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Вовед 

Концентрацијата на моќ е главната карактеристика на современото 
општество. Заедно со восприемањето на животот во кој доминира 
концентрацијата на моќ, расте и моќта на мала група луѓе, дури и на оние кои се 
на некој начин поврзани со создавањето на уметност, па оттука се наметнува 
прашањето дали уметноста, без разлика дали е засебно дело или е дел од 
културна институција, може да се разгледува како место од каде може да 
започне промена во општествениот живот? 

Со општествените случувања и промените кои произлегоа од последниот 
голем модерен проект - 1968-та како препознатлива година во европската 
историја, се појавува ново обмислување на филозофскиот дискурс на 
стварноста, а со тоа и на уметноста. Со новосоздадената ситуација во која 
уметничкото дело излезе на улиците, надвор од институционалниот, галериски 
простор, уметничкото дело стана простор за размена, можности и споредбена 
анализа. Оваа појава значеше одбивање на системот на вредности кој 
дотогаш владееше во општеството, како и одбивање на старата функција на 
уметноста, нејзиниот елитен статус, односно потребата да се направи уметничко 
дело од неприфатливото. Овој вид на ослободување од општествениот терор е 
особено нагласен во уметничките акции кои дејствуваат како чин на 
субверзивна акција. Тие се секогаш насочени и прават директен напад врз 
потрошувачкото општество, врз неговото размножување во знаци, медиумите 
и нивните пораки, како и кибернетските системи на управување кои создаваат 
општество кое според Бодријар (Jean Baudrillard) е  едно моделирано 
создавање на реално без извор. 1 За разлика од Фуко (Michel Foucault), кој смета 
дека дисциплината ги креира индивидуите, а нејзината крајна цел е 
нормализацијата, отстранувањето на сите општествени  и  политички 
неправилности  поради  создавање  на  полезни и послушни субјекти – но по пат 
на преобликување на нивните духови и тела 2, Бодријар тврди дека моќта не е 
дисциплинарна туку е мртва моќ и дека таа се движи преку некакво 
неопределено кружење на знаци. Моќта е симулакрум. Таа е толку 
дисперзирана во денешното информатичко општество што станува неможно 
да се следи, освен ако ги следиме одредени примери од уметничката пракса кои 
нѐ тераат да станеме свесни за оваа моќ. Ако ја земеме во предвид мислата 

1 Жан Бодријар, Симулакруми и симулација (Магор Скопје, 2001) 
2 Michel Foucault, Discipline and Punish-TheBirth of the Prison (New York Vintage Books, 1995) 
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Лиотар (Jean Lyotard) дека "она што во еден текст е важно не е она што тој 
значи туку она што тој прави и на што поттикнува"3, ќе разбереме дека е многу 
битно да се создаде некаков вид на потенцијална енергија во облик на 
уметничко дело за да се промени општеството. Бунтовната желба може 
најнепосредно да се најде во уметноста којашто го напаѓа постојниот режим на 
разум, ред и конвенција. Би требало да се сложиме со мислењето на Лиотар 
дека “господарите на денешницата се маргиналците, експерименталните 
уметници, паразитите, нуркачите по контејнерите и дека еден час од нивните 
животи нуди повеќе интензитет отколку три стотици илјади зборови на 
професионален филозоф”. 4 Или да ја разбереме сферата на естетиката која 
според Адорно (Theodor Adorno) е сфера на слободен субјективитет во кој 
субјектот е наполно автономен и надвор од ограничувањата на 
инструменталната рационалност. За него автентичната   уметност   е  
привилегирана   како   една   моќна   сила,   средство   за општествена критика и 
инструмент на ослободување5. Дали да веруваме во моќта на уметноста и 
филозофијата кои не само што го расветлуваат стварното туку можат да се 
спротивстават и да помогнат тоа да се трансформира, или да бидеме 
скептични, бидејќи како што укажува Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman), 
постмодерниот дискурс им даде можност на некои интелектуалци да се 
постават како нови авангарди и да теоретизираат само за забава.6 Најголемиот 
проблем на современите уметници лежи во нивната буржоаска свест. Покрај 
нивната желба да го напаѓаат капиталистичкото општество, тие обично не 
препознаваат дека нивната уметничка продукција го јакне истото тоа 
капиталистичко општество. Оттука, субверзивноста како акција која го 
прекинува нормалниот тек на нештата е став кој се обидува да креира 
отвореност, а со тоа и потенцијална можност за промена во рамките на 
затвореноста на системот. 

Денес кога повеќе не се зборува за јавна сфера како еден ентитет, една 
локација, како што наведува Хабермас (Jurgen Habermas), 7 туку е тоа 
фрагментирана сфера составена од повеќе простори и формации кои некогаш се 
поврзани, а некогаш не, дали тоа може да биде простор во кој се решаваат 
проблемите што ги истакнува едно уметничко дело кое е поле на можности, на 
размена и компаративна анализа? Ако пак ја разбереме јавната сфера како 
бојно поле, во кое според Бурдје (Pierre Bourdieu) опстојуваат различни 

3 Стивен Бест, Даглас Келнер, Постмодерна теорија  (Култура Скопје, 1996) стр. 209 
4 исто,стр.221 
5 Theodor Adorno, The Cultural Industry.Selected essays in mass culture (London And New York, 
Routledge, 2002) 
6 Стивен Бест, Даглас Келнер, Постмодерна теорија (Култура Скопје 1996) 
7 Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere  (Polity Press,1984) 
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идеолошки позиции, тогаш може да го преиспитуваме и радикалниот поглед на 
светот и природата на уметникот, неговата функција и улога во општеството кое 
доведува до создавање систем на вредности кои произлегуваат од односите со 
општествената заедница. Да се провоцира општествениот систем значи да се 
излезе надвор од вообичаените шеми на категоризација и постоечки бариери. Ова 
е возможно во сферата на уметноста во живо ( live art ) која создава специфичен 
вид на презентација и интерпретација. Тоа е медиум кој базира на субверзија, 
продуцирајќи честопати ирелевантни очекувања и интерпретации. Таа не 
поседува финансиска вредност, па на тој начин им овозможува на 
маргинализираните групи да ја земат контролата врз дијалогот со 
поставување на сопствените тела во предниот план на фронтот кој се одвива 
на самата јавна сцена. Таа не е статичка форма која може да се проектира 
однапред, туку пред сѐ, се состои од физичкото тело и физичката присутност 
на авторот. Самиот факт што се губи границата помеѓу гледачот и уметникот 
со чинот на соочување на физичкото тело на авторот со публиката, се 
креира тензија, а честопати и конфронтација. Но, ставањето на гледачот во 
конфронтирачка ситуација не секогаш значи дека се случува субверзија. 
Субверзивните делувања се случуваат и тогаш кога не е вклучено физичкото 
присуство, а сепак го окупираат јавниот простор. И во едниот и во другиот случај 
тие создаваат врска помеѓу современите форми на урбаната инскрипција, 
уметноста и градот. 

Во капиталистичките општества субверзивните акции делуваат на едно ниво 
кое создава врска со секојдневниот живот преку спротивставување на 
доминацијата и контролата што ја наметнува тоа општество. Моќта на 
капитализмот е таа што ја трансформира популацијата во зависна и 
конформистичка маса и што Ѝ ја уништува одговорноста и автономијата, а со 
тоа и секоја формативна улога што би можел да ја има субјектот во креирањето 
на општеството. Силите коишто може да бидат ангажирани во борбата против 
разните видови капитал се силите од кои зависи трансформацијата на 
општеството. И како што најбруталните релации на сила се секогаш симболични 
релации, така и најсилниот отпор ќе се манифестира преку ефемерноста на 
уметничките акции што е еден многу силен вид на борба против системот. 
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Таков вид на борба се појавува кај уметникот Уве Лајсипен-Улај (Uwe  
Laysiepen-Ulay).Тој е тип на уметник кој го гледа пазарниот процес како нешто 
што ја обзема целата одлука во врска со тоа што е уметноста. Но, токму затоа тој 
воопшто не учествува во уметничкиот пазар и на тој начин ја остварува 
симболички улогата на уметникот како во светот на примитивните Абориџини - 
општество кое базира не на економска вредност, туку на сопствени вредности 
што базираат на меморија. Колективна меморија, но не пишуван јазик. 
Примитивните народи обезбедуваат различен модел на тоа како меморијата и 
културата може да се однесуваат, бидејќи пишуваниот збор истовремено значи 
и можност за контрола, манипулација и деструкција. 

Во светот во кој постои симболично насилство преку трансформацијата на 
моќта во харизма, преку социјално конституираните колективни очекувања, преку 
теоријата на верувањето, односно продукцијата на верувањето, потребно е да 
се делува со директен напад врз јавниот простор. Во уметничкиот свет постојат 
системи и правила, но исто така секогаш постојат и оние кои ги рушат тие 
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правила, а тогаш се создава тензија.  Директно вклучувајќи  ја  урбаната  публика 
преку  читливи  иконографски инскрипции,  

Бaнкси (Banksy) е еден вид арт терорист чија желба како еден вид атавизам 
ја пренесува личната идентификација на ѕидната подлога. Но, овој вид на 
уметност што се формира на уличен ѕид и таму сака да остане, а каде и 
постојано се враќа, со помош на масмедиумот преминува во феномен што е 
извалкан директно во сопствената изворност и автентична чистина. Оттука 
огромен е предизвикот што треба да се достигне за да се победи овој свет во кој 
владее етиката на заедничкото правило, а што е всушност свет на доминација, 
на поглед на свет на оние кои доминираат со општеството и кои го 
конституирале тој поглед како универзален. Според Бурдје (Pierre Bourdieu) нема 
повеќе реална политичка акција (барем за интелектуалците) освен онаа која ја 
дава политичката моќ на етичка критика. 8 Оние кои се исклучени од системот и 
од општеството се секогаш оние кои се осудени во име на колективно 

8 Pierre Bourdieu,Practical Reason.On the Theory of Action ( Stanford University Press 1998) 
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препознатливиот и прифатен критериум создаден токму од интелектуалците.  
Затоа, едно од клучните прашања кое треба да си го постави современото 

општество е дали со цел да се реставрира изгубениот идентитет е потребно да  
се направи насилен удар врз поредокот и дали тоа може да предизвика 
сериозни промени во јавната сфера, институциите,општеството.   
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Јавната сфера како простор во кој може да се дејствува 
субверзивно 

 
"Ниту  еден  систем  не  може  да  егзистира  без  својата  спротивност,  

бидејќи невозможно е да знаеме кои сме без референцата кои не сме " 9 
Односот помеѓу јавната сфера, институциите и општеството е од големо 

значење за важноста на самиот чин на субверзивноста односно на 
субверзивната уметничка акција.  Особено   јавната  сфера   како  збирно место  
и   како  важен   елемент  на поширокиот концепт на општествениот простор 
игра значајна улога во овозможување услови  за  создавање на  субверзивни  
активности  како дел  од уметничките акции. Јавната сфера е простор кој 
генерално е отворен за луѓето и простор во кој секој треба или барем би требало 
да има пристап. Иако сепак постојат исклучителни ситуации, како на пример 
кога во име на некакви одредени интереси се исклучени одредени групи со 
насилно преместување, на пример на бездомници или млади лица - или кога во 
едно пошироко значење јавниот простор може да се разгледува како место во 
кое за да се биде дел треба да се плати (театар,воз,кафетерија, музеј и слично). Но, 
во една општа смисла јавниот простор е заеднички простор за заедничка 
употреба. Постои и јавен простор кој ги поврзува двете значења, а тоа е 
продавницата -место каде што секој може да влезе и да разгледува, без 
обврска да купи. Има и јавни места кои функционираат  како такви  и  тогаш 
кога  се затворени  – железничките платформи, чекалниците, просторите околу 
библиотеките, универзитетите, супермаркетите. Јавната  сфера  се  појавува  како  
специфичен  сектор,  како нешто  што  е  наспроти приватното  и  наспроти  
институцијата  и  со  самото тоа  е  простор  кој  овозможува развивање и проток 
на слободна мисла. Уште во Стара Грција агората беше место каде се  собираа  
слободните  граѓани  за  да дискутираат  и  да  ги  изразат  јавно  своите 
размислувања. Со развојот на општеството и пред сѐ со експанзијата на 
пазарната економија се менува и поимот за тоа што значи јавна сфера 
поради фактот што пазарната економија го замени домаќинството, а во текот на 
17. и 18. век се појавија и првите салони како места за критицизам и како места 
во кои постепено се случуваше промената  од  аристократијата  кон  
буржоазијата  за  потоа домовите  на  одредени индивидуи да  ја  заменат  
јавната  сфера  на салоните.  Тоа  беа  места  каде  што индивидуите не беа 
изложени на никаква осуда освен на својата сопствена и на тој начин 
буржоаската јавна сфера ја создаваше тензијата помеѓу државата и општеството. 
Идеите кои произлегуваат од јавната сфера и од јавниот простор на 

9 Jean Baudrillard,The Vital Illusion (Columbia University Press New York 2000) стр.72 
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комуникација се адресирани до раководителите на институциите во 
општеството. Поради фактот што граѓанското општество денес е организиран 
израз на вредностите и на интересите на општеството, односот помеѓу власта и 
граѓаните и нивната интеракција преку јавната сфера го дефинира самото 
општество. На тој начин помеѓу државата и општеството стои  јавната  сфера  –  
простор  каде граѓаните  ги  артикулираат  своите  автономни погледи за да 
влијаат на институциите во општеството.  Самиот физички простор на јавната 
сфера културните институции, универзитетите и други јавни формации како важен 
елемент во формирањето на изгледот на јавната сфера се во непосредна врска со  
денешното  информатичко  општество.  Во  дигиталната  ера  која вклучува  
мас медиуми  и  интернет  се  случува  нов  момент  на  поврзување помеѓу  
државата  и општеството. Иако не е секој поврзан и не е секој глобализиран, 
глобалната структура на планетата влијае врз секого токму преку јавната сфера. 

Како термин јавниот простор се употребува за да означи физичко постоење. 
Но, истовремено, покрај јавните места како што се парковите, училиштата или 
маркетите, како јавен простор функционира и интернетот, повиците на радио и 
телевизија, писма до издавачи и воопшто сите простори кои функционираат 
како места за размена на идеи. Оттука испаѓа дека јавниот простор е 
демографски отворен и дека не подразбира исклучување во однос на родова, 
полова или национална припадност. Но, сепак субверзивноста се појавува 
токму во јавниот простор и таа на некој начин е мерка за количината на 
отвореност. Јавните простори се места во кои може да се случуваат 
субверзивни акции од типот на организирање радикални протести,дебати, или 
пак уметнички акции, па оттука тие истовремено се подложни  на заштита 
од авторитарните власти и на тој начин, покрај нивната можност да бидат 
место кое ќе промовира отвореност, тие се места кои сепак произведуваат 
исклучивост. Во исто време јавните места може да бидат жртви на напади, 
веројатно поради отвореноста што им дава можност на одредени криминални, 
терористички или националистички групи да ги напаѓаат. Во паркот Кристи Питс 
(Christie Pits) во Торонто во 1933 година голем број луѓе биле повредени од 
двете спротивставени страни (Евреи и тие што не беа), а сѐ започнало со 
покажувањето на свастиката претходната вечер во друг парк, како и со викањето 
на "Heil Hitler" од страна на 10.000 граѓани.10 Сигурно е дека овој вид на 
дејствувања предизвикуваат одредени општествени поместувања, но тоа не се 
оние што создаваат промена што се базира на потребата од создавање 
поинаков модел на живеење во позитивна смисла. 

10 Eye weekly, Christie Pits Race Riots' 60th anniversary by K.K.Campbell, August 12, 1993.Also available 
online at http://contests.eyeweekly.com/eye/issue/ issue_08.12.93/NEWS/nv0812a.php ( ноември 
2012) 
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За да се оствари прогресивната функција на субверзивната уметност потребно 

е да се нападне системот што промовира градови, а со тоа и јавните простори 
кои базираат на функционално организирани единици во кои се работи, но не 
се игра. "Градовите се функционално организирани да промовираат 
работа,информирани од сликата за човекот како произведувач Homo faber 
повеќе  отколку  трагач  по  креативност,  задоволство,  забава  и игра  –  Homo 
ludens"11 Доколку субверзивната акција има моќ да ја еродира културата на 
работа, а да ја поттикне културата на забава, таа создава ситуација во која се 
девалвира пазарната вредност како најважна карактеристика на 

11 Frank Cunningham,Public Spaces and Subversion (Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2009)стр. 
89 

Christie Pits, Торонто, 1933 
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капиталистичкото општество. Во време на експанзија на глобалниот 
капитализам и корпоризација на културата, демолирањето на сериозната 
култура има политичко значење. "Уметничките практики може да придонесат во 
борбата против капиталистичката доминација, а вистинските политички 
прашања бараат од нас да направиме избор  помеѓу две конфликтни 
алтернативи. Јавниот простор е бојно поле каде различни хегемонистички 
проекти се конфронтираат  без  можност  за  крајно помирување."12 Додека  
Хабермас (Jurgen Habermas) смета дека јавниот простор, односно како тој ја 
нарекува јавната сфера е место каде може да се случат рационални 
консензуси, Шантал Муф (Chantal Mouffe) смета дека има политичка димензија 
во уметноста исто како што има естетска димензија во политиката, така што не 
би требало да се прави разлика помеѓу политичка и не-политичка 
уметност.Секогаш постојат возможни форми на критичка уметност и различни 
начини на кои уметничката практика може да придонесе за промена на 
општествениот систем со тоа што поставува прашања насочени кон 
доминантната хегемонија. Има мноштво  на урбани борби кои се пример за ова 
(Reclaim the streets, Stop advertizing, Тhe Yes man, The World Trade). Reclaim the 
Streets (Барање на улицата)покажуваат ненасилна директна улична акција како 
што е инвазија на главни улици и автопати за да претстават забава. Иако ова 
може да ги опструира корисниците на овие простори како што се возачите и 
пешаците, филозофијата на Reclaim the Streets е дека токму сообраќајната 
гужва, а не пешаците е таа што прави опструкција и дека со окупирањето на 
улицата тие всушност го отвораат јавниот простор.Овие настани биле обично 
спектакуларни и живописни, со песочни дупки за да може децата да си играат, 
бесплатна храна и музика, но биле познати по тоа што дегенерирале во  
насилство  и  тепачки. 13 Ваквиот  вид  на  акции  покажуваат  дека граѓанинот 
на денешната демократија треба да е некој кој дејствува како граѓанин и кој се 
чувствува како дел од колективниот идентитет иако единството никогаш нема да 
биде достигнато затоа што за таква невозможна визија потребно е да се плати 
висока цена.Но барем може да се создава диверзија и плуралност на 
барањата во општествената заедница.Според Хана Арент(Hannah 
Arendt)практикувањето на граѓанството е интимно поврзано со егзистирањето на 
јавната сфера каде членовите на граѓанското општество може да егзистираат 
како граѓани и да дејствуваат активно за да ги решат демократски прашањата 
во општеството.Според неа,идентитетот на граѓанинот   не   треба   да   зависи   

