


Имејл огласа:

адс@индустриалбабес.цом

Када направимо а

магазин, започињемо изглед од нуле 

и додајемо ознаку „ТЕСТ ОФ 

ЛАИОУТ“ у плаву напомену на левој 

страни ове уводничке странице.

Ово се природно и постепено 

трансформише

у наш сопствени часопис. 

Замењујемо све раније тестне слике 

(документоване у нашем

Инстаграм налог) са

слике из

оригинал

БЕРЛиНиБ

фотографија

седнице.

Идеја је

да желимо

само

најбоље

надахнуће

За наше

часопис, дакле

ми бирамо

слике из

наш

омиљени извори, такви

као Вогуе и Елле, да осветлимо 

наше странице сликама које

надахните нас док радимо на 

стварању сопственог потпуно 

оригиналног

публикација.

Свако издање је

развијена у овоме

начин, и на

време свог

публикација (за

времена објављивања,

доделите нашу веб страницу)

сав садржај је наш. Тек у то 

време

Печат „ОБЈАВЉЕНО“

појављују се на левој страни ове 

странице и објављени ПДФ на 

мрежи

часопис одлази у

архива са ИССН

броја и увек је доступан у 

непромењеном облику

облик. Сви текстови су наше 

оригинално дело од почетка.

одељак ДИРЕЦТОРИ

на нашој веб страници за више 

информација. Свему садржају се 

може приступити и са великих 

екрана, на пример на рачунару, и 

преко малих екрана, попут 

телефона.

створити изврсно

резултати у оквиру овога

Рам.

квалитетни огласи. Контакт

берлиниб@аол.цом за

остали упити - такође

за уредништво

спонзорство. Резервисујемо

право на само

укључују огласе који не одвраћају 

пажњу од

модеран садржај на

магазин, а огласи морају изгледати 

као да јесу (или су као такви 

означени). Ови огласи су увек 

укључени

приказати и у архивираним ПДФ 

часописима.

Модел поклопца за наше издање 

БЕРЛиНиБ 2020 / Ц

је Ана Пасцару,

фотографисао А.

Тацома, чланак:

Лични простор.

Аристо Тацома { а

фотограф у, & уредник, БЕРЛиНиБ;

а такође често и стилиста}

2020 / Ц.

Талентовани људи и

фасхионистас који желе

да бисте радили са нама, 

контактирајте нас. Ми смо

увек отворен за саслушање од 

манекенки, писаца,

фотографи,

стилисти, шминка

уметници, сет

дизајнери, мода

дизајнери,

оглашивачи и

други одушевљени

креативци који желе да допринесу 

квалитетом

директна комуникација.

Ауторска права: Мода

блогери се могу поново пријавити

слике са погодним

признања за

БЕРЛиНиБ се финансира из огласа и

спонзорисање (истакао

бити такав). Сва издања су 

бесплатна као квалитетни ПДФ-ови 

на

берлиниб.цом.

Садржај сваког објављеног 

БЕРЛиНиБ-а

Часопис је заштићен ауторским правима

Стеин Хеннинг Б. Реусцх алиас 

Аристо Тацома;

модели, писци и

фотографи имају

ауторска права на њихове

доприноси када

БЕРЛиНиБ је исправно

референцирано. Непотписано

материјал је уредник.

ИССН 2535-602Кс

ОБЈАВЉЕНО

Одлучили смо да се у потпуности 

определимо за „дигитал“

папир '. Са врхунском 

опремом,

и одличан укус и креативне 

вештине наших сарадника, ми

Огласи:

Представите цену пр огласом путем 

упита на адресу е-поште: 

адс@индустриалбабес.цом

Отприлике

половина часописа је доступна 

за

БЕРЛиНиБ 2020 / Ц

БЕРЛиНиБ: Направљено углавном

у Атини путем, између осталог, 

Бића,

Ослобођење и

Грицкање. Концепт Аристо Тацома 

алиас

СР Вебер, Осло.

ИССН 2535-602Кс

часопис, модели и

фотографи, саветујте се

Технологија укључује:

Разноврсне камере; КДЕ Неон, 

Гимп,

ЛибреОффице,

ФонтЛибрари.орг

[одлични фонтови, али

планирамо производњу 

сопствених фонтова довољно 

брзо],

телефонски рачунари и, као 

креативни алат, платформа Г15 

ПМН.

