењем clip–path CSS атрибута. Он дефинише регион који

ће бити приказан, а део ван региона се не приказује и “не преотима” догађај клик

објекту који се налази испод транспарентног објекта. Проблем код овог приступа

је сам атрибут који није широко прихваћен од стране веб–претраживача. То се

може видети на веб–сајту http://caniuse.com/ и избором CSS атрибута clip–path, где

се јасно види да га Internet Explorer уопште не подржава, Firefox га подржава али

од верзије из августа 2017. године, док га Chrome подржава делимично од верзије

2016. године.
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Слика 5. Графикон о подржавању clip–path CSS атрибута59

3. Метод који је коришћен у реализацији сакралних објеката јесте дељење слике на

ситније елементе, који на тај начин имају много мању транспарентну површину.

Слика 6. Приказ подељене цркве на ситније елементе

4. За разлику од цркава, код Которског карневала, коришћени су транспарентни

елелменти који се налазе испред очију, а који уз помоћ JavaScript–а преузимају

клик и активирају анимацију трептања очију.

59 http://caniuse.com/
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Слика 7. Приказ елемената који активирају трептање очију

4.2. Реализација пројекта

Интеракцијом гледаоца у оквиру дигиталног нелинеарног наратива, активира

се нарација путем слике, анимације, звука и текста, којa је заснованa на историјским

подацима, легендама и животом једног града. Истовремено, дигитални нелинеарни

наратив служи и за мотивацију гледаоца да би се “кретао” кроз пројекат, а не само за

чулни доживљај, путем којег гледалац ствара лични доживљај пројекта. За пројекат је

битно да гледалац што дуже буде у интеракцији и ишчитавању наратива, да би био

реализован и представљен на замишљен начин. Једна од важнијих поставки је

мотивација понуђеним садржајем, који би изнова будио жељу гледаоца да учествује у

реализацији пројекта.

Наратив пројекта се односи на град Котор, који је многим уметницима,

песницима, путописцима, историчарима и обичним људима био духовни дом и

неисцрпна инспирација.

Основну структуру истраживачког рада уметничког пројекта „Град” базирала

сам на теоријским сазнањима, прикупљањем чињеница из историје, уметности и

традиције града Котора, које сам груписала на следећи начин:

http://caniuse.com/
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— историја

— легенде – Настанак Шкурде

– Постанак буре

— традиција – Дан Бокељске морнарице

– Бокељска ноћ

– Которски карневал

— сакрални објекти

— профани објекти

— поезија – Бошко Одаловић

– Милош Милошевић

– Мирослав Главуртић

– Велимир Дежелић

— речник – лумбрела

– соларица

– брушкин

– боланцане

– фажола

– фрње

– ферал

– петрусин

– штруца

Веб–сајт се састоји из почетне стране и садржаја који се грана по наведеним

областима и подобластима.

У наредном делу биће представљен сваки сегмент презентације пројекта, од

визуелног решења до текста, који заједно чине наратив.

Основна замисао пројекта је стварање нарације повезивањем традиционалних

медија (цртежа, акварела и колажа) са дигиталним медијима, тако што се њиховим

превођењем у дигиталну слику, припремају за дигитални колаж у програму за обраду

слика. Потом се путем кодирања распоређују по веб–страницама, уз додавање

анимације, звука и текста, чинећи целовит пројекат.
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Током припреме дигитализованих слика за потребе веб–сајта, уочила сам да не

добијам задовољавајући квалитет када је резолуција 72 dpi, што је стандард за приказ

слике на интернету, па сам резолуцију оставила да буде 300 dpi. А да би се сајт брже

учитавао, одлучила сам да смањим димензије слика, где ширина слика иде до

максималних 1920 px, што представља највећу величину за рачунарски приказ слике.

С обзиром на то да заступљени цртежи у пројекту углавном заузимају много мањи

простор од димензија целог екрана, њихова меморијска величина је много мања, а

самим тим и лакша за учитавање. Када се све сагледа, дошла сам на, отприлике, исту

меморијску величину слика које су садржане на веб–сајту пројекта, као да је

резолуција остала 72 dpi. Могућности манипулацијом слике су велике, али сам

покушала да се у пројекту у најмањој могућој мери ослоним на те погодности, јер сам

хтела да се задржи изворни изглед цртежа. Највише сам користила алате за припрему

цртежа за колажирање, затим за прилагођавање екрану приликом примене анимације,

потом подешавање контраста и осветљења, да би се изједначиле вредности свих

цртежа, али сам у малом броју користила и мењање боја, како не бих понављала

поступак акварела, дигитализације. Примери за то се виде у таласима, палатама,

небу…

Слика 8. Цртеж цвета на папиру и цвет припремљен за даљи рад
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Слика 9. Цртеж таласа одвојен од позадине и талас припремљен
за технику понављања

Слика 10. Небо у акварел техници и небо модификовано у програму

Велики део цртежа је уз помоћ имагинације добио свој изглед, јер велики део

фотографија који је коришћен као предложак није одговарао потпуно због различитих

углова гледања на дати објекат. Јер, замисао је да се у пројекту све представи

дводимензионално, односно само са једне стране, предње или бочне. Једини

предлошци који су ми апсолутно одговарали у томе, јесу слике и прикази  једрењака

из литературе,60 мада у неким није било боје, што је дало простор за личну

интерпретацију.

60 —Годишњак Поморског музеја у Котору, Поморски музеј, Котор, 1958, 1959, 1962, 1964, 1966.
—Антун–Тонко Томић, Доброта повијесница бокељског поморства, Поморска и културна повијест

         Доброте XVI–XX ст., Хрватско грађанско друштво Црне Горе Котор, Доброта, 2009.
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Слика 11. Репродукција слике једрењака61 и цртеж једрењака

За потребе веб–сајта, поред неопходних цртежа, исцртавана су и слова,

иконице и речи, да би стилски одговарале цртежима који представљају области, док се

за потребе текста користе постојећи фонтови: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, или ако

уређај не подржава ни један од предложених, онда било који безсерифни фонт (енгл.

Sans–serif).

Слика 12. Реч исписана руком и припремљена за даљи рад

Слика 13. Иконице за текст, избор, почетну страну, садржај и корак у назад

61 Антун–Тонко Томић, Доброта повијесница бокељског поморства, Поморска и културна повијест
Доброте XVI–XX ст., Хрватско грађанско друштво Црне Горе Котор, Доброта, 2009, стр. 102.
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Почетна страна веб–сајта приказује град Котор гледан са мора. Дакле, виде се

таласи, град, брдо иза града и небо са облацима и сунцем. Поред тога постоје и два

словна знака, где се одабиром неког од њих одлучује да ли ће се сајт прегледати на

ћирилици или латиници.

Слика 14. Изглед почетне странице

Од осталих страна постоје: садржај, области и подобласти, Error 404, и

страница која наводи на ротирање уређаја. Страница за грешку, то јест Error 404, и

страница за ротирање, прилагођене су целокупном изгледу пројекта.

Слика 15. Изглед странице 404 Error
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Садржај се састоји од исписаних назива области, иконице за повратак на

почетну страну, и назива подобласти, исписаних постојећим фонтом, које се појаве

кликом на неку област. Такође, свака страница области садржи иконицу којом се

отвара могућност избора даљег кретања по сајту, сачињеног од повратка на почетну

страну, садржај и корак у назад.

Слика 16. Изглед садржаја са областима и подобластима

Слика 17. Изглед једне од страница веб–сајта са избором

Анимација и звук нису заступљени у свим елементима које пројекат садржи.

