
545

„суп тил на по ру га у сим фо ни јиˮ не раз ли ку је од „пи ја ног про сја ка ко ји 
ски да пан та ло не и по ка зу је зад њи цу че сти том све ту ,ˮ јер су обе по бу не 
лич не и пру жа ју крат ко трај ну уте ху. Упр кос не за вид ном по ло жа ју ко ји 
је Шо ста ко ви ча при мо рао да у сво јим го во ри ма кле ве та и осу ђу је мно
ге умет ни ке ко је је при ват но це нио, у Шу му вре ме на је осет на Барн со ва 
на кло ност пре ма свом про та го ни сти, те је че сто не мо гу ће пре ци зно од
ре ди ти да ли је не ки фраг мент уну тра шњи мо но лог или го вор на ра то ра. 
Чи та лац са о се ћа са Шо ста ко ви чем чак и он да ка да ком по зи тор из да је 
сво ја на че ла у име не ке бу ду ће, ап стракт не сло бо де ко ју же ли да осво ји 
за сво ју му зи ку јер, за раз ли ку од Хре њи ко ва, он сво ју сра мо ту но си скру
ше но, по пут пе сни ка што је про сио на ули ци са тран спа рен том на ко јем 
је пи са ло „ПЕ СНИК .ˮ На по слет ку, Барнс не да је од го вор на пи та ње ко је 
од зва ња овим ро ма ном – ко ме при па да умет ност – јер, по пут тро зву ка 
три ју ча ша с вот ком на кра ју ро ма на, „му зи ка при па да му зи ци ,ˮ а звук 
зву ку – и ни шта дру го не пре о ста је на кон смр ти ком по зи то ра.

По пут суп тил не иро ни је у Шо ста ко ви че вим ком по зи ци ја ма, тра
гич на фи гу ра Оси па Ман дељ шта ма над ви ја се над Шу мом вре ме на као 
сво је вр сни ко рек тив, под сет ник на мо гу ћу суд би ну ру ског ком по зи то ра 
да су окол но сти би ле дру га чи је – да ислед ник ко ји је тре ба ло да га осу ди 
ни је и сам био осу ђен на смрт у пр вом де лу ро ма на, или да је Шо ста ко
вич од био да осу ди Стра вин ског и све ди си ден те у го во ру у САД. Ипак, 
упр кос ода би ру те ме ко јом Барнс по ку ша ва да осве тли ста тус умет ни ка 
и ње го ве умет но сти у то та ли тар ним ре жи ми ма, Шум вре ме на не спа да 
у ње го ва нај бо ља оства ре ња пре све га јер се не рет ко сти че ути сак већ 
ви ђе ног, од но сно по но вље них ми сли и оп штих ме ста, али сва ка ко за вре
ђу је чи та лач ку па жњу као дру га чи ја пер спек ти ва у од но су на, Бо чо ни
је вим на сло вом ре че но, оне ко ји оста ју. 

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ

ПО ГЛЕД НА ЗЛАТ НО ДО БА МУ ЗИЧ КОГ СПО ТА

Пе тар Јон чић, Му зич ке сли ков ни це осам де се тих, Слу жбе ни гла сник, Бео
град 2015

Зби ља пра во чу ђе ње иза зи ва чи ње ни ца да се до са да ни те о риј ски 
ни прак тич но ни ко од до ма ћих ау то ра ни је озбиљ ни је по ду хва тио из у
зет но атрак тив не те ме ко ја је обе ле жи ла нај леп ша се ћа ња ви ше ге не ра
ци ја мла дих љу ди, као што је то учи нио Пе тар Јон чић у сво јој сту ди ји 
Му зич ке сли ков ни це осам де се тих, у из да њу бе о град ског Слу жбе ног гла
сни ка из 2015. го ди не. Као да је и кроз не до ста так ва ља не те о риј ске ре
флек си је овој ре во лу ци о нар ној по ја ви екра ни за ци је по пу лар них му зич ких 
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хи то ва, на ро чи то у по ме ну тој де ка ди, да та пот це ње на уло га и зна чај, 
иа ко је есте ти ка ви деоспо то ва из осам де се тих трај но обе ле жи ла со ци
ја ли за ци ју ми ли о на ти неј џе ра и не што ста ри јих у том пе ри о ду. 