Формална производња

локација: Осло, Норвешка

Пошта:

Иога4д: ВРГМ, Постбокс

1046 Хофф, 0218 Осло

берлиниб.цом

индустриалбабес.цом

@берлиниб



магија

Марилена стил и

Написано

теме од

лепото,

мода

укључују:

Сабрина мстиле-

Голда Мацхео@сабрина

мацхео

@магицмстиле

@голдафи

Локација:

Истанбул

Локација:

АтинаЛокација:

страна 47

Велики

Коментар

о моди

док улазимо

2021

Натхалие

Сопхиа

страна 77

Менаггио страна 83

страна 12

Редакције су

часопис уСтепхание типично смештен у

редослед у коме

направљени су.

Све фотографије,

текстуални чланци,

& модна уметност

су оригинални

направљени материјал

од / за БЕРЛиНиБ

Цовер

модел:

Јохнссон

Као што сте можда

знај, БЕРЛиНиБ на

берлиниб дот цом,

Објављено на

универзалан „Дигитални дигитални

папир ”формат ПДФ, формат 

ПДФ, долази три пута

пр године. Уз неколико 

изузетака,

уводници су

смештен у

часопис у

редослед у коме

направљени су.

Бројеви страница се односе

до А3 страница.

Локација:

Париз

Ана
Приказ књиге:

Нобелова награда

Побеђивати

економиста и његов

„Дигитални Наративни

страна 60

Пасцару
@ана

пасцару88

Као што је написано на страници 2, 

ране верзије прегледа

имамо (на последњим страницама) неколико 

додатних фотографија за подучавање наших 

креативних напора

према високим стандардима,

призната у нашем

инстаграм налог.

Економија “формат ПДФ,.

Читање

ЈРР Толкиен 'с с

господар прстенова

Локација:

Лондон

страна 27





2020. године, по девети пут, 

покушаће се направити филм од 

класичне књиге Дине, овог пута у 

режији Дениса

Вилленеуве, са

сценарио Јон

Спаихтс, Ериц Ротх и 

Вилленеуве. Шта год

могуће заслуге овог најновијег 

покушаја, сматрамо Дуне би Линцх 

из 1984. достојним поновног

И даље, тај филм једноставно неће 

нестати. То

и даље меша људе. Гледа се и

поново гледано; преуредили су га Линцх 

и обожаваоци; приказује се у малим 

биоскопима за фасциниране гледаоце 

који

можда осећају као да отварају некакво 

фино вино из 19. века и да би због тога 

требало да им се посвети част.

18

Редее

минг

О томе

Дуне,

тхе

1984

филм

Што би неки могли рећи да је 

изненађујуће.

бодова процена и свеже

пажња. Идемо:

Замислите да сте новински филмски 

критичар 1984. године када је филм први 

пут представљен

пуштен - знате, са

простран, богат страницама

новине са сноповима великих листова 

текстуалног папира

посвећен расправама о филмовима. Какав је 

то морао бити пољски дан! Само неколико 

минута након филма постоји необичан осећај 

да сте заглављени у преувештавном 

потплаћеном

аматерска позоришна представа,

са погрешно постављеним поносом и 

апсурдним самопоуздањем,

њихова прва позоришна представа, 

икада.

Дина: Давид Линцх, 1984: наука

фантастични филм инспирисан

истоименим романом Франка 

Херберта из 1965. који Артхур

Ц. Цларке је описао као „највећу 

бајку икад написану“.

Водеће улоге: Киле

МацЛацхлан као Паул

Атреидес, Сеан Иоунг

као Цхани, Стинг као Феид Раутха 

и велика улога са многим 

познатим глумцима.

Снимљено у Мексико Ситију. 

Филмска музика: Тото,

Бриан Ено.

Много онога што би требало бити суптилно 

направљено је претјерано

очигледан. Чини се да су многи гестови 

претјерани. Тихе мисли неких главних 

ликова чују се у облику досадног шапта. Тхе

дијалози могу бити бриљантни и неки од 

карактерних интеракција, али

технологија анимације је стил ТВ-а из 

1960-их. Неке свемирске летелице делују 

по моделу

после парних возова. Списак се наставља и 

даље: и све се увећава за оне који су 

прочитали фантастичну књигу на којој је 

филм наводно заснован.