12 Chantal Mouffe, Artistic Activism and Agonistic Spaces ( Art and research:A Journal of Ideas,Contexts 
and Methods,Volume 1.No.2.Summer 2007) 
13 Sandra Cuff, Case study:Reclaim the Streets, available at http:// 
http://beautifultrouble.org/case/reclaim-the- streets/ (април 2012) 
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од   неговата   етничка,   религиозна   или расна припадност. 14 
Дејствувањето   против   сите   видови   на   идеологии   кои   дејствуваат 

преку принципот на идентичност, немилосрдно бришејќи сѐ што им хетерогено, 
па дури и против либералниот капитализам кој остава простор за различноста 
и плуралноста, културниот релативизам е она кон што се насочува поединецот 
кој сознава дека сето тоа е чист формализам. Во бирократизираниот и 
администриран свет на развиениот капитализам владее принципот на 
идентичност кој сака да ги потисне сите противречности. Според Адорно 
(Theodor Adorno) тој процес е доведен до совршенство. Ова гледање го има и 
кај Херберт Маркузе (Herbert Marcuse) кој смета дека идеологијата е 
тоталитарен систем кој преку управување и процесирање успеал да ги искорени 
сите општествени конфликти.15 Сфаќањето на идеологијата што ни го нудат 
Адорно и неговите соработници во некоја смисла е човек од слама, слично на 
оние постструктуралистички теоретичари за кои сите идеологии без исклучок 
почиваат врз метафизички апсолути и трансцендентални темели. Реалната 
идеолошка состојба во западните капиталистички општества е многу посложена и 
внатрешно противречна, и претставува    спој    на    различни    количества    
метафизички    и плуралистички дискурси." 16 Адорно   е   премногу   огорчен   од   
тиранијата  на   еквивалентноста   и авторегулирачкиот систем на 
капиталистичките општества, но за разлика од него, кој верува дека 
единственото спротивставување на системот е само уметноста, Хабермас смета 
дека идеологијата е форма на комуникација која е систематски искривувана од 
моќта и со тоа создава дискурс кој се претвора во медиум на доминација. Тој 
укажува на можноста целиот тој дискурзивен систем да биде деформиран. Но, 
ова не е лесна задача, затоа што сеопфатното искривување со текот на време 
станува невидливо и прифатливо така што веќе не се смета за девијација. Тери 
Иглтон (Terry Eagleton) смета дека "систематски деформираната комуникативна 
мрежа најчесто ги прикрива или брише нормите преку кои можеме да 
согледаме дека таа е деформирана, со што станува особено отпорна на 
критики. Во таква ситуација станува невозможно во рамките на таа мрежа да го 
поставите прашањето на нејзиното функционирање или на условите кои  ја прават 
можна, бидејќи  таа уште од самиот почеток ги има конфискувано таквите 
прашања. Историските услови на можност на системот се редефинирани од 
самиот систем, со што исчезнуваат во него. Кај "успешната идеологија" , тоа 
не значи дека еден збир идеи се смета за помоќен, полегитимен или поубедлив 
од некој друг, туку дека вешто се отстранети основите за рационален избор 
помеѓу тие две множества на идеи, така што станува невозможно да размислувате 

14 Hannah Arendt, Society and Culture (Daedalus, 1960) 
15 Herbert Marcuse,Kraj utopije/Esej o oslobodjenju (Stvarnost, Zagreb 1978) 
16 Tери Иглтон,Идеологија (Темплум, Скопје 2005)стр. 211 
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или посакувате нешто надвор од термините на самиот систем. Таквата 
идеолошка формација е закривена наназад кон себе слично на космичкиот 
простор, не оставајќи можност за никакво "надвор"; таа го попречува 
создавањето нови желби, а истовремено ги осуетува оние кои веќе постојат. " 17 

Според Хабермас општествената и идеолошката доминација засега 
оневозможуваат да се случи непречена комуникација, а за да ја дознаеме 
вистината мора да го  промениме  нашиот политички облик на живот од каде 
следува дека вистината е поврзана со социјалната праведност што многу се 
разликува од мислењето на Адорно и другите претставници на Франкфуртската 
школа за кои општеството е успешно во неговата способност да ги 
администрира противречностите до нивно исчезнување. За Хабермас 
доминантните општествени институции се слични на невротичното однесување 
бидејќи го скаменуваат човечкиот живот во низа од задолжителни норми. 
Овие вредносни системи служат за да му се даде легитимност на 
општествениот поредок со тоа што дисидентството го канализираат во 
илузорни форми. 18 Пјер   Бурдие   (Pierre   Bourdieu) пројавува   интерес   за   
проучување   на механизмите преку кои идеологијата станува дел од 
секојдневието. Тој го развива концептот на хабитус, што означува всадување на 
множество од трајни склоности кај луѓето кои создаваат конкретни практики. 
Според Бурдие со нашата спонтаност на нашето вообичаено однесување ние 
репродуцираме одредени длабоко скриени норми и вредности. Хабитусот 
претставува механизам на пренос преку кој менталните и социјалните структури 
стануваат дел од секојдневната социјална активност. Во делото на Бурдие 
власта односно моќта го обезбедува своето владеење преку поклопувањето на 
субјективното и објективното, на она што општествените услови го бараат од нас 
-во општествените поредоци во кои моќта е неспорна, а тоа се оние 
општества кои се врзани за традицијата. За да може луѓето да не ја 
препознаваат повеќе моќта  како моќ, потребно е да  се стекне максимално 
количество на симболички капитал. Симболичкото насилство е легитимно и тоа 
не се ни препознава како насилство. 19 Во симболичкото насилство не се толку 
битни ставовите туку регулираната дистрибуција на културниот капитал. 
Обликот на симболичкото насилство дејствува и врз целокупното поле на 
културата преку ненаметливо исклучување на оние кои немаат "исправен 
вкус".Петер Слотердејк ( Peter Sloterdijk) ја објаснува оваа ситуација давајќи Ѝ 
поетично апокалиптичен призвук - "На бините,сцените и арените се извршуваат 
симболичките акти на отворање на светот во врска со кои луѓето имаат чувство 

17 исто, стр. 213 
18 исто,стр.223 
19 Pierre Bourdieu, Social Space and Symbolic Power (Sociological Theory 7, 1989) 
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дека таму навистина станува збор за нешто значајно. На овие бинско-сценски 
аренско априорни светски полиња се забележуваат нешта кои се истакнуваат 
како главни и како нешта кои го носат ризикот на пластичната егзистенција во 
просторот на јавната изразност.Кога бините и арените се затвораат поради тоа 
што или актерите почнуваат да се приватизираат или моќниците да го 
уредуваат светот како свое приватно домаќинство и само го дозволуваат 
сопственото шоу,лишено од дух, тогаш завршува ерата на доаѓањето на свет 
воопшто. Токму тоа е сигнатурата на нашето време –тоа е време на резигнација и 
шоу, време на официјален приватизам и на  интимна апокалиптика. Оној кој 
денес сака на големо да излезе, тој веќе не бара спектакл на отворено – додека 
пеколот не побесни.20 

Како што пишува Жан Бодријар, веројатно влегуваме во една 
парадоксална состојба во која имаме премногу реалност и премногу 
информација, па во оваа состојба на парадокс не ни знаеме што точно се 
случува. Дури и самата репресија се интегрира во денешниот свет на 
симулација. Со јавната сфера, а со тоа и со јавното мислење денес доминираат 
огромните рекламирачки паноа кои ги има насекаде. Сите тие повикуваат на 
губење на идентитетот затоа што постојано демнат–тие се огледало на  
потрошувачката  активност,  игра  на  раздвојувањето  и  на удвојувањето  која  
го затвора тој свет во самиот себе. 21 Секако дека за ваквата состојба во 
најголема мерка придонесува доминантната општествена група со тоа што ја 
игнорира креативноста ставајќи ја во системот на пазарната конкуренција, па така 
неизбежно го обезвреднува конфликтот и борбата кои неизбежно постојат во 
капиталистичкото општество. Затоа од огромна важност е да се согледа 
хомогенизацијата која ја создава идеологијата во современиот свет.  Тери Иглтон 
пишува дека да сметаме дека идејата на слободата е идентична со нејзината 
карикатура што ја нуди капиталистичкиот пазар значи да не согледаме дека тој 
објект не го задоволува својот концепт. И спротивното-да сметаме дека  битието  
на  некој  објект  може  да  се сведе  на  неговиот  концепт  значи  да  ја 
избришеме неговата неповторлива материјалност, бидејќи концептите 
неминовно се општи, а објектите се тврдоглаво посебни. "Идеологијата го 
хомогенизира светот,ставајќи еден сомнителен знак на равенство помеѓу 
различните феномени. Оттаму, за да се поништи нејзиното делување потребна 
е негативна дијалектика, што ќе се стреми (иако тоа можеби е невозможно) во 
мислата да го вклучи и она што Ѝ е хетерогено на мислата. За Адорно највисока 
парадигма на таквиот негативен разум е уметноста, која зборува за различното и 
не-идентичното, промовирајќи ги барањата на сетилното посебно наспроти 

20 Петер Слотердејк, Доаѓање на свет-доаѓање до збор (Темплум Скопје 2006) стр. 124-5 

21 Jean Baudrillard, The Vital Illusion (Columbia University Press, New York 2000) 
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тиранијата на совршено конзистентниот тоталитет." 22 
Наспроти моќта на доминантната власт секогаш стои една друга моќ, 

моќта на супкултурните дејствувања. Замаеноста која владее во општеството во 
кое постои само фиктивна слобода може да се придвижи само доколку постои 
свест за разликите, а не од консензусот на либералниот плурализам затоа што тој 
ги одржува разликите такви какви што се. Припадниците на супкултурните 
дејствувања постојано смислуваат нови начини на деформирање на она што 
официјалната култура го прифаќа (а тоа постојано го прави). Субверзивните 
активности се спротивставување на масовната култура што им се наметнува на 
пасивните преку културната индустрија која ги лишува од моќта. Наместо да се 
сосредоточи на подмолните активности кои ги создава владеачката 
идеологија, субверзивните дејствувања мора да значат секојдневен отпор 
против сѐ она што може да помогне за одржување на доминантната 
идеологија. Додека носителите на доминантната општествена моќ создаваат 
свои места – градови, трговски центри, училишта, работни места, слабите си 
создаваат свои простори внатре во истите тие места.  "Местото е простор каде 
стратегијата делува; герилците кои ќе упаднат на тоа место го претвораат во свој 
простор; просторот е активно место." 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22 Tери Иглтон, Идеологија (Темплум, Скопје 2005) стр.209 
23 Џон Фиск, Популарна култура, (CLIO, Београд 2001) стр. 42 
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Субверзивната уметност, отпорот и слободата 
 
"Секоја култура што се прави себеси универзална ја губи својата 

посебност и постепено умира"24 
Комерцијалната вулгаризација е една од ендемските примероци на 

западната цивилизација.Полето на моќта што е присутно во сите сфери треба 
да се разгледува како простор,како глобален општествен простор во кој се 
случува борба на различен вид капитал. Концентрацијата на економскиот, 
политичкиот, информатичкиот капитал создава унификација на културниот пазар.  
Во едно општество во кое културата е унифицирана и хомогенизирана со 
бирократските форми на комуникација што создава симболичко насилство, 
нормално е да се појават уметнички дејствувања кои ќе се обидуваат   да се   
борат   против   тоа   насилство   на   логичкиот       и   моралниот 
конформизам. 25 Субверзивното  е  реакција  која  би  требало  да  е  спротивна  
на обичното, секојдневно делување и кое мора да содржи верување во 
независни стандарди што се противат на унификацијата. Субверзивното 
дејствување е сѐ, но никако не колебливо и плашливо. Тоа инсистира на 
промени и затоа неговото дејствување е остро, непоколебливо и насочено 
директно врз општествениот систем. Денес, кога сите форми на уметничко 
дејствување се брзо прифатени и институционално врамени и спакувани и 
кога стануваат дел од уметничкиот пазар, дали е можно да се создадат 
услови за општествени промени преку субверзивните уметнички акции? Славој 
Жижек (Slavoj Zizek) е скептичен во однос на ова. Тој аргументира околу тоа што 
да се прави ако отпорот е бескорисен.Дали ова значи дека тоа е крај на 
радикалната политика? Или дали е можно да се биде субверзивен без отпор? 
Дали е илузија да се каже дека може да се променат процесите во општеството 
преку проширување на демократијата, кога знаеме дека демократските 
процеси и нивните механизми се дел од буржоаскиот апарат кој е дизајниран 
за да овозможи невознемирувачко функционирање на капиталистичката 
репродукција? 26 Во својот есеј Хенри Крипс (Henry Crips) пишува за тврдењето 
на Адорно дека нашиот нем борбен крик не треба да биде отпор, но наспроти 
ова не треба да биде не-отпор. 27  Можеби филозофијата на Адорно треба да се 

24 Jean Baudrillard, The Vital Illusion (Columbia University Press, New York, 2000) 
25 oвој  вид  на  конформизам  Пјер  Бурдје го  нарекува  докса  –  тоа  е  посебен начин  на  
гледање  на доминантните кои го претставуваат и наметнуваат своето гледиште како 
универзално. Тоа се оние кои доминираат со државата и кои го конституирале тоа гледиште 
како универзално преку конституирање на државата. 
26 lavoj Zizek, Democracy is the Enemy, 28.October 2011, LRB blog 
http://www.lrb.co.uk/blog/2011/10/28/slavoj-zizek/democracy-is-the-enemy/ (октомври 2012) 
27 Henry Krips, A Mass Media Cure for Auschwitz: Adorno, Kafka and Zizek(International Journal 
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разбере како дејствување со, а не против системот во кој владеат конвенциите, 
затоа што во спротивно би се довеле до ситуација во која се негираат самите. 
Оттука субверзивното дејствување би требало да се бори не против 
капиталистичката пропаганда, туку да зборува за неа постојано и постојано и 
со тоа постепено да Ѝ го испразни значењето што го пропагира. 
Антиципирајќи го делото на Фуко, Адорно посочуваше на фактот дека во 
денешни услови е предоцна за отпор. Како пример за тоа се уметничките дела 
што се појавуваа како отпор насочен кон постојното, но тие веднаш 
доживуваат институционално пакирање како антиуметнички жанр, па така 
паѓаат во истата онаа сфера од која сакаат да избегаат. Но, политичката 
визија на Адорно е утописка – трансформација на општеството составено од 
слепи следбеници во критичко настроени мислители. Процесот на еманципација 
преку ширење на слободната мисла е процес на кој му претходи критичко 
образование во кое е имплементиран процесот на изучување  на 
себеспознавањето, блиску до визијата на Хегел –  секој човек е слободен затоа 
што секој човек е филозоф. Но, факт е дека било какви стратегии насочени 
кон надминување на конформизмот и конвенционалните културни форми, не 
преку отпор, туку преку доведување на истите до својата граница, делуваат 
ефектно врз поширокиот политички контекст. И ситуационистите 28 се 
соочуваат со истото прашање.  Според Ги Дебор (Guy Debord) таму каде што 
реалниот свет се менува во прости слики, простите слики стануваат реални и 
ефектни мотивации на хипнотичко однесување. Спектаклот, како тенденција да 
се направи некој да го гледа светот преку разни специјализирани начини, 
доведува до тоа да се гледа светот како генерализирана апстракција. Тоа е 
различно од дијалог. Спектаклот не ја зема во предвид филозофијата, туку ја 
филозофира реалноста. Конкретниот живот на секој е деградиран  во  
спекулативен  универзум.29 Според  Дебор автентичниот  живот  е заменет со 
неговата репрезентација и тоа е инвертирана слика на општеството во која 
релациите помеѓу задоволствата се заменети со релациите помеѓу луѓето, па 
оттука спектаклот е релација помеѓу личностите кои се посредувани од сликите. 

of Zizek Studies, Claremont Graduate University, California 2007)                             
 
28 Политичката борба на ситуационистите го создаде концептот на игра кој нагласуваше дека 
уметноста треба да се ослободи, да излезе на улица за улиците да станат галерии и уметноста 
живот. Истовремено тие ги критикуваа противречностите на буржоаското општество кое од една 
страна ги почитува уметничката креација и интелектуалната слобода, а од друга страна 
истовремено ги експлоатира преку пазарната економија. 
29 Guy Debord, Society of the Spectacle, 1967 
http://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm Translation: Black & Red, 
1977;Transcription/HTML Markup: Greg Adargo( декември 2012) 
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Дебор повикува на радикална акција во форма на конструирање на ситуации кои 
ќе донесат револуционерно преуредување на животот.Можеби трикот се состои 
во тоа да се обнови некоја поткопана моќ на односи и таа да се насочи кон 
некоја нова продуктивна сфера. Оттука, проблемот што го истражува Адорно 
сепак има свое големо значење во поттикнување на процесот на барање 
одговори на прашањето како и со што да се бориме против културната 
хегемонија.Кај некои уметници не постои желба да создаваат дела, затоа што 
тие со своите постапки и начин на живот и самите се дело. Живеејќи во 
општество кое му наметнува затворање во еден систем од кој не може да 
избега, кај уметникот Мартин Зет (Martin  Zet)  постои  вечната  потреба  да  биде  
ослободен  која  ја  реализира во акцијата  "Free Martin Zet" 30,  што како тема ќе 
го следи целиот негов живот. Преку постојаното инсистирање на слободата 
разбрана на начин како што Јозеф Бојс (Joseph Beuys) ја дефинираше уметноста, 
односно дека уметноста е наука за слободата,овој уметник ја создава 
сопствената смисла. Производството на смислата која се губи сѐ повеќе како 
резултат на медиумите кои во општеството ја имаат примарната улога, може да 
се случи само во облик на директно соочување со општествената стварност. 
Значајното прашање што го поставува Антонио Грамши (Antonio Gramsci) e дали 
доаѓа време да се запрашаме не постои ли, како теоретски така и во праксата, 
една позиција која овозможува заштеда од паѓањето во поседот на мрачното и 
терористичко битисување на државата. Со други зборови, станува збор за тоа 
да се побара некое стојалиште кое дава дистанца од претставата по која 
конституцијата (устав) принудно е впишана во државата;станува збор за 
можноста да се мисли генеолошки и да се направи видлива некоја 
конститутивна пракса. Тоа стојалиште постои: како секојдневно бунтовништво, 
како   перманентен   отпор, како   конститутивна   моќ. 31 Според ситуационистите 

30во 2000 година чешкиот уметник Мартин Зет започна серија акции во Македонија, а потоа и во 
други земји како чин на спротивставување на конвенционалното разбирање за слободата. Во 
соработка со групата Елементи од Битола, овој уметник како еден од поканетите уметници на 
меѓународниот симпозиум и изложба Не-Да направи субверзивен чин со тоа што влезе во 
Македонија без патна исправа, создавајќи во текот на својот престој повеќе уметнички акции 
кои на крај завршија со негов еднодневен престој во затвор. Од неколкуте реализирани акции 
за време на неговиот престој во Македонија произлезе неговиот сеуште недовршен проект Free 
Martin Zet! што продолжи како серија акции и во Полска следната година, заедно со 
литванскиот уметник Redas Dirzys, а  што како тема продолжува да го следи и понатаму. 
Неговата потрага по слободата ја манифестираше уште еднаш во Македонија, во 2002 година, 
кога повторно како дел од меѓународен проект Јас-Ти во организација на Елементи, предизвика 
збрка и паника кај случајните минувачи низ фреквентната улица Широк Сокак во Битола со 
акцијата на нејзино преградување и блокирање со метална жица. 
 