Анимација није заступљена увек на исти начин, већ је негде настала искључиво путем

кодирања, а негде комбинацијом традиционалне анимације и кодирања. Примери

анимације помоћу JavaScript кôда виде се у таласима, сунцу, облацима, једрењацима,
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месецу, војницима, цвећу, крави, топу… док се комбинација са традиционалном

анимацијом примењује код галебова, риба, код вила, очију, коња, хајдучке траве,

ћилима, кликера, фењера,…

Слика 18. Све фазе фењера за анимацију покренуте у комбинацији са кодом

Пример комбинације традиционалне анимације и кодирања:

.animated {

        animation: wave 8s infinite;

-moz-animation: wave 8s infinite;

-webkit-animation: wave 8s infinite;

}

.paused {

-webkit-animation-play-state:paused;

-moz-animation-play-state:paused;

-o-animation-play-state:paused;

    animation-play-state:paused;

}

@keyframes wave {

     0% {left: -10%;}

    50% {left:   0%;}

   100% {left: -10%;}

}

@keyframes
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Пример анимације уз помоћ кода:

function tick(ribbon) {

var boatlist = $(ribbon).find('.brod');

ledge =  99999;

redge = -99999;

$(boatlist).each( function( idx, el ) {

var lx = parseInt($(this).css("left"));

var rx = lx + parseInt($(this).css("width"));

//---

if(lx<ledge) ledge = lx;

if(rx>redge) redge = rx;

});

$(boatlist).each( function( idx, el ) {

var ptrx = parseInt($(this).css("left"));

var delta = 1;

if( $(ribbon).data("options").dir == 'rl' ) {

delta = - delta;

}

$(this).css("left",  (ptrx + delta)  + "px");

if (!contains(delta, $(this).parent(), $(this))) {

var width = parseInt($(this).css("width"));

if(delta>0) {

ledge -= (20 + width);

$(this).css("left", ledge + "px");

} else {

redge += 20;

$(this).css("left", redge + "px");

redge += width;

}

}

});

};
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Примена звука у пројекту била је заснована на коришћењу MP3 формата.

Звукови су примењивани на два начина: модификовањем и прилагођавањем

потребама употребом семпловања, и применом оригиналних песама у два случаја

(Бокељска ноћ и Которски карневал). Међутим, приликом провере функционисања

приметила сам да MP3 има проблем са тишином на почетку фајла која није могла да

се скрати, јер је део формата. Покушала сам да звук користим у ogg формату, у којем

тишине није било, али је настао проблем јер није подржан на неким моделима

мобилних телефона. Решење за проблем тишине у звуку, било је у повратку на MP3

формат (који ради на свим платформама), али уз коришћење новог (актуелног) Web

Audio API. Он омогућава кеширање аудио фајла и пуштање, односно заустављање

звука у било којем тренутку његовог трајања. Дакле, почетак звука је после тишине, а

завршетак је до краја или пре његовог краја. Због комплексности Web Audio API

коришћена је soundjs библиотека.

4.2.1. Историја

Област историје коју представљам у пројекту, обухвата чињенице које се

односе на поморство Котора, односно на једрењаке који су били коришћени од стране

которских помораца кроз векове. Поморство је одиграло важну улогу у развоју

културе и живота града, на развој занатства и трговине. Поред богате историје града,

изабрала сам историју поморства због његовог значаја на развој града и живот

становништва.

У средњем веку Котор је имао своју флоту, захваљујући којој је био спона

осталог дела Балканског полуострва са светом. О развоју и величини трговачке флоте

говоре следећи подаци: „Трговачка бокељска флота непрестано је расла, тако да је

према службеној статистици из 1805. било у Боки 396 бродова (28 нава, 127 брикова,

77 пулака, 26 тартана, 129 пјелига и 8 голета). Број помораца запослен на овим

бродовима износио је 3628”.62 Врсте бродова који су обухваћени у практичној

реализацији пројекта су: барк, баркантина, баркозија, бригантин, брик, гајета, галија,

62 Поморска енциклопедија 4, Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб, 1957, стр. 509.
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галијун, голета, грип, каравела, карака, кока, марсилијана, нава, скаба, тартана,

фрегата, шкуна и шкуна–барк.

Предлошци су биле репродукције уметничких слика једрењака заступљених у

Котору, које су углавном биле у власништву важнијих которских породица или

капетана, власника једрењака. Поред репродукција слика, коришћен је материјал из

Годишњака поморског музеја63, у којем су једрењаци приказани сведеним линијским

цртежом.

Страница ове области представљена је тако што је хоризонтално подељена на

три дела, у оквиру којих се налазе таласи и једрењаци. Сваки ред таласа има одређене

једрењаке који се по њима крећу, тако што улазе и излазе са леве или десне стране

екрана. Кликом на неки од таласа, активира се звук мора са шкрипом канапа на броду,

а на исти начин се и прекида. Када се кликне на неки од једрењака, појави се текст са

информацијама о њему.

Слика 19. Изглед странице историје

63 Годишњак Поморског музеја у Котору представља публикацију којом се чува богата поморска
историја Боке Которске, њено културно наслеђе кроз прикупљање, чување и представљање богате
поморске традиције и културне баштине. Поморски музеј у Котору настао је постепеним развитком
првобитне збирке Братовштине „Бокељска морнарица”, утемељене око 1880. године, која је од 1900.
године отворена за јавност, а 1938. године преуређена и отворена на првом спрату садашње музејске
зграде, барокне палате племићке породице Гргурина из почетка XVIII века, која је од 1949. до 1952.
године комплетно рестаурирана и адаптирана за потребе музеја.
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Слика 20. Изглед странице са текстом

Страница која представља историју, поред цртежа једрењака, садржи и

текстове за сваки од њих, које представљам и овде.

Барк има све јарболе с попречним једрима, осим крменог, на којем се

разапињу само уздужна једра: помоћно и корпа. Барк припада XIX веку и може се

сматрати последњим представником црногорских једрењака. Баркови углавном имају

три и више јарбола. Ови бродови припадају дугој пловидби и плове по свим морима

света.

Баркантина има три јарбола са помоћним једрима и корпама, али на

прамчаном јарболу, уместо корпе, има и попречна једра. Поморци овакав брод зову

„барк–бештија”.

Баркозија је врло користан брод и поморци су га радо користили на

Јадранском и Јонском мору. Имао је два јарбола са латинским једрима, дужине око 12

до 18 м, ширине 4,5 до 6 м, а носивост се кретала од 60 до 120 тона. Сама израда

коштала је око 200 перпера (1 дукат = 3 перпера), а брод око 150 дуката.

Бригантин припада XIX веку и може се сматрати последњим представником

црногорских једрењака. Ови бродови припадају дугој пловидби и они плове по свим
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морима света. Бригантини углавном имају два јарбола. Код бригантина делови јарбола

су били спојени крстовима и опремљени попречним једрима. Главни јарбол имао је

додато још и помоћно једро. Бригантин, као тип једрењака спомиње се у XV веку када

је био овећи чамац са осам до десет весала и с једним латинским једром. У XVII веку

је имао два латинска једра и 14 весала по боку, док у XVIII веку на предњем јарболу

добија три попречна једра. Бригантини су били потпуно независни у погледу

чишћења, бојења и поправљања подводног дела брода. Ова операција се вршила

нагибом брода. У доба Наполеона (1797–1815) бригантини представљају брзе бродове.

