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25. Меморијал Надежде Петровић
25th Nadežda Petrović Memorial
Ja sam to sto jesam / I am what I am

Директор Меморијала/ Director of the Memorial:
Милица Петронијевић Milica Petronijević
Уметнички директор / Artistic Director:
Миодраг Кркобабић Miodrag Krkobabić
Кустоски тим/ Curatorial team:
Маја Ћирић, Душица Дражић, Мирослав Карић, Уна Поповић
Maja Ćirić, Dušica Dražić, Miroslav Karić, Una Popović
Арт директор визуелног идентитета / Art director of visual Identity:
Mirko Ilić Mirko Ilić
Визуелни идентитет/ Visual identity:
Proto office (Александра Жиравац и Исидора Николић)
Proto office (Aleksandra Žiravac and Isidora Nikolić)
Жири за награде/ Jurу for Awards:
Дарка Радосављевић Васиљевић Darka Radosavljević Vasiljević
проф. Жан Франсоа Гитон prof. Јеan-François Guiton
проф. Мрђан Бајић prof. Mrđan Bajić
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ЈА САМ ТО ШТО ЈЕСАМ
I AM WHAT I AM
Концепт излoжбе и избор уметника/ Curated by
Маја Ћирић Maja Ćirić
Уна Поповић Una Popović
Душица Дражић Dušica Dražić
Мирослав Карић Miroslav Karić

Уметници/ Artists:
Рикардо Бенаси Riccardo Benassi
Зорица Чолић Zorica Čolić
Тина Гверовић/ Синиша Илић Tina Gverović/ Siniša Ilić
Ана Крстић Ana Krstić
Медијска археологија Media archaeology
Горан Мицевски Goran Micevski
Младен Миљановић Mladen Miljanović
Авојшка ван дер Молен Awoiska van der Molen
Иван Петровић Ivan Petrović
Proto Office Proto Office
Вахида Рамујкић/ Хит Бантинг Vahida Ramujkić/ Heath Bunting
Наоми Т. Салмон Naomi T. Salmon
Дубравка Секулић Dubravka Sekulić
Slavs and Tatars Slavs and Tatars
Боба Мирјана Стојадиновић Boba Mirjana Stojadinović
Јан де Вулф Jan de Wulf
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Надежда Петровић

Nadežda Petrović

Рођена у Чачку 1873. године, умрла у Ваљеву
1915. Од 1884. године са породицом живи у
Београду. Вишу женску школу завршила у
Београду 1891. године. Следеће, (1892) го
дине полаже испит за наставницу цртања у
средњим школама и постаје ученица у атељеу
Ђорђа Крстића. Године 1896/97. похађа школу
код Кирила Кутлика. Од 1898. године почиње
школовање у Минхену у атељеу словенца Антона
Ажбеа. Већ 1900. године имала прву самосталну
изложбу у Београду. Године 1901. започиње
рад у атељеу Јулијуса Екстера у Минхену. Од
1904.године ангажује се у домовини око Прве
југословенске уметничке из
ложбе, оснивања
Ладе (Друштва српских уметника) и Прве
југословенске уметничке колоније (Сићево,
Пирот 1905. године). До 1912. године излаже
на многобројним изложбама: Изложба Ладе;
Изложба југословенске колоније 1907; Изложба
српског уметничког удружења 1908; Друга
самостална изложба у Љубљани 1910; исте
године у Паризу на Јесењем салону и у Загребу
у оквиру групе Медулић; наредне 1911. године
излаже у српском павиљону на Међународној
изложби у Риму, на Салону интернационалне
уније и Јесењем салону у Паризу. У Београду
1912.године отвара сликарску школу и учествује
на Четвртој југословенској изложби. У Првом
балканском рату учествује као добровољна
болничарка на фронту. Са српском војском је
поново 1913. и 1914. године. Умрла је у Ваљеву,
од тифуса, где је била на дужности добровољне
болничарке.

Born in Čačak 1873, she died in Valjevo in 1915.
She moved with her family to Belgrade in 1884.
In 1891 she finished the Women’s College in Bel
grade. The following year she passed her ex
amination and became a drawing teacher in high
school and a student in the studio of painter Đorđe
Krstić. She attended classes in the private school
of Kirilo Kutlik in the year 1896/97. In 1898 she
started her artistic education in the studio of Slo
venian painter Anton Ažbe in Munich. Already in
1900 her first solo exhibition of paintings was held
in Belgrade. In 1901 she started working in the
studio of Julius Exter in Munich. From 1904 she
worked in Serbia on the organisation of The First
Yugoslav Art Exhibition, founadation of Lada (Ass
otiation of Serbian artists) and The First Yugoslav
Art Colony (Sićevo, Pirot 1905). By 1912 she ex
hibited works at numerous exhibitions: Lada Ex
hibition, 1906; The Yugoslav Art Colony Exhibition,
1907; Serbian Art Association Exhibition in 1908;
the second solo exhibition in Ljubljana 1910. In the
same year she exhibited at the Autumn Salon in
Paris and in Zagreb with Medulić Art Group. In
the following year she exhibited her works in the
Serbian Pavilion at The World Exhibition in Rome,
the International Union Exhibition at the Autumn
Salon in Paris. In 1912 in Belgrade she opened
her own school for painters and took part in The
Fourth Yugoslav Art Exhibition. She spent years
of The First Balkan War as voluntary nurse at the
front, and again with the Serbian Army in 1913/14.
She died in Valjevo, infected by typhus, on duty as
a military nurse in 1915.
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Меморијал Надежде Петровић

Nadežda Petrović Memorial

Милица Петронијевић

Milica Petronijević

Меморијал Надежде Петровић

Nadežda Petrović Memorial

Меморијал Надежде Петровић најстарија је и
једна од најзначајнијих ликовних манифестација
на просторима некадашње Југос лавије. Основан
1960. године, јединствени је живи споменик
Надежди Петровић (Чачак, 1873 - Ваљево, 1915)
који на специфичан на
чин продужава њена
уметничка и људска опредељ ења.
Меморијал (што значи сећање) поштује извор
не, етичке и естетичке принципе животног дела
Надежде Петровић, зачетника српске модерне
уметности, пионира у формирању јавне ликовне
сцене (инспиратор и организатор првих изложби,
колонија, удружења ликовних уметника, школа...),
великог српског патриоте, али и поборника идеје
јужнословенског култ урног јединства.
За пет деценија свога постојања, Меморијал и
Уметничка галерија “Надежда Петровић” дали
су Чачку не само посебно уочљиву димензију
којом је његова културна физиономија постала
занимљива и упечатљива, већ и значајно место
у савременој ликовној (визуелној) уметности.
Такво реномирано место на актуелној ликовној
сцени Меморијал Надежде Петровић изборио
је инсистирањем на високом квалитету и
доследном праксом поштовања од Надежде на
слеђених уметничких и политичких концепција.
Њена мисао о ликовној уметности као средству
најотвореније комуникације ме
ђу људима,
инспирисала је организаторе Ме
моријала и

The Nadežda Petrović Memorial is the oldest and
one of the most important fine art manifestations
in the regions of former Yugoslavia. Founded in 1960,
it is a unique, vivid monument dedicated to Nadežda
Petrović (1873, Čačak – 1915, Valjevo) which, in a specific way, continues her artistic and human orientations.
The Memorial, which means memory, has had the
main task to respect authentic, ethical and aesthetic principles of the life work of Nade`da Petrovi}, the
creator of Serbian modern art, the pioneer in forming
the public fine art scene (the inspirer and organizer of
the first exhibitions, colonies, associations of fine artists, schools …), the great Serbian patriot as well as
the supporter of the idea of the South-Slavic cultural
unity.
For five decades of its life, the Memorial and the Art
Gallery “Nadežda Petrović” have given Čačak not only
an extra visible dimension, by which its cultural character has become interesting and impressive, but also
a significant position in conteporary fine (visual) art.
Such a renowed position on the contemporary fine
art scene has been provided by the Nade`da Petrovi}
Memorial that insists on high quality and persistent
practice of respect of artistic and political conceptions
inherited from Nade`da. Her idea about fine art as a
means of the most open communication among people, inspired the organizers of the Memorial and de-

Директор Меморијала Надежде Петровић
Директор Уметничке Галерије “Надежда Петровић”

Director of Nadežda Petrović Memorial
Director of the Art Gallery “Nadežda Petrović”

10

Katalog Memorijal 2010.indd 10

12/27/2011 2:08:45 PM

одредила његов карактер. Све до несретних
ратних догађања, распада Југославије почетком
90-их, Меморијал Надежде Петровић неговао је
дух и традицију Прве југословенске уметничке
изложбе из 1904. године на којој су излагали
уметници
свих
та
д ашњих
југословенских
република али и уметници из Бугарске, Мађарске,
Пољске, Ита
лије и Француске. Надеждино
уверење да је уметничко дело израз слободне
интерпретације духовног садржаја, утицало је да
се на Меморијалу представља нова умет
ничка
пракса, односно актуелности у оквиру савремене
ликовне сцене настале између два Меморијала.
На 24 до сада одржана Меморијала излагало је 507
уметника, 8 арт група и 15 уметника у ревијалном
програму, а свака изложба била је аутентичан
пресек савремене ликовне и визуелне продукције
кроз сусрет-дијалог генерација и различитих
уметничких поетика и језика, тумачена ра
з ли
читим теоријским приступима селектора.
Како уметност, као витална дисциплина људског
духа, прати човекову судбину и одражава све ње
не мене, то и Меморијал, као један вид (не)мог ућег
институционализовања уметнос ти, одс ликава
друштвене промене, због чега су се временом
мењали и неки принципи његовог организовања:
од ревијалних до тематских, проблемских и(ли)
селекторских изложби.
Задатак Меморијала Надежде Петровић да
представља актуелну ликовну сцену и да у њу
утискује и свој печат, тесно је повезан и одређен
судбином друштвено-политичког окружења. Иако
се може тврдити да није подлегао диктатима
званичних државних политика, Меморијал је де
лио друштвену судбину - имао је југословенски
карактер (1960-1990), али и клаустрофобичност
“затвореног друштва” у време изолације (19902000), као и предзнак “демократичности” у време
напора за повратак у свет преко Балкана и
југоисточне Европе...
Сто година после Надеждиног ангажовања на
српској ликовној и друштвеној сцени сусрећемо
се са готово истоветним егзистенцијалним пи
та
њима државности, националног и кул
т ур

termined its character. Until the unfortunate war, the
split of Yugoslavia at the beginning of the 1990s, the
Nadežda Petrović Memorial had cherished the spirit
and tradition of the First Yugoslav Art Exhibition from
1904. On that occasion the artists from all former Yugoslav republics exhibited their works as well as the
ones from Bulgaria, Hungary, Poland, Italy and France.
Nade`da’s belief that a work of art is an expression
of free interpretation of spiritual content influenced
the Memorial to present a new art practice, that is,
actualities of contemporary fine art scene which are
characteristic for the period between two Memorials.
At twenty-four held Memorials so far, 507 artists, 8
art groups and 15 artist in the review program have
exhibited their works and each exhibition has been
an authentic focus of the contemporary fine art and
visual production through the meeting – dialogue of
generations and various artistic poetics and languages, interpreted by various theoretical approaches of
the selectors.
Since art, as a vital discipline of man’s mind, follows
man’s fate and reflects all its changes, the Memorial
does the same: as a form of (im)possible institutionalizing of art it reflects social changes and therefore
some principles of its organizing have changed in
time: from revial up to thematic, problematic, selector’s exhibitions.
The task of the Nadežda Petrović Memorial - to present the modern fine art scene, leaving its own impression, is closely connected and determined by the
destiny of the social-political milieu. Though it can
be claimed that official state politics hasn’t influenced the Nadežda Petrović Memorial, it has shared
the destiny of the society – it had a Yugoslav character (1960-1990) but also a claustrofobia of “closed
society” in the peiod of isolation (1990-2000) as well
as”democratization” in the period of efforts to come
back into the world over the Balkans, Southeastern
Europe…
A hundred years after Nade`da’s taking an active part
on the Serbian fine art and social scene, we deal with
almost the same existential questions of statehood,
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ног идентитета, односно признавања и пре
познавања аутентичности у европском друш тву.
У оквиру интеграционих циљева целог друштва
назначених последњих година, а у најбољој
традицији Надеждиних проевропских тежњи,
изложбе 22, 23. и 24. Меморијала Надежде
Петровић отвориле су дијалог домаћих и страних
уметника, остварујући свој изворни задатак – да
буду место за слободно изражавање и размену
стваралачких идеја и искустава.
25. Меморијал Надежде Петровић у свом
предзнаку носи значај јубилеја. Заправо дво
струки јубилеј - 50 година трајања и 25. по
реду организован Меморијал, подразумевао је
проширене садржаје манифестације, сумирање
ре
зултата, оцену успешности. Организатор
се одговорно определио, не за слављеничку
еуфорију, већ за професионално сагледавање
досадашњих резултата. Тим поводом приређена
је мултимедијална, документарна излож ба о до
сада организованим изложбама и објављена је
публикација “50 година Ме
моријала Надежде
Петровић” које на док ументован начин говоре о
успонима и падовима, учесницима – уметницима,
селекторима, сарадницима, одређујући место и
значај Меморијала Надежде Петровић на умет
ничкој сцени Србије, ех Југославије, региона.
Сама манифестација, 25. Меморијал Надежде
Петровић, у духу неколико предходних, на
с та
вља опредељење ка међународном карактеру
и представљању млађих, на ликовној сцени
присутних и афирмисаних уметника. Као и сви
предходни, одсликава не само савремену ликовну
праксу већ и друштвене околности у којој сцена
постоји. Оно што је као ново донео овај Меморијал
Надежде Петровић је опредељење за младе
селекторе који, ово
г а пута, наступају као тим.
Тако је и овај 25. Меморијал Надежде Петровић
уствари слик а савремених друштвених околности
дефинисаних промишљањем, стваралаштвом и
изјашњавањем самих актера: Ја сам то што јесам.

national and cultural identity, that is, recognition and
identification of authenticity in European society.
In recent years, within the integrational aims of the
whole society, and in the best tradition of Nadežda’s
European aspirations, the 22nd, 23rd and 24th
Nadežda Petrović Memorial opened a dialogue between domestic and foreign artists, carrying out its
basic task – to be a place for free expressing and exchanging creative ideas and experience.
The 25th Memorial of Nadežda Petrović, in its 25th
sign, has the importance of the jubilee. In fact, a double jubilee – 50 years of existence and the 25th organized Memorial – implied expanded contents of the
manifestation, summarizing results, an assessment
of achievement. The organizer responsibly chose not a
festive euphoria, but professional viewing of the past
results. On that occasion there was a multimedia, documentary exhibition on the previous organized exhibitions and the publication ’50 Years of the Memorial
of Nadežda Petrović’ was published. They deal with
achievements and failures, participants – artists, selectors, collaborators in a documentary way, defining
the place and importance of the Memorial of Nadežda
Petrović on the art scene of Serbia, ex-Yugoslavia and
the whole region.
The very manifestation, the 25th Memorial of
Nadežda Petrović, like a few former ones, continues
the orientation towards an international character
by presenting younger, present and recognized artists on the art scene. Like all the former memorials,
it reflects not only the contemporary art practice,
but the social environment where the scene exists as
well. What this Memorial of Nadežda Petrović brought
new was the orientation for young selectors who, this
time, appeared as a team. Thus, this 25th Memorial of
Nadežda Petrović is also a picture of contemporary social circumstances defined by reconsidering, creativity
and declaration of the active participants themselves:
I am what I am.
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Корак назад, два корака напред

A step backward, two steps forwards

Миодраг Кркобабић

Miodrag Krkobabić

Уметнички директор
25. Меморијала Надежде Петровић

Обележавање пола века постојања (50та годишњица и 25-ти јубилеј) најстарије
бијеналне уметничке манифестације на про
сторима бивше Југославије могао je да буде
савршен изговор за слављеничку приредбу
самовеличања те чињенице која, сама по себи,
не мора ништа да значи. Али, с обзиром да се
ради о манифестацији која се позива на име
Надежде Петровић и која је у тих пола века
постојања била домаћин свему што је било
значајно на тој уметничкој сцени, подразумевало
се да такав сценарио не долази у обзир. Уместо
тога одлучено је да се и даље следи Надеждин
пут и мисао о ликовној уметности као средству
најотворенијих комуникација међу људима
и настави развој платформе за иновативну,
друштвено ангажовану савремену уметност
кроз уметничке иницијативе за социјални
ангажман и активирање локалних ресурса и
становника.
Зато је овогодишњи Меморијал Надежде
Петровић отишао корак даље и, по први пут,
селекцију изложбе поверио групи кустоса, који
су одлучили да направе јединствену селекцију.
Тако се уобичајена ситуација, где се допуњују
или супротстављају уметнички радови и
поетике у оквиру групне изложбе, проширује
новом позицијом кустоског допуњавања или
супротстављања у оквиру те исте концепције.
Наравно, нико не може унапред да гарантује

Artistic Director of
25th Nadežda Petrović Memorial

Marking the half century of the existence, i.e. the
50th anniversary and the 25th jubilee of the oldest biennial art manifestation within the space
of the former Yugoslavia could be a perfect excuse for a celebrating presentation self-praising
the fact, which, by itself doesn’t need to have any
particular meaning. But, since we deal with the
manifestation which refers to Nadežda Petrović’s
name and which has been, since this half a century of existence, the host for everything important at the art scene, it was assumed that such a
scenario doesn’t come into consideration. It was
decided, instead, to follow further Nadežda’s path
and to continue with the idea about visual art as
a vehicle for the most open communication between people and develop further a platform for
innovative, socially engaged contemporary art
through artists’ initiatives for social engagement
and activating local resources and population.
This is why this year’s Memorial of Nadežda
Petrović went a step forward and for the first
time delegated the selection of the exhibition to a
group of curators who decided to make a unique
selection. Thus, the usual situation in which artists work and poetics complement or confront one
another within a group exhibition gets enlarged
by a new position of curators’ complementing or
confronting within that same concept. Of course,
no one could guarantee “the success” of the exhibition because it depends, before anything else,
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“успех” изложбе јер она зависи пре свега
од снаге концепта, али и од доследности и
посвећености свих учесника отелотворењу тог
концепта. У сваком случају успешност изложбе
ће, по обичају, потврдити или оспорити време
које долази. То најбоље потвђује, из данашње
перспективе скоро невероватан, списак изла
гача на првом Меморијалу Надежде Петровић
- Ђорђе Андрејевић Кун, Стојан Аралица, Јован
Бијелић, Лазар Возаревић, Лазар Вујаклија,
Недељко Гвозденовић, Милан Коњовић, Петар
Лубарда, Предраг Милосављевић, Мило Ми
лу
новић, Зора Петровић, Зоран Петровић,
Миодраг Б. Протић, Богић Рисимовић Рисим,
Младен Србиновић, Иван Табаковић, Стојан
Ћелић и Марко Челебоновић. Само можемо да
се надамо да ће макар нека од имена која се
данас излажу једнога дана имати такву тежину
какву су ови аутори оставили за собом у
историји уметности простора који је захватала
ова манифестација.
Упркос “светској економској кризи” и не
повољним “друштвеним околностима” у којима
се налазе институције и манифестације које
се баве савременом уметничком продукцијом,
Меморијал Надежде Петровић наставља и са
започетим пројектом реализације капиталних
дела истакнутих уметница 20-тог века (FEMMe
morial), у оквиру кога ће се реализовати прва
монументална скулптура Олге Јеврић у са
радњи са Љубишом Симовићем, кустосом про
јекта.
На тај начин, парафразирaјући Лењинa, Ме
мо
ријал Надежде Петровић потврђује своју
дос ледност у намери да се позиционира као
место које се не своди само на продукцију “дру
штвено ангажоване савремене уметности“ која
осликава садашњост сећајући се прошлости,
коју даље пројектује у будућност, већ и на
конкретне акције и дела која остају трајно
изведена, јер је то прави пут да Меморијал
врати локалној средини оно што је она пола
века улагала у њега и заиста постане део
свакодневице Чачка, а не само инцидент који
се догађа сваке друге године и постаје све
даљи од локалне средине у којој се налази.