31 Антонио Грамши, Интелектуалците и револуцијата (Комунист Скопје 1989) 
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патот кон слободното бесконечно создавање на сите човечки дејности е еден 
ист, но на тој пат одиме како непријатели, а ќе победат подобрите. Фуко смета 
дека отпор има таму каде што има моќ, но токму затоа, отпорот никогаш не лежи 
надвор од моќта. За него стриктно релациониот карактер на односот на моќта не 
значи дека отпорот е само последично дејство и со тоа само пасивна и 
подредена страна. Отпорот треба да се разбере како хетероген, како мноштво 
на жаришта, а не како радикална провала на едно место, не како антагонизам, 
туку како неправилна распространетост на мноштво точки на отпор. Тој ја 
разбира моќта како многузначност на односи на сили на една територија. Ако е 
моќта секаде и истовремено никаде, за што  аргументираат  Негри  (Antonio  
Negri)и Харт(Michael  Hardt)во  Империја 32,  ако механизмите на моќта 
функционираат без центар и без централно управување, тогаш е нужно таа да се 
напаѓа од секое место, од секој локален контекст. 33 

Уметноста во многу случаи е субверзивна во општествениот поредок, но 
дали има можност да го трансформира секојдневниот живот? Александер 
Бренер (Alexander Brener)Brener го наслика знакот на доларот врз сликата на 
Казимир Маљевич (Kasimir Malevich) поставена во Stedelijk музејот во Амстердам 
и за овој свој чин плати со затвор што беше екстремен гест на бунт против 
таканаречениот Западен "free market" - комерцијализацијата на уметноста и 
агресивноста содржана во механизмите на селекција и промоција во животот 
и во уметноста. 34 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32 Antonio Negri, Michael Hardt, Empire (Cambridge,MA and London:Harvard University Press, 2000) 
33 Gerald Raunig, Umetnost I revolicija (Futura, Novi Sad, 2006) 
34 Art Crime, Stedelijk Museum of Modern Art, Amsterdam,January,4, 1997 
http://web.archive.org/web/20070314055854/http://www.renewal.org.au/artcrime/pages/malevich1.ht
ml (декември2012) 
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Но, личниот ризик што го презема уметникот не може да бидеn единствен 

стандард за евалуација на важноста на делото на уметноста, ниту пак може  
да се земе како  единствена карактеристика на радикализмот во уметноста. 
Исто како што ни графитите врз вагоните на возовите кои исто така се 
ризични и се казнуваат со затворска казна (барем теоретски) ни даваат 
одредена доза на свесност, но неспособни се да го сменат нашето гледање на 
нештата, и завршуваат само како декор на сиромашните урбани предградија. 

За да направат напад врз системот некои уметници си поигруваат со 
етиката сакајќи да го провоцираат буржоаскиот менталитет и креираат дури 
порно филмови, воведуваат проститутки во црква или внесуваат луѓе кои 
мастурбираат во галерија-Сантиаго Сиера (Santiago Sierra). 35 Еден од 
поекстремните случаи е кога Тереза Маргољес (Teresa Margolles) зеде мртво 
дете и го постави во внатрешноста на цементен блок (дете за кое мајката 
немаше пари да плати погреб).36 

35 Sierra Santiago http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php (декември 2012) 
36 Margolles, Teresa, http://www.revistasexcelencias.com/en/arte-por-excelencias/ editorial- 6/resenas/teresa-margolles-death-beautiful (декември 2012) 
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Затоа се прашуваме дали сме спремни да ги видиме сите аспекти на 

реалноста кои се рефлектираат во уметноста? И дали јавноста е спремна и  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

подготвена да ги разбере како чин на револт и желба за општествена промена 
или пак ги доживува како невротични испади? Бидејќи колку и да мислиме 
дека делото е чин самиот за себе, сепак тој врши некаква функција во 
општеството и потребно е да се знае која е насоката по која се движи уметноста 
и кои се критериумите кои сепак, во ова постмодерно време, ги одредуваат 
делата кои предизвикуваат позитивни промени во опкружувањето. Според 
Адорно, и филозофијата и уметноста не само што го расветлуваат стварното 
туку можат и да помогнат тоа да се трансформира.Уметниците сѐ повеќе се 
обидуваат да ја вклучат публиката како дел од своето дело, а таа сѐ повеќе 
станува скептична кон ваквите акции, особено кога се екстремни во својот 
начин на покажување или делување во општествената стварност. Крадењето на 
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слика од музеј 37 е чин на агресија кој не може да изврши значајна 
општествена промена, затоа што нејзината естетско-етичка функција допира до 
мал број на луѓе, а и нема директен контакт со публиката. Можеби затоа 
ваквите акции не ја извршија својата очекувана функција и можеби причината 
поради која уметничките акции денес станаа поумерени е токму тоа светот не се 
менува со превртување на нештата главечки, туку напротив, со поставување на 
нештата (враќање) на своите првобитни места кон коренот,базата,суштината. 
Еден пример за како тоа може да се прави, односно како се прави тоа денес е 
проектот "Walk the Line" во 2011 во кој Тоби Хадлстон (Toby Huddlestone), 
куратор и уметник од Лондон користи нова форма на политички протест, 
неконвенционални иницијативи за да ги предизвика властите. Во Рига (Латвиа) 
тој и локалните луѓе маршираа од Споменикот на Победата до Споменикот 
на Слободата  за  да  демонстрираат  нешто  што нема  никаква  особена  
порака  ниту барање. 38 

 
 

 
 
 
 

37 во 1976 Uwe Laysiepen Ulay украде слика од Националната галерија во Берлин како чин на 
субверзија Ulay(Uwe Laysiepen), There is A criminal Contact in Art  
http://www.medienkunstnetz.de/works/da-ist-eine- kriminelle-beruehrung/ ( декември 2012) 
38 Exchange Radical Moments, Live Art Festival, No 3 (Die Fabrikanten, Linz 2011) 
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Или "Fremd Gehen" во истата година на Томас Пол (Thomas Pohl)кој 

градскиот туристички автобус во Линц го употреби за да ја пренасочи 
вообичаената туристичка тура и да ги шета туристите на невообичаени, тешко 
пристапни места, а после тоа им организира заедничка вечера и дружење. 39 
Овој вид на "умерена радикалност " има свои примери и поодамна, на пример 
кога во 1974 година Густав Мецер (Gustav Metzger) повика на уметнички 
штрајк за да се прекине со секаква продукција во уметноста во периодот од 
1977 до 1980 и на тој начин да се урне интернационалниот галериски 
систем, но никој не му се придружи. 40 Подоцна истото го направи Стјуарт Хоум 
(Stewart Home), во 1990-1993 како пропаганда против уметниците и уметноста 
како социјална институција.41 Ова беше масовно поддржано и раширено преку 
мрежата Neoist и некои ја презедоа социјалната одговорност да бидат во штрајк 
долг период. Се наметнува едно сериозно прашање кои последици или 
влијание во животот може да ги предизвика оваа акција? Една слична таква, 
под раководство на Редас Диржис (Redas Dirzys) беше направена во 2009 година 
во Вилниус,  Литванија  во  годината  кога  овој  град  беше европска  
престолнина  на културата. 42 На конференцијата по повод овој настан се 
дискутираше за улогата на уметникот денес и за можноста уметноста да 
направи промени во општествениот живот. Конструирањето на штрајк беше 
субверзивен чин кој требаше да го постави прашањето за тоа кои се 
можностите за трансформација на секојдневниот живот – дали одбивање на 
уметноста или пак уметност на одбивањето? 

 
 
 

39 исто 
40 Stewart Home,Neoist Manifestos 
http://www.stewarthomesociety.org/neoism/neoman.htm(декември 2012) 
41 Stewart Home беше еден од членовите на движењето NEOISM кое претставува специфична 
супкултурна мрежа на уметнички перформанси и експерименти, а погенерално претставува 
практична андерграунд филозофија. Членовите употребуваат псевдоними и менуваат идентитети, 
плагијати и намерни грешки со цел да се спротивстават на категоризацијата и историзацијата 
42 What is tо be done? Art Strike Ideas and their application today: a report on the Art Strike Conference 
http://www.chtodelat.org/index.php? option=com_content&view=article&id=483%3Aart-strike-ideas-
and- their-application-today-a-report-on-the-art-strike-conference&catid=191%3Awhen-artists-struggle- 
together&Itemid=450&lang=en (декември 2012) 
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Бидејќи да се конструира штрајк, како критика на идеолошка конструкција 

значи да се продуцира уште еден културен објект наместо да се направи 
штета на досегашните егзистирачки структури. Една перфектна илустрација на 
теоретска безнадежност во описот на животот,идеја на Васиа Васиљева, 
учесник на истата конференција, е онаа каде  преку    You  Tube  Жак  Дерида 
(JacquesDerrida)  се  обидува  да  одговори  на прашањето  –  Што  е    љубов?43 
Тоа  изгледа  многу  глупаво,  бидејќи    љубовта  е есенцијален обединувачки 
елемент против структурите на сериозната култура и секој обид таа да се објасни 
теоретски носи до нејзино поништување. Најефективниот начин да се влијае и 
да се промени системот е да се комбинираат различни стратегии на егзодус и 
автономно учество. Но, денес и современите уметници се соочуваат со 
проблемот на сопствената свест која од една страна има потреба да го напаѓа 
капиталистичкото општество, а од друга страна влегуваат во ситуација во која 

43 Jacques Derrida, What is love? http://www.youtube.com/watch?v=dj1BuNmhjAY ( декември 2012) 
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со својата уметничка продукција го јакнат истото тоа општество.Имајќи го во 
предвид овој факт Мартин Зет се обидува да најде пософистицирана причина за 
одбивање на активна позиција за да не падне во оваа замка, а тоа според 
неговиот ироничен став е процесот  на  стареење.  Тој смета  дека  е  подобро  да  
се  биде  револуционерен  и радикален кога сте млад, но подобро е да се делува 
реакционерно кога сте постар и да изнајмете млади револуционери кои ќе се 
борат наместо вас. Нема што да се изгуби во капиталистичкото општество во 
кое улогата на уметникот е да ја отсликува реалноста, па ако реалноста стане 
непожелна, тогаш, најлесно е да се прифати дека е илузија. 44 

Во 2000 година Мартин Зет беше дел од меѓународниот симпозиум во 
Битола, Македонија. Македонските гранични власти одбија да му дадат виза 
за престој на аеродромот и му го одзедоа пасошот, иако му дадоа виза на 
другиот источноевропски уметник што доаѓаше за истиот настан. Игнорорајќи го 
овој факт, Мартин Зет влезе во земјата без пасош (откако успеа неприметно да им 
избега на властите на аеродромот). При неговото враќање на скопскиот 
аеродром тој беше уапсен како илегален емигрант. После неколку дена беше 
ослободен после интервенцијата на организаторите. Но, при вториот обид да ја 
напушти земјата, повторно беше уапсен затоа што во пасошот му недостигаа 
одредени печати. После некој сат беше ослободен и пуштен да си оди во Чешка. 
За време на неговиот нелегален престој во Македонија, Мартин Зет реализира 
неколку акции кои беа резултат на неговото доживување и размислување во 
врска со овој настан. Сите акции беа поврзани со прашањето за слободата. 45 
Според него денес   илузијата за слобода е денешниот Бог, па оттука секогаш 
е лесно да се најде некој кој би се борел за слобода. Колку е поапстрактна 
личноста, толку подобро. Денешната состојба на тоталитарен либерализам го 
користи убедувањето насочено кон масите, дури и убедувањето на оние кои 
живеат тешко дека од утре ќе им биде подобро, но само доколку го поддржат 
системот. На тој начин, индивидуата  е оставена сама да одлучи, но моќта на 
убедувањето на власта е толку голема, што само се чини дека индивидуата ја 
носи таа одлука сама, а всушност тоа не е така. Власта го има главното оружје, 
а тоа е нејзината способност насекаде да го прикажува  лажното  како  
реално  и  постојано  да  нѐ  убедува  во важноста  на економијата и 
производството. Капиталистичкото општество го промовира верувањето за 
легалната слобода на личностите. Оттука произлегува мистеријата на 
капитализмот- ако секој е формално слободен, како може да има класна 
доминација? Во вакви услови, да се зборува за слободата на поединецот е 
бескрајно тешко, со оглед на фактот што и таа, како и сѐ останато, е само 

44 Martin Zet http://martin-zet.com/en/2008.html (февруари 2013) 
45 Не-Да, меѓународен симпозиум и изложба (Елементи Битола 2000) 
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привид за кој системот и власта нѐ убедуваат дека постојат, а е сосем обратно, 
она што вистински постои е само илузијата за слобода. Во услови кога слободата е 
само илузија, власта го има најмоќното оружје во своите раце – послушноста на 
масите. Есенцијалното оружје на власта во борбата за зачувување на  
послушноста  на  популацијата  е контролата  на населението преку таканарече - 
ната био-моќ. Овој термин за првпат го искористи Фуко за да го опише 
начинот преку кој власта ја спроведува својата моќ врз населението,за 
подобро да гопромовира она што сака да го наметне. Фуко е особено 
заинтересиран за односите помеѓу политичката моќ и телото и објаснува 
најразлични начини на кои може да се тренира телото за да стане социјално и 
економски продуктивно.  Но, истовремено тој укажува и на етиката разбрана 
како слобода, можност да се одбере една акција, а не друга. Затоа прави  
разлика  помеѓу  моралните кодови кои се едноставно збир од правила, и 
етиката. Како да се натераат луѓето да разберат дека одредени работи може 
да бидат поинакви, а не онакви какви што власта ги наметнала, е едно од 
клучните етички моменти преку кои се случува човечката трансформација. 46 

Ако слободата недостига, тогаш власта се обидува да ја произведе за да 
си го загрее умртвеното тело, исто како што тоа го прави со сите останати 
феномени. Извикувањето за слобода на личноста по секоја цена, станува 
нејзино оружје, исто како што говорите за половоста ги користи во корист на 
нејзино јакнење и наметнување на својата волја и репресивна 
политика.Неверојатно е колку многу се користат конкретни зборови или 
синоними за слобода во масовните медиуми – free style, feel free, freedom, be 
you. Тоа е веќе проверената формула на власта кога сака да направи протеза 
од вистинскиот настан и вистинското чувство. Постојаното упатување на 
слобода Ѝ дава на личноста чувство дека веќе ја добива таа слобода преку 
телевизиските екрани и преку шопинг центрите, така што не ја ни приметува 
сопствената заробеност во маркетот на потрошувачките желби. Неговата 
слобода е заробена во сопствената желба. Таквата загуба на индивидуалната 
слобода само го јакне концентрирањето на капиталот и на моќта, што е 
одлика на денешното општество. Концентрациите на моќ го форсираат 
поединецот да се сконцентрира на учество во натпревари и игри на моќ со цел 
да креира социјална позиција за себе. Кога концентрацијата на моќ управува со 
нашите желби, белегот на индивидуата исчезнува. Нашата одлика станува 
одлика која се идентификува со концентрацијата на моќ, со растежот на моќта 
и со конфликтите што произлегуваат од неа. На таков начин, условно слободни, 
ние стануваме синоним за тотално неслободни личности и личности кои дури 
и кога би имале можност, прашање е дали би имале потреба да се бориме 

46 Michel Foucault, Discipline andPunish. The birth of the prison (New York, Vintage Books 1995) 
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против таа моќ. Со зголемувањето на улогата на општествените институции во 
формирањето на личноста, почнувајќи од самото детство, капиталистичката 
буржоазија има директна контрола врз семејниот капитал. Монополистичкиот 
капитализам на 20. и 21. век го овозможи префрлањето на моќта од приватните 
лица кон организираните корпорации кои ги заробуваат индивидуите во цел 
еден комплекс од технолошки ланци на маспродукција и потрошувачка. Така 
личноста во современото општество е фатена во замката на новата 
хегемонија. Оттука се наметнува прашањето дали е можно да се бориме 
против моќта и дали постои начин да се извојува лична слобода, кога знаеме 
дека , како што пишува Имануел Волерстин (Immanuel Wallerstein) дека 
"обичните луѓе не се во положба да ги победат моќните луѓе, било во важни 
или неважни спорови, користејќи некое влијание надвор од окото на  јавноста, 
некоја комбинација од долгови што други луѓе им ги должат и сопствена
моќ, за во сегашноста или во блиската иднина да можат да претставуваат 
вистинска закана за другите, толкава што би ги принудила да ги променат 
одлуките во нивна корист. Моќните имаат мускули. Тоа ги прави моќни."47 Тој 
исто  така понатаму пишува дека луѓето што се на власт во современиот свет 
никогаш не биле толку богати и толку привилегирани, што уште повеќе ја 
намалува надежта дека би се откажале од својата моќ. Можеби видот на 
оружјето се наоѓа во самите поединци кои со своето производство   ќе   го 
саботираат   и   уништат   со   сопствената   производна   силa паразитскиот 
поредок на постмодерното наредување. Ако целта е да се добие лична 
слобода во нашето постмодерно време, тогаш би требало да се 
спротивставуваме на репресијата и на силата чија цел е со помош на 
полициски режим да создава општествена рамнотежа. Но, на кој начин може 
револуционерниот дискурс да се активира во ова време во кое 
производството на умови и тела не дозволува да се постигне ослободување 
во внатрешноста на овој свет, без било што надворешно, а ни најмалку 
утописко. Можеби оружјето се наоѓа во внатрешноста на секое човечко битие кое 
треба да ја ослободи својата внатрешна пророчка моќ? "Да се направат 
луѓето слободни е целта на уметноста, оттука уметноста е наука за слободата" 
(Јозеф Бојс). 

