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Изложба се отвара након два месеца одлагања због ванредног 
стања и ситуације са ширењем вируса SARS-CoV-2, што је 
читавој поставци и концепту дало још један веома важан 
ниво сагледавања односа и комуницирања на релацији 
природа и друштво. Из тог разлога, не могу да не реферишем 
на истраживања која указују на то да се разлог избијања 
пандемије налази у капиталистичком начину производње 
који поставља профит испред живота људи, а о природи и 
животињама да не говоримо. Релевантних истраживања је 
много, али ћу овом приликом реферисати на закључке до којих 
је дошао Мајк Дејвис, професор емеритус на Калифорнијском 
универзитету у Риверсајду (САД) који појаву вируса повезује са 
капиталистичком агрикултуром и урбанизмом, указујући на које 
све начине нас капиталистички начин производње и расподеле 
добара дословно убија.
  
Мајк Дејвис нас враћа 12.000 година уназад, у доба када је 
започетo припитомљавањe животиња, коje је довелo до првих 
заразних болести, као што су мале богиње, а потом нас 
води кроз историју избијања вируса, подсећајући на разне 
услове, станишта и животиње у којима вируси настају: колера 
у топлим, фекалијама богатим водама Бенгалског залива, 
куга у глодарима, грип у дивљим птицама, жута грозница 
у мајмунима, корона у шишмишима. Међутим, да бисмо 
добили прецизнију слику узрока и последица досадашњих 
епидемија, неопходно је сагледати историју и катастрофалне 
последице колонијализма, те савремене поделе и односе 
експлоатације између богатијих и сиромашних средина или 
савремене облике колонијалистичких политика. Као што Дејвис 
подсећа, вирус SARS-CoV-2 је такође по ко зна који пут указао 
на негативне утицаје доминације мултинационалних компанија 
на глобалном нивоу, да наведемо само неке: монопол над 
ценама и условима рада, одузимање аутономије локалним 
економијама, приватизација вода која доводи до отежаног 
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приступа води и санитетским условима сиромашним људима 
са катастрофалним последицама по здравље и живот, 
недоступност крова над главом, немогућност лечења и велика 
стопа смртности у сиромашним срединама, итд. Такође, вирус 
је показао колико је важно улагање у јавни здравствени систем, 
у образовање људи, очување животне средине и колико нам је 
хитно потребна промена начина живота како би се ублажиле 
последице, између осталог, свакодневне производње отприлике 
милион тона дневно  беспотребних пластичних ствари које 
карактерише кратак рок употребе и дуги векови загађивања 
природне средине. Већ деценијама је јасно да су потребне 
радикалне промене на глобалном нивоу како би се ублажиле 
последице климатских промена, сачували животи и обезбедио 
достојанствен живот и људима и осталим живим врстама са 
којима делимо ову планету. 

Једна од полазних тачака у стварању концепта овогодишње 
Пролећне изложбе било је сагледавање нашег свакодневног 
живота у односу према природи: колико нам природа даје, 
колико ми дајемо њој, које су последице отуђивања праћеног 
експлоатацијом природних ресурса и како се то рефлектује 
у уметности. Стога једно од главних питања које изложба 
жели да адресира јесте питање ланчаног насиља којем смо 
свакодневно окружени, а које је нормализовано: према 
природи (Олга Димитријевић, Драма о крају света, Лидија 
Делић, Ако будеш имао среће више неће бити снова, Лидија 
Мићовић, time is running out, Наталија Миладиновић, Global 
warming, Неда Ковинић, Kampenborg Danscape), према телу 
(Анастасија Павић, Усисавање, Маја Симић, Кадар, Ранко 
Травањ, Нелагодност у огледалу), у међуљудским односима 
(Ивана Смиљанић, Запамтићеш ти мене, Јелена Марјановић, 
Nugget, Никола Марковић, Логика тарабе, Дарија С. Радаковић, 
Рат него шта).

Још једно важно питање за концепт изложбе јесте питање 
протока података - које врсте информација и на који начин 
допиру до нас и како стварају нашу представу стања ствари 
и (не)могућих алтернатива? Свакодневно до нашег ока и ума 
допире немерљиво већи број слика него икада раније, пре 
свега због раширене употребе различитих врста екрана, 
почевши од мобилних телефона, преко компјутера, таблета, 
телевизора итд. Нашу потрошњу садржаја диктирају алгоритми 
на основу информација које прикупљају различите базе 
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података. Чак иако не користимо паметне телефоне или 
компјутере, уколико живимо у урбаним срединама, наш ум је 
свакодневно изложен рекордном броју слика, пре свега путем 
различитих врста рекламних порука које нам се обраћају 
преко билборда, монитора са видео рекламама, постера у 
радњама, на бандерама, аутобуским стајалиштима, домовима 
здравља, налепница на аутобусима, трамвајима, тролејбусима, 
летака на улици у пролазу и у поштанском сандучету, итд. 
Неминовно се поставља питање, како таква врста изложености 
коју минимално можемо да контролишемо, обликује нашу 
перцепцију света, како утиче на комуникацију и продукцију 
нових слика? Још важније, где је место природе у свему томе? 
Један од сликовитих примера долази из света дечјих књига, 
наиме 2015. године 28 ауторки и аутора из Британије, побунили 
су се против издања Оксфордског речника за децу у којем су 
речи које означавају појмове из природе замењене речима из 
дигиталног света. 

Ово сложено питање Пролећна изложба адресира кроз три 
подтеме: рефлектовањем неких од ефеката екранске културе 
и нових начина комуницирања (Андреј Синадиновић, Коридори 
стварности или Посвета Брусу Њуману, Марија Урошевић, 
Велика плава мрежа, Никола Марковић, Логика тарабе, Даница 
Радовановић, Тишина имагинације, Марија Николић, Импресија 
рађања Сунца и Импресија заласка Сунца), белешкама из 
животног и природног окружења и проналажењем сопствене 
позиције у оквиру њега (Ненад Зељић, циклус Сцене, цртежи 
Татјане Јанковић Недељковић, Јелена Аранђеловић, Градско 
двориште и Уличне реконструкције, Даниела Фулгоси, Егзотика, 
Јадран Крњански, Тихе струје, Арион Аслани, Дефиниција: 
Фланер, Марион Дедић, Без назива, Мирон Мутаовић, 
Ископавање, Небојша Ракоњац, High Noon 1, Весна Весић, 
Зимска бајка, Марко Милић, Бивши из унутрашњости – еx de 
province) и истраживањем могућности и ограничења уметничких 
језика и алата (Маја Симић, Кадар, Ања Тончић, Unsettle, Бошко 
Атанацковић, Столица, Никола Радосављевић, Promises, Драгана 
Купрешанин, Тин и Тина, Харис Рахић, Under Construction, Јелена 
Мијић, Прва слика).

Централном темом изложбе – назнакама будућности у 
контексту климатских промена – бави се група радова која се 
непосредније бави односом природе и човека, кроз анализе, 
белешке, али и упозорења дајући прецизнију слику узрока и 
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последица тренутног стања ствари: Душица Дражић, Industrial 
Arboretum, Милица Лазаревић, Фотогенични из серије Заклон, 
Дејан Марковић, Donna Haraway чита ’Националну географију’ 
о приматима, 1987/Paper Tiger Television серија #126, Ана 
Марковић, Fake news и Призори раја, Стефанија Михајловић, 
Tree of Life, Мирон Мутаовић, Ископавање, Андреа Палашти, 
Шетња кроз зоолошки врт, Катарина Поповић, То се каже прво, 
Вахида Рамујкић, Архив у нестајању, Ивана Живић, Мировање, 
Владимир Бјеличић, Разоткривена природа или Приче о биљкама 
и радницима и Доплгенгер, Данас је јуче од сутра, Данас 
је сутра од јуче, Лидија Мићовић, time is runnig out, Наталија 
Миладиновић, Global warming, Јован Јовић, Цветови зла, Огла 
Димитријевић, Драма о крају света, Неда Ковинић, Kampenborg 
Danscape, Лука Кнежевић-Стрика, Шта теби недостаје?, Синиша 
Илић, Укрцавање, Европа 1 и 2, Социјална дистанца, Габријела 
Васић, Tourist Glitch Images, Александра Секулић и Дејан Васић, 
Уземљење, Душан Савковић, Спаситељ.

Другачији свет јесте могућ, то се показало и у ванредном стању 
поводом вируса SARS-CoV-2, то су показали и бројни историјски 
примери на које реферише рад настао у сарадњи Синише 
Илића и Бојана Ђорђева, Оријентација у сто револуција, о 
томе говори и рад групе КУРС и Бојана Кривокапића, Цртице 
о борби, као и цртеж Марије Бјекић, Без назива, тиме се бави 
Конструисани пејзаж Душице Дражић. Алтернативе садашњем 
стању ствари је немогуће мислити без феминистичке 
перспективе, јер као што историјско искуство и тренутно стање 
показују, партријархат има веома важну улогу у репродуковању 
капиталистичких односа. Стога борба за достојанствен рад 
и достојанствен живот није могућа без феминизма, и то оног 
о којем пишу Чинција Аруца, Тити Батачарја и Ненси Фрејзер 
у уводу у Тезу 3. Манифеста за 99 %: „Феминизам који имамо 
на уму препознаје да мора одговорити на кризу епохалних 
размјера: опадање животног стандарда и надолазећу 
еколошку катастрофу; подивљале ратове и интензивирано 
развлашћивање; масовне миграције насупрот бодљикавој 
жици; оснажени расизам и ксенофобију; те укидање тешко 
стечених социјалних и политичких права. Желимо одговорити 
на ове изазове. Избјегавајући половичне мјере, феминизму који 
замишљамо у циљу је бавити се капиталистичким коријенима 
метастазирајућег барбаризма. Одбијањем да жртвује добробит 
већине како би заштитио слободу неколицине, бори се за 
потребе и права многих – сиромашних жена и радница, 
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расизираних и мигрантских жена, квир и транс жена, жена с 
инвалидитетом, жена које се потиче да саме себе доживљавају 
као ‘средњу класу’ чак и када их капитал експлоатира. Но овдје 
се не ради само о томе. Овај се феминизам не ограничава 
само на традиционално дефинирана ‘женска питања’, 
већ устаје за све експлоатиране, подчињене и опресиране, 
смјерајући постати извором наде за цијело човјечанство. 
Називамо га стога феминизмом за 99 посто.”  Из тог разлога, 
било је важно укључити радове који се том темом из различитих 
углова баве: Даринка Поп-Митић, Код куће је најгоре, Ивана 
Смиљанић, Запамтићеш ти мене, Јелена Марјановић, Nugget, 
и анкета Како живе ум(ј)етнице? коју ће реализовати Ксенија 
Ђуровић и Ана Вуковић.

