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МЕ ДИЈ СКА УМЕТ НОСТ ТА ЊЕ ВУ ЈИ НО ВИЋ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је пред ста вље на умет ност Та ње Ву ји но вић, срп ско-сло ве нач ке 
умет ни це ко ја је ак тив на на ме ђу на род ној сце ни бли зу че тврт ве ка, од дру ге по ло ви не 
де ве де се тих го ди на, ка да је ди ги тал на ре во лу ци ја узе ла ма ха у кул ту ри и дру штву. 
Умет ни ца свој рад ви ди као део ши рег окви ра ме диј ске умет но сти, ко ја под ра зу ме ва 
умет нич ку про дук ци ју по мо ћу но вих ме ди ја, пре све га ин фор ма тич ке и те ле ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги је. Ау тор овог ра да по ла зи од те зе да ни шта ни је са мо по се би ра зу-
мљи во, ни ти је до вољ но за кљу чи ва ње по ана ло шкој слич но сти са дру гим ра до ви ма 
ове умет нич ке обла сти. Ка ко би се ње но де кла ри са ње про ве ри ло, нео п ход но је да се 
пу тем те о риј ског пој мов ног окви ра ко ји се за сни ва на не ким од кључ них кон це па та 
те о ри је умет но сти и ме ди ја ана ли зи ра ју ра до ви из ње не по след ње три се ри је: Di scre te 
Events in No i se Do ma ins, Uni ver sal Ob jects и Me ta gar den, а све у ци љу пру жа ња на уч не 
аргументацијe те зи да они при па да ју кон тек сту ме диј ске умет но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Та ња Ву ји но вић, ме диј ска умет ност, ин тер ак тив ност, пост ху ма-
ни зам, пост ди ги тал но.

Увод

Иа ко је обра зо ва на као сли кар ка на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, 
срп ско-сло ве нач ка умет ни ца Та ња Ву ји но вић је вр ло ра но на пу сти ла сли кар ство као 
ме диј свог умет нич ког из ра жа ва ња. Тач ни је го во ре ћи, на пу сти ла је тра ди ци о нал не 
сли кар ске тех ни ке и грин бер гов ску он то ло ги ју сли ке као рав не дво ди мен зи о нал не 
по вр ши не пре кри ве не бо ја ма, па су до ми нант не фор ме ње них ра до ва ин ста ла ци је, 
ди ги тал ни прин то ви и ви део-ин ста ла ци је. Још то ком сту ди ја 1997. го ди не по ка за ла 
је скло ност ка екс пе ри мен ти са њу са но вим ме ди ји ма, ка да је и за по че ла сво ју ин тер-
на ци о нал ну ка ри је ру то ком ко је је ши ром све та из ла га ла на број ним груп ним и са мо-
стал ним из ло жба ма. Та ња Ву ји но вић свој рад по ве зу је са умет нич ком сце ном ме диј-
ских умет но сти, ин тер ди сци пли нар ној умет нич кој обла сти ко ја се за сни ва на ме-
ђу соб ној по ве за но сти умет но сти, на у ке и тех но ло ги је (VU JI NO VIĆ 2018). У те о риј ском 
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дис кур су и исто ри о гра фи ји на срп ском је зи ку нај че шће се упо тре бља ва тер мин „умет-
ност но вих ме ди ја” или „но во ме диј ска умет ност”, али с об зи ром на то да се у ино-
стра ној ли те ра ту ри тер ми ни „New Me dia Art” и „Me dia Art” ко ри сте у озна ча ва њу 
истих пој мо ва и у те о риј ској кла си фи ка ци ји умет нич ких ра до ва, а и са ма ау тор ка 
сво је ра до ве свр ста ва у ме диј ску умет ност, не ма раз ло га да се и ау тор овог тек ста не 
опре де ли за ову ва ри јан ту. Ба зич ним пи та њем шта је но во у умет но сти но вих меди-
ја ба ви ли су се број ни ау то ри, и оно би зах те ва ло ду жу екс пли ка ци ју, те сто га не ће 
би ти те ма овог тек ста. Да на шња ме диј ска умет ност по сле ди ца је ду гач ког кон ти ну-
и те та у им пле мен ти ра њу на уч них и тех но ло шких до стиг ну ћа у умет нич ку прак су, 
ко ја су по че ла још са от кри ћем пер спек ти ве у ре не сан си, али је ди рект но про и за шла 
из умет нич ких прак си ше зде се тих го ди на. На по е ти ку Та ње Ву ји но вић ути ца ли су 
прав ци ми ни ма ли зма, оп-ар та, кон крет не умет но сти, као и ра до ви умет ни ка Со ла 
Ле ви та и Ју ли ја Кни фе ра. Иа ко је ак це нат ра да на про це су, ин тер ак тив но сти и крета-
њу, Т. Ву ји но вић не за не ма ру је фор мал не аспек те ра до ва, ко ји су увек естет ски про-
ми шље ни и у ко ји ма је ви дљив ути цај по ме ну тих ау то ра и пра ва ца. Она не спа да у 
ред умет ни ка ко ји раз два ја ју те о ри ју умет но сти и умет нич ку прак су, па та ко на Уни-
вер зи те ту у Ко пру у Сло ве ни ји упи су је док тор ске сту ди је из обла сти фи ло зо фи је и 
те о ри је ви зу ел не кул ту ре у на сто ја њу да сво ју али и дру ге умет нич ке прак се раз у ме 
из умет нич ко те о риј ског и на уч ног угла. С дру ге стра не, иа ко је те о риј ско про ми шља-
ње и пи са ње нео дво јив део ње ног умет нич ког иден ти те та, ње ни умет нич ки ра до ви 
о ко ји ма пи ше и том при ли ком по зи ва се на број не ау то ре, ни су оп те ре ће ни те о риј-
ским дис кур си ма у сми слу не скри ве не и ди рект не ре фе рен це на њих при ли ком њи-
хо ве чул не ре цеп ци је. Дру гим ре чи ма, они ни су њи хо ва пу ка илу стра ци ја.

Чи ње ни ца је да њен рад ни је до са да остао не за па жен од стра не ма хом срп ских 
и сло ве нач ких исто ри ча ра и те о ре ти ча ра умет но сти, ко ји су пи са ли фраг мен тар но, о 
по је ди нач ним ра до ви ма или се ри ја ма ра до ва и то углав ном за по тре бе из ло жбе них 
ка та ло га. Тек сто ви ко је су пи са ли Ја сми на Чу бри ло (1998), Ја нез Стре хо вец (2011), Са ња 
Ко јић Мла де нов (2013), Иво на Фрегл (2017), Је ле на Гу га (2018) и дру ги, дра го цен су 
ма те ри јал за пру жа ње уви да у по је ди не аспек те ра да Та ње Ву ји но вић, те се по ка зу је 
по тре ба да се по ну ди јед на хо ли стич ка ана ли за ње ног ра да, а то зна чи не са мо фор-
мал ни, зна чењ ски и тех нич ки аспек ти умет нич ких ра до ва већ и да се ис пи та ју кон-
тек сти њи хо вог по ја вљи ва ња и на ко ји на чин они ко ре спон ди ра ју са кључ ним кон-
цеп ти ма ме диј ске умет но сти. 

