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АЛИ НА ГА ДОМ СКИ ТО ДО РО ВИЋ

ОП ТИ КА У УМЕТ НО СТИ,  
КОН ТРО ВЕРЗ НА ТЕ МА

СА ЖЕ ТАК: За ин те ре со ва ност по зна тог бри тан ског умет ни ка 
Деј ви да Хок ни ја за на чин ра да фран цу ског сли ка ра Ен гра раз ви ла се 
у на уч ну те зу, до ку мен та рац БиБиСи ја, мно го пре да ва ња, кон тра
те за и ко нач но у кон тро верз ну и бо га то илу стро ва ну књи гу Тај но 
зна ње. По ла зна тач ка ове књи ге је ве ли ка раз ли ка у ве ро до стој ном, 
„фо то граф ском” на чи ну при ка зи ва њу све та у европ ском сли кар ству 
по чет ком 15. ве ка у од но су на прет ход ни пе ри од. Хок ни је прет по ста
вио да је ова на гла про ме на на ста ла та ко што су, ско ро 200 го ди на 
ра ни је не го што се прет ход но ми сли ло, умет ни ци по че ли да ко ри сте 
оп тич ка по ма га ла као што су ка ме ра оп ску ра, со чи ва и кон век сна 
огле да ла и да су она до ве ла до от кри ћа ли не ар не пе р спек ти ве и кја
ро ску ра. Ова те за је иза зва ла, од сво је по ја ве 2000. го ди не, бур не 
ре ак ци је, на ро чи то ме ђу исто ри ча ри ма умет но сти. У овој књи зи, 
ко ја је до пу ње но из да ње пр ве из 2001. го ди не, Хок ни пред ста вља 
ре зул та те сво јих ем пи риј ских, прак тич них екс пе ри ме на та са оп тич
ким по ма га ли ма за ко је ве ру је да су их ко ри сти ли ста ри мај сто ри. 

Књи га је по де ље на на три де ла. У пр вом су ви зу ел ни до ка зи, 
од но сно ре про дук ци је раз ли чи тих де ла ста рих мај сто ра ко ја Хок ни 
ана ли зи ра и на осно ву ко јих из во ди за кључ ке у при лог сво јој те зи 
и ре про дук ци је ње го вих огле да. У дру гом де лу се на ла зе мно го број
ни тек сто ви ко ји го во ре о упо тре би оп тич ких сред ста ва, о по тре би 
за са кри ва њем зна ња итд. У тре ћем де лу књи ге се на ла зи пре пи ска 
ко ју је Хок ни во дио са при ја те љи ма, исто ри ча ри ма умет но сти, 
на уч ни ци ма, и об ја вље ни тек сто ви у ча со пи си ма. За ни мљи во је 
шти во не са мо за љу би те ље умет но сти и са ме умет ни ке већ и за 
ши ру пу бли ку ко ја се ин те ре су је на ко ји на чин при ка зу је мо тр о
ди мен зи о нал ну ствар ност на дво ди мен зи о нал ној по вр ши ни. 
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста ри мај сто ри, пе р спек ти ва, ка ме ра оп ску ра, 
ка ме ра лу ци да, оп тич ка сред ства у умет но сти, исто ри ја умет но сти, 
Деј вид Хок ни, Хок ни –Фал ко ва те за.

Ис тра жи ва ње сти ла и умет нич ког је зи ка сли ка ра то ком ре
не сан се по ка зу је да је по чет ком 15. ве ка до шло до на глог на пу
шта ња до та да шњег на чи на сли ка ња у ко рист из ра зи то на ту ра ли
стич ког при ка зи ва ња. Шта је до ве ло до та ко на гле и убе дљи ве 
про ме не сти ла сли ка ња? Да ли је у пи та њу би ла мо да, про ме њен 
укус или не ки дру ги раз ло зи? Сва ка ко је „ре а ли сти чан” из глед 
по р тре ти са них омо гу ћа вао бо љу про да ју сли ке, та ко да су ко мер
ци јал ни раз ло зи би ли очи глед ни. Али ка ко је до шло до та ко из
ра зи те и пот пу не про ме не у при ка зи ва њу ко ја се за крат ко вре ме 
про ши ри ла на ве ли ки број умет ни ка и ство ри ла ја ко тр жи ште 
ко је је но ви та лас „тач ног” пред ста вља ња ли ко ва и обје ка та учи
нио та ко до ми нант ним?

Та кво пи та ње је се би по ста вио Деј вид Хок ни (1937), бри тан
ски сли кар ко га је ис тра жи ва ње сли кар ских тех ни ка и њи хо вих 
ути ца ја свр ста ло у ред са вре ме них ана ли ти ча ра чи је су ана ли зе 
и за кључ ци по ста ли го то во јед на ко по зна ти и ути цај ни као што 
су то би ла ње го ва плат на, цр те жи, фо то гра фи је и дру ги ме ди ји у 
ко јим се опро бао то ком свог ду гог ства ра лач ког ве ка.

Хок ни је ва књи га Тај но зна ње – от кри ва ње из гу бље них тех
ни ка ста рих мај сто ра1 пр ви пут об ја вље на 2001, ре зул тат је ви ше
го ди шњег ис тра жи ва ња ко је је има ло за циљ да при ка же ње го ву 
те зу да је на гла по ја ва на ту ра ли зма у умет но сти ре не сан се ре зул тат 
тех нич ких ино ва ци ја ко је су омо гу ћи ле „та чан” при каз обје ка та и 
ли ко ва, тех ни ке ко ја је, ме ђу тим, оста ла „скри ве на” и – за бо ра вље на.

Хок ни је сли кар, гра фи чар, сце но граф и фо то граф, са бо га
тим, ско ро ше зде се то го ди шњим ис ку ством. Про фе си о нал ну ка
ри је ру је за по чео још као сту дент Кра љев ског ко ле џа умет но сти 
у Лон до ну и већ та да по ка зао из у зе тан цр тач ки та лен тат, ин ди
ви ду а лан стил и бес ком про ми сну во љу да се из ра зи на соп стве ни 
на чин.2 Ра но је сте као ре пу та ци ју та лен то ва ног и пе р спек тив ног 

1 На слов ори ги на ла: Da vid Hoc kney, Sec ret know led ge, re di sco ve ring the 
lost tec hni qu es of the Old Ma sters (но во и про ши ре но из да ње), Tha mes & Hud son, 
Lon don 2006, 328 стр.

2 Го ди не 1962. је од био да се по ви ну је пра ви ли ма Ко ле џа ко ја су зах те
ва ла да за свој ко нач ни ис пит на пра ви цр теж жен ског мо де ла по при ро ди и 
на пи ше есеј. Хок ни је у знак про те ста на сли као Сли ку по при ро ди за ди пло му 
(јед на од пр вих сли ка са ја сном хо мо сек су ал ном по ру ком) и по бу нио се ка ко 
би тре ба ло да бу де оце њен са мо на осно ву свог умет нич ког ра да. Ко леџ је пре
по знао ње гов та ле нат и ре пу та ци ју, про ме нио пра вил ник и омо гу ћио му да 
ди пло ми ра.
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умет ни ка. Ше зде се тих го ди на 20. ве ка, убр зо по сле ди пло ми ра ња, 
пре се лио се у Лос Ан ђе лес, где је по чео да екс пе ри мен ти ше но вим 
сли кар ским ме ди ју мом – акри ли ним бо ја ма, сли ка ју ћи сво је чу
ве не сли ке ба зе на.

Те ме ње го вих сли ка су че сто по р тре ти, мр тве при ро де и пеј
за жи. Екс пе ри мен ти сао је раз ли чи тим тех ни ка ма: пра вио је фо
то ко ла же (не за до во љан тех нич ким огра ни че њи ма фо то гра фи је), 
штам пао је цр те же на фаx ма ши ни, ко ри стио je Qu an tel Pa int box 
– ком пју тер ски про грам за цр та ње ди рект но на екра ну, тех но ло
шке ино ва ци је као Ip ho ne и Ipad по мо ћу ко јих је, из ме ђу оста лог, 
про јек то вао ви тра же за Вест мин сте р ску опа ти ју у Лон до ну, за вр
ше не 2018. го ди не. Од 2010. до 2014. Хок ни је са сво јим ти мом 
сни мао фил мо ве пеј за жа Јорк ши ра, ко ри сте ћи исто вре ме но од 
де вет до осам на ест ка ме ра. Ти фил мо ви су про јек то ва ни си мул
та но, при ка зу ју ве тро ви ти пеј заж или про ме не у при ро ди то ком 
го ди шњих до ба и ими ти ра ју на чин на ко ји ми по сма тра мо свет око 
се бе: очи увек у по кре ту. Ефе кат је сли чан фо то ко ла жи ма ка кве 
је ра ни је пра вио. Сли ке ко је је из ло жио 2017. го ди не су пеј за жи и 
ен те ри је ри на хек са го нал ним плат ни ма, ко ји по тен ци ра ју из вр
ну ту пер спек ти ву. Та ква вр ста ис тра жи ва ња – пре и спи ти ва ње 
на чи на на ко ји ви ди мо про стор и на чин на ко ји га пред ста вља мо 
у сли кар ству, скре та ње па жње на то да су сли ка и цр теж (али и 
екран) дво ди мен зи о нал не по вр ши не и хра брост да ис тра жи но ве 
иде је упр кос тра ди ци о на ли стич ком от по ру – је су лајт мо тив Хок
ни је вог ства ра ла штва од ње го вих мла дих да на. „Ми слим да је 
из у зет но ва жно и уз бу дљи во да умет ник ко ји је про вео жи вот 
(из ви ни, зву чи пост хум но) пре но се ћи оно што ви ди у сли кар ство, 
ин тен зив но, не по сред но по сма тра ју ћи и као при род ну по сле ди цу 
то га, екс пе ри мен ти шу ћи, под вр га ва ’ста ре мај сто ре’ ра ди кал ном 
ис пи ти ва њу... Под јед на ко ва жно и уз бу дљи во, за пу ког исто ри ча
ра, је сте да ви ди ка ко тво ја тре нут на ин те ре со ва ња чи не са став ни 
део ис тра жи ва ња ко ји ма се ба виш од по чет ка сво је про фе си о нал не 
ка ри је ре” – Мар тин Кемп о Дев јви ду Хок ни ју, из пре пи ске.