Брик припада XIX веку и може се сматрати последњим представником

црногорских једрењака. Ови бродови припадају дугој пловидби и плове по свим

морима света. То је једрењак са два јарбола, опремљен попречним једрима, али

крмени јарбол има и косу пречку. Јарболи брика су били спојени катаркама. Брик као

тип брода се не спомиње пре почетка XVIII века. Били су потпуно независни у

погледу чишћења, бојења и поправљања подводног дела брода. Ова операција се

вршила нагибом брода. У доба Наполеона (1797–1815) брикови представљају брзе

бродове.

Гајета или стрела је брод финог облика и велике брзине. Имао је два јарбола

од којих је велики јарбол био осетно већи од предњег, а опремљени су попречним

једрима, од којих је велики имао два. Због своје брзине, користио се махом за превоз

путника и терета који се брзо кварио. Гајете су обично потпуно затворене палубом, а

јарбол је мало нагнут према прамцу.

Галија је лаган, низак и узак, врло финог облика трговачки и ратни брод на

весла и једра X–XVIII века, који је у XIII веку први пут добио право крмило, па је

тиме та врста бродова прва постала оспособљена за дугу пловидбу. У току осам

векова, развило се дванаест типова галија. Которске ратне галије се помињу већ од

треће деценије XIV века, а постојале су две за одбрану Боке: тзв. галија Котора и

галија Залива. Галијом Котора заповедали су припадници најугледнијих и



77

најутицајнијих которских породица: Бућа, Болица, Драго, Бизанти, Пасквали, које је

бирало Велико и Мало веће, редовно за пет година, док је галијом Залива заповедао

Млечанин. Најзначајнију улогу у својој историји одиграла је которска ратна галија

„Свети Трипун Которски” у битки под Лепантом 1571. године, у којој је славно

погинуо њен командант Јероним Бизанти, као и цела посада, махом Бокељи.

Галијун је брод на једра из XVI и XVII века који је служио за трговачке и

ратне сврхе настао из потреба дуге пловидбе у далеке прекоморске крајеве. Главна

карактеристика галијуна било је дуго рило и две потпуно затворене палубе. Галијуни

су били добро наоружани и врло опасни у борби, а током XVII века он је скоро главни

брод на мору и по океану. Бокељи су имали већином мале галијуне, један јарбол и

косник, и средње галијуне, два јарбола и косник, којим су пловили по Јадранском и

Јонском мору, а са средњим по Средоземном и Северном мору. Али, било је и осетно

већих галијуна међу које спада и онај којим је 1564. године заповедао Јероним

Бизанти на путовању за Александрију, по завршетку којег је имао намеру да настави

путовање за Индију, што говори у прилог његовом поверењу у свој брод и посаду.

Голета има све јарболе опремљене уздужним једрима. Велике америчке голете,

саграђене после Првог светског рата, кад се покушало јефтиним превозом

конкурисати паробродима, имале су до седам јарбола и веома малу посаду. Попречна

голета има на свим јарболима уздужна једра, а на два или три јарбола и попречна једра

поврх помоћних.

Грип је био доста брз мањи брод, ниске градње, прилично витког и финог

облика са два јарбола и са латинским једрима, са носивошћу до 50 тона. Био је

покретан на весла и једра. Посада грипа се састојала од заповедника и четири морнара.

Употребљаван је за пловидбу по Јадрану, тј. у малој обалној пловидби. Грипови су

били затворени бродови и на крми су имали кућу за становање. Предњи јарбол је био

већи од крменог. Мањи грипови имали су један јарбол опремљен латинским једром и

косник опремљен летним једром, док су већи имали два јарбола опремљена латинским
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једрима. Грипови су имали и чамац, који им је за време „тишине” служио за тегљење,

а у луци за саобраћај с копном.

Карака је већи, кратки брод, здепастог облика и високих бокова, који је био

доста редак, а који је био у употреби од XIV до XVII века. Добро је једрио с ветром у

крму, али није вредео за једрење оштро уз ветар, због чега су пловили само ради робе,

никад у ратне сврхе. Караке су обично имале три јарбола, а веће караке имале су

понекад и четири јарбола; тада су трећи и четврти јарбол имали латинска једра, док

остали попречна.

Каравела је једрењак XV и XVI века чије име потиче од cara bella, или од

грчке речи Kάραβος (каравос), или од carabo a vela, што је највероватније. Каравела је

био омиљени брод црногорских помораца и пловио је свуда по Средоземном мору и

до Северног мора. Имао је три јарбола, латинска једра и четвороуласту крму, а

носивост око 100 тона. Једриље код бокељских каравела су сачињавала латинска

једра, која су давала броду способност постизања велике брзине и омогућавала

успешнију пловидбу с противним ветром. Такво једриље је имала Колумбова каравела

„Пинта” али било је и оних где је предњи јарбол опремљен попречним једром, а

велики и крмени јарбол са латинским једром, као што је имала Колумбова каравела

„Санта Мариа”.

Кока је ратни и трговачки једрењак Северног, Средоземног и Јадранског мора

с једним великим главним јарболом и два мала помоћна јарбола. Кока је био кратак

брод, здепастог облика и високих бокова. Мање коке су у почетку служиле као

гусарски и пиратски бродови, али и као пратиоци у конвојима, а касније, кадa су

постале велике и гломазне (са три палубе), служиле су као теретни и транспортни

бродови. Носивост коке је од 150 до 300 тона.

Марсилијана је био чисти једрењак високих бокова, доста кратак, са три

јарбола; користио се за велику обалну пловидбу, који је пловио по Јадранском мору, а
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врло вероватно и даље, а имао је носивост око 60 тона. Предњи јарбол је био

опремљен малим попречним једром, велики јарбол—са два попречна једра, а

крмени—малим латинским једром. Испод косника било је летно једро. У XVII веку

развиле су се у још веће бродове, са четири јарбола, од којих су предњи и велики

јарбол били опремљени попречним једрима, а два крмена латинским једрима.

Нава припада већ XIX веку и може се сматрати последњим представником

црногорских једрењака. Наве углавном имају три и више јарбола. Ови бродови

припадају дугој пловидби и они плове по свим морима света.

Скаба је био отворени чамац финог облика са једним јарболом и

четвороугластим једром и обично на четири до шест весала. Имао је приличну брзину

и служио је више за превоз путника. Користио се у малој обалној пловидби.

Тартана је био чест и омиљен брод код црногорских примораца. Имао је само

једну палубу и много се употребљавао на Јадрану и Средоземном мору. Постојале су

тартане разних величина: мале са једним, средње са два и велике са три јарбола.

Главни јарбол био је усправан, прамчани нагнут према прамцу, а крмени према крми,

тако да су се према ветру користила латинска и четвороугласта једра, а то је тартани

давало велику предност.

Фрегата је брзи ратни брод који је служио за транспорт, за превоз људи, за

извиђање, за пратњу трговачких бродова и као курирски брод, а пред крај епохе једара

фрегате често служе и за борбу. Бокељска фрегата, како се спомиње у старим

списима—био је до XIV века брз мањи брод на весла и једра, који крајем XVI века

постаје чисти једрењак са два до три  јарбола са високим боковима. Због добрих

поморских својстава радо су се употребљавале за далека путовања и у колонијалној

служби. У XVI веку, крмени простор се покрива шатором и служи за становање

заповедника и два човека, док остали људи спавају код својих весала који се за време

невремена покривао шатором.
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Шкуна–барк има четири до пет јарбола, од којих прамчани има попречна

једра, а остали помоћна једра и корпе.