Пој мов но-те о риј ски оквир

Отка ко је ди ги тал на ре во лу ци ја, од по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
па до да нас, про др ла у све по ре дру штве ног жи во та, ни ње ни ефек ти на кул ту ру нису 
из о ста ли, па је по ста ло не из бе жно да ће тран сфор ми са ти и под руч је умет нич ке прак-
се. Ме диј ска умет ност је ло гич на ре ак ци ја на са вре ме ни ме ди ја ти зо ва ни свет про жет 
тех но ло ги ја ма ко му ни ка ци је и за сни ва се на про гра ма бил но сти (MA NO VIČ 2015: 69) 
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и ал го рит ми ма, од но сно на ра чу нар ској тех но ло ги ји. Ефек ти ди ги тал них тех но ло-
ги ја на сва ко днев ни жи вот љу ди на ди ла зе до мен раз ме не ин фор ма ци ја и по сред но 
ути чу на све сфе ре људ ског жи во та, шта ви ше ди ги тал на тех но ло ги ја по ста је не при-
мет на, и во ди до пре и спи ти ва ња тра ди ци о нал них про све ти тељ ских и мо дер ни стич-
ких хи по те за оли че них у пи та њи ма ко је чо век и шта зна чи би ти чо век. 

Ра до ви ко ји при па да ју кон тек сту ме диј ске умет но сти нај че шће об у хва та ју сле-
де ће спе ци фич но сти и про бле ме: а) он то ло ги је умет нич ког објек та – про це су ал ност, 
про це ду рал ност и ин тер фејс; б) ре цеп ци је – ин тер ак тив ност и мул ти сен зор ност; 
в) те о ри је – пост ди ги тал ност и пост ху ма ни зам; г) про дук ци је – ко ла бо ра ци ја са дру-
гим умет ни ци ма, на уч ни ци ма и ин жи ње ри ма. Они се за сни ва ју на раз ли чи тим ма-
ни фест ним об ли ци ма и пре зен та ци ја ма – ин ста ла ци ја ма, ра ду у софт ве ру, вир ту ел-
ној ре ал но сти, ви део-игра ма, ин тер не ту и њи хо вим хи брид ним ва ри јан та ма. С дру ге 
стра не, ови умет ни ци су углав ном до бро упо зна ти са кон цеп ти ма те о ри је ме ди ја, 
ко ји су че сто по ла зи ште у њи хо вим ис тра жи ва њи ма. Про стор из ла га ња је на рав но 
би тан за ско ро сва ки умет нич ки објект, али у овим ра до ви ма про стор је ам би јент и 
део ра да у ко јем пу бли ка, пу тем ин тер ак тив не тех но ло ги је, те ле сно до жи вља ва умет-
ност. По сма трач по ста је уче сник, а пер цеп ци ја се са ви зу ел не по ме ра ка мул ти сен-
зор ној пер цеп ци ји.

Про це су ал ност и про це ду рал ност

Про це су ал ност ра да је јед на од кључ них ка рак те ри сти ка умет ни ка ко ји свој рад 
од ре ђу ју пој мом ме диј ске умет но сти. У овим ра до ви ма вре мен ска ди мен зи ја игра 
ва жну уло гу, и они су про це су ал ни као што је то и са ма ди ги тал на тех но ло ги ја (BRO ECK-
MANN 2007: 201). Ди ги тал на сли ка под ра зу ме ва про це су и ра ње по да та ка и ал го ри та ма 
у син те зи ди на мич не сли ке на екра ну ко ја је про це су ал на, под ло жна ин тер ак ци ји и 
пре зен та ци ји пу тем раз ли чи тих екран ских ин тер феј са. Ка да се на екра ну сме њу ју 
ди ги тал не сли ке, ра ди се о ра чу нар ској про це ду рал но сти ко ја ди ги тал не по дат ке 
пре во ди у ана лог ни сиг нал, оне су про дукт ау то мат ског ра чу нар ског, а не фи зич ког 
про це са (CO UC HOT 2007: 183). 

Ин тер ак тив ност и пар ти ци па тив ност

Ин тер ак тив ност у до ме ну ме диј ске умет но сти че сто се узи ма као глав на ди стинк-
тив на ка рак те ри сти ка ко ја раз два ја „ста ре” од „но вих” ме ди ја. Ак це нат на ин тер ак тив-
но сти у са вре ме ној умет но сти део је ши ре пост мо дер ни стич ке па ра диг ме ко ја од ба цује 
хер ме не у тич ке по зи ци је ту ма че ња зна че ња са др жа них у де лу (по се би) и уметни ко вим 
ин тен ци ја ма. Пу бли ка по кре ћу ћи про це ду рал ност ра да пре у зи ма функ ци ју ко а у то ра 
не са мо у сми слу ин тер пре та тив ног про це са као што је то пи сао Еко o отво ре ном 
де лу, а по том и по струк ту ра ли сти. У ра до ви ма ме диј ске умет но сти ин тер ак тив ни 
по тен ци јал тех но ло шки је упи сан у објек те и под ра зу ме ва фи зич ку ин вол ви ра ност 
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у ре цеп ци ју де ла. Иа ко па ра ме тре и про це ду ре ин тер ак тив но сти де фи ни ше умет ник, 
су бјек тив ност ви ше ни је ис кљу чи во ве за на за ау то ра. Зна че ње де ла за ви си од ре цеп-
ци је пу бли ке/уче сни ка и у крај њој ин стан ци те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и исто ри ча ра 
умет но сти, а све за јед но све та умет но сти ка ко је то на гла ша вао Дан то (1964: 571–
584).

