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Свет по мени (Четврти зид)

инсталација/изложба је пројекат рађен за простор 
галерије КЦБ и има наслов Свет по мени, али је упоредо 
радно названа и Четврти зид према дидроовом 
концепту којим се дефинише успостављена имагинарна 
граница између фикционалног и реалног; имагинарни 
зид са кога се посматра најчешће позорница, али се као 
метафора најчешће користи у значењу: „разбити“ четврти 
зид.

Централни део пројекта је инсталација рађена према 
кући за лутке у реалној величини (1:1), ручно, прецизно 
и педантно. Сви елементи у великој кући прављени су/
грађени према малој. Мала кућа је сада полазни/указни 
елемент за градњу велике, а не велика за малу, као што 
је у случају градње куће за лутке. ‘производи’ се ручно 
кућа у новој размери (1:12), све се увишестручује: папир 
12 пута, растер 12 пута... материјал је сада материјал за 
макете, јер је велика кућа макета мале.

мало се враћа у велико и тако се открива „трећи 
систем“, онај који увећава грешку: релативна грешка 
остаје иста, али је апсолутна сада велика док је на 
малом неприметна. на крају галерије је на екрану низ 
фотографија оригиналних, малих соба и намештаја.

постојеће куће за лутке су из различитих периода 
(из 60-их година 20. века, савремене, дрвене, пластичне) 
са оригиналним намештајем и аксесоаром. Сви делови 
су набављани појединачно, као колекционарски, док 
други постоје као елементи из реалног света који 
фунционишу у малом са другачијим/промењеним или 
истим значењем. мале ствари као елементи куће за лутке 
праве се као идеализоване велике, или према њима, али 
су ‘ограничене рукама’; другим речима, руке морају да 
управљају, манипулишу елементима у кући за лутке и 
због тога оне морају имати своју величину, ‘да би се 
обухватиле/држале рукама’ (нпр. прекидачи на шпорету, 
мишоловка…)

истражује се концепт макете (scale model) схваћене 
као архитектонска макета, као и производње макете, 
те увећања и размере, порекла макете и оригиналног 
модела и значења које они успостављају у савременој 
култури. У оквиру ових концепата истражује се и концепт 
мимикрије (камуфлаже).

такође, пројекат у први план проблематизује концепт 
Das Unheimliche дефинисан као естетска особина која 
може бити честа са појавом непознатог и страха, премда 
се, у основи, ипак успоставља као енигматско субјективно 
искуство (Сигмунд Фројд, „Das Unheimliche“,1919. године). 
Коначни, а претпостављени и очекивани резултат је да је 
сада посматрач у кући за лутке, те тако Das Unheimliche 
неизвесност настаје у ‘правој величини’.

пројекат је настао као резултат теоретског 
истраживања концепта у оквиру докторске дисертације 
психоаналитичке теорије простора: Фројдов појам Das Un-
heimliche у визуелним уметностима одбрањене на на Групи 
за теорију уметности и медија на интердисциплинарним 
студијама Универзитета уметности у Београду 2009. 
године.

Мариела Цветић је уметница и теоретичарка уметности, 
ванредни професор на Архитектонском факултету 
у Београду. дипломирала је на Факултету ликовних 
уметности у Београду где је и магистрирала, као и на 
машинском факултету у Београду. докторирала је на 
интердисциплинарним докторским студијама теорије 
уметности и медија Универзитета уметности у Београду. 
Ауторка је десет самосталних изложби и већег броја 
групних изложби, као и изложби судената Архитектонског 
факултета. објавила је књигу Das Unheimliche: 
психоаналитичке и културалне теорије простора (орион 
Арт, Београд, 2011). У уметничком и теоријском раду 
бави се проблемима односа субјекта и простора.

више о раду мариеле Цветић: 

www.marielacvetic.com

Питања:

1. Ко ‘гледа’ (пар очију) и ко ‘учествује’ (пар руку) у кући 
за лутке, а ко ‘гледа‘и ‘учествује‘ у великој кући?

2. Како се продукује уметнички рад у околностима 
минималних средства за продукцију?  

3. Да ли се кућа гради ‘рукама’, да ли је то једини начин 
да се произведе „Сопствена кућа“ (Virginia Woolf, 
“Room of my Own“)?

4. Шта би се променило у коначном резултату/
појавности и очигледности претпостављене грешке 
приликом промене размере куће у случају када би се 
рад (градња куће) делегирао на друге? 

5. Да ли временска (t) и просторна (x, y, z) димензија 
куће упућују на мимоилажење перцепције малог 
света (мале куће) у односу на велики, што постаје 
видљиво тек одрастањем и после увишеструченог 
увећања (12 пута)?