Селекцијом радова пријављених на конкурс и радовима 
одабраним по позиву, Уметнички савет у саставу Данило 
Прњат (председник), Наташа Кокић (потпредседница), Јованка 
Младеновић, Кристина Ристић, Сања Томашевић, Симонида 
Радоњић, и ја у улози кустоскиње, формирали смо веома 
комплексну и вишеслојну изложбу у чијем је средишту питање 
које нас ових неколико месеци веома интензивно заокупља, чак 
више него иначе, јер неизвесност још више застрашује у светлу 
најаве нових таласа пандемије, рецесије невиђених размера, 
још веће прекарности и фрагилности људског живота, а то је 
- где будућност почиње? Уједно, изложба представља позив да 
се подсетимо и да освестимо у којој мери су различити облици 
насиља нормализовани, доминантни и колико нас вишеструко 
угрожавају. С озбиром на то да је уметнички рад друштвени рад, 
између осталог зато што уметност има широке могућности и 
алате за бележење, контемплацију, артикулацију, рефлектовање 
и др., уметници као друштвени делатници имају одговорност да 
не жмуре на постојеће проблеме, већ да одговоре на овај позив 
и да нам отворе поглед у нове хоризонте потенцијално боље 
будућности.  

Мирјана Драгосављевић





Предавање-
перформанс 
Разоткривена 
природа или 

Приче о биљкама 
и радницима, 

уметника Владимира 
Бјеличића.
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Јелена Аранђеловић

Градска оаза, уље на платну, 120x180 цм,2019.
Уличне реконструкције 5, уље на платну, 180x120 цм, 2018/19.

  

Привучена градским радовима, двориштима и реконструкцијама 
поред којих свакодневно пролазим, одлучила сам да их и визуелним 
путем уобличим. Фотографишући призоре, кретала сам се од 
документовања, селектовања до каснијег покушаја визуелног 
дефинисања кроз сликарски рад. 

Радови се односе на урбану средину и начин опстајавања унутар 
исте, где општи степен технологизације је примаран. Како једно 
градско двориште чува своју аутономију унутар опште метежи 
и дигитализације, а са друге стане све учесталије присуство 
урбанистичких промена које се видe у раду уличних реконструкција. 
Оне говоре додуше мало дистанцирано о нама, сада и овде. Какав 
је град са својом меморијом и да ли град доживљава своју пропаст, 
подвргнут технолошким утицајима? Можда је Пол Вирилио у својој 
књизи „Критични простор” добро описао тј. наговестио стање духа 
савременог човека које инклинира инерцији услед толике вештачки 
изазване брзине.

Како само реконструисање као феномен и акција нема 
дефинисану форму, тако и моје стваралаштво, ма колико ја негде 
инсистирала на детаљима, остаје по мени и даље у процесу 
ре(дефинисања) и потраге. Какав је то „нови врли свет” којем 
стремимо и да ли је јача жеља да  будемо владари у свету пустоши 
или страх од интимне празнине у култури изобиља?
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Арион Аслани
Дефиниција: Фланер, видео, 11’51’’, 2020.

Le flâneur, c’est un personnage qui... А шта ако је грâд моја природа?

Аутор интроспективно разматра позицију уметника на терену, вечиту 
позицију уметника у изгнанству односно у друштвеном, тачније 
политичком дискурсу. Он се притом служи Бењаминовом тезом 
о граду односно градском пејзажу (парадигма покретне слике) 
као предуслову за иманентност природе у савременом човеку, 
тачније савременом уметнику у конкретном случају. Дефиниције 
се магловито преклапају (суперпозиција), односно заузимају место 
једна другој на исти начин као и визуелне дефиниције (покретне 
слике) у видео раду. Неке од могућих дефиниција у оваквој 
констелацији отварају вечно питање Дефиниција : Фланер као 
савремене урбане парадигме (вандерлуст, савршени луталица, 
страсни посматрач, базало, докони шетач, дангуба, потуцало, 
бадаваџија, ходач, смуцало, згубидан, достојанствени доколичар).
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Бошко Атанацковић

Полиедар у функцији: Слика, Столица, Скулптура II
Осам дрвених окова/полиедара у конструкцији столице, дрво, 
60х55х90 цм, 2019. 

По образовању сам академски сликар (дипломирао на ФЛУ, 
Београд) али и инжењер ваздухопловства (Машински факултет, 
Београд) и свој сликарски и конструкторски опус створио сам у 
специфичној симбиози та два занимања. Изложени рад, Полиедар 
у функцији: Слика, Столица, Скулптура II, Осам дрвених окова/
полиедара у конструкцији столице настао је су на основу кључног 
конструктивног дела – полиедра као сликаног мотива, затим 
апстрактног скулпторског објекта и, најзад, столице као кључног 
конструктивног дела ликовно и конструктивно осмишљеног 
употребног предмета.
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Марија Бјекић

Без назива, оловка и туш, 197x98 цм, 2019.

Марија Бјекић користи конструктивно компоновање линије и 
основних геометријских облика (линије, квадрата, круга, троугла). 
Полазиште је конструктивизам као ликовно и архитектонско грађење 
простора, али и као визуелна метафора за утопијске идеје 20 века.
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Владимир Бјеличић

Разоткривена природа или Приче о биљкама и радницима, 
предавање-перформанс, 2018.

Полазећи од питања - припадамо ли биљкама или припадају 
ли оне нама и је ли таква комуникација међу врстама могућа у 
свету засићеном застрашујућим присуством капитала, изводим 
петнаестоминутно предавање-перформанс под називом Разоткривена 
природа или Приче о биљкама и радницима. Примарни фокус пројекта 
био је испитивање положаја радника у односу на биљке које их окружују, 
те испитивање тога шта може произаћи из ове необичне интеракције; 
можда само могућно стварања утопије, спокоја и контемплације или 
изградње различитих идеолошких и социјалних модела који се односе 
на концепте не-рада и пост-рада који истовремено доводе у питање 
капиталистичке грехе као што су лењост и доколица. Иницијални 
пројекат зачет је 2018. године у оквиру двомесечног резиденцијалног 
боравка Q21 у Бечу и представљен у облику једночасовног предавања-
перформанса на енглеском језику у јавном простору (ботаничкој 
башти Белведере). Следеће петнаестоминутно издање пројекта, такође 
на енглеском језику, представљено је прошле године у другачијем 
формату у оквиру 4. Јесењег салона у Берлину, односно програма 
Young Curators Academy одржаног у берлинском театру Максим 
Горки. Тежиште овог извођења је било померено на сам концепт 
манифестације Deheimatize it!, те се тицало начина на које биљке 
бивају инструментализоване у савременим политичким/идеолошким 
дискурсима који се тичу промишљања значења и значаја национа. 

Ово предавање-перформанс премијерно се изводи у оквиру Пролећне 
изложбе 2020. на српском језику и допуњено је опажањима везаним за 
локални контекст.
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Олга Димитријевић

Драма о крају света, премијерно јавно читање, 2020.
Играју: Вера – Јована Гавриловић, Љубица – Јелена Илић, Весна – 
Јасна Ђуричић, Дрво – Ана Мандић, Град – Милица Стефановић.
Музика: Ана Ћурчин и Милена Јанчурић.
Посебно се захваљујемо Филипу Перићу.

Драма о крају света испитује дистопичне елементе садашњости 
коју живимо. Идеја о крају света вероватно постоји колико и свет 
сам, али у данашње време наш субјективни осећај је често додатно 
појачава. Развој технологије, климатске промене, носталгија за 
природом која неповратно нестаје, интимне несигурности и 
јачање политичких репресија одликују наше осећања савременог 
тренутка, али и усложњавају наше страхове. Мислити о крају данас 
значи плашити се беде, сиромаштва, неизвесне будућности своје 
деце и свих других које волимо, нестанка воде, спржене земље 
и глади. Дрвеће, пензионери, и жене главни су ликови ове драме 
у настајању, и заједно са ауторком покушавају да схвате има ли 
крај света паралишући, или сасвим напротив - револуционарни 
потенцијал.

SCENA I
TEŠKE BOJE

Sporo je trajala ta strašna noć, slična kao tolike druge tih dana u svetu. Onda je napokon 
raščupano jutro stiglo u stan mladog bračnog para. Nije se baš lepo spavalo noćas. 

LJUBICA:
Probudila nas je buka oko dva, brzo je bilo gotovo
Onda dugo nisam mogla da zaspim
Pred jutro smo oboje sanjali isti san. 
Bio je zalazak sunca i neko prelepo državno okupljanje
Zastave i kadeti u uniformama
Okupljeno mnoštvo ljudi
Puno njih je došlo 
Autobusima iz svih krajeva zemlje
Po prvi put su u glavnom gradu
I vidi im se sreća na licu
Prepoznajem i komšije i drugove iz osnovne škole 
Čak i one što su odavno otišli u inostranstvo
Na velikoj bini govori predsednik
Sigurno se slavilo nešto jako važno.
 
Odjednom drveće je počelo da se suši. Mladi vojnici se guše. Gušio se i predsednik. 
Bronzani konji iza njega su isto počeli da se guše. U snu smo gledali jedno u drugo i 
gušili se i mi. Oko nas je bio oblak prašine, nosio ga je vetar, sve jače i jače, podigao nas 
je u vrtlogu i tako smo leteli i pokušavali da dođemo do daha a prašina je samo uletala 
u usta i kolačili smo oči i u tom vorteksu, u zakovitlanom vazduhu punom prašine, sa 
drugim ljudima neprekidno umirali. 

Probudili smo se u panici.
Ljudi mnogo pričaju da je kraj sveta blizu
Neko iz religijske neko iz ekonomske perspektive
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Uvereni su da svet ide do đavola
Ali mi znamo da to ne može da bude
Ne sada
Kada oboje imamo stabilan posao
Kada je naša prinova dete na putu
Nema svako ni dete ni posao
A tek stan sačuvaj bože to baš nema svako
Mi smo dobri ljudi
Na vreme smo počeli da radimo
Upoznali smo se na fakultetu
To je bila velika ljubav
I sada je
I dalje spavamo zajedno
I dalje sanjamo iste snove

***
LJUBICA:
A mi nismo ni prijateljice.

VERA:
Možda bismo mogle da budemo.