Тај но зна ње – от кри ва ње из гу бље них тех ни ка ста рих мај
сто ра је бо га то илу стро ван при каз Хок ни је ве прет по став ке да су 
умет ни ци још од по чет ка 15. ве ка ко ри сти ли оп тич ке про јек ци је 
као по моћ при цр та њу и сли ка њу и да је та прак са тра ја ла све до 
от кри ћа фо то гра фи је. Он сма тра да је но ви ре а ли зам тих сли ка 
имао огро ман ути цај и на умет ни ке ко ји та сред ства ни су са ми ко
ри сти ли, али су их ко пи ра ли. То је био до ми нан тан на чин гле да ња 
на свет све до по ја ве хе миј ске фо то гра фи је по чет ком 19. ве ка. Та
да су мо дер ни умет ни ци од лу чи ли да од ба це оп тич ке про јек ци је 
као не до вољ но исти ни те, да по тра же но ве из во ре ин спи ра ци је у 
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умет но сти ма ван Евро пе, у кул ту ра ма ко је та ква сред ства ни су 
до та да ко ри сти ла и да на ђу лич ни из раз за оно што не по сред но 
ви де и до жи ља ва ју. Зна ње о то ме ка ко се оп тич ке алат ке ко ри сте 
је у ме ђу вре ме ну за бо ра вље но, па отуд и на слов књи ге.

Књи га се са сто ји из три де ла. У пр вом де лу (о ко ме ће би ти 
ви ше ре чи ка сни је) Хок ни пред ста вља свој нај ва жни ји, ви зу ел ни 
до каз. По ла зи од свог ду го го ди шњег ис ку ства сли ка ра и цр та ча, 
илу стру је сво ју те зу о ре про дук ци ја ма чу ве них де ла ста рих мај
сто ра па жљи во их ана ли зи ра ју ћи и при ка зу је сво је прак тич не 
екс пе ри мен те са раз ли чи тим оп тич ким ин стру мен ти ма. 

Дру ги део књи ге са др жи пи са не до ка зе. Хок ни ов де на во ди 
тек сто ве ра зних ау то ра од кра ја 13. ве ка до да нас. Не ки од тих 
тек сто ва го во ре о по тре би за скри ва њем но вих от кри ћа и о раз ло
зи ма за та скри ва ња. Је дан је чу ва ње про фе си о нал них тај ни (сли ка ри 
и ста кла ри су не ка да би ли део истог есна фа у 15. ве ку у Бри жу, 
што он сма тра бит ним до ка зом да су умет ни ци ма би ла до ступ на 
со чи ва и огле да ла). За ни мљив је по да так да су ста кла ри у Ве не ци ји 
у 13. ве ку би ли при си ље ни да се пре се ле на остр во Му ра но ка ко 
би се из бе гли по жа ри од пе ћи за ста кло и ка ко би их бо ље кон тро
ли са ли. Њи ма је, по це ну смр ти, би ло за бра ње но да на пу сте остр во, 
па је би ло уо би ча је но да се из нај ми про фе си о нал ни уби ца ко ји би 
пра тио од бе глог ста кла ра чак до Бе ча. Дру ги раз лог је што је сва
ко но во от кри ће или изум та да би ло из ло же но ри зи ку да бу де про
гла ше но је ре сом (сре ди ном 13. ве ка па ри ски би скуп је об ја вио де крет 
ко јим је осу дио све иде је ко је су тра ди ци о нал ни и кон зер ва тив ни 
те о ло зи сма тра ли суб вер зив ним. Тај де крет је имао ути ца ја и ван 
гра ни ца Па ри за и о оп тич ким про јек ци ја ма не ма ни ка квих пи са
них до ка за све до 16. ве ка. Оп ште је по зна то ка кве је по сле ди це 
сно сио Га ли лео Га ли леј). 

Још је дан раз лог за тај но ви тост је из бе га ва ње мо гућ но сти да 
зло на мер не ко ле ге ома ло жа ва ју, али и при сво је но ве иде је и от кри
ћа. Сле де тек сто ви из во да из струч них књи га на те му пер спек ти
ве (ме ђу њи ма је и Ма не ти јев лич ни опис чу ве не Бру не ле ски је ве 
де мон стра ци је ли не ар не пер спек ти ве на при ме ру фи рен тин ске 
Кр сти о ни це) и оп тич ке про јек ци је (упут ства за бру ше ње со чи ва; 
еги пат ска, етрур ска и грч ка ме тал на огле да ла и ста кле на за чи ју 
се из ра ду зна од сред њег ве ка). Ду го је зна ње о пра вље њу огле да ла 
од ста кла и че ли ка би ло тај на јед не не мач ке рад ње, да би по чет ком 
16. ве ка два Му ран ца то ком два де се так го ди на сте кла екс клу зив
но пра во на њи хо ву про из вод њу; ка сни је се то зна ње ра ши ри ло 
Евро пом. Сле де опи си ка ме ре оп ску ре (ко ја је по ста ла део мо дер
не на уч не за ба ве у ра ци о нал ном 18. ве ку) и ка ме ре лу ци де (лич ни 
опис из у ми те ља), на кон њих и тек сто ви о прет по став ка ма дру гих 
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ау то ра о то ме да ли су по је ди ни умет ни ци ко ри сти ли оп тич ка 
сред ства. Ту се на ла зе и ре про дук ци је гра фи ка и цр те жа из 16, 17. и 
18. ве ка на ко ји ма се по ја вљу је ка ме ра оп ску ра и спи си ко ји са др же 
упут ства о ње ном ко ри шће њу. 

Тре ћи део књи ге под се ћа на епи сто лар ни де тек тив ски ро ман, 
а чи не га есе ји ко је је Хок ни об ја вио на ову те му и пре пи ска са 
струч ња ци ма из раз ли чи тих обла сти, во ђе на не ко ли ко го ди на, у 
ко јој је раз ме њи вао иде је, су ге сти је и до ка зе ко ји су ко нач но до
ве ли до об ја вљи ва ња ове књи ге. Тај део је по себ но за ни мљив јер 
по ка зу је ка ко је ра сло Хок ни је во уз бу ђе ње то ком ис тра жи ва ња. 
Ту се мо же про чи та ти ка ко је вре ме ном до би јао ин фор ма ци је и 
по др шку и ка ко је, у не ку ру ку, за ра зио са го вор ни ке сво јим ен ту
зи ја змом, до тле да су пи сма раз ме њи ва на у сва ко до ба да на и 
но ћи без об зи ра на то где су се са го вор ни ци у том тре нут ку на ла
зи ли. Хок ни јев ен ту зи ја зам је био та ко сна жан да је од 1999. до 
2001. го ди не пот пу но пре стао да сли ка и по све тио се ис кљу чи во 
екс пе ри мен ти са њу оп тич ким ала ти ма. Ве ли ку по др шку у раз ме ни 
иде ја је имао од исто ри ча ра умет но сти Мар ти на Кем па и фи зи ча ра 
и оп ти ча ра Чар лса Фал ка. Фал ко је на пра вио раз ли чи те тех нич ке 
про ра чу не и утвр дио да по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да су умет
ни ци ре не сан се ко ри сти ли оп тич ка сред ства. До тог ре зул та та је 
до шао ана ли зи ра ју ћи са ме сли ке а и на осно ву зна ња о ала ти ма 
ко ји су та да умет ни ци ма би ли на рас по ла га њу. Са рад ња са Фал ком 
је до ве ла до об ја вљи ва ња Хок ни –Фал ко ве те зе, ко ја је по ста ла 
ме та мно гих ди ску си ја, кон тро верз них ми шље ња, на уч них ра до
ва, по кре ну ла је ис тра жи ва ња и до ка зи ва ња pro et con tra ко ја још 
увек тра ју.3 

Хок ни јев при ступ је ем пи риј ски: на осно ву иде ја до ко јих је 
до шао па жљи ви јим по сма тра њем сли ка, ре кон стру и сао је прет по
ста вље не ала те и усло ве у ко ји ма су умет ни ци ре не сан се ства ра ли. 
По чео је прак тич на ис тра жи ва ња уз по моћ ка ме ре лу ци де, да би 
за тим ко ри стио кон кав но огле да ло ка ко би про јек то вао сли ку на 
зи ду или па пи ру у мрач ној ко мо ри (про јек ци ја кон кав ног огле да ла 
пра ви обр ну ту и из вр ну ту сли ку: го ре по ста је до ле, ле во по ста је 
де сно и мо же ухва ти ти са мо ма ли део при зо ра та ко да се пред ме ти 