of the power of the concept, but also of consistency and devotion of all participants to incarnate
the concept. In any case, the success of the exhibition will be proved or denied by future, as it
is usual. This is in a best way confirmed by the
list of exhibitors at the first Memorial of Nadežda
Petrović, almost unbelievable from today’s perspective - Đorđe Andrejević Kun, Stojan Aralica, Jovan Bjelić, Lazar Vozarević, Lazar Vujaklija, Nedeljko Gvozdenović, Milan Konjović, Petar
Lubarda, Predrag Milosavljević, Milo Milunović,
Zora Petrović, Zoran Petrović, Miodrag B. Protić,
Bogić Risimović Risim, Mladen Srbinović, Ivan
Tabaković, Stojan Ćelić and Marko Čelebonović.
We could only hope that, at least some of the
names which exhibit today may one day get such
significance as these authors left behind them in
the history of art of the space seized by this manifestation.
In spite of the “world economic crisis” and inauspicious “social circumstances” surrounding the
institutions and manifestations which deal with
contemporary artistic production, the Memorial
of Nadežda Petrović continues as well with already initiated project of accomplishing the capital works by the prominent female artists of the
20th century – the FEMMemorial, within which
the first monumental sculpture by Olga Jevrić
will be realized in cooperation with Ljubisa Simovic, the curator of the project.
That way, paraphrasing Lenin, the Memorial of
Nadežda Petrović reaffirms its consistence in intending to position itself as a place which is not
reduced only to production of “socially engaged
contemporary art” which reflects the present remembering the past and projecting it further into
the future, but also to tangible actions and deeds
which stay permanently, as it is the right way for
the Memorial to compensate to its local setting
what was invested into it throughout half a century and to become a real part of everyday life of
Čačak, but not a mere incident which happens every other year and each time further distant from
its local environment.
Translated by Dragana Žarevac
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Ја сам то што јесам

I Am What I Am

Кустоски тим 25. Меморијала Надежде Петровић

Curatorial team of the 25th Nadežda Petrović Memorial

Јубиларни, 25. Меморијал Надежде Петровић
представља колаборативни пројекат ко
ји пот
писују четири кустоса различитих сен
зи
билитета, али са јединственим циљем да
се критички и одговорно преиспитају и ре
артикулишу постојећи домети културе. Креа
тивно промишљање концепта 25. Меморијала
Надежде Петровић одвијало се са циљем да
се у тренутку конфузне културне политике,
ми
нимализоване финансијске подршке ини
цијативама и пројектима на државном нивоу,
визуелна уметност употреби да би се креирао
неочекиван одговор на постојеће стање. Ова
изложба, стога, функционише на неколико
нивоа: уметничком, културном, животно-естет
ском, комуникацијском, политичком, научном
и сазнајном. Креирањем овакве платформе
није створена само зона за активну уметничку
праксу, него и пример борбе и реаговања, тј.
критичности у култури и друштву.
„Ја сам то што јесам“ не реферише само на
популарну културу, на ироничну Попајеву фра
зу, нити на романтичну песму Жак Превера
(Jacques Prévert) коју је отпевала Жилијет Греко
(Juliette Greco), већ на могуће читање једног
поглавља контроверзне и забрањиване књиге
„Надолазећа побуна“ (The Coming Inssurection1)
коју је написао Невидљиви колектив и заснива
се, између осталог, на идеји „да све што добија
на ефекту, губи на истини”. Ова идеја за нас

Jubilee 25th Memorial Nadežda Petrović is a
colaborative project signed by four curators
with different sensibilities but with a joint
aim to critically and responsibly examine and
rearticulate the existing standards of culture.
Creative programming behind the Twenty-fifth
Memorial was structured around an aim to
create an innovative and perspicuous discourse
in response to the waning cultural production
and financial support to art initiatives in the
country. The exhibition functions on several
levels: artistic, real-asthetic, communicational,
political, scientific and cognisance level.
Establishing this conceptual platform offered a
model for fierce critical engagement in culture
and society, and not just a space for active artistic
practice.
The title of this year’s exhibition – ‘I Am What I
Am’ – does not only refer to popular culture, an
ironic phrase by Popaye, or a romantic Jacques
Prévert song sung by Juliette Greco, but to one
possible interpretation of a chapter from the
controversial book ‘The Coming Insurrection’ by
the Invisible Committee, based on the premise
that ‘what gains on effect, loses in truth’. 1
This idea carries a particular importance in
the context of the contemporary Sebian society
which, under influence of rudimentary predatory
capitalism, stimulates shortcuts and spectacle

Маја Ћирић, Душица Дражић, Уна
Поповић и Мирослав Карић

Maja Ćirić, Dušica Dražic, Una Popović and
Miroslav Karić
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нарочито има смисла, у контексту српског
друштва које стимулише пречице и спектакл,
у тренутку када предаторски капитализам, ос
тавља по страни неговање реалног дијалога и
интелекта.
Одговорно деловање нам је приоритет, али дру
штво у оквиру кога делујемо није конзистентно.
Уједно, свесни смо своје неспособности да га
променимо. Говор окружења за који се залажемо
јесте више реалан него оптимистичан, свестан
контрадикторности које то окружење одређује.
Наслеђе поштујемо, али нисмо утемељени у
постојеће моделе деловања. Са наслеђем не
манипулишемо, нити га експлоатишемо. Не
про
јектујемо борбу на прошлост, предуго смо
били пасивни јер нисмо желели промене које
стварају цареве или слуге. Не мислимо да борба
у данашњости пружа излаз. Али, верујемо да
постоји прави начин да се остане унутра - начин
који поштује стваралачки процес од почетка
до краја и када позиције нису нивелисане.
Можда делујемо тихо, али та тишина као не
претенциозна, можда јесте мудар и зрео гест.
Немамо претензије да будемо неко, већ про
воцирамо своје слабости, не делујемо као
склониште, већ као изложена инфраструктура.
Не делујемо револуционарно, али зато што је
наша моћ дисперзивна, стимулишемо другачије
улазе на места са којег потичемо. Не користимо
идеологију ни догму као заклон. Свесни смо
своје фрагилности. Деконструишемо хи
по
тезу сопства. Такво сопство није у стању кри
зе, оно «није лако дефинисано, нити лако
контролисано”. “Ја сам то што јесам” јесте кри
тика масовне персонализације која стимулише
одвојеност и усамљеност. Ова изложба засно
вана је на свести да јаство као хипотеза у себи
садржи много “пукотина”. Намера нам је да у
тим пукотинама делујемо. Свака пукотина јесте
субјективни животни принцип као тренутак во
ље, свака јесте тренутак егзистенције. Инди
видуализација “Ја” састоји се у томе да “јесмо
с обзиром на све што јесте, само уколико имамо

on the expense of real dialogue and wisdom.
Our priority is to act responsibly, but the society
we act in is not consistent. We are also aware of
our inability to change it. The expression of the
society that we aim for is more realistic than
optimistic, aware of the contradictions imposed
by our society. We respect our legacy, but we’re
not rooted in the existing operative frameworks.
We don’t manipulate or exploit our legacy. We
don’t project our struggle onto our past; we’ve
been passive for too long because we did not
wish to participate in changes that create kings
or servants. We don’t think that the struggle in
the present provides a solution; but we believe
that there is a right way to stay within – by
respecting the creative process from beginning
to the end, even when positions remain uneven.
We may seem quiet, but unpretentious quiet is
a reflection of wisdom and maturity. We don’t
pretend to be someone, but wish to provoke own
weaknesses. We don’t act as a shelter but as
an exposed infrastructure. We may not appear
revolutionary but our power is dispersive, as
we aim to probe different ways of entry from
the place we originate from. We use no ideology
or dogma as our shield. We are aware of our
vulnerability.
We wish to deconstruct the thesis of Self. This
self is not in crisis, it isn’t ‘easily defined nor
easily controlled’. I Am What I Am is a critique of
mass personalization that stimulates separation
and loneliness. This exhibition was based on an
awareness that hypothetical Being contains many
holes, and our intention was to act from these
holes. Every hole is a subjective life principle
as an instance of will, a moment of existence.
Individualisation of I is based on being-in-themoment in respect to everything else, only in
so far as we respect everything that is, and that
means experience, existence’. 2
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обзира и уважавања за све што јесте а, то значи
искуство, бивствовање”.2
Ми и јесмо последица наслеђа:
1. Надежде Петровић - чији избори су растрзани
између контрадикторних идеологија и система
увек подређени њеним дубоким убеђењима
о потреби константног прогреса, о слободи и
заједништву. Њени избори навели су нас на раз
мишљање о контексту времена у ком живимо и
радимо, о могућностима које су нам свима дате,
о изборима које чинимо као појединци, али и
као друштво.
2. Домета свих претходних учесника Меморијала
- у односу на које се могућност избора на
мет
нула као концепцијска окосница наше
селекције. Покренули смо и проблематизовали
одлуке, жеље, шансе, промашаје, покушаје,
снагу, немоћ, отпор, предају, сећање, заборав,
вредност...
3. Досадашњих глобалних и хегемонистичких
пројекција о локалном свету уметности - због
трауме током кризних година, локална умет
ничка продукција често је деловала у односу
на хегемоне центре света уметности као мар
ги
нализовано и егзотично друго, као објекат
чије је пристуство било могуће само у случају
да заступа разлику. А разлика је била диригова
на по
литиком фондова који су финансира
ли
кул
турну продукцију, све са циљем да би се
потврдила исправност оних који те пројекте
финансирају. По цену скромног буџета изложба
»Ја сам то што јесам« није одређена кључним
речима актуелних европских фондова који имају
за циљ да промовишу своје политичке интересе
тако што инструментализују културну продукцију
истворемено одржавајући status quo.
4. Локалног света уметности - пројекат стоји у
линији са оним културним делатностима које
нису желеле да оживе нити да реинтерпретирају
социјалистичко наслеђе, већ да створе
хибридну парадигму која ће на сасвим посебан

We are an outcome of many legacies:
1. Nadežda Petrović – whose choices were torn
between opposing ideologies and systems,
but always dominated by her faith in constant
progress, freedom and community. Her choices
forced us to consider the context of the times we
live in, possibillities that we’re given and choices
that we all make as individuals and as a society.
2. Aims of all the past contributors to the Memorial
– the possibility of choice in relation to their work
has formed a conceptual basis for our selection.
We engaged with and problematised decisions,
desires, chances, misses, attempts, strengths,
weaknesses,
resistances,
resignations,
forgetting, value...
3. The contemporary global and hegemonic
projections about the local art world - because of
the trauma of the last two decades, the local art
production was forced to respond to hegemonic
centres of western art world as its marginalised
and insecure Other, and as an object whose
presence is possible only insofar as it represents
the difference. This difference was dictated by the
politics of cultural production funds, themselves
justified by the projects it helped fund. With its
small budget, the exhibition ‘I Am What I Am’ was
not defined by keywords of trendy European funds,
which aim to promote own political interests by
instrumentalising the cultural production and
maintaining the status quo.
4. The local art scene - this project relates to the
culture activity that declines to reinterpret or
re-live the socialist legacy, but creates a hybrid
paradigm that uses the best of both worlds and
creates the culture production based on optimal
and available resources. In that aspect, this
exhibition is also a testament to the artists and
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начин узети најбоље од “два света” и изборити
се за креирање уметности која се заснива на
оптимализацији оних ресурса који су данас
доступни. Изложба је, између осталог, и сведоч
анство о уметницима, радницима у култури који
су остали у Србији, и онима који упркос инертној
културној политици, а изван очекивања других,
стварају на најпрофесионалнији могући начин.
Сви присутни аутори свесни су значења ре
чи самореализација, не крију се иза маски по
стојећих идеологија, него делују тако што су
геришу нове односе. Жеља нам је била да де
лу
јемо као стимуланс за локалну уметничку
сце
ну. Мирјана Боба Стојадиновић (Београд/
Софија), до 25. Меморијала Надежде Петровић,
на коме је њен рад награђен, поред значајног
локалног и интернационалног искуства, ни
је раније излагала на институционалним ма
ни
фестацијама. Синиша Илић (Београд) и
Тина Гверовић (Дубровник-Лондон) радили су
колаборативни цртеж великих димензија на
универзалну тему и постали лауреати ово
го
дишњег Меморијала. Ана Крстић (Београд) је
ауторка која живи и ради у Мионици код Ваљева,
у коју се вратила након завршених студија на
Факултету ликовних уметности у Београду због
несигурног статуса професионалног уметника.
5. Појма нације - искуство учесника утицало је
на одлуку да поред имена уместо места порекла
уметника ставимо име града у коме уметници
живе и раде. Та позиција би се могла одредити
као транснационална. Један од циљева изложбе
јесте да се створи мрежа, заједница која
није дефинисана односом споља-унутра, већ
густином веза у њеном средишту и духом који
их повезује. Изложба опстаје као ненаметљива,
мала али не и малобројна комуна, у одбрани
идеје непрестаног преиспитивања света који је
окружује.
6. Наших појединачних искустава, сада
сублимираних у кустоску заједницу окупљену
овим поводом коју одликује хоризонтална ко
муникација. Уместо видљивости, важни су нам

culture workers that stayed in Serbia and, in spite
of inert culture policy and imposed expectations,
create in the most professional manner. All
artists are familiar with the concept of selfrealisation and are not hiding behind masks of
existing ideologies, but respond by suggesting
new inter-relations. The aim of this exhibition is
to act as a stimulus for the local art scene. Mirjana
Boba Stojadinović (Belgrade/Sofija), whose
work was awarded at the Twenty-fifth Memorial
Nadežda Petrović, has not previously exibited on
any institutional manifestations in spite of her
considerable local and international experience;
Siniša Ilić (Belgrade) and Tina Gverović
(Dubrovnik/London) worked on a monumental
collaborative drawing on an universal theme and
became the laureats of this year’s Memorial. Ana
Krstić (Belgrade) is an artist that lives and works
in Mionice near Valjevo, where she returned
after completing her studiesat the University of
Art in Belgrade because of uncertain status of a
professional artist.
5. The idea of a nation – the participants’
experience influenced our decision to
accompany their names with places where they
live and work, instead of places where they were
born. That position could be defined as transnational. One of the aims of this exhibition was
to create a network, a community of artists
that is not defined by inside-outside, but by the
concentration and spirit of the network. Thus the
exhibition continues to exist as a tolerant, small
but not inconsequential, community in defense
of an idea of constant questioning of the world
around it.
6. Our independent experiences, now sublimated
in a curatorial community brought together
through horizontal communication. Instead
of visibility, we favour gesture and action. In
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гестови и акција. За разлику од претходних
Меморијала Надежде Пeтровић, када је сва
ки селектор транспарентно потписао своју
селекцију, залажемо се за идеју да је целина
важнија од појединчаних делова. А, да по
је
диначни делови, око којих су сви кустоси
морали да се сложе током вишемесечног про
цеса преговарања, утичу на кохерентну кон
тра
дикторност целокупне слике. Не делујемо
као миље, јер не желимо да одржимо удобну
позицију. Сматрамо да је тако могуће створити
нове путеве. Стојимо сви сами, али заједно.
Залажемо се за смислену културну производњу
чије је порекло одговорност према наслеђу,
његова читања која су заснована на активном
процесу, а не на већ постојећим формама
мишљења. Не желимо да пратимо кустоске
моделе често у антагонизму са свим што им
ни
је политички блиско. Намера нам је да
створимо парадигму која делује као јединствен
поливалентан субјекат, али која објективизује
наслеђе и актуелни друштвени контекст тако
што га релативизује на начин који отвара пи
тања, а не нуди површне, инстант одговоре,
нити спекулативне интерпретације.
Иако би се можда могла уочити утопијско–еман
ципаторска естетска димензија концепције
25. Меморијала Надежде Петровић, идеја је
да она у једну раван постави различите кон
тексте. У локалном се залаже за смислену
и пропорционалну али и одрживу културну
производњу чији је главни фокус одговорност
према наслеђу, његова нова и темељна читања
која су заснована на активном процесу, а не
на аутоколонизацији већ постојећим формама
мишљења. Аутоколонизација је избегнута и
у глобалном смислу, јер су инострани умет
ници уместо пасивног учешћа заснованог на
стереотипним очекивањима такође били укљу
чени у истраживачки процес, детаљно упознали
друштвено–културни контекст и на њега
одреаговали. Сви учесници у пројекту радове
су промишљали специфично за 25. Меморијал,

contrast to the previous Memorials when every
curator transparently signed their selection,
we insist on the idea that the whole is more
relevant than its parts. Having said that, all parts
had to be agreed on during lengthy months of
negotiation, thus affecting the coherence of the
overall image. We don’t act as a milieu, because
we don’t want to retain a comfortable position.
We are standing alone, but together.3 We are
supporting the coherent cultural production
based on a responsible attitude towards its
heritage and its active interpretation, and not
on the preexisting forms of thought. We do not
wish to follow the curatorial models, often in
conflict with everything they find politically alien.
Instead we intend to create a paradigm that acts
as a coherent polivalent subject, objectivising our
legacy and the actual social context by relativising
and questioning, instead of offering superficial
answers or speculative interpretations.
Although it may seem possible to detect traces of
utopistic deployment of emancipatory aesthetics,
the concept of the Twenty-fifth Memorial was to
place various contexts on a single plane. In local
aspect, it promotes conscientious, proportional
and sustainable cultural production, whose main
focus is its responsibility towards legacy, and
its new and fundamental reading is based on
an active process, and not on self-colonisation
towards pre-existing frames of thought. Selfcolonisation has been avoided in the global sense
as well, because international artists have been
included in active research, instead of being
offered a passive role based on stereotypical
expectations. They were enabled to examine the
socio-cultural context and to respond to it. All
participants in the project responded specifically
to the Twenty-fifth Memorial Nadežda Petrović,
which reflects the curatorial approach that is
not based on shortcuts or easy solutions but on
dialectic, research, negotiation and questioning
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из чега треба ишчитати кустоски поступак који
није заснован на пречицама, нити на лаким
решења, већ на дијалектици, на истраживању,
преговарању и непрестаном преиспитивању
као општим условима за смислено деловање.
Одговор на питање колико аутора учествује
у овогодишњој селекцији јесте комплексан,
јер се на листи излагача налазе ствараоци
различитих професија, визуелни уметници,
графички и модни дизајнер, архитекта, научни
истраживач, који се представљају радовима/
пројектима реализованим појединачно, у пару
или као заједница. Изабрани аутори у својим
праксама полазе од константног преиспитивања
контекста у ком стварају/делују, медија у ко
ји
ма раде и тема којима се баве. У форми
зидних цртежа, фото, аудио и амбијенталних
инсталација, реинтерпретираних класичних
медија слике и скулптуре, медијских пројеката,
интервенција у јавном простору, статистичких
мапа, докумената, аутори коментаришу и износе
занимљиве перспективе о бројним реалностима
данашњице. Тако су у фокусу актулени умет
нички систем, његова све присутнија спектаку
ларизација и гламуризација, односи маргинацентар и позиција уметника у оквиру истих,
дистопијски простор корпорација, мас–ме
дији
као средство колективног анестезирања или као
инструмент за формирању колективних иден
титета, лични записи и мапирања ситуација,
људи и догађаја који на известан начин говоре
о свима нама, нашој истоветности и посебности,
о непрестаном процесу редефинисања.
Позивамо вас да целокупну изложбу и изложбене
просторе посматрате као метафору. Сваки рад је
смишљен за ову прилику, свако место је пажљиво
бирано. На улазу у изложбени простор Галерије
Надежда Петровић налази се рад Рикарда Бе
насија (Riccardo Benassi), колоквијално назван
Пут који нестаје. Црвени тепих, са сивом по
задином протеже се ка плафону. Посетилац не
може да настави право црвеним тепхиом као
симболом институционалног деловања. На

