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KRATKA 
БИОГРАфИЈА

УМЕТНИчКА 
ИзЈАВА

Формиран у дестабилизованом друштве-
ном поретку, мој свет не функционише у 
оквирима који су задати или који се под-
разумевају, већ подстиче питања о мрежи 
односа. 
Занима ме рад са простором и начинима 
на које простор ступа у интеракцију и омо-
гућује креативне, друштвене и политичке 
фреквенце свакодневице. Простор корис-
тим као начин изражавања и за интервен-
ције, често продукујући радове специфич-
но за вангалеријске амбијенте.
На пресеку различитих медија, моја пракса 
укорењена је у искуству непосредног ок-
ружења. Средства која користим у раду су 
фотографија, текст, звук, глас и светлост и 
њихови скулптурални квалитети који зајед-
но обликују ситуацију у простору. 
Занима ме рад са и за ограничени број пуб-
лике, експериментишући са начинима на 
које искуство може да се подели.

Рођена у Београду 1977. године где живи и 
ради.
Дипломирала и магирстрирала на Факул-
тету ликовних уметности у Београду, и ма-
гистрирала на Институту Пит Цварт у Ро-
тердаму, Холандија и Факултету уметости у 
Плимуту, Велика Британија.
Самостално излагала у галеријама у Београ-
ду (СКЦ, ДОБ, Ремонт, ФЛУ, Рекс), Сомбору 
(Галерија Културног центра Лаза Костић), 
Зрењанину (Савремена галерија), Чачку 
(Уметничка галерија Надежда Петровић) и 
Крагујевцу (СКЦ).
Осмислила, организовала и учествовала 
у бројним групним изложбама у земљи и 
иностранству. 
Добитница награде 25. Меморијала Надеж-
де Петровић 2010. године. 
У сарадњи са другим уметницима иници-
рала је и реализовала више пројеката који 
се баве визуелном уметношћу у јавном и 
приватном простору, као и организацијама 
које воде уметници. 
Од 2010. године аутор је и реализатор фо-
рума УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА, серије јав-
них дискусија међу публиком о одабраним 
уметничким радовима. Уметници о чијим 
радовима су вођени разговори укључују 
Зорана Тодоровића, Милорада Младено-
вића, Драгану Жаревац, Бик Ван дер Пол 
(Холандија), Нину Хехтл (Аустрија/Мекси-
ко), Горана Ђорђевића, Душицу Дражић, 
Вахиду Рамујкић, Зорана Пантелића и мно-
ге друге. Почетком 2014. године објављена 
је опсежна књига посвећена пројекту.
Једна је од оснивача Удружења уметника 
ДЕЗ ОРГ у Београду. Од 2013. године води 
Удружење уметника Фреквенција.
Боравила је у резиденцијалним програми-
ма КултурКонтакт у Бечу и Рондо у Грацу.



БИБЛИОТЕКА
Oбјекат
2012.
Рад је продукован на позив, за изложбу 

Шта се догодило са Музејом савремене уметности? 
Неизложба документације, уметничких интервенција и ентеријера зграде 

2012. године навршило се пет година од када је зграда Музеја савремене уметности затворена 
за јавност због радова на реконструкцији, адаптацији и доградњи који све до данас нису окончани. 

Зграда МСУ – један од најрепрезентативнијих наменски грађених музејских објеката у Србији, 
који је 1987. проглашен и за културно добро – налази се у нефункционалном стању напуштеног 
градилишта и изложена је пропадању. 

Пројекат „Шта се догодило са Музејом савремене уметности?“ декларише се као неизложба зато 
што се у немузеју или дефункционализованој згради у којој не постоје елементарни музеолошки и 
технички услови за излагање уметничких дела и не могу правити изложбе. Неизложба нема форму, 
структуру и архитектуру, она следи затечено стање зграде и представља конгломерат, по 
изложбеном простору насумично расејаних, изјава и знакова који на различите начине рефлектују 
ситуацију у којој се институција налази.