3 Чарлс Фал ко (Char les Fal co, 1948) је, из ме ђу оста лог, из ра чу нао тач ну 
жи жну да љи ну кон кав ног огле да ла за ко је он и Хок ни ве ру ју да је Јан ван Ајк 
ко ри стио за сли ка ње лу сте ра на сли ци Ар нол фи ни са су пру гом, а на осно ву из
гле да тог лу сте ра. Деј вид Сторк (Da vid G. Stork, 1964), фи зи чар, ис тра жи вач, 
струч њак за оп ти ку, ин фор ма ти ку, исто ри чар умет но сти и нај же шћи про тив ник 
Хок ни је ве те зе од ње ног пр вог об ја вљи ва ња, је са сво јом гру пом на уч ни ка до
шао до пот пу но раз ли чи тих за кљу ча ка и то ком го ди на је ка те го рич ки и си сте
ма тич но, ско ро оп се сив но, од ба ци вао по свим став ка ма Хок ни –Фал ко ву те зу 
у пот пу но сти.
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мо ра ју по на о соб сме шта ти ис пред ру пи це за про јек ци ју, чи ме за
др жа ва ју из глед ан фас). По том је ко ри стио со чи во ко је да је про
јек ци ју на ве ћој по вр ши ни (ства ра са мо обр ну ту сли ку го редо ле, 
иа ко и да ље оста је про блем плит ке ду бин ске оштри не). Ре зул та ти 
тих екс пе ри ме на та бит но пот кре пљу ју ње го ву те о ри ју.

Све је по че ло Хок ни је вим оби ла ском Ен гро ве4 из ло жбе Por tra
its by In gres: Ima ge of an Epoch у На ци о нал ној га ле ри ји у Лон до ну, 
по чет ком 1999. го ди не. Ен гр је по чет ком 19. ве ка жи вео у Ри му и 
ви ше од 10 го ди на ра дио као пор тре ти ста, цр та ју ћи, за све га не ко
ли ко са ти (то ком па у зе за ру чак), фран цу ске ту ри сте на про пу то ва њу. 
Хок ни, и сам вешт пор тре ти ста, био је ин три ги ран тим цр те жи ма 
и за пи тао се за што су Ен гро ви цр те жи олов ком та ко нео бич но 
ма ли (до 30 cm ду жа стра на) и ка ко је ус пео да са та квом си гур но шћу, 
без ис прав ки и при прем них цр те жа, за вр ши пор тре те ко ји оста
вља ју ути сак „тач них”, од но сно ве ро до стој них, иа ко су ство ре ни 
у крат ком вре мен ском ро ку. Из ис ку ства је знао ка ко је те шко 
по сти ћи ве ро до стој ност не по зна тог мо де ла, бу ду ћи да тај по сао 
зах те ва мно го са ти ра да. 

Та ко ђе је при ме тио да се у ка та ло гу из ло жбе рет ко, ако уоп
ште, го во ри о тех ни ци ко јом су пор тре ти ра ђе ни. Ка да је уве ли чао 
ре про дук ци је, Хок ни је схва тио да га под се ћа ју на цр те же Ен ди ја 
Вор хо ла5, јер су има ли исту вр сту кон тур не ли ни је, цр та не без 
окле ва ња, ја сне и од луч не. Хок ни је знао да је Вор хол цр те же ра
дио оп цр та ва ју ћи при каз про јек то ван по мо ћу епи ско па, па је по
сум њао да је и Ен гр мо жда ко ри стио не ко тех нич ко по ма га ло. 
На га ђао је да је у пи та њу ка ме ра лу ци да и убр зо је од лу чио да је 
и сам упо тре би ка ко би про ве рио ту прет по став ку.6 Хок ни је тако, 
по чет ком 1999. го ди не, по чео да пра ви се ри ју пор тре та олов ком и 
ре про дук ци је тих цр те жа се мо гу ви де ти на по чет ку књи ге, на
спрам ре про дук ци ја Ен гро вих пор тре та олов ком. 

4 Жан Огист До ми ник Ен гр (Jean Au gu ste Do mi ni que In gres, 1780–1867) 
је био чу ве ни фран цу ски сли кар. Иза зи вао је ди вље ње и био ви со ко це њен и 
тра жен пор тре ти ста свог вре ме на. Ње го ва де ла нас и да нас фа сци ни ра ју и по
ста вља ју ви сок стан дард на ту ра ли зма и си гур но сти у цр те жу, ко ји мо гу из гле
да ти не до сти жни.

5 Ен ди Вор хол (Andy War hol, 1928–1987) је био умет ник попар та.
6 Ка ме ра луцидa (ca me ra lu ci da) је на зив за оп тич ку алат ку ко ју је 1807. 

го ди не па тен ти рао Ви ли јам Хајд Во ла стон (Wil li am Hyde Wol la ston, 1766–1828), 
фи зи чар, оп ти чар и хе ми чар, а ко ја се са сто ји од ме тал ног др жа ча на ком се 
на ла зи че тво ро у га о на при зма. Ка ме ра луцидa се за ка чи за рад ну по вр ши ну и 
цр та чу про јек ту је ка оку два пут обр ну ту сли ку при ка за ко ји се на ла зи ис пред 
ње га (у овом слу ча ју мо де ла). Ту про јек ци ју цр тач ви ди на па пи ру, та ко да је 
мо же оп цр та ти. Ко ри шће ње ка ме ре лу ци де ни је ла ко и зах те ва ве шти ну и ис
ку ство. На зив ка ме ра луцидa (све тла со ба) по ти че од чи ње ни це да за ње ну 
упо тре бу ни је по треб на та ма, као у слу ча ју ка ме ре оп ску ре – „там не со бе” 
(мрач не ко мо ре) ко ја је пре те ча фо тоапа ра та. 
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Вре ме ном је от крио да та кав рад зах те ва ја ко осве тље ње ко
је ства ра ду бо ке сен ке, ка кве је пре по знао на сли ка ма Ка ра ва ђа и 
Ве ла ске за. Та чи ње ни ца на ве ла га је да па жљи ви је пост ма тра сли ке 
тих и дру гих ста рих мај сто ра. По чео је да при ме ћу је, ка ко је на вео, 
ка рак те ри сти чан „оп тич ки из глед” у сли ка ма већ с по чет ка 15. ве ка. 

Је дан од кључ них тре ну та ка у том ис тра жи ва њу ко ји је Хок
ни ју омо гу ћио да ство ри ши ри по глед на ту про бле ма ти ку је био 
ка да је уз по моћ аси стен та по чео да ства ра свој Ве ли ки зид, ка ко 
га је на звао, ду га чак пре ко 20 ме та ра. (На са мом по чет ку књи ге, 
на су прот ним стра на ма ко је отва ра њем при ка зу ју Ве ли ки зид, на
ла зе се Христ Пан то кра тор, са јед ног ви зан тин ског мо за и ка из 
12. ве ка, и је дан пор трет Вин сен та ван Го га с кра ја 19. ве ка. Хок ни 
твр ди да су ти пор тре ти слич ни ји ме ђу соб но не го сви оста ли на
ста ли у ме ђу вре ме ну.) Ве ли ки зид пред ста вља не ку вр сту вре мен
ске лен те исто ри је за пад но е вроп ског сли кар ства од ка сног 14. до 
по чет ка 19. ве ка. Ту се на ла зе ре про дук ци је сли ка, цр те жа и гра
фи ка раз ли чи тих умет ни ка (хо ланд ски и фла ман ски сли ка ри у 
гор њој, а ита ли јан ски у до њој по ло ви ни) и слу же као илу стра ци
ја Хок ни је ве те зе: да су умет ни ци ко ри сти ли оп тич ке алат ке као 
што су обич на и кон кав на огле да ла, со чи ва или ком би на ци ју тих 
алат ки за про јек ци је ко је су би ле по моћ на сред ства при сли ка њу 
и цр та њу и то мно го ра ни је не го што се прет ход но ве ро ва ло. 

Хок ни твр ди да је упо тре ба оп тич ких сред ста ва, од но сно про
јек ци ја ко је оне пра ве, глав ни раз лог на гле по ја ве и бр зе рас про стра
ње но сти на ту ра ли зма у умет но сти за пад не Евро пе то ком ре не сан
се и да су та оп тич ка сред ства ко ри шће на све до по ја ве хе миј ске 
фо то гра фи је по чет ком 19. ве ка. Та ко у јед ном ин тер вјуу Хок ни твр ди: 
„Исто ри ја умет но сти је за пра во исто ри ја оп ти ке (исто ри ја ко ри шће
ња оп тич ких сред ста ва).”7 На ви ше ме ста у књи зи ау тор под вла чи 
да је до те те зе до шао за хва љу ју ћи мо дер ној тех но ло ги ји. На исти 
на чин су умет ни ци прет ход них епо ха жу ри ли да при гр ле ко ри сне 
ино ва ци је и тех нич ка до стиг ну ћа ко ја су им олак ша ва ла по сао, 
твр ди он. Мо гућ ност да од штам па ви со ко ква ли тет не ре п ро дук
ци је умет нич ких де ла из раз ли чи тих епо ха чи ји се ори ги на ли 
чу ва ју по це лом све ту до зво ли ла му је да од јед ном са гле да и упо
ре ди та де ла и от кри је све ви ше де та ља ко ји упу ћу ју на упо тре бу 
оп ти ке, та да нај но ви јег тех но ло шког до стиг ну ћа.

