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У књизи нема готових решења за питања и проблеме, а одговоре, у 
процесу редефинисања заувек датих „истина“ музејског рада, требало би да дају и 
теорија и пракса. Ауторка сматра да ће услови за значајније активирање музеја, у 
смислу креирања и континуираног спровођења програма који су жељени и 
потребни корисницима, у Србији бити реално могући „тек када музеологија успе 
да стане на ноге и од обесправљене и запуштене поддисциплине, које се сви 
(укључујући нарочито оне који се њоме баве) стиде, постане теоријски утемељена 
стручна/метанаучна дисциплина као у другим земљама и, истовремено, када 
кустоси у музејима почну у свом свакодневном раду, уз музеолошке, да 
примењују савремене теоријске оквире сопствене основне научне дисциплине.“ 

Марко Стојановић 
Етнографски музеј у Београду 

 

The Gorge Line – опредмећена музика 
Хај фај, односно висока верност (Hi-Fi, high fidelity), појам је који се у 

свом дословном значењу односи на технологију верне репродукције звука, али 
уједно означава и сферу пасионираних љубитеља музике, који теже томе да 
музика у неком другом амбијенту, пре свега у кући, буде репродукована готово 
исто онако као што је звучала у амбијенту у коме је снимљена. То је културна 
сфера коју у антрополошкој парадигми с пуним правом можемо сматрати 
супкултуром малог броја посвећеника репродукције високе верности. Али у тој 
супкултурној заједници, на жалост, много је више оних који се усредсређују на 
технику ради технике, а много мање оних који се усредсеређују на технику 
искључиво у функцији верне репродукције звука. Само ови други, у које убрајамо 
и Александра Антића, могу да разумеју музику и високу верност њене 
репродукције. И само они могу да створе медијуме, заправо електронске уређаје, 
који могу заиста верно да репродукују снимљену музику. 

Изложба The Gorge Line (Клисура) Александра Антића, ликовног 
уметника фотографије, одржана је у Галерији на тргу Етнографског музеја у 
Београду од 26. децембра 2007. године до 27. јануара 2008. године. На изложби су 
представљени аудио уређаји које је аутор сам направио, пет фотографија (50х60 
cm), израђених у ретко примењиваној техници цибахром (Cibachrome), 13 
фотографија панорамика (60х180 cm), 13 скулптура од дрвета и девет комада 
алата који се користе за обраду дрвета. Од аудио уређаја Александар Антић је 
представио предпојачала, појачала снаге с транзисторима и цевима, ЦД плејер, 
један пар звучника (свеукупно 25 уређаја). Све уређаје Антић је конструисао, 
дизајнирао и направио сам. Конкретна инспирација за дизајн аудио уређаја, али и 
за презентоване фотографије, аутору је била – као што казује и сам назив – 
клисура, као увек помало егзотичан и мистичан природни феномен, природно 
настала рељефна форма која човеку непрекидно указује на то колико он може да 
буде немоћан у односу на природу. 

Највећи број експоната постављен је у стаклено-металне апстракте, 
фотографије су постављене на зидове, а један аудио систем био је посебно 
издвојен на засебном постољу. Свака апстракта садржи комбинацију аудио 
уређаја, скулптуре и неког комада алата, а тек је неколико апстракти имало 
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једностран садржај. Такво постављање експоната на први поглед оставља утисак 
симплифициране експографске структуре, у музеолошкој парадигми познате као 
„поређани предмети“. Тај утисак је свакако погрешан јер је просторно-
садржински однос експоната такав да посетиоца метафорички уноси у клисуру, 
односно визуелно га поставља у симболички амбијент клисуре, формиран 
експонатима. 

Први поглед на изложбу The Gorge Line одмах нам открива ауторову 
пасионирану заокупљеност музиком и њеном верном репродукцијом. Антић је 
један део изложбе директно подредио репродукцији музике, поставивши 
перјанице својих аудио уређаја издвојено и у функционалној конфигурацији. 
Издвојени аудио систем чинили су ЦД плејер, предпојачало, два цевна моно 
појачала и звучници. Током изложбе овај аудио систем је репродуковао музику по 
Антићевом избору, али су улогу музичких уредника могли повремено да преузму 
и његови пријатељи. Сви остали аудио уређаји били су „скривени“ међу остале 
експонате, али и „скривени“ својим дизајном, који им је Антић подарио. 

The Gorge Line указује на антрополошко питање схватања верне 
репродукције звука, јер свако коме је та тема блиска није имао проблем 
погрешног доживљаја експоната. Како таквих није било много, поставља се тема 
антрополошког односа не само према верној репродукцији звука, већ и односа 
према есенцији појма квалитета и садржаја вредности једног уметничког 
конструкта као што је музика. Неспособност, едукативна или интелектуална, 
потпуног преузимања значења експоната указује и на површност намере публике 
да се једна изложба прихвати као комплексан текст о датој теми, на површност у 
схватању или прихватању ауторових интенција те, самим тим, остајање у систему 
уврежених стереотипа. Може ли се онда извести закључак да је изложба 
Александра Антића била намењена малој групи оних који су у потпуности 
спремни да „прочитају“ ауторову метонимијску симболику? 