Иако се може схватити као вид протеста, аларм и апел, неизложба је превасходно отворени 
дискусиони форум који отвара низ питања која се баве односом државе и друштва према Музеју 
у актуелном политичком, економском, социјалном и културном контексту. Постулирајући 
„случај Музеја савремене уметности“ као симптоматичан, контраспектакл неизложбе такође 
служи и као платформа за критичко разматрање свеопштег стања у којем се налазе музејска 
инфраструктура, институције културе и савремена уметничка продукција у Србији. 

Део текста кустоса изложбе

Као одговор на позив за учешће у неизложби, рад Библиотека бави се простором 
музејске библиотеке као места на коме се акумулира знање. 

У простору некадашње музејске библиотеке направљене су фотографије сва 
четири зида на којима се виде прашњави трагови претходног коришћења – меморија 
зидова. Рад реконструише четири зида библиотеке у микро-простор који може да 
се покреће, на чијим је спољним зидовима исписана фикционална антиутопија из 
неодређене будућности.



БИБЛИОТЕКА: како рад ради у простору МСУБ



Покретни објекат у простору
2012.

ОД ОД ДО ДО

Мобилни објекат ОД ОД ДО ДО настао је 2012. године и представља медитацију 
на тему ОДлазака и ДОлазака и њихово отеловљавање у симетрична ћирилична 
слова ОД – ДО, која окретањем око сопствене осе час упућују на кретање ка нече-
му, час на кретање од нечега.

Окретањем слова ОД око сопствене осе она хипнотично постају ДО, а ДО 
постаје ОД.

Као што вербализација смерница од–до формира палиндром, тако од–до дају 
конотацију обрнуте акције док заправо представљају узајамно лице и наличје. 

Чудно, али на јапанском „до“ значи пут.



Верзије рада са изложбе у Трећем Београду



СТЕПЕНИцЕ
Графит у ентеријеру
2012.

Изложба „Брисани простор“
Селекција Душице Дражић
Зграда Београдске задруге, Београд
Миксер фестивал 2012. / Миксер на Белефу (Белеф – фестивал фестивала)

Рад Степенице осмишљен је и реализован посебно за простор зграде Београдске 
задруге у Савамали у оквиру изложбе Брисани простор која се дешавала у контексту 
фестивала Миксер. Преплитање просторних, уметничких и интересних сфера, уз 
тензије које притом настају, формирале су рад реализован директно на зиду једног 
од степеништа зграде.

Рад Степенице урађен је као графит, техником уличне уметности, у простору 
унутрашњег степеништа руиниране, а некада велелепне, зграде Београдске 
задруге. Декоративност мноштва обојених тачака уобличених у сферични облик 
успоставља однос са изразитом декоративношћу зграде, остајући ван језика 
декорације којим говори само здање. Обојени кружићи постављени су у облик који 
вибрира на заобљеном зиду изнад подеста између два низа степеника: кретање 
горе–доле које степенице омогућују, ритмичност корака и сугерисање хијерархије 
унутар архитектонике зграде (више–ниже), комуницирају са сферичним обликом 
који нема почетак ни крај, горе ни доле.

Речи КРИЗА УМЕТНОСТИ / УМЕТНОСТ КРИЗЕ, које допуњују сферу, акцентују 
слојевити контекст запуштеног бисера архитектуре, уметничке интервенције 
изложбе и фестивала културне индустрије. Овим речима рад посеже за отрежњујућом 
реалности која у оквирима фестивала делује споредна, а у свакодневном животу 
централна: како данас извојевати критички простор и шта произвести са њим?

Мада мишљен и урађен као трајна интервенција у руинираном простору, рад 
је саструган са зида у акцији визуелног чишћења простора зграде за Октобарски 
салон који се дешавао исте године, упркос концепту Октобарског салона да се ради 
са затеченим стањем у коме се налазила зграда. Ненамерно, управо овај гест указао 
је на перформативност рада Степенице (Криза уметности / уметност кризе).





ГРАДСКЕ МЕТАМОРфОзЕ / 

РЕз

РЕЗ
Галерија Изложба – фотографије, анимације, документација
Дома омладине Београда, 2011.

Изложба РЕЗ проблематизује утицај наглих и готово насилних промена у ткиву 
града. 