as basis for conscious action.
The answer to the question how many artists are
the participants of this exhibition is complex; the
list of exhibitors of the Twenty-fifth Memorial
Nadežda Petrović includes visual artists, graphic
and fashion designers, architects and scientific
researchers. The authors will present works and
projects that are realised individually, in pairs
or as collectives. Despite their profession, the
selected authors have in common the constant
rearticulation of context in ther chosen practice,
medium or topics. In the format of graffiti, photo-,
audio and ambient installations, reinterpreted
classic mediums of painting and sculpture, media
projects, interventions in public spaces, statistic
maps or documents, the artists commented and
brought in focus various perspectives of present
realities. Some of the themes are: the current
art system, its increasing spectacularisation and
glamourisation; relations margine-center and
artistic positioning within; dystopian spaces of
corporations; mass media as means of collective
anaesthetising or as instrumental in forming
collective identities; personal insriptions and
mappings of situations, people, events that in
some ways relate to all of us, our individuality
and separateness, within ceaseless process of
redefining.
We invite you to look at the entire exhibition and
exhibition spaces as a metaphor. Every work was
particularly concieved for thi exhibition, every
location was carefully chosen. At the entry to
the exhibition space of Gallery Nadežda Petrović
there is a work by Riccardo Benassi, colloquially
called Disappearing Road. A red carpet with
a gray background extends towards ceiling.
Visitors can not continue to tread along the red
carpet, a symbol of institutional presence. On its
gray side, the carpet hides an audio installation
which emits the distorted artist’s voice. The voice
is the clearest when the visitor bends over to pick
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својој сивој страни тепих скрива аудио инста
лацију која емитује уметников глас у дисторзији.
Глас се најбоље чује у тренутку када се сагнете
да узмете постер на коме пише Меморијал је
префињена форма кашњења која нам омогућава
да увек стигнемо на време. Лево од рада је соба
у којој се чува наслеђе Надежде Петровић. У
њој се налази рад уметничке групе Slavs and
Tatars под називом Узрок – последица. Десно од
тепиха почиње изложба. Али не само тамо где је
очекујете. Она је и у вашим ушима и под вашим
ногама (Боба Мирјана Стојадиновић), у вашим
рукама, око вашег зглоба (Наоми Саломон).
Она је ваша сценографија (Синиша Илић/Ти
на Гверовић; Иван Петровић, Ана Крстић, Го
ран Мицевски). Ви сте ту да је покренете, да
одредите своје кретање по новонасталој мапи
(Slavs and Tatars, Младен Миљановић). Мапа
није исто што и територија. Ви је креирате и
са њом се односите, а ми рачунамо на спо
собност да видите истину и када ефекти нису
спектакуларни.
Авојшка Ван дер Молен (Awoiska van der Molen),
Горан Мицевски и Иван Петровић испитивањем
места, као полазне тачке и кључа за тумачења
самог медија фотографије, успостављају изве
стан антрополошки приступ према историји.
У фото–инсталацијама сва три аутора (и у
Петровићевом фото–тапету у чачанској Гимна
зији, који ће остати као перманентна поставка)
препознају се радови који су лишени директних
политичких конотација, али са јасним исто
ријским упориштем. Они негују однос према
другом, према свету, прему времену и самим
тим конструишу однос према ономе што је
преостало.
Кроз кризу идентитета промишљали смо и кризу
алтрернитета која подразумева да “јединке или
групе доспевају у кризу зато што више нису
способне да граде мисао о другом”.4 Радови
Вахиде Рамујкић, Зорице Чолић, Proto Office-а
се могу читати као догађаји савремене културе
унутар уметности, рад уметника као друштвеног

up the poster, which suggests that A Memorial is
a sophisticated form of tardiness that allows us
to always be on time. On the left from the work
is a room that houses Nadežda Petrović’s legacy
works. This room also contains the work by the
artist collective Slavs and Tatars, entitled Cause
Effect. On the right from the carpet the exhibition
begins, but not only where you’d expect. The
exhibition is also in your ears and under your
feet (Boba Mirjana Stojadinović), in your hands,
around your wrist (Naomi Salomon). It becomes
your scenography (Siniša Ilić/ Tina Gverović;
Ivan Petrović, Ana Krstić, Goran Micevski). You
are there to move it, or to chart your movement
across the newfound map (Slavs and Tatars,
Mladen Miljanović). A map is not a territory. You
are there to create it and to relate to it, and we
are counting on you to see the truth even when
the effects are not spectacularised.
By questioning place as a starting and key point
for interpretation of the medium of photography,
Awoiska van der Molen, Goran Micevski and Ivan
Petrović establish an anthropological relatin
towards history. In photo-installations of these
three artists, as well as in Petrović’s photowallpaper in the Čačak Gymnasium, which
will remain on permanent display, one can
recognise works liberated from direct political
connotations, but with a clear historic footing.
These works nurture relationships towards the
other, the world, towards time, thus constructing
a relationship with everything that remains.
Through the identity crisis, we considered the
alterity crisis, which implies that ‘individuals
or groups come to a crisis because they are no
longer able to form a consideration of others’.4
The works of artists Vahida Ramujkić, Zorica
Čolić and Proto Office can be read as events
of contemporary culture within an art scene,
as works of artists as social critics as well as
participants in a global society, the user and
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критичара једнако као и саучесника у глобалној
заједници, корисника и потрошача мреже слика
и знакова.
Културни преокрет у друштву на крају XX ве
ка имплицитно одговара визуелном или ико
ни
чноме преокрету. Хипер савременост, убр
за
ни тренутак, ширење урбаних простора,
умножавање комуникационих мрежа, аку
му
лација слика и информација испитују и мењају
природу односа сваког од нас према свом окру
жењу. Пројекат Медијске археологије, радови
Дубравке Секулић и Јана Де Вулфа (Jan de Wulf)
преиспитују дате прилике.
Покушали смо да избегнемо доминацију
појединачног са жељом да створимо групу људи
за коју се надамо да ће у будућности сарађивати,
али да неће увек бити лако прилагодљиви.
Ангажман и рад на 25. Меморијалу Надежде
Петровић неће бити само једна од нити у нашем
идентитету, него траг у нашој егзистенцији.
Као што и сведочи на почетку поменута књига
која нас је покренула: ЈАСТВО и СВЕСТ;
ИНДИВИДУА и ГРУПА; ВЕЗАНОСТ и СЛОБОДА
- СВЕ ЈЕ ПОВЕЗАНО.

consumer of the network of images and signs.
Cultural shift of a society at the end of the
twentieth century implicitly responds to the
visual or iconic shift. Hyper-contemporaneity,
rapid shortening of time, expansure of urban
spaces, an increase in communication networks,
accumulation of images and informations are
questioning and changing the nature of relations
of each one of us towards our surrounding.
The projects by Media Archaeology, works by
Dubravka Sekulić and Jan De Wulf address these
issues.
With this exhibition, our aim was to avoid
the dominance of individual, and to instead
support a group of artists that, we hope, will
collaborate in the future under their own terms.
Our contribution on the Twenty-fifth Memorial
Nadežda Petrović will not be just one strand
in our identity but a trace in our existence. As
mentioned in the work that incited us at the
beginning, BEING and CONSCIOUSNESS, AN
INDIVIDUAL and A GROUP, CONNECTIVITY and
FREEDOM – IT’S ALL TIED TOGETHER.
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Парадокс ширења могућности
избора; данашњи узрок будућих
нових система политичке и
економске координације

The paradox of expanding the
plurality of choice: current cause
for future systems of political and
economic coordination

др Иван Јурета

Ivan Jureta, PhD

Крајем априла у Бриселу ме је Маја Ћирић
питала шта као истраживач заинтересован на
теорије и праксу доношења одлука мислим о
појму “могућности избора“ и какву везу видим
између истог и кованице “То сам што сам“ ко
ја стоји испред овогодишњег Меморијала На
дежде Петровић. Маја и њене колеге су ми том
приликом великодушно дале пуну могућност
избора мог одговора.
Појединац има пуну могућност избора тек
онда када је способан и слободан да спозна
и пореди алтернативе између којих треба да
изабере једну и тај избор учини без стрепње
од интелектуалног и физичког насиља дру
гих, који зарад остварења сопствених циљева
ограничавају његову слободу одлучивања. Мо
гућност избора се шири кроз повећање броја
алтернатива и смањење стрепње појединаца
да сами бирају, било да се ради о избору де
терџента у супермаркету или кандидата на по
литичким изборима.
Циљ ширења могућности избора се данас
прихвата без превише дискусије. Поучени
терором диктатура, где је прва жртва управо
могућност избора, ширење исте се прихвата
као циљ који је вредан потпуне подршке. Разлог
за то није тешко увидети: ако се појединац
дефинише кроз сопствене одлуке и када се
лична слобода узима за основно право, онда
следи да је потребно допустити појединцима да

Towards the end of April in Brussels, I was
asked by Maja Ćirić what do I, as a researcher
interested in the theory and practice of decision
making, think of the phrase “plurality of
choice“, and what connection do I see between
the above phrase and the motto “I Am What I
Am“ that stands as the thematic concept of this
year’s Nadežda Petrović Memorial. Maja and
her colleagues allowed me the full freedom of
choice in answering this question.
An individual has a full range of options for
choice only when he or she is able and free
to understand and compare all alternatives,
and to be able to make their choice without
fear of intellectual or physical violence from
others, who may limit his or her freedom of
choice for their own gain. Pluralities of choice
expand through expansion of alternatives
and reduction of anxiety towards making a
choice, be it the choice of a washing powder
in a supermarket or the choice of a political
candidate at the elections.
The aim towards promoting choice is widely
accepted as progressive in today’s society.
Taught by the terror of dictatorships, where
the first victim was always freedom of choice,
the spreading of this liberty is accepted as
an aim worthy of support. It is not difficult to

Фонд за научна истраживања - ФНРС &
Универзитет Намур, Белгија

Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS &
Université de Namur, Belgium
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слободно бирају, као и организовати друштво
тако да им понуди велики број алтернатива у
сваком домену.
Уместо “То сам, што сам”, грађанин средина
које вреднују широку могућност избора каже
“То сам што слободно и свесно одлучујемо да
будем”. Претпоставка да то јесте тако је била
толико јака да су неки „јавни интелектуалци“
крајем двадесетог века, међу којима на пример
Францис Фукујама сматрали да смо на неки
начин дошли до “краја историје“: деловало је
одговарајуће мислити да ће савремене државе
кад-тад постати у политици организоване као
демократија, у економији као капитализам, и
једино као такве омогућити ширење могућности
избора до мере коју други политички и економски
системи нису били у стању да понуде. Тиме би
се дошло до краја историје, то јест стабилног
политичког и економског стања које више није
потребно мењати.
Демократија и капитализам су примери
конкретних система координације грађана ка
остварењу циљева у чијем избору су они или
активно учествовали (у случају политичких
избора или референдума, на пример), или
туђих циљева и одлука које они једноставно
трпе (у случају диктатуре). У поређењу са дру
гим системима политичке и економске коор
динације – као што су на пример далеке десне
оријентације (Немачка тридесетих година и
током Другог светског рата), као и у потпуности
планске економије (Совјетски Савез, Куба) тачно је да пар демократија-капитализам данас
успева да понуди завидан број алтернатива и
да позове појединца небројено пута да одлучује
између њих, од већ поменутих детерџената у
супермаркетима до политичких фигура на из
борима извршне политичке власти.
Али, на жалост, није тачно да су до данас пробани
системи политичке и економске координације
успели да својим грађанима омогуће пуну могу
ћност избора, ту која би учинила да “То сам
што слободно и свесно одлучујемо да будем”
одговара стању ствари.

see why: if an individual self-defines through
their decisions, and if we understand personal
freedom as a basic human right, what follows
is that we must enable those individuals the
freedom of their choices as well as organize
the society to present them with a wide range
of alternatives in every domain.
Instead of the phrase “I Am What I Am“, the
citizen of a free choice society says “I am what
I freely and consciously decide to be“. Belief in
truthfulness of this statement was so strong
toward the end of the twentieth century that
some “professional intellectuals“ like Frances
Fukuyama declared that we’ve reached the
“end of history“. It seemed correct to assume
that contemporary states will sooner or later
all become capitalist democracies, and that
this was the only possible way of expanding
the plurality of choice to the extent that other
political and economic systems could not. This
would naturally lead to the end of history, i.e.
the world would reach a stable political and
economic condition that no longer needed to
be modified.
Democracy and capitalism are the examples
of concrete systems of coordination of citizens
towards the fulfillment of goals that they have
either helped formulate (in the case of political
elections or referendums), or are passively
subjected to (as is the case in dictatorships).
In comparison to some other systems of
political and economic coordination - for
example, those of the far right (Germany in
the 1930s or during WW2), or in totalitarian
planned economies (USSR, Cuba) – it is true
that the coupling of democracy and capitalism
offers an enviable number of alternatives to
which an individual must endlessly respond to,
from aforementioned washing detergents to
political figures during elections.
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Теза коју ћу представити и аргументовати у
наставку текста је да неуспех до сада тестираних
система политичке и економске координације
у остварењу пуне могућности избора својим
грађанима не треба искључиво, како је то постало
уобичајено, тражити међу дежурним кривцима
(од теорија завере, идеологија заснованих на
заблудама, корупције, до тога да прâви, на при
мер, демократија или комунизам још увек нису
реализовани, већ да смо до сада живели само у
сенкама истих). Уместо тога је корисно кренути
од много једноставнијег проблема, парадокса
ширења могућности избора, који апсолутно
ни један од опробаних система политичке и
економске координације није успео да реши.
Тај парадокс је аполитичан, нема никакве везе
са идеологијама, нити теоријама или праксама
завере. Његово разумевање даје нов поглед на
системе политичке и економске координаци
је, а пре свега на суштинске проблеме које
исти покушавају да реше или бар ублаже. За
разумевање парадокса корисно је прво по
дсетити да је идеал могућности избора много
мање распрострањен и много млађи него што то
можда делује.
Кратка и груба историја идеала могућности
избора
Када се заинтересујете искључиво за про
блематику могућности избора, импресионизам
у који се сврстава и уметнички рад Надежде
Петровић је пре свега интересантан као пример
ефекта који се добије када појединци желе
да прошире сопствене могућности избора од
ба
цивањем одлука које су за њих до тада
други доносили. Француски импресионизам
са краја деветнаестог века се објављује кроз
одбацивање веродостојног приказа као над
мо
ћног критеријума вредности, критеријума
иза кога је тада стајала француска Академија
ле
пих уметности. Просто речено, уместо да
питају Академију које то критеријуме њихови

Unfortunately, the tried and tested systems
of political and economic coordination have
not succeeded in enabling its citizens the full
freedom of choice, the freedom to “freely and
consciously decide what and who they are“.
The thesis that I will present and argue in this
text is that we should not throw blame at usual
suspects (conspiracy theories, false ideologies,
corruption, the illusion that ‘real’ democracy
or communism has never been fully developed
and that we only live in its shadow systems)
as the only reasons why those tested systems
of political and economic coordination have
failed.
We should start from a much simpler premise
instead – the paradox of expanding the pluralism
of choice that none of the tested systems has
managed to resolve. That paradox is apolitical,
not connected to ideologies, or to theory and
the practice of conspiracy. The understanding
of this paradox offers new insight into systems
of political and economic coordination and
the core problems that they aimed to resolve
or reduce. For a start, it helps to remember
that the ideal of plurality of choice is a much
younger and much less commonplace concept
than what is usually assumed.
Short and brutal history of the ideal of
plurality of choice
When you’re interested exclusively in the issue
of plurality of choice, Impressionism – the art
movement that Nadežda Petrović was a part
of – becomes interesting as an example of the
effect created by individuals wishing to expand
their choices by casting aside decisions made
by others. French Impressionism from the end
of the nineteenth century was thus created as
a result of rejection of superiority of the realist
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радови требају да задовоље (или да она
самоиницијативно то за њих одреди), они које
критичари тада саркастично зову импресионисти
одлучују да организују сопствене изложбе и
да тиме они сâми и њихова публика одлучују о
критеријумима које ће вредновати.
Могућност избора није увек била константа
каква је данас у не малом броју држава. Туђи
избори су у великој мери одређивали понаша
ње појединаца у племенским друштвима. Мит
интерпретиран и репродукован од стране врача,
поглавара племена, или других привилегованих
чланова је служио са једне стране да уклони
алтернативе у многим ситуацијама одлучивања
до те мере да само једна преостаје, а са друге
да подсети на присуство више силе, божанства
чији ће гнев сустићи у овом животу или неком
следећем сваког ко се о ту неметнуту одлуку
огреши. Могућност избора је у таквој средини
скоро непостојећа.
Налик племенским друштвима, могућност избо
ра је ограничена и у оним које су се постепено
окренуле организованим религијама нове ере.
Псалм 119:105 (Кинг Џејмс верзија) ставља до
знања да реч из исте осветљава пут испред
верника, док катехизам католичке цркве уз то
каже да Свето Писмо усмерава целокупни живот
верника. На сваком путу изгледа треба да се
следи исто светло. Поред тога, наравно, постоји
и појам греха, чија је улога стварање стрепње
приликом доношења одлуке. Могућност избора
се тиме сужава: свака одлука је пропраћена
стрепњом од греха, док списи кажу које ка
рактеристике прихватљиве алтернативе морају
да имају. Ислам није нешто пуно различит што
се одлучивања тиче. У домену финансија, на
пример, у свом другом поглављу Куран каже
да верник камату на позајмицу не сме да узима
и додаје да свако ко узме камату улази у рат
са Алахом и његовим изасланицима. При
ступ је исти у оба случаја, а циљ исти као и у
племенском друштву: са једне стране треба
смањити број алтернатива које појединац сме

representation, the popular criteria supported
by the French Academy of Arts. Simply put,
instead of following the Academy’s advice on
which criteria to follow, the artists derogatively
termed ‘ the impressionists’ decided to mount
their own exhibition which would enable
them and their audiences to decide their own
regulatory criteria.
Options of individual choice were not always
presented as widely as today. Individuals
in tribal communities were largely led by
someone else’s choices. Myth, summoned
and interpreted by tribal chiefs, shamans and
other privileged members of the group, was
used to reduce all alternative choices to one,
and to remind the community of the presence
of higher power that will punish whomever
ignores their will. Ability to choose is almost
impossible in such a community.
Similarly, the options of choice were reduced in
societies of organized religion. Psalm 119:105
of King James’ Bible establishes that a word
from the Bible illuminates the way in front of
the devotee, whereas the catechism of the
Catholic church says that the Bible teachings
should direct his entire life. It seems that every
road must be illuminated by the same light.
There is also the concept of sin, whose role
is to create anguish associated with decision
making. The choices are thus reduced: every
decision is followed by a fear of sin, while
the holy scripture stipulates the acceptable
alternatives.
This is not very different in Islam. For example,
the second chapter of the Koran states that
the faithful are not permitted to take interest
for a monetary loan, and that everyone who
takes interest enters a war with Allah and his
messengers. The method remains the same
in both faiths, and the goal is the same as in
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да сматра прихватљивим, док са друге он мора
да стрепи приликом доношења сваке одлуке.
Јасно је да је практични циљ једноставнија
координација у друштву, координација која је
највише корисна групи која је привилегована –
у племенском друштву то је врач или поглавица,
док је у организованој религији то група вер
ских поглавара, оних који имају привилегован
при
ступ или самом божанству или његовим
производима, као што су на пример заповести.
Организованим монотеистичким религијама
нове ере су између осталих претходили стари
Грци, који нису били оригиналнији. Атињани,
од којих се каже да смо добили демократију,
ипак су били робовласници који се према
Атињанкама нису ништа боље односили него
према робовима. У тој Атини, за коју кажу да
је била друштво једнаких, у одлукама су ипак
учествовали само они Атињани који су били
више једнаки од других, налик Орвеловој “Жи
во
тињској фарми”. Уз то или насупрот тога,
зависи кога питате, налази се Платонова
политичка филозофија која слави власт мудрих
краљева-филозофа, подржавајући зиме идеју
да велики део становништва није способан да
одлучује самостално, већ нека група то мора да
чини уместо њих.
Чак и када игноришемо дуги период током
кога се друштво постепено ослобађа митова и
заблуда, и то великом заслугом кроз развој и
примену научне методе сазнања, и зауставимо
се у седамнаестом веку, ни тада није потпуно
јасно да ли је жеља да могућност избора по
стане право свих. Џон Лок, један од филозофа
просветитељства, у својој “Разборитости хриш
ћан
ства” делује као да репродукује Платона
када каже да је најбоља етика она која даје
јасне наредбе, а циљ која постиже послушност.
Принцип од кога се полази је да је велика
већина неспособна да сазна, због чега мора
слепо да верује.
Слична линија размишљања постоји и код
Маркса, иако он до ње долази другим путем, где