Целиот феномен на современата уметност е борба, опстанок и копнеж да 
се биде независен од конвенции, рутини, занаетчиство, примери, 
повторувања, шеми и социјални и бизнис механизми. Но, тие секогаш се 
враќаат назад, посилни, целосно обновени. Копнежот за слобода е сржта на 
целото движење на уметноста денес. Илузијата за слобода, магичната 
формула за слобода – тоа е лајт мотивот на денешната епоха. Кога 

47 Имануел Волерстин, Утопистика (Темплум Скопје 2002) стр. 94 
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личностите работат за интересите на концентрираната моќ наместо за 
фундаменталните интереси на личноста, е глупаво и ирационално, но секој од 
нас на некој начин е инволвиран во овој процес така што нештата може тешко да 
се изменат. Во Данска постои уметничка група која се нарекува N55 (ен55). 
Нејзините членови – Rikke Luther (Рике Лутер), Ion Sorvin (Ијон Сорвин),Cecilia 
Wendt (Сесилија Вент),Ingvil Hareide Aarbakke (Ингвил Хариде Арбаке) се 
обидуваат да ги изменат умовите на граѓаните и да ги направат не само 
свесни за своите одлуки, а со тоа и свесни за поседувањето на својата лична 
слобода, туку им создаваат и услови тоа да го направат. Членовите на оваа група 
креираат колку што е можно помали концентрации на моќ без потреба да 
создадат нов тренд или правец, и притоа се фокусираат не на она што 
уметноста е, туку на она што таа прави, поврзувајќи ја на тој начин естетиката со 
етиката, а оттука со личностите и нивните права. N55 создаваат објекти и 
предмети кои ја почитуваат различноста на личностите и ситуациите во кои 
се наоѓаат. Тие ги насочуваат личностите да делат знаење, да наоѓаат 
методи на размена што не се базираат на профит и приватен посед, што 
не бараат специјализација и професионализам. Исто така тие не предлагаат 
единствени решенија, туку инсистираат на  повеќезначно  делување  со 
останатите. 48 Членовите  на  групата  N55  креираат таканаречени public things 
(јавни нешта) кои им овозможуваат на луѓето да ги користат на различни начини. 
Се поставуваат на различни јавни места, а секој има можност да иницира други 
функции на истите. Исто така, креираат соби кои се поставуваат насекаде, во 
институции, во приватни простори и секој може да ги користи за што сака, кога 
сака и со кого сака. Нивните дела се сведоштво за тоа дека во човекот 
постои внатрешен порив кој постојано упатува на потребата за достигнување 
на личната слобода преку почитување на правата на другите. 

 

48 N55 book (Pork Salad Press, Copenhagen 2003) 
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Но, од друга страна, ако уметничкото дело е прво креација, а потоа 

сведоштво, можно е да се изместат кодовите и да се случи манипулација која 
како извор ја користи потребата за слобода на поединецот. После немилиот 
настан во Македонија во 2000 година чешкиот уметник Мартин Зет ги натера 
за потребите на својот перформанс во Полска, неколку млади луѓе да носат 
банери и да извикуваат FREE MARTIN ZET! и да го поддржуваат уметникот во 
неговата намера да биде ослободен, така што за момент тој самиот стана 
репрезент на нивната борба за слобода. Тој стана нивен херој, нивен водач 
кој иронично си поигра со целата ситуација и направи маици, беџеви и други 
пропагандни материјали што им ги продаваше, бидејќи бизнисот и 
пропагандата одат заедно. Значи, многу е лесно да се манипулира со луѓето 
дури и тогаш кога истите тие мислат дека се борат за слобода. Понесени од 
идејата за слобода тие се потчинуваат на легитимацијата преку еден 
новосоздаден мит. Своето јас, своето ние Ѝ го даваат на целта кон што се 
стреми отсекогаш човекот – слободата. Користејќи манипулативна техника 
Мартин Зет го направи она што тој самиот го негираше и на тој начин го 
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произведе лицето на слободата која не е ништо друго, туку пуста желба. Ова 
сосем одговара на амбиентот на лесна реалност во која внатрешните простори 
станале излишни, а јунаштвото комично.Токму тоа е сигнатурата на 
нашето време за која пишува  Слотердејк  -тоа  е  време  на  резигнација  и 
шоу,  време  на  официјален приватизам и на интимна апокалипса. 49 

Нашите животи денес зависат од интернационалните корпорации. 
Преку комерцијата и конзумеризмот, за нашите животи се одлучува со 
борбата помеѓу различни форми на моќ, и покрај тоа што изгледа дека 
живееме слободно. Теоретски, можно е да се излезе надвор од 
општественото, но тоа претпоставува сериозни барања и жртви од поединецот 
кои понекогаш реално и се случуваат. Еден пример за тоа е начинот на кој 
живее и се издржува Рафаел Фелмер (Raphael Fellmer) веќе една година во 
Берлин заедно со уште неколку приврзаници, конзумирајќи храна што ја 
собираат од контејнерите на големите маркети и на тој начин се 
спротивставуваат не теоретски, туку со дело на глобалниот економски 
поредок чија цел е претворање во стока  на  сѐ,  па  дури  и  на  човечкиот 
живот. 50 Со  својот  начин  на  живот  што  се спротивставува на доминацијата 
на економијата и потрошувачкото општество тие создаваат едно празно 
место, кое практично не е исполнето, но остава простор за создавање на 
капацитети за отпор на народот, отпор кој со тоа што го подбуцнува 
законот, ја навестува, колку и да е тоа малку, идната слобода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Петер Слотердејк, Доаѓање на свет - доаѓање до збор, (Темплум, Скопје 2006) 
50 Occupy Rubbish by Haiko Prengel 2012,Feb23,2012 (февруари 2013) 
http://news.monstersandcritics.com/europe/news/article_1692371.php/Occupy-Rubbish-German-
man-lives- without-money (ноември 2012) 
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Уметноста   во живо и   графити   уметноста - субверзивност 
насочена кон концентрираната  моќ 

 
Според наједноставната дефиниција уметноста во живо е ситуација во 

која уметникот одбира да го реализира своето дело директно пред публиката. 
Наместо да создава  објект,  уметникот во  актуелниот  момент, па  дури и 
кога  и самиот не  е физички присутен, создава ситуација во која и самата 
публика станува дел од истото тоа дело и со тоа го дооформува. Поради овој 
факт, реалното време и моментот се од клучно значење за овој вид на 
уметност. Уметноста во живо може да инкорпорира и други елементи, а не 
само оние на перформансот, но во секој случај произлегува од концептуалната 
уметност,а која пак е поврзана со секојдневниот живот. Секојдневниот живот 
е најважниот простор во кој се остварува уметноста денес. Преку 
уметничката практика што свесно го политизира секојдневниот живот и се 
бори против одредени општествени аномалии на најдобар можен начин може 
да се испровоцира и критика, а со тоа и промена. Уметноста во живо е 
предизвик што со своето  делување ни овозможува  да  ги  запознаеме  уште  
подобро  структурите  и силите кои ја одредуваат моќта. 

Иако терминот уметност во живо е релативно нов,практиките и 
методолигиите на уметноста во живо имаат чиста и долга линија на 
создавање. Отсекогаш постоеле уметници  кои  сакале  да  работат  надвор  од 
маргините  на  својата  дисциплина, експериментирајќи  во  своите  медиуми, 
но  тогаш  кога  уметниците  почнаа  да  ги напуштаат галериите и театрите и се 
насочија кон јавниот простор и кога самиот град стана галерија, се случи 
феноменот на уметноста во живо. На некој начин тоа беше реакција на 
комерцијалниот уметнички пазар, каде уметничкото дело стануваше стока со 
своја вредност што можеше да се продаде. Затоа концептуалната уметност се 
појави во форма на перформанс, инсталација, дигитална уметност или во облик 
на "направи сам" естетика, вреднувајќи ја едноставноста повеќе отколку 
комплицираноста. Дадаизмот, а после него и движењето Флуксус (Fluxus), 
поставија силна антикомерцијална и антипазарна уметничка практика.51 

Уметничкото дело тежнее за нешто повеќе од обично постоење во 
просторот – тоа се отвора за дијалог, расправа, за онаа форма на интерхуман 
договор кој Марсел Дишан (Marcel Duchamp) го нарече коефициент на 
уметноста и кој претставува процес што се случува во времето, значи сега 
и овде. Низ уметничкото дело, уметникот го започнува дијалогот. Со оглед 
на фактот што уметноста е составена од истиот  материјал  од  кој  и 

51 Дадаизмот и Флуксус движењето имаа строга направи сам естетика, а и двете – прво Дада, 
а потоа Флуксус што израсна од основата  на  дадаизмот, беа  анти-уметност со практика 
насочена  наспроти уметноста што е придвижувана од уметничкиот комерцијален пазар. 
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социјалните  односи,  колективната  продукција  зазема посебно место.52 
Суштината на делото е да се воспостават релации помеѓу субјектите и  да 
понуди  соживот  во  заедничкиот  свет.  Според  релационистичката 
теорија, интерсубјективноста не ја претставува само општествената рамка на 
рецепцијата на уметноста, односно нејзина средина и поле, туку и самата 
суштина на праксата. Кога уметникот нешто ни прикажува, тој ја пренесува 
сопствената етика и нѐ повикува на дијалог. Ваквото повикување во делата 
кои ја воведоа реалноста станаа  директни и бараат учество на гледачот. 
Дишан се обиде прецизно да ги утврди границите на полето  во  кое 
примачот  може  да  интервенира,  но  тоа  денес  се  остварува  во 
културата  на  интерактивност,  што  во  себе  ја  крие  желбата  за 
интерактивна демократија  за секого.  Транзитивноста  постои  отсекогаш. 
Уште во  праисторијата човекот  имал  потреба  да  остави  отпечаток  од 
својата  дланка  врз  ѕидовите  на пештерата.   Иако   претпоставуваме   дека 
не  бил   свесен  за  тоа,   иако   делувал ирационално  и  немал  изграден 
личен  став,  неговата  трага  оставила  белег  кој постојано потсетувал на 
присутноста и која комуницирала со надворешноста сѐ до денес. Ежен 
Делакроа (Eugene Delacroix) во својот дневник напиша дека во успешната 
слика се собрани емоциите оживеани во погледот на набљудувачот. 53 
Подалеку од мислата на Дишан, дека сликата ја прават оние кои ја гледаат, 
Жан Лик Годар (Jean Luc Goddard) тврди дека дијалогот и самиот е извор на 
процесот и дека поаѓајќи од него треба да се претпоставува присуството на 
Другиот. 54 На тој начин секое уметничко дело може да биде дефинирано 
како релационен предмет,како место на кое се воспоставува однос со 
безброј примачи, релации помеѓу индивидуата и групата, уметникот и 
светот. Светот на уметноста е простор на објективни релации помеѓу 
различни позиции, односно микро-космос дефиниран со односите на сила и 
борба која ја водат создавачите за да го сочуваат или променат тој микро 
космос. Уметноста е систем кој е кооперативен - секое делување има 
своја општествена функција, а уметниците се само орудие преку кое 
уметничкото дело го надминува општествениот закон – во умерена или 
во радикална смисла. Особено денес во центарот на интересот е односот, 
до тој степен што референтни точки од областа на меѓучовечките односи 
стануваат легитимни уметнички форми, така што состаноците, игрите, 
прославите, дружењето и сите останати начини на дружење и 
воспоставување односи претставуваат естетски предмет кој може да се 
проучува. Но, би било премногу млако да се каже дека уметничкото дело 

52 Nikola Burio (Nicolas Bourriaud), Relaciona estetika (Centar za savremenu umetnost, Beograd, 2001) 
53 Journal de Eugene Delacroix (1893), Paris, E.Plon, Nourrit et cie 1895 
http://archive.org/details/journaldeeugned01piotgoog (февруари 2013) 
54 Dialogues on the Cinema posted by Richard Brody,January 30, 2012 (февруари 2013) 

                                                           

61

http://archive.org/details/journaldeeugned01piotgoog
http://archive.org/details/journaldeeugned01piotgoog


62



 
 

претставува само начин за воспоставување односи помеѓу луѓето, освен ако 
не дозволиме во тој контекст да влезе и провокацијата како чин на 
уметничко делување. 

Во седумдесеттите години телото стана територија за експериментирање– 
Вито Акончи (Vito Acconci) го обележа секој дел од своето тело со 
сопствените заби, Крис Бурден (Chris Burden) му дозволи на својот пријател да 
го застрела во раката со пиштол од пет метри растојание, а Марина Абрамовиќ 
ја покани публиката да прави со неjзиното тело што сака, користејќи 72 
различни предмети меѓу кои имаше и ножици, ланци… така што сите овие 
дела ги пречекоруваа можните начини на делување и со тоа го поставија 
темелот на една нова потреба да се отворат правци на движење кои ќе бидат 
надвор од општествено наметнатите форми. Стивен Бест(Stiven Best) и Даглас 
Келнер (Douglas Kellner) анализирајќи го делото на Жил Делез (Gilles Deleuze) и 
Феликс Гатари (Felix Guattari) пишуваат дека "процесот на угнетување на 
желбата преку скротување и ограничување на нејзините продуктивни 
енергии е наречена територијализација, а ослободувањето од прангите на 
материјалното производство и на желбата од општествено ограничувачките 
сили е наречено детериторизација или декодирање, при што декодирањето 
на угнетувачките општествени кодови ѝ овозможува на желбата да излезе 
надвор од ограничувачките психички и просторни граници". 55 Според   Делез 
и   Гатари   желбата   во   самата   нејзина   суштина   е револуционерна. Како 
таква таа има способност да ја урива секоја форма на општество. Тие 
сметаат дека таа не е отсуство и дека не делува во потрага по некој загубен 
објект, како што сметале Хегел, Фројд и Лакан, туку дека таа доаѓа од 
продуктивното изобилие кое бара сѐ понови врски и нивоа. Нивниот метод е 
наречен шизоанализа и таа претставува основа за една постмодерна 
еманципација, односно еманципација од нормализираните субјективитети на 
модерната, а шизо-субјектот е реална субверзивна сила во капитализмот. 

Како што во уметноста во живо во која присуството на уметникот во 
самиот чин на изведувањето може, но и не мора да биде задолжително, така и 
во графити уметноста делата комуницираат со публиката, но на едно сосем 
друго ниво – присуството на графити цртачот добива димензија откако ќе 
искомуницира со жителите на урбаниот простор, без да биде важно кој стои 
зад тоа дело. Дури и реалното непостоење на графити уметниците, односно 
нивното криење поради нелегалноста, на самиот чин му дава дополнително 
значење. Но, непојавувањето на уметникот во графити уметноста и 
непојавувањето на уметникот во уметноста во живо (доколку станува збор за 
уметност во живо која комуницира со публиката на едно мета-ниво), или 
појавувањето на уметникот во реалното време и простор имаат заедничка 
црта што ги дели и истовремено ги раздвојува – со своето физичко 

55 Стивен Бест,Даглас Келнер, Постмодерна теорија (Култура Скопје, 1986) стр. 127 
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присуство, па дури и тогаш кога тоа присуство е на едно мета-ниво, 
уметникот што работи уметност во живо комуницира со гледачот, но 
истовремено и влијае на неговата физичка , телесна реакција, додека графити 
уметникот само влијае на мисловен, или евентуално емотивен план. Она што е 
заедничко и во двата видови дејствување е нивното разбирање на 
дејствувањето во јавен простор преку користење на субверзивни методи. 
Уметноста во живо е секогаш субверзивна,  или  барем  има  елементи  на 
субверзивност,  а  исто  така  и  графити уметноста – и двете се резултат на 
негацијата на постоечкиот систем, а и двете го прават тоа користејќи го 
јавниот простор како јавна сцена погодна за искажување на своите ставови, 
но и погодна за влијанието што е неминовно за да може да се предизвика 
одредена општествена промена.Егзистирањето и моќта на уметноста што сака 
да има директен упад врз реалноста во рамки на социјална и културна промена 
и да ги предизвика актуелните правила има силно и конструктивно значење. Во 
графити уметноста постои еден вид на пиратство, една потреба да се заземе 
територија која наводно припаѓа на јавноста, но всушност е контролирана 
од центрите на моќ. Таа потреба да се земе територијата, на ист начин како 
што уметникот во живо окупира одреден простор во одредено време е главен 
императив и токму тука треба да се бара причината поради која овој вид на 
уметност дејствува на субверзивен начин – затоа што тоа е единствениот 
начин со кој може да се предизвика промена. Но, додека во уметноста во 
живо постои ефемерност со оглед на тоа што она што било може да 
продолжи да егзистира само во облик на документ, графити уметноста го остава 
својот белег онолку колку што е веројатноста да постои и самата подлога. 
Самиот чин на изведување во уметноста во живо се одликува со реална 
присутност во самиот момент на создавањето, но преку нереално 
(документирано) постоење на истиот тој чин после тоа. Во графити уметноста 
ситуацијата е и иста, но и различна – графити уметникот е фантом кој се 
појавува неочекувано, а исто така и исчезнува, но неговото дело продолжува 
да комуницира со гледачите на едно постоечко и актуелно ниво. 
Документирањето на графити уметноста е потребна само за да се забележи 
самиот чин на акција. И во едниот и во другиот начин на делување се 
случува она што е од исклучителна важност, а тоа е одвојувањето од 
доминантниот културен сектор преполн со цензорски  мерки на уметничкиот 
процес што практикува субверзивни методи на комуникација во јавната 
сфера. Нематеријалната уметност во живо и недофатливата графити уметност 
(и за двете е карактеристично што не сакаат да бидат внесени во галериски 
простор, барем во моментот на создавањето) со својот начин се противат на 
естетската администрација, а со тоа и на целосно администрираниот свет, а 
преку тоа и упатуваат критика кон ригидните бирократски структури на 
тоталитарните режими. Хетерогеноста и дивергентноста на овој вид практики се 
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сосем различни од оние кои само посочуваат на прашањето за хуманистичкиот 
концепт (како на пример во ренесансата) и кои го фетишизираат 
уметничкото дело, институцијата или уметничкиот пазар, туку напротив, тие 
се отпор насочен кон егзистирачкиот политички систем на моќ. Со оглед на 
фактот што и уметноста во живо и графити уметноста имаат 
конфронтирачка природа, тие секогаш ги субвертираат и ги надминуваат 
границите –уметноста која нема (или барем на почетокот нема) 
финансиска вредност, тешко може да се стави под притисокот на 
биополитичката моќ што владее со современиот свет. 