6. Да ли било шта може да буде сувишно и да било шта 
може да недостаје у кући за лутке, те сукцесивно и у 
великој кући?



Јасмина Чубрило

монУментАЛизовАЊе 

миниЈАтУризовАноГ

Чињенице: пројекат мари-
еле Цветић Свет по мени формал-
но има флуидни карактер и он се 
у овом тренутку артикулише као 
инсталација која обухвата макету 
и фотографије.

макета је централни део ин-
сталације, рађена је према моделу 
куће за лутке у реалној величини, 
ручно, прецизно, педантно и од 
(привремених) материјала од који 
се макете углавном праве – карто-
на, уз додатак дас-масе. површи-
не елемената инсталације су сли-
кане, неке лакиране, неке шмирглане, у зависности од 
површине узорка, тек оне настају као резултат сликарског 
поступка и то оног који иако своје корене има у илузи-
онистичком сликарству, по учинцима, нарочито када су 
у питању веће површине (’намештаја’), често реферише 
на оно „оријентисано према равнини“ (К. Гринберг (C. 
Greenberg)). Сви делови који су послужили за своје blow-
up verzije u velikoj kući nabavljani su pojedinačno iz sveta 
dečjih igračaka ili realnog sveta u kojem funkcionišu u malom 

sa drugačijim/promenjenim ili istim značenjem. Tako maketa 
postaje kopija malih predmeta koji su zapravo kopije (velikih) 
predmeta iz svakodnevnog okruženja. Krajnji cilj trompe-l’oeil 
игре померања између два света у размери 1:12 био је 
да се мало врати у велико, али због уписане грешке при-
ликом првобитног претварања великог у мало димензије 
елемената макете откривају трећи систем мера, врло 
близак оном ’природном’ али истовремено, у тој пре-
тпостављеној разлици коју статус ’скоро исти’ обухвата, и 
очекивану склоност ка неочекивано ексцентричним иск-
лизнућима из истог.

Фотографије су документи о ’првобитним’ ситуација-
ма, двојници оригинала који разоткривају макету као 
двојника онога што саме копирају/удвајају. Фотографије 
које ће настати током изложбе, биће документ не само о 
овој инсталацији већ мобилни архив, копија са великим 
потенцијалом оригинала, двојник који ће имати капаци-
тет да репрезентује пројекат, односно да преузме иден-
титет пројекта чиме ће детериторијализовати оригинал 
али и отворити могућност ретериторијализације копије у 
оном смислу у коме Борис Гројс (Boris Groys) закључује 
у разматрању сагледавања документације као чина из-

мештања. 1 на тај начин пројекат Свет по мени надила-
зи оквире постмодернистичке перспективе производње 
копије јер претпоставља не само ситуацију да се од ори-
гинала направи копија већ и могућност да се од копије 
добије оригинал.

Кућица за лутке/Свет по мени: за Сузан Стјуарт 
(Susan Stewart) кућица за лутке представља „материјали-
зовану тајну“ јер она (кућица за лутке), као кућа унутар 
куће, не представља само тензију између унутрашњег и 
спољашњег, већ, будући да заузима простор унутар за-
твореног простора, представља и тензију између два ре-
жима унутрашњег, те је као такву, Стјуарт пореди са ме-
даљоном или скривеним тајнама срца односно описује је 
као: „центар унутар центра, унутар унутар унутар“.2 ми-
нијатурни универзум кућице за лутке измешта телесни 
доживљај и уживање у реалном простору у воајерско и 
фетишистичко искуство и стога представља како Стјуарт 
закључује најапстрактнију од свих минијатурних форми. 
он у принципу раздваја телесну од визуелне перцепције 
мада то не мора да значи и да сасвим онемогућава ви-
зуелну перцепцију као телесни и егзистенцијални чин у 
мерло-понтијевом (Merleau-Ponty) смислу. другим ре-
чима, dollhouse претпоставља углавном бестелесни пар 

1 B. Groys, „Art in the Age of Biopolitics: From Artwork To Art Documen-
tation“, Documenta 11_Platform 5: Exhibition, Kassel, 2002, 112-113.
2 S. Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souve-
nir, the Collection, Durham, 1993, 61.