LJUBICA:
Ali sramota me je bilo da ti priđem
Sramota me je da bi ti i tvoji drugovi zaćutali kad se približim
Da mi ne veruješ
Kao da bih te ja ikada prijavila

VERA:
Ti ili tvoj muž.

LJUBICA:
Ne bi ni on.

VERA:
Neko bi
Neko već jeste
Možda baš on
Uostalom to mi sada više nije bitno. 

Pije još vina. Ljubica joj uzima flašu pa pije i ona. 

VERA:
Ne bi smela da piješ trudna.

LJUBICA:
Jedan gutljaj, ništa mu neće biti
Ionako će kraj sveta uskoro (haha).

VERA:
Meni ovo što živimo već liči na kraj.

LJUBICA:
Kako je moguće da nikad nismo pričale ovako. Baš ne volim kad sam tolika malograđanka.

I tako traje taj razgovor
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Veče je hladno ali nema veze.
Krošnja drveta skriva ih od kamere
Listovi se dodiruju jedan o drugi i prave specifičnu drvenu muziku
A njih dve misle
Da bi možda mogle biti prijateljice
Da bi možda mogle biti...

***
Nemirni, 
a miran san je važan za zdravlje. 
Plašim se da ne narušiš zdravlje. 
Brinem se za tebe i želim da te vidim
Samo još jednom dođi da te vidim
Ali pošto znam da ti nećeš
Doći ću ja kod tebe
I kad te vidim
Sutra
Tad neće biti tužan dan.

Volim te,
Mama

Trup trup trup trup trup trup trup.

VERA:
Ne mama,
Sutra neće biti ništa.

Trup trup trup trup trup trup trup.

VERA:
Peli su se stepenicama
Čizme odjekivale i treslo se drvo na prozorima i beton na podu
Pomislila sam
Možda je ipak sve samo u mojoj glavi
Ipak su dolazili 
Po mene
Bam, pucaju vrata
Evo ih

U neku ruku sam ih i čekala

Ja mirno krećem sa njima
Umesto da pucam ili skočim kroz prozor
Nekom od njih noktima iskopam oči
Ili da prosto nisam tu
Da sam znala ranije
Prepoznala kako dolazi
Zlo
Zlo
Uvek dođe 
Kad mu se najmanje nadaš
Kao u nekoj banalnoj pesmi
Kako se uopšte na neki drugi način
Opisuje dolazak zla?

*фрагменти из текста Драма о крају света
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Марион Дедић

Без назива, комбинована техника, 70х100 цм, 2020.

Приложени радови су део серије цртежа која настаје у 
континуираном цртачком процесу већ дуги низ година. Почетни 
импулс и инспирација за настанак цртежа био је мотив животињскe 
фигурe пса. Кроз цртачку игру, трагања и разраду полазни мотив 
се креће од анатомске препознатљивости до његовог поступног 
раслојавања и најчешће свођења на ликовне чиниоце. Носилац 
цртежа постаје асоцијативна органска форма, која се гиба, 
дише и креће унутар линијски образованих шара које надаље 
препознајемо, или осећамо, као део нечег живог, сугеришући 
тактилност... Цртежи су изведени црном оловком и без назива су.  
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Лидија Делић

Ако будеш имао среће више неће бити снова, уље на платну, 270х180 
цм, 2020.

Инспирисана Балардовим романом Потопљени свет, овом серијом 
слика истражујем свакодневна места, предмете који их настањују и 
средину која их окружује. Приказом дневних рутина које се одвијају 
на територији острва у којој сам боравила ограничено време, 
усмеравам нашу пажњу ка вегетацији, визурама и наративима 
који ће ускоро бити изгубљени. Такође, процесом сликања, тежим 
да сачувам и поделим сећање на неки догађај који се, чим је 
преживљен, изгуби.
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Доплгенгер

Данас је јуче од сутра, Данас је сутра од јуче, cветлосна 
инсталација, 290 x 10 цм, 2018. 

Рад представља игру речи изведених из Хераклитове филозофије по 
којој се сви ентитети крећу и све се мења. Светлосна инсталација 
уметничког дуа Доплгенгер односи се на промену, време, 
одговорност и неодређене везе између чина и последице. Игра речи 
суочава садашњост, истовремено подстичући две различите тачке 
гледишта и две перспективе. 

*Рад уметничког пара Доплгенгер на изложби није присутан у физичком 
облику, него само на корицама каталога и плакатима, због непостојања 
буџета за продукцију.
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Душица Дражић

Industrial arboretum, инсталација, 2012.

У Доквил (Dockville) пројекту је наглашена корелација између 
индустрије, природе и културе. Транзиција са једног на друго 
се рефлектује у представљеном пејзажу и мења се из године у 
годину – из неконтролисане природе са напуштеног индустријског 
простора у култивисано окружење. Industrial arboretum је 
реализован на иницијативу Доквил пројекта. Састоји се из два дела. 
Једанаест платформи за посматрање, сличних онима које користе 
чувари птица, постављене су по читавом простору. На њима се 
могло стајати што доводи до промене перспективе у посматрању 
дневних промена урбаног пејзажа. Мапа на којој су означене 
све платформе је била одштампана и посетиоци су могли сами 
истраживати простор. У потрази за платформама, истовремено су 
имали могућност истраживања подручја. Биле су организоване и 
вођене туре како бих поделила своје личне опсервације овог пост-
индустријског простора. 

Други део је књига под називом Industrial arboretum са 
одштампаним примерима вегетације. Ова књига је архива биљака 
које су на том простору расле у тренутку реализације овог рада. 

Продукција: Доквил, Хамбург, Немачка
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Душица Дражић

Конструисани пејзаж, видео, 8’48, 2013- (рад у трајању)

У периоду између 1973. и 1988. Пештер, крашка висораван у 
југоисточној Србији (у то време Југославија), била је интензивно 
пошумљавана (преко 150.000 хектара). То је било реализовано кроз 
државно организован волонтерски рад Омладинских радних акција. 
Пошумљавање је било вођено идеологијом (да се промовише идеја 
братства и јединства) пре него економијом (трошкови су вероватно 
били већи него што је економска вредност дрвета). Завршни ефекат 
на крају је било креирање антропогене шуме. Данас, након 30 
година, ове шуме су репрезентација заједничког и њихов потенцијал 
нема непосредну визибилност, већ дугорочни ефекат.
Антропогене шуме су увек имале своју тачну форму, која је 
била заснована на научном истраживању, али увек отворену 
за унапређење и експеримент. То такође значи да је у тренутку 
креирања постојала снажна идеја ауторства, која је након одређеног 
времена постајала ирелевантна (када различити догађаји почну да је 
обликују).
Конструисани пејзаж је рад у трајању. У овом тренутку то је колаж 
архивских фотографија Милутина Дражића, главног инжењера 
пројекта пошумљавања Пештера, оца уметнице Душице Дражић, 
ауторке пројекта Конструисани пејзаж. Такође, ту је и видео који 
настоји да се бави овом антропогеном шумом као да је скулптура, 
трагајући за траговима који откривају своје порекло, профиле дрвећа 
који дефинишу временски оквир између тренутка пошумљавања и 
данас и моделом могуће шуме која би могла бити конструисана у 
будућности.
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Даниела Фулгоси

Егзотика, цртеж и колаж, 50х65 цм, 2017.

Рад Егзотика, урађен у техници цртежа и колажа је део серије 
цртежа које сам радила током 2017. и 2018. године. Они су логичан 
наставак моје велике серије колажа које сам радила у претходном 
периоду. Преплитање те две технике ми је, осим само визуелних 
разлога било потребно и да директно и јасно покажем контраст 
живог и неживог, геометрије и распадајуће, готово аморфне 
форме коју сам у целој серији радила минуциозним, деликатним 
цртежом. Желела сам да у једном растерећеном, бестежинском 
простору, покажем хибридне и готово надреалне приказе својих 
дубљих опсесија (појмови предаје, издаје, опстанка, здравља, 
природе,  итд).
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Јован Јовић

Цветови зла, фотографије, 29,7х42 цм, 2017.

2017. године сазнајем за сечу машина у фабрици ДМБ Раковица. 
Одлазим у фабрику и бележим камером и фотоапаратом 
тренутак уништења једне у низу уништених фабрика у процесу 
деиндустријализације земље од 2000. године до данас.
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Синиша Илић и Бојан Ђорђев

Оријентација у сто револуција, перформативна акција, снимак из 
галерије Надежда Петровић, Чачак, 2017.
Извођење на отварању изложбе Где будућност почиње? Ђорђе Галић 
и Милана Матејић

Оријентација у 100 револуција је дигитално одштампана слика на 
текстилу површине сто квадратних метара. Слика и њене ликовне 
референце испитују начин на који апстрактна слика постаје 
додатно означена, а потом и преишчитана другим системима 
знакова и знања. Слика је део истоимене изведбене структуре 
у којој функционише као перформативни објекат, иницијатор 
изведбене активности и „реквизита“, чији потенцијал лежи у 
могућности да заједничком акцијом публике прекрије друге 
објекте у простору излагања/изведбе. Оваква акција може бити 
додатно интерпретирана унутар оквира два текстуална прилога. У 
питању су хронолошко-географско-историјски списак револуција 
и друштвених немира који су се десили у протеклих сто година и 
фрагмент из романа Песма, Оскара Давича у којем се набрајају 
различите групе, класне позиције и природни ентитети чији су покрет 
и критичка реч потребни да би се десила побуна. Изведба текста 
праћена је минималном кореографијом усмеравања прста ка 
различитим местима на слици арбитрарно их дефинишући као 
фиктивне просторе жаришта и оријентације. Рад је конципиран 
поводом стогодишњице Октобарске револуције и реализован уз 
подршку Галерије „Надежда Петровић“ из Чачка и кроз пројекат 
Create to Connect.

С.И. и Б.Ђ.
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Синиша Илић

Укрцавање, Европа 1 и 2, Социјална дистанца, цртежи, 21x29 цм, 2020.