По де ље на у се дам по гла вља, из у зет но ди зај нер ски опре мље на, са 
мно штвом илу стра тив них сли чи ца на го то во сва кој стра ни, ова књи га 
раз ма тра, под се ћа и по ле ми ше, а пре вас ход но упу ћу је на (по но во) пре слу
ша ва ње и (на ро чи то) пре гле да ва ње не пре глед ног оби ља спо ме ну тих ком
по зи ци ја на да нас не из бе жном You Tu be ка на лу. Та ко ће па жљи ви чи та
лац Му зич ких сли ков ни ца осам де се тих ве ро ват но књи гу чи та ти по ред 
мо ни то ра свог ра чу на ра исто вре ме но упо ре ђу ју ћи ана ли зу до тич них ну
ме ра са сво јим вла сти тим, ма хом на кнад ним, до жи вља ји ма тих оства ре ња. 
А спи сак ау то ра пе са ма ко је су обе ле жи ле ту злат ну еру ви део спо та 
уи сти ну је им пре си ван, па ће мо ми та ко ов де на ве сти тек не ке од њих: 
Du ran Du ran, The Cu re, Ja pan, Kim Wil de, Da vid Bo wie, The Stran glers, 
Ul tra vox, El ton John, Jean Mic hel Jar re, AB BA, De pec he Mo de, Fo re ig ner, 
Mic hael Jac kson, Ta ni ta Ti ka ram, Ma don na, R. E. M., Pet Shop Boys итд.

Спо то ви као та кви са ми не би оста ви ли то ли ко не по врат ну уло гу 
у исто ри ји по пу лар не му зи ке да их у том по ду хва ту ни су при ље жно 
пра ти ле та да но во на ста ју ће му зич ке те ле ви зи је, MTV пре оста лих. Ну жно 
је раз у ме ти осо бе ни дух епо хе, ка да ни је као да нас све би ло „на до хват 
ру ке” на мре жисвихмре жа и ка да се за сва ко при ка зи ва ње оми ље ног 
му зич ког бро ја че ка ло да ни ма и не де ља ма пред екра ном спе ци ја ли зо ва них 
ТВ ста ни ца. На мно го ме ста у сту ди ји Јон чић ар гу мен ту је ка ко су та да
шњи спо то ви у од но су на по то ње екра ни за ци је му зич ких под ло га пред
ста вља ли оно што је не ми филм зна чио за исто риј ски раз вој ки не ма то
гра фи је – по чет не ко ра ке у де фи ни са њу и фор ми ра њу есте ти ке до тич ног 
ме ди ја. У свом раз ма тра њу ау тор се стро го др жи два при сту па те ми: 
на уч но по пу лар ног и те о риј ског. Усме ре на на нај ши ре сло је ве љу би те ља 
му зи ке, на ро чи то оне ко ји су ову по чи ња ли да слу ша ју у „Пе ри кло во 
до ба” спо тов ске есте ти ке, он исто вре ме но де мон стри ра и ре спек та бил но 
по зна ва ње струч них филм ских и те ле ви зиј ских тер ми на, ко ји не ће увек 
би ти ла ко про ход ни сва ком од чи та ла ца. Ко ре не кре а тив не екс пло зи је 
упра во у том до бу Јон чић на ла зи у от по ру пре ма ау то ри те ту као та квом, 
па је та ко и увек при су тан бунт ов де био из ра жа ван кроз сна жну ин ди
ви ду ал ност му зи ча ра и ау то ра њи хо вих спо то ва.