Када посетиоци, неупућени у хај фај феномен, уђу у Антићеву 
симболичку клисуру, аудио уређаје најчешће не препознају као функционалне 
електронске направе, већ их доживљавају као необичне дрвене скулптуре у које 
су слободом ауторског уметничког израза усађене стаклене и металне 
компоненте. Непотпуна реакција публике свакако није последица тога што аутор 
визуелни доживљај својих творевина није дефинисао на одговарајући начин, није 
дефинисао као слику из које се чита потпуна информација о експонату. 
Непотпуно препознавање појединих експоната цена је коју аутор плаћа за то што 
је ушао у једно потпуно ентузијастичко поље човековог деловања, поље које је 
покривено масовним паушалним приступом уметничким (конкретно визуелним и 
музикчим) вредностима. У том смислу, Антићева изложба представља успешну 
дидактичну храброст, јер до краја уводи посетиоца у нову и ретку тему – верну 
репродукцију звука. 

Изложба The Gorge Line једна је комплексна, вишеслојна и вишезначна 
сублимација природе и културе, чиме аутор заправо, на себи својствен начин, даје 
одговор на суштинско антрополошко питање. Кључни сазнајни слојеви изложбе 
јесу онај природни, уметнички (скулпторски, фотографски, музички) и технички. 
Александар Антић овом изложбом није желео да нам нешто каже само о својој 
посвећености репродукцији звука високе верности, већ и о свом схватању 
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природе. Аудио уређаји, скулптуре и фотографије које је Антић представио на 
овој изложби заправо се, коришћењем неколико паралелних фабуларних линија, 
баве базичном антрополошком темом културне интерпретације природе. Извесно 
је да, постављајући ову изложбу, сам аутор, с обзиром на то да није антрополог, 
није имао круту антрополошку намеру, јер је он конзумент културе и уједно њен 
творац и њен интерпретатор. 

Чини се да је Александар Антић кроз своју посвећеност природи и кроз 
аудиофилски ентузијазам ту интерпретацију обавио истовремено и верно и 
креативно, исто онако као што би његови аудио уређаји требало да репродукују 
музику. У аудио индустрији постоји универзално правило да ниједан уређај, ма 
колико се његови конструктори трудили, никада не може апсолутно верно да 
репродукује звук, односно музику. Извесно одступање увек постоји, а ако је већ 
тако, Антић се потрудио да код његових аудио конструкција то одступање буде 
инспирисано природним појавама и енергијом. Изложба The Gorge Line 
приказаним техникалијама и уметничким радовима темељно преплиће природу и 
културу и сваког посетиоца уграђује негде између та два појма, постављајући га 
заправо на оно место које му и припада. Због своје антрополошке потке, мада је 
некоме то изгледало чудно, изложба The Gorge Line постављена је и у 
Етнографском музеју. 

Милош Матић 
Етнографски музеј у Београду 

 

Живот у Србији уочи електрификације 

Музеј науке и технике 
 Двомесечни период – од 16. октобра до 10. децембра 2008. године – 

током кога је у Галерији науке и технике САНУ трајала изложба Живот у Србији 
уочи електрификације, која је реализована као самосталан пројекат Музеја науке 
и технике, указала je да је протекло сто петнаест година од када је у Београду, 
уједно и у Србији, почела да ради прва јавна термоцентрала за производњу 
електричне енергије. Кустоскиње Зорица Циврић и Даниела Пејовић ауторке су 
изложбе на којој је по први пут музеолошки експонирано 110 предмета из 9 
збирки наведеног музеја, док је аутор експографских решења Дарко Недељковић.  

 Изложбени пројекат о историјско-културном периоду пре 
електрификације у Србији упознаје нас са духом времена, оличеним у слојевито 
укомпонованим променама, које су довеле до „цивилизацијског преврата“ и до 
употребе електричне енергије. Такав замашан задатак носи са собом неколико 
нивоа значења, а први од њих требало би да буде визуелна комуникација на 
основу које се стварају предуслови за доживљај. У складу са тим, а на основу 
чињенице да се било каква значајна културна промена на овај или онај начин 
одрази на свакодневни живот, експографска концепција оживљава ентеријер једне 
од могућих варијанти градске куће кроз четири амбијенталне целине – дневни 
боравак, кухиња, купатило и дечја соба. Изузев чињенице да је просторна 
структура градске куће/стамбене јединице, која је на неки начин утемељена у то 
време, и до данас опстала, сви елементи културе становања и данас функционално 