Та сме ла прет по став ка је уз бур ка ла јав ност, ка ко исто ри ча ре 
умет но сти, та ко и струч ња ке из дру гих обла сти, али је под ста кла 
и на но ве екс пе ри мен те.8

7 Ин тер вју на те ле ви зи ји СиБиСи, еми си ја „60 Mi nu tes”, 2002. го ди не.
8 Тим Џе ни сон (Tim Je ni son) је ин же њер, ис тра жи вач и је дан од осни ва ча 

ком па ни је New Tek Inc за хар двер и софт вер ко ја про из во ди ви део и ала те за ви део, 
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Об ја вљи ва ње Хок ни је вих есе ја, БиБиСиjевог до ку мен тар ца 
о тој те зи, пр вог из да ња ове књи ге 2001. го ди не, а по том и Хок ни – 
Фал ко ве те зе, иза зва ло је из у зет но бур не ре ак ци је. Глав на за мер ка 
је био, пре све га, не до ста так пи са них до ка за, а он да и не по сто ја ње 
ква ли тет них со чи ва и огле да ла у то вре ме, мо гућ ност да се при ка
зи пред ме та у скра ће њу до би ју по мо ћу ге о ме триј ских про ра чу на 
и ли не ар не пер спек ти ве или јед но став но по сма тра њем, пи та ње 
осве тље ња (Сторк је твр дио да би би ло по треб но из у зет но мно го 
све ћа да да ју ја ко осве тље ње ко је се да нас по сти же ре флек то ри ма, 
ма да Хок ни и Фал ко твр де да су умет ни ци ко ри сти ли при род ну сун
че ву све тлост), чи ње ни ца да се Хок ни осла њао пр вен стве но на 
сли ке као основ ну до ку мен та ци ју.9 Хок ни је, ме ђу тим, остао чвр сто 
при сво јој те зи.

Па жљи во по сма тра ју ћи сли ке ста рих мај сто ра, Хок ни је при
ме тио ве ли ку раз ли ку у на чи ну сли ка ња ли ца и тка ни на из ме ђу 
ка сног 14. и ра ног 15. ве ка. У књи зи се че сто по ја вљу ју при ме ри 
Ђо та10, ко ји је у сво је до ба ва жио за ве ли ког ино ва то ра ре а ли зма, 
а чи је сли ке да нас де лу ју „при ми тив но” у по ре ђе њу са би ло ко јим 
умет ни ком 16. ве ка. На при ме ру раз ли чи тих ша ра и де зе на на тка
ни на ма на раз ли чи тим сли ка ма, об ли ку тур ба на ко ји пра ти об лик 
гла ве и пре ци зно сти са ко јом су на сли ка ни од бље сци на окло пи ма, 
Хок ни твр ди да је за та кву вр сту при ка за по треб но да се ни мо дел 
ни умет ник не по ме ра ју. То је она вр ста за мр зну те, ста тич не сли ке 
ка кве по сто је на фо то гра фи ја ма, а ко је до жи вља ва мо као „тач не”.

Хок ни тврди да су умет ни ци, зна ју ћи да по мо ћу кон кав ног 
огле да ла мо гу пра ви ти про јек ци је у мрач ној со би, по че ли да ко ри
сте та ис ку ства ра ди ре ал ни јег при ка зи ва ња све та око се бе (сма тра
ло се да то при ро да „цр та све тлом”). Тај мо де ран на чин сли ка ња 
је вр ло бр зо сте као ве ли ку по пу лар ност, по ста вио но ви стан дард 
и ра ши рио се по це лој за пад ној Евро пи то ком са мо не ко ли ко го ди
на. Хок ни сма тра да су до тог от кри ћа до шли пре све га хо ланд ски 

за 3D мо де ло ва ње, и про дук ци ју за пер со нал не ра чу на ре. Он је, за ин те ре со ван 
овом књи гом и фа сци ни ран фо то ре ал но шћу Вер ме ро вих сли ка, од лу чио да, уз 
по моћ ре ди те ља Пенa Џи ле та (Penn Jil let te), на пра ви до ку мен та рац о свом по
ку ша ју да на сли ка сво ју вер зи ју Вер ме ро ве сли ке Час кла ви ра. Ње го ва основ на 
прет по став ка је би ла да је Вер мер ко ри стио ка ме ру оп ску ру. Џе ни сон је пр во 
на пра вио тр о ди мен зи о нал ни ком пју тер ски мо дел Ве ме ро ве со бе са сли ке. Онда 
је, то ком пет го ди на, на ба вио или сам кон стру и сао на ме штај, ви траж и све 
оста ле еле мен те у со би до нај сит ни јих де та ља. На у чио је да пра ви уља не бо је 
тех ни ком ко ја је би ла до ступ на у Хо лан ди ји у 17. ве ку, да би ко нач но, уз по моћ 
про јек ци је огле да ла и со чи ва, а без ика квог прет ход ног ис ку ства у сли ка њу, 
на сли као сво је де ло. Филм Ти мов Вер мер је еми то ван 2013. го ди не.

9 Ка сни је је на уч ник Чарлс Фал ко до ка зао да се про јек ци је мо гу на пра
ви ти и по мо ћу обич них ста кла за на о ча ре.

10 Ђо то ди Би до не (Gi ot to di Bi do ne, 1267–1337) је био ита ли јан ски сли кар.
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сли ка ри око 1430. го ди не. Док су у Ита ли ји умет ни ци ко ри сти ли 
ма те ма тич ки си стем про ра чу на ва ња ли не ар не пер спек ти ве да би 
при ка за ли сво је зна ње о све ту, у Хо лан ди ји су сли ка ри при ка зи
ва ли оно што ви де по мо ћу про јек ци ја, а то су све тлост и сен ке. 
„Од об ја вљи ва ња пр вог из да ња 2001, ка да је Хок ни прет по ста вљао 
да су огле да ла и со чи ва ко ри шће на као по моћ на сред ства, до про
ши ре ног из да ња из 2006. он је по стао уве рен у то да су су штин ске 
ка рак те ри сти ке ре не сан сног сли кар ства ли не ар на пер спек ти ва и 
кја ро ску ро11, не из бе жна по сле ди ца упо тре бе оп ти ке у сли кар ству.”12 
По сто је мно ги умет ни ци за ко је Хок ни сма тра да ни су ко ри сти ли 
оп тич ка по ма га ла, као што је Ми ке лан ђе ло, ко ји је сли као пре 
све га фре ске, Рем брант, а он да и Ру бенс, ко ји се пак ди вио Ка ра
ва ђу и ко пи рао га. Ру бен со ва вер зи ја По ла га ња Хри ста у гроб има 
при род ни ји из глед, лак ше се „чи та”, док је Ка ра ва ђо ва дра ма тич
ни ја, али из гле да као да је гру па пред ста вље них љу ди од се че на од 
по за ди не, као да је у пи та њу по зо ри шна сце на.13 Хок ни не осу ђу је 
ни јед не ни дру ге, ни ти из но си вред но сне су до ве; он це ни ква ли тет 
сли ке ис кљу чи во на осно ву ње них ли ков них вред но сти и у то ме 
се пот пу но сла жем са ау то ром.

Хок ни је ве иде је о то ме ко је ко га по зна вао, ка да су се мо гли 
сре сти и да ли су при то ме мо гли да раз ме не тај не за на та ни су по
др жа не не сум њи вим до ка зи ма, јер их не ма, али он ипак, као де тек
тив, те мељ но ис тра жу је тра го ве, ло гич ки по ста вља прет по став ке 
и те о ри ја ко ју та ко по ста вља де лу је убе дљи во. Он на га ђа да је 
мо жда агент бан ке Ме ди чи у Бри жу (на вод но је то био Ђо ва ни 
Ар нол фи ни14, чи ји је пор трет по себ но ва жан и у исто ри ји умет
но сти и у Хок ни је вој те зи), на не ки на чин по слао јед но кон кав но 
огле да ло у Ита ли ју, да је сли кар Ан то не ло да Ме си на15 то огле да ло 

11 Кја ро ску ро (chi a ro scu ro, ита ли јан ски: све тлотам но) је тех ни ка ко ја се 
ко ри сти у ли ков ној умет но сти за пред ста вља ње све тло сти и сен ке ко ји де фи
ни шу во лу мен тр о ди мен зи о нал ног пред ме та или фи гу ра.

12 Из ре цен зи је књи ге (ко ја об у хва та и ана ли зу ка сни јих кон тро верз них 
рас пра ва на те му Хок ни је ве те зе), Фран че ска Ма ца фе ра (Fran ce sco Maz za fer ro) 
на сај ту: http://let te ra tu ra ar ti sti ca.blog spot.com/2016/06/da vidhoc kney.html.