Повод за изложбу је чињеница да је Булевар Краља Александра (бивши Булевар 
Револуције) у Београду од 26. фебруара до средине марта месеца 2010. године 
на потезу од Вуковог споменика до Цветкове пијаце остао без више од четристо 
вишедеценијских стабала платана под изговором реконструкције Булевара и 
контроверзним тврдњама да су сви платани трули. Велики број тих стабала имао је 
пречник од једног метра и више, што су готово стогодишња стабла, али је ту било и  
десетак младица засађених тек неколико година раније. 

Кроз ову изложбу преиспитујем себе и публику изложбе колико је овакво 
масовно сечење дрвећа опсежна промена за живот у граду, његову микроклиму, 
архитектонско обликовање града и меморију града, и колико је њихово уклањање 
оправдано због реновирања улице и инфраструктуре, што је било званично 
оправдање градске администрације за овакав чин, уз увођење лаког метроа. 

Сеча платана непосредни је повод за размишљање о третирању урбаног ткива, 
меморије, фактичког и емотивног наслеђа Београда у времену дисконтинуитета. 
Како говорити о очувању градског амбијента и уједно га обнављати, регенерисати, 
осавременити? У ком тренутку замах обнове постаје сопствена гротеска? По мени 
нешто веће и дубље ишчупано је заједно са дрвећем: урбана целина претрпела је 
рез у самој својој сржи, у меморији града, у ономе што је чини (Бео)градом.

Непосредно пред почетак и у току трајања акције сечења платана снимила сам 
преко три хиљаде фотографија, од којих је веома мали део био изложен у Галерији 
Дома омладине. Уз фотографије на изложби се налази и документација о Булевару 
као хабитусу који вековима има свој живот, навике и традицију. Трећа нит у оквиру 
изложбе је процес јавног прикупљања прича везаних за сам Булевар. 
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ГРАДСКЕ МЕТАМОРФОЗЕ 
Самостална изложба у Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић”, Чачak, 2012.
Аудио-визуелна интервенција у простору (вода, речи, фотографије, цртежи, објекти и звук/
глас/наратив)

Рад Градске метаморфозе је непосредни наставак изложбе РЕЗ одржане у 
Галерији Дома омладине Београда.

Друштвени контекст у коме су се ове две изложбе појавиле истовремено је 
турбулентан и испражњен: друштвени оквир у коме стварам рефлектује широки 
спектар унутрашње нестабилности, опортунизма и приватизације јавне сфере. 
Питање урбаног ткива је, по мојим схватањима, потпуно супротно свим овим 
карактеристикама.

Изложба у Галерији Надежде Петровић у Чачку пружила ми је могућност да 
успоставим релацију са сличним, готово истим, феноменом урбаних промена које се 
дешавају у Чачку, па чак и да препознам исти проблем широм Србије. Успостављајући 
релацију између ових паралелних дешавања, рад Градске метаморфозе разматра 
интеракцију индивидуе и његовог хабитуса и шта се мења у њиховом односу, али 
и у самим људима када се градски амбијент мења нагло и до непрепознававања. 

Градскe метаморфозe у извесном смислу проширују причу на симптоматичност 
оваквих догађаја (сече старог дрвећа) као повод за размишљање о међуодносу 
простора и времена. Размишљања о целини радова на овој изложби проистичу из 
упитаности о граду и његовој свакодневици: његовом простору и времену. Изла-
жење из чистог поља културе у поље „света живота“1, где је креативни процес изла-
жење из сопствене зоне комфора и преиспитивање себе и света око себе, изража-
вајући потребу да се себи објасни шта се догодило и који је мој лични удео у томе. 
Зашто сам имала тако јаку емотивну реакцију због сечења платана? Зашто ми се не 
допадају стерилност и генеричност нових градских физиономија, како на Булева-
ру, тако и у многим другим градским језгрима широм Србије? Како размишљати о 
томе и како деловати на свакодневном нивоу? Игнорисати? Прихватити? Толери-
сати? Навићи се? Бунити се? Како визуелизовати немоћ? У ком тренутку је урбано 
трајање постало јавно цензурисано?

