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Читава целина састављена од дигиталних принтова у
форми колажа, корпус који је Даниел Ротбарт створио
средином деведесетих година, на критичан начин истражује широко међународно распростирање америчке уметности и америчких вредности. Уметник, уз помоћ ироније
и хумора, користи колаже како би промовисао уметност
своје земље служећи се неким елементима које преузима
из америчке популарне културе. Ротбарт пажљиво бира
симболе, значења, како би истражио америчке митове
као што је, на пример, онај о освајању Дивљег запада.
Позајмљујући нека средства, логику која се користи у
рекламама, у слоганима и политичким и партијским
памфлетима, Робарт ствара сатиричне пропагандне приче
са дозом сарказма које за тему имају начела трговине и
америчку уметност.

Термини „куповина“ и „размењивање добара“ постају
важни слогани које Даниел Ротбарт у континуитету уткива
у своје радове. Већ веома рано током своје каријере, уметник је дословно основао фиктивно предузеће по имену
Семиотичке уличне ситуације, а то је подупирало његово
веровање да је америчка уметност безнадежно заплетена
у тржишне вредности америчког капитализма. Тиме што
у своје радове уноси и реченице-слогане, као што је она
„Купујте америчку уметност!“, Ротбарт домишљато коментарише колики значај Сједињене Америчке Државе придају конзумизму. У његовом раду под називом Слобода,
Статуа слободе, која је вероватно најархетипскији симбол
Сједињених Држава, наређује колекционарима да купују
америчку уметност, скупа са глумицом која држи пиштољ
и ради исто то.

Америчка је авангарда настала после Другог светског
рата, када је културно средиште Запада пребачено из
Париза у Њујорк. У складу са тврдњама Сержа Гијбоа,
аутора књиге Како је Њујорк украо идеју о модерној уметности, авангарда је била успешна јер су њене вредности,
опредмећене у списима сликара као и уметничким приказима, временски блиско коинцидирале са идеологијом
која ће бити преовлађујућа у америчком политичком
животу после председничких избора из 1948, године.
Гијбо, надаље, расправља о посебном значењу које је
било придавано њујоршкој уметности, као пресудној за
развој целокупне уметности, и тога како се она јавила
као коначни израз, експресија нечега што је било дуги
марш ка чистом идеалу модерне уметности. Та је теорија
опредмећена, добила је облик, у формалистичкој анализи
њујоршког Музеја модерне уметности из пера Алфреда
Бара, и то је оно што је Климент Гринберг заговарао током
читаве своје каријере1.

Идеја о граници је оно што одређује суштину Сједињених Држава, и њено је значење дубоко засновано у самој
психи Американаца. У раду Са оне стране уметности
излаже се брдовит предео са Дивљег запада, са његовом
земљом која је слободно доступна, и осећајем неограничених могућности, оптимизма, развоја у смислу напретка.
Оваква једна јасна судбина може се врло лако преточити
у постојећи тренд савремене америчке уметности, да се,
помоћу сајмова уметности, шири по другим деловима
света. Тржиште уметничких предмета, како би преживело,
мора непрестано да осваја нове територије.

Serge Guilbaut, у преводу Артура Голдхамера, How New York Stole
the Idea of Modern Art, Chicago, The University of Chicago Press, 1983.
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У свом раду под називом Црвени сјај уметник усваја
ликове, скуп слика из времена Хладног рата, тако што
суочава породицу при молитви пре оброка са једним
приказом љубавне сцене из вестерн-филма из педесетих година, и то „бе“ продукције. Мајка и ћерка, пак,
представљају оно што је била моторичка сила „страха од
комунизма“, период америчке историје од тридесетих
до касних педесетих година двадесетог века, када су
сви били усредсређени на домаће и стране комунисте,
који су утицали на Савезну владу, или се инфилтрирали

Љубав I, 1998, дигитални колаж, дим. 43 x 28 cm
Love I, 1998, digital collage, dim. 43 x 28 cm