Сви смо чули за

Л цин оцх ' лс оДун се, с р аигх лт? лТх г.у

скупо

сцифи филм

са толико лоших тачака о томе да нико није 

успео да их све наброји :)



Само запамтите: мовиемакер

Давид Линцх је прослављени мајстор 

гађења, а буџет је у овом случају дозволио

него да иде на нове висине у * 1 * ол, од којих неке показују и ово 

9 * 1 * Павлова сестра је

одређени њух.] глуми сићушна девојчица која је

контекст, и једноставно погледајте дизајн, 

прилично је ко

с тим у вези: Дуне би Линцх успева 

да купује

о њему. То је

страшна тачка у овом добу

еклектично, али не, мислим, с 

непоштовањем, у

Арапска, јеврејска и хришћанска култура у 

стварању нових светова и народа са потпуно 

другачијом прошлошћу. И то чини без 

покушаја деконструкције духовног

у пуко празноверје. Супротно томе, 

сујеверје набија на врх сујеверја и, као, 

доказује да је стварно;

решен да га не смањи само пуким 

флертом.

против болова. То се ретко 

изражава

нетачно.с * 1 * 17 * 1 * Кад је Павле

на крају је победоносан

над Стинговим ликом, тренутак победе има 

смисла за уметност (коментар: коначно 

превођење Стинга, Стингов осмех готово 

нетакнут, посебно)

[наставак]

Наших 18 откупних поена за

* 1 *

мали геније

10 * 1 * Један од

мотиви у Дуне књига је изузетно очувана у

филм: млади и непокварени 

преплављују и

престићи све, али не прегрубо (заиста, то 

је најмлађи лик у филму који на крају 

највише заврши

корумпирани лик у

Линцх'с Дуне:

* 1 *1 * 1 * Стинг је сјајан

хумор и осмех трансформишу читаве 

ситуације (заиста: он је у свом асу, као да је 

рођен управо из овог)

и * 1 * 18 * 1 * Коначно, јесте

ни ова секта ни она секта која 'побеђује', то 

је независни, креативни дух

т * 1 * 14 * 1 * Реч 

„полиамор“ не

д * 1 * 2 * 1 * Барон

(везано за Стинга) је сјајно лоше м * 1 * 11

б * 1 * 3 * 1 * Други нећак

Барона је супер у здраво

У књизи, уосталом, могли бисте аутору 

опростити одређена претеривања,

јер је постојала слатка суптилност 

добро описаног

говор тела - на пример

на састанку између Цхани из Павлових 

снова и Павла у пустињској регији. Чини 

се да је много тога у филму инспирисано 

ТВ филмовима војнијег додира.

* 1 *

с баднесс

4 * 1 * Реч истине о

барон има изванредан глас

овие) * 1 * Смисао за

невиност као повезана са нечим 

вансензорним (у

филм, такође путем инструмента онога што 

се тамо назива „зачин“), а самим тим и 

моћан, долази поштено

тачно се не односи ни на књигу Дуне, ни на 

филм, то има укусан наговештај; и постоји 

квалитет реализма у људским односима 

који

има смисла (коментар: у књизи је ипак 

мало више)

самоактуеованог Пола Атреидеа који 

„побеђује“; према томе, шта год да 

мислили о исправности верских окупљања 

или не, ово

је такође прослава

појединац и његов или

њена медитација и способност да пркоси 

правилима из дубине

* 1 * * 1 *

в * 1 * 12 * 1 * Такозвани

„лична поља силе“, концепт који познајемо, 

на пример из серије књига Исака Асимова 

из 1950-их, под називом „Фондација

су у филму представљени на генијалан 

начин, кроз шарене полупрозирне

полуметални елементи,

које виђење визије пре

а * 1 * 5 * 1 * Цхани 

има сјајан сјај

елл преко

15 Дуне би Линцх

садржи референцу,

слично књизи Дуне Френка Херберта, 

прошлости у којој су се људи морали 

разликовати

од „машина за размишљање“,

и који су људи победили. То је тачка 

резонанције са нама нама!

властите воље.