Ин тер фејс

Ин тер фејс је сва ки еле мент ма ши не, пре ко ко јег се ус по ста вља ула зно-из ла зна 
ре ла ци ја раз ме не сиг на ла са ко ри сни ком, а под њим се нај че шће под ра зу ме ва ју: пре-
ки дач, ми кро фон, звуч ни ци, та ста ту ра, џој стик, екран итд. Ин тер фејс је хар двер ски 
ме ђу слој ко ји пред ста вља пор тал или про вод ник, ко ји спа ја и раз два ја ко ри сни ка од 
умет нич ког ра да или ма ши не. Нај че шће је по ста вљен та ко да је мо гу ће оства ри ти 
фи зич ки кон такт до ди ром или пак да љин ски пу тем сен зо ра или ка ме ра. Ње го ва 
иде о ло шка функ ци ја по чи ва упра во у ње го вој про зир но сти или при род но сти (тех-
но ло ги ја ак ти ви ра ња гла сом, екран на до дир, сен зо ри итд.), где је су бјект уву чен у 
про цес ко му ни ка ци је а да то га у пр ви мах ни је ни све стан, ни је ин тер пе ли ран, већ 
је уте ло вљен (em bo died). 

Мул ти сен зор ни до жи вљај

Ме клу а но ве (Mar shall McLu han) иде је о ме ди ју као по ру ци (1994: 7) при хва ти ли 
су број ни умет ни ци ше зде се тих го ди на. Ње гов ути цај био је на ро чи то уоч љив код 
но вих ге не ра ци ја умет ни ка ко је су би ле но си о ци та да на сту па ју ћих но вих тен ден-
ци ја у до ме ну ли ков них умет но сти. Оне су циљ сво је умет но сти ви де ле у обра ћа њу 
те ле сном пу тем кре и ра ња мул ти сен зор ног – ау ди о ви зу ел ног, ол фак тор ног и так тил-
ног фе но ме но ло шког до жи вља ја. Ови умет ни ци на ста вља ју аван гард ну кри ти ку оку-
ло цен три зма ду бо ко уко ре ње ног у за пад ној кул ту рал ној тра ди ци ји. Ипак, иде ја ме-
диј ске умет но сти ни је на пу шта ње ви зу ел ног, већ про ши ри ва ње умет нич ког до ме на 
из ван са мог ви зу ел ног, на дру ге пер цеп тив не ка на ле и њи хо ву ме ђу по ве за ност.

По сти ди ги тал но

Вре ме ди ги тал не ре во лу ци је је про шло, ди ги тал но ви ше ни је но вост, већ под-
ра зу ме ва ју ћа ствар не рас ки ди во ве за на за на ше жи во те, као што су то стру ја, во да 
и ва здух чи јег по ста ја ња би ва мо све сни са мо у њи хо вом од су ству (NE GRO PON TE 1998). 
У дис кур су те о ри је умет но сти овај тер мин се ко ри сти у озна ча ва њу и опи си ва њу 
умет нич ких прак си ко је ука зу ју на пре пли та ње из ме ђу сај бер све та и фи зич ког све та, 
ве штач ке ин те ли ген ци је и би о ло шких ор га ни за ма, те ла и ума, ма ши не и те ла, умет но-
сти, на у ке и тех но ло ги је. Умет ник и те о ре ти чар Марк Трајб (Mark Tri be) сма тра да пост-
ди ги тал ни умет ни ци на ди ла зе кре и ра ње ра до ва по мо ћу ра чу на ра и ба ве се на чи ни ма 
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на ко ји ком пју тер ска тех но ло ги ја об ли ку је на ше на чи не по на ша ња и жи во та (ALE XEN-
BERG 2011: 51). Они про ми шља ју умет ност кроз ди ги тал но о ди ги тал ном.

Пост ху ма ни зам1

Ке трин Хејлс (Kat he ri ne Hayles) у сво јој књи зи How We Be ca me Post hu man за-
сту па став да су не у роп си хо ло ги ја, вир ту ел на ре ал ност, ве штач ка ин те ли ген ци ја, 
ве штач ки жи вот, ево лу ци о на пси хо ло ги ја и ро бо ти ка про ме ни ли на ше схва та ње 
тра ди ци о нал не ху ма ни сти ке о „људ ској при ро ди” и шта зна чи би ти чо век (1999: 242). 
Пост чо век ус по ста вља нов од нос са ин те ли гент ним ма ши на ма. Ком пју те ри су по-
ста ли про ду же так на шег ума, објек ти по мо ћу ко јих са зна је мо, ми сли мо и пам ти мо 
ин фор ма ци је. Чо век ни је ви ше из дво је ни ен ти тет, не са мо у од но су на ра чу нар ску 
тех но ло ги ју у ког ни тив ном већ и у од но су на окру же ње у те ле сном сми слу (PEP PE RELL 
1995: 15). Чо век не мо же да ми сли без свог те ла (body-mind), те сто га ра ди кал на иде ја 
тран сху ма ни зма о пост би о ло шком те лу (da ta ma de flesh) у ко јој умет ност има за да-
так да пре мо сти јаз од људ ске ка пост људ ској све сти, и где би не ки ве штач ки оквир 
мо гао да ис пу ња ва функ ци ју те ла, не са мо да ре про ду ку је већ и ам пли фи ку је ста ру 
кар те зи јан ску по де лу ума и те ла.

Ко ла бо ра ци ја

Мо да ли те ти умет нич ке про дук ци је су дра стич но дру га чи ји од мо дер ни стич ке 
тра ди ци је XVI II, XIX и XX ве ка. Та да шње есте тич ке иде је о умет но сти као ау то ном ној, 
а то зна чи за себ ној обла сти људ ског ра да, ана лог не су са спе ци ја ли за ци јом мно гих 
дру гих де лат но сти то ком ин ду стриј ске ре во лу ци је. И но ва ди ги тал на ре во лу ци ја је 
зна чај но из ме ни ла на чи не ра да у XXI ве ку, што је во ди ло ка но вом при бли жа ва њу 
ди сци пли на – на у ка и умет но сти. Ди ги тал на кон вер ген ци ја је сва ка ко олак ша ла мо-
гућ но сти са рад ње, јер ин жи ње ри, про гра ме ри, на уч ни ци и ме диј ски умет ни ци ко-
ри сте исту ком пју тер ску тех но ло ги ју. 

Из не ти су не ки од кључ них пој мо ва на ко ји ма по чи ва кон цепт ме диј ске умет-
но сти ко ји ће се ко ри сти ти то ком ана ли зе ра до ва Та ње Ву ји но вић. С об зи ром на то 
да због ком плек сно сти и хи брид но сти ње них ра до ва ни је мо гу ће раз вр ста ти их пре-
ма овим ка те го ри ја ма, по ла зи ште ће би ти са ми ра до ви у ко ји ма ће би ти ука за но на 
пре до че не кон цеп те. Они ће том при ли ком би ти до дат но по ја шње ни у све тлу ње ног 
умет нич ког ра да кроз по след ње три се ри је ра до ва: Di scre te Events in No i se Do ma ins 
(2005–2013), Uni ver sal Ob jects (2013–2017) и Me ta gar den (2017–).

