
Драги ученици, пред нама је нова нaставнa тема која се зове обједињавање покрета игре и звука. 

У оквиру ове теме говорићемо о савременом уметничком изражавању и комуникацији аудио 

визуелним путем. Ако кажемо да једно уметничко дело садржи звук, покрет, игру, вероватно 

мислимо на неку савремену уметничку форму као што су позориште, филм, балет, опета, концерт, 

циркус, перформанс. Овакав начин комуникације између људи потиче од давнина кад су се 

одржавали разни обреди и ритуали у којима су учествовале одређене групе људи или чак цела 

племена, важно је напоменути да у прво време и дуго се оваква дешавања нису организовала у 

забавне сврхе већ су била дубоко укорењена у религији, веровањима и потребама људи. Данас се 

нуде садржаји који су створени забаве ради али и садржаји који преносе или пропагирају 

одређене идеје, религијског, економског, друштвеног карактера. Рекламе су један од примера 

обједињавања покрета игре и звука а циљ је повећање броја купаца одређеног производа. Са 

појавом телекомуникације, посебно у другој половини двадесетог века, уметност почиње да се 

грана и појављују се нови медији као што су концептуална уметност и уметност перформанса, 

видео спотови. Тако ћете на једном месту пронаћи, слику, фотографију, звук, 

покрет...Перформанси се често организују уз помоћ телекомуникационих средстава.  

На пример, у доба вируса који тренутно влада, чак је и позната група Металика снимила нову 

верзију једне своје песме тако што су чланови бенда свирали заједно али свако из свог кућног 

студија а песма је доступна као видео запис на сајту YouTube. Многи светски музичари одржали су 

концерте преко друштвене мреже Инстаграм које су посетиоци пратили као видео пренос. 

 Као пример уметничког дела које обједињује покрет игру и звук предлажем Вам видео рад Der 

Lauf der Dinge (The Way Things Go) снимљен 1987.године чији су аутори швајцарски уметници Peter 

Fischli and David Weiss. https://www.youtube.com/watch?v=fXo7YUP-J3w&t=925s  

Други пример је анимирани филм из 1975.године Hedgehog in the Fog чији је аутор Yuriy Norshteyn 

https://www.youtube.com/watch?v=oW0jvJC2rvM  

O овој  теми читајте у уџбенику за ликовну културу за седми разред на странама 64-71.  

https://www.youtube.com/watch?v=fXo7YUP-J3w&t=925s
https://www.youtube.com/watch?v=oW0jvJC2rvM