други језик тела

ц * 1 * 6 * 1 * Главни

лик, Киле МацЛацхлан,

расте са његовом улогом у филму и, како 

напредује, то се убедљиво топи са

Међутим, овде постоје дубине, чак и 

револуционарне

дубине, због којих се многи филмови 2020-их 

чине тривијалним и непотребним. Да бисмо 

се повезали са овим дубинама, похвалимо 

искупљиве тачке овог филма, јер то сигурно 

јесу

тамо. У случају да сте нови или прилично 

нови у Линцх'с Дуне, можете обратити 

пажњу на ове тачке и, стручном 

самохипнозом,

покушај да се читав филм доведе у 

стање

пријатно замућење када је све остало у 

питању.

* 1 *

јал врста милости

обиље бакарног бакра и других метала и 

плетене необичне тканине у

филм. Ако за тренутак скренемо поглед са 

сцифи-а

с * 1 * 16 * 1 * Слично томе, Дуне

филм, попут Дуне, књига говори о ономе 

што је људско, а не животињско, како је то 

изражено и код нас

способност да не попустимо болу кад боље 

знамо. Ментална одлучност да се не 

дозволи да се поступци погрешно воде 

интензивним болом оно је што Спашава 

Павла на почетку његове авантуре; то је 

оно што „доказује“ да је човек, доказује да 

постоји душа, а не само машина

П * 1 * 7 * 1 * Павлова мајка

Атреид дели са ћерком цара а ро

л * 1 * 13 * 1 * Научна фантастика

је често освежавајуће за оне који траже 

алтернативу

перцепције постојећег света због његових

намерно алтернативна

стварност и алтернатива

наратив - такође о

религија и прошлост и културна 

осетљивост:

али Дуне (и у књизи и у филму) је 

спектакуларан

аул Атреидес карактер

ике кристална коцка

8 * 1 * Тамо је

[Никада нисте гледали филм? Хоћеш 

ли?



ЦОВИД-19

пандемија,

постоји

'пандемија

наративни

о

пандемија'. У

његова књига из 2019,

објављено

непосредно пре

вирус

избио, он

позива нас да

размисли о

доминантан

наративи

и

очекивати,

и чак

Креирај,

против-

наративи

свој, живи у нашим мислима, за наше 

уживање и

узбуђење. Можда нас научи нечему о свету, 

али прича ни на који начин не изгледа као да 

треба да подучава; ако се догоди да нешто 

научи о свету, то је као да је

случајно, метафорама стварамо у 

сопственом уму.

економија, обоје

макроскопски и у терминима као што су мала 

предузећа и можда неће бити одложено 

нечим што је очигледно

густ као 'економичан

теорија '.

Оно што Схиллер каже је аналогија са 

оним, на пример, филозофом

и митолог Јосиф

Цампбелл је много писао о томе, наиме да 

човечанство ствара друштво не само по 

себи

који се односи на чињенице, али по

Наравно, као што су истакли многи 

професори књижевности, они који читају 

многе књиге имају тенденцију да развијају 

своје

интелигенција и њихова

личност; имају тенденцију да постану 

већи на

комуницирање и брже

на разумевање ствари из перспективе 

других. То

то јест, приче које не могу пружити само 

наративи

разумевање. На пример,

у случају да сте случајно прочитали причу - 

роман О људском ропству, аутор

Сомерсет Маугхан, можда ћете бити 

способнији да схватите како 

аутодеструктивност може опустошити лепо и 

дивљење

млада особа.

Снага

мит. Мит је више

него прича: то је начин да се представи 

чињеница, која можда у потпуности нема 

чињеничну основу; а ипак обликује значење 

и понашање и као такав је укупна снага у 

друштву. У својој књизи из 1949. године, 

Херој са хиљадама лица, Цампбелл 

истражује

оно што он види као суштинске 

сличности између

митови свих познатих

друштва, велика колико и мала, 

шаманистичка колико и технолошка

и научни. Његов млађи пријатељ Георге 

Луцас, који је написао рукопис за 

доминантну серију филмова "Ратови звезда", 

овим филмом је посебно желео да негује 

духовни мит у

технолошки свет. У миту о научној бајци 

који је претворио, делимично надахњујући 

се Цампбелл-овим делом, пространство у 

времену великог мита и простора могло би, 

надао се, стимулисати на нову духовну 

смисленост

свакодневни живот.