ДАНИЕЛ РОТБАРТ:
АЛИ ЈА САМ АМЕРИКАНАЦ

у њу. Уметник на хумористички начин упарује, спаја,
ликове космонаута који слећу на Месец са савршено
нафризираном и обученом мајком и ћерком из средине
двадесетог века које стоје испред своје куће у предграђу.
Али ипак нешто у тој сцени „не штима“ – јер мајка у руци
држи ловачку пушку. Тек ту недавно су извесни историчари уметности почели да расправљају о томе како је
апстрактни експресионизам био коришћен као оружје
пропаганде током Хладног рата. Или, како то каже Серж
Гијбо: „Зато што је авангардна уметност саму себе прогласила неутралном, ускоро су је владине службе, агенције и приватне организације, врбовале за борбу против
совјетске културне експанзије2.
Холивуд је био и остаје значајан део америчке културе, и
за Ротбарта је он извор инспирације. У својим радовима
Седам велова и У арени нема победника, он преузима сцене из холивудских „класика“, као што су Бен Хур и Самсон
и Далила, и извлачи их из контекста, представљајући
звезде, Чарлтона Хестона и Хеди Ламар, у немогућим
ситуацијама. Могу се повући извесне паралеле између
система рада холивудских студија и приступа који примењују неке њујоршке галерије. Када је филмска продукција још била у зачецима, студији су улагали много новца
у регрутовање, запошљавање и везивање уговором оних
звезда које су поседовале потенцијал да пуне касе биоскопа. Нешто слично постоји и унутар система уметничких
галерија, јер извесни трговци уметничким предметима
улажу велике суме новца у масовну уметничку продукцију, у нади да ће те уметнике претворити у комерцијалне
звезде. У Холивуду је, 1935, године, настао „систем трагања за талентима“. Трудећи се да пронађу још неоткривене таленте, трагачи би непрестано осматрали шта се
догађа на Бродвеју, у водвиљима и на радију. Повремено
би открили потенцијалну звезду, у јавности, међу члановима заједнице, на основу првог утиска, стила, или доброг
изгледа. Тако је, на пример, Лана Тарнер откривена док
је пила „Root Beer“, пиво од сасафраса, једне врсте ловора,
на клупи испред ресторана. Од 2000. године па наовамо,
Варваризам – Цивилизација, 1997, дигитални колаж, дим. 43 x 28 cm
Barbarism - Civilization, 1997, digital collage, dim. 43 x 28 cm

2.

Ibid, страна 11.

галеристи одабирају младе уметнике који се тек појављују
директно са мастер-студија на ликовним одсецима таквих
универзитета као што су Колумбија и Јејл, нуде им самосталне изложбе, или заједничке изложбе по два уметника,
пошто их упознају на некој забави. Класе са Колумбије, из
2000. и 2001, биле су прве које су подлегле тој врсти грозничаве тржишне шпекулације, улагања новца зарад чисте
добити, на челу са супер-старовима: Дејвидом Алтмејдом,
Рајаном Џонсоном и Дејном Шуц. Зак Фојер, директор Зак
Фојер LFL галерије у Челзију, постао је један од највећих
промотера ове групе.
Ротбарт је веома свестан механизама којима се тржиште
уметности служи, јер оно повремено експлоатише идеје
аутентичности, оригиналности и јединствености. Он је свој
уметнички корпус створио деценију пре „бума“ тржишта
уметничких предмета из 2006. године, као да је могао
да предвиди како ће колекционари, током тог периода,
запасти у праву „грозницу набавки“. Када је планетарно
финансијско тржиште, 2008. године, доживело крах, свет је
то такође, у таласима, искусио, а извесни економски, идеолошки и симболички системи широм света су се, једноставно, обрушили. Данас је савремена уметност чврсто повезана са кретањима капитала и приватним власништвом,
придружује се читавој индустрији потреба произведених
на вештачки начин, смишљених да истовремено и удовоље, али и фасцинирају. Релевантан савршен пример тога
је најновији часопис из Монака који се зове Luxe Immo, и
био је, током Армори уметничког сајма у Њујорку 2011.
године, из све снаге промовисан, а по садржају је мешавина луксузних имања, поседа у разним деловима света, и
савремене уметности.
У протеклих пола века културном историјом света је доминирала Америка. Текуће економске промене у свету
утичу на социо-политички „пејзаж“ Сједињених Држава,
и тек треба да видимо да ли ће Њујорк задржати своје
место у средишту културне продукције. Ротбартови „први
досељеници на Дивљи запад, људи са границе“, његова
„Статуа слободе“, и „филмске звезде везане за одређене
филмске студије“ ће можда моћи, или неће моћи, да буду
довољна потпора Америци у новом веку у који улази.
Божидар Бошковић
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DANIEL ROTHBART:
BUT I’M AN AMERICAN