Изложен и одабран је сегмент рада који укључује серије цртежа 
Укрцавање, Европа 1 и 2, Социјална дистанца, Speakers view 
и друге. Рад се бави темом мобилности, циркулације њеним 
преобликовањем и наглом променом под утицајем страха, вируса, 
униформисаних тела, државе, граница, контроле и бриге за здравље. 
Цртежи доводе у питање нове обрасце социјалних кореографија, 
нашу физичку присутност у јавном простору и одсуство из навика 
и ритуала конзумације. Цртежи су изведени оловкама, пером и 
фломастерима у марту и априлу 2020. године.
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Неда Ковинић
Klampenborg Danscape, видео, 7’, 2018.’
камера: Неда Ковинић
монтажа: Арион Аслани
продукција 2020.
извођачи: Неда Ковинић и Adrien Gaumé 

Видео полази од site-specific плесне импровизације, у шуми 
Клампенборг у Копенхагену, коју сам извела лета 2018. за време 
резиденцијалног боравка у Скандинавији. Уместо свежег лета 
у Данској и Шведској, искусила сам најснажнији врели талас 
који се икада десио у овом делу Европе. Непогода, какву нису до 
тада доживели становници Копенхагена, створила је напетост и 
апокалиптичну атмосферу у граду, тако да је шума Клампенборг, у 
близини града, постала уточиште за грађане.

Глобално загревање је једна од најснажнијих последица 
антропоцене (anthropocene), појма којим савремени геолози 
означавају оне људске активности које доводе до наглог уништења 
средине, од Другог светског рата, тј. од појаве нуклеарног 
наоружања. (Чомски)

Наша плесна пракса у тим околностима се односила на ширење 
свести о глобалном загревању и еколошким питањима – изложили 
смо се елементима природе и климатске непогоде. У Копенхагену 
плесна сцена је постала бајколика шума Клампенборг, која је 
покренула наратив из Андерсенових бајки. Видео филм са плесном 
импровизацијом у шуми прати текст бајке Јелка, која говори о 
несрећном младом дрвету. Упркос идеалним животним условима, 
младо дрво јеле, окружено свежином одраслог дрвећа, неутешно 
пати, јер га људи не одабирају и не секу да би га однели у своје 
домове и употребили као божићну јелку. Младо дрво је неутешно 
јер није препознато од људи као употребни материјал. Ова бајка је 
нарочито парадоксална из перспективе данашњег времена када је 
опстанак планете доведен у питање услед деструктивног деловања 
човека на планету и природу.
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Јадран Крнајски

Тихе струје, уље на платну, 50х65 цм, 2019.

Слика Тихе струје припада серији цртежа и слика у којима 
настављам истраживање започето у докторском уметничком 
пројекту под називом „Линија извор могућност и визуелне игре 
у дводимензионалној површини фигуративне слике”. Суштина 
истраживања је јединство супротности површине и илузије 
простора. Ликовни елемент линија и конструисање мреже линија 
на површини платна пружају велику могућност за истраживање и 
изналажење нових и занимљивих визуелних решења.
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Драгана Купрешанин

Тин и тина, акрил на платну из циклуса Омоти, 30х40 цм, 2017.

Сликарски циклус Омоти започет је 2016. године са идејом 
преиспитивања односа ликовног и примењеног, односно 
међусобног прожимања дизајна и ликовног као садржине. Основна 
поставка опуса је релација форма-садржај, која са једног од 
аспеката реферира графичком дизајну паковања југословенског 
периода, а затим се враћа ка слици као чистом саставу ликовних 
елемената. Амбалажа производа конзервира садржај омогућивши 
му трајање на начин на који амбалажна слика иконички конзервира 
потрошачку емоцију. Акрили на платну ослобођени су типографије 
оригиналног паковања/дизајна и сведени на основну подлогу 
њихових концепата, ради указивања на систем организовања 
иконичког садржаја паковања употребом ликовних елемената. 
Наизглед различити омоти производа, у својој основи, сви интегришу 
концепте који позивају импулсе везане за припадност (Пинго, 
Stella Citron No 103, Тин и Тина, Златних осам...), а различити ликовни 
елементи оснажују палету сваке од линија производа (кондиторски, 
средства за хигијену...) учвршћујући мотивацију потрошача. 
Овај сликарски опус интегрише форму (дизајн паковања) као 
истовремено ликовни и контекстуални садржај дела - показујући 
на који начин паковање производа у својству форме паралелно 
садржи/обухвата одређени производ, а да притом у себе, кроз 
ликовно, интегрише и иконичке поруке за потрошача.

Циклус Омоти показује повратну спрегу ликовног и примењеног: 
трајање садржаја амбалаже/паковања у графичком дизајну 
кроз ликовност, као трајање које се у слици остварује основним 
принципима графичког дизајна.
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Бојан Кривокапић & КУРС (Милош Милетић и Мирјана 
Радовановић)

Цртице о борби, дигитални принт, уметничка књига, 2016.

Не воде се револуције да се о њима пишу пјесме. И пјесме и 
револуције рађају се да би се сачували достојанство човјека, његово 
основно људско право на мир, на слободу, на стваралаштво.

Јуро Каштелан

Цртице о борби је колективни уметнички рад КУРС-а и писца Бојана 
Кривокапића. Рад својим садржајем адресира неке од присутних 
социјалних проблема савременог друштва. Инспирисан радом 
партизанских штампарија и Партизанском Здрављицом из 1944. која 
је штампана у илегалној штампарији у Трилофу, рад покушава да 
споји естетско искуство са политичким зарад колективне борбе.

Кроз спој прозе Бојана Кривокапића, револуционарне поезије 
аутора са простора Југославије и илустрација КУРС-а прави се веза 
између различитих уметничких пракси и историјских тренутака. Иако 
су ти тренуци дефинисани другачијим историјским контекстима, 
захтеви испољавани у социјалним и друштвеним борбама из XIX и 
прве половине XX века, данас се поново актуелизују или пак њихова 
актуелност никада није ни престала.

Овим радом указујемо на потенцијал колективног промишљања 
и залагања за боље и равноправније друштво, као и мишљења 
простора уметности и културе као простора борбе, еманципације 
и едукације.
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Милица Лазаревић

Фотогенични из серије Заклон, акрил, спреј и оловка на папиру, 
160х90 цм, 2016.

Она не износи свој приватни садржај већ конфигурише свој 
интимни простор, своје креативно и свако друго склониште као 
архиетипски симбол, фундиран на вишезначним мотивима 
природе и детињства. Зато се може рећи да она визуализије 
заједничку и свачију лично, сасвим индивидуалну инстанцу ослонца 
и прибежишта. Уметница користи цртеж који оживљава нерватуру 
облика из природе, прижељкујући што непосреднији додир, отисак 
облика којим посредује заједничку интимност. Стиче се утисак да 
Милица Лазаревић исказује, како јединственост доживљаја који 
посматрач савременог доба корисник савремених медија не може 
да прими непосредно, постављајући питање помало дрско за ово 
убрзано доба: а где је твоје склониште?

Никола Маринковић 
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Јелена Марјановић

Nugget, уље на платну, 30х30 цм, 2018.

Јелена Марјановић у својим радовима, између осталог, истражује 
неке од феномена које бисмо могли да назовемо феминистичким, 
и који се повезују са положајем жене у модерном друштву. Један 
од тематских оквира би могао да се дефинише и као улога 
конзумеризма и потрошње који данас нужно одређују сваког од 
нас. Поготово су жене изложене страховитом терору реклама и 
модног естаблишмента који намећу трендове, прописују правила 
и усмеравају нас ка константном трошењу у непресушној трци за 
неким имагинарним идеалом лепоте. Међутим, поред свих ових 
проблема, на њеним радовима можемо ишчитати и нека много 
дубља питања. Шта је жена данас, како она функционише, која 
је њена улога у породици, друштву и како изгледа њен унутрашњи 
свет?

Идеологија деветнаестог века женама намењује „природну“ сферу 
домаћинства као једино одговарајуће место у редовном животу. 
Традиционална улога жене и подела послова на женске и мушке 
и даље је укорењена у нашем друштву, и борба за равноправност 
се наставља. Премда се много тога у међувремену променило, 
укорењене представе, навике и схватања и даље живе. Чак и у 
великим градским срединама сусрећемо се са традиционалним 
схватањем које и даље негује патријархалне вредности. Њене слике 
нас подсећају на неопходност промена и уважавања статуса жена 
као равноправних субјеката у друштву. 

Саша Јањић
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Дејан Марковић

Donna Haraway чита „Националну географију” о приматима, 1987.
Paper Tiger Television серија #126
Натпис на зиду, текст (пројекција/принт), 28 мин, loop, 
димензије променљиве

„Како то да је ‘припитомљена’ горила, тј. Коко, почела да представља 
универзалног човека? Ауторка и културна критичарка Дона Харавеј 
(Donna Haraway) одмотава мрежу значења, питајући шта се рачуна 
као природа, за кога и када, и колико кошта продукција природе у 
одређеном историјском тренутку за одређену групу људи. У питању 
је феминистичко путовање кроз антрополошку џунглу. Харавеј 
је водећи мислилац о људском односу љубави и мржње према 
машинама. Њене идеје су покренуле лавину расправа у разним 
областима попут приматологије, филозофије и биологије развоја. “ 
(PTTV)

Преведен скрипт епизоде под бројем 126 на српски језик, аудио 
снимак и натпис на зиду „Шта се рачуна као природа, за кога и 
када, и колико кошта продукција природе у одређеном историјском 
тренутку за одређену групу људи?“ чине рад који се бави везом 
технологије, моћи и конструкцијом природе.
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Ана Марковић

Fake News, уље на платну, 30х40 цм, 2019.
Призори раја, уље на платну, 80х100 цм, 2019.

Пакао је празан, сви ђаволи су овде. 
Шекспир

У новој серији слика, којој припадају и Fake News и Призори раја,  
Ана Марковић се бави пејзажом те начином на који је човек на 
њега утицао. Природом као огледалом човечанства. Директна 
инспирација за настанак ове серије били су шумски пожари у 
Амазону, када су горела плућа планете. Однос људи који воде 
најмоћније земље на свету према проблему глобалног загревања 
такође је био мотив за настанак ове серије. Нажалост, као што 
видимо, ти пожари нису били последњи а неће бити ни најгори; они 
се, са Аустралијом у пламену, настављају и нико не може тачно да 
претпостави шта нас тек чека. У овој серији слика ауторка се бави 
лепотом природе, али и ужасима који је уништавају. Ове слике су 
истовремено студија природе, али и позив на акцију за борбу ради 
њеног очувања.
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Никола Марковић

Логика тарабе 16/9, комбинована техника, 94,6х53,2 цм, 2020.

