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Сил вер Ло трин гер

ТВР ДО ЛИ НИ ЈА ШИ У ВА ВИ ЛО НУ
Де лез и Га та ри су иден ти фи ко ва ли три ли ни је ко је се ис по ља ва ју у сва кој си ту а ци-

ји као на дла ну, три вр сте то ка. Ли ни је се по не кад ме ђу соб но пре пли ћу, а ипак оста ју 
ви дљи ве. Пр ва је ап стракт на не фи гу ра тив на ли ни ја ко ја се још мо же са гле да ти као 
му та ци ја, „јер се са сто ји од исто то ли ко син гу лар но сти ко ли ко и та ча ка пре ки да ко је 
упр кос то ме не пре ки да ју ли ни ју“.4 Ово је де ко ди ра на ли ни ја, или ли ни ја бе га, чи сти 
де те ри то ри ја ли зо ва ни про ток ка пи та ла, не си сте ма ти зо ва ни де ли ри јум. Де ли ри јум: 
скре та ње с пу та, одва ја ње од бра зде, од сту па ње од пра ве ли ни је, кре та ње по тран-
свер за ли ко је пре ко ра чу је ло гич ке опо зи ци је. За тим, по сто је дру ге две ли ни је, ко је су 
ви ше кон крет не или ре пре зен та тив не, са ста вље не од сег ме на та, не ке гип ке, дру ге 
твр де, уз осла ња ње на би нар не или је дан-на -је дан ве зе.5

Ра на екс пе ри мен ти са ња си ту а ци о ни ста ко ји бес циљ но лу та ју кроз град при па да-
ју ап стракт ној ли ни ји. (То мо же да об ја сни чи ње ни цу да су њи хо ви из ве шта ји са те ре-
на би ли ве о ма раз о ча ра ва ју ћи.) По го ни (de ri ves) су би ли ко лек тив ни по ду хва ти, отво-
ре ни у ис хо ду, али за ми шље ни на та кав на чин да об у хва те или пре ци зни је да до не су 
ус пут исто то ли ко по је ди нач них до га ђа ја ко ли ко и ста ни ца на сво јим пу та ња ма. Кон-
стру и са ње ап стракт них си ту а ци ја, по ве зи ва ње ма лих ма ши на за де ко ди ра ње на ма-
сов не над ко ди ра не то ко ве бур жо а ског ка пи та ла би ла је игра, али она ре во лу ци о нар на, 
са на ме ром да се у са да шњо сти ан ти ци пи ра ју ра дост и сло бо да за ко је су оче ки ва ли 
да ће их ре во лу ци ја уско ро уне ти у њи хо ве жи во те. Ре во лу ци ја је та да још увек би ла 
кон цепт.

Де те ри то ри ја ли зо ва ни то ко ви не мо гу би ти схва ће ни као та кви. Они по ста ју утвр-
ди ви је ди но ка да су за бе ле же ни ко дом. По Де ле зо вим ре чи ма сва ка опе ра ци ја ко ди-
ра ња је од у зе та од то ко ва. Ово од у зи ма ње си мул та но од ре ђу је два по ла, ула зни и 
из ла зни. Оно је пра ће но одва ја њем сег мен та од ко да, што до зво ља ва да се ток де фи-
ни ше у од но су пре ма овим по ло ви ма. До мет и кон зи стент ност сег мен та ва ри ра ју у 
скла ду са ра сту ћим от по ром или опа да ју ћом по тра жњом.

Дру га ли ни ја, гип ка ли ни ја од у зе та од то ко ва у ко ди ра ној, би нар ној фор ми, би ла 
је си ту а ци о ни стич ка кри ти ка спек та кла, ко ја је по сте пе но за ме ни ла не ка кре а тив ни ја 
ме ста. Иа ко је кри ти ка спек та кла че сто из во ђе на и ко лек тив но, она је убр зо по ста ла 
по вла сти ца ма ње ка сте пи са ра ко је су ор га ни зо ва ли Ги Де бор и Ра ул Ва неј ген. То је 
укљу чи ва ло ди ја лек тич ко по кла па ње ви ше стру ких фор ми и про це са озна ча ва ња 
ко је је спек такл пре у зео, уз бес ко нач но упу ћи ва ње зна ка на знак кроз про цес све 
ве ћег ши ре ња кри тич ког зра че ња.

4 Жил Де лез и Фе ликс Га та ри, Ри зом, On the li ne, New York: Se mi o text(e), 1983.
5 Исто.
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Тре ћа, твр да ли ни ја, очи глед но је ви ше па ра но ич на и де спот ска у ис хо ду. Та ко је 
лич но Ги Де бор ту ма чио сва ки знак у скла ду са стро гим ко дом по на ша ња, за да вао 
на ред бе, на ја вљи вао ис кљу че ња и екс ко му ни ка ци је. Док се ни је на шао прак тич но 
сам, по след њи од Жи ста – СенЖист.1

Гип ка ли ни ја мо же се по ме ша ти са оном твр ђом, чи не ћи сег мен тар ност ви ше кру-
том, а ди хо то ми је не по мир љи вим, за бра њу ју ћи сва ку вр сту по кре тљи во сти.

То се упра во де си ло ра них ше зде се тих, ка да су екс пе ри мен ти прак тич но пре ста ли 
и кри ти ка спек та кла за у зе ла чи тав про стор. Пре тво ри ла се у оп се си ју, про гон ве шти ца, 
об ру ша ва ју ћи се на бли же и да ље не при ја те ље – на ро чи то оне ко ји су би ли бли зу. Ни је 
ни чу до што је опре зност пре о вла да ва ла. Ис ку ше ње и из дај ство су ку ца ли на вра та. Уто-
пи ја ни је би ла не што о че му се мо же пре го ва ра ти. За оста ло ће се по бри ну ти ги љо ти на.

По че ло је још ра ни је, за пра во од са мог за чет ка, са ис кљу че њем гру пе ита ли јан ских 
екс пе ри мен тал них му зи ча ра, 1958. Де бор их се од ре као због њи хо вог „иде а ли стич ког 
ста ва“ и „де сни чар ске ми сли“. Дру га ис кљу че ња сле ди ла су исте го ди не: Ралф Рам ни 
(Ralph Rum ney), ен гле ски члан ита ли јан ског одељ ка, Ханс Плат шек (Hans Platschek), осни-
вач не мач ког одељ ка и Вал тер Ко рун (Wal ter Ko run) из бел гиј ског одељ ка. Ве ћи на раз-
ми ри ца има ве зе са твр дом по ли тич ком ли ни јом пре ма умет но сти Ми ше ла Берн штај на 
и Ги ја Де бо ра као и са њи хо вим од би ја њем да на пра ве би ло ка кав спо ра зум са по сто-
је ћом кул ту ром: „Фун да мен тал но тра ди ци о нал на умет ност се не мо же об но ви ти са-
мо стал но, без дру гих нео п ход них тран сфор ма ци ја, као и без сло бод не ре кон струк-
ци је дру штва као це ли не.“2 Њи хо ва по зи ци ја се су ко би ла са по зи ци јом ар хи те ка та из 
дан ског одељ ка пред во ђе ног Ас ге ром Јор ном и Кон стан том, ко ји ни су има ли на ме ру 
да од у ста ну од умет но сти, не оче ку ју ћи да се ре во лу ци ја до го ди од мах. Уме сто то га, 
они су за го ва ра ли ко лек тив ни не кон ку рент ни од нос пре ма умет нич кој про дук ци ји. 
(Јорн је по ште ђен због раз ло га ко ји ни су би ли то ли ко иде о ло шки: ње го ве сли ке су 
омо гу ћа ва ле фи нан си ра ње по кре та чак и ду го на кон што се по ву као, 1961. го ди не.)