the tribal societies: to reduce the number of
alternatives considered acceptable for an
individual, and to create fear towards making
his/her own decisions. The practical goal is an
easier coordination in a society, useful only to
the privileged group – shaman, chief, clerical
leaders and those who have access to the deity
or to its products, such as its commands.
Organised monotheistic religions of the new
era were preceded by the Ancient Greeks,
who were not much different in that aspect.
Athenians, who developed the first known
democracy, were keeping slaves and treating
Athenian women not much better than the
slaves. Although it is said that the Athenian
society was the society of equals, the real
decision makers, like in George Orwell’s
Animal Farm, were a bit more equal than
others. Plato’s political philosophy celebrated
the rule of ‘philosopher kings’, supporting the
idea that the public is not able to decide for
themselves but that a ruling group has to do
it for them.
Even if we ignore the long period that it took
societies to liberate themselves from myths
and prejudices, mostly due to development and
practice of scientific thought, and look at the
seventeenth century, even by then the desire for
free choice was not shared by all. John Locke,
one of the philosophers of enlightenment, in
his treaty The Reasonableness of Christianity
nearly reproduces Plato’s thought that the best
ethics is the ethics that gives clear directions
and facilitates obedience. The basis of this idea
is that the majority is incapable of knowledge
and therefore must blindly trust.
Marx follows the similar line of thought,
although through different methods, when
he claims that in the planned economy group
more knowledgeable than others is the group
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у планској економији морају да планирају они
који више знају од осталих. Како су се као такви
препознали интелектуалци, није ни чудо да је
комунизам са толико ентузијазма прихваћен
у академским круговима. То никако не вређа
Маркса, само говори о томе да је неким од ње
гових читалаца било веома тешко да одоле
новодобијеном статусу елите, који је као такав
остварен само у њиховим очима.
Ствари су нешто суптилније почетком двадесе
тог века, када идеја да водити морају само они
који су за то способнији од других добија своју
нову форму кроз развој индустрије односа са
јавношћу. Волтер Липман, један од зачетника
исте, већ је 1922. писао да јавно мњење са
мостално не може да спозна општи интерес, и
сугерисао да ставове истог мора да контролише
нова класа специјалиста чији ће интереси и
знање бити широки, а не уски као код неуког
појединца. Форма је другачија, али је суштина
иста: ограничити могућност избора зарад лакше
координације становништва.
Укратко, изнео сам пар грубих примера идеје
да могућност избора не може бити право свих,
већ да одлуке морају бити искључиво у рукама
дела становништва које има некакав при
вилегован приступ истини, било да се ради о
врачевима, мудрацима, интелектуалцима, или
задуженима за односе са јавношћу. Иако при
мери наведенидају поједностављену слику не
гирања могућности избора, та слика не води ка
погрешним закључцима.
Могућност избора тек након Другог светског
рата јасно добија статус идеала ка коме тре
ба да се тежи, статус права које би сви тре
бали да имају. То се дешава као реакција на
драматично ограничавање могућности из
бо
ра које интелектуалци централне Европе при
мећују пред и током Другог светског рата и у
нацистичкој Немачкој и у Совјетском Савезу.
Пар њих су били посебно утицајни. Фридрих фон
Хајек, у почетку професор економије у Аустрији,
а затим и у Лондону на Лондонској школи

that creates planning. Since this was the way
the intellectuals saw themselves, it is not
surprising that communism was accepted
widely in academic circles. That doesn’t defend
Marx, but just exemplifies that some of his
readers found it difficult to shed their new elite
status, the status realized only in their mind.
Things became subtler at the beginning of the
twentieth century, when the idea of leadership
of the capable few gets a new dimension
through development of public relations.
Media critic Walter Lippmann wrote in 1922
that the public is not able to comprehend its
interests unaided, and suggested that public
opinion needs to
be controlled by a new class of specialists
whose knowledge and interests will be wide
ranging, and not as narrow as that of an
unskilled individual. The form is different but
the concept is the same: limitation of choice
for easier coordination of the population.
The above paragraphs contain some broad
examples of the idea that choice is not a
popular right but that decisions must be
made by a privileged handful, be it shamans,
philosophers, intellectuals or public relations
managers. Although the above examples give
a simplified image about reduced choices,
that doesn’t mean that they lead to wrong
conclusions.
The option of choice becomes something to
be aimed for only after WW2, when it gains
the status of a basic human right. This shift
happens as a reaction to a dramatic reduction
of choices that Central European intellectuals
note before and during WW2 in Nationalsocialist Germany and in USSR. Several had
a particular influence. Friedrich von Hayek,
professor of economy in Austria and in London
School of Economics, writes The Road to
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економије (ЛСЕ), пише током Другог светског
рата “Road to serfdom”, у којој даје аргументе
против планске економије (која се користи као
начин економске координације и у комунизму
и у фашизму) која могућност избора ставља у
руке оних који планирају и тиме централизује
одлучивање, одузимајући могућност избора
од оних који су ван центра. Суштина његовог
аргумента је да у централизованој економији
доносилац одлука није на терену (у средини)
на коме се одлуке заправо примењују и због
тога не може да спозна алтернативе до те мере
до које исте те алтернативе може да спозна
онај ко јесте на том истом терену. Избори
привилегованог доносиоца одлука који није на
терену онда не могу бити квалитетни. На при
мер, рибар вероватно боље зна да изабере
цену за коју ће свој улов понудити на локалној
пијаци него министар за трговину који на ту
пијацу никада није крочио, нити се бавио
риболовом. Ако поједноставимо ствари, али да
не промашимо суштину, у капитализму је идеја
да тај рибар одлучи цену, док у комунизму ту
цену одлучује министарство. (Данашњи системи
су углавном мешавина и једног и другог) Хајек
је дао снажан аргумент против централизације
одлучивања и самим тим дао јак аргумент за
ширење могућности избора појединаца. О
значају Хајековог аргумента у формирању иде
ологије у Сједињеним Америчким Државама у
периоду након Другог светског рата говори и
податак да је од “Road to serfdom” направљена
кратка верзија која је између осталог бесплатно
дељена радницима у великим америчким
корпорацијама (у Џенерал Моторсу, између
осталих).
Карл Попер је у истом периоду написао “Отво
рено друштво и његови непријатељи”, где је
понудио такође аргументе против ограничења
могућности избора, али не на Хајеков начин, већ
кроз критику политичке филозофије Платона,
затим кроз критику идеје планске економије
као оне која се остварује једино уз диктатуру.

serfdom (1944), where he critiques planned
economy (used as a method for coordinating
economy in both communism and fascism)
because it gives decisive choice to the
group elected to do the planning, therefore
centralizing the decision making process and
reducing the choices of the ones away from
the centre. The point of his argument was that
in a centralised economy decisions are not
made locally, therefore reducing the options
that a local expert would be better aware of.
Therefore the choices made by the privileged
decision maker who is not affected by them
cannot be accurate. For example, a fisherman
is probably better equipped to create a price
for his fish on a local market then a trade
minister who neither catches fish nor ever
visited the said market. Simply put (but
without reducing the general idea), capitalism
is based on the idea that the fisherman
decides the price of fish and communism is
based on the idea that the government decides
the price. (Today’s systems are a mixture of
the two). Hayek provided a strong argument
against centralized decisionmaking, therefore
providing an argument for expanding individual
choices. The importance of Hayek’s work on
formulating the ideology in the USA after WW2
is reflected in the fact that the abridged version
of The Road to serfdom was freely distributed
to workers at large American corporations,
such as the General Motors.
Around the same time, Karl Popper wrote Open
Society and Its Enemies, where he developed
his critique of limited choice, but unlike Hayek
he focused on the critique of the philosophical
vision of Plato and his idea of economy that can
only be sustained in dictatorship. Popper also
points out that the main difference between the

32

Katalog Memorijal 2010.indd 32

12/27/2011 2:08:49 PM

Ту је изнео и идеју да је главна разлика између
цивилизованог и племенског друштва управо
ширење личног простора одлучивања, то јест,
повећање броја ситуација у којима појединац
сам доноси одлуке без саветовања врача,
поглавице, свештеника, или специјалисте за
односе са јавношћу.
Након Хајека и Попера, мада они нису једини,
постепено се стабилише идеја да се лична
слобода и могућност избора не могу остварити
кроз друштва налик нацистичкој Немачкој,
Совјетском Савезу или Маовој Кини. Ти аргу
менти су добили пуно простора не само због
Другог светског рата, већ и због Хладног рата,
јер су дали основу идеологије по којој је пар
демократија-капитализам једина алтернатива
која насупрот комунизму и диктатури може да
појединцу понуди ширу могућност избора. Та
идеологија је била неопходна у периоду какав
је био Хладни рат не само да би дала наратив
кроз који се Запад раздваја од Истока, већ и
као оправдање разних војних и политичких од
лука кроз идеал личне слободе. Та идеологија
је касније веома тесно повезана са идеалом
личне слободе. Пример оних који су у томе
ак
тивно учествовали је и Милтон Фридман,
професор економије на универзитету у Чикагу,
који је понудио тезу да слобода и капитализам
морају да иду заједно (у веома утицајној књизи
“Капитализам и Слобода”). Идеје о транзицији у
тржишну економију на које је он пуно утицао током
своје каријере су између осталог примењиване
у Чилеу у другој половини двадесетог века и
то прилично иронично под Пиночеом. Оне су
примену нашле и у Србији након 2000. године,
огледајући се у убрзаном развоју финансијског
сектора и веома брзој приватизацији. Жалосно
је да је појам могућности избора, чак и када
је афирмисан, коришћен у такве, увелико де
структивне сврхе.

tribal and civilized societies is the expanding
of personal decisionmaking space, i.e. the
increase of situations in which an individual
can make his own mind up without the help of
a shaman, chief, Pope or a PR specialist.
After Hayek and Popper, although they were
not the only ones, it is gradually widely
established that possibilities of choice cannot
be delivered in societies such as Nacionalsocialist Germany, USSR or Mao’s China. Those
new arguments were given broader reign not
only because of WW2 but also because of the
politics of Cold War, as they gave rise to the
ideology that democratic capitalism is the only
alternative to communism and dictatorship.
This ideology was necessary during the Cold
War era not only to provide a narrative to
differentiate the West from the East but also to
justify various military and political decisions
as connected to the ideal of personal freedom.
That ideology was later closely connected to
the ideal of personal freedom. One example of
proliferating this theory is Milton Freedman,
a professor of economy at the University
of Chicago, who states that freedom and
capitalism must go hand in hand in his
influential work Capitalism and Freedom. His
ideas of transition market economy were used,
ironically, in Chile under Pinochet during the
second half of the twentieth century. These
concepts were also used in Serbia after 2000,
reflected in the speedy development of the
economy and particularly the private sector. It
is saddening that
the possibility of choice, even when affirmed
as an idea, remains used in largely destructive
ways.

Након што је могућност избора уписана међу
основна људска права, у облику слободе миш

After freedom of choice was established as
one of the basic human rights and expressed
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љења и изражавања, и након пада Берлинског
зида, још увек није јасно и општеприхваћено
да ширење могућности избора јесте вредно
подршке. Отприлике да је половина планете
још увек у неком облику тоталитарних режима,
док остатак трпи дисфункције модерних парова
демократија-капитализам. Уз све то чак и
безусловна подршка идеалу могућности избора
не може да избегне парадокс који иде уз сваки
покушај ширења могућности избора.
Парадокс ширења могућности избора
Парадокс ширења могућности избора је, укратко,
да само друштво које чине специјалисти може
ефикасно да понуди велики број алтернатива,
али да самим тим сваки специјалиста мора
да зависи од туђег савета да би спознао ал
тер
нативе које су доступне ван његове уске
специјалности. Парадокс лежи у томе што док
модерно друштво шири број алтернатива кроз
начин на који организује науку и технологију,
управо је тај начин организације оно што њеним
члановима сужава слободу у бирању између
великог броја алтернатива.
За разумевање парадокса неопходно је подсе
тити се идеје са почетка текста, да је могућност
избора већа што је већи број алтернатива
између којих се треба одлучити за једну и што је
већа слобода да се тај избор направи без туђих
утицаја.
Само је бродоломник, и то само ако је острво
пусто, пример апсолутне независности избора.
Желео то или не, он је апсолутни диктатор чији
су избори само његови у недостатку савета који
долазе од других, јер тих других нема. Он има
велику слободу избора, али малу могућност из
бора. Осим алтернатива које му природа пружа,
он је једини који нове алтернативе може да
направи. Самим тим може да их направи јако
мало.
Повећање броја алтернатива, а самим тим и
могућности избора, најбоље се види од по

as a right to declare one’s own opinions and
expressions, and after the fall of the Berlin
Wall, expanding of plurality of choice still wasn’t
globally accepted as important. Roughly half of
the planet is still plagued with some form of
totalitarian regime, while the other half suffers
from dysfunction of democratic capitalism.
Even the unconditional support to the ideal of
plurality of choice can’t evade the paradox of
expanding the possibilities of choice.
The Paradox of expanding the possibilities of
choice
The paradox is, in short, that only a society
constructed of experts can efficiently offer a
wide range of alternatives, but that at the same
time every expert must rely on someone else’s
advice regarding the alternatives that fall
outside of his or her narrow field of expertise.
The paradox lies in the fact that while modern
society expands the number of alternatives
through development of science and technology,
this precise way of organization narrows down
the freedom of choice of its citizens. For better
understanding of this paradox we need to
remember the concept from the beginning of
the text, that plurality of choice is greater the
more we expand the number of alternatives,
and the more we protect the right to make
these choices without the outside influences.
Only a shipwreck who finds himself on an
empty island has an absolute sovereignty
of choice. Regardless of his wishes, he is an
absolute dictator whose choices are his alone,
in the absence of counsel of anyone else. He
has a large freedom of choice but very few
possibilities to choose from. Besides options
offered by nature, he is the only one able to
create further alternatives. Therefore he can
create very few.
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четка индустријске револуције. Вилијам Пети
и Адам Смит су ефикасну производњу тих
алтернатива, нових производа који су одговор
на познате и непознате потребе, видели у
спе
цијализацији рада, пракси по којој се
сваки радник концентрише на обављање
јако једноставног и ограниченог
посла у
оквиру процеса производње. У истој пракси је
Маркс видео извор незадовољства, губљење
смисла у раду, радника који више не познаје
крајњи производ и самим тим сврху свог рада.
Данас специјализација физичког рада иде уз
специјализацију интелектуалног, што се лако
примећује по поделама у прилично прецизне
научне дисциплине на универзитетима, а затим
и у оквиру сваке од тих дисциплина.
Специјализација омогућава повећање мо
гу
ћности избора, али смањује независ
ност
приликом избора. Постати специјалиста за
хтева често дугорочно пожртвовање, науштрб
упо
зна
вања других дисциплина. Док је било
могуће постати специјалиста у индустријској
производњи више производа пре или током
индустријске револуције, данашње стање
тех
нологије и науке, као и зависност од ис
тих у физичком и интелектуалном раду чи
ни вишеструку дубоку специјализацију неиз
водљивом.
Квалитетан избор између понуђених алтерна
тива захтева добро познавање истих. Цена коју
појединац плаћа да би имао велику могућност
избора је да он мора да се специјализује. Та
специјализација му даје знање кроз које он у
својој специјалности прозводи и спознаје ал
тернативе дубље и комплетније од оних који су
специјалисти у другим доменима. Тиме он има
способност да квалитетно изабере само када
бира у оквиру свог домена специјалности. Када
је потребно пројектовати мост, то је потребно да
ради грађевински инжењер и архитекта, између
многих осталих који ће у том пројектовању и
извођењу учествовати. Када је потребно ставити
бајпас, за то нећемо питати грађевинског ин

Expanding the number of alternatives,
therefore expanding the possibilities of making
a choice, can be seen from the beginnings of
the Industrial Revolution. William Petty and
Adam Smith saw a solution in specialization of
labour, where every labourer focuses on one
simple and limited task within a production
process. This is where Marx saw the source
of dissatisfaction, alienation of labour where
the worker no longer knows the end result and
therefore is detached from his labour. Today,
specialization of physical labour is coupled
up with intellectual specialization, easily
noticeable by divisions into narrow scientific
disciplines and frameworks at the universities.
Specialization enables wider choices but it
reduces independence for making this choice.
Becoming an expert is a long and laborious
process at the expense of learning different
unrelated disciplines. Whereas it was possible
to become an expert for production of several
products during the Industrial revolution,
today’s development of and dependence on
science and technology makes a multiple
specialization impossible.
The quality of choice between the offered
alternatives demands to know the alternatives
well. The price an individual has to pay is that he
or she must become an expert. Specialisation
is the process that gives him the knowledge to
produce and comprehend the options within
his field in a more complex and deeper way
than individuals who are specialists in other
subjects. This guarantees an ability to choose
well only within one’s own field of expertise.
When projecting a bridge, it needs to be done
by a building specialist and an architect,
among many others who will contribute to the
works. When doing a coronary bypass surgery,
it needs to be done by a heart surgeon and not
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жењера већ лекара специјализованог за такве
интервенције. Реч специјалиста овде има много
шире значење од оне коју има у називу “лекар
специјалиста“ – специјалиста је овде онај ко се
концентрише током дуго времена на одређени
проблем (било да је то водоинсталатерство или
операција срца) и кроз образовање и искуство
спознаје решења тог проблема боље него други
који се на исти нису концентрисали. У оквиру
своје специјалности појединац има могућност да
бира између алтернатива које или већ познаје
или које може да разуме шире и дубље од оних
који не деле њену експертизу. Ван тог домена,
тај исти појединац бира између алтернатива које
не може да познаје до исте мере. Он тада има
могућност непознатих избора. Свестан границе
свог знања, избор појединца у ситуацији из
бора за коју није специјализован биће ус
ло
вљен саветима других. Он ће тиме изгубити
независност која је неопходна за широку, пуну
могућност избора.
Специјализација интелектуалног и физичког
рада којом су данас доступне многе алтернативе
појединца ставља у ситуацију да широку мо
гућност избора има само у оквиру сопствене
специјалности, док су за њега избори изван
ње у великој мери непознаница, или их бар не
познаје довољно добро да би претендовао да
је његов избор донет у стању задовољавајућег
познавања алтернатива. Може да му изгледа да
у супермаркету одлично зна између чега бира,
али се тај утисак увелико оповргне када сазна
да је то што је годинама куповао и користио, на
пример, канцерогено.
У циљу повећања броја алтернатива, продубље
ње специјалности ће се наставити. То је можда
један од веома ретких друштвених процеса који
делује немогуће зауставити, нити је то потребно
покушавати. Али је потребно имати на уму да
тиме настављамо да сужавамо способност да
квалитетно бирамо између алтернатива које
нам се нуде ван личне специјалности. Другим
речима, треба имати на уму парадокс ширења
могућности избора.

a building engineer. The word ‘specialist’ has
a much wider meaning than that of ‘medical
specialist’ – a specialist is a person who has
spent an extended period of time focusing
on a particular problem (whether it is bypass
surgery or plumbing), and has reached a place
of being able to solve this problem better than
others. Within his specialist field, an individual
has ample choices between known or knowable
alternatives. Outside of his domain, that same
individual makes less informed choices. He
has an option of unknowable choices. Aware
of his own limits, every individual has to
rely on the advice of others in fields outside
of his expertise. This way he will lose the
independence he needs to be able to tackle a
wide, full range of choices.
Specialization of intellectual and physical labour
that creates the most available alternatives
today places an individual in a position to be
able to choose only within his own framework
and reduces all other choices unknowable or
not familiar enough to be able to pretend to
have a sufficient knowledge. While it may look
easy to make choices in a supermarket, for
example, this impression is challenged by a
realization that what you’ve been buying and
using for years is carcinogenic.
Deepening of specialization will continue
as a method to create alternatives. That is
perhaps one of the rare social processes
impossible to stop, and it’s not necessary to
try and stop it. But we need to be aware that
specialization is reducing and complicating
our informed choices within the range of
unknowable alternatives. In other words, we
need to be aware of the paradox of expanding
the possibilities of choice.
When we understand this paradox, the question
remains how to reduce its negative effects,
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Када се парадокс прихвати, питање које се
поставља како ублажити његове негативне
ефекте, како обезбедити да не доведе до про
изводње нових митова, табуа, заблуда, нових
неоправданих етичких и моралних ограничења.
Тај нежељени резултат је у потпуности могућ
ако изборе специјалисте ван његовог домена
експертизе одређује савет који он некритички
прихвата.
Пост-демократија?
Гледано из перспективе која се добије
разумевањем једноставног парадокса ширења
могућности избора, демократија као систем
политичке координације делује проблематично.
Политички избори су можда највише видљиви
симбол демократије. Сваких неколико година
грађани се позивају или обавезују (као што је то
случај у Белгији, на пример) да изађу на изборе
политичке извршне власти и изаберу политичку
опцију. Њихови појединачни избори се преброје
и политичка опција за коју је гласала већина
добија највећи удео у извршној политичкој
власти. Други видљиви симбол демократије
је референдум, где се грађанима поставља
пи
тање на које они, појединачним избором
одлучују о одговору на исто.
Када се институција избора извршне политич
ке власти посматра са познавањем парадокса
мо
гућности избора, питање које се поставља
јесте колико сваки грађанин има могућности
да одговарајуће познаје алтернативе које су му
понуђене и самим тим какву он то могућност
избора остварује. Јасно је да је немогуће
предвидети како ће се свака политичка опција
понашати ако би добила већину. Такође је јасно
да грађанин-специјалиста има јако мало ресур
са – времена, пажње и новца, између осталих
– ко
је би посветио зарад бољег познавања
алтернатива које су му понуђене. У таквој си
туацији исти тај специјалиста се на изборима
налази у незавидној ситуацији да бира између

how to prevent it from creating further myths,
taboos, inexactitudes and new unjustified
moral and ethical limitations. That unwanted
result is possible if the individual
uncritically accepts choices outside his own
field of expertise.
Post-democracy?
Observed from the perspective of the paradox
of expanding the possibilities of choice,
democracy as a system of political coordination
looks quite problematic.
Political elections are perhaps the most visible
symbol of democracy. Every few years, citizens
are invited or obliged (like for example in
Belgium) to attend the political elections for
the local government, and to choose a political
option. Their choices are calculated and the
majority wins the elections. The other visible
symbol is a referendum, where citizens are
asked certain questions and they are invited to
answer them in a similar manner.
When we observe the institution of the
executive political power from the point of view
of the paradox of expanding the possibilities of
choice, the question that comes to mind is to
what extent is every citizen able to understand
the offered alternatives, and therefore make
informed choices? It is impossible to predict
how any political party will behave when they
win the elections. It is also clear that the
citizen-specialist has very limited resources –
time, attention, money, among other things –
to dedicate to learning the given alternatives.
This means that the specialist individual finds
himself making an unknowable choice at the
political elections. The best choice, which
would reflect the affirmative knowledge of
alternatives and that would bring suitable
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алтернатива које не познаје довољно добро.
Избор који је квалитетан, који би био резултат
задовољавајућег познавања алтернатива и
ко
ји би се можда након одлуке показао као
одговарајући, никако није надохват руке.
Развој политичког маркетинга не треба да чуди.
Грађанин специјалиста који је позван на изборе
не може да задовољавајуће спозна ал
тер
на
тиве, тако да је потребно дати му савет коју
од тих алтернатива треба да изабере. Управо
ефикасност тог савета, његова способност да
усмери избор истог тог специјалисте, често ће
одлучити исход избора.
Парадокс ширења могућности избора даје дру
гачију слику демократских избора. Они не делују
више као идеал који треба да представљају,
идеал по коме власт добијају они који пред
стављају савесни и свесни избор већине, већ
изгледају као ритуал који се од племенских
ритуала преноса власти разликује највише
по томе што демократски избори дају привид
могућности избора, док племенски то нису
чинили. Иза ритуала стоје митови, а иза митова
морал. Иза ритуала демократских избора стоји
мит свесног и слободног избора појединца, а
иза мита стоји не морал врача као у племенском
друштву, него савет који се грађанима пре тог
ритуала даје.
Изнета констатација јесте поражавајућа. Опро
бани политички системи координације нису
показали способност да реше парадокс ширења
могућности избора. Сходно томе, данас је
непознато како ће изгледати систем политичке
координације који ће заменити демократију. То
не може бити нити комунизам, нити диктатура,
већ нека за сада безимена пост-демократија,
који ће морати да понуди бољи одговор на
парадокс ширења могучности избора, а да
притом и сама не одустане од вредног циља
ширења могућности избора.