1 По јам пост ху ма ни зма се упо тре бља ва у за ви сно сти од епи сте мо ло шких по зи ци ја на раз ли чи те 
на чи не, нај че шће као кри ти ка ху ма ни стич ког су бјек та; у сми слу про ме не кон сти ту тив них еле ме на та 
ко ји чи не по јам чо ве ка или као кон цепт о пост би о ло шком те лу, од но сно као пот пу на кон вер ген ци ја 
из ме ђу чо ве ка и тех но ло ги је. Ви ше о раз ли чи тим схва та њи ма пост ху ма ни зма мо же се про на ћи у књи зи 
Post hu man Li fe: Phi lo sophy at the Ed ge of the Hu man Деј ви да Ро де на (Da vid Ro den).
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Ана ли за ра до ва

Це ло куп на се ри ја ин ста ла ци ја под на зи вом Di scre te Events in No i se Do ma ins по-
све ће на је ин тер не ту ства ри, ау ди о ви зу ел ном ис тра жи ва њу и уче шћу пу бли ке (VUJI-
NO VIĆ 2017). Ин тер нет ства ри је про цес у ко јем без на шег зна ња од ре ђе ни уре ђа ји и 
апли ка ци је ме ђу соб но ко му ни ци ра ју. Пу бли ка ни је све сна да објек ти у овим ин ста-
ла ци ја ма при ку пља ју по дат ке из око ли не по мо ћу сен зо ра и ка ме ре. Ма ши не, сен зо ри, 
екра ни и апли ка ци је по ста ју ко му ни ка то ри и та ко пре у зи ма ју су бјек ти ви за ци ју од 
љу ди. На су прот те ле мат ском иде а лу умет ни ка и те о ре ти ча ра Ро ја Еско та (Roy Ascott) 
из ра же ног у иде ји „осло ба ђа ња умет но сти од кон вен ци о нал ног уте ло вље ња у фи зич-
ком објек ту” (2003: 53) и ре по зи ци о ни ра њу у до мен ко му ни ка ци о не мре же, естет ска 
по зи ци ја Та ње Ву ји но вић не под ра зу ме ва од у ста ја ње од ма те ри јал не фор ме по ста-
вље не у га ле риј ском про сто ру.

У ин ста ла ци ји Su per mo no 2 (сл. 1) по ве за ност ви да, до ди ра и слу ха јед на је од кључ-
них иде ја на ко ји ма се овај рад за сни ва. Са ста вље на је од број них цр них обје ка та 
раз ли чи тих ве ли чи на ко ји под се ћа ју на пли ша не ан тро по морф не играч ке и сво јим 
из гле дом као да по зи ва ју пу бли ку да их до дир не. 

Сл. 1. Su per mo no 2 (2009–2010)
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Пу бли ка уче ству је у ра ду пра те ћи на екра ну ау ди о ви зу ел не ефек те до ди ри ва-
ња и пре ме шта ња обје ка та. Ву ји но вић њи хо ву упо тре бу по ве зу је са ре ли гиј ском 
функ ци јом фи гу ра у древ ним ци ви ли за ци ја ма чи ја је функ ци ја би ла по сре до ва ње 
из ме ђу љу ди и бо го ва, са мо што су у ње ној ин ста ла ци ји они по сред ни ци или ин-
тер феј си из ме ђу љу ди и ве штач ке ин те ли ген ци је, ко ја нас над гле да и кон тро ли ше 
по ста вља ју ћи па ра ме тре ко му ни ка ци је. Уме сто до ди ра, ви зу ел ни сиг на ли сни мље-
ног кре та ња љу ди по ста ју део ин ста ла ци је Osci lo ra ma (сл. 2). Ве ли ки ба лон по ста вљен 
у јав ном про сто ру по мо ћу ка ме ре сни ма про ла зни ке и по дат ке ша ље ра чу на ру сме-
ште ном у уну тра шњем, га ле риј ском про сто ру да би их овај про це су и рао и пре тво-
рио у ау ди о ви зу ел ни при каз, док ма њи тек стил ни објек ти еми ту ју звук пре ко угра-
ђе них звуч ни ка. 

Сл. 2. Osci lo ra ma (2009)

Тај бе за зле ни ба лон об ли ко ван као лик из ани ми ра ног фил ма или ви део-игре 
са про пор ци ја ма де чи је лут ке2 за пра во над зи ре љу де и они по ста ју део или објект 

2 Ин спи ра ци ју за ан тро по морф ни об лик, ко ји се ја вља и у ра ду Su per mo no 2, Ву ји но вић про на-
ла зи у Јун го вом ту ма че њу ре флек си је соп ства у оку Дру гог, ко ја је де фор ми са на са ве ли ком гла вом и 
ма лим те лом.
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умет нич ког ра да. Овај рад ука зу је на ва жност пре и спи ти ва ња сло бод не во ље као 
основ ног ху ма ни стич ког кон цеп та људ ске при ро де и су бјек та у са вре ме ном све ту. 
Док је иде ја па ноп ти ко на би ла да су бјек ти по сма тра ња мо ра ју би ти све сни да су по-
сма тра ни, ка ко би се на тај на чин ди сци пли но ва ли, да на шња си ту а ци ја са ви део- 
-над зо ром по гра до ви ма, па и у окви ру вир ту ел них он лајн про сто ра, обр ну та је и љу ди 
нај чеш ће не зна ју да су над гле да ни. У ра ду Ex ta gram/Osci lo (сл. 3) ком би ну ју се и до дир 
и ви део-сним ци пу бли ке као ула зни сиг на ли. Са сто ји се од шест цр них пли ша них 
обје ка та у ко ји ма је угра ђе на елек тро ни ка. Ка да их по се ти лац до ди ру је, ау ди о ви зу-
ел ни ефек ти до ди ра при ка за ни су на екра ну и чу ју се пре ко звуч ни ка по пут шу ма 
или бу ке. Је дан од обје ка та са др жи ма лу ка ме ру ко ја сни ма кон так те са пу бли ком и 
ша ље сиг нал дру гом објек ту ко ји га еми ту је пре ко ма лог екра на (VU JI NO VIĆ 2009: 6). 

Сл. 3. Ex ta gram/Osci lo (2007)

При влач ност ан тро по морф них фи гу ра, ко је под се ћа ју на де чи је пли ша не играч ке, 
ука зу је на за во дљи вост до жи вља ја не по сред но сти ин тер феј са код ра зних уре ђа ја који 
се на ла зе у сва ко днев ном окру же њу, а ко ји при ку пља ју ин фор ма ци је о на шим живо-
ти ма и свр ста ва ју их у ба зе по да та ка. 

