
Упутство за коришћење изложбе

На врху степеништа наћи ћеш две батеријске лампе. Узми једну. У 
простору је мрачно.

Наћи ћеш и слушалице са справицом за репродукцију звука (МП3 
плејер). Узми такође један комплет. Укључи. Ако ти треба помоћ 
слободно је тражи: можда се батерија потрошила, можда се нешто 
покварило...

Овај водич ће те водити кроз просторе у којима се увек 
привремено налазиш: простор галерије, простор детињства, 
простор будућности; простори којима никада нећеш припадати, 
али те то не спречава да их посећујеш. 

Бројеви које будеш видео уз сваки предмет означавају звучну 
нумеру која је нумерисана баш тим бројем. Кад дођеш до 
предмета чији „звук” желиш да чујеш, на справици за репродукцију 
звука нађи нумеру са бројем који стоји уз одабрани предмет и 
активирај је. 

Пред тобом су приче-пунктови код којих можеш да застанеш, 
бирајући на крају сваке приче која ће бити следећа. Не мораш 
приче да пратиш по бројевима 1-2-3 и даље. Бирај сам своју 
авантуру. Не постоји рецепт за твоју аванутуру – бирај је сам.

Уђи у простор где год желиш. Пажљиво гледај и слушај. Слободно 
дирај ствари. 

Видимо се!

Галерија Ремонт, Маршала Бирјузова 7, Београд
7–25. 11. 2016.

Мирјана Боба Стојадиновић

САН ЗИМСКЕ НОЋИ или ПРЕЛАМАЊЕ СВЕТА
Самостална изложба

Новембар 2016, најкраћи дани током године. Мрак.
Звук олује у Грацу, метроа у Лондону, протеста са звиждаљкама 
испред банке у Београду,  војног маневра у Софији, штиклица у 
ходнику Де Апела, дефиле навијача Теразијама, отапање снега, 
цврчци лети на Топчидерској звезди, звук веслања у каналу 
у Дортмунду, јато врабаца у београдским бамбусима, граја у 
Музејском кварту у Бечу, морски таласи 31. децембра у Херцег 
Новом, улични свирачи у Прагу, ходања по шљунковитој стази 
у Венецији... Сваки звук размењује нешто са предметима, 
фотографијама, цртежима и текстуалним радовима, кестеновима, 
облуцима, лампицом за бицикл... са причама о бесмртности, 
будућности, гласу, граду, тишини, храни, јутру, калеидоскопу, 
киши, љубави, месецу, путовањима, ратовима, рекама, срећи и 
страху, странцима, сузама и тајнама, ветру...
Свет се прелама кроз интимну перцепцију искуства простора, 
времена и односа који се успостављају и растакају. 
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