Шкуне су једрењаци углавном настали развитком својих претходника, те у

XIX веку представљају врло развијен тип једрењака по свом једриљу и по својој

конструкцији. Шкуна има два јарбола, који су били осетно нагнути према крми. Код

шкуне предњи јарбол је поред попречних имао још и косу пречку, док је крмени

јарбол имао косу пречку и корпу. Шкуне су били потпуно независни у погледу

чишћења, бојења и поправљања подводног дела брода. Ова операција се вршила

нагибом брода. У доба Наполеона (1797–1815) шкуне представљају брзе бродове.

4.2.2. Легенде

Проучавајући литературу о граду Котору, одлучила сам да једна од области

буду и легенде из Бококоторског залива. Тешко је, а често и немогуће одредити где се

губе непобитне историјске чињенице, а где почиње измишљање. Легенде најчешће

представљају непроверена и неаутентична историјска збивања, која су се након

стварања преносила са колена на колено, допуњавала, мењала и чувала као историја, а

представљају важан део културе једног народа. У овој области заступљене су легенде

„Настанак Шкурде” и „Постанак буре” које сам преузела у оригиналу.

„Настанак Шкурде”

У подземљу клисуре Шкурда, у непосредној близини старог Котора, налази се

више каскадно распоређених језера са бистром, хладном водом. Она довде пристиже

подземном реком из правца Његуша, одакле се стропоштава ка мору.

У стара времена на ова језера, скривена од очију света и злих духова, долазиле

су да се купају виле пестинградске. У подземном купалишту владала је увек тама.

Отуда је место и добило име Шкуро што значи тамно.

Виле су само прије купања отварале велике уставе да се не би трошило више

воде него што је потребно, јер ове у летњем раздобљу није било довољно. Шкурдина
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је вода вилама давала снагу и видовитост, а овде су могле до миле воље уживати у

чарима природе, без присуства непожељних који би узнемиравали купачице док су се

купале наге. Када би завршиле купање, затвориле би уставе на изворима до следеће

прилике. Тако су рационално трошиле воду да не би били жедни становници околних

места. Када су се купале, у Шкурди је било доста воде а у остало време ни капи.

Једном је вила, случајем последња, чија је обавеза била да затвори изворски

устав, заборавила да то учини, па је вода почела да тече новим коритом према мору.

Људи су се чудили појави реке у неочекивано време, у сред лета, када је овде владала

суша.

Река је, ускоро, добила име. Назвали су је Шкурда по језеру из којега је

долазила. И сада, када неочекивано проточи река у сред лета и када почну тећи

велике количине воде по до тада сувом кориту, народ каже да су управо у језерима у

утроби Шкурде виле завршиле купање, те да су одврнуле славину да би прљава вода

истекла и да би нове количине могле стићи из подземља Његушког поља. Како је овде

сада све мање воде, верује се да су виле из Пестинграда отпутовале незнано камо.64

„Постанак буре”

            У старо вријеме живјели су на морској обали муж и жена. Једанпут дође код

ове жене некакав просјак и замоли је да му да млијека да пије, јер је жедан. Она му

одговори:

             „Ја немам краве нити млијека, него сам га и ја жељна!”

Просјак јој рече:

             „Помоли се богу па ће ти дати краву која ће ти давати доста млијека. Али се

пази да никада не бациш камен у море, јер то може бити рђаво по тебе!”

              Када се муж врати увече кући и жена му исприча што је просјак рекао, он је

изразио сумњу у такву опасност. Сјутрадан мушкарац пође да лови рибу, а жена

остане кући. Помоли се морском богу. И, збиља, изађе из мора лијепа крава која је

давала доста млијека. жени то није било доста, већ отиде на море и још се неколико

64 Гргуревић Томислав, Одјеци славних времена– легенде из Боке Которске, Уликс, Котор, 2004, стр. 67.
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пута помоли богу, те тако доби више крава. Међутим, појавио се проблем гдје

животиње напасати. Због тога поче чистити камење око морске обале.

Заборавивши се, једном баци камен у море.

                Море се тада страшно заталаса и из њега изађе морска богиња сва крвава.

Жена побјеже од страха. Када дође кући, видје да јој нема крава. Море се јако

заталаса. Тако је настала морска бура.65

Обе легенде су представљене како сам их лично доживела и замислила, јер су у

питању нечињенични текстови. Оно што одваја легенде од осталих области у

реализацији, јесте да је њихов наратив подељен у три дела. Наиме, на првој страни

једне од легенди, налазе се трећина текста и цртежи за тај сегмент. Кликом на

стрелицу, прелази се на следећи део, и тако до краја.

Слика 21. Изглед једног дела странице „Настанак Шкурде”

65 Ibid., стр. 205.
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4.2.3. Традиција

Традицијом сам обухватила манифестације: Дан Бокељске морнарице,

Которски карневал и Бокељску ноћ, које се традиционално одржавају у Котору.

Предлошци цртежима за ову област биле су фотографије са интернета.

Дан Бокељске морнарице представљен је путем кола које изводе њени чланови.

Интеракција је у овом делу осмишљена тако да гледалац има задатак да прелази

нивое, уколико жели да види које су све фигуре заступљене у колу. Јер свака фигура

представља један ниво. Током играња кола, чланови морнарице изводе традиционалну

инструменталну музику, која се може чути и у пројекту. С обзиром на то да је у

питању мелодија која припада дугој традицији, није било потребе за дозволу

коришћења. Код преостале две манифестације, у презентацији се користи савремена

музика, за чије сам коришћење добила дозволу од аутора.66 За разлику од Дана

Бокељске морнарице, Которски карневал и Бокељска ноћ су манифестације у којима

становништво учествује јер, захваљујући својој креативности, одговарају на задате

теме у прављењу маски, украшавању бродова и осталих неопходних елемената.

Слика 22. Изглед странице Дан Бокељске морнарице

66 Аутор музике је Влада Беговић, члан музичке групе „Три кварта”. Песме које су коришћене:
—„Сви на феште” https://www.youtube.com/watch?v=pOLs0W8OH_Q
—„Дођите на фешту” https://www.youtube.com/watch?v=g4GmH7QHhxM
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Слика 23. Фигуре кола Бокељске морнарице67

У продужетку је текст који у кратким цртама информише гледаоца веб–сајта о

свакој обухваћеној традиционалној манифестацији.

На Дан Бокељске морнарице изводи се коло у старим ношњама морнара и

официра 3. фебруара, а други годишњи јавни наступ одржава се 26. јуна, на дан када је

проглашен њен први сачувани Статут из 1463. године. Коло играју само мушкарци, а у

битним фигурама кола често се среће подвлачење испод лукова руку и посебно важна

игра око официра. Музичку пратњу за коло данас даје дувачки оркестар, док се за

време кола не пева, а у старијим се документима среће да се коло пратило „бубњевима

и свиралама”. Бокељска морнарица данас је репрезентативно тело, а некада је била

братовштина морнара и играла значајну улогу у прошлости Боке. Постоји мишљење,

на основу традиције, да ова установа потиче из почетка IX века, али о томе нема

помена у историјским изворима, међутим спомиње се 1453. братовштина морнара са

седиштем у цркви Св. Николе.

67 Милошевић, М., Поморски трговци, ратници и мецене, CID Подгорица и Equilibrium, Београд, 2003,
    стр. 176–178.
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Которски карневал је јединствена манифестација која се у Котору одржава

сваке године у фебруару. Карневал се одржава на отвореним просторима градске

обале и Старог града. После поворке маски које представљају пародију на стварност,

одржава се суђење и спаљивање кривца за све недаће Которана у протеклој години.