По ста вља се пи та ње да ли пре ко иде је по при род ња ва ња ин тер феј са и ху ма ни за-
ци је тех но ло ги је ула зи мо у игру за во ђе ња, па се за пра во оства ру је тех но ло ги за ци ја 
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Сл. 4. For ma ti ons (2017)

љу ди, али и фу ту ри стич ка слут ња о пост љу ди ма и пост би о ло шком ста па њу са тех-
но ло ги јом. Чо век не ће ви ше би ти цен тар све та као што је то у осно ви ху ма ни зма, 
али то не зна чи да ће цен тар све та не ста ти, већ ће ње го во ме сто за у зе ти тех но ло шки 
си стем, кон тро ли сан од стра не све моћ ног ка пи та ла и по др жан од стра не пост ху ма-
ни стич ке иде о ло ги је. Моћ ин тер пре та ци је пу бли ке је сто га са мо при вид на, те на де-
лу ни је са мо „смрт ау то ра” (BART 1968), де тро ни за ци ја ау то ро вог ау то ри те та чи је су 
им пли ка ци је са по бу ном мла дих 1968. го ди не на ди шле умет нич ке окви ре, већ и 
„смрт чи та о ца” у ко рист ра ђа ња хе ге мо ни је си сте ма над зо ра. На кра ју, тех но ло ги ја 
је симп том и ме ха ни зам дру штве них прак си и од но са мо ћи у дру штву. Не тре ба за-
бо ра ви ти ни то да не са мо да ми об ли ку је мо тех но ло ги ју већ и тех но ло ги ја об ли ку је 
нас и на ше на чи не жи во та, ка ко се то мо же за кљу чи ти у ду ху Ме клу а но ве те о ри је 
ме ди ја.

За раз ли ку од прет ход не, се ри ја Uni ver sal Ob jects се у пот пу но сти за сни ва на 
екран ском ин тер феј су би ло кроз прин то ве екра на, ви део-ин ста ла ци је или ин тер ак-
тив на тро ди мен зи о нал на окру же ња. По ред то га, ова се ри ја ра до ва је је ди на у ко јој 
ни је би ло ан га жо ва них са рад ни ка у ра ду на про јек ти ма. У њој Ву ји но вић по чи ње 
да ра ди са 3Д гејм ен џи ном, ко ји ће и у ње ним ка сни јим ра до ви ма би ти че сто не из-
о ста ван ме диј. Она не ко ри сти са мо тех но ло ги ју ви део-ига ра већ су пу тем кре и ра-
ња ава тар ских про јек ци ја и ве штач ке ин те ли ген ци је ње ни ра до ви у ве ли кој ме ри 
ин спи ри са ни и њи хо вом есте ти ком. По ла зи ште је про на шла у Јун го вој те о ри ји 
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ко лек тив ног не све сног и ње го вим основ ним је ди ни ца ма ар хе ти по ви ма, али у овој 
но вој си ту а ци ји њи хо ва уни вер зал ност ана лог на је до ступ но сти ба зе по да та ка ши рем 
кру гу ко ри сни ка, ко ја у се би са др жи основ не мо де ле. Пи та ње до жи вља ја соп ства, 
иден ти те та, ве штач ке ин те ли ген ци је и со ци јал них ве за у вир ту ел ним све то ви ма за 
ви ше ко ри сни ка глав не су те ме ко ји ма се ба ви у овој се ри ји. У ви део-ин ста ла ци ји 
For ma ti ons (сл. 4) осам ава та ра под ма ска ма из во де ри ту ал ну игру, ко ја под се ћа на по-
кре те ја пан ских глу ма ца у Но те а тру. 

Из во ђе ње у окви ру Но те а тра се за сни ва на тра ди ци о нал ним кон вен ци ја ма из-
ра жа ва ња емо ци ја и по де ле уло га. С дру ге стра не, ава та ри че сто по на вља ју по кре те 
као да су у не кој вр сти ре ли ги о зног за но са. Ми ми кри ја и илинкс (ма ска и за нос) Ка-
јо и не ка те го ри је ко ји ма је опи си вао игре „при ми тив них” на ро да (КА ЈОА 1979: 111) 
са да су при ме њи ве на вир ту е ни свет овог ра да у те жњи ка пред ста вља њу јед ног но-
вог „ди ги тал ног ани ми зма” (FREGL 2017). Исто као што су ри ту ал ни пле со ви има ли 
кључ ну уло гу, би ло на ма гиј ском или умет нич ком ни воу у са оп шта ва њу сим бо лич-
ког по рет ка, дру штве не хи је рар хи је, ве ро ва ња, вред но сти и пред ста ва ко је дру штво 
др жи на оку пу, свет он лајн за јед ни ца та ко ђе је струк ту ри ран пре ко пер со на, ава та ра, 
ри ту а ла и сли ка. Иа ко се дру штве ност у ве ли кој ме ри пре се ли ла у до мен вир ту ел ног 
све та та ко да је раз ли ка у од но су на фи зич ки го то во пот пу но не ста ла, од ре ђе ни ме-
ха ни зми и обра сци из про шло сти су тран спо но ва ни у са да шње дру штве не од но се. 

Ше ри Теркл (She rry Tur kle) још 1984. го ди не пи са ла је о ком пју те ру ко ји пред-
ста вља ви ше од ору ђа ко јим се слу жи мо, та ко да по ста је део на шег дру штве ног и 
пси хо ло шког жи во та, а ре ла ци ја ко ју ус по ста вља мо са њим и објек ти ма ге не ри са-
ним на екра ну об ли ку је на ше ми шље ње и де тер ми ни ше наш став пре ма то ме шта 
зна чи би ти чо век (2004: 3). 

