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- наслеђе као инспирација Рума, мај 2021

Хибридни свет Гомолаве – наслеђе као инспирација
Богато археолошко наслеђе које проналазимо на подручју
данашњег насеља Хртковци сведоче o значају места током
различитих праисторијских и историјских раздобља. Ретка су
насеља која у себи крију непрекинут континуитет живота који се
јавио током млађег неолита (винчанска кулутрна група), преко
касног средњег века, па све до данас. Један од основних предуслова за
присуство континуитета на одређеном простору су повољни
природни услови - плодне оранице, богатство шума, присуство
квалитетне глине, близина пловне реке Саве. Саму Гомолаву или
„Градину”, најзначајнији археолошки локалитет у Хртковцима,
окруживали су широки канали и меандри Саве који су представљали
природну баријеру и обезбеђивали сигурност насеља.
Археолошко налазиште Гомолава смештено је на обали реке
Саве у селу Хртковци у Срему. Захваљујући плодној земљи, шумама и
обиљу дивљачи ово место било је насељено у континуитету готово
7.000 година. Иако се за локалитет знало још у 19. веку, а нека
истраживања су спроведена и почетком 20. века, прва заштитна
ископавања организована су у сарадњи са Покрајинским заводом за
заштиту споменика културе у периоду од 1953. до 1957. године.
Изузетно богат материјал указивао је на велики значај овог
налазишта, али су даља истраживања настављена тек 1965. године,
када је било јасно да река Сава неповратно уништава овај локалитет.
Тек од 1970, када су одобрена знатна финансијска средства, екипа
стручњака која учествује у истраживању постаје бројнија, а
истраживања Гомолаве добијају већи значај. Радови на истраживању
Гомолаве завршени су 1985. године, а након почетног ископавања
уског приобалног дела, даљи радови били су изведени на две велике
површине терена које су биле обележене блоковима од I – VII.
Дебљина културног слоја је у најдебљем делу износила шест метара, а
у њему су откривени трагови живота који су обухватали период који
је трајао скоро 7.000 година. Заступљени су налази од неолита,
енеолита, бронзаног и гвозденог доба, античког периода па све до
средњег века.

1. Гомолава данас

2. Гомолава некад

3. Истражене зоне

4. Археолошка истраживања

Један од најзначајнијих налаза са овог локалитета је сигурно
статуета двоглавог идола. Због тога је годинама била заштитни знак
Војвођанског музеја. Приказује близанце за које нисмо у могућности да
установимо да ли су само симболични приказ или представљају праве
сијамске близанце. У симболичком смислу, близанци представљају
јединство супротности, односно амбиваленцију где две вредности или
две улоге коегзистирају у једном, попут светлости и таме или добра и
зла. Са друге стране, сијамски близанци представљали би право чудо о
којима би се митови преносили генерацијама. Уз дивљење, ове приче
су изазивале и страхопоштовање. Тај редак природни феномен и данас
представља велики изазов, а у далекој прошлости морао се сматрати
једном од објава светог, односно божанског. Сама статуета је
представила инспирацију за стварање уметничких дела, аутора
Филипа Ткалца.

5. Двоглави идол

6. Двоглава робококошка (суви пастел)

Серијом цртежа „Хибридни нови свет” аутор настоји да
критички испита појам хибридности, односно како се кроз
савремени технолошки инжењеринг остварује хибридност у
најширем смислу. Као полазна тачка у размишљању на ову тему
послужио му је дистопијски роман Олдуса Хакслија (Aldous Huxley)
под називом „Врли нови свет” (Brave new world). Идеју реализује тако
што креира и црта нова хибридна бића која су настала технолошким
путем. Као полазна референца послужила му је неолитска „Двоглава
статуета” са археолошког налазишта Гомолава у Хртковцима, места
где је аутор одрастао. Реализовани цртежи су смештени у
имагинарни будући свет који је лоциран на Гомолави, под
претпоставком да су идеје неоеволуционизма доживеле своју пуну
реализацију у виду креирања вештачких натприродних бића.
„Двоглава статуета” је настала око 4700. год. п.н.е. и представља
једну од најстаријих хибридних статуета на свету. Замишљена
временска одредница хибридног новог света је у овом пројекту
смештена у 2300. годину нове ере и представља својеврстан круг од
7000 година еволуције. Цртежи прате причу од двоглаве статуете
преко других хибридних бића, закључно са једним, новим хибридним
бићем које у себи има елементе ове статуете а које представља „крај
еволуције”.
Намера овог пројекта је да кроз реализоване цртеже и
текстуални део рада постави низ питања:
- Да ли је срећа тамо где је сваки аспект живота прорачунат и без
трзавица или је лепота управо у самом животу као таквом са свим
непредвидивим стварима?
- Да ли се креирањем хибридног новог света који је настао путем
технолошког инжињеринга остварује тај идеал среће или је то
заправо сушта учмалост?
- Да ли су човек и животиње слаби, превазиђени облици живота или
имају своју вредност и лепоту?
- Да ли је добро или лоше играти се са биолошким и кибернетичким
инжињерингом?
- Шта се добија а шта губи у овом процесу?
- Да ли је ово могућност или упозорење тј. да ли је ово почетак или
крај цивилизације?