13 Већ го ди на ма раз ли чи ти струч ња ци ана ли зи ра ју Ка ра ва ђо ве сли ке, 
чи ји су из у зет но ре а ли стич ни из глед и дра ма тич на упо тре ба кја ро ску ра по кре
ну ли то ком 16. и 17. ве ка вој ску след бе ни ка, и спе ку ли шу о ње го вом на чи ну 
ра да, јер он ни је пра вио при прем не цр те же ни ти је оста вио пи са не за бе ле шке. 
Ње го ве сли ке је Хок ни ин тен зив но ана ли зи рао и че сто ци ти рао као при мер 
зна лач ке упо тре бе про јек ци је чи ји су из глед ко пи ра ли и они ко ји те про јек ци је 
мо жда ни су са ми упо тре бља ва ли.

14 Ђо ва ни Ар нол фи ни (Gi o van ni Ar nol fi ni, 1400–1452) је био ита ли јан ски 
тр го вац ко ји је жи вео у Хо лан ди ји. Пор трет Ар нол фи ни са су пру гом Ја на ван Ај ка 
(Jan van Eyck) је јед на од пр вих уља них сли ка, чу ве на због сво је ле по те, сло же не 
ико но гра фи је, пер спек ти ве и ли ков ног про сто ра про ду бље ног огле да лом.

15 Ан то не ло да Ме си на (An to nel lo da Mes si na, 1430–1479) је био ита ли јан
ски сли кар, чи ја де ла по ка зу ју ве ли ки ути цај фла ман ског сли кар ства и за ко га 
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ви део и упо тре био га (мо жда му га је по ка зао Бру не ле ски, спе ку ли
ше ау тор), по сле че га се зна ње о ње го вом ко ри шће њу ра ши ри ло. 
У дру гом де лу књи ге, ме ђу тек сту ал ним до ка зи ма, има ви ше тек
сто ва ко ји го во ре у при лог тој те о ри ји, ма да је мо је ми шље ње да 
су ви зу ел ни до ка зи ко је на во ди не дво сми сле ни и убе дљи ви ји. 

Вред ност ове књи ге ле жи у то ме што нам ау тор скре ће па жњу 
на кон вен ци је у схва та њу умет но сти (и кла сич не и мо дер не) ко јих 
ни смо све сни. Мо де ран чо век, на вик нут на фо то гра фи је, те ле ви зи ју 
и фил мо ве, не за па жа ко ли ко се раз ли ку је оно што око ви ди не
по сред но и оно што се ви ди кроз објек тив или со чи во. На при мер, 
људ ско око ни кад не ви ди део при зо ра као му тан, јер се око стал но 
при ла го ђа ва и из о штра ва сли ку, ства ра ју ћи на тај на чин ја сну и 
оштру сли ку чи та вог при зо ра. Со чи во, с дру ге стра не, као што 
сва ки фо то граф зна, има огра ни че ну ду бин ску оштри ну ко ја за ви
си од ква ли те та са мог со чи ва и ње го ве жи жне да љи не (по сти за ње 
до бре оштри не свих пла но ва сли ке је не што чи ме се фо то гра фи 
да нас по себ но по но се). На сли ка ма Ја на Вер ме ра, умет ни ка „Злат
ног до ба” хо ланд ског сли кар ства 17. ве ка, па жљи ви по сма трач ће, 
на гла ша ва Хок ни, при ме ти ти да су не ки де ло ви сли ка бла го мут ни, 
док су од бле сци пре ци зно осли ка ни као тач ке све тло сти. За Вер
ме ра је, до ду ше, већ уве ли ко при хва ће на чи ње ни ца да је ко ри стио 
ка ме ру оп ску ру. По зна то је и да је ње гов су сед и, ка сни је, из вр ши
лац ње го вог те ста мен та био Ан то ни ван Ле вен хук, про из во ђач со
чи ва и ми кро ско па.16 Ти ме се об ја шња ва из у зет но фо то ре а ли сти чан 
из глед Вер ме ро вих сли ка.

Уо би чај ена је за блу да да је ка ме ра изум 19. ве ка. Али ка ме ра 
ни је от кри ве на, она је при род на по ја ва. Оп тич ка про јек ци ја мо же 
да се де си пот пу но при род но кроз про цеп у ро лет на ма у ина че 
мрач ној со би. Ка ме ра оп ску ра бу квал но зна чи „мрач на со ба”. Нема 
по тре бе за со чи ви ма или огле да ли ма, ма да ће про јек то ва на сли ка 
би ти мут на, али ако се со чи во ин ста ли ра у ма ло ши ри отвор, сли
ка ће би ти све тли ја и ја сно из о штре на. От кри ће фо то гра фи је је у 
ства ри от ки ће хе ми ка ли ја ко је мо гу да фик си ра ју сли ку уну тар 
ка ме ре. Али те сли ке у ка ме ра ма су већ би ле ви ђа не сто ти на ма го
ди на до тог тре нут ка.17 Раз у ме ти за што је ово ва жно зна чи раз у ме ти 
раз ли ку из ме ђу гле да ња све та у три ди мен зи је и пред ста ве све та 
у две ди мен зи је. Шта ви ди мо ка да гле да мо свет у три ди мен зи је? 

се ве ру је да је увео уља но сли кар ство у Ве не ци ју, ода кле се тех ни ка про ши ри ла 
Ита ли јом. Ни је по зна то ка ко је до тог зна ња до шао.

16 Ан то ни ван Ле вен хук (An to nie Phi lips van Le e u wen ho ek, 1632–1723) је 
био из у ми тељ пр вог ми кро ско па и сма тра се „оцем бак те ро ло ги је” и „оцем ми
кро би о ло ги је”.

17 Ка ме ру оп ску ру је опи сао Ари сто тел још у 4. ве ку пре но ве ере.
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Ви ди мо ли ни је и по вр ши не, на рав но и ма су, али и ону фа сци нант ну 
ствар зва ну про стор, оно што се на ла зи та мо где пре ста је мо је те ло 
и по чи ње тво је. Ка ме ра пак ви ди ли ни је и по вр ши не, не про стор. 
Ово је очи глед но у фо то гра фи ја ма пеј за жа: оне су пло шне на на
чин на ко ји сли ке не мо ра ју да бу ду. Упр кос све при сут но сти фо то
гра фи је, вр ло ма ло љу ди је да нас ви де ло жи ву оп тич ку про јек ци ју 
при ро де – људ ско би ће је ис кљу че но из ка ме ре у ко рист хе ми ка ли ја. 
Из у ми те љи фо то гра фи је – Ни јепс, Да гер и Фокс Тал бот18 – на ла зе 
се на са мом кра ју пе ри о да то ком ко јег је оп тич ка про јек ци ја би ла 
уо би ча је на. „Ка ме ре оп ску ре су би ле уве ли ко до ступ не у про дав
ни ца ма с по чет ка 18. ве ка” – из ја вљу је Хок ни. 

Ка ме ра оп ску ра се по ка за ла као из у зет но ко рист на алат ка за 
умет ни ке, иа ко има и сво је не до стат ке. Јед на од раз ли ка из ме ђу 
оно га ка ко ви ди око и ка ко ви ди ка ме ра су, на при мер, сен ке. Људ
ско око ви ди де та ље и у сен ка ма по ја ко осун ча ном да ну, док се 
у ка ме ра ма ти де та љи гу бе у ко рист оштри не осве тље них де ло ва. 
Та кве раз ли ке су ја сно уоч љи ве у не ким цр те жи ма пеј за жа ен гле
ских умет ни ка по чет ком 19. ве ка, што по ка зу је да су ка ме ре оп ску ре 
би ле у ши ро кој упо тре би мно го пре по ја ве хе миј ске фо то гра фи је, 
твр ди Хок ни. Још јед на ма на ка ме ре оп ску ре је плит ка ду бин ска 
оштри на. При цр та њу или сли ка њу пред ме та ко ји се на ла зе рас
по ре ђе ни на (тек и на вр ло ма ло) ве ћој уда ље но сти, по треб но је 
по де си ти оштри ну ма лим по ме ра њем со чи ва, ко је има ту не згод
ну нус по ја ву да по ме ра тач ку не до гле да, по зна ту у ли не ар ној пер
спек ти ви као тач ка у ко јој се ску пља ју све ор то го на ле ли не ар не 
пер спек ти ве.19 На ра до ви ма на ко ји ма је би ло по треб но по де си ти 
со чи во ра ди оштри не дру гог и/или тре ћег пла на ја вља ју се две или 
не ко ли ко не до след них та ча ка не до гле да. То је ви дљи во на сли
ка ма ре не сан сних мај сто ра на ко ји ма су на сли ка ни ори јен тал ни 
те пи си, у то вре ме лук су зна ро ба, че сто пред ста вље ни ка ко би на
гла си ли бо гат ство и ста тус пор тре ти са них (при ме ри сли ка Ло та, 
Хол бај на и Ме млин га20). Сва ки умет ник и на уч ник из Ита ли је у 
15. ве ку је знао пра ви ла ли не ар не пер спек ти ве и та кве се „гре шке” 

18 Жо зеф Ни јепс (Jo seph Nicépho re Niépce, 1765–1833), Луј Да гер (Lo u is
Jac qu esMandé Da gu er re, 1787–1851) и Ви ли јам Хен ри Фокс Тал бот (Wil li am 
He nry Fox Tal bot, 1800–1877).