Ова изложба је посезање за врстом промишљања и комуницирања из личне 
потребе да се на себи својствен начин сагледа и рефлектује губитак нечега живог 
што је постојало и пре мене, нечега што је значајно трајало у времену и простору, 
што је генерацијама обликовало свет живота и представљало незаменљиву спону 
са природом у граду, што је готово ненадокнадиво сађењем младих платана који ће 
увек бити носиоци трауме системског насиља. 

Изложба Градске метаморфозе бави се начинима на који уметник тражи соп-
ствени глас неслагања.
1 Наташа Мишковић, Базари и булевари, Свет живота u Београду 19. veka, Музеј града Београда, Београд, 
2010.



„Због честих и наглих преокрета судбине, 
које је Београд преживео, онај који буде пи-
сао историју Београда од најстаријих вре-
мена до наших дана, неће имати да пише 
историју једне вароши, већ историју чита-
вога низа градова који су на ономе ћувитку 
изнад утока Саве у Дунав, у току векова, 
подизани и рушени један за другим. И зато, 
кад је Теодор Виловски историју Београда 
називао метаморфозама Београда, заиста 
јој није могао наћи прикладније име.“

Михаило С. Петровић, Београд пре сто 
година, Графички институт „Народна 

мисао“ А. Д., Београд, 1930.

Инсталација са водом у који капљу капи воде, правећи концентричне кругове. На зиду у 
позадини види се цртеж на зиду са речима.

Мобилни цртежи

Аудио-рад емитован у простору



УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА
Форум: публика о радовима визуелне уметности
Пројекат започет 2010.
Боба Мирјана Стојадиновић је аутор концепције, реализатор пројекта и 
модератор разговора.
Целокупна документација свих дискусија, фотографије, монтирани аудио фајлови 
као и текстови о радовима о којима се дискутовало, доступни су на адреси 

http://razgovori.wordpress.com
2014. године објављена је опсежна књига која представља све дискусије 
одржане до објављивања књиге, као и петнаест транскрипата, уз богату визуелну 
документацију.

Продукција савремене визуелне уметности у Београду је веома разноврсна и 
богата. Ко је њена публика: ко је види и на који начин је сагледава? Да ли ови радови 
пружају „храну за мисли“ и коме? Којим темама се они баве и на који начин? Да 
ли уметнички рад може нешто да промени у свакодневном животу? Као одговор 
на ова питања од 2010. године у оквиру пројекта-форума УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА 
реализовано је преко тридесет дискусија међу публиком о уметничким радовима 
и уметничким праксама. 

Пројекат УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА ради са вишегласјем. Он представља серију 
јавних форума, а срж пројекта јесте комуникација између уметничког рада и публике: 
публика је била позивана да дискутује о одабраним и унапред представљеним 
радовима, без учешћа уметника. Уметник је у овом случају постајао публика 
публици, преузимајући пасивну улогу у дискусијама. Учесници у дискусијама били 
су како професионалци, тако и љубитељи уметности или људи које је интересовала 
нека специфична тема којом се бавио рад о коме се дискутовало. Људски капитал 
уткан у дискусије је непроцењив.

Дискусије упућују публику да активно учествује у размени мишљења о уметничким 
радовима, о међуодносу друштва и појединаца овде и сада, и многим културно–
политичким комплексностима свакодневице у Србији и Београду које су релевантне 
за тумачење и разумевање ових радова, али и савремене визуелне уметности 
уопште. Форум даје могућност да се „размишља наглас“, да се ове мисли поделе 
и супротставе без претензија да постоји само један прави одговор и јединствено 
виђење уметности. Он служе као студија случаја крхког стања уметности и њене 
рецепције.
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Фотографије са дискусија

