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Дипломирала и магистрирала на Факултету ликовних уметности 
у Београду, и магистрирала на Институту Пит Цварт у Ротердаму, 
Холандија и Факултету уметости у Плимуту, Велика Британија.

Самостално је излагала у галеријама у Београду (СКЦ, ДОБ, 
Ремонт, ФЛУ, РЕКС, КЦ Град), Сомбору (Галерија Културног центра 
Лаза Костић), Зрењанину (Савремена галерија), Чачку (Уметничка 
галерија Надежда Петровић), Крагујевцу (Галерија Студентског 
културног центра) и у Црној Гори на Цетињу (Атеље ДАДО, Народни 
музеј Црне Горе). Осмислила је, организовала и учествовала у 
бројним групним изложбама у земљи и иностранству, укључујући 
Меморијал Надежде Петровић, Чачак; ТЕНТ. Ротердам/Холандија; 
Кловићеви двори, Загреб; Музеј савремене уметности Београд; 
ПАРКО, Порденоне АРте Контемпоранеа, Порденоне/Италија; 
Национални музеј Словеније, Љубљана/Словенија; Палацо Форти 
галерија модерне уметности, Верона/Италија, итд. 

Добитница је награде 25. Меморијала Надежде Петровић у Чачку. 

У сарадњи са другим уметницима иницирала је и реализовала 
више пројеката који се баве визуелном уметношћу у јавном и 
приватном простору, као и организацијама које воде уметници. Од 
2010. године је аутор и реализатор пројекта-форума УМЕТНИК КАО 
ПУБЛИКА, серије јавних дискусија међу публиком о одабраним 
уметничким радовима. Почетком 2014. године објављена је 
опсежна књига посвећена пројекту. http://razgovori.wordpress.com

Боравила је у резиденцијалним програмима КултурКонтакт у 
Бечу (2011.), Рондо (2013.) и Градска културна мрежа/CCN (2014.) у 
Грацу, и Кунстлерхаус у Дортмунду (2014.).

Њени радови налазе се у колекцијама Музеја савремене уметности 
Београд, Теленор колекције савремене српске уметности 
(Београд), Савремене галерије Зрењанин, Студентског културног 
центра Крагујевац, Народнoг музеја Црне Горе, итд.

bobaart@gmail.com

http://bobaart.wordpress.com
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Након дугог периода рада са звуком, фотографијом и текстом, а пре 
свега са физичким простором, представљам серију радова на папиру 
великог формата, који су рађени шаблонима различитих врста. Та-
кође, на самом отварању ће бити изведен перформанс печатирања 
свега што публика донесе печатом „ПРОДАТО”.

Ова два наизглед неспојива геста леже на прагу артикулације, они 
отелотворују нејасни осећај конфузије и безнађа, привидне бес-
перспективности, као и ’од-припадања’ у смислу у коме је тај термин 
сковала Ирит Родоф1. Мој рад рефлектује околности неизвесности, 
беспућа, растакања друштва и сасвим неизвесне перспективе, како 
професионалне, тако и међуљудске.

Печат који потврђује да је нешто ‘продато’ одговор је на свеопшту 
атмосферу распродаје општег добра у Србији (пратећи тенденције 
у целом свету): образовања, здравства, па онда друштвених стано-
ва, фабрика, јавног градског простора... свега онога што је дужи вре-
менски период припадало свима (макар декларативно), што сада 
бива продато и купљено као да је кромпир на пијаци, банализовано, 
обезвлашћено и потпуно беспризорно дато на тржиште коме не сме 
да припада. Стога, публика је позвана да донесе своје дипломе, па-
соше, потврде о држављанству и власничке листове, али исто тако 
папире од вредности и ауторска уметничка дела, затим књиге, гра-
фике, фотографије, путне карте, географске мапе, све оно што би на 
себи „гордо“ понело печатирану потврду промене власника након 
неизоставне новчане трансакције.

1	 „У	разговору”	са	Катрин	Давид,	Ирит	Рогоф	разматра	могућност	
промене	прихваћених	односа	између	људи	и	места	које	је	установила	тради-
ционална	географија:
„Како	можемо	да	направимо	од-припадање	неком	врстом	активног	просто-
ра	којим	би	се	некако	успостављао	однос	са	простором,	а	не	кроз	поис-
товећивање	које	изискује	национална	држава?	Како	можемо	да	нађемо	цео	
скуп	стратегија	којима	успостављамо	однос	према	одређеном	месту	тако	што	
се	активно	‘од-припадамо’од	њега?	За	мене,	то	је	веома	активан,	готово	
дневни	процес	по	коме	ти	непрекидно	покушаваш	да	промишљаш	позициони-
рање	–	сопствени	непрекидно	могућ,	непрекидно	измештајући	положај	према	
месту.”

Rogoff,	I.	“In	conversation,	Catherine	David	and	Irit	Rogoff”,	From	
Studio	to	Situation,	ed.	Claire	Doherty,	Black	Dog	Publishing	Limit-
ed,	London/England,	2004

Насупрот хистеричној потврди опште распродаје, садржај шабло-
на којима су израђени цртежи на папиру изложени на зидовима је 
двострук – орнаменталан и текстуалан. Радови користе боју и обли-
ке, а ту и тамо појављују се речи – речи као визуелна поезија, речи 
као оно што ‘информише наш поглед у граду’2. Ови цртежи су можда 
оно што остаје кад се све распрода.

У преиспитивању ових мисли настају гестови у друштвено и култур-
но маргиналном простору Магацина. Ови радови рађени су специ-
фично за простор Магацина у Краљевића Марка, они су инспирисани 
не-простором Магацина, не-галеријским амбијентом, не-публиком 
која неће доћи да је види. Зачудно, околности не-призорности из-
ложбе у настајању не дају радовима ни пркос, ни очај, већ невероват-
ну слободу – простор за постојање, простор за промишљање. „Проћи 
ће“ је изложба која ће проћи, која ће (мени) можда успоставити тре-
нутни баланс између неизвесности и одређеног угла посматрања, 
да би убрзо потом радови били склоњени у тубе, на суво и тамно, 
и оставили простор Магацина за неке друге (не)изложбе, а простор 
уметничког стваралаштва аутора за неке следеће радове који ће из-
разити веома одређене ставове. Ова изложба је острво, празни прос-
тор у који се ништа не уписује, као што је случај са самим Магацином; 
или то бар тако изгледа. Ова изложба не преноси ни једно конкретно 
становиште, ни једну артикулисану референцу, она је управо бреме-
нита стањем конфузије.

2	 „Богатство	речи	има	овде	главну	улогу	зато	што	је	то	оно	што	тка	
ткиво	навика,	образује	поглед,	информише	предео”.

Augé,	M.	Non-Places.	Introduction	to	an	Anthropology	of	
Supermodernity,	Verso,	London-New	York,	1995



Боба Мирјана Стојадинови
ћ  •  ПРОЋИ ЋЕ

Организација домаћин: P
ro

ArtO
rg

 у
 с

ар
ад

њ
и 

са
 Д

ом
о

м
 о

м
л

ад
и

н
е 

Б
ео

гр
ад

 и
 Ф

ре
кв

ен
ци

јо
м • 

Изложбу је
 подржало Министарство културе и информисања Републике Србије

МАГАЦИН   ••   Ул. Краљ
евића М

арка 4, Б
еоград

   ••    10 – 18. 9. 2015.

Отварање са перформансом
четвртак, 10. септембар од 20ч