Сте пен оси па ња је по стао знат но ин тен зив ни ји у ра ним ше зде се тим, ка да је Де бо ров 
ау то ри тет по стао си гур ни ји, а мо гућ но сти гру пе или оно га што је оста ло од ње дра стич-
но се су зи ли. Иван Шче глов, Де бо ров лич ни Ар тур Кра ван, чо век ко ји је имао да ле ко-
се жан ути цај на ње га сво јим тек стом „Фор му ла за Но ви ур ба ни зам“, ис кљу чен је због 
лу ди ла, 1958. го ди не. Го ди на ма ка сни је, из уста но ве за мен тал но обо ле ле, Шче глов је 
уза луд но мо лио Де бо ра да за у ста ви ма са кр: „Ова ис кљу че ња тре ба да пре ста ну“, пи сао 
је. „Знам да ни је ла ко: тре ба пред ви де ти ево лу ци је, су здр жа ти се од до жи вља ва ња љу-
ди као уна пред осум њи че них, украт ко, то би би ло иде ал но. Ова ис кљу чи ва ња су део 
си ту а ци о ни стич ке ми то ло ги је.“3 Шче глов је и да ље био ухва ћен у ми сти ку због ко је је 
био жр тво ван. Два де сет пет го ди на на кон са мог чи на, марк си стич ки фи ло зоф Ан ри 
Ле фе вр још увек се осе ћао ужа сно што га је Де бор од ба цио. Ни шта не мо же да се по ре-
ди са не ви ни ма ко ји се осе ћа ју кри ви кад год су оп ту же ни, као што су то мо сков ска 

1 Луј Ан то ан де Сент-Жист, по зна ти ји као Сен-Жист (1767, Де сиз – 1794, Па риз) био је је дан од вођа 
Ја ко би на ца то ком Фран цу ске ре во лу ци је, ко ји је по др жа вао и спро во дио Ро бе спје ров ре во лу цио-
нар ни те рор. (Прим. прев.)
2 SI #8, 1963.
3 SI #9, ав густ 1964.
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су ђе ња из да шно де мон стри ра ла у то вре ме. Де бор се јав но од ре као Ле фе вра 1961. 
због то га што је овај по крао не ко ли ко стра ни ца о Па ри ској ко му ни о ко ји ма су за јед но 
рас пра вља ли на јед ној од сво јих пи јан ки у На ва рен су, у Ле фе вро вој ку ћи на Пи ри не-
ји ма. Ле фе вр је бе сно, же сто ко од био оп ту жбу. Уо ста лом, то је би ло па ра док сал но, чак 
и скан да ло зно, узи ма ју ћи у об зир да су си ту а ци о ни сти гла сно за го ва ра ли пла ги ра ње 
соп стве ног ма те ри ја ла. Ми шел Берн штајн на звао је то „ре гру то ва ње ис кљу чи ва њем“, 
ра ном од ли ком аван гар де. То је учи ни ло си ту а ци о ни сте знат но при влач ни јим. Сва ки 
из ба ци вач до бро зна да за бра на ула ска у клуб чи ни тај клуб нео до љи вим.

Де бор је био умет ник у по ли ти ци, а екс ко му ни ка ци ја је би ла ње го ва мо но хром на 
сли ка, нај по у зда ни ји на чин ко ји је на шао да би про жео осе тљи вост сво је пу бли ке. На 
кра ју је ис кљу чио све – па чак и са мог се бе. Са мо у би стве на аван гар да: „Ги је ми слио да 
ће се свет сру ши ти и да ће мо ми за вла да ти“, ре као је Алек сан дер Тро ки, ко ји је за уз врат 
од стра њен као и сви дру ги. „Али не мо жеш за вла да ти све том ис кљу чи ва њем љу ди из 
ње га! ... Он је био као Ле њин; он је био ап со лу тист, ко ји је не пре кид но из ба ци вао љу де.“ 
[Mar cus, 375, 387]. Тај ста ри ста љи ни стич ки трик Ан дре Бре тон је на у чио од Дру ге ин-
тер на ци о на ле. Сја јан узор за сле ђе ње за оне ко ји те же да по ста ну кри ти ча ри кул ту ре.

Је ди ни ак тив ни сли кар ко ји ни је био од мах из ба чен кроз Иби је ва вра та у по ду био 
је Пи њо Га ли цио (Gi u sep pe Pi not-Gal li zio). Ње го ве ин ду стриј ске сли ке – за пра во руч но 
ра ђе не на огром ним рол на ма са ру ди мен тар ним „сли ка ју ћим ма ши на ма“– тре ба ло је 
да по кри ју гра до ве и ау то пу те ве и ис ко ре не умет ност у це ли ни кроз ин фла ци ју про-
из во да. Рол не су се про да ва ле на ме тар, про да ја је ишла то ли ко до бро да је то би ло 
про сто не при јат но. Га ли цио је ко нач но ис кљу чен 1960. због ко ла бо ра ци је са „иде о-
ло шки не при хва тљи вим“ сна га ма, баш као и дру га дво ји ца ар хи те ка та, Ал бертс (An ton 
Al berts) и Уде јанс (Har Ou de jans), оп ту же ни да су уме ша ли пр сте у из град њу цр кве.