Сви цртежи у циклусу Логика тарабе 16/9, рађени су у пропорцији 
формата екрана 16:9, који представља стандард савременог 
дигиталног доба. Попут снимака са видео надзора, који су обележени 
редним бројем камере која снима, као и временом и датумом, 
и овде је сваки тај „цртеж-екран“ на сличан начин („духовито“) 
обележен. У овом случају, међутим, редни број „камере“ представља 
заправо редни број цртежа, а тачно време и датум су време и 
датум настанка цртежа. На тај начин се може пратити настанак 
(контролисати) и развој циклуса.

Три су кључна елемента око којих се развија овај циклус: 

- Један је, нама добро познат, феномен ограде – ограничавања, 
ограђивања, разграничења,  блокирања, спутавања, скучености, 
итд, који је овде присутан и као метафора превазилажења пре свега 
личних (унутрашњих) ограничења, али и „реалних“  (спољашњих) 
ограничавања, у којима се крећемо као кроз некакав лавиринт, 
покушавајући да дођемо до „циља“ или макар пронађемо „излаз“ - 
ако и једно и друго уопште  постоје (!)

- Други елемент је феномен екранске слике. Будући да живимо у 
времену екранске културе, која је сменила културу речи, није ли рам 
екрана заправо постао и формат у коме се креће наше мишљење? 
Како каже Бодријар: „Данас живимо у имагинарном свету екрана. 
Све наше машине су екрани. И ми смо постали екрани, а људска 
интерактивност постала је интерактивност екрана.“ 

- Трећи је феномен видео надзора, који на известан начин и повезује 
два претходна феномена. Захваљујући развоју технологије, односно 
већ поменуте екранске културе, као у неком дистопијском роману, 
живимо у времену све већих контрола и реалног страха од константне 
присмотре, пре свега путем видео надзора.  
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Лидија Мићовић

time is running out, троканална аудио-визуелна инсталација, 2019.

Тачка без повратка више није тако далеко. 
УН, 2018.

Много људи не верује да климатске промене уопште постоје. Многи 
научници мисле да смо већ закаснили. Већина мисли да је планета 
датост која не може нестати. Природа је тек фотографија са 
Инстаграма, пука сцена на којој људи играју своје животе.
Три видеа, три сцене из природе. Море, ливада, облаци. Полако, 
неприметно у почетку, преко призора се навлачи једноставна, 
поништавајућа црна површина. Како црна плоха напредује, 
упоредо се стишава и нестаје и звук. Нема више ничега, а нисмо ни 
приметили.

(Овај рад је настао као директан производ умножавања слика и 
прекарног рада.)
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Стефанија Михајловић

Tree of life, уље на платну, 60х60 цм, 2016.

Изједначавајући природну, безусловну потребу биљака за 
Сунцем, ка којем се повијају без страха да ће се једног тренутка 
и преломити, са природом самог човека који, упркос свему 
жуди и жури ка свом коначном одредишту, фокус свог ликовног 
истраживања са мрака и снова, изнела сам на дневну светлост. 
Ликовне представе усамљене саксијсе биљке, наизглед поетичне и 
лагане у свом визуелном, спољашњем садржају, по својој дубини 
остављају пуно простора за постављање егзистенцијалних питања.
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Јелена Мијић

Прва слика, уље и изолир трака на платну, 60x70 цм, 2013.

Прва слика је настала на трећој години основних студија на 
Факултету ликовних уметности у Београду, односно на години када 
се уводи уљано сликарство као главна компонента програма. 
Истовремено се од студената очекује да ће у својим радовима 
почети да се баве темама и проблемима који су им лично 
блиски. Нашавши се у неприлици због изненадног постављања 
ових императива, покушавам да на њих одговорим тако да их 
задовољим, али у исто време и обесмислим и банализујем. Као 
предложак за слику послужила сам се цртежом који сам добила за 
рођендан од своје млађе сестре која у том тренутку има 11 година. 
Прва слика била је претходница серији Уметност мора да буде лепа, 
шарена и руком рађена из које ће проистећи Слике-лутрије.
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Наталија Миладиновић

Global warming, акрил на платну, 100х140 цм, 2019.

Слика Global warming представља осврт на актуелну тему 
климантских промена које су све видљивије и утичу на велики број 
људи и остали живи свет. Уметност, а посебно сликарство се везује 
углавном за естетску функцију, али уметност може далеко више од 
тога. Уметници могу да пренесу поруку и дотакну велики број људи 
својим делима. Стога уметници имају обавезу да скрену пажњу на 
важне теме које се тичу сваког од нас.
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Марко Милић

Бивши из унутрашњности - ex de province, фотографије, 21x29,7 цм, 
2020. 

Томас ми је рекао да везе имају тенденцију да се временом мењају 
и да су увек знак жеље. Жеље за чим? - зезао сам га. „Жеље за нечим 
већим од нас самих”, климнуо је.

Имао је магнет на фрижидеру на коме је писало: „Најбољи део везе 
је сам почетак, када се још нисте ни срели и када си још увек соло.“ И 
сећам се како ме је то охрабрило да се не везујем за њега превише, 
као да је време које смо проводили заједно нека чудна аутобуска 
станица, „милкшејк” транзиција на неко друго место. На крају, на 
правој аутобуској станици, загрлио ме је и шапнуо ми у уво: „Сада 
си слободан. Иди!” И био сам сигуран да је то рекао себи док ми је 
махао. На путу за Беч, присећао сам се времена са њим и обузело 
ме је нешто узнемирујуће. Жуљало ме је у грудима јер га нисам волео 
целог. 

Десет година касније, и даље га могу волети због свега због чега сам 
га волео, и мрзети због свега због чега сам га мрзео, али да ништа 
од тога не доживим лично. Оно што се променило у међувремену 
је једноставна чињеница да сада могу пружити руку и узети само 
оно што ми се свиђа. Зајеби остало. Изгубио сам пуно времена 
покушавајући да га прихватим у потпуности. Томаса, као и тако много 
људи уосталом, било је тешко волети, и не бити селективан у вези са 
тим.  
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Даринка Поп-Митић

Код куће је најгоре (фото Ирма Миџић, руком написао текст Свебор 
Миџић), песма, кактуси расад, инсталација, кућна акција

Код куће је најгоре је серија фотографија које пародично рекреирају 
иконички перформанс Јозефа Бојса (Joseph Beuys) I Love America 
& America Loves Me. Пародијски одмак је овде наизглед у избору 
ситуација које се бележе камером. Уместо ритуалне изолованости 
уметница се креће кроз свакодневне идиотизме кућних послова и 
интиме тако наизглед правећи оштар одмак од мистификаторског и 
шаманистичког наратива изворног перформанса. Оваква критика се 
може читати у кључу феминистичког апроприационизма Шери Левин 
(Sherrie Levine) али ту треба бити опрезан. На првом месту сама 
Левин, на пример, инсистира да су њени радови колаборације са 
уметницима који су јој претходили а не једноставне „позајмице”.

Ова „колаборација” нема за циљ да пародијски демистификује 
Бојсов рад, мада је наравно смешна, већ да заправо покаже живот 
уметности у свакодневном можда баш интенционално исувише 
доследно на трагу бојсовске социјалне скулптуре. Прати судове, 
играти се с дететом или псом (који је само пас ма колико налик 
којоту) нису ситуације које су јукстапозициониране уметничком чину 
као изузетном или ритуалном већ су оне ситуације које могу постати 
изузетнима и поред своје уобичајности. Кроз ове ситуације уметност 
није нешто што се спушта на нас попут божанске милости већ нешто 
што се уздиже попут мајмуна.
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Мирон Мутаовић

Ископавање, уље на платну, 75х100 цм, 2020.



45

Татјана Јанковић Недељковић
 
Цртеж бр. 1, графит и фломастер, 21х15 цм, 2017.
Цртеж бр. 2, графит, оловке и фломастер, 21x15 цм, 2017.
Цртеж бр. 3, графит, фломастер, бела оловка, 21x15 цм, 2017.

Циклус цртежа настао је као резултат личног и интимног 
истраживања представе света, где сам користила природу као 
инспирацију у интерпретацији свог естетског става, природу 
као надахнуће и као универзални симбол виталности и обнове. 
Цртачки простор ми допушта да кроз записе цртањем најбоље 
формулишем своја осећања.
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Марија Николић

Импресија рађања Сунца, уље на платну, 100х70 цм, 2020.
Импресија заласка Сунца, уље на платну, 100х70 цм, 2020.

Златни пресек 

Дисхармонија, дисбаланс и хаос су главни покретачи мог 
стваралаштва. Сечем, обликујем, кројим и раздвајам. У потрази 
сам за складом и редом, хармоничним односима целина, 
површина, боја. Трагам за органском, личном хармонијом. Без 
помагала, машина и егзактних алата реметим смисао прецизне 
геометрије одокативним и (не)тачним димензијама. 
Полазна тачка ове серије је минималистички приступ и 
преиспитвање форме слике у циљу естетске хармоније. Линија 
као судар две површине је основни градивни елемент и као 
такав, присутан на већини дела ове серије. Овај циклус радова се 
одликује геометризацијом, поједносатављањем и редукцијом свега 
сувишног. Фокусирањем на једну тачку и изградњом слике око ње 
истражујем границе дескриптивних могућности бојене површине. 
Готово увек стварани у пару, али не као диптих, у серији радова 
издваја се асоцијативна групација слика- пејзажа међу којима јесу 
Имресије рађања и заласка Сунца.
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Андреа Палашти

Шетња кроз Зоолошки врт, докуфикција, 17’14’’, 2018.

По семантици, реч ‘зоо’ (именица) односи се на: 1. Установу 
која прикупља, поседује и одржава колекцију дивљих животиња, 
обично парк или башту, у сврху проучавања, конзервације и јавног 
приказивања; 2. Ситуацију коју карактерише конфузија и одсуство 
реда и поретка. 