Интернационални летњи карневал одржава се у августу, а настао је последњих

неколико година, како би се туристима дочарали угођаји уличних забава и пренео дух

Котора и ведрина који у том граду вековима трају.

Бокељска ноћ се одржава од краја 19. века уз прекиде током ратова. Те вечери

такмичари дефилују испред Старог града са својим украшеним баркама, након чега се

прослава наставља на улицама града до раних јутарњих сати. Две Бокељске ноћи су

остале упамћене и то из 1938. када је присуствовао енглески краљ Едвард са великим

делом енглеске флоте, и из 1959. када су одржане две Бокељске ноћи, једна

стандардно крајем августа, а друга 6. септембра, специјално за тадашњег председника

Југославије Јосипа Броза Тита, када је учествовала скоро цела флота Југословенске

ратне морнарице.

4.2.4. Сакрални објекти

Сакрални објекти који су обухваћени пројектом, јесу они који се налазе на

територији Старог града Котора. Цркве су од самог почетка биле један од покретача и

носилаца развоја културе у граду, и једно од најзначајнијих дела у његовом

градитељству. Оне репрезентују најбоља уметничка и архитектонска достигнућа свог

доба, тако да се историја архитектуре, али и целокупне културе, може пратити кроз

историју сакралних објеката.

Фотографије из личног албума, али и фотографије са интернета у недостатку

првих, послужиле су за настајање цртежа за област сакралних  објеката. С обзиром на

план града Котора и његове уске и кривудаве улице, већина објеката је забележена под

одређеним углом. А како је замисао била да се објекти представе фронтално, без

перспективе, било је неопходно укључити имагинацију при изради цртежа.
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Слика 24. Фотографија катедрале Светог Трипуна68 и цртеж

Слика 25. Изглед странице сакрални објекти

Оно што у овој области употпуњује историју града, јесте ефекат “земљотреса”

када се пређе преко или када се дуже држи прст на неком објекту, јер је чињеница да

је Котор преживео много разорних. У наставку је приложен текст о свакој цркви из

пројекта.

68 Јован Мартиновић, Сто которских драгуља, Интерсистем, Параћин, 2007, стр. 35.
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Црква Свете Ане се у исправама I нотарске књиге називала црквом Светог

Мартина, затим Свете Венеранде, а тек у новије време је позната под садашњим

именом, јер се у XIX веку почела у њој одржавати свечаност на дан Свете Ане, по

чему јој је дошло име. Црква је мала једнобродна грађевина, изворно саграђена са

апсидом и куполом, која је током времена претрпела много измена. Приликом

чишћења главне фасаде, откривена је и очишћена од каснијих премаза креча веома

фрагментована фреска Светог Христофора како носи у наручју малог Исуса, једина до

сада позната спољна фреска у Котору. У унутрашњости, на источном и делимично

јужном зиду откривене су фреске, које приказују Свету Катарину и Светог Мартина,

са натписима на народном (не латинском) језику „Свети Мартине, моли за рабу твоју:

Марушу”. На црногорском приморју се сматра најстаријим натписом на народном

језику, јер датира из друге половине XV века. Ова сакрална грађевина је настала

између 1195. и 1221. године.

Црква Светог Јосипа је саграђена 1631. године уз самостан, у којем су се

одгајале младе пучанке које нису могле да иду у најстарију школу у Црној Гори,

Граматикалну школу у Котору. Црква је саграђена на високој бази. У ову типичну

барокну грађевину, са полукружним прозорима и четвртастом апсидом на северу,

улази се степеништем уз главну фасаду, уз коју је прислоњен звоник са најстаријим

сачуваним звоном у граду, из XV века. Једино је у овој цркви сачуван оригинални под

са надгробним плочама појединих породица.

Црква Светог Луке се налази на Тргу братства и јединства, а одавнина

познатом као Пјаца Светог Луке. Ова црква је мала и веома значајна, посвећена

Светом апостолу и јеванђелисти Луки, који је први насликао лик Богородице, по чему

се слави као заштитник иконописаца и фреско–сликара. Грађена је у облику скромне

једнобродне базилике, изнутра подељене на три травеја плитких прислоњених лукова,

од којих се над средњим уздиже купола, а има једну прислоњену апсиду. По натпису

на главној фасади, саграђена је 1195. године у време великог жупана Немање и

његовог сина Вукана. До средине XVII века, црква је била у рукама католика, а тада је
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предата на употребу православним житељима Котора. Међутим, католици су

задржали право на један олтар, па је све до почетка XIX века и француске окупације

Котора 1807–1814. године, десно од садашњег иконостаса стајао католички олтар

Светог Луке на коме је бар једном годишње служена миса одмах након литургије, што

сведочи о великој верској толеранцији житеља овог краја.

Црква Свете Марије од реке позната и као црква Свете Марије Колеђате, а

најчешће је у народу знана као црква Блажене Озане. Током санације цркве од

последица земљотреса 1979. године установило се да се под темељима садашње цркве,

на дубини од око 1,5 метар од пода, налазе остаци веће тробродне старохришћанске

базилике, на чији је средњи брод „насела” садашња црква. Црква Свете Марије је

освештана 1221. године. Изграђена је као једнобродна црква на три травеја, од којих се

на средњем уздиже купола, те са једном полукружном апсидом, која је „села” на зид

апсиде старе базилике. Фасадни зидови су грађени од наизменичних редова сивог и

црвенкастог камена. У XV веку, уз северну фасаду је призидана капела Светог Ивана,

а крајем XVIII века дограђен је звоник, наслоњен са источне стране на ту капелу и на

сакристију. Улазна врата су украшена бронзаним рељефима на којима су приказане

сцене из живота которске светитељке, Блажене Озане.

Црква Светог Михаила је у XIV веку доживела велике промене, тако да до

нашег времена није дошла у изворном облику. Пре почетка рестаураторских радова

након последица земљотреса 1979. године, ова грађевина је личила на било коју

цивилну зграду. По облику свода и луковима црква се може сместити у касни XIV или

почетак XV века. Ископавања су показала да се испод темеља постојеће цркве, на око

1,6 метара испод нивоа пода, налазе остаци старије много веће цркве. Разлог зашто се

урушила првобитна црква, може једино бити тај да се на тим просторима сваких 300

година деси земљотрес велике јачине.

Црква Светог Николе је нова православна црква грађена од 1902. до 1909.

године. Настала је на месту где је стајала црква доминиканског самостана Светог
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Николе саграђена око 1540. године. Нова црква је саграђена у псеудовизантијском

стилу, са великом куполом над наосом и два мала звоника са куполама на главној

фасади. Сребрне облоге престоних икона, свећњаци, кандила и лустери од сребра су

заветни дарови которских грађана.

Катедрала Светог Трипуна посвећена је Светом Трипуну, мученику из Мале

Азије, страдалом у прогонима цара Деција у III веку. Она се први пут спомиње у делу

„О управљању царством” цара Константина Порфирогенета, који је описује као

„округлу” и „засвођену” цркву, која је наводно освештана 13. јануара 809. године.