results after the elections is never within
reach.
The development of political marketing
shouldn’t come as a surprise. An expert citizen
that comes out to the elections is not able to
discern between the alternatives, therefore
he needs to be advised which to choose. The
efficiency of this advice, its ability to direct the
expert’s choice, will decide the outcome of the
elections.
The paradox of expanding the possibilities of
choice gives a different image of democratic
elections. They no longer seem as the ideal,
according to which the power is gained by a
conscious and considerate majority choice,
but as a ritual that differs from the tribal
rituals in as much as they offer an illusion of
choice, whereas the tribal rituals did not do
even that. Ritual was backed by myths, and
myths were backed by morality. The ritual of
democratic elections is backed by a myth of
free and conscious choice of an individual. This
myth is not backed by the moral of a shaman
like in a tribal society, but in advice distributed
to the citizens before the elections. The above
conclusion is incriminating. The tested political
systems of coordination have so far shown
no option to solve the paradox of expanding
the possibilities of choice. Therefore it is
impossible to foresee the system of political
coordination that will supersede democracy. It
cannot be communism, or a dictatorship, but
some unnamed post-democracy that would
need to provide a better solution to the paradox
of expanding the possibilities of choice, while
at the same time remaining committed to the
goal of expanding the possibilities of choice.
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РИКАРДО БЕНАСИ
RICCARDO BENASSI

“МЕМОРИЈАЛ ЈЕ ПРЕФИЊЕНА ФОРМА КАШЊЕЊА
КОЈА НАМ ДОПУШТА ДА УВЕК СТИЖЕМО НА ВРЕМЕ”, 2010

Све док је проток времена заустављен и док нам
је у том мировању пажња усмерена на неку циглу
или мермерну руку неке скулптуре, ми нисмо
у току. Тим чином само бисмо коментарисали
моменат, преводећи га у садашњост етикетама,
церемонијама и говорима. Када славимо го
дишњицу ми само подвлачимо закашњење. Пошто
25. Меморијал Надежде Петровић чине они који
су живи, централну улогу заузима време које ћемо
провести скупа. Наша лична и субјективна добра
воља постаје основ за Меморијал. Непосредно
индивидуално искуство постављено је насупрот
чистој идеји и дедуктивном систему изузећа које
та идеја имплицира. Из тог разлога мој рад је
нестала путања, згуснута празнина нестајања,
иста празнина коју већ познајемо као интегрални
део света. Организација звучног простора има
за циљ да ослободи посетиоца ограничења
свакодневице и притисака времена, на тај начин
враћајући у склад физиолошке успоне и падове.
Простор направљен од филца и звука усмерен
је на појаву трења створену при уласку у живот,
док посматрач ангажовањем прошлости оптички
уклања елементе окружења. Меморијал ће се
расути и умножити кроз субјективна искуства
публике, коначно се утврђујући као искључива
еволуција сећања.

Рикардо Бенаси (рођен 1982. у Кремони/ Италија,
живи и ради у Берлину), био је део културне
иницијативе Ксинг, суоснивач аудио–колектива
Фонорама и tehno-noise дуета Оливети. Његов
истраживачки рад се креће између звука и
визуелне уметности, са посебним освртом на
архитектуру и писање које као методе омогућују
пут кроз време и простор. Рикардо Бенаси се
налази у непрекидном процесу анализе ко
лективног живота града, као космополита који
сагледава градски живот као нешто што је већ
створено и преправљено, а то га наводи да по
сматра архитектуру ‘изнутра’. На пример, Бе
на
си налази да климатски уређаји модификују
наше поимање архитектуре исто као што звук
модификује нашу концепцију уметности; оба
ова елемента су невидљива и потцењена. Бе
насијеви радови су излагани широм света и
налазе се у јавним и приватним колекцијама.
Одабране изложбе Гунђ Гунђ (Mumble Mum
ble), галерија Рафаела Кортезе, Милано, 2007;
Фокус на Савремену Италијанску Уметност,
МАMbo Болоња, 2008; Аутострада вертикале,
PAC-Ферара, 2009; 10 Перспектива микрозвука,
Дијапазон галерија, Њујорк, 2009; Elusive,
Радио Arte Mobile, Рим, 2010; MACRO, Музеј за
савремену уметност, Рим, 2010.
www.365loops.com
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Irena Lagator

A Memorial Is A Sophisticated Form Of Tardiness
That Allows Us To Always Be On Time, 2010
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ЗОРИЦА ЧОЛИЋ
ZORICA ČOLIĆ
LOOSE PUMP FLAW PUFF, 2010

Гимназија у Чачку била ми је инспиративна
за инсталацију рада, јер она као школа спада
у систем традиционалних установа и као
образовна институција има битан утицај на
развој младих, ако не у најзначајнијем онда
свакако у врло деликатном добу одрастања и
формирања личности. Сала за физичко, као и
сам предмет “физичко васпитање”, има значајну
улогу у развоју (само)дисциплине, контроле,
свести о свом телу. Физички изглед битнији
је него икада - “остати млад и леп” глобални
је императив. Насупрот бројним захтевима и
притисцима којима су млади изложени, одабрала
сам да у сали за физичко изложим неонске речи
које ученицима не треба да дају инструкције
или савете, већ да их наводе на размишљање и
преиспитивање. Речи имају више значења и сам
низ који заједно чине може се читати на разне
начине. Међутим, рад није искључиво намењен
одређеном узрасту нити се односи само на
специфичност Гимназије као установе. Сви ми
живимо под притисцима да будемо савршени,
непогрешиви, физички “затегнути и лепи”; као да
нам је одређено који делови тела треба да буду
танки, који “напумпани”. Сви ми, мање или више,
тежимо томе јер желимо да будемо прихваћени и
вољени. Овај рад заправо има за циљ да постави
другачије вредности, односно оне потпуно
природне и хумане, а то су ненамерне грешке,
недостаци и мане које нас чине посебним, и
подсећају нас да сваки “притисак” мора да има и
свој “вентил” за опуштање.
Низ речи у Гимназији почиње енглеском
речју LOOSE која значи: опустити, одрешити,
ослободити; као придев то значи бити опуштен,
неучвршћен, одрешен, лабав, еластичан, сло
бодан. Затим следи реч PUMP која значи пумпати,

гурати, извлачити, надувавати, а неформално
испитивати, “извлачити информације” од некога.
FLAW је недостатак или слабост у нечијем ка
рактеру, често урођена мана; ненамерна, слу
чајна грешка; напуклина, мрља или другачија
несавршеност која чини суштину предмета, квар.
PUFF – уз вежбање иде puff, односно задишемо
се; puff је дашак ветра, хук, кратак, екплозиван
издах, а такође значи и промоција или реклама,
нарочито она која претерано хвали. За тумачење
рада и општи доживљај значајно је и то да су
речи “исписане” у техници неона, у стилу порука
и језика масовних медија. Али насупрот таквом
језику, ове речи су двосмислене, духовите, можда
и саркастичне, а поента није да се дâ ригидан
поглед на свет, већ да се у институционалној
атмосфери инфилтрирају алтернативна разми
шљања.
Зорица Чолић (рођена 1977, живи у Новом Саду
и Београду). Бави се мултидисциплинарном
уметношћу и од 1998. године излаже на бројним
самосталним и групним изложбама, као и видео
фестивалима у Србији, Ирској, Шварцаској,
Аустрији, САД, Кини. Основне студије завршила
је 2002. на Академији уметности у Новом Саду.
Магистрирала је електронске уметности 2008.
године на School of Art and Design, NYSCC Al
fred university, Њујорк. У својој уметничкој
пракси Чолићева испитује аспекте социјалне
анксиозности, моралне и политичке (не)одговор
ности и везује се за идеје “политичке поезије”,
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идеје које садрже политичку ангажованост која
није сувише очигледна или директна. Друштвени
конфликти, разочаравајуће политичке идео
ло
гије и психолошке неурозе, као и преовлађујућа
осећања отуђености и депресије, неке су од
основних тема које Чолићева истражује. Ин
тер
венције у јавним просторима и site-specific
инсталације суочавају публику са необјашњивим
и често непријатним и застрашујућим искуствима

свакодневног живота. У својим радовима
најчешће користи еклектични микс медија –
скулптуре, фотографије, колаже, видео, звук,
текст, неон, као и неуметничке материјале и
предмете. Намера јој је да помера устаљене но
рме, открива скривено или потиснуто, да би
навела публику да преиспита своја схватања
свакодневног живота.
www.zoricacolic.blogspot.com

LOOSE PUMP FLAW PUFF, 2010
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ТИНА ГВЕРОВИЋ / СИНИША ИЛИЋ
TINA GVEROVIĆ / SINIŠA ILIĆ
НЕУПОРЕДИВОСТИ – НАСТАЈАЊЕ СУМЊИВОГ СТАЊА, 2010

Цртежи приказују корпорацијски простор, ин
ституционално посматрање и контролу. При
зи
вају слике нематеријалног рада, форме
савременог рада који се дешавa “свуда и нигдe”.
Руке по
лагано додирују и осећају тастатуру,
ком
пјутерски миш, екран, столицу, косу… Иако
се чини да су ликови заокупљени лаганим или
на први поглед неучинковитим радом, они ис
товремено делују рањиво и у немогућности да
пре
познају своје деловање. Изненадни удари
прекидају и раздиру виртуелни простор, гурају
га према надолазећој катастрофи. Катастрофа је
овде унутрашње и спољашње, свеприсутно ста
ње. Катастрофа коју приказујемо је политичка,
емотивна, и она која ће се тек догодити.
(Т. Г. и С. И.)
“Свјетло на крају екрана”
Јасна Јакшић
Нематеријални рад, рад лишен производног
обећања стварања нових, чврстих, трајних ври
једности које би у неком градитељском заносу
сви
јет учиниле бољим мјестом, у пожељним
економским моделима заузима високо мјесто.
Његова је распрострањеност за интересе кул
турних индустрија произвела нову, номадску кла
су когнитаријата, класу интелектуалних радника
препуштених законима интереса, понуде и по
траж ње. Као и стољеће раније, у неком другом
економском контексту, прекобројност је она
ко
ја осигурава компетитивност и квалитету у
којој само најбољи побјеђује. Напуштање пре
д
метности, фиксног објекта како у економији
тако и у умјетничком дјеловању није тек једно
значно отворило нове могућности исказа и дје
ловања. Није ли се отпор спрам фетишизације
умјетничког објекта изборио за надомјештање
појма умјетничког дјела далеко флуиднијим пој

мом рада у вријеме када је нематеријални рад у
великом стилу ступио на позорницу културних
инду
с трија и полако затворио сваку обећану
пукотину слободе?
Дистопијски простор избрисаних граница, у које
му је једина чврста структура структура надзора
или корпоративне контроле, у раду Тине Гверовић
и Синише Илића настањују непомични ликови
задубљени у свјетлост компјутерског екрана,
прозора у свијет у обећаном простору слободе
или тек медија за производњу немјеста спајањем
снимки с безбројних надзорних камера разасутих
диљем свијета. У дистопијском конструкту у ко
је
м у је сватко позван или, прецизније, дужан
судјеловати, улоге проматрача и проматраног
уланчане су у односе који творе свијет. Из су/
дје
ловања и су/односа расте пријетња пре
за
сићеног простора, у привидној се празнини
панично спајају агорафобија и клаустрофобија,
остављајући своје жртве без простора за узмак.
Надолазећа се катастрофа помаља из згуснутих
пукотина Стварног, које продире у свијет лишен
физичког напора у којему се нитко не купа у зноју
лица свог. Те напуклине наваљују из нарушене
структуре решетки, органичке симулације при
ро
де, инвазије репетитивног низа мануалног
и прљавог ватреног оружја или алатки. Крхки
се наративни и дескриптивни елементи бе
зуспјешно настоје спојити у цјелину, али као да
их сваки такав покушај још више слаби. Но као
трачак узалудне наде увијек нам остаје свјетлост
екрана, барем док је осигуран доток електричне
енергије.
Синиша Илић (1977, живи у Београду) и Тина
Гверовић (1975, живи у Загребу) су сарађивали
на инсталацији “Noiseless” (ISCP, Њујорк, 2006),
где су се бавили материјалном невидљивошћу
текста и слике и провоцирањем пажње публике,
и раду “Реконструкција” (Контекст галерија и
Магацин, Београд 2007), који се бави сећањем,
утицајем политике на доживљај реалности и
самих сећања, као и позицијом онога који/ја се
сећа.
www.sinisailic.blogspot.com
www.tinagverovic.blogspot.com
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АНА КРСТИЋ
ANA KRSTIĆ

ДЕВОЈКЕ ИЗ ГРАДА, 2010

Нас три, Маша, Веца и ја, живеле смо заједно
током студија у Београду, у Карађорђевој ули
ци, отприлике четири године. Онда се Маша
одселила, а доселила се Ана Марија. Након
отприлике годину и по, напустиле смо тај стан. Ја
сам нашла стан на Новом Београду. У том стану
живеле су Ивана и Андријана. Пре тога, почевши
од 1998. живела сам са Александром, Иваном,
Маријом, Аном, Снежаном, Наташом и са још
једном девојком чијег имена не могу да се сетим;
у Старца Вујадина, па у Мајке Јевросиме, па у
Волгиној, па у 14. децембра, па у Карађорђевој. Из
екипе која је живела у Карађорђевој, у Београду
је остала да живи једино Веца. За остале,
миграција се наставља – недовољно смо урбане
да останемо у Београду, недовољно руралне да
се вратимо кући.
Инсталацију чини седам летећих лавора – у
три се налазе видео–пројекције са исечцима
аматерских снимака неких свакодневних акција:
Маша пере своје плишане луткице, или идемо
по торбу на аутобуску станицу, или Веца прича
о старим SF филмовима… у осталим лаворима
се налази музика – шпица за Секс и град, Ђорђе
Марјановић – песма Београду, Маша чита своју
кратку причу, Slip Knot…
Централно место заузима лавор са “Девојком из
града”. „Девојка из града“ – песма Мирослава
Илића и чувени спот са Соњом Савић, за мене
представљају идеалну парадигму нашег урбаноруралног идентитета, константне борбе између

великог града и остатка земље, схизофрене
поделе узроковане неравноправном расподелом
политичке и економске моћи . Соња Савић је
овде парaдигма несхваћеног уметника, жена која
се није снашла у великом граду у једној малој
земљи. Соња Савић родила се баш ту, у Чачку.
Ана Крстић (рођена 1978. у Ваљеву, живи
у Београду и Мионици). Дипломирала на
Факултету ликовних уметности у Београду (у
класи професора Мрђана Бајића) 2009 године.
Студирала филозофију на Филозофском фак ул
тету у Београду. Осим скулптуре, њен рад чине
перформанси, инсталације и видео–радови.
Самосталне изложбе: 2009. “Општа места”
Галерија Ремонт, Београд. Изабране групне
изложбе: 2010. “Женско писмо”, Галерија РЕМОНТ,
Београд; “Млади мајмуни (заузимају град)”,
Француски културни центар, Београд; 2009. “Мед
и крв “, Booze Cooperativa Centar, Атина, Грчка;
2008. Априлски сусрети, СКЦ , Београд; КЕФ 09
културни центар RЕX, Београд; 2007. HELIX Ex
hibition, Галерија ФЛУ, Београд; “Lost In Stalla
tion”, Alte Saline, Салзбург, Аустрија; “2D Mutant
Zombies” , Контекст галерија, Београд, Una Gal
leria, Букурешт, Румунија, МKL gallery – Kunst
haus, Грац, Аустрија; 2006. “Трагом рода, смисао
ангажовања”, Галерија О3ОН, Београд; Награде:
2008. “Владета Петрић – вајар”.
www.ana-krstic.com
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МЕДИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА
MEDIA ARCHAEOLOGY

МЕДИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА – МОГУЋНОСТ ИЗБОРА, 2009/2010

Појавом кућних видео рекордера, 20. век је
отворио могућност приватних избора медијске
историје и објављивање ових личних селекција
медијских записа на јавним програмима постало
је саставни део у перформативном архиву пројекта
Медијска археологија. У прикупљању грађе,
пројекат користи све могућности сарадње са
институционалним архивима, медијским кућама,
центрима културне и медијске продукције, али и
инсистира на принципу отвореног позива свим
заинтересованим потенцијалним сарадницима и
публици да учествује у овом заједничком архиву
својим приватним архивским колекцијама или
видео–записима, прилозима у обради и метадата
артикулацији, а тиме и у динамици “откривања”
у поновном читању/гледању медијске грађе.
Управо у овом партиципаторном моделу разво
ја архива видимо и највећи потенцијал за про
мовисање медијског архива као платформе за
јавно истраживање заједничког искуства кул
туре и артикулисање историје. Поред низова
медијских форми понуде избора, коју срећемо у
ре
к ламним блоковима и кампањама, Медијска
археологија нуди сарадницима, посетиоцима и
грађанима Чачка могућност “повратног” избора
– селекције медијског сећања.
Медијска археологија је пројекат који истражује
нове могућности архивске праксе и интерфејса
архива, пре свега његовог перформативног по
тенцијала и архива као културне форме. Метод

рада тима пројекта Медијска археологија за
снива се на препознавању доминантних и гру
писању сродних медијских форми, стварању
но
вог низа медијских фрагмената који, за ра
злику од деконтекстуализованог низа еми
то
ва
њ а, омогућава бољи увид у продукционе и
комуникацијске механизме, као и континуитет
појединачне медијске форме или медијских
формација. У овоме се садржи и једина аналогија
са уобичајеним значењем појма медијска арх
еологија у студијама медија – ми саму медијску
форму посматрамо као медијски апарат. Идеја
овог пројекта настала је у Архиву алтернативног
филма и видеа у Дому културе “Студентски
град”, a прве програмске циклусе (2006-2008.
године) Медијска археологија имала је у оквиру
програма Академског филмског центра ДКСГ.
Од 2009. године Медијска археологија реализује
програме у Центру за културну деконтаминацију
у Београду. Тим пројекта чине: Бошко Простран,
Јован Бачкуља, Александра Секулић, Ивица
Ђорђевић, Небојша Петровић.
www.medarh.org
www.altarchive.org
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ГОРАН МИЦЕВСКИ
GoraN MiCevSKi