Кроз овако схваћену игру значења речи ‘зоо’, рад говори о 
историјском контексту и животним причама четири „познате” 
животиње које су у различитим раздобљима живеле у Бечком 
зоолошком врту Шенбрун. Наслов рада реферише на приручнике, 
односно књиге-водиче који су се некада користили као средство 
медијације за посетиоце зоолошких вртова, а сам материјал 
реконтекстуализује један део архива слика, коју је формирао 
бивши директор Зоолошког врта Ото Антониус (дир. 1925-1934; 
1937-1945), а која се данас чува у Историјском и Документационом 
центру Зоолошког врта Шенбрун. 

Рад Шетња кроз Зоолошки врт реализован је током КултурКонтакт 
резиденцијалног боравка 2018. године, у сарадњи са Зоолошким 
вртом Шенбрун, Природно-историјским музејeм у Бечу, Зоолошком 
колекцијом Департмана за Теоријску биологију, Универзитета 
у Бечу, Аустрија. Посебно хвала Герхарду Хендлу (Зоолошки врт 
Шенбрун), Александеру Библу (Природно-историјски музеј у Бечу), 
Максимилијану Петраску (Зоолошка колекција, Беч), Соњи Жакули 
(Етнографски институт САНУ, Београд), Дубравки Секулић (ИЗК 
Институт за савремену уметност, Грац), Ани Хушман (Академија 
уметности, Загреб), Дејану Васић (историчар уметности и независни 
кустос, ЦЗКД, Београд).



48

Анастасија Павић

Усисавање, видео перформанс, 33’37, 2018.

Рад представља процес „покушавања” да чином усисавања 
(коришћењем вакума, који симболички реферира на осећај 
празнине) приближим своје тело савременом физичком идеалу 
жене до тренутка сопствене изнемоглости. 

Анастасија Павић је млада уметница која тренутно студира на 
Факултету ликовних уметности у Београду на одсеку за нове медије. 
У својој уметничкој пракси обрађује савремена друштвена питања 
као што су пост-сајбер феминизам, конзумеризам, међуљудски 
односи и утицај интернета на друштво. Свој уметнички израз 
проналази у медијуму видео перформанса, фотографије, колажа 
и цртежа. Учествовала је на више групних изложби и волонтирала 
као кустос на изложби Марине Абрамовић Чистач у МСУБ.
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Катарина Поповић

То се каже прво! 2018.

1. То се каже прво!
(црна челична матрица, 200 x 100 цм)

2. Носи ово!
(две челичне заставе преносилаца, 200 x 32 цм)

3. Незаштићена
(сечени, бојени челик, 200 хирушких рукавица; висина
170 цм, ширина промењива)

4. Плава пилула ће ме излечити
(фото-инсталација, 84 селфија снимана свакога дана,
између 10 и 12.30 часова, током 12 недеља узимања
терапије)

То се каже прво! нуди коначни јавни и уметнички проговор о стању 
истовремене заражености и заразности. Борави у једној, додељеној, 
означујућој и преплављујућој димензији, у позитивном статусу, у „не-
угроженом” животу, у недодирљивости, у незаштићености.

То се каже прво! открива бруталне и конзервативне матрице 
производње и репродукције јавног дискурса. Напуштеност 
и препуштеност постепено нестајућој социјалној држави, 
здравственој заштити, медицинским радницима. 

То се каже прво! указује на друштвени контекст у којем позиција 
самосталног уметника, прекарног културног радника, не обезбеђује 
егзистенцију која омогућава самофинансирано лечење, али у 
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исто време ствара мрежу социјалне подршке која ипак успева да 
пронађе сопствене путање ка излечењу. 

То се каже прво! пролази кроз свакодневицу болести и лечења. 
Фрагилну и изузетно нестабилну самодисциплину наизменичног 
потискивања и суочавања, заборављања и подношења, 
занемаривања и усредсређене пажње. Сталну смену гутања и 
пркоса, беспомоћности и оснаживања.

То се каже прво! је побуна против ћутања и одбацивања. Лична 
дужност према свима који се још увек налазе или ће се тек наћи у 
позицији стигматизованог болесника.

Ауторка: Катарина Поповић
Продуценткиња: Ксенија Ђуровић
Дизајнер звука: Никола Павловић
Изложба делом реализована у Пракси makerspace-у уз свесрдну 
помоћ Каркатаг колектива
Подршка: Станица Сервис за савремени плес

Хвала: Зое Гудовић и Реконструкцији Женски фонд, Јована Ракић 
и свим пријатељима и сарадницима на дугогодишњој подршци и 
великодушној помоћи.
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Дарија С. Радаковић

Рат него шта, дигитал принт, 1,5х2 м, 2018.

Овај се рад издвојио из низа текстуалних радова који спорадично 
настају надахнути актуелним збивањима још од такозваног распада 
Југославије и део су мог свеоубухватног уметничког ангажмана. 
Већина их се односи на политичке теме, било да датирају још из 
времена прије Другог светског рата, на савремена политичка и 
економска питања, или су осврт на неизбежне климатске промене 
и сл. Без обзира на сатиричну ноту која је у њима често присутна, 
поједини радови се односе на крајње озбиљна питања везана за 
нашу заједничку прошлост и наше (не)учешће у њој, као што је рад 
који парафразира паролу с Мартовских демонстрација из 1941.

БОЉЕ РАТ НЕГО
ШТА БОЉЕ РАТ

НЕГО ШТА БОЉЕ
РАТ НЕГО ШТА

Овако сложена и представљена као беспрекидна репетиција, 
наводи на размишљање о садржини ове и сличних политичких 
парола, и без намјере да понуди одговор она га заправо намеће.
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Никола Радосављевић

Promises, линорез, 100x70 цм, 2020.

Технолошке тенденције развоја графичког медија у многоме 
су одредиле шта се данас посматра као графички лист. Увек 
завистан од матрице (клишеа) и штампарске машине, медиј 
је онемогућио генерацијама свршених студената академија и 
факултета уметности у земљи да се након студија активно баве 
истим. Због строгог и наметнутог академског схватања графике као 
дводимензионалне, аналогне ликовне дисциплине, Србија и регион, 
одишу застарелим, превазиђеним, па чак и архаичним принципима 
штампе, јер су уметници образовани тако да не експериментишу и 
не разбијају образовањем наметнути графички кодекс. Рад настаје 
као диверзивни графички лист, користећи се традиционалним 
поступком штампања основне графичке технике, линореза, 
одступајући од принципа графичких штампарских кодекса. У свом 
поетском конструкту, рад представља збир архетипских врхова 
различитих облика копља и стрела, превасходно коришћених за 
борбу, налаженим на археолошким налазиштима широм Балкана.

Ови поломљени метални врхови су својеврсна представа односа 
времена и историје, где једно нагриза друго мењајући му облик, 
али не и функцију. Поређани у низове они формирају ланчане 
линеарне, оптички динамичне структуре које због своје бројности 
не дозвољавају да се сагледа јединка унутар колективног тела. 
На одређен начин, ови линеарни записи су представе строго 
организованог (образовног) система који временом нагриза опште 
добро, зато што се сматра добрим јер је функционалан у времену 
када га конзумирамо. У страху да не дође до ремећења добро 
успостављене хијерархије, систем одбија промену у репетицији, 
док надлежни не могу да увиде недостатке због строгог и чврсто 
успостављеног односа „општих вредности“ за јавно добро.  
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Даница Радовановић

Професоркин сто: Тишина имагинације, фотографија, 3456 × 4061, 
2018. 

Фотографија представља тренутак у простору преплитања 
дигиталног и аналогног са позадинским кадром природе. 
Фотографија има двослојно значење. Прво, како живимо у 
свеопштем умреженом окружењу, где je виртуелно само 
симулакрум оног аналогног, поставља се питање места 
стваралаца, просветних радника и уметника, и како исти навигирају 
између ове две доминантне сфере а опет остајући у контакту 
и корелацији са природом. Друго, свако од стваралаца разних 
креативних форми, више пута у свом стваралачком процесу 
се суочава са креативним блоком, који овде називам тишина 
имагинације. Вишесатни поглед у празно парче папира, празно 
платно или екран, је саставни део процеса стварања и условљен је 
индивидуално-колективним утицајима. Постићи равнотежу између 
аналогног и природе и виртуелног и унутрашњих процеса кроз које 
пролази сваки стваралац, је акт уметности.
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Харис Рахић

Under Construction, видео, 21’08’’, 2019.

Сликарство схватам као апсолутну слободу, као дубоке импулсе 
који долазе изнутра, а платно-папир, као арену у којој треба 
деловати. Ова слика није настала на штафелају. Желео сам да 
прострем на под јер ми је потребан отпор тврде подлоге. На 
поду се осећам много угодније. Волим да се око слике крећем и 
радим на њој са све четири стране и да будем буквално „унутра“ 
у слици. То личи на методу којом се служе Индијанци који стварају 
слике у песку, како је говорио Полок, објашњавајући порекло своје 
уметности. 

Овим радом, желео сам да наставим са израдом једног опсежног 
сликарског пројекта, који представља наставак започете сликарске 
идеје водиље. То се може посматрати, у уметничком смислу, у 
форми једног сликарског времеплова, који може да се чита кроз 
реалне призоре, али и кроз имагинарна путовања, а да притом 
покушам да останем доследан својој необичној фигуралној 
поетици и визуелном језику, како би остварио узајамни однос 
између реалног света и имагинарног простора. Желим да ухватим 
тај сликарски приказ кроз „акцију”, кретање, да ухватим тај 
тренутни, унутрашњи сликарски израз. 

Кроз комбинацију просторне и предметне стварности, желим да 
створим структуру слике. Та два елемента, предмет и простор 
- под, и њихова међусобна синтеза, ће бити предмет моје даље 
сликарске опсервације. Сматрам да ће та снимљена „акција” 
то непланско кретање у простору, кроз приказ једног реалног 
предмета, дати особеност мог даљег сликарског опуса.
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Небојша Ракоњац

High Noon 1, уље на платну, 80х90 цм, 2019.