Јавниот простор функционира како место во кое може да се покажеме, а 
што може да ја покаже врската помеѓу уметникот и перформерот, гледачот и 
публиката. За разлика од галерискиот простор, каде е детерминирано 
однапред што може, а што не може да се прави, во јавниот простор може да 
се случат непредвидени ситуации и ситуации кои се надвор од контролата на 
уметникот. Дозволувајќи ја оваа ситуација во која се прифаќа можноста да се 
случи непредвиденото, уметниците кои работат во јавниот простор, било тоа 
да се концептуални уметници или графити цртачи,го покажуваат своето 
несогласување со моќта и авторитарноста на културните институции. Но, 
парадоксот се случува тогаш кога на истите тие дела им е дозволено да бидат 
претставени во галерии (во документарна форма) и со дозволата која ја 
добиваат за тоа тие ја губат почетната моќ која треба да биде главното оружје 
против концентрираната моќ. Избегнувањето на општествената контрола, 
макар и моментно,создава чувство на слобода, а чинот на прифаќање на 
влегување во регулираниот систем на општествени односи го банализира 
самиот отпор. Но, од друга страна, ако го земеме во предвид фактот дека 
културата е жив и активен процес и дека таа може да се развива одвнатре, а не 
може да се наметнува некаде однадвор, и дека културата  ја  создаваат  
луѓето  во  "граничното  подрачје  помеѓу  производите  на индустријата  и 
секојдневниот  живот" 56 тогаш  чинот  на  влегување  во  галерискиот простор 
може да се протолкува како чин на сосредоточување на сеприсутните, 
подмолни активности на владеачката идеологија. Бидејќи моќта може да ги 
оствари своите цели само ако отворено се изложи на напаѓачот и ако ги 
изложи своите слаби места. Денес графити уметноста не е само уличен 
вандализам, туку со самиот факт што ги истражува јавните простори, што 
изразува одредени идеологии и дава отпор на авторитетите, стана 
концептуална алатка за читање на еден град, а со тоа тие денес може да 
постојат истовремено и како улична култура, но и како дел од концептуалната 
уметност. Овој факт создаде нов термин, пост-графити уметност што не се 
потпира само на фактот што таа користи спреј и ѕид, туку е директно 
ангажирана во урбаниот контекст преку читливи иконографски инскрипции со 

56 Џон Фиск, Популарна култура (CLIO Београд, 2001) стр. 34 
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цел да го измени востановеното разбирање за градот. 
Влегувањето на графити уметноста во галерискиот простор значи 

поматување на линијата помеѓу она што значи супкултура и елитна уметност. 
Дали е тоа еден од начините да се создаде процес што ќе ги зголеми силите 
на отпорот со тоа што ќе ги ублажи грубите крајности помеѓу силите на 
моќта и отпорот, затоа што, најпосле, субверзивното   дејствување   може  
да   се   манифестира   и   како   злоупотреба   на општествениот систем за 
свое задоволство. Според Џон Фиск (John Fiske) 57 нашата свест не ја 
создаваат само општествените односи и идеологијата која во нив владее. 
Културните извори од кои ја создаваме смислата на своите општествени 
односи се извори кои ги користиме исто како што тие нѐ користат нас. Тоа е 
микрополитика што го одржува отпорот во ситниците од секојдневниот 
живот и создава плодно тло за постојана општествена промена. 
Субверзивното дејствување ја користи тактиката на воочување на слабите 
точки во силата на моќните што значи дека никогаш не влегува во отворена 
борба, зашто најверојатно на тој начин ќе изгуби, туку го одржува своето 
спротивстваување во внатрешноста на општествениот систем со кој владеат 
моќните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 исто, стр 207 
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Од Улај до Бaнкси 
 

"Само вистинската негација на културата може да го заштити 
нејзиното значење" 58 

Современиот општествен апарат е така организиран што ги 
институционализира практиките што ги смета за важни, но никогаш не 
организира и зачувува дискурси кои се различни. Според Мишел де Серто 
(Michael de Certeau) системот на дисциплина и контрола за кои пишуваше 
Фуко, а што се оформи во 19.век на база на претходни процедури, денес и 
самиот е "вампиризиран" од други процедури.59 Во ова време кое е борба 
помеѓу демократијата, економско-пазарниот или монополски 
тоталитаризам, како и време на национални клаустрофобии, уметноста 
мора да биде критика и дури борба која ќе овозможува да се отвораат 
постојано човечките перцепции и да се насочат контра ваквите идеологии. 
Од крајот на 19. и почеток на 20.век веќе се јавуваат тенденции 
уметничкото дело да стане критички или субверзивен симптом, така што 
поимот на убавото постепено се смени во поимот  на критичко 
субверзивното. Де Серто тврди дека културата на секојдневниот живот 
може да се пронајде во прилагодувањето, односно во начинот на 
користењето на наметнатите системи, кои тој ги споредува со триковите. 
Луѓето мораат да се снаоѓаат, па дури и со тактиката на прилагодување, 
дрскост и прикриеност. Според Серто герилската тактика подразбира 
вештина на снаоѓање. Младите луѓе се најдобар можен пример за герила, за 
еден вид пролетерски шопинг. Тие се потрошувачи на слики, но не и на 
производи. Собирајќи се околу трговските центри тие го прават тоа место 
свој простор, спречувајќи ги оние вистинските потрошувачи да ја видат 
изложената стока. Сопствениците на продавниците или на банките и 
другите институции се метонимија на нивните родители, наставници, на 
целиот правен и општествен систем. За да ја оствари својата цел моќта 
мора да се изложи директно, а со тоа директно ги изложува и своите 
ранливи места, па на тој начин се изложува директно на моќта на слабите, 
на герилата. Како што укажува Умберто Еко (Umberto Eco)60 колку што е 
поголем системот, толку е полесно да се излаже и да ги контролира оние 
кои во него се движат. Западната цивилизација постојано се труди да 
излаже со тоа што не остава простор за тајни, па секогаш тајните ги 
претвора во митологии. 

 

58 Guy Debord, Society of the Spectacle, 1967 
http://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm 
59 Michael de Certeau,The Practice of Everyday Life (University of California Press, Berkley, 1984) 
60 Umberto Eco, Kultura,informacija,komunikacija (Nolit Beograd, 1973) 
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Улај е тип на уметник чија работа базира на целосна искреност зашто, 
како што самиот вели "естетиката без етика е козметика". 61 Во самиот 
почеток на неговата работа постои потребата да се следи конструктивниот 
анархизам на концептуалистите и уметниците околу Флуксус движењето, 
воден од желбата да се сменат нештата, да се донесе хуман аспект и 
социјална димензија во уметничкиот естаблишмент, уметност еднакво на 
живот (life-like art), идентитет низ промена. Поради неговото сознание и 
свесност за тоа што Ѝ прави пазарниот систем на уметноста, Улај не учествува 
воопшто во тој систем.А неговата акција на крадење на уметничко дело е 
еден пример преку кој може да се согледа неговата потреба за 
конструктивен анархизам што може да делува како еден вид социо-културна 
бомба, израз кој го употреби самиот тој за да го објасни овој чин на крадење 
на сликата  на Карл Спицвег (Carl Spitzweg)  од Националниот музеј во 
Берлин во 1976 година која претставуваше  еден  вид   квази  икона  на 
идентитетот  на  германскиот  народ, поставувајќи ја истата на ѕидот во 
станот на турска работничка фамилија во Берлин. Како  резултат  на  овој 
чин,  поради  кој  помина  24  сати  во  затвор Улај  го  изгуби кредибилитетот 
кај многумина, на што беше и спремен.За овој настан Улај напиша: 
"Берлинскиот чин направи многумина да ме замразат, што како уметник 
морав да го влечам долго време, но бев спремен да го прифатам тоа, со 
сите последици. Фрлив камен во посебна насока што предизвика  лавина 
која се тркала до денес. Можеби мојата акција во Берлин ги стимулира или 
инспирира некои уметници во врска со потенцијалот што го има 
уметноста за промена...иако гледам дека тоа се случува сѐ помалку и 
помалку денес." 62 

Во обид да се допре подлабоко до разбирањето на субверзивната 
природа на неговите дела, особено на овој чин, во 2012 година добив 
одговори на прашањата специјално подготвени со цел да помогнат во ова 
истражување -прашања во врска со неговиот однос кон субверзивниот чин во 
уметноста. 63 Од неговите одговори  може да се согледаат причините 

61 Изјавата е извлечена од директната комуникација со уметникот во текот на 2008 година за 
време на неговиот престој и учество на Фестивалот Став во Битола 
http://attitudefestival.blogspot.com (февруари 2013) 
62 Ulay (Uwe Laysiepen), There is a Criminal Cotact in Art http://www.medienkunstnetz.de/works/da-
ist-eine- kriminelle-beruehrung/ (декември 2012) 
63 Билјана Исијанин, интервју со Uwe Laysiepen Ulay, декември 2012 (интервјуто е 
реализирано само за потребите на ова истражување и е резултат на претходната меѓусебна 
соработка – во 2008 Ulay беше гостин на меѓународниот фестивал Став во Битола во 
организација на Центарот за современи јавни уметности Елементи, кога направи 
презентација на своето дело, меѓу другото и презентација на документарниот филм за 
акцијата на крадењето на сликата од Националната галерија во Берлин,проследена со 
дискусија ) 
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поради кои еден уметник се одлучува на субверзивна уметничка акција, 
решеноста да ги прифати сите последици поради таквиот чин поради 
верувањето дека со тоа ќе ги провоцира, а можеби и ќе го смени текот на 
одредени општествени појави. 

 
Б.И. Која беше Вашата најдлабока намера кога одлучивте да ја 
украдете сликата од Националната галерија во Берлин во 
1976.година? Дали можеби тоа што сакавте да го поткопате 
верувањето во основата на одредени нешта и да работите 
против културната хегемонија на системот? Бидејќи, 
претпоставувам Вашата намера имаше многу подлабоки корени од 
тоа само да го провоцирате проблемот на имигрантските права? 
 
Улај:Тоа беше во Новата Национална галерија на 12.12.1976. 
Демонстративната акција беше наречена "Иритации", за што ги 
маркирав поранешната AdK, Neue Nationgalerie,Kuenstlerhaus 
Bethanien во кои DAAD студијата беа сместени. Крадењето на 
сликата и преместувањето надвор од уметничката заштита од 
институционалниот, секуларизиран контекст, беше главната 
причина, за што ја одбрав германската најпозната, идентитетска 
икона...Имав проблеми со тоа што бев прв пат во Берлин, 
потсетувајќи на WW2,студената војна, терористите и 
сепаратистичките ставови кон мигрантските работници. Најповеќе 
поради тоа што во Новата национална галерија имаше галерија на 
слики на германскиот романтизам (Biedermeier), омилени на 
Хитлер...тоа беше доволно за мене да ми дојде сѐ преку глава и да 
стапам во акција...дури подоцна, можеби дури до денес, многу 
мислења, аспекти и интерпретации се сменија... 
 
Б.И. Дали мислите дека успеавте да триумфирате над 
институционалните и моќни структури со тој чин? 
 
Улај: Не баш, но отворив бескрајни дискусии, многу за и против, 
високи и ниски... 
 
Б.И.: Што е тоа што ја прави оваа акција на крадење да не стане 
криминален чин, туку само уметничка субверзивна акција? 
 
Улај: Најпрво тоа беше криминален чин поради кој бев уапсен и 
одведен во затвор... три месеци подоцна имаше судски процес во 
кој добив 56 дена затвор или 3200 DM да се платат...тоа беа 
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последиците на мојата субверзивна акција... 

Б.И. Која е линијата, доколку постои,што го дели овој уметнички чин 
од криминален? И дали е потребно оваа линија да биде видлива? 
Би имала ли оваа акција пореално значење доколку се земеше 
само како криминален чин? Мислите ли дека Вашата позиција 
како уметник ви даде легитимитет да ја изведете таа акција и во 
исто време да го анулирате чинот на криминал со создавање 
ситуација во која сте истовремено и уметник и криминалец? 

Улај: Не ми е јасно кон што целите...? Криминален чин е 
криминален чин...уметнички чин е уметнички чин...иако верувам 
дека фактот што сум уметник ми даде вид на привилегија, мало 
извинување, но не за обвинителите ниту за судијата во судските 
постапки...мојата репутација како уметник повеќе од десет години, 
поточно од 1970. до 1980. година беше како субверзивен уметник. 
За среќа не од типот на криминалец или со криминално досие...јас 
не сум  криминалец и не го сакам  криминалот,  но понекогаш е 
лесно да се премине таа линија, особено кога се работи нешто 
претходно замислено за кое знаете дека ќе добие легална осуда... 

Б.И. Кои од другите Ваши дела може да биде означено како 
субверзивен уметнички чин? 

Улај: Како што реков претходно, започнав да работам како уметник 
во 1970.година и одбрав да се фокусирам на новите медиуми, кои 
беа:перформанс, фотографија, видео, филм и инсталации. Со 
одбирањето на овие медиуми јас бев означен како субверзивен, 
со оглед на тоа што ниедна галерија или музеј не ги прифаќаше, 
особено перформансот кој се сметаше за субверзивен сѐ до 
1995. година и тоа се смени откако перформансот почна да се 
наплатува и да се прикажува во галериите и музеите... 

Б.И. Дали верувате дека субверзивните уметнички акции денес 
може да ја сменат насоката на глобалните случувања? 

Улај: Да, верувам дека можат да менуваат, но да влијаат на 
глобално ниво е незамисливо и тоа не би требало да е целта. 
Поважно е да се работи во својата непосредна средина каде и да 
е тоа...Африка, Европа, Азија, Австралија, Америка итн. Да се 
делува локално, глобалното е за мултинационалност, банки, 
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комуникации и политика... 
 
Б.И. Знаеме дека денес уметничката акција која сака да биде 
субверзивна е апсорбирана за многу кратко време од културните 
институции и како резултат на тоа може да ја изгуби својата 
примарна улога – па, можеме ли да кажеме дека субверзивната 
уметност сѐ уште постои? И на кој начин, кога и субверзивните 
акции стануваат популарни и прифатливи, проголтани од 
носителите на културната хегемонија? 
 
Улај: Постојат квази субверзивни акции и вистински субверзивни 
акции. Првите може лесно да бидат апсорбирани, додека вторите 
ќе бидат отфрлени, барем за некое време, покусо или 
подолго...Вие велите "носителите на културната хегемонија"...па, за 
да се насочи одредена субверзивна акција директно кон 
носителите може да биде многу ефикасно, со оглед на тоа што тие 
се многу ранливи и имаат многу да изгубат... Јас лично верувам 
дека феминистичките перформанс уметници од касните шеесетти и 
седумдесетти години имаа огромен импакт врз машката 
хиерархија, а во уметноста имаа неверојатна важност што донесоа 
промени првпат видени во уметноста...а денес, уметничкиот пазар е 
премногу моќен и заводлив за многу уметници...дури и кога 
постои избор... 
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Ulay, There is a criminal contact in Art, Берлин, 1977 
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Ulay, There is a criminal contact in Art, Берлин, 1977                   
(исечок од весник) 
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Во ова интервју може да се одвојат неколку важни моменти кои го 
одразуваат ставот на уметникот во однос на субверзивноста како уметност. 
Тоа се неговиот став дека субверзивната уметничка активност предизвикува и 
отвора дискусија, а што само по себе е веќе промена; ставот дека 
субверзивната уметничка активност не е криминален чин, но дека сепак 
може да претрпи осуда и легитимна судска одлука, како и ставот дека 
субверзивните уметнички активности ги има два вида и дека само оние 
вистинските може да предизвикаат промена затоа што не прифаќаат да 
бидат апсорбирани од масовната култура. Додека првите два става се 
потпираат на факти, последниот став е негово лично убедување, затоа што не 
е земен во предвид фактот дека и покрај тоа што одредени уметнички 
субверзивни активности не сакаат да бидат апсорбирани, вистината е дека тоа 
се случува, за што како пример може да послужи графити уметноста. За 
разлика од реализираното интервју со Улај, обидот да допрам до 
мистифицираниот лик на Банкси, беше неуспешен – обидот да се направи 

Ulay, There is a criminal contact in Art, Берлин, 1977 
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разговор со него не беше оневозможен само поради добиениот одговор дека 
"Банкси е премногу зафатен за да дава интервјуа", туку и сомнежот дека уште од 
самиот почеток постоеше можноста за манипулација предодредена од фактот 
дека постои аспектот на растојанието, физичката отсутност во дигиталната 
комуникација, па со тоа и неможноста да се добие, дури и доколку се добие, 
веродостоен одговор. Реален беше сомнежот дека дури и да се добие 
одговор, тоа би можело да биде одговор од неговите агенти, а не од самиот 
него. Оттука, добиениот одговор беше вистинскиот показател за она што 
Банкси денес претставува – икона на современиот, изманипулиран свет во 
кој постои, како што Бодријар го нарекува спектакл на културата, наместо 
самата таа култура. На тој начин, самиот обид да се комуницира со Банкси 
претставуваше еден вид насилно, субверзивно делување, претходно смислено, 
со цел да може субверзивниот чин да го неутрализира претходно 
очекуваниот одговор, резултат токму на културата на масовната 
потрошувачка, еден вид тест и проверка на кодот. 

Акцијата на Улај создаде групи за и против во општеството загадено од 
претераната желба за моќ и поседување, но дали овој чин го имаше 
потенцијалот да создаде или предизвика општествена промена? И дали се 
воопшто потребни вакви гранични начини на делување за да се поттикне 
свест за општествената стварност ако се има во предвид дека и 
најрадикалните уметнички акции се проголтани, апсорбирани и 
легитимизирани од заштитничката улога на културните институции, така 
што во моментот кога едно дело ја пречекорува вообичаената граница, 
веќе станува предмет на интерес на бројните масовни медиумски центри 
на моќ? Дали можеби треба да го прифатиме концептот на Бодријар 
според кој не треба да се обидуваме да го менуваме или да го 
контролираме светот? Во еден свет во кој веќе и утопијата е реализирана и во 
кој е сѐ веќе сторено, дали може да се создаде состојба што ќе предизвика 
радикални промени? И дали е тоа потребно? Од друга страна, можеби 
треба да веруваме во зборовите на Алан Џофри (Alain Jouffroy) дека 
револуцијата нема повеќе граници; мора да се најде начин,мора да биде 
подготвена секаде,во сите оддели каде човекот ја проширува страста и 
енергијата да прави што треба, инаку никаде нема да триумфира.64 Но, од 
друга страна, како конзументи на современите предмети и истовремено 
како дел од технолошката манипулација која секојдневно нѐ заведува, секој 
обид  да се направи пробив во културата, да се делува супкултурно е 
неутрализирано од глобалната системска способност да апсорбира и да му го 
намали значењето на сите нешта. Затоа мора да се идентификуваат нови 
форми на отпор. Тоа значи дека "мора да преминеме од субверзивност кон 

64 Alain Jouffroy, Art and Confrontation, What's to be done about Art? New York Graphic Society, 1968 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Jouffroy (јуни 2012) 
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поинаква, позитивна и конструктивна форма на активизам, што може да го 
направат многу ангажирани дела во кои спаѓаат и графитите." 65 Тие се на 
некој начин она што уметничката порака денес треба да биде затоа што 
нивните протагонисти се еден вид современи пирати – го заземаат јавниот 
простор, ја обележуваат својата територија и ја обележуваат својата 
идентитетска припадност која се спротивставува на идентитетот што го нуди 
современото потрошувачко општество. Нивната намера скоро секогаш е 
поврзана со посебното доживување на јавниот простор врз којшто сакаат да 
влијаат – да го заземат и ре-брендираат корпорацискиот простор затоа што 
сметаат дека е тој сѐ повеќе и повеќе исполитизиран. На поинаков начин, но 
со истата цел за менување на перцепцијата на јавниот простор на начинот на 
кој тоа го прави уметноста во живо, графитите го деконструираат 
општествениот простор преку создавање нови збунувачки пораки и со тоа 
провоцирајќи можност за нова алтернативна иднина во која рекламната 
информација повеќе нема да ги голта сопствените содржини и во која тие 
насилни информации нема да создаваат неповратно разградување на 
општественото. 