Поред садашње катедрале откривени су остаци темеља мање цркве на коју се

може односити Порфирогенетов цитат. Олтари садашње романичке Катедрале

освештани су 19. јуна 1166. године. Нова црква је изграђена као тробродна,

троапсидална базилика, са бочним бродовима одвојеним од главног наизменичним

паровима масивних зиданим пиластара и монолитних стубова од разних врста

мермера, надвишених композитним капителима. Главна карактеристика нове

катедрале су витки романички звоници на главној фасади, са пирамидалним каменим

крововима, везани равном терасом коју су носила два стуба, што показује очигледан

утицај јужноиталијанске, апулијске архитектуре.
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4.2.5. Профани објекти

Профани објекти обухваћени пројектом, такође се налазе у оквиру зидина

града, а представљају значајне палате, школе, затвор и остале грађевине важне за

јавни и културни живот у Котору. Њихова реализација је урађена по истом принципу

као и сакрални објекти. Међутим, нису сви предлошци одговарали на замисао, неки су

били само окосница, што се може видети у примеру:

Слика 26. Изглед странице профани објекти

Карактеристично је да се код ове области користи повлачење лево–десно за

“разгледање” града, тако да се може прегледати велики број објеката на једној страни,

а да се уоче битни детаљи грађевина. У пројекту су заступљени: Државни затвор,

Кнежева (Провидурова) палата, Млетачка војна болница, палата Бизанти, палата Бућа,

палата Вракјен, палата Гргурина, палата Грубоња, палата Ломбардић, палата Пима и

Торањ за сат, о којима су дати и основни подаци.

Државни затвор је грађен по пројекту которског градског архитекте средином

XIX века, Марка Бензона, пореклом из Далмације, који је у граду саградио неколико

већих објеката, али је највише остао запамћен по згради затвора, за коју се и данас у

народу каже да је то „кућа Марка Бенцона”. То је велика троспратна зграда са два

лажна попречна тракта са калканима на главној фасади, са свим прозорима

опремљеним кованим железним решеткама, зидана од постојећег или притесаног



91

камена и опеке, у целини малтерисана и изворно офарбана типичном аустријском

жутом бојом, по којој су се и сви затвори у народном говору звали „жуте куће”.

Затвор је радио пуним погоном, а за свих 150 година постојања, био је фама да

се из њега не може побећи, али то је успело двојици осуђеника из 1982. године, па је

традиција прекинута. Почетком 1990. године, зграда затвора је испражњена и

закључана, па се чека одлука о пренамени од општинских власти.

Кнежева (Провидурова) палата је дугачка грађевина која готово сама чини

западну фасаду главног градског Трга од оружја, а име је добила јер је у њој неко

време након потреса 1667. године било седиште градских кнежева—провидура,

постављаних од стране Венеције, будући да је стара Кнежева палата на Тргу пред

Катедралом срушена у том потресу. Палата је подигнута 1763. године и наслоњена је

на зидине.  Дуга је 63 метра, има три нивоа и таван. Фасада ове грађевине остала је

иста до данашњег дана, изузев уградње нових лучних врата на свим просторијама

приземља уместо дотадашњих разноврсних отвора врата и прозора, што је учињено

око 1955. године, код претварања тих простора у продавнице. Сада је на конзолама

другог спрата реконструисан балкон дужине око 55 метара, најдужи на црногорском

приморју.

Млетачка војна болница је изграђена средином XVIII века, а састоји се од

једне зграде уз улицу, друге унутрашње зграде у дворишту наслоњена на прву у

облику латиничног слова „L”. Уз те две зграде око малог дворишта уз бедем налази се

и трећа зграда, стара Војна болница, али и кућа тадашњег војног лекара. Зграда је

грађена у врло једноставном, скоро строгом стилу, који показује неку врсту замора од

барока, од кога има само буњасти камени оквир око главних улазних врата. Зграда

војне болнице је била до 50–их година XX века војна благајна, а тада је темељно

преуређена за позориште.

Палата Бизанти се спомиње још у I књизи которских нотара из 1326–1337.

године. У архивским списима од XIV до XVIII века може да се прати успон и гашење
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значајног властелинског рода Бизанти, који је дао граду низ знаменитих људи, као што

су: Јероним Бизанти, заповедник которске ратне галије „Свети Трипун”, која је са

читавом посадом потонула борећи се храбро против Турака у пресудној поморској

битки код Лепанта 1571. године, затим научници и песници Маријан и Ђорђе Бизанти

из XVII века и бројни други. Сви декоративни и грађевински елементи палате одају

одлике зрелог барокног стила, посебно у обради портала и прозора, у раскошном

декоративном круништу бунара са породичним грбом, затим на степеништу, на чијим

су стубићима уклесани лавови из породичног грба Бизантија.

Палата Бућа је припадала најчувенијој которској властелинској породици

Бућа, која је на почетку XIV века дала три велике историјске личности: Трифуна

Михаиловог, значајног привредника и финансијера, посланика српског краља

Милутина на двору папе у Авињону и код брата француског краља Шарла де Валоа,

који је, по легенди, тада добио право да у породични грб стави кринов цвет—знак

француских краљева; затим Николу Петрова, заповедника которских оклопника у

војсци младог краља Душана у битки код Велбужда, 1330. године, касније

протовестијара (министра финансија) те коначно његовог брата Михаила Петровог,

посланика краља Милутина у Дубровнику и цара Душана у Венецији, једног од

најбогатијих Которана свога доба, власника бројних имања и кућа у Котору и

околини. Током истраживања, након земљотреса 1979. године, одстрањен је малтер са

палате што је довело до открића да је грађена у правој линији, различитих спратних

висина и да је накнадно подељена на три дела.

Палата Вракјен је мала, складна палата племићке породице Вракјен из

каснијег барокног периода, али се на основу I нотарске књиге XIV века зна да је на

приближно истој локацији лежала кућа удовице Миха Вракјена, Катене, и њиховог

сина Марина. Садашња једноспратна грађевина је изразити пример зреле барокне

архитектуре друге половине XVIII века са зидним платнима обрађеним црвеним

малтером од млевене опеке и имитацијом кордонских венаца. За ову палату је

карактеристично да је у потпуности сачувала комплетан ентеријер из времена
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настанка, па се тако на спрат улази развијеним двокраким степеништем, украшеним

зидним сликарством и марморизацијом у техници al secco. Изнад једног пресвођеног

уличног пролаза постављена је једина кућна капела у Котору која је, нажалост,

недавно претворена у кухињу.

Палата Гргурина је припадала племићкој породици Гргурина (Грегорина),

која се крајем XVII века доселила у Котор из Копра у Истри, и која је примљена у

градски патрицијат Котора и дала граду неколико значајних личности, међу којима се

истиче конте и кавалијер Марко, познати трговац и поморац. Између осталог, конте

Марко је посредовао око доласка млетачког вајара Франческа Кабјанке у Котор, да би

извео вредне скулпторске радове на катедрали Светог Трипуна, црквама Свете Кларе

и Светог Јосипа. Истакнути члан породице био је и которски бискуп Марко Антоније

Гргурина, посредник у преговорима између црногорског владике Петра I Петровића

Његоша и француског маршала Мармона, за време Наполеонове окупације Котора.

Палата је грађена у зрелом барокном стилу, са фасадом на којој доминирају

камени балкони са балустрадама на првом и другом спрату и централно груписаним

порталима и прозорима. Посебно је интересантан оригинално сачувани распоред

просторија на спратовима, по принципу преузетом из Венеције, који гласи: „кућа

једног господара има четири собе и један салон”, што је у случају палате Гргурина

доследно спроведено.