За ни мљи во је, ме ђу тим, да је Га ли ци о ва глав на из ло жба у Па ри зу, „Ан ти ма те ри јал-
на пе ћи на“, 1959, на ко јој је сâм Де бор са ра ђи вао, за пра во вр ло жи во ево ци ра ла де ло 
Ива Клај на. По пут Клај на, и Га ли цио је имао мит ски сен зи би ли тет ује ди њен са ве ром 
у мо дер ну на у ку, и ње го ва „пе ћи на“, 145 ме та ра ин ду стриј ске сли ке ко ја об мо та ва 
це ло куп ну уну тра шњост га ле ри је Ре не Дро у ин нео бич но под се ћа на Клај но ву стра-
те ги ју го ди ну да на пре, у „Пра зни ни“ (као и Ар ма нов „Full-up“). Га ли цио је на звао сво ју 
из ло жбу „уте рус све та“, и ор га ни зо вао је па ра ду мо де ла, свих оде ве них у исти осли ка ни 
ма те ри јал, баш као што ће Клајн го ди ну да на ка сни је из ве сти на сце ну го ле жен ске 
мо де ле пре кри ве не пла вом бо јом, у свом ве ли ком „ак ци о но-сли кар ском спек та клу“. 
Шта ви ше, свр ха Клај но вих „те ло-оти са ка“ би ла је да се опи ше пун круг, све до ано ним-
них оти са ка ру ку на зи до ви ма пе ћи на, у ви зи ји по но во за до би је ног Ра ја ко ја је по но-
во до би ла свој из ли вак у тех но ло шком све ту. Га ли ци јо ва на ме ра је би ла да про жме 
по сма тра че ву осе тљи вост, али за раз ли ку од Клај но вог све де ног при сту па, ње гов 
при ступ је био екс це си ван. Као што је то об ја снио Ли бе ро Ан дре о ти „упо тре ба све тла, 
бо ја, огле да ла, ми ри са и зву ко ва, чи ји би ин тен зи тет осци ло вао у скла ду са кре та њи ма 
по сма тра ча та ко ђе слу же као при мер си ту а ци о ни стич ке бри ге за ’ин те грал ну кон-
струк ци ју окру же ња у ди на мич ној ре ла ци ји са екс пе ри мен ти ма у по на ша њу’.”4

4 Си ту а ци о ни сти: Умет ност, по ли ти ка, ур ба ни зам, Му зеј са вре ме не умет но сти, Бар се ло на, стр. 30.
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Го ди не 1961–62. де сио се пра ви пре о крет. Бор ба из ме ђу „кул тур ног“ и „по ли тич ког“ 
кри ла из би ла је у пр ви план са по вла че њем Јор на и ис кљу че њем нај ак тив ни јег де ла 
по кре та, „Spur“ гру пе из Мин хе на. Са дру ге стра не, Ра ул Ва неј гем, Ле фе вров уче ник, 
при дру жио се по кре ту 1961, по ја ча ва ју ћи пу ри стич ку ли ни ју ко ју су бра ни ли Де бор и 
Берн штајн.5 Јор ген Наш и дру ги чла но ви из скан ди нав ске гру пе та ко ђе су рас ки ну ли 
ве зу са па ри ским је згром око пи та ња „умет нич ке аван гар де“ и осно ва ли, са гру пом 
„Spur“, Дру гу си ту а ци о ни стич ку ин тер на ци о на лу.6 Спрем на за бор бу, си ту а ци о ни стич-
ка ин тер на ци о на ла је де нун ци ра ла „кон тра си ту а ци о ни стич ку опе ра ци ју“ по кре ну ту 
у раз ли чи тим зе мља ма, ве што од ба цив ши тврд ње „На ши ста“ да су ис кљу че ни од 
стра не ма њи не. Сва ка ко, од го во ри ли су Де бор и ње го ви при ја те љи, „број ла жних си-
ту а ци о ни ста зва нич но ин те гри са них у Ин тер на ци о на лу мо гао би по ста ти ве ћи на... 
Сто га је до шло вре ме да се од ба ци ка ри је ри стич ка ма њи на пре не го што се умно жи 
ко оп та ци јом. У овом исто риј ском тре нут ку ка да је, у нај го рим мо гу ћим усло ви ма, по-
ста ло кључ но по но во осми сли ти кул ту ру и ре во лу ци о нар ни по крет од дна ка вр ху, 
Си ту а ци о ни стич ка ин тер на ци о на ла би је ди но мо гла би ти За ве ра јед на ких, Глав на 
ко ман да ко ја „не же ли љу де под сво јом вла шћу“. А он да су за кљу чи ли: „ИС је по се ја ла 
ве тар и по жње ће олу ју.“7 Они су већ уо бра зи ли да су у по зи ци ји про го ње не сек те 
окру же не па га ни ма. Ул тра ле ве сек те.

Олу ја је за и ста ди вља ла и мо гла се осе ти ти кроз муч ни ну и оча ја ње ко ји су про жи-
ма ли ана ли зу Ра у ла Ва неј ге ма. Ра ни хри шћа ни су ве ро ват но ис ку си ли не што слич но 
ка да је обе ћа ње до ла зе ћег Кра љев ства по ста ло још уда ље ни је, а они се на шли уса-
мље ни у ла вљој ја зби ни. Ла мен ти ра ју ћи над усло ви ма са вре ме ног жи во та, као и над 
соп стве ним, Ва неј гам ни је чак ни сма трао те усло ве жи вље њем већ „пре жи вља ва њем“: 
„Го во ри ти о жи во ту да нас“, пи сао је 1963. го ди не, „је сте исто као спо ми ња ти уже у 
ку ћи обе ше ног. Ка да јед ном из гу би мо кључ ко ји отва ра на шу во љу за жи вот, сва вра-
та во де ка гро бу.“ Па ра док сал но, ни су си ро ма штво и бе да то што их је од ве ло до овог 
жи во та пу ног аго ни је, већ при зор оно га што је Жорж Пе рек на звао: Ства ри (Les Cho ses): 
„Ком фор и из о би ље еле ме на та за пре жи вља ва ње гу ра ју нас ка са мо у би ству или ре-
во лу ци ји.“ Ни ка да ни је би ло ни трун ке ху мо ра, ни ти пак сла вље ња. Тре ба ло је да 
по сто је раз ло зи за сла вље, уме сто за жа ло ва ње, бу ду ћи да је јед на од во де ћих ино-
ва ци ја си ту а ци о ни стич ког на чи на раз ми шља ња у ве зи са марк си стич ком тра ди ци јом, 
уо ста лом, би ла њи хо ва уве ре ност да ће ре во лу ци ја про ис те ћи из оп штег про спе ри-
те та и тех но ло шког на прет ка, а не из не у мо љи ве па у пе ри за ци је рад нич ке кла се.