Слика High Noon 1 представља једну од слика у низу истраживања 
теме заустављеног тренутка, призор људи који се одмарају 
на плажи, сагласни у доброј вољи и добром расположењу, 
истовремено је интимни и јавни призор.
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Вахида Рамујкић

Архив у нестајању, инсталација, 2018- (процесуални рад)

Основ ове архивске колекције чине објекти без икакве употребне 
вредности и сврхе сакупљени у току месец дана боравка у 
резиденцији Мусеумквартира (Museums Quartier) у Бечу, који су на 
тај начин избегли да постану отпад. Повод креирања архива био је 
да се истражи материјални аспект производње свакодневице, као 
и специфичности и технологија материјала када се ради о односу 
човека и његовог непосредног физичког окружења. Супротно 
уобичајеним архивским збиркама, ова је изразито ефемерног 
карактера - уместо конзервирања експоната у својој актуелној 
форми, њихова трансформација у стање функционалности 
или сврсисходности за природни или друштвени контекст је 
индукована, анализирана и евидентирана. Овај процес резултира 
декаталогизирањем експоната из архиве, и у коначници њеним 
нестанком. 

Метода за организовање и систематизацију архиве разрађена је 
по узору на историјске колекције музеја у непосредном окружењу 
Мусеумквартира - Природњачки музеј (Naturhistoriches Museum 
Wien), Етнографски музеј (Welt Museum Wien) и Историјски музеј 
(Kunsthistoriches Museum) као и кабинета куриозитета (Kunstkrammer) 
као њихове изворишне претече. Знатно угледање у односу на 
Градску ботанчку башту, Музеј анатомија и патологија (Narrenturm), 
Карла Каритас робну кућу, и сл. такође је евидентан. Сви предмети 
садржани у колекцији разврстани су по прецизно утврђеној 
таксономији у односу на каквоћу материјала (органски, папир, метал, 
пластика, стакло, комбиновани), материјална обележја, тежину, 
састав, порекло, првобитну намену, садржај, повезану вредност, и сл.

Евиденција сакупљених објеката показала је да је 80% сакупљених 
објеката чинило део амбалаже за прехрамбене, хигијенске и 
санитарне производе и техничке уређаје, а да је око 20% служило 
администрацији и културно-друштвеним или забавним садржајима.

У зависности од састава, архивирани предмети мењају своју форму 
различитом брзином често и без потребе за додатном интервенцијом. 
За експонате органског састава попут кора авокада, лимуна, 
љуске од јаја и сл. стање промене је иманентно – мање отпорни на 
атмосферу они оксидишу и труле, полако се распадају или напротив 
као семенке лимуна и авокада развијају нови живот. Објекти од 
папира као што су музејске брошуре, флајери, рачуни, карте за 
превоз, разне врсте амбалажа, потопљени у воду лако се разбијају 
на основне компоненте и могу служити изради новог папира или 
заједно са органским материјалом ферментирати у компостно 
земљиште. За то време, објекти других стабилнијих састава – као што 
су пластични, метални и стаклени, захтевају много софистицираније 
технологије за своју разградњу и/или преобликовање, што може 
укључивати високе температуре, силу потиска или хемијске процесе. 

При овом процесу уочено је да се захтева барем исто толико, ако 
не и много више времена и напора (рада) да би се неки производ 
разградио колико је било потребно да се он изради.
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Душан Савковић

Спаситељ, уље на шперу, 420х190 цм, 2019.

Најкраћи опис слика Душана Савковића је спој непостојања 
простора и разигране доколице. Већ из тога се види да је у питању 
уметник који филозофски приступа сликарству, спајајући опречне 
елементе и приказујући тиме прожимање различитих емоција. 
Осим спајања ужасавајућег црног амбиса и шарене доколице, 
Савковић на својим сликама спаја и приказ покрета са статичним 
делом уметности. Први елемент његових слика – непостојање 
простора – потпуно је црнило, попут амбиса. Основа свих његових 
слика тиме изазива ужасавање, или осећај као када „пропадамо“ 
у сну. Потпуно црнило нема ни дна, ни краја, ни горе, ни доле, 
апсолутно никаквог просторног одређења, што је ужасавајуће 
за човека као биће којем је осећај простора a priori урођен. Без 
простора не можемо ни у садашњости да се оријентишемо, а 
иначе смо слепи да предвидимо шта доноси будућност и у којем 
правцу ће нас живот однети. У сред тог црног амбиса, Савковић 
поставља људе и децу која се брчкају у базенима на надувавање, 
седе на плажама испод сунцобрана, возе рошуле, пуштају 
змајеве, читају новине, спуштају се низ тобогане, клацкају се или 
се једноставно сусрећу. Приказује их поп-артистички, користећи 
чисте јарке боје, контрасте, оштре контуре и скоро графичко 
решење фигура. Ти људи на његовим сликама нису окружени само 
амбисом, него их често поставља у разне ситуације које остају 
на тумачење гледаоцу. Руке и ноге већине приказаних фигура су 
издужене кроз све просторе кроз које су прошли, тако да за њима 
не остаје траг, него се управо оне протежу и главни су сегмент сваке 
Савковићеве слике. Коришћењем модуларних формата он излази 
из саме слике и ствара готово скулпторску сцену. 

Соња Јанков
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Маја Симић

Кадар, видео рад, 4'50'', AVI формат, 2019.

У видео раду Кадар је приказан поступак који прати отискивање 
лица, мукотрпно уклањање оног неотиснутог, (отиснути се = 
покренути се), тј. неисказаног, неидентификованог садржаја.

У XX веку се поред одбацивања „пиктуралних“ вредности медија 
као обавезујућих, јавља и отискивање тела као метод сликања - 
тактилни облик репрезентације који затвара јаз између миметичког 
размишљања и његовог модела. Отискивање тела je, као и у 
доба палеолита и неолита, део ритуала, односно перформанса, 
било да је тело употребљено као четкица, тј. сведено на објекат 
(Ив Клајн, Антропометрије, од 1958.), било да је оно естетска 
компонента етичког, нпр. као сведочанство феминистичког 
активизма (Ана Мендиета, Без назива, Серија силуета, Мексико, 
1976). Овим фиксирањем тренутка отискивањем променљиве 
(органске) матрице долази до „реоријентације” графике ка 
концептуалном отиску или ка јединственом отиску као сведочанству 
перформативног чина. 

Када се перформативни или креативни чин заврши, наша матрица/
тело остаје „упрљано", а ми остајемо сами у задатку ослобађања 
од остатака/изласка из ритуала/суочавања са собом. 
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Андреј Синадиновић

Коридори стварности или Посвета Брусу Њуману, аналогна 
фотографија, 43,54х28,86 цм, триптих, 2019.

Заокупљеност новим технологијама многе је усмерила у неку 
врсту тунела на чијем концу, јесте светло, али светло које допире са 
екрана. Да ли смо се негде заглавили или је његово „величанство” 
екран нови прозор у свет? Изгледа да је Брус Њуман далеке 1968. 
године антиципирао, кроз свој Видео коридор, данашње коридоре 
стварности. Наиме, отуђивање као консеквенца ослањања на 
дигиталне посреднике, чини да нас полако гута сурогат стварности.

Аналогна фотографија као медиј у овом случају подсећа на 
заборављене повезнице са чулним доживљајима и неизмењеном 
перцепцијом окружења. Да ли смо у стању да поново видимо свет 
очима детета?
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Ивана Смиљанић

Запамтићеш ти мене, ПВЦ фолија на стаклу, 40х30 цм, 2011/2016.

- Користећи звук, фолије и печате и неке своје интимне белешке, 
креирала сам један необичан амбијент у коме постаје видљиво 
све што се толико тешко види, да ни не верујемо да постоји. Нешто 
пажљиво скривано и луцидно у партнерским односима. И моје чедо 
- слонче, које је израсло у правог, великог слона. Невидљивог. Толико 
великог, да сам и ја поред њега постала невидљива. Мислила сам 
да сам тако невидљива боља мајка. 

- Које глупости, па нисам ја слоница?!

- Уствари, изложба је о моћи, о заслугама и казнама. Невидљивим, 
наравно. О грађанској одговорности. О нормалности. О праву свих 
нас, и мом личном, да ствари назовемо правим именом.

- О слону у соби.

- Ком слону?
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Лука Кнежевић – Стрика

Шта теби недостаје? (из серије Субјективне мере), интерактивна 
инсталација, 2020.

Полароид који је приликом експозиције толико осветљен да се 
и након проласка кроз механизам апарата и развијања које се 
дешава неколико минута након тога не појављује ништа - уместо 
очекиване фотографије у раму полароида је празнина, односно 
бели правоугаоник. У претходних неколико месеци десила се за 
већину неочекивана и драстична трансформација свакодневног 
живота готово свих људи на свету. Сада и овде, одвија се слична 
трансформација, али у обрнутом смеру; тежи се повратку на 
старо, што почиње да делује и неизбежно. Шта теби недостаје?
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Ања Тончић

Unsettle, уље на платну, 100х120 цм, 2019.

Рад Unsettle припада серији цртежа и слика под називом 
Дестабилизација, којом ауторка Ања Тончић представља кинетичке 
визије вртлога дисбаланса који предводи целину приказа путем 
проучавања основа акцелерација, са намером представе 
резултирајућих контраста, волумена, ритмова и вибрација. 
Композитни ликовни односи настали као удео комбинаторике и 
визуелних игри постављају сплет организоване хаотичности која 
постепено сумира конструктивне елементе понуђеног призора и 
функције првобитно представљених форми. Цикличност ротације је 
сукоб колико и пркос, у том кругу све се већ догодило и све изнова 
почиње, једино важно је да динамика окрета не престане. Линијски 
приступ самој илузији ротационог кретања на статичној подлози 
познатим по методологији футуризма и каснијег оп-арта, доводи 
до концептуалног изазивања инертне позиције класичног медија 
(папира или платна) који се генерише кроз приказ слика-покрета.
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Ранко Травањ

Нелагодност у огледалу, акрилик на платну, 150х100 цм, 2019.
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Марија Урошевић

Велика плава мрежа, комбинована техника, 100х35х35 цм, 2020.

Поставку чине две целине које се међусобно прожимају. Централни 
део је Књига уметника, која се састоји из модификованог 
постамента који у себи садржи мобилни телефон уметнице. У 
том мобилном телефону, у галерији са фотографијама, налазе 
се сегменти сећања. Та сећања написана су у форми кратких 
прича. Приче о данима из даље и ближе прошлости писане су у 
подсетнику тог истог телефона у моментима када су уметници 
навирале у сећање. Ова „књига” чува у себи битне, мање битне 
као и потпуно небитне информације чија је истинитост веома 
упитна и које у сваком тренутку могу бити избрисане из меморије 
телефона. Велика је вероватноћа да ће временом бити избрисане и 
из меморије уметнице. 