Уметници и пројекти о којима се дискутовало: Горан Мицевски, Мариела Цветић, Ирена Ристић, 
Предраг Терзић, Иван Петровић, Саша Ткаченко, Ирена Лагатор Пејовић, Бранка Кузмановић, 
Милена Путник, Биоскопи: повратак отписаних, Данило Прњат, Нина Хехтл, Горан Ђорђевић, 
Вахида Рамујкић, Душица Дражић, Пети парк – борба за свакодневицу, Наташа Теофиловић, Јелица 
Радовановић Дејан Анђелковић, Милорад Младеновић, Марко Црнобрња, Миша Младеновић, Бик 
Ван дер Пол, Зоран Пантелић, Драгана Жаревац, Лана Васиљевић, Милош Томић, Борис Шрибар, 
Игор Миловановић, Зоран Тодоровић, Николета Марковић, Саша Ракезић алиас Александар Зограф
Партнер пројекта: Културни центар Рекс. Више дискусија реализовано је на позив Музеја савремене 
уметности Београд.
Финансијски пројекат су подржали: Фондација за отворено друштво – Србија, Аустријски културни 
форум Београд, Амбасада Холандије у Београду, Асоцијација Независна културна сцена Србије, 
Програм Београдске независне културе НА СОПСТВЕНИ ПОГОН (2011), као и Место за културу.
Простори београдских дискусија били су: Културни центар Рекс, Музеј савремене уметности, Београд 
(Салон МСУБ и МСУБ на Ушћу), Експедиција ИнексФилм, Магацин у Краљевића Марка, Контекст у 
Месној заједници, Културни центар Београда (Ликовна галерија и Галерија Артгет).



зАСТАВА
2008–2011, Фотографија, текст и објекат

Рад „Застава“ започет је у току мог двогодишњег боравка у Ротердаму 2008. 
године, а завршен је у току мог тромесечног боравка у Бечу 2011. Он се састоји од 
фотографије, кратког текста који објашњава рад и објекта – заставе величине 1,60 
х 3 м.

Рад се одвија око комада наранџастог материјала који је набављен у фабрици за 
заставе Шипмејт у Флардингену, Холандија, а од ког се праве холандске националне 
заставе. (Наранџаста боја проистиче из чињенице да је име холандске краљевске 
породице Орање, што буквално значи наранџасто, па је та боја преузета као боја 
холандске нације.)

Фотографија приказује јакну коју сам искројила и сашила управо од тог комада 
наранџасте тканине. Након документације рашила сам јакну и спојила делове јакне 
у оригинални комад. Шавови могу да се виде на самој тканини.

Овај рад је проистекао из интересовања за појам националног. Првобитно је то 
интересовање побуђено из личне потребе да разумем друштвено превирање у 
Србији и бившој Југославији које се дешавало током деведесетих док сам одрастала, 
а затим као истраживање шта значи национално/националистичко другде, посебно 
у Холандији као месту где сам привремено живела.

Застава представља могућност уписивања појединачног у идеју заједничког, или 
како Бенедикт Андерсон формулише – у идеју „измишљене заједнице“. Ја правим 
напор да не злоупотребљавам идеологију национализма у уметности, већ да је 
истражујем кроз лична искуства активности других људи, резонанци друштва на 
нулти ниво мисли и акција сваке особе. Ово проистиче из оне тачке када је тешко 
одупрети се друштвеним тенденцијама, али када уметничка пракса дозвољава да 
се отелотворе мисли о отпору.



Комад наданџастог платна који се налази пред вама, пре него што је ушивен, био је 
мантил који видите на фотографији, који је пре тога био целовито парче тканине од које 
се праве холандске националне заставе, које је добијено у фабрици застава у Холандији.



ВОДИч КРОз ИзЛОжБЕ И 

ГРАДОВЕ
2010, Аудио интервенција у простору, 25. Меморијал Надежде Петровић, Чачак
Рад је награђен наградом Меморијала.

Водич кроз изложбе и градове јесте интерактиван рад који користи аудио систем 
за информисање и вођење који се користи у туристичкој индустрији. Било да смо 
напоље или унутра, аудио водич објашњава оно што видимо, као и оно што не 
можемо да видимо, али што је уписано у простор.

Са друге стране, сам Водич кроз изложбе и градове користи простор „између“, 
може да се нађе међу радовима других уметника, међу радовима Надежде 
Петровић и радовима младих уметника, између историје и будућности Меморијала, 
међу зидовима његовог простора, на поду, међу прозорима, између погледа и уха, 
између уста и руке.