У ви део-ин ста ла ци ја ма Le gacy 1 и 2 (сл. 5) ура ђе ним у гејм ен џи ну Ву ји но вић је, 
као ни у јед ном ра ду до та да, угра ди ла део сво је умет нич ке лич но сти кроз пред ста-
вља ње ра до ва ис так ну тих умет ни ка XX ве ка ко ји су пре и спи ти ва ли ста тус умет ни ка 
и умет нич ког објек та и ути ца ли на по то њу ме диј ску умет ност, а ти ме и на са му ау тор-
ку – Цр ни круг и Цр ни ква драт Ка зи ми ра Ма ље ви ча, 1001 пла ви ба лон Ива Клај на и 
Умет ни ко ва гов на Пјероа Ман цо ни ја. Ве зу са да на шњим ди ги тал ним тех но ло ги ја ма 
про на ла зи у про це су ал но сти, од но сно у не ста бил ном он то ло шком ста ту су њи хо вих 
ра до ва, ко ји ука зу је на про ла зност и не ста ја ње по пут по ја вљи ва ња и за ста ре ва ња но-
вих тех но ло ги ја. У тро ди мен зи о нал ном над ре ал ном окру же њу у ко јем је сме ште на 
изо ло ва на ку ћа, уз зву ке ки ше сме њу ју се ка дро ви ен те ри је ра и екс те ри је ра са раз ли-
читим ва ри ја ци ја ма по став ки по ме ну тих ра до ва. Они су на тај сим бо лич ни на чин, 
пре ма кла сич ном пси хо а на ли тич ком кон цеп ту, по ста вље ни као ва жан сег мент њене 
лич но сти, од но сно умет нич ког жи во та, али исто вре ме но и као део са вре ме не умет-
но сти. Ре ла ци ја уну тра шњег и спо ља шњег, сел фа и дру гог кључ на је у кон струк ци ји 
иден ти те та. Ву ји но вић ис тра жу је со ци јал не од но се у ви део-ин ста ла ци ји BFF3 (сл. 6), 

3 Скра ће ни ца од ен гле ске фра зе „Best fri end fo re ver”.
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ко ји иа ко се у са вре ме ној пост ху ма ној и пост ди ги тал ној си ту а ци ји од ви ја ју на по-
вр ши ни екра на, љу ди њи ма при сту па ју са ве ли ком емо ци о нал ном ин ве сти ци јом. 
Прика зом ис ке же них вир ту ел них ли ца са раз ву че ном ко жом као да ау тор ка же ли 
да де кон стру и ше ава та ре, да про на ђе шта се кри је ис под по вр ши не. Ава та ри сто је 
као за ступ ни ци љу ди чи ји су ли ко ви скри ве ни од нас, али са ко ји ма оства ру је мо ко-
му ни ка ци ју у он лајн жи во ту би ло да се до пи су је мо пре ко дру штве них мре жа или 
уче ству је мо у MMORPG4 де ле ћи за јед но њи хо ве вир ту ел не све то ве. Са пост ху ма ни-
стич ког ста но ви шта, уме сто пи та ња шта је чо век по ста вља се пи та ње ка ко се чо век 
по ста је кроз одре ђе не про це се и прак се (WE IN STO NE 2004: 4). 

Тех но ло ги је ко му ни ка ци је, ме диј ске плат фор ме по пут Феј сбу ка, Тви те ра, Вибе-
ра, али и он лајн есте ти зо ва ни вир ту ел ни про сто ри ви део-ига ра, дра стич но су ути ца-
ли на људ ске од но се ко ји су са да го то во у пот пу но сти ме диј ски по сре до ва ни. Ме ди ји 
су по ста ли све про зир ни ји и го то во не при мет ни у сми слу тех нич ке на пра ве као 
ко му ни ка ци о ни ка на ли, чи ме је под стак ну то осе ћа ње при су ства и не по сред но сти 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња при ја тељ ста ва. Та ко је мо гу ће да нам нај бо љи при ја тељ 
бу де скуп сли ка и пред ста ва, от ку ца них по ру ка, по де ље них емо ти ко на, сни ма ка, фо-
то гра фи ја и кли по ва. Све ма ње је бит но ко се кри је иза од ре ђе не ре пре зен та ци је или 

4 Скра ће ни ца од ен гле ске син таг ме „mas si vely mul ti player on li ne ro le playing ga mes”.

Сл. 5. Le gacy 1, 2 (2017)
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пер со не ава та ра, а све ви ше шта он у том све ту ра ди и на ко ји на чин из во ди свој 
иден ти тет кроз ре ла ци је са Дру гим. 

Се ри ја ра до ва Me ta gar den је су бли ма ци ја иде је на ко јој Ву ји но вић ис тра ја ва о 
све ту ко ји се про те же из фи зич ког у вир ту ел ни и обр ну то, и чи ни за пра во ре ал ни 
свет по де љен на ви ше раз ли чи тих али бли ских сфе ра. Та ква је и сва ко дне ви ца љу ди 
у са вре ме ном по ве за ном све ту, где ра ди мо, во ли мо, дру жи мо се, сва ђа мо, ку пу је мо, 
за ба вља мо, учи мо, па ти мо итд. би ло он лајн или офлајн у вир ту ел ном или фи зич ком 
све ту, а по сле ди це су ре ал не без об зи ра на про стор раз ме не зна че ња. За Ву ји но вић, 
врт је ме сто уто чи шта, али не ме сто при ро де одво је но од тех но ло ги је, већ ме сто где 
оне ко ег зи сти ра ју, пре пли ћу се и где се мо же мо за пи та ти ко је је бу ду ће ме сто чо ве-
ка у при ро ди и ка ко се тех но ло ги ја и на у ка мо гу упо тре би ти ка ко би се тај од нос 
де ан та го ни зо вао. У том сми слу Ву ји но вић ви ди на ду у на но тех но ло ги ји, ве штач кој 
ин те ли ген ци ји и пла зма фи зи ци пред ла жу ћи нам мо гу ћа ре ше ња, та ко да би би ло 
по гре шно про ту ма чи ти ње не ра до ве као те жњу и ва пај чо ве ка за ре ста у ра ци јом при-
ро де не ис ква ре не људ ским при су ством – кон струк том не так ну те, пр во бит не хар мо-
ни је. Ње на умет ност је уто пиј ска, али да ле ко од ко ло кви јал ног зна че ња те ре чи; она 
је уто пиј ска јер је окре ну та ка бу дућ но сти. Сто га се она мо же опи са ти као „тех но ло-
шки оп ти ми зам”, али оп ти ми зам ко ји ни је без у сло ван и не кри тич ки пре ма са вре ме-
ном ме ди ја ти зо ва ном све ту. Ву ји но вић се не по во ди за тран сху ма ни стич ким иде а лом, 
она не те жи да апло у ду је свој ум у не ки дру ги син те тич ки от пор ни ји оквир уме сто 

Сл. 6. BFF (2017)
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фи зич ког те ла. Уме сто да овла да при ро дом и уз по моћ на у ке учи ни жи вот пред ви дљи-
вим, чо век је део при ро де са свим не из ве сно сти ма ко је та сим би о за до но си. Чо век 
ни је ви ше цен тар све та, ни ти је су пер и о ран у од но су на при ро ду, а ни је ни у ста њу 
да у пот пу но сти кон тро ли ше и ре гу ли ше ње не про це се. У вре ме свет ске пан де ми је 
CO VID 19 та чи ње ни ца од су ства кон тро ле је по ста ла очи глед ни ја са вре ме ном чо ве-
ку, исто као што је се лид бом жи во та на он лајн ре жим по твр ђен ње гов ста тус не као 
цен тра, већ као тач ке ко ја по сто ји као ме сто пре се ца ња ин фор ма ци о них то ко ва за-
јед но са дру гим тач ка ма у ко му ни ка ци о ном про це су.