Има неколку битни фактори што придонесоа за процесот на 
поткопувањето на класичната висока култура, а што беше значаен момент во 
создавањето на уметничката практика која ќе се инфилтрира во системот на 
начин што ќе се обидува постојано да го поткопува - постојаното присуство на 
сликите со кои се рекламира или се отелотворува потрошувачката или се 
посветени на комерцијална масовна забава. Ова особено се продлабочува 
после 1950 година. Ерик Хобсбаум (Eric Hobsbaum) во “Доба на крајности” го 
образложува влијанието на сликите кои станаа икони на современите 
општества – сликите кои станаа икони на масовна забава и масовна 
потрошувачка, на ѕвезди и конзерви. Зборовите кои доминирале со 
забавното потрошувачко општество после 1950 година не биле истите оние 
што сме ги читале во светите книги, туку  заштитни марки на  производите. 
Зборови  што се печатени на делови од облеката и што стекнуваат духовна 
вредност како некакви магиски формули.66 Светот одамна стана место во кое 
се претопуваат сите виртуелни начини на изразување  во оној на рекламата. 
Не постои простор во светот на масовната потрошувачка во кој водечкото 
место не е она на рекламата, на предметите што нѐ опкружуваат, на 
сугестивните пораки што нѐ замајуваат. 

 
 

65 Lieven de Cauter,Ruben de Roo and Karel Vanhaesebrouck, Art and Activism in the Age of 
Globalization eds. (NAi publishers, 2011) 
66 Ерик Хобсбаум, Доба на крајности (Кратка историја на 20.век, 1914-1991), 3.дел-Лизгање на 
земјиштето, Темплум Скопје 2001, стр. 806 
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Актот на создавање и гледање на графити уметноста е есенцијално 
различна од онаа на популарната култура, пред сѐ поради фактот што 
публиката не го чита само текстот што е напишан на ѕидот, туку и различните 
бои од кои се составени буквите, така што разликата помеѓу буквите и 
линиите, подлогите за кои пишува Ролан Барт (Roland Barthes) во овој случај 
не важи, затоа што тие се едно исто.67 На истиот начин како што зборовите 
музичар и уметник посочуваат на две различни работи, така исто и зборовите 
публика и читач. Ова е поради тоа што пишуваниот збор е есенцијално 
приватен додека чинот на гледање во слика е јавен, колективен. Оттука, кога 
ги гледаме и истовремено ги читаме графитите на Банкси ние сме во исто 
време и читачи и публика и со тоа сме истовремено и индивидуи и колектив. 
Со фузијата што ја прави Банкси помеѓу зборот и сликата тој во исто време 
прави фузија на приватното и јавното.68 Со фузијата на приватниот збор и 
слика со јавниот простор, графити уметникот го претвора јавниот простор во 
навистина јавен. Ѕидот на кој создава е како приватното сликарско платно, па 
на тој начин прави заземање на јавниот простор. За Банкси ѕидот е добро 
место за издавање ("is just as good place to publish") 69, а со оглед на фактот 
дека за издаваштвото се потребни институциите и потребна е економска 
трансакција, со воведувањето на јавниот ѕид во оваа сфера тој , како и 
останатите други графити уметници, ја поништува можноста да влезе во 
светот на пазарната економија, а со тоа и на масовната потрошувачка, 
односно во светот на механичката репродукција, во кој, според Валтер 
Бенјамин (Walter Benjamin) и на најперфектната репродукција на уметничко 
дело Ѝ недостига еден елемент, а тоа е неговото присуство во времето и 
просторот. Графитите опстојуваат сѐ додека власта не ги тргне, што е исто со 
перформансите кои дејствуваат во самиот момент на изведба, а и кај нив 
секогаш постои реална опасност да бидат прекинати од носителите на власта 
или од јавноста. Затоа секое репродуцирање на графити уметноста или на 
уметноста во живо значи нејзино умирање, токму поради фактот што со тоа 

67 Според Роланд Барт нарацијата може да се гледа преку лингвистичките линии. Одредени 
функции го формираат карактерот, како на пример неколку зборови кои заедно создаваат 
акција, односно даваат одреден карактер. Кога се гледа слика во весник, таа и текстот 
формираат свои сопствени дефинирани простори (иако се кооперативни). Визуелната слика 
и напишаниот збор зависат еден од друг за да ја пренесат пораката, но ако не се 
анализираат како семантичка и просторно различна унија, пораката нема да биде разбрана. 
Ваквиот дуалитет е еден од повеќето конвенции што графити уметноста настојува да ги 
уништи. 
68 Anindia Raychaudhuri, Just as good a place to publish: Banksy, Graffiti and the 
Textulization of te Wall, Rupkatha Journal Vol2No1,Cardiff University UK, стр.53 
69 Banksy, Wall and Piece, 2005 compilationhttp: 
//www.amazon.com/Wall-Piece-Banksy/dp/1844137872  
(ноември2012) 
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одумира нејзината функција како еден вид закана. Субверзивното уметничко 
дејствување има моќ да дејствува сѐ до моментот додека опстојува како 
закана за општеството. Одлуката на уметникот дали тоа ќе влезе во 
системот со тоа што ќе прифати неговото дело да биде репродуцирано и со 
тоа изложено во облик на фотографски и видео документ, на платно или во 
облик на документарен филм и слично, е релевантно за понатамошното 
опстојување на моќта што ја има уметничкото дело и која ќе може и 
понатаму да се спротивставува на моќта на доминантаната општествена 
позиција. Тоа значи дека одлуката на уметникот дали ќе влезе или нема да 
влезе во системот во кој владеат правилата што ги наметнува доминантната 
општествена група, или ќе продолжи да ги крши правилата и пред сѐ да не 
го создава култот на уметникот со тоа што ќе ги прифаќа наметнатите 
норми според кои уметничкото дело ќе влезе во институционалниот систем 
и во пазарната економија, е од најголема важност и е всушност точката во 
која се разделуваат патиштата на понатамошното опстојување на уметничкото 
дело – дали тоа ќе остане уметничко дело кое ќе стане фетиш или ќе биде 
уметничко дејствување кое ќе ги поместува границите на односот приватно 
јавно со тоа што ќе ги менува мерките според кои законот создава 
правила и со тоа ќе предизвикува општествена промена.  Изјавата на Банкси 
"Ми треба нешто што ќе ме заштити од сите мерки кои тие ги преземаат со 
цел да ме заштитат"70 го изразува токму овој став. Графити уметноста е една 
од ретките изрази во кои самиот пишуван збор станува визуелна порака. 
Визуелното и пишуваното зависат едно од друго и ако се анализираат 
посебно едно од друго, пораката нема да биде разбрана. Во овој дел 
графитите значајно се одделуваат од дуалитетот на Ролан Барт според кој 
овие две структури (сликата и зборот) се кооперативни и дејствуваат заедно, 
но сепак се одделни. Поради големото значење на самиот текст, графитите се 
еден вид уметност на текстот. Покрај тоа што тие се уметност на текстот, 
уметност во јавен простор, уметност која е илегална, герилска, а со тоа и 
нерегуларна, па оттука и субверзивна, графитите се ефемерни и постојат на 
неодредено време. Во овој дел тие повторно се допираат до уметноста во 
живо која исто така е ефемерна. И графитите и уметноста во живо го заземаат 
јавниот простор најчесто без дозвола од авторитетите, а поради нивната 
илегалност, тие може да бидат без предупредување и отстранети или 
спречени. Но, токму во тоа е нивната важност и потенцијалната можност да 
создадат промена во општеството. Банкси ги гледа графити уметниците како 
личности кои работат за да го вратат јавниот простор на јавноста, бидејќи 
според него рекламите во јавниот простор не ни даваат избор дали сакаме да 
ги видиме или не, тие никогаш не прашуваат за дозвола и го реаранжираат 
светот што ни го ставаат пред нас, па оттука ако тие не прашуваат, зошто би 

70 исто 
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прашувале графити уметниците?71 
И кај Банкси и кај Улај постои тенденцијата да се редефинира односот 

приватно - јавно. Денес, кога постои тренд на приближување до моделот на 
приватно-профитните структури, односно на претворање во стока на сѐ, 
оваа тенденција е од огромно значење. Поимот на приватното и јавното 
зависи од тоа што подразбираме под слобода, бидејќи секој од овие простори 
си има свој режим, свои лимити во врска со она што може, а што не може да 
се прави.Сосем е различно што може некој да прави во приватноста на својот 
дом, а што може, односно не може во јавност.Со оглед на фактот што 
приватниот простор секогаш се граничи со јавниот простор, приватниот 
простор се смета за место во кое индивидуата може слободно да ја изрази 
својата личност и таа е всушност еден вид фасада наспроти јавниот простор. 
Но, во ерата на дигиталните комуникации, ваквото приватно доживување на 
личниот простор и не е така  приватно. Денес постојат  асоцијации  кои  имаат  
свој  приватен  простор, своја виртуелна канцеларија на интернет, па оттука 
нивната приватност целосно се меша со јавниот простор. Затоа денес е 
исклучително тешка задача да се одреди што е јавен, а што приватен простор. 
Колку на пример може да биде приватен еден телефонски разговор што се 
случува насред подземната железница? Или колку е приватен нашиот живот кој 
е следен со видео камери од разни непознати агли? Приватноста на домот ја 
изгуби својата интима, а со тоа сите ние ја изгубивме личната интима. Затоа, 
прашање е дали акцијата на Улај во која тој ја украде сликата од музеј и ја 
постави во приватен дом  имаше значење  на  уметнички  чин  кој  може  да  
ја  поттикне  расправата  за доминантноста на општествените институции во 
управувањето со приватните животи? Зошто е потребен таков вид на акција 
што би се обидела да ги саботира формите на институционалното живеење и 
да ја поткопа нивната вредност? Од друга страна, дали герилската војна што ја 
води Банкси со моќните структури со тоа што создава свои приватни 
територии во јавен простор може да предизвика некаква промена денес, 
кога е целосно изместена линијата помеѓу она што значи приватен и она 
што значи јавен простор? 

Преминувањето на графити уметноста во сферата на популарната 
култура, како и процесот на преминување на уметноста во живо на уметност 
која сепак може да се изложи во галериите и да се продаде, е феномен 
што можеби и е нормално да се случи. Од друга страна пак, тоа 
преминување ги отвора прашањата за доследноста на борбата која 
уметниците ја водат со системот. Дали се случува ситуација кога ѕидот за кој 
самиот Банкси смета дека е најсилно оружје, се свртува против самата таа 
идеја и упатува  пораки  кои  имаат  поразително  штетно  влијание  врз 

71 Roupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities Volume 2, Numbe 1, Special Issue, 
Visual Arts стр.53 http://rupkata.com/V2/n1/BanksyGraffitiArt.pdf (ноември 2012) 
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прогресот  на  целата култура? Кога Банкси почна да ги печати своите 
стенсили во книга и организираше изложби, во тој момент тој престана да 
биде вистинскиот графити уметник и станува конвенционален уметник. Овде 
се крие фундаменталниот парадокс што се однесува на илегалноста на 
графити културата. Кога илегалата преминува во легално, тогаш се губат  и 
постулатите  на  популарната  култура.  На  таков  начин  останува  првичната 
автентична  идеја  која  продолжува  да  опстојува,  но  кастрирана,  без  моќ. 
А кога културата ја губи моќта, системот и власта повторно ја добиваат 
битката.Давањето на општествена димензија на првичниот приватизиран 
отпор на Банкси со прогресивен карактер и поврзувањето на истиот тој 
простор со оној на власта и моќта, доведува до губење на потенцијалот за 
предизвикување општествена промена. Но, на таков начин популарната 
култура ги ублажува грубите крајности на моќта и го одржува меѓусебното 
самопочитување. Затоа таа не е радикална, не произведува историски 
промени, но тоа и не е нејзината цел. На кој начин ќе го читаме 
семиотичкото богатство на графити уметноста зависи од многу фактори, но 
најповеќе од самите нас, бидејќи таа претставува ризница на можни значења. 
Силата на популарната култура е во нејзината моќ постојано да се 
спротивставува, но тоа да го прави преку процесот на прилагодување на сите 
замки што ги нуди капитализмот, обидувајќи се од секој израз на бунт да 
направи свој продукт и со тоа да ја потврди својата вредност преку нашето 
потврдување. Затоа, во колкава мера популарната култура ќе предизвикува 
прогрес или ќе го загадува општеството зависи од индивидуата и од тоа колку 
е таа свесна за фактот дека системот и власта во еден непрестаен процес се 
обидуваат да го присвојат и апсорбираат секој опозиционен јазик, секој 
автентичен бунт со тоа што ќе го прикажат како свој, а со тоа му ја одземаат 
моќта на самото противење. "Игнорирајќи ја сложеноста и креативноста со 
која подредените се спротивставуваат на стоковниот систем и неговата 
идеологија во секојдневниот живот, доминантната група го потценува  и  на 
тој  начин  го  обезвреднува  конфликтот  и  борбата  кои  неизбежно постојат 
во создавањето на популарната култура во капиталистичкото општество "72 

Она што субверзивната уметност го прави е спротивставување на 
постоечкото по секоја цена, без разлика дали е тоа на прогресивен или на 
радикален начин и без разлика на тоа дали културниот естаблишмент ќе се 
обиде и ќе успее во намерата да ја стави во рамките на популарната култура. 
Најважно од сѐ е тоа што субверзивната уметност во нејзината првична 
инстанца секогаш има храброст да импровизира, да го земе објектот и 
ситуацијата во која се наоѓа и да стори нешто со тоа, наспроти сите 
очекувања, особено наспроти сето она што е логичко, а со тоа и неминовно 
наспроти востановените општествени правила. Субверзивните уметници 

72 Џон Фиск, Популарна култура, (CLIO, Београд 2001) стр.27 
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немаат стил, затоа што стилот секогаш значи припадност, носење суд за 
нешто, па и бренд. Неможно е да се продуцира бренд и да се биде 
субверзивен. 
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Заклучок 
 

Состојбата на современиот човек денес е апсурдна. Живееме во свет што 
се смета за демократски, но демократијата е всушност само една нова болест. 
Според Шантал Муф ( Chantal Mouffe) тоа е свет во кој идентитетот е форма 
на власта што базира на јавна  слобода  и  индивидуален  избор  чија  пак 
слобода  на  изборот  базира  на владеењето на слободниот пазар.73 Но, со 
губењето на непријателот на човечките права, слободниот пазар и 
индивидуалнот избор (после крајот на источноевропскиот социјализам), 
исчезнува и концептот за демократијата. Правото на човекот, кое според Маркс 
беше всушност право на буржоаскиот човек, денес е право на човекот 
конзумент кој се грижи само за задоволување на неговите желби и потреби. 
Она што човекот во демократското општество го сака е демократска 
еднаквост, но тоа значи триумф на конзумеризмот, а не спротивност на 
тоталитаризмот. Живеејќи во свет во кој истиот се појавува како чудовиште 
со примамлив облик, борбата против општеството на спектакл мора да зема 
лик на уметнички акции кои ќе бидат израз на индивидуалната борба против 
фетишизацијата на уметничкото дело, уметничките институции, уметничкиот 
пазар, како и постојано провоцирање на постоечкиот систем на доминантната 
моќ. Особено субверзивните начини на делување во однос на јазикот, 
медиумите, институциите, комуникациските системи, јавните простори, 
телото, создаваат посебна врска помеѓу естетиката и политиката. Јавноста 
генерално не е заинтересирана за уметност, освен ако таа не е дел од 
културна манифестација или уште повеќе, дел од индустријата за забава, па 
јавниот простор често се доживува како простор во кој на луѓето им се дава 
тоа што сакаат – леб и циркус. Но, целта на демократските институции не е да 
се етаблира рационален консензус во јавната сфера туку да се овозможи 
потенцијал за антагонизам што ќе се претвори во агонизам, бидејќи 
уметноста не треба да се интересира само за светот на уметноста туку за 
светот воопшто.74 Јавната сфера треба да биде коректив на опресивната 
власт и на експлоатирачкиот пазар, таа треба да биде место на отворена 
политичка агонија, место за битка и конфликти. Како место за конфликти, 
урбаниот простор мора да се создава преку конфликти и преку постојана 
закана која се манифестира во облик на недисциплинираност и 
непочитување, како што на пример децата се однесуваат во однос на некој 
објект. Поради својата несвесност за сопственото тело, децата не можат како 
возрасните да бидат жртви на телото  како место во кое општествената моќ 

73 Chantal Mouffe, Artistic Activism and Agonistic Spaces, Art & Research. A Journal of Ideas 
http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/mouffe.html   (октомври 2012) 
74 Simon Sheikh, Public Spheres and the Functions of Progressive Art Institutions, 2004 
mtml:file//E:/SIMON SHEIKH.mht ( февруари 2012) 
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најубедливо се манифестира. Но, и покрај дисциплинското користење на телото 
со цел законот да се отелотвори, тоа сепак останува крајно несигурен простор 
на општествена контрола поради фактот што кога контролата зема огромни 
размери и навлегува во самата природа и со тоа делува противприродно, 
тогаш се создава ситуација во која постои момент на ослободување од 
општествената и културната контрола. Единствената сила која се 
спротивставува на оваа страсна желба е потребата од отстапување и побуната. 
Избегнувањето на општествената контрола, па дури и во еден момент, создава 
чувство на слобода. Самото тело е место во кое се случува борбата помеѓу 
моќта и избегнувањето, дисциплината и ослободувањето и "телото е област во 
кое општественото на најубедлив начин е претставено како индивидуално и 
во кое политиката со најповеќе успех се претвора со маската на човечката 
природа." 75 Секое отстапување од општествената контрола предизвикува 
страв кај доминантната класа, додека од друга страна моментот на 
ослободување од тиранијата на субјектот контролиран  од  општеството,  е 
момент  на  слобода,  која  Барт  ја  објаснува  како jouissance.76 Според 
популарните мерила и популарниот вкус уметноста треба да има одредена 
улога и цел. Но, наспроти популарната уметност што се вреднува во однос на 
тоа колку е од интерес и колку е блиска до секојдневниот живот во смисла на 
секојдневна потрошувачка, за да се случи субверзивна уметничка активност 
пред сѐ потребно  е  да  постои  слободна  акција.  Но,  дали  е  таа возможна?  
Секогаш  кога индивидуата се наоѓа во некаков вид на конфликт со 
општеството, се создава потреба од слобода, од автономна свест, а оттука и 
некаков вид на дејствување. Затоа прашањето на автономијата на 
индивидуата не е само прашање на слободата, туку е пред сѐ прашање на 
одговорноста. Дали станува збор за потреба од граѓанска или уметничка 
автономија, тоа е едно од најважните прашања што треба да се постават 
денес, во времето на неолиберализмот. Уште од шеесеттите години на 
минатиот век беше поставувано прашањето за автономијата и за тоа кои 
можности постојат за да се спротивставиме на конзументското општество, па 
уметниците почнаа да бараат начини да создадат стратегија на автономност и 
независнот барајќи нови простори за нивната уметност во општеството. Се 
разбира дека тоа значеше создавање на дискурс што се потпира на анти 
општествените практики на напуштање на социјалниот поредок и 
создавање на алтернативни супкултури – уметници кои под влијание на 
револтот на 1968. (кој покажа дека е неможно да се живее реален живот во 
контекстот на лажното, капиталистичко општество) се спротивставија на 