Про ли фе ра ци ја ове вр сте пре зен та ци је ма сов ног му зич ког ства ра
ла штва на ла га ла је им пе ра тив но при кла ња ње те ку ћој се зон ској мо ди и 
по сте пе ном укљу чи ва њу у по тро шач ко дру штво, са оним за во дљи вим 
до дат ним еле мен том при ви да вла сти те ори ги нал но сти и раз ли чи то сти 
у то ме. Оно што је ци ља ну по пу ла ци ју из два ја ло од оста лих сег ме на та 
ста нов ни штва би ло је па жљи во осми шља ва но у по ру ка ма усме ра ва ним 
ка омла дин ским гру па ма. На мно го ме ста у књи зи ау тор до ка зу је ка ко је 
уме ће ма ни пу ла ци је до се гло им пре сив не раз ме ре, и то у та квом об ли ку 
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да ње ни ре ци пи јен ти то га ни ка да ни су по ста ли све сни. Су штин ску на
сло ње ност на тра ди ци ју ре клам не ин ду стри је ов де по ја шња ва Деј вид 
Фин чер: „Сва ки ка дар у ње му пре тен ци о зно је по ру чи вао да је по пу лар
на кул ту ра у слу жби кон цеп та за до вољ ства и од но си се на мно ге аспек
те тог за до вољ ства, по себ но на ма ни пу ла ци ју љу ди ма и мо ћи.” Фин чер 
по ру чу је да ба вље ње по пу лар ном кул ту ром кроз му зич ки ви део мно го 
ви ше го во ри о дру штве ној ди на ми ци, стра те ги ја ма пред ста вља ња и 
ко лек тив ној под све сти: „Умет ност је од ре кла ме по зај ми ла моћ ко му ни
ка ци је и ма ни пу ла ци је, али и увид у ор га ни за ци ју еко ном ског си сте ма.” 
Про сла вље ни фо то граф Кор бин та ко је у сво јим спо то ви ма те жио ка из
јед на ча ва њу фо то граф ског из ра за и умет нич ких стре мље ња, при ла го ђе
них из ра жај ним сред стви ма осам де се тих. Ва ља на гла си ти и пре у зи ма ње 
ар хе тип ских мо ти ва из ли ков них умет но сти, па се та ко ма ка бриј ски на чин 
схва та ња смр ти ја вља у гот ском пе ри о ду, што ће у мр твач кој игри (dan ce 
ma ca bre) по ста ти те мат ски оквир за осми шља ва ње ну ме ре „Ci ti es in Dust” 
са ста ва Si o ux sie and the Ban she es.

Јон чић у Му зич ким сли ков ни ца ма осам де се тих до след но оба си па 
чи та о ца оби љем те о риј ских и са др жај них по да та ка, по пут за ни мљи вих 
де та ља са сни ма ња, сим па тич них анег до та, кон тро верз них ин тер вјуа, 
на кнад них се ћа ња и то ме слич но. Дру га по ло ви на осам де се тих до но си 
ја сну пре ва гу ima geа у од но су на ин хе рен тан ква ли тет са ме му зи ке, па 
се број ни бен до ви су ко бља ва ју у кре и ра њу, пре у зи ма њу или за др жа ва
њу већ јед ном до стиг ну тог „ими џа” на осно ву ори ги на ла ко ји ни је ни 
по сто јао у тре нут ку ка да је сва ки но ви из во ђач же лео да па ра зи ти ра на 
пред ста ви оног ста рог. Сим бо лич ко је од не ло ја сну и де фи ни тив ну пре
ва гу у од но су на ре ал но у пе ри о ду „но вог ро ман ти зма”. По себ ну па жњу 
ау тор скре ће на ди на мич ну и тур бу лент ну исто ри ју чу ве не швед ске 
гру пе AB BA, ко ја је за осам го ди на кон ти ну и ра ног и по све ће ног ра да на 
ства ра њу ви зу ел ног окви ра сво је му зи ке пру жи ла ви ше ин фор ма ци ја о 
свом ра ду не го што би то био у ста њу да учи ни би ло ко ји до ку мен та рац! 
По сма тра ју ћи са мо њи хо ве спо то ве би ли би смо и да нас у ста њу да у пот
пу но сти ре кон стру и ше мо њи хо ву про фе си о нал ну и жи вот ну са гу. То је 
у ве ли кој ме ри слу чај и са Мај клом Џек со ном, чи ји иден ти тет ма сов не 
поп ико не, тран сфор ма ци је до ни воа ап сур да и гро те ске, осли ка ва још 
је дан од ра них спо то ва за пе сму „Thril ler”, ко ји је, по Јон чи ће вом ту ма
че њу, по врат но ути цао на са мог умет ни ка и на ње го ву же љу да до слов но 
тран сфор ми ше сво је (цр но) ли це.