7. Роборак (суви пастел)

8. Робобик (суви пастел)

Уколико дубље промислимо сва ова питања могу да се сведу на
два вечита филозофска питања, а то су: шта је човек и шта је срећа?
Успон науке је довео до тога да се ми данас по први пут у
историји налазимо на прагу тога да уз помоћ нових технологија и
физички реализујемо скоро сваку хибридну замисао. То је довело до
ере у којој би наука и технологија могле да створе сасвим нови свет нову флору и фауну.
Заговорници овакве хибридне визије света су окупљени око два
покрета: трансхуманизма и трансанимализма. Трансхуманизам је
међународни интелектуални и културолошки покрет који подржава
употребу нових наука и технологија за „побољшање” људских
менталних и физичких способности и урођених вештина, те
поништење онога што се сматра „непожељним и непотребним”
аспектима људског стања, као што су ниска интелигенција, патња,
болест, старење и нежељена смрт. Трансанимализам је појам који
означава исто што и трансхуманизам само што су у главном фокусу
животиње а не људи.
Сведоци смо тога да су све ове појаве изузетно заступљене кроз
популарну културу у филмовима, ликовним делима и музици. Ипак
ретроспективно гледано хибридност није нова већ стара идеја, јер се у
периодима и пре и после старог века појављују бића која су на неки
начин хибридна. У томе предњаче дела Де Кирика (Giorgio de Chirico),
Хјеронимуса Боша (Hieronymus Bosch), Салвадора Далија (Salvador
Felip Jacint Dalí Domènech) али и филмско-књижевна остварења
Хербета Велса (Herbert George Wells), Олдуса Хакслија и многих
других футуристичких писаца.
Међутим, корене идеја хибридности можемо пронаћи још
дубље у прошлости, у појавама легендарних, митско-митолошких
створења, која се налазе у културним предањима народа широм света.
Ова створења су углавном представљена као хибриди у виду
натприродних животиња или споја човека са истим (кентаури,
пегази, сирене, змајеви, једнорози, кербер...). Широм света постоје
бројна праисторијска уметничка дела која приказују хибридна бића.
Један од најстаријих приказа таквог типа, пронађен је на Гомолави,
такозвана статуета „двоглавог идола”.

9. Робометарморфозна гусеница (суви пастел)

10. Водени робокоњић (суви пастел)

10а. Водени робокоњић

11. Робопегаз (суви пастел)

Изложба се састоји од 13 радова. Створења су креирана по узору
на биолошку класификацију животиња по породицама на
кичмењаке и бескичмењаке и њихову подподелу. Аутор је створио
својеврсну врсту биолошке енциклопедије, где је свака породица
животиња заступљена са бар једним хибридним бићем.
Пројекат је замишљен тако да када посматрачи прођу кроз
својеврстан пут од седам хиљада година, путем ових радова запитају
сами себе: зашто, кад и где је настао тај нови свет и да ли у оваквој
верзији света виде будућност? Односно, да ли је ово могућност
превазилажења слабости познатог живота или упозорење којим ће
се укинути сва драж овог живота каквог познајемо?

12. Спајдермен 2298 (суви пастел)

13. Медуза Роботламија (суви пастел)

13а. Медуза Роботламија

14. Двоглава кокошка (суви пастел)

О аутору:
Филип, Бранко, Ткалац
Рођен у Београду 1994. године. Одрастао у Хртковцима, где је завршио
основну школу. Након завршене „Школе примењених уметности” у Шапцу,
уписује основне студије на „Академију уметности” у Новом Саду које завршава
2018 године. Мастер студије уписује у истој установи 2018. године, одсек
цртање, у класи професора Драгане Б. Стевановић, те их завршава у фебруару
2021. године са мастер темом „Хибридни нови свет”. Имао је једну самосталну
изложбу и бројне групне изложбе:
- 2015. Фото-кино савез Војводине, изложба фотографија студената друге
године Академије уметности, Нови Сад
- 2015. Завршна изложба скулптура студената друге године Академије
уметности, Нови Сад
- 2017. Завршна изложба студената треће године сликарства Академије
уметности, Нови Сад
- 2018. Завршна изложба студената четврте године Академије уметности , Нови
Сад, Галерија Матице српске, Нови Сад
-2018. Колективна излозба “Контакт”, арт кафе галерија Тулуз Лотрек.
Самостална изложба:
-2021. Мастер изложба “Хибридни нови свет”, галерија хол – Академији
уметности, Нови Сад.
Од награда које поседује издваја се награда за најбољи портрет 2014/2015.
године на смеру вајарство, додељену од стране Академије.
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