Car bo flo ra (сл. 7) је ге не ра тив но ди ги тал но окру же ње на пра вље но у Unity 3Д гејм 
ен џи ну и пред ста вља вир ту ел ни ам би јент ис пу њен др ве ћем ко ја је ра сло на Зе мљи ној 
по вр ши ни пре не ко ли ко сто ти на ми ли о на го ди на у кар бон ском ге о ло шком пе ри о-
ду, и чи ји фо си ли зо ва ни оста ци чи не да на шњи слој угља. 

Сл. 7. Car bo flo ra (2019)

Чи ње ни ца је да ко ри шће ње фо сил них го ри ва и угља у ве ли кој ме ри за га ђу је Зе-
мљи ну ат мос фе ру. У са рад њи са про гра ме ри ма на пра вљен је про грам по мо ћу ко јег 
се рад пре ко ин тер нет ко нек ци је по ве зу је са при ку пље ним по да ци ма о за га ђе но сти 
ва зду ха у нај бли жој мер ној ста ни ци. Ве ли чи на вир ту ел ног др ве ћа ва ри ра у за ви сно-
сти од до би је них по да та ка, а ин тер вал про ме не је по ло ви на се кун де, и уко ли ко је за-
га ђе ност ве ћа од про сеч не, др ве ће се сма њу је, а ако је ма ња, оно ра сте. Звуч ни аспект 
ни овог пу та ни је за не ма рен, па док се по сма трач овог ра да „кре ће” кроз вир ту ел ни 
про стор у пр вом ли цу, пре ма уна пред утвр ђе ној пу та њи, он чу је зву ко ве ко је еми ту ју 
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син те тич ке биљ ке ка да им се при бли жи. Пре ма Еско ту, те ле мат ска умет ност ус по ста-
вља но ве естет ске ре ла ци је пре ма про сто ру и вре ме ну, пу бли ци и де лу у ко јем ни је 
са мо по сма трач по стао ак ти ван, већ и сам умет нич ки објект (2003: 343). У овом слу-
ча ју ни је са мо пу бли ка та ко ја је ко а у тор, већ су то софт вер и те ле ко му ни ка ци о ни 
си стем, или ако се иде још да ље у про ми шља њу, то је људ ски фак тор ко ји нео д го вор-
ном упо тре бом тех но ло ги је за га ђу је ат мос фе ру и та ко узро ку је естет ске ефек те овог 
ра да. Ве ли ки ак ти ви стич ки по тен ци јал Car bo flo re ле жи у про ме ни кон тек ста по ја-
вљи ва ња, па нам оста је да за ми шља мо ка ко би би ло ка да би се из „са крал ног” га ле-
риј ског про сто ра из ме стио на ин тер нет или у не ки дру ги јав ни про стор до сту пан 
ши рем кру гу љу ди од оног ко ји при па да све ту умет но сти. 

Сл. 8. Me ta Gar den: Eli xir Mac hi ne (2018)

Про бле мом здра вља Ву ји но вић се ба ви и у ин ста ла ци ји под на зи вом Me ta Gar den: 
Eli xir Mac hi ne (сл. 8) ко ја под се ћа на апа ра ту ру хе миј ске или би о ло шке ла бо ра то ри је. У 
окви ру ње се об ра ђу ју ал ко хол ни екс трак ти 60 раз ли чи тих би ља ка, а они се до дава-
њем де сти ло ва не во де пре ко угља кроз објек те А и Б про чи шћу ју и рас пр шу ју у ва здух 
ка ко би се ми рис пре па ра та ко ји са др же ви та ми не и ми не ра ле ши рио про сто ром. 
Рад на суп ти лан на чин па ро ди ра оп сед ну тост са вре ме ног све та здра вим жи во том и 
чи стим при род ним пре па ра ти ма, ука зу ју ћи да је сва ка по тра га за чи стом при ро дом, 
не ис ква ре ном кул ту ром и тех но ло ги јом за пра во уза луд на и да је увек део кул ту рал-
ног кон струк та, у овом слу ча ју њу ејџ хо ли стич ког при сту па бла го ста њу и здра вљу. 
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Овим ра дом Ву ји но вић пра ви ис ко рак у про ши ри ва њу чул не пер цеп ци је на под руч-
је чу ла ми ри са, па уме сто да пу бли ка бу де део ра да, са да рад по ста је део пу бли ке 
про ди ру ћи у те ло ин ди ви дуе. Ко ла бо ра ци ја са ти мом раз ли чи тих струч ња ка до шла 
је до из ра жа ја ка да је у са рад њи са „De part ment of Know led ge Tec hno lo gi es” ин сти-
ту та „Јо зеф Сте фан” ре а ли зо ва ла про је кат Ar bo ra (сл. 9) у ко јем је чул ност по ве за ла са 
емо ци о нал ним ста њем. Ра ди се о ин ста ла ци ји са ста вље ној од че ти ри бе ла би о морф-
на објек та од штам па на у 3д штам па чу и у ко ји ма се на ла зе ми кро фо ни по ве за ни са 
ра чу на ром Rasp be rry- pi5. 

Ин ста ла ци ја ре а гу је на гла со ве пу бли ке и пу тем по себ ног софт ве ра ана ли зи ра 
емо ци је у гла су ко је су ка те го ри са не као: не у трал ност, сми ре ност, сре ћа, ту га, гнев, 
страх, га ђе ње и из не на ђе ност. На кон утвр ђи ва ња емо ци о нал ног ста ња, ко ри сник 
чу је пре ко слу ша ли ца сте ре о фон ски ри там ка ко би, уко ли ко емо ци ја од сту па од сми-
ре но сти, би ли сти му ли са ни ње го ви ре лак си ра ју ћи ал фа мо жда ни та ла си. По врат ном 
спре гом у овом ко му ни ка ци о ном про це су де ста би ли зу ју се по зи ци је су бјек та и објек-
та, и по ни шта ва ју њи хо ве гра ни це. У пост људ ском ста њу чо век ни је изо ло ван и по-
ста вљен у све ту, већ је нео дво јив део све та и окру же ња.6 Те ло је увек део окру же ња са 
ко јим оства ру је ме ђу со бан ути цај и тај од нос је у не пре кид ној по врат ној спре зи, па 

5 Ма ли ра чу нар ве ли чи не кре дит не кар ти це.
6 “The Post-Hu man Con di tion de mon stra ted that it is no lon ger fe a si ble to think of the hu man be ing as 

a se pa ra te ’thing’ wit hin the world. It ar gued that we are not iso la ted ’things’ that exist wit hin an en vi ron ment, 
or  in con flict with it, but part of and con ti nu o us with it”. (PEP PE RELL, PUNT 2000: 167).