Велика плава мрежа обузима простор око Књиге. Инспирисана 
Алцхајмеровом болешћу, ова мрежа временом расте и упозорава 
на могуће проблеме у комуникацији. Она је цртеж у простору којим 
се црта време. А тај цртеж може бити било шта. На посматрачу је да 
осети, а затим и одлучи шта је то што мрежа представља. Плетена 
је од паљене жице око које је намотавана плава вуница. Мења се у 
простору и времену и веома је фрагилна. Између осталог, говори о 
пролазности свих ствари и њиховој међусобној повезаности. Попут 
мисли, може да путује у свим правцима.
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Уземљење/Бетон бр. 200
Кустоси: Александра Секулић и Дејан Васић.
Уметници и уметнице: Виган Нимани, Оља Николић Киа 
и Владимир Опсеница, Андреа Палашти, Доплгенгер 
(Исидора Илић и Бошко Простран), Даринка Поп Митић, 
Рената Пољак, Игор Бошњак, Горан Девић, Игор Грубић, 
Лала Рашчић, Далибор Мартинис.
Изложба у новинама, принт, димензије 29,7 цм x 42 цм, 2018/20.

Изложбу Уземљење, у њеном сталном покрету, сместили смо на 
странице часописа Бетон, у његов јубиларни 200. број 2018. године, 
односно у Музеј револуције као нестабилну, детериторијализовану 
институцију. Изложба на новинском папиру стога рефлектује 
измештеност самог догађаја и „ритуала“ изложби које се данас „виде“, 
„обилазе“, деле као искуство у својој пост-продукцији.

Осећај лебдења у свету без хоризонта, симптом је онога што Хито 
Штејер (Hito Steyerl) препознаје као стање без уземљења, groundless. 
Анализом савремених оптичких средстава и естетских пракси у 
представљању субјекта према простору, она долази до конструкције 
субјекта у слободном паду. Суочени са последицама „краја историје“, 
данас, у слободном паду, (не)свесно се одричемо стабилног упоришта, 
окомице. Питање је како ћемо се односити према овом симулираном 
измештању, да ли ћемо натурализовати стање без уземљења или ћемо 
се одважити да га поново тражимо?

Уметнице и уметници у изложеним радовима истраживањем меморије, 
покопане, прекопане, потопљене, пренамењене, поново насељене, 
поново виђене и извођене, указују на то да њен садржај и даље 
представља опасност за рестаурисани систем неједнакости, као што 
и проблем у евокацији хоризонта сведочи о промењеном упоришту. 
Место на које се из стања слободног пада уземљујемо је хронотоп 
будућности, поље које је најтемељније девастирано и напуштено. 
Ватре које ће осветлити нови хоризонт ослободиће уметност – било 
као непредвиђени гест у опустошеној садашњости или као идеја 
континуитета, вечности једног истог пламена.

Захваљујемо се уметницама и уметницима на инспирацији, 
отворености и заједничкој сарадњи. 



67

Габриела Васић

КУДА НА ЛЕТОВАЊЕ? TOURIST GLITCH IMAGES, просторно-светлосна 
фото инсталација, 2016-2020.

Данас смо сви фотографи, захваљујући демократизацији ових 
пракси, путем дигиталних и друштвених медија. Примарно 
туристичке фотографије које су настајале мобилним телефоном, 
у току летовања ауторке у Боки которској (2017), откривају 
грешке у трансферу дигиталних информација и указују на 
непоузданост нових технологија, али говоре и о слободи у дигитално 
конструисаном свету личних неслобода! 

2020. година ће остати запамћена као година у којој је туризам 
укинут, а кретање максимално ограничено. Блокада кретања, 
социјално дистанцирање и изолација су „мере превенције“ 
прописане од стране Светске здравствене организације. 
Данас више него икада, у ситуацији смо да губимо поверење у 
релевантност информација јер су медији који би требало да су 
у функцији јавног информисања, заправо испоставе крупног 
капитала чији власници обликују јавно мњење, зарад остварења 
глобалистичких циљева мега корпорација. 

GLITCH уметност је амбивалентна и односи се на техничко 
механичку грешку у трансферу података са носача на носач, 
као основе за уметничке медијске праксе, док са друге стране, 
указује на типично фунцкионисање дигиталних медија. Присуством 
„glitch-а” открива се права природа дигиталних медија, као 
непоуздана, несавршена и непредвидива. GLITCH АRT аутономним 
дејством технолошке грешке, може фото запису дати извесну 
дозу „ауре”, без ауторске интервенције. У том смислу, ауторка 
присвајањем техничке грешке, настале трансфером података, 
дигиталну грешку уграђује у свој рад, као део своје естетике и 
простора за уметничку интервенцију. Туристички наратив постаје 
предмет личне интерпретације посматрача, а не документ, што 
је била иницијална идеја ауторке фотографија. Ови радови 
својеврсне су дигиталне разгледнице са грешком или рекламни 
панои, којима ауторка покреће и питање „Куда на летовање 2020“?
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Весна Весић

Зимска бајка, видео, 6’13’’, 2016. 

Укрштајући аутобиографске, интимне, историјске и друштвене 
димензије љубави, нацрт за нереализовани филм Зимска бајка 
је замишљен као сам призор љубави. Он тематизује задовољство 
љубави као дијалектички осећај жеље давања и узајамног улагања, 
издржљивости, упорности и патње. 

У мантилу и капи свог оца, представника херојске двадесетовековне 
генерације родитеља, епохе људи који су веровали у бољу будућност 
и за коју су деца била право отелотворење такве будућности, у 
идиличној хладноћи зимског пејзажа, окружена празнином, мислим 
о томе шта ми је одузето, шта дато и шта бих ја могла да дам. Питам 
се коју сцену заправо рекреирам овим чином прерушавања?

„Током последњих декада XX века сазнали смо да је будућност 
готова и да сада живимо у фрактализованом времену. Од тада смо 
суочени са различитим рекреацијама прошлости произведеним за 
различите естетско-политичке циљеве. Наша епоха дестабилизације 
се константно и аутоматски рекалибрише ка стању свеобухватне 
тренутности – овде, сада и свуда! Јурећи савремено, покушавајући 
да „будемо са временом” у глобализованом простору, 
ухваћени смо логиком суперсадашњости коју производи чулна 
преоптерећеност инфо-сфере која нас окружује.” (J.Vesic, Former 
West, 2015)
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Ненад Зељић

Гаврило, акватинта, 70х53 цм, 2019.
Сандучићи, акватинта, 78х54 цм, 2019.

Графике Гаврило и Сандучићи припадају циклусу Сцене. У питању 
су аутентични призори: степенице којима се пењем сваки дан, 
лифтови, сандучићи, аутобуси на стајанци за паузу... Ради се о 
предметима, свакодневним ситуацијама натопљеним мојим 
гледањем. Садржај (сандучићи, светло, графит), назначен у наслову, 
потпуно испуњава формат, не постоји други план. Таквом ликовном 
структуром, представе обичног доводе се у стање загонетности, оне 
сакривају унутрашњу напетост.
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Ивана Живић
Мировање, уље на платну, 100х100 цм, 2020.

Сликарство Иване Живић, иако почива на класичним сликарским 
постулатима, необична је вишеслојна синтеза фигурације и 
фантастике. У коштац са садашњим временом, притиском и 
неизвесношћу, Ивана нам несебично дарује дела акцентоване 
светлости, јединственог времена, композиционог склада и сценичности, 
која славе боју у њеном пуном значењу.

Природа и људи, били су досадашњи изазови (у раним радовима) ове 
уметнице, а у последњих пет година лајт мотив Иваниног стваралаштва 
постале су женске фигуре - пливачице смештене у необичне, 
импозантне ентеријере, често и девастиране – пуне воде. Фасцинација 
водом, у опусу Иване Живић, може да се тумачи двојако – оно што је 
свакако примарно је снажна емоција која потиче из реалних животних 
ситуација, а транспонована је експресијом лица и говором тела главних 
протагонисткиња. Оно што посматрач доживљава је осећај слободе, 
лакоће, неспутаности... иако су у питању нетипични призори, односно 
специфични имагинаријум ове уметнице. Призор и детаљ у опусу 
Иване Живић основа су за надреалну причу, односно она свакодневно 
преноси у необично... мноштвом финеса. Пливачице су издвојене од 
позадине, грацилно засецају ткиво слике, урањају, лебде и крећу се... 
и тако стварају илузију воде. Фигуре су усамљене, заустављене у тим 
имагинарним просторима, раскошним кулисама необичних здања, 
али и руинираним просторима и степеништима... на тај начин бивствују 
- док истражују сопствени унутрашњи свет. 

Маја Живадиновић
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Ксенија Ђуровић и Ана Вуковић

Анкета Како живе ум(ј)етнице?

Доживјела сам случај да су ме као жену отпилили, ајмо то тако рећи. 
Равнатељ једне глазбене школе ме није хтио запослити јер би у 
случају породиљног морао тражити замјену за мене. 

П.Б.
Нисмо ми трупа. Нисмо ми ту због заједничких идеолошких увјерења. 
То је само игра случаја. Овдје људе заправо веже егзистенција.

А.С.

Како живе ум(ј)етнице? је уметничко истраживање о условима рада 
и живота уметница у Београду које Ксенија Ђуровић и Ана Вуковић 
реализују као наставак пројекта који су током 2017. и 2018. године 
иницирале Селма Банић и Нина Гојић са сарадницама на подручју 
Ријеке и околине. Истраживање се спроводи путем упитника 
и обухвата питања на различите теме попут врсте запослења, 
самоорганизације, мајчинства, здравственог осигурања итд. 

Захваљујемо се Селми Банић, Нини Гојић и Тајани Јосимовић на 
иницијалном истраживању и пристанку да пројекат спроведемо у 
Београду, а Мирјани Драгосављевић и Шејми Фере на свесрдној 
помоћи током припрема. Такође се унапред захваљујемо 
свим уметницама које ће попуњавањем упитника допринети 
осветљавању женског рада у култури.

Како живе ум(ј)етнице је подржала платформа Заједничко, а прва 
фаза спроведена током резиденције МултиМадеира у Португалији.
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