БаШтеНСКе КУћиЦе, 2007-

На крају њихове прве књиге под називом
“Аnonyme skulpturen – Eine typologie technischer
bauten“ (1970), немачки фотографски пар Бехер
је, у краткој изјави, написао и следеће: “У овој
књизи приказујемо објекте који су првенствено
инструменталног карактера, чији су облици ди
ректан резултат прорачуна и који су видљиви
резултат процеса развоја. Ово су зграде код
којих је анонимност прихваћена као њихов стил.
Њихова посебност проистиче не због, него
управо услед недостатка дизајна.”
Фотографије приказане овом приликом настале
су на уском подручју Миљаковца. Овако спонтано
настале баште постоје у рубним подручјима
Београда, на местима где се новоформирана,
плански грађена насеља (рецидиви 70тих и 80
тих година прошлог века) сусрећу са ничијим
де ловима земље. Међутим, зачуђујуће, свака
од тих, условно названих “колонија”, има своју
особену архитектуру, како самих башта, тако и
кућица.
Серија је инспирисана радом Бехерових, али,
директније, и жељом да се документује једна
врло неизвесна ситуација – услед убрзаног
процеса урбанизације, свака од ових енклава
је директно угрожена. Бехерови наводе: “Ови
индустријски пејзажи неће бити ту заувек, чак
иако буду трајали 50 година, они се мењају све
време. Они су номадске форме архитектуре,
долазе и одлазе као и природа”.
Размишљајући о раду, пошао сам од идеје да

што директније цитирам Бехерове. Корак по
корак, појављивале су се прве пукотине: одлучио
сам се за употребу боје, јер сам схватио да би
црно–бела фотографија посматрачу одузела
пола ужитка. Како је избор пао на колор негатив,
сасвим логично је било ослободити се досадне,
уједначавајуће светлости и пустити оштрој сенци
да буде конститутивни део фотографије. Иако
је, на први поглед, архитектура ових кућица
јако шармантна, она је, у исто време, и дубоко
узнемирујућа. Да ли је то што гледамо само
документ рада невештих неимара, приручних
решења, или се, којим случајем, приложене
фотографије могу читати и у постиндустријском
кључу?
Горан Мицевски (рођен 1977, живи у Београду).
Дипломирао је фотографију на Факултету
примењених уметности. Скорије самосталне
изложбе укључују Travel guides (Београд, Пожега,
Чачак, 20082010.), Fini[ report (Београд, 2009) и
Време егзила (Београд, 2008.). Скорије групне
изложбе: Из(нова): уметност у Србији од 2002.
до 2009. (Краљево, Чачак, Сомбор, Ужице, 2010.),
Contigent identies (Истанбул, 2009.) и 13. бијенале
младих уметника Европе и Медитерана (Бари,
2008). Добитник је награде на фестивалу МЕДИА
ФОРУМ у оквиру Московског филмског фестивала,
2006., као и награде на фестивалу АЛТЕРНАТИВЕ
ФИЛМ/ВИДЕО, 2005. Постао фотограф боравећи
у шумама источне Финске, 2002.
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МЛАДЕН МИЉАНОВИЋ
MLADEN MILjANOVIĆ

SM-ARTATTACK, 2007

Рад “SM-Artattack” се користи стратегијом
симулације у уношењу у карту потенцијалног
кретања “умјетничког тероризма” према за
па
ду, с босанским предзнаком. Он је кон
це
птуализован као “Top Secret Plan” у изолацији, са
тенденцијом декодирања шифре инфилтрације
у интернационални културни систем. На тај на
чин својеврсни симулакрум виртуелног упа
да
у галеријско-умјетнички систем свијета умјет
ности, ствара референтни оквир за иш
чи
т а
вање рада са понуђених дискурзивних та
чки. Умберто Еко претпоставља да је свака
поетика “као оперативни пројект” истодобно и
“комуникацијски пројект”, што може да постави
питање савремених умјетничких стратегија.
Младен Миљановић (рођен 1981. у Зеници, живи
у Бањалуци) je jедан од најмлађих представника
“ратне генерације” босанско-херцеговачких
умјетника који свој умјетнички рад темељи на
властитом егзистенцијалном искуству: с једне
стране то је искуство одрастања у вријеме рата и
након њега у разореној, осиромашеној, етнички
и територијално подијељеној, споља изолованој
земљи; с друге стране, на формалном образовању
(похађа Школу резервних официра). Посљедице
рата (рад са инвалидима рата) и стечено знање у

војној школи (коришћење обесмишљеног војног
“сликовног вокабулара” у новом, умјетничком
контексту), чине основно референцијално поље
Миљановићевог деловања као умјетника.
Два потпуно различита искуства, укрштају се
на једном мјесту – бањалучки Универзитет се
након рата усељава у бившу војну касарну Врбас.
Академија умјетности смјештена је у једној од
зграда касарне. Његов рад in situ произилази
из реакције на физичку и функционалну про
шлост мјеста, на гениус лоци. “Повлачењем па
ра
леле између прошлости простора и његове
трансформације у дијаметрално различиту
фун
к цију данас, преузимам улогу медијатора
у процесу конструктивне деконструкције који
(процес) се дешава између двије реалности.”
www.mladenmiljanovic.com
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АВОЈШКА ВАН ДЕР МОЛЕН
AWOISKA VAN DER MOLEN

БЕЗ НАСЛОВА, 2007
БЕЗ НАСЛОВА, 2007
ИЗ СЕРИЈЕ “Terra Di Dio”, 2009

Мојим фотографским радовима фокусирам се
на ситуације и локалитете на периферији гра
да, као и на удаљене, егзотичне пејсаже који су
далеко од свакодневице убрзаног живота. Фото
графије најрадије правим ноћу, када ми чула нису
оптерећена површинским превирањима сва
кодневног урбаног окружења. У овим условима
нестварна аура локалитета заокупља моју па
жњу. Привлаче ме сцене које у себи носе осећај
слутње, латентно одсуство елемената реалности
које је тешко објаснити, нешто као Дух Места –
Genius Loci.
Преводим интензитет доживљаја мог искуства
у црно-беле слике које постају топографски али
и психолошки пејсажи. Тематски, недавно сам
прешла са урбаних на природне просторе који
су скоро потпуно испражњени од архитектуре и
у којима преовладавју блато и земља. Па ипак,
људска присутност се назире и у њима.
Авојшка ван дер Молен (рођена 1972 у Гронингену,
Холандија, живи и ради у Амстердаму), студирала
је фотографију на Градском Универзитету у
Њујорку и на Академији Минерва у Гронингену,
после чега је завршила последипломске студије
на Академији Светог Јошта у Бреди (Холандија)
2003. године. Радови ван дер Моленове били су

проглашени за веома перспективне од стране
му
зеја савремене фотографије холандског ча
сописа Foam у Амстердаму и музеја савремене
уметности GEM у Хагу. Радови су јој изабрани
у селекцији за курирани интернационални
портфолио младих фотографа у Винтертуру и
Мадриду. Њени су радови уврштени у курирану
презентацију међународне селекције одабраних
талентованих фотографа у Винтентруру и
Мадриду. Ван дер Моленова тренутно ради
на припреми неколико изложби које ће бити
отворене у Холандији, Немачкој и Швајцарској,
где ће представити своје нове пејсаже.
www.awoiska.nl
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ИВАН ПЕТРОВИЋ
IVAN PETROVIĆ
БИТИ ТАМО, 2010

“Прошлост и стварност видех да се не разликују
и да су исто”
Милош Црњански, Код Хиперборејаца (1966)

Реализација овог рада заснована је на коришћењу
узорака из три аутономна, по мотивима блиска,
фотографска серијала,1 тематски обједињена
идејом о месту као личном херменеутичном
простору.
Употребом фотографија израђених са филмова и
слајдова пронађених на улици и комбиновањем
са снимцима које сам лично начинио, изграђена је
нова целина којом је, уместо наратива, примарно
афирмисан онтолошки принцип који дате делове
обједињује и који своју сличност проналази у
Суматризму Милоша Црњанског.2
На основу односа који заузимaмо према
прошлости/сећању, сходно примени, схватању
и тумачењу фотографије као производа
репродуковане реалности, овај рад истражује
манифестације преобликовања меморије и
њеног нестајања.

Иван Петровић (рођен 1973. у Крушевцу, живи
и ради у Београду). Дипломирао на катедри за
фотографију Академије уметности “Браћа Карић“
у Београду 2002. године. Осим фотографије, која
му представља базичну област деловања, бави се
и кратким формама филма. За његову активност
у
области
фотографије,
карактеристичан
је изражени документаристички приступ,
који често укључује и проширени контекст
коришћења
ready-made-a
(фотографије
израђене са филмова и слајдова пронађених на
улици). Фотографске пројекте, рециклирањем
старих сопствених радова и повезивањем са
новим, афирмише као аутокустоску форму, којом,
невезано за тему којом се у одређеном моменту
бави, изнова испитује тумачење фотографије
као документа, као и успостављених вредности
на основу којих се један фото-документ, у датим
околностима, може вредновати. Добитник је
награде Димитрије Башичевић Мангелос за
2008. годину и КултурКонтакт стипендије из Беча
2004. године.
www.ivanpetrovic.wordpress.com

1. Фототапет - Насловљена као Фототапет, ова серија in-ject принтова припада серијалу Слике, за чије реализовање су искључиво коришћени
фотографски негативи или дијапозитиви које сам као одбачене или изгубљене проналазио на улици или сам их као такве добијао од својих
познаника и пријатеља.
Туризам смрти (рад у настанку) - На фотографијама које сам забележио приликом боравка у Њујорку 2008. године, приказани мотиви представљају
посетиоце на туристичким дестинацијама на којима су одиграни догађаји из савременог доба, а који се везују за нечије убиство или масовно
страдање. (Зграда под називом Даkота јесте зграда у којој је живео и пред којом је 1980. године убијен Џон Ленон, и Zero Ground, место на коме се
налазио Светски Трговински Центар, уништен урушавањем два путничка авиона 2001. године)
Путнички водич (рад у настанку) – Скуп приватних снимака насталих на путовањима, обједињених у форми књиге; нешто налик систему фотографског
мапирања, којим се анализира лично кретање и понашање...
2. „Суматризам је поетски, филозофски и животни став који је Милош Црњански (1893-1977) прокламовао у свом песничком
манифесту Објашњење Суматре 1920. године. Под утицајем експресионизма и футуризма, Црњански је већ током Првог
светског рата постулирао принципе авангардног програма, за који је увео термин Суматризам...“ (http://sr.wikipedia.org/sr-el)
„То је била оригинална поезија која је настојала да песничким средствима изрази „невиђене и неслућене везе између ствари које су расејане по
целом свету и дојмова који изгледају неспојиви.“ (http://srcekrajine.net/diskusije/index.php?topic=1564.0)
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PROTO OFFICE
PROTO OFFICE
PROTO HOUSE, 2010

Proto вредност је настала из више индивидуа и
делује изнад њих. Њиховим мапирањем Proto
едукује, покреће и укључује ка племенитом.
У потрази за локалним прото - вредностима у
Чачку, откривајући спортско–рекреативни цен
тар у граду, деловање фудбалског тренера који
ради са групом пионира јасно се издвојило.
Фигура тренера, усмерење и подршка, пре него
критика, као принцип формирале су главне тачке
Proto Office рада.
Рад је посвећен тренеру, јер верујемо у усмерење,
тренинг и вољу. “Тренирање није ништа више
него усмеравање играча на пут који сам не
би нашао.“ (Бил Мек Картни) То је основа за
рационализовање страхова, постављање мањих
циљева ка већим и развијање унутрашњег
бодрења кроз коју ће се развити и умножити
прото вредности.
Proto House, инсталација у јавном простору,
место је које смернице са фудбалског игралишта
преноси на ритам односа са самим собом.
Proto Office (основан 2007. године у Београду)

тимски је рад који се бави бележењем основних
вредности индивидуа и квалитетом њихових
друштвених активности. Office формира ставове
испитујући однос Етике и Естетике. Главне силе
које покрећу Proto виталност, целовитост и
искуственост, оријентишу се као главни мотиви
за праксу у пољу дизајна и уметности. Proto Office
одржавају Александра Жиравац (1979, дизајнер
савременог одевања) и Исидора Николић (1976,
графички дизајнер).
www.protooffice.net
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ВАХИДА РАМУЈКИЋ / ХИТ БАНТИНГ
VAHIDA RAMUJKIĆ / HEAT BUNTING

ЗЕМЉА И КРВ, 2002-2010

Начин на који је једна нација дефинисана, било да
је то као људство или као земља, био је најбитнији
мотив националних конфликата у последњих пар
векова. Да би залечиле тај проблем, државе су
генерално усвојиле дефиниције које користе
и земљу (jus soil) и крв (jus sanguinis) у својим
уставима.
Вахида Рамујкић (рођена у Београду 1973, живи
у Београду). У Барселони 2001. године са Лаиом
Садурни оснива групу Ротор у којој до 2006.
реализују серије пројеката у јавном простору
разлучујући три фазе деловања: копнени, водени
и ваздушни. Дуго лично искуство и истраживање
на тему бирократских процедура добијања
статуса грађана Европске Уније 2006. године
уобличава у књигу ‘Шенген без муке’. Ради на
пројектима: Историје у расправи, колекција и
анализа уџбеника историје бивших република
СФРЈ, 2007; у Каиру издаје књигу ‘Дневник
интеграције у Каиру’, 2008; издаје књигу ‘Олуја,
повратак кући и друге страшне приче за децу’,
где бележи и илуструје приче своје баке из
детињства и ратног периода поводом њиховог
заједничког путовања у Примисље, бакино ро
дно село у Кордуну; покреће пројекте и ра
дионице које се баве рециклажом отпадних
производа масовне производње ‘Летеће кесе и
плутајуће флаше’, где мануелна трансформација
постоји само као подтекст за личну и друштвену
трансформацију која треба да наступи; испитује

могућност учења ослањајући се на сопствену
интуицију у непосредном додиру са природним
окружењем правећи разне алатке и објекте у
шуми, итд. Од 2008. започиње сарадњу са Авивом
Кругланским на пројекту документарног веза
који се примењује и усавршава кроз радионице
приградских насеља Каира, Барселоне, Бристола
и Београда.
Хит Бантинг (рођен 1966. у Лондону, живи у
Лондону); Бантинг је рођен као будиста у општини
Вуд Грин у Лондону и успева да насмеје самог
себе. Суоснивач је net.art и sport-art покрета.
Заувек му је забрањен улазак у Америку због
ангажованости против генетске модификације.
Његови самоуки и аутентични радови су директни
и неискомпликовани и за њих није добио никакву
награду. Бантинг је најважнији британски
уметник и највећи светски компјутерски уметник.
Тежи да буде користан грађанин и тренутно ради
на производњи стручног система за мутацију
идентитета.
www.irational.org/vahida
www.irational.org/heath
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НАОМИ ТЕРЕЗА САЛМОН
NAOMI TEREZA SALMON

ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ, 2010

“Завади па владај” је рад о класификацији и
категоризацији или механизму поделе познатом
у пракси разних система, организација и
политичких режима. Рад наслућује наше
природне тенденције према групној динамици и
појму припадања / неприпадања. Интервенција
се дешава при уметничком контексту,
на
отварању изложбе, не месту где постоје улазнице
или на било којем контролном пункту. Контролно
особље заједно са уметницом на улазу даје
посетиоцима наруквице сличне онима што се
издају као улазнице за фестивале и упућује их да
их ставе на руку. Наруквице су у три боје с намером
да поделе Мноштво у простору на три групе:
Особље, Група А (која креира већину само зато
што је већина наруквица у тој боји) и Група Б (која
креира мањину јер наруквица у трећој боји има
најмање). Контролор на улазу поставља питање
и бира наруквицу наводно са смислом, али
заправо насумице. Како публика буде долазила,
већина ће имати наруквице у две различите
боје, схватајући да такође постоји и трећа група.
Почеће да циркулишу гласине и пропитивања за
разлог за избор боје наруквица. Биће омогућен
коментар и размена информација путем vebsa
jta. Од кључног је значаја да посетиоци не буду
унапред упознати с концептом, јер идеја је тајни
чин, несвесно догађање. Рад је омаж Џејн Елиот и
њеном експерименту о природи расизма “Плаве
очи / Смеђе очи”. Посетиоци су диференцирани,
разабрани, одвојени и сортирани од стране

спољног
разлога.

чиниоца

без

икаквог

очигледног

Наоми Тереза Салмон (рођена 1965. у Јерусалиму/
Израел; живи и ради у Вајмару/ Немачка).
Студирала фотографију на Хасада колеџу у
Јерусалему и магистрирала уметност на одсеку
“Јавна уметност и нове уметничке стратегије”
на Баухаус универзитету у Вајмару, Немачка.
Њен рад комбинује фотографију, видео, звучне
инсталације и објекте, као и интерактивне и
интернет интервенције. Учествовала је на бројним
изложбама и такмичењима у Европи, Израелу,
Америци и Јапану. Радови су јој откупљени од
стране неколико музеја и приватних колекција
широм света. Запослена је као асистент на
Баухаус универзитету у Вајмару, а ради и као
независна кустоскиња. Са Никос Арванитсом
чланица је групе “Barking Dogs United”;
www.NaomiTerezaSalmon.net
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ДУБРАВКА СЕКУЛИЋ
DUBRAVKA SEKULIĆ

MAGIC IN THE AIR, 2010

Хелсинкија
2008. Дебитује Азербејџан
1956. Основано такмичење за Песму Евровизије
1957. Потписана Римска повеља
1961. Југославија дебитовала на Песми
Евровизије
1968. Прва Евровизија у боји емитована је из
Лондона у PAL стандарду
1973. Израел се прикључио такмичењу
1980. Мароко је једини пут учествовао на Песми
Евровизије
1989. Победила Југославија, једина комунистичка
земља на такмичењу
1990. Песма “Заједно 1992“ победила је на
Евровизији у Загребу
1991. Распала се Југославија
1992. Потписана Повеља у Мастрихту
1993. Ступањем на снагу Повеље из Мастрихта
створена Европска унија
1994. Седам земаља бившег Источног блока, на
челу са Русијом, дебитују на Евровизији
1994. Земље бившег Источног блока почињу
да мењају стандард телевизије и са SECAMа
прелазе на PAL
2003. Турска побеђује на Евровизији и локални
политичари изјављују да су сада ближи Европској
Унији
2005. Европски простор за емитовање (Europe
an Broadcasting Area) проширује се да обухвати
кавкаске земље
2006. Дебитује Јерменија
2007. Дебитује Грузија
2007. Први дигитални пренос Евровизије из

Која су правила под којима дефинишемо шта је
Европа? И шта је европско?
Да ли су технички стандарди неутрални? И како
утичу на физички и симболички простор?
У каквој су вези развој Европе, телевизије и
Евровизија?
Дубравка Секулић (рођена 1980. у Нишу, тренутно
живи у Мастрихту и Београду). Архитектица
и истраживачица бави се темама везаним за
трансформацију јавног домена у савременим
градовима. Тренутно ради на књизи “Don’t
Stare So Romantically!” о односу неформалног
и формалног у граду на примеру надоградњи
у Београду. Остала истраживања којима се
тренутно бави су и “Vagaries of Consumerism: The
Case of Department Stores” (Хирови конзумеризма:
робне куће у Југославији) о архитектонској и
социјалној улози робних кућа у развоју градова и
градског живота у току социјализма и адаптацији
на друштвене и економске промене у последњих
20 година и “Surfing the Black”, са Жигом Тестен,
Пиетром Бианчием и Гал Кирном, о црном таласу
у новом југословенском филму. Заједно са
Бранком Белаћевићем завршила истраживање
о Новом Београду “Unplanning the Plan” , о
трансформацији Новог Београда у последњој
деценији. Била је стипендиста East European
Exchange network на Академији Schloss Soli
tude у Штутгарту, а тренутно је истраживач на
Академији Jan van Eyck у Мастрихту.
www.dubravka.net
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SLAVS AND TATARS
SLAVS AND TATARS

ВОЛИ МЕ, НЕ ВОЛИ МЕ (2010)

“Воли ме, не воли ме” је рад који откида латице
прошлости да би открио трновиту стабљику
промене. Избор од око 150 градова у оквиру
евроазијског подручја којим се баве Slavs and Ta
tars открива константне промене назива градова.
Неки од њих откривају препознатљиво Азијско
наслеђе, често заборављено у савременој по
трази за европском интеграцијом. Други скоро
болно осцилирају са затупљујућом репетицијом,
читави метрополиси захваћени као деца у осве
тољубивим трзавицама бракоразводне парнице.
“Воли ме, не воли ме” је прослава вишејезичне
карневалске комплексности, превазиђене наци
оналистичким борбама за једноставност, ако већ
не и за истрајност. Ако сада, са магловите терасе
двадесет првог века, градове сагледавамо као
организме који живе, расту и умиру, зашто то не
би било тако и са њиховим именима?
УЗРОК ПОСЛЕДИЦА (2010)
Нова серија осликана огледалима под на
зивом “Узрок последица” реализована за 25.
Меморијал Надежде Петровић промишља идеје
о сложености, колективизму и историјској одго
ворности.