И док је про во ка ци ја оно што је обе ле жи ло по че так де це ни је, што 
смо би ва ли бли жи ње ном за вр шет ку она је би ла све ма ње ви дљи ва: не
ста ло је оних кла сич но ан га жо ва них те ма по пут ока ме ње ног бло ков ског 
су ко бља ва ња, те ма ти за ци је со ци јал не бе де у Афри ци и већ на зи ра не 
гло бал не еко ном ске кри зе, за ра чун са мо све сне кри ти ке са мо до вољ не 
ин ду стри је му зич ких спо то ва. Слав ни спот „Sled ge ham mer” Пи те ра 
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Ге бри је ла вер но до ча ра ва на ста нак људ ског би ћа од су сре та спер ма то
зо и да и јај не ће ли је, оплод ње, до по то њег раз во ја у са мо стал ну је дин ку. 
Умет ник ко ји је мо жда нај ек спли цит ни је кри ти ко вао за пад ну кул ту ро
ло шку хи по кри зи ју и су штин ски не рав но пра ван од нос Пр вог и Дру гог 
био је ни ко дру ги до Деј вид Бо у ви, у не ко ли ко спо то ва ко ји се де таљ но 
ана ли зи ра ју у овој сту ди ји. Ме ђу тим, и по ред по вр шне сен за ци је, и да ље 
је тре нут на им пре си ја ви зу ел ним ути ском бр зо усту па ла сво је ме сто 
рав но ду шно сти, на тра гу исто вре ме ног за до во ља ва ња естет ских прох
те ва му зи ча ра и пу бли ке. Знат ну уло гу у овој сту ди ји за у зи ма и пре до
ча ва ње на прет ка у ка ри је ри ау то ра са мих спо то ва, од ко јих су нај та лен
то ва ни ји, или на пр о сто они са на кло ње ни јим окол но сти ма, ус пе ли да 
ка сни је оства ре и за па же ну хо ли вуд ску ка ри је ру као „пра ви” ре ди те љи 
игра них фил мо ва!

Про дук ци ја Go dley&Cre me до ла зи до за кључ ка ка ко та да ре во лу
ци о на р но мо дер на те ле ви зиј ска фор ма не про из во ди ста бил не пред ста ве 
и ти ме ис кљу чу је сво ју де ко ра тив ну уло гу, па су са мим тим ње не осо
би не дру га чи је вр сте од сли кар ских и ва јар ских. Сва ко ко ри шће ње са
о бра зно ње ном ме ди ју мо ра ло је но си ти и про ме ну умет нич ког из ра за. 
Ако је ишта би ло пре те ча ин тер не та, тог ре во лу ци о на р ног ме ди ја де ве
де се тих, он да је то би ла упра во те ле ви зи ја у прет ход ној де це ни ји, а као 
њен са вр шен ре пре зен тант тај из раз пред ста вљао је му зич ки спот, ко ји 
се у го то во тре нут ној бр зи ни пре но сио на све стра не на ше пла не те. Гра
ни це ерот ске про во ка ци је у ре гу лар ним вре мен ским ин тер ва ли ма по ме
ра не су Ма до ни ним спо то ви ма, ко ји су као свој уна пред ура чу на ти пред
у ми шљај са др жа ва ле мо гућ ност – чак и по же љан ис ход – за бра не спо та 
у свр ху јав них де ба та и кон тро вер зи. Пи о нир ски рад ове про дук ци је 
мо же мо про на ћи још у ви деу „Girls on Film” гру пе Du ran Du ran из ју ла 
1981, што нам го во ри да Ма до на ни је би ла са свим ори ги нал на у све сној 
екс пло а та ци ји де ли кат ног ви зу ел ног из ра за, али не сум њи во је сте нај
упор ни ја и нај хра бри ја да у то ме у ци љу соп стве не про мо ци је ис тра је. 
Сво ја про грам ска раз ми шља ња о вла сти том умет нич ком ра ду и пре ва зи 
не све сног, слу чај ног и кре а тив ног у од но су на пла ни ра ну и пре тен ци о
зну умет нич ку фор му ка рак те ри стич ну за де ка ду или две по сле, Го дли 
је са жео у скре та њу па жње на ства ра о ца му зи ке, а не на пра те ћи филм
ски рад њој по све ћен. „Ми слим да пу бли ку не тре ба да за ни ма ко пра ви 
ви део. Ње но ин те ре со ва ње тре ба да бу де окре ну то ка му зи ча ру. За да так 
ре ди те ља је да при ка же оно нај бо ље од умет ни ка, да га су о чи с је дин стве
ним и не ствар ним кроз ви деоспот. То ком осам де се тих ни ко од нас ни је 
био озбиљ но схва ћен. Тек кра јем де ве де се тих, а по себ но кра јем 2000. го
ди не, об ја вљу ју се са бра ни ра до ви не ких му зич ких ре ди те ља на ДВДју. 
Да нас је то умет ност, а не ка да је би ла са мо до бра за ба ва”, при се ћа се Го дли.