Користећи тхе

У недавном

интервју,

Нобелов лаурат

РЈ

Схиллер

истакао

да у

додатак

Наратив, каже нам економиста за 

Нобелову награду Роберт Ј. Схиллер - у 

својој књизи „Наратив“ за 2019

Економија: Како приче постају вирусне и 

покрећу главне економске догађаје - 

више је

него пука прича. Прича може бити сасвим 

измишљена. Сјајан роман је сјајна прича. То 

можда нема никакве везе са нашим светом. 

Можда се неће претварати да представља 

свет и његове изазове. Постоји на свом

Нарратив

ес оф

Мода,

Економија

и

Пандемија

Приказ књиге и коментари Аристо 

Тацома

Читање Роберта Схиллера

Наративна економија, подсећамо се нечега 

што су филозофи говорили, разним речима, 

откад постоји

филозофија, али то нам се говори стручно и 

на савременом језику, уклапајући се у 

савремени рационални ум и

научно образован

особа. Ову особу можда занима друштво 

и



прича, а ипак превише конкретна да би била 

тачно „поглед на свет“: то је делимично 

подсвесно возило, које испуњава наше

функционисање и благостање друштава 

сеже до древне филозофије. На пример, 

Платон сугерише, у

једна од његових познатих 

прича о

метафора о

пећина, то док

већина људи изводи

дати друштву енергију. Другим речима, 

многи људи јесу

тако да пре или касније доведе до већег 

броја

издања. Попут тресења моста, наративу 

није потребно пуно понављања да би се 

одржао - потребан му је само „гурање“ с 

десне стране

аспекти, и наратив о половима између 

полова, и о пансексуалности и полимарији 

између традиционалних

системи и институције секса и љубави 

постали су мејнстрим.

[наставак]

„радници на митовима“ и ми

су сви

дирљив, тренутак, а његови ефекти могу

концепт

бити страшан. Као даљи

смисао њихових живота

и биће

метафора, позива се Схиллер

сенке, само посвећених 

неколико (

Филозофи) могу

подићи да види светлост 

која даје

устати у сенку

- - и: опорави се од

Искуство!

Платон повезује

'заразни' наратив, то

шири се кроз

становништва у брзом,

инфлуенц

од промишљања о

Модни наративи нису баш теорије родова 

нити пуке приче. Можемо се позвати на 

Шилерову идеју о макроекономском 

наративу

да говоримо о томе како мода одражава и 

ствара начин на који можемо сагледати 

друштво и нас саме. И за сваки наратив на 

који се позива, долазе контранаративи

биће, па се и мода мора попут уметности 

непрестано рекреирати

себе.

инфлуенц

изд., и експоненцијално и делимично

невидљив начин, да би након неког 

времена увенуо.

О чему се ради у овим наративима? У 

речи,

све. Приповест може бити о томе како 

технологија као

лепа са формама инг тхе

суптилно, да они

никада не може бити сасвим 

постигнуто у смислу

тако неухватљиво, тако

наративни

креатор посла или као посао

„пословни живот“ као лековити фактор који 

укључује здраво

такмичење и креативност

у друштву или као фактор који разбија људе 

кроз „хладно тржиште“

капитализам '; наратив може рећи о великим 

владама да су то сјајне ствари које друштву 

могу дати снагу и пружити бригу о слабима, 

или може рећи о

владе да су то ствари корупције и 

експлоатације које а

ослобођено друштво требало би

умањити и закорачити даље.

разарач; може да говори о

Без обзира да ли нам се свиђа или не 

сличност са болешћу, Схиллер то утврђује, у 

смислу принципа

ширење и облици имунитета стада који 

на крају настају, водећи

контра-наративима, тамо

су сличности са ширењем вируса у теорији 

епидемија у медицини. Чини се да се 

принцип да контранарације настају након 

одређеног времена примењује и на наративе 

у другим областима друштва, а не само 

макроекономским.

чулни органи--

с, који покрећу догађаје у

сви нивои у друштву; а више у 

глобализованом друштву са много

комуникација и путовања.

прогледао

увида. Ово је сентимент који је

слично аспектима

класичног индијског

филозофија. Хиндуизам

у себи има митове који говоре о 

свету предмета пре као о 

одразима а

божанска стварност или 

духовни низ од

догађаји изван

чула. Не само

физичари али такође

они који раде са уметношћу, 

индустријским и

архиктектурна

дизајн, и заиста

такође са модом,

били инспирисани

таквим приповедањима.