Slavs and Tatars су колектив посвећен зони
источно од бившег Берлинског зида и западно од
Кинеског зида, познатог под именом Евроазија.
У друштву које пречесто изолује полемично,
аналитично и афективно, Slavs and Tatars су
кобљавају ове појмове и ископавају приче и
наслеђа којима прети заборав и нестајање у
свету западњачког прогреса. Базирани су између
Брисела и Москве, а њихов рад се одвија у више
медија и дисциплина у широком спектру културних
регистара (високим и ниским), фокусирајући се на
често превиђену сферу утицаја између Словена,
Кавказа и централних Азијата. Током 2009, Slavs
and Tatars су објавили “Отете Планине” (Book
Works), омаж комплексности Кавказа, а у 2010
“Love Me, Love Me Not” (онестар пресс). Slavs
and Tatars су излагали у Барбикану, Network
центру за савремену уметност, Гете институту у
Њујорку, Колет и Московском бијеналу. Тренутно
су у припреми радови за Фриз парк скулптура
и Шарџа бијенале 2011. Њихов рад је у сталној
поставци Музеја за Модерну уметност у Њујорку.
www.slavsandtatars.com
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БОБА МИРЈАНА СТОЈАДИНОВИЋ
BOBA MIRJANA STOJADINOVIĆ

ВОДИЧ КРОЗ ИЗЛОЖБЕ И ГРАДОВЕ, 2010

На пресеку различитих медија, мој рад је
укорењен у искуство непосредног окружења.
Кроз рад ме интересује контакт са ограниченим
бројем публике, радећи са начинима на које
искуство може да се подели – искуство градова
у којима сам живела или боравила. Кроз пар
тиципаторне радове желим публику да суочим
са ситуацијама над којима одбијам да преузмем
потпуну одговорност. Интересују ме позиције
овде и тамо, инсајдера и аутсајдера, као и
неприпадања.
“Водич кроз изложбе и градове” је интерактивни
рад који као медијум користи систем за слушно
информисање и вођење који се користи у турис
тичкој и културној индустрији. Било да се нала
зимо у затвореном или на отвореном, аудио–во
дич објашњава шта је то што видимо као и оно
што не можемо да видимо, а што је укодирано у
простор у коме се налазимо. Он је веза између
визуелног и когнитивног. С друге стране, “Водич
кроз изложбе и градове” користи простор
“између”, он се затиче између уметничких ра
дова других уметника, између прича које причају
ти радови, између историје и будућности
Меморијала, између зидова просторија, на
поду, између прозора, између погледа и ушију,
између уста и руке. “Водич кроз изложбе и
градове” може да се нађе у простору који делимо
са другима, у простору који је само наш али
и у простору који никоме неће припасти. Рад
дотиче слојеве меморије соба у којима се некад

живело, меморије особа које су прошле кроз
њих. Користећи простор као основну референцу,
кроз аудио-водич раз(г)рађујем га причама о
временској вишеслојности Галерије Надежде
Петровић у Чачку, бавим се траговима времена
кроз просторе и траговима људи у другим
људима. Ово вођење посетилаца кроз изложбу
даје могућност да се жури кроз зидове и кроз
време; он превазилази оквире самог простора,
никада га, заправо, не напуштајући.
Посебно захваљујем за помоћ у реализацији рада:
РТС – Радио Београд / Снежана Стаменковић.
мр Боба Мирјана Стојадиновић (рођена
1977. у Београду, тренутно живи у Београду).
Дипломирала је и магистрирала цртеж на
Факултету ликовних уметности у Београду, и
магистрирала ликовну уметност на Институту
Пит Цварт у Ротердаму (Холандија) и Факултету
уметности у Плимуту (Енглеска). Самостално
излаже од 1998. године. Аутор је више пројеката
који се баве јавним и приватним простором, као
и политиком културе. Последњи у низу је серија
разговора “Уметник као публика” (2010). Првих
шест разговора је реализовано у сарадњи са
организацијом Anonymous said из Београда,
а потом у продукцији DEZ ORG-a. Осмислила
организовала и учествовала на великом броју
групних изложби у земљи и иностранству. Део
изложби је настао као последица сарадње са
уметницима из исте генерације и контекста, као
на пример уметници окупљени око Галерије СКЦ
2000-2001. године или уметници окупљени под
називом ДЕЗ ОРГ од 2005.годиен у Београду.
www.bobaart.wordpress.com
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ЈАН ДЕ ВУЛФ
JAN DE WULF
ИЗВЕШТАВАЊЕ ИЗ ЧАЧКА, 2010

Наоружан камером и краткоталасним радиопримопредајником, Јан Де Вулф је ходао кроз
Чачак. Примопредајник је спојио са малом
дигиталном камером постављеном у ранац и
тиме је током шест дана пратио своју наизглед
насумичну путању. Исти уређаји се користе
за приказ радова на изложби. Камера је
коришћена за њену основну функцију а то је
да се сними одређено место у датом тренутку.
Спојени примопредајник додаје слици звук
радија који се дешава у стварном времену. За
овај рад су одабране три радио станице: CRI
(Кинески Интернационални Радио), Deutsche
Welle и Радио Београд. Избор је направљен на
основу информативних вредности емисија а те
су вредности коришћене да редефинишу мапу
Чачка. Одређена земља, споменута у емисији,
обележава нове географске границе и зоне на
већ постојећој мапи Чачка. Путања је осмишљена
као подскуп места од класичне стратешке вре
дности: мостови на Морави, главна раскршћа на
прилазу граду и планина Каблар са које се види
површина читавог града. Иако је оригинална
замисао била да се створе нове границе града,
стварни приступ током обилажења створио је
властите параметре. Различити термини еми
товања емисија иностраних радио–станица
принудили су уметника да поново претражи
краткоталасно фреквентно подручје у потрази
за новим садржајима. Током претраге наилазио
је на нове канале као што су Шпански интер
национални програм, Арапска радио–станица
и фрагментиране регионалне и музичке хит
програме. Сама конфигурација терена којим се
уметник кретао утицала је на појаву одређнеих
сметњи, што је проузроковало прекид звука,
међусобно поништавање фреквенција или ве
ли
к а искривљења пријема у близини каблова

ви
соког напона. Такође се дешавао и губитак
сигнала проузрокован растињем и природним
препрекама. Комбинација тако добијеног звука
и видео–слике ствара специфичну атмосферу
као што је слика индустријског предграђа Чачка
помешана са немачким пословним вестима
са радија Deutsche Welle, или прелазак преко
важног моста док радио позива на молитву за
почетак исламског празника Рамазана. Резултат
овако редефинисане мапе је сплет разноврсних
интернационализованих зона које су подложне
мењању у складу са садржајем емисија и њи
ховом времену емитовања. Јан Де Вулф је на овај
начин прикупио преко десет сати материјала,
који се приказује у насумично изрезаним краћим
секвенцама током целокупног трајања изложбе.
Јан Де Вулф (рођен 1984. у Антверпену/
Белгија, где тренутно живи). Oбразован као
кинематограф у Бриселу 2007, мада је одувек био
више заинтересован за графички приступ том
медијуму. Из тог интересовања је настала ње
гова фасцинација мапама и графичким језиком
мапа, што је честа централна тачка његовог
рада. Комбинујући географске са сопственим
си
с темима, Де Вулф поново ствара одређена
мес та у времену. При стварању мапа често хода
кроз делове пејсажа, стварајући тако физичку
вез у између себе и рада. Садржај мапа често се
одвија око обележја и граница које су присутне у
том тренутку или које су настале из самог рада.
Овај процес често резултира инсталацијама које
комбинују одштампане схеме са једноставном
монтажом снимака шетњи или умањених модела
области. Иако је рад унапред испланиран, његово
стварање је процес радије него фиксирани
приступ и тај процес често утиче на природу
самог рада.
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RICCARDO BENASSI

ZORICA ČOLIĆ

A MEMORIAL IS A SOPHISTICATED FORM OF TARDINESS

LOOSE PUMP FLAW PUFF, 2010

THAT ALLOWS US TO ALWAYS BE ON TIME, 2010

The Čačak Gymnasium was an inspiration for this installa
tion because as a school it belongs to a system of traditional
institutions which, as educational institutions, are important for
the development of young people during the sensitive period of
their adolescence and growing up. Its gym, and the subject ‘gym
class’, has an important role in development of (self)discipline,
control and sense of body. Physical appearance seems to be
more important than ever before – ‘to remain young and beauti
ful’ is a global imperative. In contrast to these demands and
pressures to adolescents, I decided to exhibit a neon lettering
of concepts that do not prescribe or advise but provoke thinking
and questioning. These words have complex meanings and can
be interpreted differently as a sequence. The work however is
not aimed at a particular age group or relates to the specificity
of Gymnasium as an institution. We are all living under pres
sure to be perfect, physically ‘tight and beautiful’; it’s seemingly
prescribed which parts of our bodies need to be slim and which
‘pumped’, all of us more or less aiming for that standard as we
desire to be loved and accepted. This work therefore aims to po
sition different values, natural and human, including accidental
flaws, defects, imperfections that make us unique and remind us
that every ‘pressure’ needs to have a ‘vent’ for its release.

As long as we stop the flow of time and concentrate it on a brick
or a marble arm of a statue, we are out of the game. We would
just be saying something about it, eventually translating it for
the present, with labels, ceremonies and speeches. Even when
we celebrate an anniversary we are just tracing a delay. Since
the 25th Nadežda Petrović Memorial is created by the living, the
central role is taken by the time we will spend together. Our per
sonal and subjective free will becomes the basis of the Memo
rial. The direct individual experience is opposed to the purity of
the idea and the deductive system it implies. For those reasons,
my work is a vanished path, a dense fade in the void, the same
void you already know as an integral part of the realm. The
superimposed sound organization aims to free the viewer from
the everyday constriction and pressure of time, rebalancing the
body’s physiological highs and lows. The environment made of
felt and sound focuses on friction created by an entrance of life,
as the viewer in her aggregation of past is retinically eliminating
some portion of the environment. The Memorial will scatter and
multiply through subjective experiences of the audience, finally
ossifying in exclusive evolution of memory.
Riccardo Benassi (Born 1982 in Cremona/ Italy, lives and works
in Berlin) has been a part of the culture initiative Xing, co-found
er of the audio collective project Phonorama and the technonoise duo Olyvetty. His research fluxuates between sound and
visual art, with a particular interest in architecture and writing
as methods to travel in time and space. Riccardo Benassi is in
the never-ending process of analyzing collective life in the city,
as a cosmopolitan who sees city life as something we make and
re-make, and that leads him to consider architecture from the
inside out. He finds that air conditioning modifies our concept of
architecture just as sound modifies our concept of visual arts,
both invisible and underestimated. Benassi’s work has been
shown internationally and is held in public and private collec
tions.
www.365loops.com

The word sequence begins with the English word LOOSE
meaning: relax, unhook, release; as an adjective it means to be
relaxed, not restrained, unfastened, not confined, elastic, free.
Next is the word PUMP that means to force out, dilate, blow up,
push out, inflate and colloquialy to question or draw informa
tion out of someone. FLAW is an imperfection or weakness in
someone’s character, congenital deviation, accidental anomaly,
irregularity, blemish, stain, or deviancy in the core of an object,
an error. PUFF goes with exercise (we say puff when we’re out of
breath), puff is also a waft or draft, huff, wheeze, whiff, and also
a promotion or praise.
Using neon tubes i.e. the language of mass media was important
for reading and interpreting of the work. Yet in contrast to this
language, the words are layered, humourous, sarcastic, offering
alternative thought within an institutional space.
Zorica Čolić (Born 1977, lives in Novi Sad and Belgrade); Works
in multimedia and since 1998 exhibited in numerous solo and
group exhibitions and video festivals in Serbia, Ireland, Switzer
land, Austria, SAD, China. Completed her studies at the Academy
of Art in Novi Sad (2002), and obtained her MA in electronic arts
in the School of Art and Design, NYSCC Alfred University, New
York. In her art practice Čolić examines aspects of social anxiety,
moral and political (ir)responsibility, and relates to ideas of ‘po
litical poetry’ i.e. ideas that contain political engagement that is
not too obvious or explicit. Social conflicts, disappointing political
ideologies and psychological neuroses as well as dominant feel
ings of alienation and depression are some of the main themes
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that Čolić analyses. Installations in public spaces and sitespecific installations confront the audience with inexplicable and
often frightening experiences of everyday life. Čolić uses mixed
media – sculpture, photography, collage, video, sound, text, neon,
numerical materials and objects. Her aim is to shift fixed norms
and reveal hidden or suppressed meaning in order to allow the
public to reexamine their understanding of everyday life.
www.zoricacolic.blogspot.com

TINA GVEROVIĆ / SINIŠA ILIĆ
INCOMPARABILITIES – CREATION OF SUSPICIOUS STATES, 2010
Drawings represent a corporate space, institutional observing
and control. They evoke images of immaterial labour, forms of
contemporary labour that happens ‘everywhere and nowhere’.
Hands slowly touch and feel the keyboard, mouse, screen, chair,
hair… it appears that the characters are occupied with light or
seemingly ineffective work; they simultaneously appear vulner
able and unaware. Sudden blows break apart the visual space,
hurling it toward an impending catastrophe. The catastrophe is
both an inner and outer one, an omnipresent state. Catastrophe
presented here is political, emotional and the one that will hap
pen in the future.

freedom, or media for production of unspace, of joint footage of
numerous CCTVs around the globe. In this dystopic construct
in which everyone is welcome – or obliged – to participate, the
roles of viewer and the viewed are chained into relationships that
create the world. A threat of oversaturated space grows from
(co)operation and (co)relation; agoraphobia and claustrophobia
are agitatedly connected, leaving their victims without room to
escape. Impending catastrophe appears from the dense cracks
in Real that emerges into the world without any physical effort.
These cracks rush from the damaged networks in the organic
simulation of nature, an invasion of the repetitive chain of
manual and filthy firearms or tools. These fragile narrative and
descriptive elements hopelessly attempt to unite, but every such
effort seemingly makes them even weaker. But as a last figment
of hopeless hope remains the computer screen light, at least for
as long as there is electricity.
Siniša Ilić (Belgrade, 1977) and Tina Gverović (Zagreb, 1975)
collaborated on installation “Noiseless”, ISCP, New York (2006),
where they addressed the material invisibility of the text and im
age, provoking the attention of audience; and “Reconstruction”,
Kontekst gallery and Magacin gallery, Belgrade (2007), that ex
amines memory, the effect of politics on the experience of reality
and memory, and the position of the one that remembers.
www.sinisailic.blogspot.com
www.tinagverovic.blogspot.com

(T.G. i S.I.)
“Light at the end of the screen”
By Jasna Jakšić
Immaterial labour – removed from the production system that
creates new, firm, lasting values that would make the world a
better place – occupies a high position in desirable economic
models. Its manifest presence creates a new class of nomadic
cognizance in the culture industry, a class of intellectual labour
ers left to the laws of interest, demand and supply. Like in the
previous century’s different economic context, surplus secures
competitiveness and quality and only the best wins. Abandon
ing materiality and fixed object in both economy and art did
provided new opportunities for expression and action in multiple
ways. Hasn’t the resistance against fetishization of art object
succeeded in replacing the concept of artwork with a much
more fluid concept of work at the exact time when immate
rial labour became predominant in culture industries, slowly
shutting down every promised path to its freedom? Dystopian
space of erased borders, with the only firm structure that of
surveillance or corporate control, in works of Tina Gverović and
Siniša Ilić, is inhabited with immobile characters deeply focused
on computer screen lights – windows to the world of promised

ANA KRSTIĆ
GIRLS FROM THE CITY, 2010
Three of us – Maša, Veca and me – shared a flat in Karađorđeva
street during our studies in Belgrade, for roughly four years.
Then Masa moved out, and Ana Marija moved in. After a year and
a half, we abandoned that flat. I found another place in New Bel
grade, where Ivana and Andrijana lived. Before all that, starting
from 1998, I lived with Aleksandra, Ivana, Marija, Ana, Snežana,
Nataša and one other girl whose name I can’t remember, in
Starca Vujadina, then in Majke Jevrosime, then in Volgina street,
then in 14 December street, then Karađorđeva. From the gang
that lived in Karađorđeva street, only Veca stayed in Belgrade.
For others, migration continues – we’re not urban enough to stay
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in Belgrade and not rural enough to return home.

MEDIA ARCHAEOLOGY

Installation consists of seven flying basins. Three contain
projections of homemade video clips of everyday activities:
Maša washes her soft toys, or we’re going to collect a bag at
the bus station, or Veca talks about old SF films… The other two
contain sound installations: title song for Sex and the City, Đorđe
Marjanović’s ‘Song to Belgrade’, Aleksandra Jovanović’s short
story, etc. The last two basins contain sensory installations. The
central position has the basin with Miroslav Ilić’s song ‘Girl from
the city’. The song and its legendary video with Sonja Savić for
me present an ideal paradigm of our urban/rural identity, the
constant struggle between the capital city and the rest of the
country, the schizophrenic divide caused by uneven structuring
of political and economic power. Sonja Savić represents a para
digm of a misunderstood artist, of a woman who was swallowed
up by the big city of a small country. Sonja Savić was born in
Čačak.

MEDIA ARCHAEOLOGY – OPTIONS OF CHOICE, 2009/2010

Ana Krstić (Born 1978. in Valjevo, lives in Belgrade and Mionica)
Graduated from the Faculty of Art, University of Belgrade in the
class of Prof. Mrđan Bajić in 2009. Studied Philosophy at the
Faculty of Philosophy in Belgrade. Besides sculpture, her work
comprises of performance art, installations and video. Solo
exhibitions: 2009. ‘Common places’, Gallery Remont, Belgrade.
Select group exhibitions: 2010 ‘Female Script’, Gallery Remont,
Belgrade; ‘Young Monkeys (Take Over the City)’, the French Cul
tural Centre, Belgrade; 2009 ‘Honey and Blood’, Booze Coopera
tive Center, Athens, Greece; 2008 April meetings, SKC, Belgrade;
KEF 09 Culture Center REX, Belgrade; 2007, HELIX exhibition,
Gallery of Faculty of Art (FLU), Belgrade; ‘Lost In Stallation’,
Alte Saline, Salzburg, Austria; ’2D MutantZombies’, Kontekst
Gallery, Belgrade, Una gallery, Bucharest, Romania, MKL gallery
Kunsthaus Graz, Austria; 2006 ‘On the path of gender, purpose
of engagement’, O3ON gallery, Belgrade. Awards: 2008, Vladeta
Petrić Award for the sculptural work.
www.ana-krstic.com

With the appearance of home video recorders, the twentieth
century has opened up possibillities of a private choice of media
history, as well as publication of these individual selections of
media recordings during public programmes, which became a
constitutive part of the performative archive of the project Media
archaeology. The project uses all available cooperation from the
institutionary archives, media houses, centres of culture and
media production for collecting its materials, but also extends
an open invitation to all interested potential collaborators and
audience to participate in this joint archive by contributing their
own archive collections or video recordings, contributions in re
interpretation and metadata articulation, therefore participating
in the dynamics of rediscovery of the media material. It is pre
cisely this participatory element of the project that we consider
to be its greatest potential for promotion of media archive as a
platform for public research of collective experience of culture
and articulation of history. Apart from the series of mediated
choices as seen in advertising campaigns, Media archaeology
offers the collaborators, visitors and citizens of Čačak the option
of reflexive choice: selection of a mediated memory.
Media archaeology is a project that explores new possibilities of
archive practice and the interface of the archive, predominantly
as a performative potential and as using an archive as a cultural
form. The methodology of work of the Media Archaeology team
is based on the recognition of dominant media forms, and on
grouping of correlative forms into new sequence of media frag
ments which, in contrast to a decontextualised broadcasting
sequence, enables better insight into production and commu
nication mechanisms, as well as the continuity of an individual
media form or media formations. This is the only analogy with
the traditional meaning of the term ‘media archaeology’ in
media studies – we observe the very media format as a media
apparatus. The idea for this project was born in the Archive of
the alternative film and video in Dom Kulture “Studentski grad”,
and the first Media archaeology programme series (2006-2008)
was held during the programme of the Academy film centre
DKSG. From 2009, Media archaeology produces programmes for
the Centre for Cultural Decontamination in Belgrade. The Media
archaeology team are: Boško Prostran, Jovan Bačkulja, Aleksan
dra Sekulić, Ivica Đorđević, Nebojša Petrović.
www.medarh.org
www.altarchive.org
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GORAN MICEVSKI

MLADEN MILjANOVIĆ

GARDEN HOUSES, 2007-

SM-ARTATTACK, 2007

At the end of their first book titled “Anonyme skulpturen – Eine
typologie technischer bauten” (1970), Bernd and Hilla Becher
wrote: “…In this book we are showing objects which are primarily
instrumental in their character, whose forms are a direct result
of calculations and which are visible results of that process of
development. These are the buildings whose anonymity is ac
cepted as their style. Their peculiarity derives from the lack of
design.”