очију који посматра приређени призор у фрагментима 
кроз прозоре или чешће у целини/континуитету кроз от-
вор мобилног и/или недостајућег фронталног зида што 
онда производи tableau-vivant ефекат (и што онда чини 
да dollhouse добија нови квалитет који може да дели с 
уметничким делом схваћеним у традиционалном смислу 
као естетски предмет). међутим, примери пресецања 
’монументалног’ света и ’минијатурног’ света in extremis 
јесу уједно и модели који претпостављају отелотвореног 

’посматрача’/учесника: с једне стране то је Гуливер и ње-
гова авантура са Лилипутанцима у којој су размере јасно 
дефинисане, док се с друге налази Алиса ’заробљена’ у 
хировитом току операција увећавања и смањивања.

мариелин Свет по мени активира ситуацију и ефек-
те који су налик на Алисино Das Unheimliche искуство 
– Алисин свет је како свет познатих ствари ужасавајуће 
испретураних, чак понекад и изгубљених значења и функ-
ција, тако и свет застрашујућих ствари које су се (скоро) 
сасвим одомаћиле. на трагу питања Хилари Шор (Hilary 
M. Schor) ako Das Unheimliche počinje u kući, koliko je onda 
kuća za lutke Das Unheimliche,3 можемо да поставимо пи-
тање: A колико је Das Unheimliche maketa kuće za lutke u 
razmeri 1:12?

од тренутка доласка/уласка у земљу чудеса, Алиса 
грчевито покушава да нађе један једини непроменљи-
ви елеменат изван себе да би себе измерила; међутим, 
оно што она све то време ради јесте да мери себе према 
предметима у чистом имагинарном свету. Свет по мени 
функционише, напротив, ’рационалније’: мариела у сло-
женој игри превођења димензија малог света у велики 
реконструише процес трансформације великог света у 
мали, и резултујућим одступањима реферише да ништа 
што је стварно није и фиксирано, као и да ништа што је 

3 H. M. Schor, Curious Subjects: Women and the Trials of Realism, New York, 
2013, 78.

фиксирано није и стварно, односно да „све оно што би 
требало да остане скривено, ... и поред свега излази на 
видело“ (Ф.в. Шелинг (F.W. Shelling)).4

Чињеница је да се ова инсталација обраћа посма-
трачу директно али исто тако, будући да свој ’иденти-
тет’ темељи на неочекиваном односно на чињеници да 
предмети у њој изгледају као прави али они то нису што 
је све заједно чини објектом који измиче симболизацији, 
оличењем субјектове (посматрачеве) немогућности да 
артикулише жељу унутар симболичког поретка (objet a), 
изазива узнемиреност, језу, она га, заправо ’приморава’ 
и на дистанцу. Ако је Алиса дубоко веровала или се ба-
рем надала да ће на крају пута наћи јединствени субјекат 
знања у којем ће препознати себе,5 мариелина инстала-
ција управо разоткрива да је пројекат ’наћи себе’ запра-
во пројекат који је немогуће реализовати јер је субјекат 
подељен, неконзистентан, недовршен, испрекидан, не-
цео, фрагментисан различитим наративима, copy&paste 
текст који се стално мења ухваћен у динамику фантазма 
и жеље другог, ока и погледа. 

тематизовање страха жене од заробљености уну-
тар куће, односно од овог законом и културом натура-
лизованог стања, у књижевности се обично ослањало 
на метафору лутке и/или кућице за лутке. Свет по мени 
реферише на ту традицију, рачуна на њу, али се извесно 
и удаљава од ње, редефинишући конкретни страх у Das 
Unheimliche ефекат више произведен управо брисањем 
разлике између маште и стварности, изненадним поја-
вљивањем замишљене ситуације као стварне током којег 
симбол преузима пуну функцију и значење ствари коју 
симболизује, него само родном политиком.

Коначно, пројекат Свет по мени, било у свом ини-
цијалном облику као инсталација (предмети+фотографије) 
или као фотографије/документи претпоставља ’еманци-
пованог гледаоца’ – оног који „еманциповањем поново 
присваја однос према сопству изгубљеним у процесу 
одвајања“.6 

4 S. Freud, The Uncanny, 1919, videti na: http://web.mit.edu/allanmc/www/
freud1.pdf, 4
5 „’Ко сам ја? Реците ми најпре ко сам’. Па ако будем она која сам, ја 
ћу изаћи; ако не, ја ћу овде остати све док не постанем друга.“ Л. Керол, Алиса у 
чаробној земљи, (превод Станислав Винавер), Београд, 2001, 21. („Who am I then? 
Tell me that first, and then, if I like being that person, I’ll come up; if not, I’ll stay down 
here till I’m somebody else“. L. Carroll, Alice’s Adventure in Wonderland, London, 1994, 
25)
6  J. Rancière, La spectateur émancipé, Paris, 2008, 21.