Водич кроз изложбе и градове може да се открије у простору који делимо са 
другима, у простору који припада само нама, али и у простору који не припада 
никоме. Овај рад дотиче се слојева меморије соба Галерије у којима се некада 
живело, сећања људи који су некада прошли кроз њих, али исто тако уметничким 
радовима који су били присутни у току трајања Меморијала. 

Користећи простор као основну референцу, аудио водичем га деконструишем, 
управо причама о временским слојевима Галерије Надежда Петровић у Чачку 
– бавим се траговима времена у простору и траговима људи у другим људима, 
прошлим, тренутним и будућим. Ово вођење посетилаца кроз изложбу превазилази 
границе самог простора, иако га никада не напушта.

Водичи вас обично одведу негде, али ово неће бити тај случај. 
Ту сте где сте. 
И ја нећу моћи да вам помогнем да стигнете ту где желите да 
идете, јер не знам где ви желите да будете. 
Али ту где сам била, остављам вам траг.



Рад на Меморијалу у Чачку, виде се бројеви на поду



Полазна тачка рада СТАН је бављење приватним простором. За потребе овог 
рада користи се простор приватног стана у коме нико раније није живео, у једној 
од многих новоизграђених зграда на подручју Београда, који се налази у улици 
која је толико нова да нема име. Он представља реалну дестинацију за публику и 
концентрише доживљај око себе. 

Публика у свом односу према простору и игри постала је нераскидиви део рада. 
Она не сведочи нешто што се налази ван ње, већ пролази кроз понуђену ситуацију 
која постаје платформа за сензацију.

Посетилац на почетку добија књигу–бележницу у којој се налази адреса где треба 
да оде и кључеви од стана. У стану се налази неколико могућих окидача асоцијација 
и интеракције са другим посетиоцима који су били у истом том простору, али и 
који ће тек бити ту, као што је диктафон, фотоапарат и текст Валтера Онга „Пишчева 
публика је увек фикција”. Боравак посетилаца се не документује – траг о боравку у 
стану оставља искључиво сам посетилац. Након посете, посетилац је замољен да 
књигу–бележницу и кључеве од стана преда следећем посетиоцу по сопственом 
избору, који ће предати неком трећем, а трећи четвртом итд. Ова процедура се 
понавља свакодневно у току изложбе и као аутор немам никакву контролу над 
њом.

Оно што посетиоци међусобно деле је простор у коме свако борави неко време 
и искуство које могу да поделе са другима преко записа у свесци, на фотографијама 
и на звучном запису на диктафону који се налази у стану. Простор се конституише 
односом посетилаца према њему; следећи ток мисли социолога и филозофа Анрија 
Лефевра може се рећи да он постаје уједно приватни и јавни простор тако што ће 
га посетити људи који никада неће имати употребни однос према њему, већ људи 
који ће се „уписати“ у тај простор и који ће му се препустити.

У ситуацији СТАНА функцију радова упила је дихотомија публика–простор; рад се 
бави могућношћу комуникације публике и простора, бави се где и када и како неко 
долази у додир и везује се за одређену средину и како то производи ситуацију у 
простору.

СТАН

2009.
Догађај у удаљеном стану, реализација у оквиру изложбе „Београд: Неместа“, Салон 
МСУБ кустоскиња Душице Дражић и Уне Поповић
Организација и продукција: Музеј савремене уметности Београд



Фотографије које су направили посетиоци током боравка у стану



Поновна посета Београду

Хотел Њујорк. Упит у локацију

Дводневни догађаји малог формата
2007, Хотел Њујорк, Ротердам/Холандија
2008, Хотел Касина, Београд

Дводневно дешавање малог формата „Хотел Њујорк. Упит у локацију“ резултат је сарадње Гундис 
Ир Финбогадотир (Исланд), Маје Бекан (Србија/Холандија), и Бобе Мирјане Стојадиновић (Србија/
Бугарска) који је подржан од стране института Пит Цварт.
„Поновна посета Београду“ наставак је догађаја/пројекта „Хотел Њујорк. Упит у локацију“. Београдски 
догађај је адаптирала и реализовала Боба Мирјана Стојадиновић, а продуцирао га је  Удружење 
уметника ДЕЗ ОРГ
Трећи део овог низа дешавања био је каталог „Ротердам поново посећен. Поновна посета Београду“ 
као наставак дешавања у другом формату – књизи. 