75 Џон Фиск, Популарна култура, (CLIO 2001 Београд),стр.84 
76 jouissance е особено својствено за  младите кои се најповеќе мотивирани за избегнување на 
општествената контрола, па затоа се сосредоточуваат на прекумерната телесна свест за да 
произведат вид на бегство 
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таквиот живот, а единствената можност да го направат тоа беше да 
создаваат спротивни ситуации и акции на општествениот поредок. Еден дел 
од нив тоа го правеа преку радикални методи, а други преку поумерени 
начини на изразување затоа што веруваа дека претераноста и екстремноста во 
уметничкиот израз создаваат големи дела, големи нарации,но ниту големите 
ниту предизвикувачките настани се потребни за да се предизвика 
општествена промена. Промената која се случува е резултат на мигот кој 
создава натамошна трансформација на мислата. Доколку таа се случи, тогаш 
уметникот успеал да се спротивстави на take-it-easy културата, на онаа култура 
за која Петер Слотердејк пишува: 

"Може да се тврди дека умешноста да се живее во голема мера се 
однесува на умешноста на ситниците,како што постојат упоришта за 
претпоставките дека добар дел од вистинскиот живот не се одигрува во полето 
за игра, туку надвор од аут линијата, не за време на главната програма,туку за 
време на паузата. Во предворјето владее лесен живот,јунаци се споредните 
фигури. Како што секој може да види,денес се одигрува културен  јуриш  врз 
предворјата,  за  вистинските  граѓани  на  метрополите  животот станува 
десетобој со лесно сфаќање на сите дисциплини, брзината станува поезија, 
суверенитетот станува душевна бонбона за сите возрасти, со осумнаесет 
години се добива возачка дозвола и способност за избегнување, а откако 
постојат курсеви на кои се учи како подобро да се однесуваме кон сѐ, 
навистина можеме сѐ подобро да заобиколиме. Да живее предворјето - 
целата постмодерна пее пофална песна за принципот на предворјето, таа 
живее од подигнувањето на цената и умножувањето на споредните сцени, таа 
учи дека треба да се престане со главните и државни акции. Ги враќаме назад 
сценаријата во кои стои дека треба да се пренапрегнеме и да станеме 
јунаци"77 

Целата борба против системот, помеѓу моќта и избегнувањето, 
помеѓу дисциплината и ослободувањето се случува во телото, иако се чини 
дека телото е област каде сме најповеќе свои. Затоа избегнувањето на 
општествената контрола,макар и за момент, создава чувство на слобода, која 
најпрво се манифестира преку телото, желбата за тајни возбуди кои со 
дисциплината на секојдневното живеење се одземени, но кои покрај 
задоволството на таквите илегални тактики кои ги нудат, истовремено го  
продуцираат и задоволството што доаѓа од чувството за потенцијален 
криминал затоа што поредокот на системот што создава култура на 
супермаркети и трговски центри постојано е изложен на ризикот да биде 
претворен во неред од оние што го користат.Дали се наоѓаме во една 
двојна и нерешлива ситуација? Дали современиот свет е место во кое е 
неможно да се случи општествена промена и победа над капиталистичката 

77 Петер Слотердејк, Доаѓање на свет-доаѓање до збор (Темплум, Скопје 2006) стр.121 
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доминација? " Токму како децата во однос на барањата на светот на 
возрасните. Од нив истовремено се бара да се конституираат како автономни, 
одговорни, слободни и свесни субјекти, и да се конституираат како 
подредени, инертни, послушни, конформистички објекти. Детето им дава 
отпор на сите планови и на тоа противречно барање одговара со двојна 
стратегија. На барањето да биде објект, тоа му ги спротивставува сите 
пракси на непослушност, на бунт, на еманципација, накусо, сета 
ревендикација на субјектот. На барањето да биде субјект, тоа исто толку 
упорно и ефикасно му го спротивставува отпорот на објектот, односно, токму 
спротивното:инфантилизмот, хиперконформизмот, целосната зависност, 
пасивноста, идиотизмот." 78 Но, од друга страна, треба да се земе во предвид 
фактот дека децата и не се така беспомошни жртви на било каков сублимиран 
потрошувачки дух, затоа што најпосле, тие успеваат дури и текстот на 
рекламата да го направат дел од својата популарна култура. Се разбира дека 
огромна е моќта на рекламните пораки кои постојано нѐ повикуваат, нѐ демнат 
и ги преобликуваат нашите умови, но во исто време, ние сме веќе дел од тој 
систем и поседуваме искуство на живеењето во потрошувачкото општество и 
ниту една стратешка сила на владеачките структури не е имуна на силите на 
субверзијата и отпорот. 

Субверзивната уметност има пред сѐ герилска тактика, а тоа е тактика 
на послабите. Таа тактика се заснова на воочувањето на слабите точки во 
силата на моќните на кои најповеќе им одговара одржувањето на разликите 
такви какви што се.Затоа субверзивните уметнички дејствувања се и борба 
против либералниот плурализам во кој разликите се подредени на 
консензусот. За субверзивниот уметник не важи спогодбата затоа што тој 
дејствува исклучително преку бунтот и преку акциите што го подриваат 
општеството во кое доминираат подлите активности на владеачките 
идеологии. Субверзивните уметнички дејствувања може да имаат различни 
облици и тие не мора секогаш да бидат препознаени, но нивниот ефект во 
секој случај предизвикува јавна општествена промена, дури и тогаш кога ги 
користи методите на манипулација, прилагодување или трикови, наместо 
јасна и директна побуна која често се граничи со криминална акција. Де 
Серто укажува на значењето на триковите и итрите лаги кои се вештина на 
слабите и дека илегалните тактики се резултат на желбата  за  тајни 
возбуди  кои  се  ускратени  во  општеството  на  едноличност  и дисциплина 
на секојдневниот живот.79 Не мора да се биде субверзивен уметник за да се 
открие задоволството од герилските акции кон блокот на моќта, бидејќи 
секоја активност која е блиску до искористувањето на моментот на слабоста на 
доминантната класа и нејзиното прелажување преку разни видови на 

78 Бодријар, Жан, Симулакруми и симулација (Магор Скопје 2001)стр. 115 
79 Michael de Certeau, The Practice of Everyday Life (University of California Press, Berkley, 1984) 
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илегални тактики, создава чувство на задоволство. 
Во време кога баналноста на уметноста е резултат на баналноста на 

реалниот живот – идеја започната од Дишан - целата уметност е под знакот 
на естетската баналност. Во делото "Заговорот на уметноста" 80 Бодријар го 
поставува прашањето дали уметноста би можела нешто да значи во светот 
кој веќе станал хиперреалистичен, ладен, транспарентен и маркетиншки. 
Моралниот закон на уметноста денес исчезна во светот кој не е повеќе 
природен, идеолошки, имагинативен и супстанцијален. Тоа е толку многу 
нагласено што уметничкиот свет повеќе не верува во судбината на уметноста, 
односно во тоа дека уметноста може да го промени светот. Според Бодријар, 
симболичкиот израз на уметноста е уметничкиот маркетинг кој има целосна 
автономија и тој се формира спрема сопствените закони и ги формира 
сопствените игри. Тој егзистира сѐ повеќе и повеќе додека вредностите 
стануваат сѐ послаби и тоа е всушност она што тој го нарекува заговор на 
уметноста. Но, сепак и покрај ваквата состојба на новата екстаза на вредности 
со која доминира уметничкиот пазар и концентрираната моќ, уметничките 
активности сепак покажуваат желба да реагираат во светот во кој Бодријар ја 
прогласи смртта на реалното. Во овој свет со кој владее насилството на 
индиферентноста, се создаваат дела кои го напаѓаат тој систем најчесто со 
истата стратегија која ја користи системот за да се одржи. Чинот на крадење на 
сликата од Националната галерија во Берлин на Улај и чинот на свесно 
влегување во уметничкиот маркетиншки свет на Бенкси не се одраз на 
нивниот индиферентен став, туку напротив, одраз на нивната уметничка свест 
која им наложува да се борат против тој систем без да ги употребат 
препознатливите алатки на уметноста туку напротив, да нападнат "од 
заседа". Има во оваа стратегија нешто од ничеанската филозофија во која 
доброто никогаш не го исклучува целосно лошото, така што најмоќниот 
човечки инстинкт се појавува тогаш кога влегува во директен конфликт со 
реалноста.Дури и тогаш кога луѓето со своите глави формираат петокрака и се 
чувствуваат толку добро што дури ни активната црвена боја не може да ја 
попречи нивната желба да останат така засекогаш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 Jean Baudrillard, The Conspiracy of Art (Columbia University,New York 2005) 
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РЕЗИМЀ 
 

Едно од клучните прашања што се наметнува во современото 
општество во сферата на културата и уметноста е тоа дали уметноста може да 
се разгледува како место од каде може да започне промена во општествениот 
живот во кој доминира концентрацијата на моќ. 1968. е годината на општествен 
пресврт во европската историја и создавање нов филозофски дискурс на 
стварноста што донесе нов аспект во перципирањето на уметничкото дело кое 
со тоа што излезе на улиците и од неприфатливото создаде уметност, правеше 
директен напад врз потрошувачкото општество. Тоа претставуваше 
ослободување од општествениот терор што се манифестираше преку 
создавање на уметнички акции кои дејствуваат како чин на субверзивна 
акција. Субверзивните уметнички акции прават напад врз општеството кое 
според Бодријар (Jean Baudrillard ) се размножува во знаци и пораки, односно 
кое создава реално без извор, но и кон општеството во кое според Фуко(Michael 
Foucault), дисциплината ги креира индивидуите со цел да ги нормализира 
преобликувајќи ги нивните духови и тела. Но, дали да се сложиме со Лиотар 
(Jean-Francois Lyotard ) дека господарите на денешницата се маргиналците, 
експерименталните уметници и нуркачите по контејнерите и доколку се 
сложиме со Адорно (Theodor Adorno)дека уметноста не само што го расветлува 
стварното, туку и помага тоа да се трансформира или пак да бидеме скептични, 
бидејќи како што укажува Бауман (Zigmund Bauman ), постмодерниот дискурс 
им даде можност на некои интелектуалци да теоретизираат само за забава, а 
најголемиот проблем според Стјуарт Хол( Stewart Hall) останува буржоаската 
свест на уметниците кои со својата продукција само го јакнат капиталистичкото 
општество. 

Јавната сфера е важен момент за разбирање на субверзивните 
уметнички дејствувања. Според Хабермас(Jurgen Habermas ) јавната сфера не е 
еден ентитет, една локација, туку фрагментарна сфера составена од повеќе 
простори, додека пак според Бурдје(Pierre Bourdiеu) јавната сфера е бојно поле 
во кое опстојуваат различни идеолошки позиции. Субверзивноста значи да се 
провоцира општествениот систем за да се излезе надвор од вообичаените шеми 
на категоризација и бариери. Ваквиот вид на излегување е возможен преку 
уметноста во живо , пред сѐ поради фактот што таа не поседува финансиска 
вредност и со тоа им овозможува на маргинализираните групи да ја земат 
контролата врз дијалогот со поставување на нивните тела во предниот план на 
фронтот. Иако не мора да значи дека субверзија постои таму каде што има 
физичка присутност. Во уметноста на графитите нема вклучување на 
присуство на тело, но сепак тие го окупираат јавниот простор. За да се 
оствари прогресивната функција на субверзивната уметност потребно е да се 
нападне системот што промовира градови, а со тоа и јавни простори кои 
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базираат на функционално организирани единици во кои се работи, а не се 
игра (Homo faber/Homo ludens). Доколку субверзивната акција има моќ да ја 
еродира културата на работа, а да ја поттикне културата на забава, таа 
создава ситуација во која се девалвира пазарната вредност како најважна 
карактеристика на капиталистичкото општество. Хабермас смета дека во 
јавниот простор може да се случат рационални консензуси, но според Шантал 
Муф (Chantal Mouffe) има политичка димензија во уметноста исто како што има 
естетска димензија во политиката и дека не треба да се прави разлика помеѓу 
политичка и не-политичка уметност. Секогаш постојат возможни форми на 
критичка уметност и различни начини на кои уметничката практика може да 
придонесе за промена на општествениот систем со тоа што постојано поставува 
прашања насочени кон доминантната хегемонија. Адорно смета дека 
единствено спротивставување на тиранијата на еквивалентноста и 
авторегулирачкиот систем на капиталистичките општества е уметноста,  додека 
според Хабермас целиот систем на искривената идеологија од страна на моќта 
треба да се искриви и целиот тој дискурзивен систем да биде деформиран што е 
тешка задача затоа што со тек на време целото искривување станува невидливо 
и прифатливо и повеќе не се смета за девијација. Или како што образложува 
Тери Иглтон (Tery Eaglton) дека успешната идеологија вешто ги отстранува 
основите за рационален избор помеѓу множествата на идеи, така што станува 
невозможно да се посакува нешто надвор од термините на самиот систем. 
Пјер Бурдје ги проучува механизмите преку кои идеологијата станува дел од 
секојдневието. Тој го развива концептот на хабитус  кој претставува механизам 
на пренос преку кој менталните и социјалните структури стануваат дел од 
социјалната активност. Според Бурдје власта го обезбедува своето владеење 
преку поклопување на субјективното и објективното, на она што општествените 
услови го бараат од нас, а тоа е особено нагласено во општествата кои се врзани 
за традицијата. Станува збор за симболичко насилство кое не се ни препознава 
како насилство затоа што тоа дејствува врз целокупното поле на културата преку 
ненаметливо исклучување на оние кои немаат "исправен вкус".Според 
Бодријар дури и самата репресија се интегрира во денешниот свет на 
симулација во кој доминираат рекламните паноа. За ваквата состојба 
придонесува доминантната општествена група со тоа што ја игнорира 
креативноста ставајќи ја во системот на пазарната економија. На тој начин ја 
обезвреднува борбата. Тери Иглтон опоменува дека идејата на слободата не е 
идентична со нејзината карикатура што ја нуди капиталистичкиот пазар. 
Идеологијата го хомогенизира светот, ставајќи сомнителен знак на равенство 
помеѓу различните феномени. Поради тоа потребна е негативна дијалектика, 
онаа која ќе се бори против тиранијата на совршено конзистентниот систем. 

Субверзивните дејствувања мора да значат секојдневен отпор против сѐ 
она што може да помогне за одржување на доминантната идеологија. 
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Субверзивното е реакција која би требало да е спротивна на обичното, 
секојдневно дејствување и кое мора да содржи верување во независни 
стандарди што се противат на унификацијата. Тоа не е никако колебливо ниту 
плашливо. Тоа инсистира на промени и е насочено директно кон општествениот 
систем. Но, постои опасност денес кога сите форми на уметничко дејствување 
се брзо прифатени и институционално врамени, да станат дел од уметничкиот 
пазар. Дали во ваква ситуација е можно да се создадат услови за 
општествени промени преку субверзивни уметнички акции? Жижек (Slavoj  Zizek) 
смета дека илузија е да се смета дека може да се променат процесите во 
општеството преку проширување на демократијата кога знаеме дека 
демократските процеси и нивните механизми се дел од буржоаскиот апарат 
дизајниран така да овозможи невознемирувачко функционирање на 
капиталистичката продукција. Оттука можеби филозофијата на Адорно треба да 
се разбере како делување со, а не против системот – субверзивните акции да се 
борат не против капиталистичката пропаганда, туку да зборуваат постојано за 
неа со цел да Ѝ го испразнат значењето. Според Фуко едно од клучните прашања 
е како да се натераат луѓето да разберат дека одредени работи може да бидат 
поинакви, а не онакви какви што ги наметнува власта и тука е главната разлика 
помеѓу моралните кодови кои се збир од правила и етиката. Целиот феномен на 
современата уметност е борба, опстанок и копнеж да се биде независен од 
конвенции, рутини, занаетчиство, примери, повторувања, шеми и социјални и 
бизнис механизми. Копнежот за слобода е сржта на целото движење на 
уметноста денес. Примерот со данската група N55(ен55) покажува дека е можно 
да се создаваат колку што е можно помали концентрации на моќ фокусирајќи се 
не на она што уметноста е туку на она што уметноста прави, поврзувајќи ја 
естетиката со етиката. Тие ги насочуваат луѓето да наоѓаат методи што не се 
базираат на профит и приватен посед и не бараат професионализам, креирајќи 
јавни предмети со различна намена кои им овозможуваат на луѓето да ги 
користат на различни начини. Нивните дела се сведоштво дека во човекот 
постои внатрешен порив кој постојано упатува на потребата за достигнување 
на личната слобода преку почитување на правата на другите. 

Уметноста во живо е ситуација во која уметникот одбира да го реализира 
своето дело директно пред публиката. Наместо да создава објект, уметникот во 
актуелниот момент, дури и кога не е физички присутен, создава ситуација во која и 
самата публика станува дел од истото тоа дело и со тоа го дооформува. Поради 
овој факт, реалното време и актуелниот момент се од клучно значење за овој 
вид уметност. И во графити уметноста делата комуницираат со публиката, но на 
едно сосем друго ниво со оглед на фактот што присуството на графити цртачот 
добива димензија откако ќе искомуницира со жителите на урбаниот простор, 
без да биде важно кој стои зад тоа дело. Дури и реалното непостоење на 
графити уметниците, односно нивното криење поради нелегалноста на самиот 
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чин му дава дополнително значење. Оваа разлика  – појавувањето на 
уметникот во уметноста во живо во реалното време и непојавувањето (криењето) 
на графити уметникот истовремено има и заедничко во тоа што и двете 
делуваат во јавен простор преку користење на субверзивни методи. 
Уметникот во живо влијае на гледачот на неговата физичка и телесна реакција со 
тоа што го вклучува во самиот процес, додека графити уметникот влијае на 
мисловен, или евентуално емотивен план. И двете се резултат на негацијата 
на постојниот систем и двете го прават тоа користејќи го јавниот простор како 
погодна сцена за искажување на своите ставови. Заземањето на територијата е 
главната причина поради која овој вид на уметност е субверзивна. Во графити 
уметноста постои еден вид пиратство, заземање на територија која наводно Ѝ 
припаѓа на јавноста, но всушност е контролирана од центрите на моќ, а 
уметникот во живо окупира одреден простор во одредено време што е негов 
главен императив. Но, додека во уметноста во живо постои ефемерност со оглед 
на тоа што она што било може да продолжи да егзистира само во облик на 
документ, графити уметноста го остава својот белег онолку колку што е 
веројатноста да постои и самата подлога. Документирањето во графити уметноста 
е потребно само да се зачува самиот чин на акција. Она што е од исклучителна 
важност за двете е одвојувањето од доминантниот културен сектор преполн со 
цензорски мерки преку уметнички процес што практикува субверзивни методи 
на комуникација во јавната сфера. Нематеријалната уметност во живо и 
недофатливата графити уметност се противат на естетската администрација, а со 
тоа и на целиот административен свет, упатувајќи критика кон ригидните 
бирократски структури на тоталитарните режими. Тие имаат конфронтирачка 
природа и секогаш ги субвертираат (надминуваат) границите, бидејќи уметноста 
која нема (или барем на почетокот нема) финансиска вредност, тешко може да 
се стави под притисокот на биополитичката моќ што владее со современиот 
свет. Но, влегувањето на уметноста во живо и особено на графити уметноста 
во галерискиот простор значи поматување на линијата помеѓу  она што значи 
супкултура и елитна уметност. Од друга страна, можеби тоа е еден од начините 
да се создаде процес што ќе ги зголеми силите на отпорот со тоа што ќе ги 
ублажи грубите крајности помеѓу силите на моќта и отпорот, бидејќи како што 
пишува Џон Фиск(John Fiske)културните извори од кои ја создаваме смислата 
на своите општествени односи се извори кои ги користиме исто како што тие 
не користат нас. Субверзивното дејствување ја користи тактиката на воочување 
на слабите точки во силата на моќните што значи дека не влегува во отворена 
борба зашто на тој начин најверојатно ќе изгуби, туку го одржува своето 
спротивставување во внатрешноста на општествениот систем со кој владеат 
моќните. Според де Серто (Michael de Certau) системот на дисциплина и 
контрола за кои пишуваше Фуко, денес и самиот е вампиризиран од други 
процедури. Тој тврди дека културата на секојдневниот живот може да се 
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пронајде во прилагодувањето, односно во начинот на користењето на 
наметнатите системи, кои тој ги споредува со триковите. Младите луѓе се 
најдобар пример за герила, за еден вид пролетерски шопинг. Тие се 
потрошувачи на слики, но не и на производи. Трговските центри може да бидат 
нивни собиралишта, притоа спречувајќи ги вистинските потрошувачи да ја видат 
изложената стока. 