Палата Грубоња је по традицији припадала значајној властелинској породици

Грубоња, која се помиње у нотарским списима XV века када се, највероватније,

доселила из Задра, будући да се тамо јавља у XII–XIII веку. У данашњем облику

палата Грубоња потиче из краја XVI века и сачувала је све одлике ренесансе у обради

профилације прозора, чије прагове носе конзоле са фино моделованим лављим

главама. Како је палата била веома трошна и склона паду, око 1955. године преграђена

је из темеља, камен по камен, уз реконструкцију главне фасаде, тако да у земљотресу

1979. године није претрпела никаква оштећења. На главној фасади, између прозора

првог спрата, уграђена је рељефна плоча са готичким Христовим монограмом: ИХС, а



94

испод ње рељеф са прекрштеним мртвачким костима и лобањом, којој се кроз очи

провлаче змије, а около пузе миш, гуштер и корњача. Сматра се да је то амблем старе

градске апотеке, која се као институција први пут помиње у списима I нотарске књиге

1326. године, и по томе спада међу најстарије апотеке у Европи, после Италије.

Палата Ломбардић се можда претенциозно назива палатом, јер се иза фасаде

протеже читав један стамбени блок са три улаза: на северној фасади, односно самој

палати, те на западној и источној. Одликује се фином обрадом портала у буњату и

профилисаним прозорским оквирима, затим балкона са складним каменим

балустрадама на северној и јужној фасади, рађених по наруџбини у корчуланским

каменоломима и довезеним на уградњу. Овај типични барокни стамбени блок је

настао у једном даху средином XVIII века. У овој згради је често боравио велики

песник Петар II Петровић Његош, приликом својих посета Котору ради одмора или

пропутовања према Трсту и даље према Европи.

Палата Пима је припадала властелинској породици Пима која се јавља у XIV

веку, у I нотарској књизи Котора, када живе Русин Пима и његови синови Петар и

Вита, све до краја XVIII века, када се породица гаси. Породица Пима је дала следеће

истакнуте личности: Јеролим Пима, хуманистички песник са почетка XVII века, који

је поред латинског и италијанског, писао и на народном црногорском језику; затим

средином XVII века Људевит Пима, доктор права, професор и проректор универзитета

у Падови. У средини XV века родио се славни песник–хуманиста Бернард, који је

овенчан ловоровим венцем на римском Капитолију. Палата Пима грађена је крајем

XVII века, након великог земљотреса 1667. године, и носи све одлике барокног стила

у обликовању архитектонских детаља на главној западној фасади, нарочито дугачког

балкона на дванаест камених конзола на другом спрату, али се у основној концепцији

осећа превасходно присуство ренесансног духа, нарочито у пространој тераси са два

архиволта око главног портала, украшеног породичним грбом, затим у формирању

унутрашњег дворишта из којег систем степеништа и галерија води на спратове.
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Торањ за сат је почео да се зида 1602. године, али изгледа да грађевина није

била завршена у време великог земљотреса 1667. године, пошто се торањ тада знатно

накривио према западу и мору. Каснији настављачи градње покушали су да даље

зидање исправе у вертикалу, али га је катастрофални земљотрес 1979. године опет

толико нагнуо, да има отклон од вертикале за преко 20 цм. Међутим, савремени

градитељи током обнове нису хтели да враћају здање у вертикалу, него су само

осигурали темеље од даљег кривљења, па је тако Котор, попут Пизе у Италији, добио

свој криви торањ. Западна и јужна фасада, иначе једине слободне, одају склад зрелог

барока. Профилисаним кордонским венцима наглашени су приземље и два спрата, а

на врху је на четири масивна ступца отворена кровна лођа, у којој је звоно градског

сата; лођа је до средине XX века била зазидана, а звоно се налазило на врху крова.
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4.2.6. Поезија

Област поезије је реализована по истом принципу као област легенде. Песме су

подељене у неколико делова, тако да је сваки део приказан одговарајућим цртежима.

Песме су представљене употребом лудизма которских боема, онако како би их они

протумачили, а не књижевни аналитичари. Дакле, апстрактне мисли и значења су

приказане цртежима који их буквално описују.

Мирослав Главуртић

„Лили гази кроз муљ”

Которске дјевојке у бијелим чипкама

свилене су сунцобране разапеле;

међу звијезде, као цвијеће без коријена

на гранатама јурећи багдадске  лопове,

што су на летећим теписима дошли у Европу

да нам украду снове из наше хиљаду и једне ноћи

у окултној науци и источњачкој свемоћи,

док смо ми спавали у великом топу.

Спавасмо ли спавасмо у челику “дебеле Берте”.

Као у тенковима били смо у кравама

хранећи се жућеницом и хајдучким травама,

сањајући Крф, као крв, и затон Бизерте.

О, дјечји рату, у рату одраслих,

свршићеш се неславно и капитулански,

отопићеш се као и снијег лањски

негдје у дворима травама обраслим. 69

69 Владимир Бргуљан, Немирни залив—Избор из југословенске поезије о Боки Которској, Дечје новине,
Горњи Милановац, 1991, стр. 190.
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Велимир Дежелић

„Котор”

Тиркисима се свиетли талас криеси,

Тиркисима се шатор сунца жари,

Титани горски, краја тог чувари

Са сниежним хрбатом тичу се с небеси.

Ко црни облак хрид над градом виеси,

А горе зиева шпиљин улаз стари,

Уз њу ко диете наранџа сањари

И сва се земља новим цвиећем риеси.

И вјетрић дрхће плахо по дрвећу,

Разширује се руке, дух весели,

Ај красан ли си мој свиете биели!

Ал горе црни гавранови лиећу

Големи, снажни, све их више има,

Фортице на нас глеђу с топовима…70

70 Ibid., стр. 182.
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Милош Милошевић

„Которски цибориј”

Дон Нику Луковићу

Израњаш из таме

и отимаш се тромом своду.

Високо пружаш мишићаве руке

засвођених дланова,

изнад узбудљивог сусрета

камена и сребра.

Прсти свијају облине лукова,

венама теку вијенци лозе,

а разиграно коло ликова и облика

све се хитрије креће

пење и тањи

по раменима октогона.

Очи апостола немирно свијетлуцају,

узбуђени врелином сунца,

или лелујавим тракама кандила,

који се у бљештавим или истањеним

намазима

непрестано изливају

по позлати.

Свјетло их напаја и мучи,

немирно набира њихове хабите,

држи суспрегла даха

и не пушта да задријемају.

Са каменог фриза
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гледају нас дјеца и дворјани,

трговци и болесници…

Коњи немирно ржу

док пролазе наоружани војници

Као прва мјесечева мијена

савио се блиједи лик

онесвијешћене краљевине.

Сви они

немилосрдно приковани

на рампи трајања,

крију своја узбуђења.

И чуде се нашим гримасама

несигурности и туге…

А дијете,

које је савладало Болест и Страх

посвуда кружи

и окреће безазлени поглед

и пружа

своју велику руку

смирења.71

71 Ibid., стр. 192.
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Бошко Одаловић

„Которски мотиви”

Са дна

Град од сиге и галебова

Посљедња се звијезда трза

У саћу мреже

Док рибари извлаче небо

Са дна

Град остаје по страни

У облику старе свјетлости

Излази мало мирисног уља

Из неке амфоре

Са дна

Са алгама ратују галије

Под свјетлом што тоне

Барк „Добра Ана”

Клизи над мојим сном

Велика сазвежђа риба

Обилазе ме тромо

Град се опире дну

Топлота се помјера са зидова

(Уздах сиге допире)

Хладни жмарци подилазе

Из неке галије

Са дна72

72 Ibid., стр. 195.
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Слика 26. Изглед странице Бошко Одаловић подељене на три дела
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4.2.7. Речник

Бурна историја и вековна присутност освајача који су краће или дуже време

живели у Боки Которској, допринели су специфичностима у свим сегментима

културно–историјског, језичког, етничког, економског и других области живота у

граду Котору. Пресудан утицај на културну и језичку разноврсност и слојевитост

имало је поморство као доминантна и најразвијенија привредна грана. На језичке

промене свакако да су имале и бројне миграције становништва на овим просторима.