Научник, нпр

кроз теорију,

и уметник и

Фотограф, попут визуелне слике, може обоје 

покушати да укаже на нешто што није сасвим

додирљиво, не баш

видљиво, али које

ипак може подићи и

они су али

Шилеровим речима, а

наратив - виђен као ментална, друштвена 

енергија од које је изграђена макроекономија 

(јер је у свом економском раду углавном 

оријентисан на макроекономију),

види се да наратив постиже друштвени 

значај кроз

ентузијазам и

узбуђење. Ово је

У моди, и кроз моду, наративи о човеку, о 

половима - а заиста и о количини полова - 

непрестано су

се изнајмљује. На пример, протеклих пола 

века дошло је до трансформације

наратива младе жене од нежног 

преслатког предмета до а

моћан субјект сличан музи,

који са дугим ногама,

витка грација и младалачка елеганција 

обликују свет. Наратив мушкарца призвао је 

нову женску

ментална енергија социјалног значења која 

траје само неко време. Извесно

фазу, без обзира да ли су наративи изричито 

наведени или само неколицина, она може 

обликовати главне одлуке

политичари, свакако

обликује процену залиха на берзама и гура 

друштво на нове фазе, у корист неких и 

често

умови и ја са мотивационом силом и 

осећањем правца - без обзира да ли та сила 

и правац у ствари имају основа.

Без обзира на религију или њено одсуство, 

митови постоје у свим друштвима. Мит је, 

као и наратив, више од Нека од схватања важности мита за



ово је више од било ког

научна теорија или скуп таквих, али такође 

доминира размишљањем такође

научници - помало везани за то како је 

Тхомас Кухн

концептуализоване „парадигме“.

То су, могли бисмо рећи, друштвени 

начини повезивања са чињеницама, али 

они можда имају у себи нешто дубоко

узнемирујући и контра-

чињенично.

друштвене промене и то она која се може 

или не може закључити из саме болести. 

То је у суштини појам из западне 

медицине. Тако је, на пример, наратив о 

ЦОВИД-19, пандемији која је избила

2020. године, довела је до бројних 

друштвених промена. Неке од ових промена 

биле су у супротности са доминантним 

наративима који су претходили наративу о 

пандемији.

од ЦОВИД-19,

пластично смеће

количине у

Европа је нагло нарасла.

дакле две пандемије: пандемија и наратив о 

пандемији. А за све је задужена група лекара 

који могу или не морају бити у складу са 

свим чињеницама, који могу, а можда и не 

морају читати[наставак]

Када одређени наратив више не узбуђује, 

када се прошири - било речју или устима 

или суптилније, индиректније, „језиком 

тела“ друштва - и

изазвао контра-наратив

услед исцрпљивања првобитног импулса и 

енергије, тада добијамо нову фазу

друштво. Тхе

И овде је Схиллер више није 

пост-модерниста,

он не купује „лажне вести након 

истине“

перспектива: он је

сугеришући да наративи

обоје се може и треба пажљиво раставити, 

погледати и проценити какви јесу. То је 

опасно радити у неким друштвима када су 

одговорни врло свесни неких од 

доминантних

наративи и заиста

стално их хранити како би остали на 

власти - што је управо како

диктатуре опстају. Њихова

наративи дају

становништво помало

оправдање за подршку

иначе корумпиран и

одвратно неефикасан

владе; али

влада може толерисати само џепове 

неслагања са главним наративима. Ако 

статистичка већина

бави се продукцијом контра-наратива,

диктатуре делују да би спровеле сопствени 

наратив - или

могуће да их поново измисле

доминантни наративи.

На пример, непосредно пре него што је 

наратив о пандемији постао доминантан

у већини нација се причало о томе како 

пластика пуни океане разорним обликом 

загађења; како пластику треба заменити 

другим облицима паковања; како је пластика 

један од водећих изазова за

модерно, технолошки

друштво. Прича о опасности од пластике 

била је толико јака да је ЕУ намеравала да 

уведе жестоко законодавство

против пластике - и за

разлози који могу бити

савршено чињенично - када је

наратив о ЦОВИД-19 избио је и гурнуо у 

страну углавном све остале бриге.