19 Ли не ар на пер спек ти ва (ге о ме триј ска или пра вил на пер спек ти ва) је 
на чин ства ра ња илу зи је ду би не на рав ној по вр ши ни. За сни ва се на при род ном 
за ко ну да се ли ко ви или ства ри, уда ља ва ју ћи се од по сма тра ча, сра змер но пра
во ли ниј ски сма њу ју. Све па ра лел не ли ни је (ор то го на ле) на сли ци или цр те жу 
се се ку у јед ној тач ки не до гле да на ли ни ји хо ри зон та ком по зи ци је. На сли ка ма 
је мо гу ће од ре ди ти и ви ше та квих та ча ка.

20 Ло рен цо Ло то, Ханс Холбaјн, Ханс Ме млинг (Lo ren zo Lot to, Hans Hol bein, 
Hans Me mling) су би ли сли ка ри сре ди не и кра ја 16. ве ка.
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ни су мо гле де си ти слу чај но. Дру га нус по ја ва по де ша ва ња ду бин
ске оштри не су чуд на из об ли че ња и из ду же ња де ло ва те ла. По не
кад се оне на пр ви по глед не при ме ћу ју, јер су их сли ка ри ве што 
и убе дљи во укла па ли у це ли ну, али па жљи во по сма тра ње ће по
ка за ти чуд на скра ће ња, из у зет но ви со ке или из у зет но сит не љу де 
и нео бич но круп не ша ке и гла ве (Халс, Ка ра ва ђо, Ван Дајк, Зур ба
ран и Јан ван Би лерт21). По себ но је за ни мљи во да је про стор сли ке 
од ре не сан се на да ље вр ло пли так (ако се из у зму пеј за жи у по за
ди ни), а да су пор тре ти че сто сли ка ни као да се на ла зе у ку ти ја ма 
или у окви ри ма про зо ра. По Хок ни је вом ми шље њу, те ка рак те ри
сти ке су ди рект на по сле ди ца упо тре бе тех ни ке про јек ци ја и ње них 
огра ни че ња.

По сто је мно ги ко ри сни аспек ти оп тич ких про јек ци ја за умет
ни ке ко ји су их зна лач ки ко ри сти ли. Као и фо то гра фи ја, пред ност је 
би ла мо гућ ност сли ка ња ефе мер них из ра за ли ца као што је осмех. 
У књи зи по сто је при ме ри сли ка та квих из ра за ли ца, од Ђо та у 14. 
ве ку и дру гих то ком 15. ве ка, али онај ко ји не дво сми сле но до жи вља
ва мо као „та чан” је осмех Ве се лог му зи ча ра Хон тор ста22, Ка ра ва ђо
вог пи ја ни це на сли ци Три јумф Ба ху са и Ве ла ске зо вог Про дав ца 
во де. Уз по моћ оп тич ких про јек ци ја је би ло мо гу ће и ве ро до стој
но на сли ка ти во ће и по вр ће ко је би мо жда ис тру ли ло у то плој 
ме ди те ран ској кли ми пре не го што би умет ник за вр шио сли ку 
(при ме ри шпан ских сли ка ра 17. ве ка), или вла ти тра ве ко је би се 
по ме ри ле уз сва ки да шак ве тра (Ди ре ров цр теж бу се на тра ве23). 
(Сва ки умет ник ко ји ра ди по при ро ди се су о ча ва са тим про бле ми
ма. За Се за на се твр ди да је ко ри стио цве ће од во ска, јер је про цес 
сли ка ња тра јао ду же не го што би оно оста ло све же.) Про јек ци је 
су омо гу ћа ва ле и пре ци зно сли ка ње нај сит ни јих де та ља пер ја 
кри ла, сло же них око врат ни ка, му зич ких ин стру ме на та и ра зних 
пред ме та у скра ће њу, отво ре не стра ни це књи га са но та ма и тек стом 
ко ји пра те за кри вље ност стра ни це и ша ре ко је пра те на бо ре тка ни
на (чи та ва ко лек ци ја та квих пред ме та се на ла зи на ду плом пор тре
ту Ам ба са до ра Хан са Хол бај на24: отво ре не књи ге, ра зни мер ни 

21 Frans Hals, Mic he lan ge lo Me ri si da Ca ra vag gio, Ant hony van Dyck, Fran
ci sko Zur ba ran, Jan van Bij lert су би ли сли ка ри 16. и 17. ве ка.

22 Ger rit van Hont horst, (1592–1656) је био хо ланд ски сли кар.
23 Ве ли ки бу сен, цр теж не мач ког сли ка ра и гра фи ча ра Ди ре ра (Al brecht 

Dürer, 1471–1528).
24 Ханс Холбajн Мла ђи (Hans Hol bein der Jünge re, 1497–1543) је био не мач

ки сли кар, чу ве ни пор тре ти ста и гра фи чар ко ји је жи вео и ра дио у Ен гле ској. 
Ње го ви пор тре ти се по ја вљу ју у књи зи као при ме ри из у зет ног на ту ра ли зма и 
од луч ног, пре ци зног цр те жа са ма лом гре шком: до ња ли ни ја но са се не по кла
па са гор њом ли ни јом усне, што, по Хок ни је вом ми шље њу, зна чи да је Хол бајн 
ве ро ват но ко ри стио оп тич ка по ма га ла и да је та гре шка по сле ди ца по де ша ва ња 
оштри не про јек ци је.
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иснтру мен ти, два гло бу са, ша ре на тка ни на ма и, у пр вом пла ну, ана
мо фор на сли ка ло ба ње).

На не ким сли ка ма још из 15. ве ка при ка за не су на о ча ри и кон
век сна огле да ла, вр ло рет ка и це ње на у то вре ме. Хок ни, уз по др шку 
Фал ко вог струч ног ми шље ња, твр ди да се тех ни ка про из вод ње 
кон кав них огле да ла не раз ли ку је бит но од про из вод ње кон век сних 
и он је си гу ран да је та да би ло мо гу ће на пра ви ти и ко ри сти ти их. 
Хок ни чак сма тра крај ње не ве ро ват ним да умет ни ци ни су ко ри сти
ли мо гућ но сти ко је су им би ле на до хват ру ке. Је дан од пред ме та 
ду го го ди шње де ба те из ме ђу Хок ни ја и Фал ка, с јед не, и Деј ви да 
Стор ка, нај у пор ни јег су па р ни ка, с дру ге стра не, је сте на чин на који 
је на сли кан лу стер на сли ци Ар нол фи ни са су пру гом. На тој сли ци 
је при ка за но и јед но кон век сно огле да ло, је дан од до ка за да су та ква 
од гле да ла би ла у упо тре би у Хо лан ди ји у 15. ве ку. Лу стер је сли
кан без пре прав ки и ски ца, ди рект но на плат ну, је ди на ствар на 
сли ци на сли ка на на тај на чин, и са вр ше но је при ка зан ком пли ко
ван из глед кра ко ва лу сте ра у скра ће њу. Сам лу стер је ви ђен ан фас, 
не од о здо, ка ко би се оче ки ва ло с об зи ром на по ло жај у со би. Хок
ни сма тра да је вр ло мо гу ће је да га је Ван Ајк на сли као та ко што 
је обр нуо плат но ис пред ру пи це на ка ме ри оп ску ри (по што је про
јек ци ја увек обр ну та), та ко да про јек ци ја пред ме та бу де ди рект но 
на плат ну и исли као де таљ но оно што је про јек то ва но. Он твр ди да 
је над том сли ком про вео мно го вре ме на раз ми шља ју ћи о то ме ка ко 
је ура ђе на и да је на осно ву лич ног ис ку ства о вре ме ну по треб ном 
да се та ква сли ка за вр ши за кљу чио, као у слу ча ју Ен гро вих цр те жа, 
да је вр ло ве ро ват но упо тре бље но оп тич ко по ма га ло. Са вре ме ни 
умет ник Ни ко лас Ви ли јамс25 је, као кон тра ар гу мент тој прет по став
ци, на сли као две сли ке слич них лу сте ра не по сред ним по сма тра њем 
објек та. Те сли ке су ко ри шће не као је дан од до ка за про тив Хок ни
је ве те о ри је у мно гим пре да ва њи ма ко је је одр жао Сторк у Евро пи 
и САД.

То ком сво јих екс пе ри ме на та Хок ни је при ме тио да сли ке које 
је ра дио уз по моћ про јек ци је огле да лом има ју за јед нич ки ка рак
те ри сти чан из глед: фрон тал ни при каз објек та, ја ко осве тље ње (као 
ре флек то ром у по зо ри шту), ду бо ке сен ке, пли так про стор, че сто 
као у ку ти ји, из у зет ни ре а ли зам, за у ста вље но вре ме (бу квал но: 
во ће не тру ли, осмех не бле ди). Све или не ке од ових ка рак те ри
сти ка се мо гу ви де ти на сли ка ма од по чет ка 15. ве ка на да ље.