Ва неј ге но во се уче ње, од тог тре нут ка, све ви ше пре тва ра ло у про по ве да ње као 
да је би ло до вољ но са мо на сли ка ти апо ка лип тич ну ви зи ју да на шњи це ка ко би се ег-
зер ци ра ла пра зна, али све моћ на за во дљи вост спек та кла. Сам из глед за оп ста нак, 
жа лио се он, „по стао је не под но шљив. Оно че му смо под врг ну ти је сте те жи на ства
ри у пра зни ни. Ре и фи ка ци ја је упра во то: сва ко би ће и сва ка ствар па да ју под јед на ким 

5 Упо ре ди ти у Ре во лу ци ја сва ко днев ног жи во та. 1972. Left Bank Bo oks, Лон дон, 1983.
6 За са же ти пре глед ви де ти Стју арт Хо ум, На пад на кул ту ру, Apo ria Press, Лон дон, 1988.
7 SI #8, ја ну ар 1963.
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убр за њем, сва ко би ће и сва ка ствар но се сво је рав но прав не вред но сти као кру не. 
Вла да ви на екви ва лен ци је ис пу ни ла је хри шћан ски про је кат (сва ки ста нов ник је био 
јед нак пред бо гом), али из ван хри шћан ства и пре ко бож јег ле ша... Свет ре и фи ка ци је 
је свет ли шен цен тра, као но ви гра до ви, ко ји су ње гов де кор... Као што је бог био ре фе-
рент на тач ка уни тар ног дру штва про шло сти, са да се са ми при пре ма мо за уни тар но 
дру штво ко је је, у ко нач ном ис хо ду, соп стве на цен трал на ре фе рент на тач ка, осим што 
ће, уме сто да бу де фик сна, при па да ти ’по мич ном по рет ку бу дућ но сти’.”8

Би ло је не че га по пут бес ком про ми сног ве ро ва ња Ка та ра што се ди рект но ис по-
љи ло у мен та ли те ту угро же но сти Си ту а ци о ни ста. Ка та ри, или Ал би жа ни – љу ди из 
Ал би ја, гра да у ју го за пад ној Фран цу ској –два на е сто ве ков на су сек та хри шћан ских 
је ре ти ка ко је је на кра ју цр ква уни шти ла због њи хо ве мрач не ма ни хеј ске те о го ни је. 
„За што се Све ти Ау гу стин то ли ко на сил но бо рио про тив ма ни хе ја ца?“, пи тао је Ва неј-
гем. „Он се до ко пао опа сно сти ми та ко ји ну ди са мо јед но ре ше ње, по бе ду до бра над 
злим; он је био све стан да та ква мо гућ ност но си ри зик иза зи ва ња сло ма чи та вог 
спек тра ми то ло шких струк ту ра и по но во вра ћа у пр ви план про тив реч ност из ме ђу 
мит ског жи во та и ау тен тич ног жи во та.“ Овај пот пу но ма ни хеј ски по глед је та ко ђе 
кљу чан за си ту а ци о ни сте. Њи хо ва исто ри ја је би ла исто ри ја ап со лут ног од би ја ња 
све та ка кав је сте, по чев од есте тич ких фор ми и за о штра ва ју ћи ка ра ди кал ној осу ди 
дру штва нео по зи во ис ква ре ног ап страк ци јом спек та кла. Као ка та ри, они су би ли 
„иза бра ни“, они ко ји су че ка ли тре ну так не ми нов ног уки да ња све та оску ди це у свим 
ње го вим об ли ци ма. Њи хо ва стра те ги ја се, та ко ђе, осла ња ла на уве ре ње да је ста ри 
свет у без на де жној за блу ди, на пу ту ско ре про па сти, што је оста вља ло про стор за 
„све сно и ко лек тив но за сни ва ње но ве ци ви ли за ци је.“ Си ту а ци о ни сти су по ли тич ки 
из гле да ли све ви ше бес ком про ми сно ка ко су њи хо ва по ли тич ка уве ре ња по ста ја ла 
све ви ше те о ло шка. Они су на свој на чин че зну ли за све том очи шће ним од ђа во ље 
си му ла ци је и об но вље ним у бо го ли кој ау тен тич но сти.9

У исто вре ме, ве ра у исто риј ску ми си ју си ту а ци о ни зма по ста ла је све из ра же ни ја. 
Ва неј гем је са да био уве рен да је њи хо ва ма ла гру па у ста њу да пре ва зи ђе ка ко ма-
сов не пар ти је (бољ ше ви зам) та ко и ин те ли ген ци ју (ни че ан ски про јект). „Ан та го ни зам 
ко ји СИ же ли да об но ви“, пи сао је у истом из да њу, „је сте онај нај ста ри ји ко ји по сто ји. 
То је ра ди ка лан ан та го ни зам ко ји ће у ко нач ни ци да об у хва ти све оно што су бун тов-
не или из у зет не ин ди ви дуе оста ви ле за со бом кроз исто ри ју.“ Ва неј ге мо во фа на тич но 
уве ре ње да ће на кра ју чи та во чо ве чан ство при хва ти ти ци ље ве си ту а ци о ни ста да ло 
је ви ше те жи не кру том ко лек тив ном упо зо ре њу ко је су об зна ни ли не ко ли ко го ди на 
пре то га: „Пре или ка сни је, си ту а ци о ни сти ко је сте оп ту жи ли да пре ви ше су де би ће 
ва ше су ди је. Он да ће те ви де ти шта ће би ти са ва ма...“10 

8 SI #8, jануар 1963.
9 Ви де ти Greil Mar cus, Lip stick Tra ces. Cam brid ge, Mass, Har vard Uni ver sity Press, 1989, стр. 400–403, 
434–435.
10 SI #4, јун,1960.
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Ар хи лог

Исто ри ци за ци ја си ту а ци о ни стич ког по кре та за пра во је по че ла још пре свог зва-
нич ног по чет ка, и то чак од стра не тих истих си ту а ци о ни ста. Ма да су на вод но про-
кла мо ва ли да не ће оста ви ти ни ка квих тра го ва, гра де ћи ку ле на пе ску, на су ка не исто-
ри јом, они су за пра во по ста ви ли те ме ље соп стве них ар хи ва две го ди не пре на стан ка 
си ту а ци о ни стич ке ин тер на ци о на ле. „Од са мог по чет ка Де бор је имао ту иде ју да би 
ар хи ве тре ба ло да оста ну. И они су и оста ви ли за со бом из у зет не ар хи ве“, при ме тио 
је Ху берт Тон ка, уред ник по кре та за ар хи тек ту ру Уто пи ја (Uto pie). „На кра ју ће си ту а-
ци о ни сти по ста ти нај по зна ти ји по крет у ка сним пе де се тим и ше зде се тим.“ То се ипак 
већ де си ло. „Ар хив ско по хра њи ва ње, ре кон струк ци ја и исто ри за ци ја сле де.“11 Пре-
врат нич ка из ло жба из 1989. го ди не у цен тру Пом пи ду, утр ла је то ме пут, кроз из ла га ње 
про из во да. С об зи ром на си ту а ци о ни стич ко пот пу но од би ја ње умет но сти као чи сте 
роб не фор ме, ин те ре со ва ње ин сти ту ци ја се убр зо, го то во од са мог по чет ка, усме ри-
ло ка је ди ном „умет нич ком“ по љу ко јим су се ба ви ле: ар хи тек ту ри и ур ба ни зму, уз 
дис крет но за не ма ри ва ње све га оста лог.