Однос према „далеком“ и репрезентацији самој по себи био је главни разлог у 
одабиру простора Хотела Њујорк за дешавање. Простор хотела увео нас је у нијансе 
историјске промене појма кретања, путовања, емигрирања, бежања, и можда 
натраг на путовање.

„Хотел Њујорк. Упит у локацију“ и „Поновна посета Београду“ били су дискретни 
догађаји за које је била потребна резервација преко електронске поште да би се 
посетили, а сам позив је био неодређен у оној мери која није откривала тачно шта 
ће се десити, нити тачно где. Посете су окупљале од једне особе до малих група од 
по четворо у истом простору и трајале су по 45 минута у току дана.

По доласку у заказано време испред хотела, посетиоци су били одведени и 
остављени пред вратима собе да се сами суоче са простором и истражују га. У 
собама су били инсталирани радови преко десет различитх аутора за сваки догађај. 
Радови су били реализовани специјално за догогађаје и обухватали су перформансе 
1:1, интервенције у простору, фотографије, објекте, звук, видео... при чему је 
највише три рада било представљено у истом тренутку. Однос посетиоца, простора 
и ауторства постао је међусобно условљен.

Сваки појединачни доживљај може да се сагледа као калеидоскоп комплексног 
дешавања у истом простору у току два дана. Посете нису ни на један начин 
документоване и једини документ дешавања у собама је у меморији посетилаца.



Поглед из собе 701 
Хотела Касина у паузи 
дешавања

Рад–постељина 
Драгана Рајшића у 
соби Хотела Касина

Рад–писмо Емили Кјоко 
Сноуден у соби Хотела 
Касина



Ја сам рођена у земљи чији је интегритет растурен на веома спектакуларан начин.
Ово је нешто што је постало део свакодневице у толикој мери док сам одрастала 

да је осећај привремености простора постао нешто што сам пројектовала, али и 
препознавала, у другим срединама.

Када сам се привремено преселила из Београда за Ротердам, моја перцепција је 
осцилирала између ова два места, а нове ствари биле су необично препознатљиве. 
Ово ме увело у низ неизвесности и питања, чије је основно питање било: ко је 
тачно „други“ у оваквој ситуацији? У којој мери искуство места може да се подели 
са другима?

Ипак, не могу све ово да припишем само тренутној дезоријентацији, док су 
бројна питања добила различите нијансе у новом окружењу: како наставити са 
„нормалним“ животом а да се игнорише деструктивни део мене, тебе? Када и ко 
конституише параметре нормалног живота? Колико далеко сам спремна да одем 
не бих ли осигурала „добар живот“ за моју породицу и себе? Који је дијапазон 
мојих интереса?

Овај рад је настао 2008. године у Ротердаму као резултат потребе да се чињенице 
поставе у поредак који има смисао, док се узимају у обзир амбивалентности. Рад 
представља инсталацију чији је фокус видео рад са истим називом као и инсталација, 
Процеп у целини, у оквиру ког се види камера која прелази раздаљину од атељеа 
до знака ХЕМА који се налази на централном тргу у Ротердаму. Глас који прати 
видео “размишља наглас” о начинима на које геополитичке околности формирају 
личну перцепцију – прича је лична, али може да се сагледа и као универзална. 
Видео Сирене, осим подударности са митским бићима које својом песмом привлаче 
морнаре и одвлаче их на дно мора, плени звуком ваздушних сирена - оригиналним 
звуком снимака мирних градских призора. Објекат у облику слова Н је оригиналне 
величине као слова у логу фирме ХЕМА/НЕМА на Тргу Берзе у Ротердаму. Слајд-шоу 
представља мирно прегледавање спектакуларних призора излазака сунца изнад 
градског језгра Ротердама – колико мноштво ових призора уноси поглед „изван 
слике“ и одређену „перспективу“ толико и растерећује тензију рада и балансира га.