У за ви сно сти од вр сте упо тре бље ног оп тич ког по ма га ла, по
сто је раз ли ке у де та љи ма на сли ка ма. Хок ни је сам до шао до раз
ли чи тих ре зул та та. По чео је ко ри сте ћи ка ме ру лу ци ду, да би по том 

25 Nic ho las C. Wil li ams (1961) је ен гле ски сли кар.
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цр тао уз по моћ про јек ци је кон кав ног огле да ла у за мра че ној со би 
(мо дел се на ла зи на по љу, на ја ком сун цу). Том при ли ком је при
ме тио да се ко ри шће њем со чи ва би ло ко је вр сте до би ја ши ри на 
упо тре бљи ве про јек то ва не сли ке од око три де се так цен ти ме та ра, 
док је све оста ло мут но. Та чи ње ни ца је од ре ђи ва ла прак тич не 
аспек те: цр те жи и сли ке су или мо ра ли би ти ма лих ди мен зи ја, или 
су ве ћи при зо ри са ста вља ни од ви ше ма лих де та ља. Отуд и по
тре ба да се де та љи сли ка укла па ју ко ла жи ра њем, што до во ди до 
чуд них ме ђу соб них од но са и про пор ци ја. По пра ви лу, сви де та љи 
се и да ље ви де ан фас26, без об зи ра на то где се (у про сто ру сли ке) 
на ла зе. Та вр ста про јек ци је је омо гу ћа ва ла не са мо да се пра ве 
ве о ма пре ци зни цр те жи и сли ке по мо де лу већ и да се ко пи ра ју 
већ по сто је ћа де ла (као при мер су да те две Ко та но ве27 ско ро иден
тич не Мр тве при ро де из 1602. и Ве ла ске зов Про да вац во де из 1619. 
и 1620. го ди не).

Хок ни ви ше пу та по на вља да оп тич ка сред ства не ства ра ју 
умет ност већ про из во де про јек ци ју, пред ста ву, ме ри ло. Умет ник 
је од го во ран за кон цеп ци ју и по треб на је ве ли ка ве шти на да се 
пре ва зи ђу тех нич ки про бле ми и ство ри убе дљи во и ква ли тет но 
умет нич ко де ло. Упо тре ба оп тич ких по ма га ла не ума њу је умет
ни ко ву ве шти ну. Хок ни је вој те зи да су умет ни ци ко ри сти ли та 
сред ства на ро чи то су се про ти ви ли не ки исто ри ча ри умет но сти, 
за ко је он твр ди да још увек га је ро ман тич ну пред ста ву о ге ни јал
ним умет ни ци ма са мот ња ци ма ко ји су жи ве ли на пе ри фе ри ји 
дру штва и слу жи ли се са мо сво јом ин ту и ци јом и ин спи ра ци јом 
као по ма га ли ма. Хок ни сма тра да су умет ни ци сво ју про фе си ју 
озбиљ но схва та ли и чи ни ли све што су мо гли ка ко би бо ље при ка
за ли ствар ност и ти ме обез бе ди ли се би кли јен те и сред ства за жи вот.

Што се ти че раз ли ка ко је на ста ју упо тре бом раз ли чи тих вр ста 
про јек ци ја, у овој књи зи по сто ји за ни мљи во по ре ђе ње из ме ђу две 
Ка ра ва ђо ве сли ке исте те ма ти ке: Бо ле сни Ба хус (1594) и Ба хус (1595 
–1596). На сли ка не су у раз ма ку од све га го ди нудв е, али ви дљи ва 
је раз ли ка у при ка зу. На пр вој сли ци Ба хус је бли зу, тик ис пред 
по сма тра ча, док је на дру гој на дис тан ци. На пр вој Хок ни при ме
ћу је де та ље за ко је ми сли да су ко ла жи ра ни у це ли ну, али сли ка ни 
одво је но (гла ва, ру ке са гро здом, ра ме, гу па во ћа у пр вом пла ну), 
док су де та љи на дру гој ујед на че ни и део це ли не. Још јед на раз
ли ка је у то ме што је на дру гој Ба хус ле во рук – до ста че ста по ја ва 

26 En fa ce (фран цу ски), у ли ков ној умет но сти: спре да, с ли ца, ли цем пре ма 
гле да о цу, за раз ли ку од про фи ла или по лу про фи ла.

27 Ху ан Сан чез Ко тан (Juan Sánchez Cotán, 1560–1627) је био шпан ски 
ба рок ни сли кар, по знат пре све га по сво јим мр твим при ро да ма.
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на пор тре ти ма на ред них че тр де се так го ди на. Ко ла жи ра ње ни је био 
нов на чин ства ра ња це ли не сли ка, али кад је у пи та њу из ра зи ти 
ре а ли зам за ни мљи во је при ме ти ти та кве раз ли ке и за пи та ти се шта 
их је мо гло иза зва ти. Хок ни об ја шња ва те раз ли ке ти ме што прет
по ста вља да је Ка ра ва ђо за пр ву сли ку ко ри стио ка ме ру оп ску ру и 
ма ло кон кав но огле да ло, а он да је, ве ро ват но од свог по кро ви те ља 
Кар ди на ла дел Мон теа28, око 1594–1595, до био со чи во (кар ди нал 
је на вод но са ве то вао Га ли ле ја ка ко да уса вр ши свој те ле скоп29), 
ко је је да ло обр ну ту али ши ру сли ку мо де ла. Ви ше ни је би ло по
тре бе за ко ла жи ра њем де та ља, са мо је Ба хус по стао ле во рук. Овај 
тренд ле во ру ких, твр ди Хок ни, тра јао је до по ја ве ква ли тет них 
равних огле да ла ко ја су мо гла да обр ну про јек ци ју; у књи зи по
сто је мно ги при ме ри сли ка на ко ји ма љу ди др же ча ше или дру ге 
пред ме те ле вом ру ком. Дру ги вид ко ла жи ра ња, по Хок ни је вом ми
шље њу, је Ка ра ва ђо ка сни је ко ри стио (као и не ки дру ги умет ни ци), 
а то је упо тре ба истог мо де ла за раз ли чи те „уло ге” уче сни ка у сце
ни сли ке, као у слу ча ју Кар та ро ша, на ко јој је исти мла дић по зи
рао и за ва ра ли цу и за пре ва ре ног. 

Хок ни сма тра да је умет ност од ре не сан се до по чет ка 18. ве ка 
би ла под та квим ути ца јем про јек то ва них сли ка да су оне по ста ви ле 
стан дард пре ва зи ђен тек отр ки ћем хе миј ске фо то гра фи је. Умет ни
ци, ко ји су до тог тре нут ка би ли екс клу зив ни ства ра о ци сли ка и 
ко ји ма је на ту ра ли зам био глав но ме ри ло ква ли те та, осло бо ди ли 
су се по тре бе да ко пи ра ју и ре про ду ку ју ства р ност, и по че ли су 
да тра же но ве на чи не при ка зи ва ња све та око се бе кроз соп стве но 
ис ку ство и но вим сти лом. Се зан, ко га мно ги сма тра ју оцем мо дер
не умет но сти, је ства рао у пе ри о ду ка да је са лон ски ака де ми зам 
под ра зу ме вао упра во она кав при каз су бјек та за ко ји Хок ни твр ди 
да је ди рек тан про дукт оп тич ких про јек ци ја и ко ји сма тра из ве
шта че ним. На при ме ру Бу ге ро о ве Ку па чи це30 на су прот Се за но вим, 
Хок ни скре ће па жњу ка ко су на пр вој сли ци при ка за не илу зи ја и 
фан та зи ја. Сли ка се ба зи ра на кла сич ним иде а ли ма и пре тен ду је, 
не у бе дљи во, да при ка же ствар ност, иа ко она при па да соп стве ном 
има ги нар ном про сто ру, а не гле да о че вом. На Се за но вој31 сли ци 
пак ја сни по те зи чет ком ис ти чу пло шну по вр ши ну сли ке али ку пачи

28 Fran ce sco Ma ria Bo ur bon del Mon te San ta Ma ria (1549–1627) је био ита ли
јан ски кар ди нал, би скуп, ди пло ма та, по зна ва лац умет но сти и по кро ви тељ.

29 Га ли лео Га ли леј (Ga li leo Ga li lei, 1564–1642) је био ита ли јан ски астро
ном, фи зи чар, ма те ма ти чар и фи ло зоф, „отац мо дер не на у ке”, по знат по то ме 
што је, из ме ђу оста лог, уна пре дио те ле скоп.

30 Ви ли јам Адолф Бу ге ро (Wil li amAdolp he Bo u gu e re au, 1825–1905) је био 
фран цу ски ака дем ски сли кар. 

31 Пол Се зан (Paul Cézan ne, 1839–1906) је био фран цу ски сли кар по стим
пре си о ни зма.
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це ви зу ел но из ла зе у про стор гле да о ца. По Хок ни је вом ми шље њу, 
је ди но је још ку би зам по ку шао да дâ но во ту ма че ње на чи на на 
ко ји ви ди мо и нов на чин при ка зи ва ња про сто ра на сли ка ма, али 
је јед но о ки по глед кроз со чи во ипак по стао до ми нан тан у све ту 
раз вит ком фил ма и те ле ви зи је. То је оно што ау тор зо ве „ти ра ни
јом со чи ва”. Он ипак ми сли да се при мат при ка зи ва ња ствар но сти 
опет вра ћа у ру ке умет ни ка кроз но ва тех но ло шка до стиг ну ћа и 
упо тре бом ком пју тер ских про гра ма за об ра ду фо то гра фи ја. У то ме 
ви ди но ву на ду за сли ка ре и сма тра да ће то до ве сти до за ни мљи
вих ре ше ња. 