против-

наративни

ће доћи

до

доминирати.

И она ће се проширити на начин сличан 

болести. А након неког времена и она ће 

избледети. Уместо да се вратимо на 

претходни наратив, тада ћемо наћи да ће 

старији наратив добити нови облик, који 

обично укључује неке

нови елементи. То је помало налик томе како 

марксистички историчари откривају да 

постоји теза, анти-теза и треће, синтеза у 

фазама друштвеног развоја.

У наративу

од 2020

ЦОВИД-19

пандемија,

'нетакнута храна'

постигао а

врховни статус,

и пластика-

умотана храна

опет постао

загрљени; у

део као резултат 

приповедања

статистика тачно, ко

можда зна или не мора знати стварне мере 

за одржавање вируса и одржавање 

популација

здраво - и ове

лекари и политичари који су их слушали, 

постали су првосвештеници наратива о 

пандемији и реструктурирали читаву светску 

економију.

Приповест је, како то снагом истиче 

Схиллер, више од пуке приче. Да повучем 

неке паралеле: за митолога Јосепх 

Цампбелла,

мит је више од пуке приче. На другачији, 

али нејасно повезан начин, научник попут 

Дејвида Бома рекао је то за „поглед на 

свет“

Приповест о

„пандемија“ - што је

комбинација речи „пан“, која се на грчком 

односи на „све“, и „епидемије“, која се 

односи на раширену заразну болест -

је онај који је с времена на време довео 

до великог

Као што је Схиллер истакао, наратив о 

пандемији био је сам по себи, један од 

облика пандемије. Имамо



идеали чистоће морају ићи даље од изгледа 

чистоће у савршено упакованом производу и 

укључивати сваки аспект начина на који

односе једни према другима.

довољно да се спале базне станице 5Г. Али 

чак и ако то доводи до избезумљеног 

неколицине, чији су заправо интереси, 

рационалност и наука оскудни, да осећају да 

су продрли у важну особину света - за 

већину таквих

окружење - као што је једно-

временска употреба пластике у

веза са храном - имају тенденцију да изазову 

незадовољство јавности. Можда је улога 

нарације „исправљање“ друштва у одређеној 

тачки, а можда ћемо видети да се могу наћи 

алтернативе пластици, делом и због 

економске снаге таквог наратива у заштити 

планете, а тиме и нас самих и наше 

будућности .

Кафић је можда био животни век по свом 

медицинском статистичком утицају, али ако 

говорите о креативним ауторима, 

музичарима,

политичари, филозофи,

технолошки ентузијасти и

модни људи који за

деценијама су долазили до нових открића у 

дијалозима у којима су, такорећи потопљени 

у дувански дим, тада је за њих било 

очигледно да је порок пушења - као што је 

био Иан Флеминг - био вредан тог 

скраћивања живота.

Њихов наратив је, наравно, да је дубина 

већа

важан од дужине. Димне кафане су биле

важно продубљивање креативне енергије 

за оне који су тада били млади и живи, да 

би те кафане, они који се састају

места која раде управо на тај начин; начин 

на који већина кафића није могла да се 

понови током деценија након искорењивања 

дувана са јавних простора у многим 

земљама. Као резултат, са увенућем 

кафанске културе,

истовремено са растом нових дигиталних 

средстава за социјалну повезаност,

физички састанци између

људи су узели нови минимум; што 

временом доводи до таласа суптилних 

питања за

популације - списак је

дуг и укључује добро познате појаве попут 

гојазности и општег умора у животу.

широм света очишћени од дувана, светски 

политичари такође су допринели 

уништавању градских центара; можда 

заузврат доводи до изузетно

повећана употреба аутомобила што 

доводи до много озбиљнијег облика

штета по животну средину. Таква

долази контрапродуктивност

из маничне концентрације на једну ствар: а 

разлог зашто политичари то чине је тај што 

мисле да их „разумеју“ - трик моћи

да остану на челу и изван свог времена.

[наставак]

Ово не доноси морални суд над наративом 

пандемије нити над онима који је његују, и 

имају, и јесу. Као и Схиллер, можемо рећи да 

се наратив може или не мора заснивати на 

чињеницама. Може се анализирати у

наративима, а сваки поднаратив у бројне 

претпоставке, а неке од ових претпоставки 

могу се показати као основа, а друге могу 

бити мак.