Фун да мен тал не про ме не сти жу сре ди ном ове де це ни је, на ро чи то на 
Остр ву, где је, за ра чун до та да до ми нант них и пре о вла ђу ју ћих са ста ва 
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ко ји су у свом му зич ком из ра зу пре и спи ти ва ли иден ти тет ска пи та ња и 
ди ле ме, до ла зи ло до ма сов ног на ле та дис ко жан ра, а му зич ки спо то ви 
као та кви гу бе сво ју кру ци јал ну ва жност ме ђу омла дин ском по пу ла ци
јом. Ана ли зи ра ју ћи стил знат ног бро ја ау то ра тог пе ри о да, Јон чић под
се ћа ка ко се ве ћи на њих за до во ља ва ла пу ким укло пља ва њем сли ке са 
му зич ком под ло гом, тек стом или ими џом фронт ме на/бен да. Ма ло је 
би ло истин ских ино ва то ра и оних ко ји су би ли спрем ни на од ва жан 
ис ко рак, по пут већ по ме ну тог Кор би на и кон цеп ту ал них елек трода да
и ста Go dley&Cre me, у од но су на при ље жне из во ђа че ра до ва ко ји су се 
спрем но по во ди ли за ста во ви ма и же ља ма му зич ких зве зда, и сход но 
то ме би ли у осет но ве ћој ме ри ан га жо ва ни у ин ду стри ји тог пе ри о да. Још 
је дан ку ри о зи тет ко ји ов де за слу жу је да бу де по ме нут је сте отво ре на 
не тр пе љи вост рок и хе ви ме тал бен до ва пре ма ви део умет но сти ко ја се 
ја сно мо гла уви де ти још по чет ком де це ни је. И он да ка да су да ва ли свој 
при ста нак за из ра ду не ког спо та, они су ма хом би ли тек ове ко ве че ња ре
жи ра ног жи вог на сту па, по што је онај истин ски ро кер ски ха би тус ну жно 
под ра зу ме вао и од ре ђе ну фи ло зо фи ју сва ко днев ног жи во та, тј. до слов но 
раз у ме ва ње и при хва та ње тек сто ва ком по зи ци ја. Све то је, раз у ме се, 
су штин ски раз ли чи то у од но су на ве ћи ну поп из во ђа ча, ко ји су ви деопре
зен та ци ји соп стве не му зи ке да ва ли не сра змер но ве ли ки зна чај. 

Онај пра ви и скри ве ни мо тив за ова кву хи пер про дук ци ју ви деоспо
то ва би ла је ра зу мљи ва пре тен зи ја ка сла ви и бо гат ству, ко ја пак ни по
што ни је сме ла да се у та квом све тлу екс пли цит но и при ка же. На ме сто 
умет нич ких исти на она истин ска мо ти ва ци ја ле жа ла је у до бр ој ста рој 
те жњи ин ду стри је ка ства ра њу про фи та, а ако се уз то ство ри и по не ко 
вред но умет нич ко де ло, уто ли ко бо ље, али са мо ко ла те рал но, а ни ка ко 
са уна пред од ре ђе ним не при стра сним ци љем. Је дан од ау то ра су ми ра 
до тич ни пе ри од кроз ре ка пи ту ла ци ју те и по то њих де це ни ја, упо ре ђу је 
их и вред но сно од ре ђу је: „’Осам де се те су би ле не ви не. Ми слим да не 
же лим да бу дем ре ди тељ му зич ких спо то ва да нас као што сам же лео 
он да. Тех но ло ги ја чи ни све оно што смо та да ра ди ли ужи во. Не ка да су 
иде је би ле до бре. Да нас ви ше ни су. Те же је би ти ори ги на лан. Са да је 
до шло до те де мо кра ти за ци је у ме ди ји ма, што је у не ку ру ку сјај но. Али 
са да сви зна ју све. Му зич ке ком па ни је он да ни су ни шта зна ле, баш као 
ни му зи ча ри. Али ни ми ни смо мно го зна ли па смо мо гли да ра ди мо шта 
смо же ле ли. По сто ја ла је сло бо да’, за кљу чу је Грант слич но као и ње гов 
ко ле га Стив Бе рон.” 