ПРОцЕП У цЕЛИНИ

2008, Инсталација која се састоји од:
Процеп у целини, видео
Сирене, видео
Сун_це, компјутерски слајд шоу 
Објекти



Изложбена ситуација, ТЕНТ. Ротердам, Холандија



ПРОЦЕП У ЦЕЛИНИ, 
видео, 16 мин
Овај рад представља 
видео снимак шетње 
кроз Ротердам у 
пратњи женског гласа 
који медитира о 
трансгресији насиља.

СИРЕНЕ, видео, 10мин
Видео снимак приказује мирне дневне 
призоре, док има кореспондирајући звук 
пробоне сирене за јавни простор у случају 
опасности. Нико од пролазника не делује 
као да примеђује сирене.
Сирене су снимци месечних проба које 
се дешавају у Ротердаму сваког првог 
понедељка у месецу тачно у подне.
Неко би такође могао да их назове и 
пробама за катастрофу.

СУН_ЦЕ, дигиталне 
фотографије које 
се приказују као 
компјутерски слајд-
шоу.
Око 350 
фотографија 
излазака сунца 
изнад Ротердама 
снимљено је са исте 
тачке у периоду од 
две године.



ХЕМА (латинично НЕМА) 
је корпоративни лого ланца робних кућа, веома заступљеног у Холандији. Ја сам га читала ћириличном 
азбуком као означитеља нечега чега нема на ротердамском Тргу Берзе на коме се трговачка берза једне 
од највећих лука на свету налази већ вековима.

Фотографија представља слова НЕМА утиснута у меку кожу надлактице. Овај жиг брзо бледи 
и не оставља никакав траг. Холандски симбол доступности потрошачке робе је у приватном 
читању на перформативан начин реализовао своје непостојање као шири симбол нечега чега 
нема.



ГАЛЕРИЈА 

и

УЛАз

2005–2006, Просторне инсталације

Рад Галерија представља фотографије делова спољне стране галеријских зидова, 
увеличане до величине која делује као сâм призор уживо, које су постављене тачно 
на местима на којима су призори снимљени, али са унутрашње стране галерије. 
Фотографије откривају да се око галерије налазе лифт, канцеларија, ресторан и 
ресторански тоалети.

Ситуација са којом се посетилац суочава у раду Улаз је јако осветљење постављено 
у излогу Галерије. Светла, у комбинацији са плавом полупрозирном фолијом 
залепљеном на стакло, праве „светлосни зид“ који онемогућава поглед унутра, али 
и изнутра споља. Улазећи у галерију, посетилац схвата да је галерија потпуно празна. 
Ситуација коју праве светла је отворена, потпуно потентна, али испражњена.

У обе ситуације сама галерија не даје ништа више информација него што је 
она сама, изложена. Посматрањем галеријског простора намеће се упоређење 
различитих зидова: суочавање две стране истог зида исто тако суочава две 
реалности, које обично немају никакву додирну тачку, осим зида који их дели; зид 
је управо и направљен да раздваја два сасвим различита простора. Истраживање 
површине која раздваја оно што називамо „галеријом“ од „реалног света“ чини 
видљивим колико је та гранична линија танка и осетљива.

У случају радова Галерија и Улаз ја се бавим менталном сликом ГРАНИЦЕ и шта је 
то што раздваја две целине. У случају Галерије то су били зидови, а у случају Улаза 
то је био сам улаз као врата од стана, куће, улазна капија, као пробој у нешто боље, 
више, трансцендентално.

У случају ових радова бавим се галеријским простором као менталним простором.



ГАЛЕРИЈА, 2005, Сајт-
специфик  интервенција у 
простору, пет фотографија 
дигитално штампаних на 
дрвеним плочама великог 
формата, Галерија Дома 
омладине Београда



УЛАЗ, 2006, Светлосна инсталација у излогу галерије, Галерија ФЛУ, бЕОГРАД
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