Ле три стич ка ин тер на ци о на ла, ство ре на 1952. го ди не, би ла је је дан од пр вих кул-
тур них по кре та у Фран цу ској ко ји је обра ћао би ло ка кву па жњу на ар хи тек ту ру. Фран-
цу ска ле ви ца та да ни је хте ла да има би ло шта са тим, и не што од тог про ти вље ња 
пре не ло се на Де бо ров ма ли по крет. Па ипак, упра во су се у бил те ну По тлач, из ме ђу 
1955. и 1958. го ди не, пр ви пут по за ба ви ли ар хи тек ту ром. Ни је дан члан ле три стич ке 
ин тер на ци о на ле ни је имао ни ка кво прак тич но ис ку ство кад је у пи та њу ар хи тек ту ра. 
Они се ни су за ни ма ли то ли ко за ствар но ди зај ни ра ње фор ми – као што то чи не ар хи-
тек те – ни ти за те о ри ју ар хи тек ту ре, ко ли ко за на чи не екс пе ри мен ти са ња са ар хи тек-
ту ром као и мо де ли ма по на ша ња. У то ме су им прет хо ди ли Кон стант и КО БРА гру па 
– КО БРА су ини ци ја ли за Ко пен ха ген, Бри сел, Ам стер дам – осно ва на од мах по сле Дру-
гог свет ског ра та да би се на шла ал тер на ти ва „ин ди ви ду а ли стич кој кул ту ри“. КО БРА 
је сма тра ла да про бле ма тич но ста ње мо дер не умет но сти мо ра за ме ни ти екс пе ри мен
тал но ста ње у ко ме би ар хи тек ту ра има ла кључ ну уло гу. За раз ли ку од Па ри за, Ам-
стер дам су Нем ци срав ни ли са зе мљом, а ово уни ште ње је та ко ђе отво ри ло пот пу но 
но ви про стор ма шти. КО БРА се на кра ју сто пи ла са „Има ги стич ким Ба у ха у сом“ Ас ге ра 
Јор на и Га ли ци ја. Ак ти ван од 1955. го ди не, „Има ги стич ки Ба у ха ус“ био је ре ак ци ја про тив 
чи сто „функ ци о на ли стич ке“ или ути ли та ри стич ке ин тер пре та ци је тра ди ци је Ба у ха у са. 
Но ва aрхит ек тура, твр дио је Јорн, ис кљу чи во је на гла ша ва ла струк ту рал не функ ци је 
и еко но мич на ре ше ња (но ве ма те ри ја ле и тех ни ке, стан дар ди за ци ју), у на ме ри да 
пред ста ви оно што је Вал тер Гро пи ус на зи вао „но вом про стор ном ви зи јом“. За јед но 
са Ле три стич ком ин тер на ци о на лом, ове две гру пе су офор ми ле „Си ту а ци о ни стич ку 
ин тер на ци о на лу“, 1957. го ди не.

У свом пр вом про гла су, дан ски огра нак СИ је на зна чио да „при ми тив на кон цеп ци ја 
са вре ме ног ур ба ни зма као ор га ни зо ва ња згра да и про сто ра у скла ду са естет ским и 
ути ли тар ним прин ци пи ма, мо ра да се пре ва зи ђе у ко рист кон цеп ци је ко ја пред ви ђа 

11 Виз.Ок то бар #79, зи ма 1997.



250

пре би ва ње (ха би тат) као де кор за це ло куп ност жи во та, као ко лек тив не тво ре ви не.“ 
Кон стант ко ји је чи тао Марк са, от крио је ве о ма ра но Ле фе вро ве је ре тич ке спи се о 
сва ко днев ном жи во ту и са жа ром је ре а го вао на Ле фе вров сан о про ши ре њу Марк-
со ве ин вер зи је хе ге лов ске фи ло зо фи је из ван обла сти еко но ми је, на „ви ше“ ак тив но-
сти као што су умет ност и кул ту ра, „по чев ши од сва ко днев ног жи во та и вра ћа ју ћи му 
се пре ко уз ла зних и си ла зних спи ра ла на не бу за си ће ном пре сти жним фор ма ма“.12 
Мо дел ко ји је усво јио не ма ни ка кве ве зе са зва нич ном исто ри јом мо дер не ар хи тек-
ту ре, ко јом до ми ни ра Ле Кор би зје и по крет мо дер ни ста. То ком по се те Га ли ци ју, у 
Ал би, Ита ли ји, 1956. го ди не, Кон стант је био за па њен ром ским при вре ме ним кам по-
ви ма на чи ње ним од ку ти ја и да са ка ко је су за со бом оста ви ли тр гов ци, те је од лу чио 
да за њих са гра ди трај ни камп на том ме сту. Та ко је на стао про је кат „Но ви Ва ви лон“. 
Овај сим бол де ка ден ци је од но сно ре во лу ци је пред ло жио је из гле да Де бор – при вре-
ме на на се о би на, ко лек тив на и флу ид на, кон стант но пре о бли ко ва на: „но мад ски камп 
на пла не тар ној ра зи ни“. Пол Ви ри лио би ае ро дром ви део као та кво ме сто: „Да на шњи 
ае ро дром је по стао но ви град... на ја вљу ју ћи дру штво бу дућ но сти... глав ни град на 
кра ју вре ме на.“13 

„Но ви Ва ви лон“ је за ми шљен за дру штво ко је је до сти гло сте пен уто пи је, ли ше но 
ма те ри јал них по тре ба – пот пу но ау то ма ти зо ва но, са ну ла по сто фи зич ког ра да – дру-
штво ко је се вра ти ло чи стом прак ти ко ва њу има ги на ци је. У овом Еден ском дру штву, 
сви би би ли сло бод ни да ства ра ју соп стве не жи во те и да им да ју об лик сво јих же ља. 
Ho mo sa pi ens је по стао ho mo fa ber ко ји је по стао ho mo lu dens, сва ко се пре дао „игри, 
аван ту ри и по кре тљи во сти“ у нај ши рем сми слу. Овај но мад ски жи вот од не го ван у 
ве штач ком, пот пу но „кон стру и са ном“ окру же њу, ни је чак ни са чу вао еле мен те за јед-
нич ког жи во та. Ипак и да ље пре ви ше функ ци о нал ни и огра ни ча ва ју ћи, као и са ми 
гра до ви, са мим сво јим на сле ђем, ови еле мен ти се ста па ју у но ви вид флу ид ног ур ба-
ног про сто ра ко ји је про ши рен на чи тав свет, „струк ту ру ко ја се ви ше не са сто ји од 
чво ри шта, као у тра ди ци о нал ном ста ни шту, већ усва ја и ко лек тив не и ин ди ви ду ал не 
тра го ве по гре ша ка: мре жу уза јам но по ве за них је ди ни ца ко је фор ми ра ју лан це ко ји 
мо гу да се раз ви ја ју и ши ре у свим прав ци ма“. Ула зе ћи у Ле фе вров свет ди ја лек ти ке као 
кр ти ца, Кон стант је нео че ки ва но от крио пот пу но но ви мо дел за сва ко днев ни жи вот: 
ри зом.