A body of digital collage prints that Daniel Rothbart created in the mid 1990s critically explores the international
dissemination of American art and values. With irony and
humor, the artist uses his collages to “promote” his country’s
art using elements from American popular culture. Rothbart
carefully chooses signifiers to examine American myths such
as the expansion of the Wild West, the unity of the American
family and patriotism. Borrowing from the logic of commercials, slogans and political and party pamphlets, Rothbart
creates satirical, tongue in cheek propaganda stories about
commerce and American art.
The American avant-garde was born after the Second World
War, shifting the cultural center of the West from Paris to
New York City. According to Serge Guilbaut, the author of
How New York Stole The Idea of Modern Art, the avant-garde
succeeded because its values, articulated in the painters’
writings as well as images, coincided closely with the ideology that came to dominate American political life after the
1948 presidential elections. Guilbaut further discusses the
emphasis placed on New York art as crucial to the development of all art and how it emerged as a final expression of
the long march toward the pure ideal of modern art. This
theory is embodied in the formalist analysis of Alfred Barr of
New York’s Museum of Modern Art and was championed by
Clement Greenberg throughout his career.1
The terms “buying” and “merchandising” are important slogans, which Daniel Rothbart continuously weaves into his
work. Early on in his career, the artist actually set up a fictitious enterprise called “Semiotic Street Situations” to reinforce his belief that American art was desperately entangled
in the market values of American capitalism. By inserting
Serge Guilbaut, trans. Arthur Goldhammer, How New York Stole the
Idea of Modern Art, Chicago: The University of Chicago Press, 1983.

catchphrases like “Buy American Art,” Rothbart wittily comments on how much stress the United States of America puts
on consumerism. In Liberty, Lady Liberty, probably the most
archetypal symbol of the Unites States, enjoins collectors to
buy American art alongside an actress holding a gun who
does the same.
The idea of the frontier is one of the core defining qualities
of the United States and its significance is deeply rooted in
the American psyche. Beyond Art showcases the rugged landscape of the Wild West with its freely available land and the
sense of unlimited opportunities, optimism and growth. This
manifest destiny can be easily translated into the current
trend of American contemporary art expanding into other
parts of the world by way of art fairs. In order for the art market to survive it needs to continually conquer new territories.
In Red Glare the artist appropriates imagery of the Cold War
through a family at prayer before a meal juxtaposed with an
illustration of a love scene from a 1950s Western B movie.
Mother and Daughter projects the dynamics of the Red Scare,
a period in US history from the 1930s to the late 1950s that
focused on native and foreign communists influencing and
infiltrating the federal government. In a humorous way the
artist pairs images of astronauts landing on the moon with
a perfectly coiffed and dressed mid-century mother and
daughter who stand in front of their suburban house. Yet
something is not quite right in the scene since the mother is
holding a shotgun in her hand. It is only recently that certain
art historians discuss how Abstract Expressionism was used
as a propaganda weapon during the Cold War. In the words of
Serge Guilbaut, “Because of avant-garde art’s self-proclaimed
neutrality, it was soon enlisted by governmental agencies
and private organizations in the fight against Soviet cultural
expansion.”2

1.

2.

Ibid, p. 11.

Мајка и ћерка, дигитлни колаж, дим. 28 x 43 cm
Mother and Daughter, 1996, digital collage, dim. 28 x 43 cm

Hollywood has been and remains a big part of American culture and is a source of inspiration for Rothbart. Seven Veils
and No Victors in the Arena take scenes from classic Hollywood movies like Ben Hur and Samson and Delilah out of
context, representing stars Charlton Heston and Hedy Lamarr
in unlikely ways. Certain parallels can be drawn between
the Hollywood studio system and the approach of some New
York galleries. During the early years of film production, studios would invest a great deal of money to recruit, groom and
contract those stars who possessed the greatest box office
potential. In the art gallery system there is a similar dynamic
where certain dealers invest large sums of money into lavish
productions of art, in the hope of making their artists into
commercial stars. In 1935 the emergence of the “talent scout
system” came into being in Hollywood. In an effort to find
undiscovered talent, scouts would constantly monitor Broadway, vaudeville and radio. At times they would discover a
potential star out in the general public based on first impression, style or good looks. An example is how the actress Lana
Turner was discovered drinking root beer on a bench outside
a diner. From the year 2000 on, gallerists have been picking
young emerging artists from Master of Fine Arts programs
at such universities as Columbia and Yale, offering them solo
and double shows after meeting them at a party. The Columbia classes of 2000 and 2001 were the first to elicit this kind
of feverish market speculation, with superstars David Altmejd, Ryan Johnson and Dana Schutz at their vanguard. Zach