Сл. 9. Ar bo ra (2019)
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на при мер на ше те ло ре а гу је на то пло ту и исто вре ме но ути че на спо ља шњост сво-
јим ис па ре њи ма. Ова кав фе но ме но ло шки при ступ ука зу је да су љу ди од у век би ли 
пост љу ди, од но сно су штин ски де мон стри ра мањ ка вост прет ход ног ху ма ни стич ког 
гле ди шта ко је је би ло фо ку си ра но на сли ку те ла, ре пре зен та ци ју, а не на те ло као 
ор га ни зам. 

За кљу чак

Сви ра до ви Та ње Ву ји но вић су ди на мич ни – у про це су, флук су, тран сфор ма ци-
ји, кре та њу, и увек се не што де ша ва на ви дљи вом или на не ви дљи вом ни воу пу тем 
про це ду ра ди ги тал них ал го ри там ских кал ку ла ци ја. Ње ни ра до ви ни су ре пре зен та-
ци ја, они су пре зен та ци ја или до га ђај у вре ме ну и про сто ру ко ји се де ша ва ов де и 
са да. За јед но са хе миј ским и фи зич ким про це си ма они од ра жа ва ју ис ку стве не ква-
ли те те ре цеп ци је, те уме сто дис тан це зах те ва ју уче шће би ло фи зич ким при су ством 
или пу тем ком пју тер ске си му ла ци је. Обе леж је ње них ра до ва је из на ла же ње но вих 
на чи на упо тре бе ин тер феј са – ме ђу сло је ва ко ји оства ру ју не по сре дан кон такт са пу-
бли ком – са њеним те лом, кре та њем у про сто ру и ви зу ел ном, ау дио, так тил ном, ол фак-
тор ном чул ном пер цеп ци јом. Ан га жо ва ње ви ше чул них ка на ла то ком до жи вља ја аутор-
ки них ра до ва, од ра жа ва њен мул ти сен зор ни естет ски при ступ. Сви су на ста ли у 
про дук ци ји Ul tra mo no In sti tu te for re se arch and pro duc tion of Me dia Art, који је осно-
ва ла као не про фит ну ор га ни за ци ју за јед но са Ја ном Ку ше јем. Ве ћи ну умет нич ких 
про је ка та оства ри ла је са ра ђу ју ћи са на уч ни ци ма, ис тра жи ва чи ма и про гра ме ри ма 
ко ри сте ћи са вре ме ну ин фор ма тич ку тех но ло ги ју на на чи не на ко је ни је пред ви ђе на 
ње на упо тре ба, про на ла же њу но вих мо ду са ин тер ак ци је, ис тра жи ва њу би о ло шких, 
хе миј ских, оке а но граф ских и ме те о ро ло шких про це са. Та ња Ву ји но вић умет но сти 
при ла зи на екс пло ра тив ни на чин, увек је у по тра зи за но вим не ис тра же ним те ри то-
ри ја ма и иде ја ма са не спу та ном ра до зна ло шћу. Њен рад, по сма тран у це ли ни, не може 
по слу жи ти као илу стра ци ја већ по твр ђе них кон цеп ци ја. У по је ди ним ра до ви ма се 
мо гу про на ћи фраг мен ти по сто је ћих иде ја при сут них у те о ри ји но вих ме ди ја, као 
што се и у овом тек сту на сто ја ло, али се они не мо гу у пот пу но сти укло пи ти у пред-
ви ђе не ка лу пе. Увек по сто ји не ки пој мов ни ви шак или не до ста так ко ји сме та це ло-
ви то сти те о ре ти за ци је, али упра во у то ме је нај ве ћа сна га и при влач ност ње не умет-
но сти, ко ја је увек за ко рак ис пред и из ми че ту ма че њи ма. Ву ји но вић се без об зи ра на 
сво је обра зо ва ње у по љу те о ри је, ру ко во ди умет нич ким ин стик ти ма када при сту па 
ра ду – украт ко, ра ди оно што је уз бу ђу је да ра ди. Нео пре зно би би ло за кљу чи ти и 
упа сти у ста ру зам ку да пр во до ла зи сло бод на и раз у зда на умет ност а по том на уч но 
ри гид на те о ри ја, ко ја све кла си фи ку је и раз вр ста ва у пој мов не фи о ке, јер су ства ри 
ком пли ко ва ни је од та кве узроч не ве зе, а у слу ча ју ње ног ра да и при сту па ра ду реч је 
о за мр ше ним и ис пре пле те ним ве за ма ових обла сти, ко је сре ћом ни су у хар мо ни ји, 
мр твој си ме три ји, ни ти су јед на дру гој од раз у огле да лу. 
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Ma noj lo M. Ma ra vić
ME DIA АRT BY TA NJA VU JI NO VIĆ

Sum mary

The pa per pre sents the art of Ta nja Vu ji no vić, a Ser bian-Slo ve nian ar tist, who has been ac ti ve 
on the in ter na ti o nal sce ne for al most a qu ar ter of a cen tury sin ce the se cond half of the 1990s and 
the ex pan si on of the di gi tal re vo lu tion in cul tu re and so ci ety. The ar tist re gards her work as a part 
of a bro a der fra me work of me dia art, which in clu des ar ti stic pro duc tion using new me dia, pri ma-
rily in for ma tion and te le com mu ni ca ti ons tec hno logy. The pa per analyzes se ve ral works from the 
aut hor’s three se ri es Di scre te Events in No i se Do ma ins, Uni ver sal Ob jects, and Me ta gar den using 
a con cep tual the o re ti cal fra me work that in clu des fo ur aspects: a.) on to logy of the art ob ject – pro-
ces su a lity, pro ce du ra lity, and in ter fa ce; b.) re cep tion – in ter ac ti vity and mul ti sen sory; c.) the ory – 
post-di gi ta lity and post hu ma nism; d.) pro duc tion – col la bo ra tion with ot her ar tists, sci en tists, and 
en gi ne ers. This pa per aims to of er an ar gu ment to this analysis that her art be longs to the con text 
of me dia art.

Keywords: Ta nja Vu ji no vić, me dia art, in ter ac ti vity, post hu ma nism, post di gi tal.
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