„Ри зом“ или „ко ров“ је флу и дан, има нен тан и не цен тра лан, он је рат на ма ши на 
по де ше на та ко да раз мон ти ра ди ја лек тич ко ми шље ње као и би ло ко ју вр сту ду а ли-
стич ке и хи је рар хиј ске фор ма ци је. Кон стан тов „но мад ски град“, ко ји је по сто јао је ди но 
као ар хи тек тур ни на црт, уто пиј ски ди ја грам, ис по ста вио се про гра мат ским у кон цеп-
ту ал ном сми слу: мо дел за но мад ску ми сао.

„Ми сао ни је по пут др ве та, а мо зак ни је ни уко ре њен ни ти је са ста вљен од гра ња-
ња... У гла ва ма мно гих љу ди се на ла зи за са ђе но др во, али сам мо зак је ви ше по пут 
тра ве.“14 „Про стор Но вог Ва ви ло на“, пи сао је Кон стант, „има све ка рак те ри сти ке ла ви-
ринт ског про сто ра у ко ме по кре ти ни су под ре ђе ни огра ни че њи ма би ло ко је про стор не 

12 Cf. Jean-Cla ren ce Lam bert, Con stant: les tro is espa ces, Pa ris: Ed. Cer cle d’Art, 1992.
13 Paul Vi ri lio/Sylve re Lo trin ger, Pu re War, New York: Se mi o text(e), 1963, стр. 64–65.
14 On the Li ne, Ibid, стр. 34.
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или вре мен ске ор га ни за ци је. Об лик дру штве ног про сто ра Но вог Ва ви ло на пред ста вља 
ди рект ни из раз дру штве не не за ви сно сти.“

Иде ја ла ви рин та је ди рект но упу ћи ва ла на си ту а ци о ни стич ки екс пе ри мент са про
точ но шћу кроз бур жо а ски град. То је би ло оно што је Ив Клајн на звао „шко ла за осе-
ћај ност“. На су прот Клај но вом про јек ту, ова иде ја ни је укљу чи ва ла кон це тра ци ју енер-
ги је, већ про стор ну дез о ри јен та ци ју. А ипак, у оба слу ча ја по сто ја ла је уве ре ност да 
ће игри ве ак тив но сти омо гу ћи ти кре а тив но сти да цве та оног тре нут ка ка да се осло-
бо де дру штве не ре пре си је, функ ци је и ко ри сно сти.

Кон стан тов су срет са Де бо ром омо гу ћио је да се до дат но раз ра ди кон цепт уни
тар ног ур ба ни зма, ко ји је Дан ски огра нак И. С. за ми слио, 1958. го ди не, „као сло же ну 
и стал ну ак тив ност осми шље ну да би се по но во ство ри ло људ ско окру же ње“ кроз 
прак ти ко ва ње ко лек тив не кре а тив но сти. Кон струк ци ја си ту а ци ја кроз про точ ност, 
„флук ту и ра ју ће дру штво без би ло ка квог си дри шта, у ко ме се кон так ти је ди но мо гу 
одр жа ва ти кроз ин тен зив ну те ле ко му ни ка ци ју“, би ла је део уни тар ног ур ба ни зма.

Већ од мах 1959. го ди не, Де бор и Кон стант су по че ли да се су ко бља ва ју око пи та ња 
уто пи је. Де бор ју је ви део као ди рект ну по ли тич ку ак ци ју – „би ра ју ћи“, ка ко је ре као 
„из ме ђу опи си ва ња Злат ног до ба и стро гог пе ри о да ње го ве при пре ме.“ По што је био 
ар хи тек та, а не ми стик, Кон стант ни је ви део раз лог за од ла га ње свог про јек та. На про-
тив, он је од лу чио да се по све ти де таљ ном опи си ва њу „Но вог Ва ви ло на“, „од мах и без 
од ла га ња“, и то је упра во и ура дио у го ди на ма ко је сле де по мо ћу ар хи тек тур них црте-
жа, ко ла жа и фо то-мон та жа, ко ји ма је упор но по ри цао умет нич ки ста тус. Ам стер дам-
ска де кла ра ци ја у апри лу 1959. го ди не, ко ју је уоб ли чио Кон стант, а Де бор и И. С. шкр то 
усво ји ли, ипак је би ла не дво сми сле на: „Усло ви за по ди за ње ре во лу ци је ни су још са-
зре ли.“15 За кљу чак је био не из бе жан.

Кон стан тов „Но ви Ва ви лон“, об ја вљен 1960. го ди не, ка да се по ву као из И. С., омо-
гу ћио је уне ко ли ко пре ци зни ји увид у оно што је имао на уму као ар хи тект. Јед но је 
из ве сно, Но ви Ва ви лон је при гр лио мо дер ну тех но ло ги ју, сло бо ду од ма те ри јал них 
усло вље но сти, што је био нео п хо дан пред у слов за ве ћу ор га ни за ци о ну ком плек сност 
и дру штве ну по кре тљи вост. На су прот функ ци о нал ним гра до ви ма, где су ко лек тив не 
слу жбе ин те гри са не у ур ба ну тек сту ру, ови дру ги су би ли кон цен три са ни у пот пу но 
ау то ма ти зо ва не ме га цен тре про из вод ње, па жљи во се др же ћи на од сто ја њу од про-
сто ра сва ко днев ног жи во та. Дру штве не по год но сти, са дру ге стра не, пре гру пи са не 
су уну тар тог про сто ра у ау то ном не је ди ни це, од но сно сек то ре, ко ји су са ми би ли 
гру пи са ни по чво ри шти ма ко ја су се чи ни ла не за ви сним из ва на, али су за пра во ко му-
ни ци ра ли из ну тра. Ово је омо гу ћи ло спор и не пре ки дан про ток љу ди уну тар сва ког 
сек то ра и од јед ног сек то ра до дру гог. Што се ти че бр жег про то ка, он је обез бе ђен 
исто вре ме но и од о зго, на трај ним кров ним те ра са ма сек то ра (ави о ни, хе ли коп те ри) 
и од о здо, у при зе мљу, док су сек то ри углав ном по диг ну ти на ши ро ко рас по ре ђе ним 
пот пор ним сту бо ви ма из над пу та. Пред ност ова квог пла ни ра ња, ка ко је то ви део 
Кон стант, би ла је у то ме што је сва ки ни во био не за ви сан, осло ба ђа ју ћи на ред ни ни во 
за про стор на отво ре ном, „дру га чи ји ве штач ки пеј заж ко ји на ле же на онај при род ни“. 