До миграција становништва долазило је услед промена власти која је са собом

доводила војни и чиновнички апарат, а са којима су се усељавали нови трговци,

занатлије и остали стручњаци од којих су се многи овде трајно настањивали и чије су

породице данас староседеоци Котора.

На значај говора у Боки Которској и његовог изучавања указао је још Вук

Караџић у Предговору73 Српским народним пословицама „Може бити да никако

мјесто у народу нашему није тако важно и знатно за језик наш, као (права) Бока”. Kада

говори о разликама у говору не мисли само на икавицу и ијекавицу него каже да „… се

у свакоме мјесту другчије говори: Доброта се почиње од самога Котора, тако да чоек,

који није оданде, не може знати, које су куће Добротске, које ли су Которске, па

Доброћани сасвим друкчије говоре, него Которани; из Пераста у Рисан нема више од

од једног сахата, а у говору је већа разлика између Ришњана и Пераштана, него између

Неготинаца и Требињана…”.

Имајући у виду утицај Млетачке републике на језик у Боки Которској

истраживачи74 су, првенствено због вишевековне употребе венецијанског дијалекта

италијанског језика, највише проучавали романске елементе у бокељским говорима,

као и њиховим односом према домаћим речима.

73 Вук Стефановић Караџић, Народне српске пословице, Народна штампарија, Цетиње, 1836, стр. 23.
    (Библиотека матице српске)

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=1086&m=2#page/4/mode/2up
74 —Срђан Мусић, Романизми у северозападној Боки Которској, Филолошки факултет Универзитета
       у Београду, Београд, 1972.

—Весна Липовац–Радуловић, Романизми у Црној Гори. Југоисточни дио Боке Которске, Матица
       српска, Нови Сад, 2004.

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php
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„Велики број примљених речи представљају оне којима се означавају до тада

непознати предмети, пре свега из области материјалне културе, као што су алат,

покућство, посуђе и слично. Упознајући се са тим предметима, народ је прихватао и

њихове називе, онако како их је чуо од неких којима су већ били познати, не

размишљајући о њиховом пореклу. Многе туђице са овог поднебља ушле су у

свакодневну употребу, најчешће преко трговине и поморства”.75

Имајући у виду моје скромно лексикографско знање, желела сам да на свој

уметнички начин у области речник, путем акварела, анимације и звука приближим

богатсво говора у Котору и Боки Которској.

Речи које сам изабрала за представљање у пројекту су: лумбрела (кишобран),

фрње (кликер), боланцане (патлиџан), фажола (пасуљ), петрусин (першун), соларица

(соланик), ферал (фењер), штруца (хлеб), брускин (четка).

Слика 27. Изглед страница за патлиџан (боланцане)

75 Драгана Радојичић, Слике из Боке, Етнографски институт САНУ, Београд, 2008, стр. 10.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Докторски уметнички пројекат „Град” интерактивни интернет наратив

представља практично и теоријско уметничко истраживање којe припада дигиталној

уметности, кроз које је креиран дигитални интерактивни амбијент. Дигитална

технологија је коришћена у процесу дигитализације цртежа и акварела, који чине

визуелну основу пројекта, а затим и кроз реализацију интерактивне платформе и на

крају кроз презентовање пројекта.

У данашњем времену дигиталне технологије која постоји у свим сферама

свакодневног живота, занимљиво је истраживање њеног утицаја не само на креирање

нових уметничких форми већ и на отварање потпуно новог медијског простора за

реализацију уметничког дела. Нове технологије нису само створиле нове медије за

уметничко стваралаштво, већ су знатно утицале на природну еволуцију

традиционалних уметничких форми. „Док на једној страни имамо уметнике који

користе рачунар као нову додатну алатку коју употребљавају у спрези с другим,

класичнијим алатима ликовне уметности, други користе рачунар као медиј”76

истражујући и приказујући дело искључиво кроз дигиталне технологије. Развој

дигиталних технологија омогућио је генерисање: звука, видео материјала, филмова

дводимензионалне и тродимензионалне графике, текста и њихове заједничке

репродукције што је довело до настанка мултимедије. Један од посебних облика

мултимедије представљају мултимедијалне презентације, које свој пуни замах

остварују са развојем интернета као светске глобалне рачунарске мреже.

Успомене играју важну улогу у доживљавању стварности, јер је свако наше

опажање у ствари мишљење и став о неком искуству које носимо у себи. Поред

потребе за детаљима, фотографија је коришћена и за чување сећања на места и

догађаје у којима се учествовало, па је тако „Паја Јовановић као сликар али и као

човек свога времена желео да сачува занимљиве утиске са путовања, па му је

фотографија помогла да забележи властита запажања о неким догађајима. Сачувана је,

тако, група фотографија на којима су снимљене београдске улице с почетка века,

76 Александар Луј Тодоровић, Уметност и технологије комуникација, Kлио, Београд, 2009, стр. 366.
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вероватно, у време неке градске свечаности, када су на тротоарима стајале лепо

обучене девојчице с букетима цвећа у рукама. То су фотографски снимци необавезног

посматрача и ненаметљивог учесника, који сакупља слике у жељи да му оне продуже

и освеже сећања на догађаје у којима је и сам учествовао”.77 Исто тако, пројекат

„Град” служи да сачувам утиске и импресије из Котора, да омогућим да увек буду уз

мене, али и да их поделим са другима, где је фотографија коришћена као предложак у

раду.

У реализацији пројекта мултимедија се огледа кроз синергију традиционалних

и дигиталних медија. Комбинована техника цртежа и акварела, представља

традиционалне медије који су дигитализацијом прешли у дигиталну слику, која се

користила по принципу колажа. Од осталих дигиталних медија коришћени су

анимација и звук, интернет као платформа за реализацију, уз помоћ којег је и

омогућена интерактивност у репрезентацији наратива. Интерактивност доприноси

новом квалитету и богатству наратива, што има резултат да садржај допире до

гледаоца на новом нивоу, јер на интернету у дигиталној уметности, гледалац може да

манипулише измешаним формама текста, слике, звука.

Истраживачки допринос пројекта је у повезивању интернета, традиционалних

медија, дигиталних медија и интерактивности, ради едукативног и промотивног

аспекта, упознавања града путем дигиталног нелинеарног наратива. Едукативни

аспект је базиран на мотивацији гледаоца да путем интерактивности, мултимедије и

нелинеарног наратива, “упије” културно–историјске информације о једном граду.

Промотивни аспект доприноси да се информативни садржај о одређеном појму,

представи кроз уметнички израз у виду мултимедијалне нарације, сачињене од слике,

анимације, звука и текста, уместо сувопарним дугачким текстом и понеком

фотографијом.

Преко дигиталног наратива уметничког пројекта „Град”, корисници су у

интеракцији са пројектом, путем којег упознавају и усвајају чињенице о једном граду,

а у исто време су у додиру са уметношћу, свесни тога или не. Пројектом „Град” се

утиче на другачији приступ реализације садржаја на интернет платформи, али и на

77 Миланка Тодић, Фотографија и слика ,CICERO, Београд, 2001, стр. 39
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другачији приступ упознавања гледаоца са темама његовог интересовања. У пројекту

је представљен град Котор, који се у будућности може проширити на друге градове,

представљањем кроз области историје, географије, биологије, уметности, књижевно-

сти у вези са сваким од њих.
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