У приповеци такође може бити трак 

фанатичне осуде, који иде толико далеко у 

свом узбуђењу да „очисти“ свет да беба 

излази са водом за купање. Дакле, када је 

иста она Светска здравствена организација 

која је тренутно дала драгоцене савете 

колико

секунде би требало потрошити на прање 

руку, пре неколико деценија на дувану, 

можда су то урадили „предобро“. Као што је 

добро

познато, низ студија које су делимично 

водили истакнути лекари који су такође 

били водећи политичари,

као што је Гро Харлем 

Брундтланд, бивши

Норвешки премијер,

подстакао приповедање

да је дувански дим животни ужитак и да 

истински развој наших градова значи 

владати таквим токсичним облацима из свих 

простора. Тако је водио наратив о 

статистичком продужењу живота

до уклањања једне од главних атракција 

многих културно значајних

кафићи у многим градовима. Многи од ових 

културних светионика делимично су нестали 

као резултат судског крсташког рата против 

пушења. То је довело до промене у граду

грађевине, јер се ова дима испуњена 

огњишта духовних пожара нису могла 

уклонити без умањивања самог концепта 

града.

Препознајући наратив као наратив, 

спремни смо да изађемо из хистерије у 

расположење за медитацију и дијалог.

Уз глобални образац комуникације којим 

доминира неколико дигиталних компанија, -

компаније које заиста имају пословног 

интереса за одређене наративе и митове

укључујући и опасност од 

физичких

близина и босе ноге на столовима у 

кафићима - такође имамо разлога да се 

пробудимо

контранаративи и иди

изван дихотомије наратива и контра-

наративи. Сигурно,

мода не само да лебди и приказује наративе 

који доминирају садашњошћу у славним 

терминима; такође је понекад у стању да 

превазиђе приповедања у

надахњујуће начине. Као део овог 

узбуђења, осећај елегантне лепоте и 

уклапајућег стила траже многи од оних који 

раде у моди.

Као контра-наратив наратива о

пандемија се гради - као,

према Схиллеровој

теорија, то је обавезно - открићемо да је 

наратив о здрављу, слободи и 

индивидуалној снази и

лепота - заиста све ствари

повезан са нарацијом о моди - биће

погођени, на неки начин суптилни, 

на неки начин

очигледан. За неке ће то бити прослава 

младости и „имунитета стада“ - пуштањем 

страхова и поверењем да ће се живот 

одвијати у хипијској слободи,

снаге појединаца се граде и болести ће се 

сузбијати. За друге ће то бити увид који у 

свету који, према еколошким мислиоцима 

као што је Јане Годдалл, може бити

окарактерисана као мање или више 

„пренасељена“,

теорије завере нису нимало злурад 

контранаративи - а самим тим и они

не могу генерално да преузму улогу 

контра-наратива у економији или моди, 

било на макроскопском нивоу или на нивоу 

малих предузећа.

Подсетимо се тога, на нивоу који 

Схиллер истражује

наратива, прави контранарат ретко има

било шта повезано са такозваном 

„теоријом завере“.

Теорија завере је контра-наратив који само

ради за неколико фанатичних. На пример, 

пошто су 5Г телефонске базне станице 

постављене исте године када се ширио 

вирус ЦОВИД-19, неки негују

теорија завере да су базне станице 5Г 

заиста извор ЦОВИД-19. Иако већина 

хумор види на тако смешан поглед, некима 

је то разлог

Започели смо препричавањем Схиллеровог 

подсетника да наратив није пука прича: 

наратив, више од приче, каже

нешто о свету - или се претвара да то чини. 

Наратив подразумева, обично,

такође морални суд. Тако, на пример, када 

смо у фази у којој је један од многих 

наратива о окружењу

доминантан, онда сигуран

ствари које се сматрају негативним 

за

Наратив, попут чишћења ваздуха од дувана, 

вођен савременом медицином, може имати 

савршену основу у одређеној врсти 

статистичких чињеница о одређеним 

врстама здравља, а опет може садржати 

рупе у којима могу бити и други облици

значајне чињенице су

потпуно игнорисана. Од стране

фанатично спроводећи

приступ добијању ваздуха
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