15 SI #3, де цем бар 1959.
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Сек то ри су би ли ла ба во по ве за ни ме ђу со бом по пут ис пре пле та ног тка ња у жи ча ној 
мре жи; спо ља шњи ко лек тив ни сер ви си ин ста ли ра ни су у оним зо на ма ко је су би ле 
осло бо ђе не од са ме кон струк ци је.

У Но вом Ва ви ло ну, флек си бил ност уну тра шњих про сто ра до зво ља ва ла је ви ше-
стру ке ва ри ја ци је у окру же њу и ам би јен ту уну тар ли ми ти ра ног про сто ра. Ка па ци тет 
сек то ра да из ме не об ли ке и умет нич ку на ме ну ат мос фе ра – мо гли су ла ко да се ра-
ста ве и по но во са ста ве – на ме њен је под сти ца њу ак тив ног уче шћа ста на ра. Па сив ност 
је би ла глав ни еле мент спек та кла. Не пре кид на тран сфор ма ци ја ста ни шта, „ла ви рин-
та ко ји не пре ста но из у ме ва и по ти ре сам се бе“, као што је при ме то Жан Фран соа 
Ли о тар16 до дат но је оне мо гу ћи ла ду го роч ну ме мо ри ју, где успе ва ју уста ље не на ви ке, 
у ко рист крат ко роч не ме мо ри је, ан ти-ме мо ри је, ан ти-ге не а ло ги је, за бо ра вља ња као 
про це са. У Кон стан то вом ла ви рин ту ни ко ни је мо гао по но во да про на ђе соп стве не 
сто пе или сли ку ко ју је имао у гла ви, а ка мо ли соп стве но по ре кло, ра су, дру штво или 
ци ви ли за ци ју. Не што ка сни је Кон стант је пре по знао да је овај про је кат био пре те жно 
про во ка ци ја. Али шта је „те о ри ја“ ако не про во ка ци ја ко ја при мо ра ва ствар ност да 
од го во ри истом ме ром?

У стро го фор мал ним усло ви ма, Кон стан тов про јект је био по себ но им пре си ван. Као 
тро ди мен зи о нал ни „Ur ba ni sme spe cial“ (1960–62) Јо на Фрид ме на, Кон стан тов „Нови 
Ва ви лон“ са мо је по кри вао исто риј ски град још јед ним сло јем ви се ћих струк ту ра, 
оста вља ју ћи не так ну тим тај бр зо про жди ру ћи еле мент о ко ме је би ло мно го пре го во ра 
у то вре ме: ин ди ви ду ал ни са о бра ћај. Али фик сне фор ме ни су би ле за и ста циљ „уни-
тар них ур ба ни ста“, пре вас ход но за ин те ре со ва них за на пи па ва ње не ис ко ри шће ног 
ви та ли зма и кре а тив но сти дру штве ног жи во та. Кон цеп ту ал но, они су се одва ја ли од 
ра ци о на ли стич ког ур ба ни зма са би ра ју ћи уну тар је дин стве не ме га струк ту ре мно штво 
функ ци ја ко је су до тог тре нут ка би ле раз два ја не.

Уме сто да изо лу ју чо ве чан ство у „зе ле не гра до ве“, или да га спа ку ју у па цов ске 
ка ве зе, они су се све срд но тру ди ли да про јек ту ју у про стор не од но се ха о тич ну сли ку 
но вог дру штва бу дућ но сти, по кре тљи ви јег и раз и гра ни јег, не стал ног и анар хич ног, 
дру штва ко је по твр ђу је ову пре о вла ђу ју ћу чи ње ни цу вре ме на: до ла зак ве штач ке, 
„кон стру и са не“ при ро де.

Мла ди ар хи тек ти са дру ге стра не Ка на ла за пра во су чи ни ли ово на знат но ши рој 
осно ви, нео п те ре ће ни би ло ка квим по ли тич ким, пе да го шким или прак тич ним раз-
ма тра њи ма. На су прот си ту а ци о ни сти ма, ен гле ска гру па је би ла „оскуд на у те о ри ји а 
бо га та у тех нич ким ра до ви ма и за нат ским ве шти на ма.“ Они су се ба ви ли ди зај ном из 
за до вољ ства, „из чи стог ће фа“, зна ју ћи ису ви ше до бро да им ни ка да не ће би ти пру-
же на шан са да пре то че не ку од сво јих ико но кла стич ких иде ја на зе мљи, у це мент, или 
го ре, у ор би ту. Ни су кри ли сво је оду ше вље ње за ин ду стриј ски на пре дак прет ход ног 
сто ле ћа, за ко ји су ипак сма тра ли да још увек ни је до кра ја оства рен. Оку пље ни око 
ма га зи на Ар хи грам (по ти че од АР ХИ тек ту рал ни те ле ГРАМ), ко ји је по кре нут 1961. го-
ди не, ар хи тек те Пе тер Кук, Де нис Кромп тон, Деј вид Гри ни, Мајкл Веб и Во рен Чок, 
би ли су ба шти ни ци бри тан ског ли бе ра ли зма и праг ма тич не фи ло зо фи је и сма тра ли 

16 Jean-Fran co is Lyotard, Li bi di nal Eco nomy, Blo o ming ton, Ind.: In di a na Uni ver sity Press, 1973, стр. 37.
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су, угле да ју ћи се на Ле фе вра, да по сто је ће мо гућ но сти ни су од го ва ра ле ствар ним 
мо гућ но сти ма. По што су би ли пот пу но по све ће ни ра ци о нал но сти и про гре су, би ли 
су убе ђе ни да ће тех но ло шко дру штво омо гу ћи ти ви ше сло бо де из бо ра и до зво ли ти 
љу ди ма да игра ју ак тив ну уло гу у од лу чи ва њу о сво јим соп стве ним жи во ти ма: „Да нас 
је ра зум но да се згра де по сма тра ју као по тро шач ки про из во ди“, пи са ли су, „а ствар но 
оправ да ње по тро шач ких про из во да је у то ме што су они ди рект ни из раз сло бо де 
из бо ра.“17 Али по треб но је ре ши ти се не при хва тљи вих огра ни че ња од пр вог тре нут-
ка ка ко би се омо гу ћи ли про ме на и флек си бил ност у то ку тог про це са.