Feuer, director of Zach Feuer LFL gallery in Chelsea, became
one of the biggest promoters of this group.
Rothbart is very aware of the mechanics of the art market,
which at times exploits the concepts of authenticity, originality, and uniqueness. His body of work was produced about a
decade before the art market boomed in 2006, as if Rothbart
could foresee the purchasing craze of American collectors during that period. When the global financial markets
crashed in 2008, the art world felt its ripple effects and certain economic, ideological and symbolic systems collapsed all
over the world. Nowadays contemporary art is closely tied
to the circulation of capital and private property, joining an
industry of artificially produced needs, conceived to please
and fascinate at the same time. A perfect case in point is the
newest magazine from Monaco Luxe Immo, which was promoted heavily during the 2011 Armory Art Fair in New York
and blends the topics of luxury real estate and contemporary
art from around the world.
The cultural history of the last half a century was dominated
by America. The current economic changes in the world are
affecting the sociopolitical landscape of the United States
and we have yet to see whether New York City will retain its
place as a center of cultural production. Rothbart’s frontiersmen, Lady Liberty and stable of stars may or may not suffice
to bolster a new American century.
Boshko Boskovic

Улични Голем, 1996, дигитални колаж, дим. 43 x 28 cm
Street Golem, 1996, digital collage, dim. 43 x 28 cm
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ДАНИЕЛ РОТБАРТ

DANIEL ROTHBART

Даниел Ротбарт је рођен у Станфорду, Калифорнија, 1966.
године. Дипломирао је на Колеџу за уметност и дизајн Роуд
Ајленд (Rhode Island School of Design), а магистрирао je на
Колумбијском универзитету. Као Фулбрајтовов стипендиста
1990. је боравио у Напуљу, Италија.

Daniel Rothbart’s was born in Stanford, California in 1966. Rothbart
holds a B.F.A. from the Rhode Island School of Design, an M.F.A.
from Columbia University and won a Fulbright grant to Naples,
Italy in 1990.

Његови радови се баве односом природе, урбаног постмодерног
идентитета и метафизике.
Дела му се налазе у јавним и приватним збиркама, међу којима
су и збирке Музеја модерне уметности у Њујорку и Фондацијa
Орсини у Милану. Године 2007. Данијел Ротбарт је престављао
Сјединњене државе на изложби ОПЕН10 у Венецији, једном
својом плутајућом скулптуром-инсталацијом. Новије пројекте
излагао је у Галерији Андреа Меислин, Егзит Арт и Галерији
ЛАБ у Њујорку, и у Центру за савремену уметност Хадсон Вали
у Пикскилу. Међу изложбама у Европи у последње време је
реализовао пројекте у Галерији Депардије у Ници и Галерији
Il Ponte у Фиренци. Учествовао је у бројним међународним
програмима “Уметници на радном боравку“ (Artist’s residency),
и kао стипендиста Њујоршке фондације за уметност (Nеw
Yоrк Foundation for the Arts grant). Ротбарт је аутор књига
Јеврејска метафизика као темељ америчке уметности (Jewish
Metaphysics As Generative Principle in American Art) и Феникс
(The Phoenix), обе у издању Ulisse e Calipso. Од 1988. године ради
као уредник – сарадник за NYArts магазин.

His work explores the relationship between nature, urban
postmodern identity and metaphysics.
Rothbart’s work can be found in public and private collections
including the Museum of Modern Art in New York and the Orsini
Foundation in Milan. In 2007, Daniel Rothbart represented the
United States at OPEN10 with a floating sculptural installation
in Venice, Italy. Recent projects include exhibitions at the Andrea
Meislin Gallery, Exit Art and the LAB Gallery in New York and the
Hudson Valley Center for Contemporary Art in Peekskill. Recent
European exhibitions include projects at the Galerie Depardieu in
Nice and the Galleria Il Ponte in Florence. He has participated in
numerous international artists’ residencies and was awarded a
New York Foundation for the Arts grant. Rothbart is the author of
Jewish Metaphysics As Generative Principle in American Art and
The Phoenix, both published by Ulisse e Calipso. Since 1998. he has
worked as the Contributing Associate Editor of NYArts Magazine.
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