Про то ком вре ме на ин ду стри ја му зич ких спо то ва све ви ше гу би на 
зна ча ју, а тај про цес је по себ но убр зан по ја вом и ма сов ним ши ре њем 
ин тер не та на свим ме ри ди ја ни ма. Са да го то во не за ми сли во де лу ју сце не 
гло бал ног иш че ки ва ња пре ми је р ног еми то ва ња не ког на ја вље ног спо та 
оми ље ног му зич ког са ста ва, ко је се, са свим из ве сно, ви ше ни ка да у тој 
ме ри не ће по но ви ти. Ау тор суп тил но уви ђа ка ко су (са мо) та да под јед на ко 
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пра во на јав но пре по зна ва ње свог ра да има ли и ма ли екс пе ри мен тал ни 
про јек ти ано ним них ау то ра или по чет ни ка, као и ме га ло ман ски про јек ти 
ве ли ких сту ди ја, ко ји су за по тре бе сво је ре жи је би ли у мо гућ но сти да 
по тр о ше знат на фи нан сиј ска сред ства. Раз дел ни цу на ко јој се умет нич ке 
тен ден ци је трај но гу бе у ма гла ма ко мер ци јал них по ду хва та пред ста вљао 
је ула зак у де ве де се те, а чи ни се да раз вој гло бал не мре же ни је по го до
вао и оп стан ку те да љем на прет ку овог сег мен та ин ду стри је: „Ка да се све 
те при че и ле ген де о сни ма њу спо то ва узму у об зир, по ста је ја сно за што 
су де ве де се те по ста ле гло бал ни фил тер. Би ло је нео п ход но су прот ста ви
ти се им про ви за ци ја ма, а спот све сти на ко мер ци јал ни про из вод и ума
њи ти ње го ву пре тен зи ју на ста тус умет нич ког де ла. Чи ни ло се да је му
зич ки ви део био де ли мич но ока ме њен у на чи ну про дук ци је и ди фу зи је 
баш у тре нут ку раз во ја на пред ни је ин ду стри је ин тер не та...” 

У за кључ ном де лу књи ге Јон чић под се ћа ка ко је и на ша сре ди на 
та да би ла из у зет но раз ви је на у том по гле ду. Ноћ ни про грам бе о град ске 
те ле ви зи је ни у че му бит ном ни је за о ста јао за нај бо љим за пад ним ТВ 
из дан ци ма, а уве ли ко је пред ња чио над ве ћи ном пре о ста лих европ ских 
те ле ви зиј ских ста ни ца. По ме ни мо са мо еми си је „Бе о град но ћу” и „Ро кен
ро лер”, ко је су уме шно ком би но ва ле Ме ле то ву и Бо у ви је ву есте ти ку у 
са рад њи ре ди те ља, му зи ча ра и ви зу ел ног умет ни ка. Јон чи ће ве Му зич ке 
сли ков ни це осам де се тих је су вред на сту ди ја ко ја у мо дер ном „cros so ver” 
ма ни ру уме шно ком би ну је две мо жда нај по пу лар ни је ма сов не умет но
сти са вре ме ног до ба: филм и му зи ку. Сво ју пре вас ход ну пу бли ку она 
тра жи ме ђу при пад ни ци ма ге не ра ци ја ко је су сво ју со ци ја ли за ци ју про
ла зи ле у ери ни чим не по му ће не вла да ви не есте ти ке му зич ких спо то ва 
осам де се тих, али ће би ти дра го це но и ин фор ма тив но шти во и они ма 
ко ји ма тај пе ри од не пред ста вља ви ше од јед ног не у трал ног исто риј ског 
тре нут ка.

 
Де јан ПЕ ТРО ВИЋ