Чи ни се да не по сто ји ди рект на ве за из ме ђу Ар хи гра ма и си ту а ци о ни ста. У нај бо-
љем слу ча ју, си ту а ци о ни сти су мо жда сре ли Смит со не, Али сон и Пи те ра, у Ен гле ској, 
ко ји су би ли уско по ве за ни са Ар хи гра мом. Али ове две гру пе су се из гле да от при ли ке 
кре та ле у истом прав цу. У Ар хи гра му3, иде ја да се гра до ви по сма тра ју пре све га као 
„скуп до га ђа ја а тек по том као скуп згра да“ во ди ла је та ко ђе ка пред ста ви си ту а ци је 
као на чи на да се ство ри уи сти ну жив град: „Си ту а ци ја, до га ђа ји уну тар ра зних град-
ских про сто ра, про ла зни ра штр ка ни свет љу ди, про ла зно при су ство ау то мо би ла, итд., 
ва жни су, ве ро ват но и ва жни ји од из гра ђе не жи вот не сре ди не. Од гра ди тељ ске де-
мар ка ци је про сто ра. Си ту а ци ју мо гу узро ко ва ти уса мље ни по је ди нац, гру пе или ма са, 
њи хо ва осо бе на свр ха, за ни ма ње, кре та ње или усме ре ње.“18 Ови на гла сци на по на ша-
њу и ста во ви ма као да су из ве сно вре ме на го ве шта ва ли да мо гу од ве сти гру пу пре ко 
гра ни ца кон вен ци о нал не ар хи тек ту ре, као што се већ до го ди ло си ту а ци о ни сти ма. 
Али они су ко нач но до шли до то га на пот пу но дру га чи ји на чин, као ар хи тек те, пре ко-
ра чу ју ћи са ме ка те го ри је „ку ће“ или „гра да“ кроз чуд не на пра ве „Оде ла ко ја су дом.“

У све ту ко ји се ме ња, ве ро вао је Ар хи грам, згра де ће та ко ђе мо ра ти да се ме ња ју. 
Али уме сто да ис ка жу не по ве ре ње у по на вља ње и стан дар ди за ци ју свој стве ним ма-
сов ној про из вод њи у по тро шач ки ори јен ти са ном дру штву, они су се осла ња ли на те 
ме ха ни зме ка ко би омо гу ћи ли де ло ве ко ји би би ли про ме њи ви и ме ђу соб но за ме њи-
ви. Ар хи грам је за ми слио Утич ну кап су лу (A Plugin Cap su le) за по крет ну тра ку на лик 
ра ке та ма Са турн ко је су лан си ра не са Згра де за вер ти кал ну мон та жу у Све мир ском 
цен тру Ке не ди. Ра ке та: то је би ла та „хо да ју ћа згра да“ о ко јој су са ња ли. Осе ћа ли су се 
де лом тра ди ци је ко ја је се за ла све до Ле Кор би зје о вих ви зи ја но вог све та из два де се-
тих го ди на два де се тог ве ка, пре ко при зо ра бро до ва и ави о на, си ло са и фа бри ка. 
Пра ви ли су та ко ђе и „ма ши не за ста но ва ње“, и то не са мо у пре не се ном сми слу. „Град 
на при кљу чак“ (Plugin City, 1964) имао је за ме њи ве кућ не еле мен те сме ште не у бе-
тон ску ме га струк ту ру, а уско ро су осми сли ли и „Ше та ју ћи град“ (Wal king city) ко ји је 
лу тао око ло на ги гант ским но га ма. „Шта год да је тре ба ло да по ста не“, пи сао је Пи тер 
Кук, „овај град не ће по ста ти смр то но сни про из вод ма те ма тич ке град ње“.19

Али ови пред ме ти су по сте пе но по ста ли пре оп те ре ће ни. Уо ста лом, „Град на при-
кљу чак“ био је са мо ре зер вни град, а ку ће-кап су ле са мо ре зер вне ку ће. Не где око 
1965. го ди не, по че ли су да раз ви ја ју хи бри де, „не кад ма ши не, не кад ар хи тек ту ру, кат кад 

17 Ar chi gram, Bo ston: Birk ha u ser Ver lag, 1991, стр. 78. Ур. Pe ter Co ok.
18 Arch, op. cit., стр. 16.
19 Ar chi gram #4
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ди вљи раст или елек трич но ко ло, а не кад и део ма те ма тич ке про гре си је или уоп ште 
не ку пот пу ну на су мич ност“. „Ма ху на за жи вље ње“ (The Li vingPo d) је на ста ла пр ва, с 
об зи ром на то да је мо гла би ти ока че на би ло где. То их је од ве ло до но ве вр сте но ма-
ди зма у мо бил ном све ту у ко ме ће „по тре ба за ку ћом (у об ли ку стал ног ста тич ног 
кон теј не ра) као де ла чо ве ко ве пси хо ло шке шмин ке, не ста ти“.20 Ку ћа је по ста ла јед но-
став ни уре ђај ко ји се мо же но си ти, а град ма ши на у ко ју се при кљу чу је. „По крет ни 
дом“ (The Dri vein Ho me) пред ста вио је не ку вр сту одев не ко же ко ја је мо гла да се сма-
њу је или по ве ћа ва у за ви сно сти од ве ли чи не по пу ла ци је ко ју са др жи. Ја стуч но во зи ло 
(The Cus hic le), дом ко ји се но си на ле ђи ма – та при вре ме на ма ху на, ко нач но је дез ин-
те гри са ла ку ћу. Од тог тре нут ка, Ар хи грам се кре тао у ста њу ме та мор фо зе, ко је су 
де фи ни са ли као не пре ста но про мен љи во, али увек по сто је ће окру же ње, хи брид не 
мон та же ко је су исто вре ме но би ле и ма сов но про из ве де не и при ват ни све то ви, „увек 
жи ви, али ни ка да исти“.

Уоп ште ни но ма ди зам ве зи вао се за свет ски си стем ло ци ра ња, ге не ри шу ћи „тре нут-
на на се ља“ у су сре та њу лич но сти и окру же ња: „Им пли ка ци је на из ме нич ног гру пи са ња 
и пре гру пи са ња упу ћу ју да би ње го во ко нач но од ре ди ште мо гло би ти град-анар хи ја, 
од но сно да кон цепт „ме ста“ по сто ји је ди но у уму.“ За раз ли ку од си ту а ци о ни ста, Ар хи-
грам се ни кад ни је су прот ста вљао си сте му из по зи ци је спо ља, у че ка њу да до ђе ре-
во лу ци ја, већ је ме њао си стем из ну тра ко ри сте ћи тех но ло ги ју ко ја је та да би ла до-
ступ на. Би ла је то гип ка ли ни ја ко ја је бе жа ла твр дој ли ни ји си ту а ци о ни ста да би се 
при кљу чи ла Кон стан то вом Но вом Ва ви ло ну – оства ре ној уто пи ји.

При пад ни ци Ар хи гра ма, па пир на ти ар хи тек ти ко ји су сма тра ли ар хи тек ту ру за-
бав ном игром, са згра да ма на при кљу чак ко је хо да ју, ис по ста ви ли су се као стро ги и 
опа сни на след ни ци си ту а ци о ни ста, њи хо ви не по бе ди ви про тив ни ци.

(С ен гле ског пре вео Ни ко ла Ђо ко вић)

20 Arch, op. cit., стр. 51–52.