Хок ни је ва глав на ми сао је да су је ди ни пра ви и тач ни при ка зи 
све та они ко ји су на ста ли од љу ди, из ис ку ства и из ру ке умет ни
ка. Та кве сли ке де лу ју бли же по сма тра чу (чак и кад се гле да ју са 
ве ће раз да љи не) и има ју осо би ну да нас „увла че у сво је вре ме”, да 
нам де лу ју пре по зна тљи во и на ве ћој уда ље но сти, без об зи ра на 
„тач ност” де та ља, јер су на ста ле на исти на чин као и пред ста ва 
ко ју има мо о све ту око се бе: на осно ву раз ли чи тих угло ва по сма
тра ња, про ла ска вре ме на, ефе ка та све тло сти и сен ке, наш мо зак, 
по мо ћу се ћа ња, скла па је згро ви ту це ли ну и пред ста ву оно га што 
ви ди мо. Сли ке на ста ле уз по моћ оп тич ких по ма га ла су одво је не 
од нас, тра же да им ми „да мо сво је вре ме”, оне су део не ког дру гог 
про сто ра, из ван на шег (ов де по ре ди Ка ра ва ђо ву Кор пу са во ћем 
и Се за но ве Ја бу ке).

По глед кроз со чи во је по глед ки кло па, дво о ким љу ди ма не при
ро дан и не та чан. Исто ва жи и за ли не ар ну пер спек ти ву, ко ја је, 
под се ћа он, до ве ла до си сте ма три ан гу ла ци је. На тај на чин је би ло 
мо гу ће мно го пре ци зни је га ђа ње то по ви ма, што је би ла од скоч на 
да ска за вој ну тех но ло ги ју чи ју ко ри сност Хок ни пре и спи ту је. Као 
су про тан при мер ли не ар ној пер спек ти ви, ау тор на во ди раз не ван
европ ске умет но сти ко ји ма је за јед нич ко дру га чи је пред ста вља ње 
пер спек ти ве и не до са так сен ки. Те умет но сти ни су при ми тив не 
већ из ра зи то со фи сти ци ра не, а по ја ву сен ки сма тра ди рект ном по
сле ди цом ко ри шће ња оп тич ких про јек ци ја.

Ми ни смо ма те ма тич ке тач ке, ка же он, оне не ма ју про стор. 
На ша те ла мо жда при хва та ју цен трал ну тач ку гле ди шта, али очи 
на шег ума се кре ћу уна о ко ло и бли зу све му што гле да мо. Ти ра ни
ја со чи ва нам дик ти ра ста ти чан по глед ко ји нам је ис ку стве но стран. 
Хок ни се по зи ва на ки не ско од ба ци ва ње ли не ар не пер спек ти ве (у 
11. ве ку) као не тач не, јер под ра зу ме ва ми ро ва ње ко је је чо ве ку не
свој стве но: чо век ко ји ми ру је је мр тав. То илу стру је ки не ским 
цр те жом пеј за жа Ста ни ште у пла ни на ма Фу чун из 14. ве ка, свит
ка ду гач ког пре ко 6м ко ји се гле да па жљи вим од мо та ва њем и 
за мо та ва њем и ко ји на тај на чин ства ра код по сма тра ча ути сак 
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пу то ва ња кроз пеј заж. Кад се сви так раз ву че у пу ну ши ри ну, до
жи вљај се гу би.32

Хок ни скре ће па жњу и на то ко ли ко ве ру је мо сли ка ма до би
је ним уз по моћ оп тич ких про јек ци ја већ сто ти на ма го ди на. „Ако 
ми сли мо да је оно што се на ла зи ис пред ка ме ре ве ро до стој на исти на, 
он да они ко ји кон тро ли шу оп тич ке при ка зе има ју ве ли ку моћ (филм, 
ре кла ме, ве сти)”, ка же он. Ти ме нам ука зу је на мно го ши ри про
блем ту ма че ња ствар но сти и ве ре у то ту ма че ње, јер ве ли ка моћ 
ле жи упра во у ода би ру и на чи ну при ка зи ва ња ствар но сти, што је 
очи глед но на ро чи то у зе мља ма под то та ли тар ним ре жи мом. Он 
сма тра да је „про блем са оп ти ком као и про блем са фо то гра фи јом: 
ни је до вољ но ствар на, не при ка зу је до вољ но вер но про жи вље но 
ис ку ство”.33

Хок ни јев ем пи риј ски при ступ га је до вео до за ни мљи вих ре
зул та та ко ји по твр ђу ју ње го ве прет по став ке. У при лог ње го вој те зи 
иде чи тав низ екс пе ри ме на та ко је је сам пред у зео и при ка зао и 
ти ме је отво рио пот пу но нов на чин гле да ња на исто ри ју умет но сти, 
или, ка ко би он то ре као, на исто ри ју ства ра ња сли ка. Он нас упу
ћу је да се дис тан ци ра мо од кон вен ци ја, по но во по гле да мо свет око 
се бе и пре и спи та мо на ко ји на чин гле да мо и ка ко то се би пред ста
вља мо. Ње гов при ступ је ху ман, он од ба цу је та ко зва ну објек тив
ност, јер сма тра да је за чо ве ка не тач на, јер ни је про и за шла из ње га, 
већ је ре зул тат не ког дру гог по ма га ла, ала та, со чи ва. Хок ни ве ру је 
да је умет ност ви зу ел на ак тив ност и екс пе ри мен тал на на у ка или, 
да ко ри сти мо из раз Бар ба ре Болт34, он је умет ник ко ји је убе ђен 
у „ма те ри јал ну при ро ду ви зу ел ног ми шље ња”.35 На кра ју кра је ва, 
он је сли кар, не на уч ник, и пре пу шта чи та о цу да сам оце ни ко ли
ко су ње го ве тврд ње ве ро ват не. Из ја вљу је да је ње го ва књи га са мо 
увод у раз ма тра ње и да има још мно го нео д го во ре них пи та ња. Ве
ру је, ипак и не сум њи во, да је ње го ва цен трал на те за тач на. Мно ги 
га сма тра ју за слу жним за по кре та ње рас пра ве о ве зи из ме ђу оп ти
ке и умет но сти, што је до ве ло до но вих ис тра жи ва ња и от кри ћа. 
До по ја ве ње го ве прет по став ке, том про бле ма ти ком се ба вио тек 
по ко ји струч њак.

32 Још 1988. го ди не је Хок ни са ре жи се ром Фи ли пом Ха сом (Phi lip Ha as) 
сни мио до ку мен тар ни филм Је дан дан на Ве ли ком ка на лу са ки не ским ца рем 
или: По вр ши на је илу зи ја, али је и ду би на о ки не ском осли ка ном свит ку из 17. 
ве ка. Филм се ба ви те мом пер спек ти ве и на ра ци је у ки не ској умет но сти пре 
уво ђе ња за пад но е вроп ске ли не ар не пер спек ти ве.

33 Из Хок ни је ве би о гра фи је, ау то ра Кри сто фе ра Сај мо на Сај кса (Chri stop her 
Si mon Sykes, Hoc kney: The Bi o graphy, 1975–2012, Vol. 2, Do u ble day, New York 2014).

34 Бар ба ра Болт (Bar ba ra Bolt, 1950) је пре да вач, спи са те љи ца, умет ни ца 
и те о ре ти чар ка умет но сти.

35 http://let te ra tu ra ar ti sti ca.blog spot.com/2016/07/da vidhoc kney.html.
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Ми слим да вред ност Хок ни је ве књи ге Тај но зна ње ле жи у 
то ме што по ка зу је на ко ји на чин је крај њи из глед сли ке по сле ди
ца ко ри шће ња од ре ђе них тех ни ка, а не са мо по сле ди ца тре нут ног 
ли ков ног уку са. Та ко ђе сма трам да је ау тор, упр кос мно го број ним 
ви ше го ди шњим оспо ра ва њи ма, по твр дио да је ме ро да ван за ту 
вр сту ис тра жи ва ња. Ако пак за кљу чи мо да ње го ви ста во ви ни су 
у пот пу но сти тач ни, оста ју мно го број на отво ре на пи та ња. Не ма
ње ва жно, на ро чи то за умет ни ке, је да ски да вео и чи ни људ ским 
ста ре мај сто ре чи јим смо се ве шти на ма ди ви ли као не до сти жним 
ви си на ма бо го ва. Он де ми сти фи ку је иде ју о њи хо вој ге ни јал но сти, 
али ти ме не ума њу је њи хо ву вред ност и та ле нат. На пр вој кон фе
рен ци ји по све ће ној ње го вој те зи, у де цем бру 2001. на Ин сти ту ту 
за ху ма ни стич ке на у ке Уни вер зи те та у Њу јор ку, у пре пу ној са ли 
њу јор шког Прав ног фа кул те та, при ка зао је сво ју те зу об у чен у бе лу 
мај цу са нат пи сом Op tics do not ma ke marks, тј. „Оп тич ка сред ства 
не цр та ју”. То је од у век био, а би ће и да ље по сао умет ни ка. 
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