Поради сознанието и свесноста за тоа што Ѝ прави пазарниот систем на 
уметноста постојат уметници кои не  сакаат да учествуваат во  тој систем. Според 
Улај (Uwe Laysiepen Ulay) субверзивната уметничка активност секогаш 
предизвикува промена. Таа не е криминален чин, но може да претрпи осуда и 
легитимна судска одлука. Но, дали се воопшто потребни вакви гранични начини 
на делување за да се поттикне свест за општествената стварност ако се има во 
предвид дека и најрадикалните уметнички акции се проголтани, апсорбирани и 
легитимизирани од заштитничката улога на културните институции, така што во 
моментот кога едно дело ја пречекорува вообичаената граница, веќе станува 
предмет на интерес на бројните масовни медиумски центри на моќ? Дали 
можеби треба да го прифатиме концептот на Бодријар според кој не треба да се 
обидуваме да го менуваме и контролираме светот во кој и утопијата е 
реализирана и во кој сѐ е веќе сторено, така што неможно е да се предизвика 
состојба која ќе предизвика радикални промени? Или треба да се 
идентификуваат нови форми на отпор? Можеби премин од субверзивност кон 
конструктивна форма на активизам како што тоа го прават графитите? Тие го 
ребрендираат корпорацискиот простор и го деконструираат преку создавање 
нови збунувачки пораки провоцирајќи можност за идна алтернативна иднина 
во која рекламата нема повеќе да ги голта сопствените содржини. Со фузијата 
што ја прави Банкси (Banksy)помеѓу зборот и сликата тој прави фузија на 
приватното и јавното. Со тоа што го користи ѕидот како место за издавање ("is just 
as good place to publish") тој ја поништува можноста да влезе во светот на 
пазарната економија, а со тоа и на масовната потрошувачка. Дали се случува 
ситуација кога ѕидот за кој самиот Банкси смета дека е најсилно оружје, се 
свртува против самата таа идеја и упатува пораки кои имаат поразително штетно 
влијание врз прогресот на целата култура? Поврзувањето на приватизираниот 
отпор на Банкси со оној на власта и моќта доведува до губење на потенцијалот 
за предизвикување на општествена промена. Она што субверзивната уметност 
го прави е спротивставување на постојното по секоја цена, без разлика на тоа дали 
културниот естаблишмент ќе се обиде и ќе успее во намерата да ја стави во 
рамките на популарната култура. Најважно е тоа што таа има секогаш 
храброст да импровизира, да го земе објектот и ситуацијата во која се наоѓа и 
да стори нешто со тоа, наспроти сите очекувања и востановени општествени 
правила. Оттука субверзивните уметници немаат стил затоа што стилот 
секогаш значи припадност, носење суд за нешто , па и бренд. Состојбата на 
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современиот човек е апсурдна затоа што живееме во свет кој се смета за 
демократски, а демократијата е само една нова болест. Според Шантал Муф 
тоа е свет во кој идентитетот е форма на власта што базира на јавна слобода 
чија пак слобода базира на владеењето на слободниот пазар. Но, со губењето на 
непријателот на човечките права после падот на источноевропскиот социјализам, 
исчезнува и концептот за демократијата. Денес правото на човекот е право на 
човекот-конзумент кој се грижи само за задоволување на своите потреби. 
Борбата против општеството на спектакл мора да зема лик на уметнички акции 
кои ќе бидат израз на индивидуалната борба против фетишизацијата на 
уметничкото дело, уметничките институции и постојаното провоцирање на 
постојниот систем на доминантната моќ. Јавната сфера треба да биде коректив 
на опресивната власт и на експлоатирачкиот пазар, место за битка и 
конфликти што ќе се манифестира преку непочитување и недисциплинираност. 
Но, дали е возможна слободната акција? Затоа прашањето на автономијата на 
индивидуата не е само прашање на слободата, туку е пред сѐ прашање на 
одговорноста. Субверзивната уметност има пред сѐ герилска тактика, а тоа е 
тактика на послабите која се заснова на воочување на слабите точки во силата на 
моќните на кои најповеќе им одговара одржувањето на разликите такви какви 
што се. Затоа субверзивните дејствувања се борба против либералниот 
плурализам во кој разликите се подредени на консензусот. А за субверзивниот 
уметник не важи спогодбата затоа што тој дејствува исклучително преку 
бунтот и преку акциите што го поткопуваат општеството во кое доминираат 
подлите активности на владеачките идеологии. Субверзивните уметнички 
активности не мора да бидат секогаш препознаени, но нивниот ефект во секој 
случај предизвикува промена, дури и тогаш кога ги користи методите на 
манипулација, прилагодување или трикови, наместо јасна и директна побуна 
која може да се граничи со криминална кација. Во овој свет со кој владее 
насилството на индиферентноста, се создаваат дела кои го напаѓаат тој 
систем најчесто со истата стратегија која ја користи системот за да се одржи. 
Уметничкиот чин на крадење на слика од музеј и чинот на свесно влегување во 
уметничкиот маркетиншки стил не се одраз на индиферентен став, туку 
напротив, одраз на уметничка свест која се бори против системот без да ги 
користи препознатливите алатки на уметноста и напаѓа од заседа. Во ова има 
нешто од ничеанската филозофија која никогаш не го исклучува целосно лошото, 
така што најмоќниот човечки инстинкт се појавува тогаш кога влегува во 
директен контакт со реалноста. 
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Summary 
 

One of the key questions that arises in modern society in the sphere of culture 
and art is whether it can be considered as a place where you can begin to change social 
life dominated by the concentration of power.The 1968 is the year of social upheaval in 
European history and also a year of creating a new philosophical discourse of reality as 
a new aspect in the perception of the artwork which was introduced on the streets, 
creating art which is not accepted but causing a direct attack on the consumer society. 
It was a relief from the social terror as manifested through the creation of art actions 
behaving as subversive. Subversive art actions make an attack on society and according 
to Jean Baudrillard they multiply the signs and messages which create no real source; 
but also to society, according to Michael Foucault, discipline creates individuals  in 
order to normalise reshaping their  spirits  and  bodies. But  whether  we  agree  with 
Jean-Francois  Lyotard  that  the masters of today are marginal, experimental artists 
and divers in containers and if we agree with Theodor Adorno that art is not only 
sheds light on the real, but it helps to transform  it,or  be sceptical, because as Zigmund 
Bauman points, postmodern discourse provided an opportunity for some scholars to 
theorise just for fun, the biggest problem according to Stewart Hall remains 
bourgeois consciousness of artists with their production only strengthen the capitalist 
society. The public sphere is an important point for understanding the subversive art 
actions. 

According to Jurgen Habermas public sphere is not a single entity, a single 
location, but fragmented area of more space, while according to Pierre Bourdiau public 
space is a battleground in which different ideological positions exist. Subversive means 
to provoke social system to come out of the usual patterns of categorisation and 
barriers. This type of exit is possible through live art, primarily because it has no 
financial value and it allows marginalised groups to take control of the dialogue by 
putting their bodies in front of the foreground. Although there is not necessarily 
subversion where physical presence is evident. The art of graffiti will include the 
presence of a body, but they occupy public space. To achieve the progressive feature 
of subversive art is necessary to attack the system that promotes cities, and thus 
public spaces based on functionally organised units that work, not play (Homo faber / 
Homo ludens). If subversive action has the power to erode the culture of work and to 
foster a culture of fun, it creates a situation in which devalue the market value as 
the most important feature of capitalist society. Habermas believes that public space 
can lead to rational consensus, but by Chantal Mouffe there is a political dimension 
in art as it is an aesthetic dimension in politics and we do not have to distinguish 
between political and non-political art. There are always possible forms of critical art 
and different ways in which artistic practices can contribute to change the social 
system by constantly asking questions directed to the dominant hegemony. 
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Adorno believes that the only opposition to the tyranny of equivalence and 
selfregulated system of capitalist societies is the art, while according to Habermas 
whole system of distorted ideology of the power to warp and all that discursive system 
to be deformed as a difficult task because over the whole time curvature becomes 
invisible and acceptable and is not considered a deviation. Also as Terry Eagleton 
explains that successful ideology deftly removes the basis for rational choice between 
sets of ideas, so that it becomes impossible to ask for something out of the terms of 
the system itself. Pierre Bourdiou examines the mechanisms through which ideology 
becomes part of everyday life. He developed the concept of habitus which is the 
transmission mechanism through which mental and social structures become part of 
social activity. According to Bourdiau government provides its rule through overlap of 
subjective and objective, what social conditions required of us, and this is especially 
true in societies that are tied to tradition. It is a symbolic violence that is not even 
recognised as violence because it acts on the entire field of culture through unobtrusively 
off to those who do not have a "proper taste." According to Baudrillard even the 
repression is integrated in today's world of simulation. In this situation the dominant 
social group that ignores the creativity in putting the system of market economy can 
contribute. Thus devalues fight. Terry Eagleton warns that the idea of freedom is not 
identical with its caricature offered by the capitalist market.Ideology has homogenised 
world, putting suspicious sign of equality between different phenomena because it 
requires a negative dialectic, one that will fight against the tyranny of perfectly 
consistent system.Subversive actions must mean daily resistance against what may help 
to maintain the dominant ideology. 

Subversive reaction is supposed to be the opposite of ordinary, everyday 
activity and which must include belief in independent standards as opposed to 
unification. It is neither ambivalence nor timid. It insists on changes and is targeted 
directly to the social system. But today when there is danger all forms of artistic 
activity to be quickly accepted and institutionally framed, becoming part of the art 
market it is not clear whether in this situation it is possible to create conditions for 
social change through subversive art actions. Slavoj Zizek believes that it is an illusion 
to believe that we can change processes in society through the expansion of 
democracy when we know that democratic processes and their mechanisms are part 
of the bourgeois apparatus designed to allow smooth functioning of capitalist 
production. Hence perhaps the philosophy of Adorno should understand how to act 
not against the system and not against capitalist propaganda, but to talk about it 
constantly in order to empty their meaning. According to Foucault, one of the key 
issues is how to get people to understand that certain things can be different, and not 
as they are forced by the government and here is the main difference between moral 
codes which are set of rules and ethics. The whole phenomenon of contemporary art 
is a struggle, survival and desire to be independent from conventions, routines, crafts, 
examples, reps, schemes and business and social mechanisms. Desire for freedom is 
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the core of the whole movement of art today. The example of the Danish group N55 
shows that it is possible to produce as much as possible smaller concentrations of 
power which are not focusing on what art is, but what makes art, linking aesthetics 
with ethics. They direct people to find methods that are not based on profit and 
private property  and  requires  professionalism,  creating  public  objects  with  different 
purposes  that allow people to use a variety of ways. Their works show evidence that 
men possess an internal urge that constantly points to the need to achieve personal 
freedom by respecting the rights of others. 

Live Art is a situation in which the artist chooses to realise his work directly 
to an audience. Instead of creating an object, the artist at the moment, even when not 
physically present, creates a situation in which the audience becomes part of the 
same offence and thus it becomes complete. Due to this fact, the real time and the 
current time is crucial for this kind of art. And graffiti art works communicate with 
the audience, but at completely different level considering the fact that the presence 
of graffiti gets draftsman dimension once communicated with residents of urban 
space without matter who is behind this crime. This difference - the emergence of the 
artist in the art live in real time and failing to appear the graffiti artist also has a joint 
that both act in the public space by using subversive methods. Artist live affects the 
viewer of his physical and bodily reaction that involves in the process, while graffiti 
artist affects thinking, or possibly emotional level. Both are the result of the negation 
of the existing system and both using the public space as a suitable arena for expressing 
their views. Storming the territory is the main reason why this kind of art is 
subversive.The graffiti art is a kind of piracy, occupy the territory which allegedly belongs 
to the public, but is actually controlled by the centers of power, and artists live occupy a 
certain space at a certain time as their main imperative. As what has been able to 
continue to exist only in the form of a document, graffiti art leaves its mark as long as 
there is a likelihood the ground. Documenting the graffiti art is only required to 
preserve the very act of action. What is of paramount importance for the separation of 
the two is dominant cultural sector crowded with measures by censoring artistic 
process as practiced subversive methods of communication in the public sphere. Live 
immaterial art and graffiti art are elusive objects of aesthetic administration, and 
thus the entire administrative world, directing criticism towards rigid bureaucratic 
structures of totalitarian regimes.They have a confrontational nature and always 
exceed the limits, because art does not (or at least not initially) consists of financial 
value, it can be put under pressure to bio political power that rules the modern world. 
But the entry of live art and especially graffiti art gallery space means making unclear 
the line between elite and subculture art. On the other hand, maybe this is one way to 
create a process that will increase the resistance as it would alleviate the harsh 
extremes between the forces of power and resistance, because as John Fiske wrote 
cultural sources from which we create te meaning of the social relations are sources 
that we use the same way as they use us. Subversive action uses the tactics of detecting 
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the weak points of the powerful which means we enter into an open struggle for the way 
he is likely to lose but maintains its opposition inside the social system ruled by  the 
powerful. According to Michael de Certeau, the system of discipline and control that 
Foucault wrote, today is vampirized by other procedures. He argues that the culture of 
everyday life can be found in adaptation, ie in the way of using imposed systems, 
which he compares with tricks. Young people are the best example of guerrilla, a kind 
of proletarian shopping. They are consumers of images, but not the products. Malls can 
be their meeting points, while preventing actual customers to see exposed goods. 

Being concsious of how the market system destroy the artwork, Uwe Laysiepen 
Ulay subversive artistic activity always causes change. It could be a criminal act, and may 
be subject to condemnation and legitimate decision. However, are generally required 
such boundary modes of action to encourage awareness of social reality if bear in mind 
that the most radical artistic actions are swallowed, absorbed and legitimised  the 
protective role of cultural institutions, so that the moment a work exceeds the normal 
limit, has become a subject of interest to numerous mass media powerhouses? Might 
need to accept the concept of Baudrillard under which we should not try to change 
and control the world and that utopia is realized which is already done, so it is 
impossible to cause a condition that will cause a radical change? Or should new forms 
of resistance be identified? Perhaps a passage of subversiveness to constructive form of 
activism as doing graffiti? They rebranded corporate space and deconstruct it by 
creating new confusing messages provoking opportunity for future alternate future in 
which the ad will no longer devour their own content. Fusion which Banksy makes 
between word and image actually makes fusion of private and public. By using the wall 
as a place of publising ("is just as good place to publish") he destroyes  the possibility to 
enter the world of market economy, and thus the mass consumption. Does situation 
occur when the wall that Banksy considered the most powerful weapon, turning 
against his idea sending messages  that  have  overwhelmingly  detrimental  effect  on 
the  progress  of  the culture? Linking Banksy privatised resistance to that power leads 
to the loss of the potential for causing social change. What subversive art makes a 
counter current at any cost, regardless of whether cultural establishment will try and 
succeed in his intention to put  within  popular culture. The most important thing is 
that it always has the courage to improvise, to take the object and situation of it and 
do something with it,  against  all  expectations  and  established  social rules. 
Therefore subversive artists have no style because style always means background 
wearing court for something, even brand. The condition of modern human is absurd 
because we live in a world that is considered democratic, but democracy is just a 
new disease. According to Chantal Mouffe it is a world in which identity is a form of 
government based on public freedom which is based on the freedom of the free 
market rule. But the loss of the enemy of human rights after the collapse of Eastern 
European socialism (disappears  and the concept of democracy causes disappearance of 
concept of democracy.Today human right is the right of man-consumer who cares only 
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to meet their needs. Fighting the spectacle society must take stock of artistic character 
to be an expression of individual combat of art fetishism, art institutions and the 
constant provoking the current system of dominant power. The public sphere should 
be correcting the oppressive power and exploitative market place battle and conflicts 
that are manifested through disrespect and indiscipline. But is the free action really 
possible?. Therefore the question of the autonomy of the individual is not only a 
matter of freedom, but is primarily a matter of responsibility. Subversive art has 
primarily guerrilla tactics, and it is a tactic of the weaker which is based on detecting 
the weak points in the power of the  powerful  that  most  suits  maintaining 
differences  such  as  they are. Therefore subversive actions are against liberal 
pluralism where differences are sorted consensus. A subversive artist is not valid 
agreement because it acts exclusively through rebellion and through actions that 
undermine society dominated by vicious activities of the ruling ideologies.Subversive 
art actions need not always to be recognised, but their effect in any event causes a 
change, even when using the methods of manipulation, adjustment or tricks instead 
of clear and direct rebellion which can be bounded by criminal cation. In this world ruled 
by violence of indifference, created works that attack the system mostly with the same 
strategy used by the system to maintain. The artistic act of stealing the picture from a 
museum and the act of knowingly entering into marketing art style does not reflect the 
indifferent attitude, but rather a reflection of the artistic consciousness that fights 
against the system without using the familiar tools of art and attacks from ambush. This 
is something that according to Nietzsche’s philosophy will never completely exclude 
the poor, so that the most powerful human instinct appears when it comes in direct 
contact with reality. 
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