“SM-Artattack” uses a strategy of simulation of charting of
potential terrorist attacks towards the West, with the Bosnian
signifier. The work is conceptualised as a “Top Secret Plan”,
which aims to decode the code for infiltration into an interna
tional cultural system. In this way a particular simulacrum of
the visual breaks into a gallery or an art system, creating the
referential framework for interpretation from offered discursive
points. Umberto Eco suggested that every poetics that functions
as an ‘operative project’ is simultaneously a ‘communicational
project’, a concept that can lend further dimension to contempo
rary art strategies.

Photographs shown here were taken in the borough of Belgrade
called Miljakovac. I wanted to broaden my exploration to other
parts of the city (as those spontaneously built gardens exist in
all peripherial areas of Belgrade), but to my surprise, I realised
that each of these “colonies” has its own architectural style, of
both gardens and houses. This series was inspired by the work
of Bernd and Hilla Becher, but more specifically, by the wish to
document a very uncertain situation: due to the accelerated pro
cess of urbanization, each of these urban enclaves is in danger.
“These industrial landscapes won’t be here for ever, and even if
they last for fifty years, they are still changing all the time. These
are nomadic forms of architecture; they come and go just as
nature does.” As I was planning my work, I begun by wanting to
quote the Bechers as directly as possible. Over time, first cracks
started to emerge: I decided to use the color film because I real
ized that black and white would take away half of the joy from the
viewer. After that, it logically followed to get rid of the monoto
nous light and to allow shadow to be a constitutive part of the
photograph. The architecture of these houses is quite charming,
but at the same time quite disturbing. Are they just a product of
unskilled hands and good intentions, or could they be interpreted
in a post industrial context?
Goran Micevski (Born 1977 in Belgrade, where he lives) Graduat
ed in photography at the Faculty of Applied Arts in Belgrade. He
became a photographer while dwelling in the woods of Eastern
Finland in 2002. Select solo exhibitions: Travel guides, Belgrade,
Požega, Čačak, 2008-2010; Finnish report, Belgrade, 2009; Time
of exile, Beograd, 2008. Select group exhibitions: Up(date) with
art practices: Serbia 2002-2009, Kraljevo, Čačak, Sombor, Užice,
2010; Contigent identities, Istanbul, 2009; The 13th biennale of
young artists of Europe and Mediterranean countries, Bari, 2008.
Micevski was awarded the special prize at the MEDIA FORUM
– Moscow film festival, 2006, as well as the special prize at the
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival, 2005.
www.serbiancontemporaryart.info

Mladen Miljanović (Born 1981 in Zenica, lives in Banja Luka)
One of the youngest representatives of the ‘war generation’ of
artists from Bosnia and Herzegovina, Miljanović bases his work
on his personal existential experiences: on one hand it’s an
experience of growing up during war in a destroyed, empover
ished, isolated, ethnically and geographically divided country;
on the other, it’s an experience based on his formal education
(Miljanović attended the Reserve Officer School). The conse
quences of war (his work with the war invalids) and the military
school education (i.e. using the military vocabulary in the artistic
context), create the basic referential field of Miljanović’s work
as an artist. These very different experiences meet in the same
location: after the war, the Banja Luka University was situated in
the former military campus Vrbas. The Art Academy was based
in one of the campus buildings. Miljanović’s work in situ results
from a reaction to the physical and functional past of the place,
to genius loci. “By drawing a parallel between genius loci and its
transformation in a diametrically opposed function today, I am
accepting the role of the mediator in the process of constructive
deconstruction that is activated between two realities.”
www.mladenmiljanovic.com

AWOISKA VAN DER MOLEN
“UNTITLED” 2007
“UNTITLED”2007
FROM THE SERIES “TERRA DI DIO”, 2009
With my photography, I focus on situations and locations at the
edge of a city and on remote exotic natural landscapes, sepa
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rated from the ordinary hectic life. Preferably I photograph in the
darkness of a night, when my senses are not being distracted by
influences of the daily superficial urban environment. In these
circumstances a location catches my attention when it shows an
ethereal aura. I am attracted by scenes that carry a foreboding,
a present absence of elements that is hard to define. A kind of
Genius Loci.
I translate the intensity of this experience into black and white
images, which are topographical as well as psychological
landscapes. In terms of a subject matter, I recently moved from
urban to nature landscapes. It features almost no architecture
as I focus mostly on soil and earth. And yet the human presence
is lurking.
Awoiska van der Molen (Born 1972 in Groningen, the Nether
lands. Lives and works in Amsterdam). Studied photography at
City University of New York, Academy Minerva in Groningen after
which she completed her Post-graduate degree in 2003 at St.
Joost Academy in Breda, The Netherlands. Van der Molen’s work
was a.o. on show at Foam photomuseum, Amsterdam, Fotomu
seum The Hague and GEM – museum of contemporary art The
Hague. Her work was selected for curated international portfolio
viewings for young emerging photographers in Winterthur and
Madrid. Currently van der Molen is preparing for several shows
In Holland, Germany and Switzerland, where she will present
her new landscape works.
www.awoiska.nl

The combination of found analogue photographs and slides and
my own photographs created a new whole which, instead of cre
ating a narrative, primarily affirms an ontological principle which
unites the given segments, finding its similarities in Sumatraism
of Miloš Crnjanski.2
Based on the position we take towards past/memory, and ac
cording to the use, understanding and interpretation of pho
tography as a product of reproduced reality, this work explores
manifestations of memory and its fading.
1 The series of inkjet prints titled Photo wallpaper belongs to the series Images, created
by using photographic negatives or slides found on streets or given by friends and acquain
tances.
Death tourism (work in progress) recorded in New York in 2008, depict visitors to the
destinations that mark contemporary mass tragedies or murders (Dakota House, the place
of killing of John Lennon in 1980, or Ground Zero, the place of destruction of Twin Towers
in 9/11/2001).
Travel guide (work in progress) is a series of private snapshots from travels bound as a
book, with an idea to photographically map personal movements and behaviors.
2 Sumatraism is a poetic, philosophical and life approach that Miloš Crnjanski (1893-1977)
proclaimed in his poetic manifesto Explaining Sumatra (1920). Under the influence of
expressionism and futurism, Crnjanski postulated the principles of his avant-garde pro
gramme during the First World War, calling them Sumatraism (http://sr.wikipedia.org/sr-el)
“That was the original poetry that tried to express unseen and not anticipated connections
between things spread across the world and feelings that seem disjointed.” (http://srcekra
jine.net/diskusije/index.php?topic=1564.0)

Ivan Petrović (Born 1973 in Kruševac, lives in Belgrade) gradu
ated from the Art Academy “Braća Karić“, Department of Pho
tography, Belgrade, 2002. Besides his main work in photography,
Petrović also works in short film. His photography is charac
terised by documentary approach that often involves use of
ready-mades (from photography found on streets, etc.). Petrović
characterises his work with recycled photographic projects
connected with the new photographs as a self-curating method
which, independent from the topic of each individual project, is
used to question photography as a document, and the creation of
the value systems used to validify the photo-document. Petrović
is a winner of the Dimitrije Bašičević Mangelos award for 2008
and the KulturKontakt scholarship in Vienna, 2004.
www.ivanpetrovic.wordpress.com

IVAN PETROVIĆ
BEING THERE, 2010
“I saw past and reality with not much difference and being the
same”
Miloš Crnjanski, Among the Hyperboreans (1966)
The completion of this work was based on using the samples
from the three photographic series1 that were thematically con
nected with an idea of locus as a personal hermenautic space.
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PROTO OFFICE
PROTO HOUSE, 2010
Proto value is a group effort and works on a higher ground. By
mapping this effort, Proto educates, motivates and elevates.
In search of the local proto value in Čačak, we have discovered
its sports centre and singled out the work of the football coach
training a group of young pioneers. The figure of a coach, who
channels and supports instead of criticizing, is the basis for the
Proto Office artwork. The work is dedicated to the football coach
because we believe in giving direction, training and will. “All
coaching is, is taking a player where he can’t take himself” (Bill
McCartney). Coaching is a method of rationalization of fears, of
creating smaller signpost goals and moving towards the bigger
ones, and of development of self-encouragement that expands
proto value.
Proto House is a public installation that takes guidance from the
football field and transfers it into a rhythm of relationship with
oneself.
Proto Office (Founded in 2007 in Belgrade) is a team interested
in recording core individual values and quality of their social
activities. Proto Office formulate their approach by examining the
relationship between ethics and aesthetics. Forces that energise
proto vitality, wholesomeness and experience, are selected as
chief motives for our design and art practice. Proto Office is
maintained by Aleksandra Žiravac (1979, designer of contempo
rary fashion) and Isidora Nikolić (1976, graphic designer).

republics of the SFRY” (207); books “Diary of integration in Cairo”
(Cairo, 2008); “Storm, return home and other scary stories for
children” a written and illustrated account of stories from her
childhood and the war period during the journey to Primislje,
her Grandma’s birthplace in Kordunu; workshops and projects
addressing recycling of mass produced objects “Flying bags and
floating bottles” – where manual transformation serves as pre
text for a personal and social transformation; questions possi
bilities of intuitive learning in direct contact with nature, making
tools and objects in the woods. In 2008 begins collaborative work
with Aviv Kruglanski on the project of documentary embroidery,
developed and perfected during workshops in suburbs of Cairo,
Barcelona, Bristol and Belgrade.
Heath Bunting (Born in 1966 in London) was born a Buddhist
in Wood Green, London, UK and is able to make himself laugh.
He is a co-founder of both net.art and sport-art movements and
is banned for life from entering the USA for his anti GM work.
His self taught and authentically independent work is direct and
uncomplicated and has never been awarded a prize. He is both
Britain’s most important practising artist and The World’s most
famous computer artist. He aspires to be a skillful member of
the public and is producing an expert system for identity muta
tion.
www.irational.org/vahida
www.irational.org/heath

www.protooffice.net

VAHIDA RAMUJKIĆ / HEATH BUNTING
LAND AND BLOOD, 2002-2010
The way in which a nation is defined, either as a people or as a
land, has been a major source of nationalist conflict throughout
the world over the past few hundred years. To cure this problem,
states have generally accepted definitions that use both blood
(jus sanguinis) and soil (jus soil) in their constitutions.
Vahida Ramujkić (Born 1973, Belgrade) as part of the Rotor
collective (2001-2006), produces a series of projects in public
space during three phases of activity: land, water and air. Long
personal experience and quest through bureaucratic procedures
to obtain the status of EU citizen formulates in a book “Schengen
without effort” (2006). Other projects include “Histories in dis
course, collection and analysis of history books from the former

NAOMI TEREZA SALMON
DIVIDE & RULE, 2010
“Divide & Rule” is a work about classification and categoriza
tion, or a dividing mechanism, a familiar practice put into use by
various systems, organizations, and political regimes. It hints at
our natural tendencies towards group dynamics and the notion
of belonging vs. not belonging.
The intervention takes place within the art context, at an art
opening, at ticketed entry places, or at any entrance control
point. Those in charge of the entrance, accompanied by the
artist, provide the guests with a wristband similar to those one
gets when going to a Festival, and are encouraged to wear it. The
wristbands are in three colours so the Multitude in this venue
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will be divided into three groups: Staff, Group A (which creates a
majority through the simple fact that most of the stripes are in
one colour) and Group B (creating a minority as the wristband
in the third colour will be produced in a lesser amount). The
Control person poses a question and chooses the wristband
colour seemingly accordingly, but actually at random. As people
gather, most will have a wristband, only in two different colours,
realizing that there is a third group as well. Rumour, gossip,
and questioning the reasons for colour choices will circulate. A
website will serve as a platform for feedback and exchange of in
formation. It is crucially important that visitors are not informed
in advance about the concept as the idea is that of a ‘subrosian’
act, happening unaware. This work is intended as a tribute to
Jane Elliott’s Blue Eyes/Brown Eyes Experiment on Racism.
The public will be differentiated, told apart and separated into
groups, sorted and selected by an outside force, for no apparent
reason.
Naomi Tereza Salmon (Born 1965 in Jerusalem/ Israel, lives and
works in Weimar/ Germany). Studied Photography at the Hadas
sah College, Jerusalem, and in the MA Fine Art Programme
„Public Art and New Artistic Strategies“ at the BauhausUniver
sity in Weimar, Germany. Her works combine photography, video,
sound installations and objects, as well as interactive and inter
net interventions. She has participated in numerous exhibitions
and competitions in Europe, Israel, USA, and Japan; her work
has been acquired for several Museums and private collections
around the world. Salmon works as an Assistant Professor at the
Bauhaus University in Weimar, and as an independent curator.
Since 2005, she has been a member of the artist Duo “Barking
Dogs United” together with Nikos Arvanitis, and took part in the
Athens 2nd Biennial.
www.NaomiTerezaSalmon.net

DUBRAVKA SEKULIĆ
MAGIC IN THE AIR, 2010
1956. Launched the Eurovision Song Contest
1957. Signing of the Treaty of Rome

1973. Israel joins the Eurovision
1980. Morocco participates in the Eurovision for the first and last time
1989. Yugoslavia, the only communist country in the contest,
wins the Eurovision
1990. Song ‘Zajedno 1992’ (Together 1992) gets the first place at
the Eurovision in Zagreb
1991. Desintegration of Yugoslavia
1992. Signing of the Treaty of Maastricht
1993. Upon its entry to force, creation of the Euroean Union
1994. Seven countries of the former Eastern Bloc, headed by
Russia, join the Eurovision
1994. The countries of the former Eastern Bloc begin to adapt
their TV encoding system, transitioning from SECAM to PAL
2003. Turkey wins the Eurovision and local politicians exclaim
that Turkey is now closer to the European Union
2005. European Broadcasting Area expands to Caucasus countries
2006. Armenia joins the Eurovision
2007. Georgia joins the Eurovision
2007. First digital broadcast of Eurovision from Helsinki
2008. Azerbaijan joins the Eurovision
What are the rules for defining Europe?What is European? Are
technical standards neutral? How do they influence physical and
symbolic space? What is the connection between the develop
ment of Europe, TV broadcast and Eurovision?
Dubravka Sekulić (Born 1980 in Niš, lives in Maastricht and
Belgrade); Architect and researcher interested in themes of
transformation of public spaces in contemporary cities. At the
moment, Sekulić works on a book “Don’t Stare So Romanti
cally!” about the relationship between the formal and informal,
wich looked at the case study of annexes in Belgrade. She is also
working on “Vagaries of Consumerism: The Case of Department
Stores in Yugoslavia”, about the architectural and social role of
the department stores in urban development during socialism,
and adaptations to social and economic changes over the last
twenty years; and “Surfing the Black” with Žiga Testen, Pietro
Bianchi and Gal Kirn, about black wave in new Yugoslav film.
Together with Branko Belaćević, Sekulić completed research on
New Belgrade titled “Unplanning the Plan”, about transforma
tions of New Belgrade over the last decade. Sekulić is a recipient
of the East European Exchange Network fund on the Academy
Schloss Solitude in Stuttgart, and works as a Researcher at the
Jan van Eyck Academy in Maastricht.
www.dubravka.net

1961. Yugoslavia joins the Eurovision Song Contest
1968. First Eurovision in colour broadcast from London in PAL
encoding system
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SLAVS AND TATARS

BOBA MIRJANA STOJADINOVIĆ

LOVE ME, LOVE ME NOT (2010)

GUIDE THROUGH EXHIBITIONS AND CITIES, 2010

A selection of 150 cities within Slavs and Tatars’ Eurasian remit,
“Love Me, Love Me Not” plucks the petals off the past to reveal
an impossibly thorny stem: one where names have changed and
been changed by the grueling history of the region. Some cities
divulge a resolutely Asian heritage, so often forgotten in today’s
quest at all costs for European integration. Others vacillate
almost painfully, with numbing repetition: entire metropolises
caught like children in the spiteful back and forth of a custody
battle. “Love Me, Love Me Not” is a celebration of the multi
lingual, carnivalesque complexity eclipsed today by nationalist
struggles for simplicity if not permanence. If, from the foggy
perch of the early 21st century, we tend to see cities like organ
isms, which live, grow, and sometimes die, why should their
names be any different?

My work is created by intersection of various media, and is con
ceptually based on the experience of the immediate surround
ings. Through work with a select number of audience members
I examine ways to share an experience – experience of cities
in which I lived or spent time in. Through participatory works,
I want to confront the audience with situations of relinquished
personal responsibility. I am interested in positions here/there,
inside/outside and in non-belonging. “Guide through exhibi
tions and cities” is interactive work executed for an audio tour
guide used in tourist- and cultural industry. Regardless of
whether we are in an open or closed space, the guide tells us
what is it that we can see, and explicates that which we cannot
see but is coded in the space that surrounds us. The guide
is a connection between the visual and the cognitive. On the
other hand, “Guide through exhibitions and cities” uses space
‘in between’: it exists between works of other artists, between
stories that these works have to tell, between the history and
the future of the Memorial, between the walls of the rooms,
between the windows, between the gaze and ears, mouth and
hand. “Guide through exhibitions and cities” can be found in the
space shared with others, in personal space and in the space
owned by no-one. The work touches upon layers of memory
of once lived-in rooms and of memories of people that passed
through them. Using space as my main reference, I dissolve it
with stories about temporal multiplicity of the Gallery Nadežda
Petrović in Čačak, observing vestiges of time within spaces, and
fragments of people within other people. This guide through
the exhibition offers a posibillity to rush through walls and
through time; it circumvents frames of space without ever
leaving it.

CAUSE OF EFFECTS (2010)
A new series of mirror-based paintings conceived for the 25th
Nadežda Petrović Memorial, “Cause of Effects” is a reflection on
the ideas of complexity, collectivism, and historical responsibility.
Slavs and Tatars is a collective devoted to an area east of the
former Berlin Wall and west of the Great Wall of China known
as Eurasia. Colliding the polemical, the analytical and the af
fective in a society that too often sequesters each, Slavs and
Tatars excavates stories and legacies at heightened risk of
being forgotten and trampled under the guise of progresscum-westernization. Based between Brussels and Moscow, the
collective’s work spans several media, disciplines, and a broad
spectrum of cultural registers (high and low) focusing on an
oft-forgotten sphere of influence between Slavs, Caucasians and
Central Asians. In 2009, Slavs and Tatars published Kidnap
ping Mountains (Book Works), a celebration of complexity in the
Caucasus, and in 2010 Love Me, Love Me Not: Changed Names
(onestar press). Slavs and Tatars have exhibited at the Barbican,
Network Centre for Contemporary Art, the Goethe Institut, New
York, Colette, the Moscow Biennale. They are currently preparing
work for the Frieze Sculpture Park and the Sharjah Biennale in
2011. Their work is in the permanent collection of the Museum
of Modern Art, New York.
www.slavsandtatars.com

We are particularly grateful to the following institutions and
individuals for their help in realising this work: RTS – Radio
Beograd, Snežana Stamenković.
MA Boba Mirjana Stojadinović (Born 1977 Belgrade, lives in
Belgrade); Graduated and obtained her MA in drawing from
the Faculty of Art, University of Belgrade, and received an
MA in visual arts from the Institute Piet Zwart in Rotterdam,
Holland and the Faculty of Art in Plymouth, United Kingdom.
Stojadinović has had solo exhibitins since 1998 in galleries
SKC, DOB, Remonth, FLU and REX in Belgrade, Contemporary
gallery in Zrenjanin and gallery of the Cultural centre Laza
Kostić in Sombor. She authored and realized over five projects
that address public and private space and politics of culture.
The most recent one is the project Artist as Audience (2010).
The first six editions were produced in collaboration with the
organization Anonymous said:, after that the project is being
realized in collaboration with DEZ ORG. She created, orga
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nized and participated in numerous exhibitions in Serbia and
internationally. Some exhibitions were part of a collaboration
with peers organized around SKC gallery during 20002001, or
artists working in Belgrade under the name DEZ ORG (2005).
www.bobaart.wordpress.com

JAN DE WULF
COVERING ČAČAK, 2010
Armed with a camera and a shortwave world transceiver, Jan
De Wulf walked around the city of Čačak. An apparent random
trajectory was followed for a period of 6 days. Jan De Wulf con
nected the transceiver to a small digital camera mounted on
his backpack. These tools were used to cover the work that is
shown in this exhibition. The camera is used only as its inherent
function: to record a given place at a given time. The connected
transceiver adds a layer of live radiosound to the image. Initially
3 radiostations were chosen to walk with : CRI (China Radio
International), Deutsche Welle and radio Beograd. The choice
was made on the informational value of their broadcasting, used
to redefine the map of Čačak. The country of interest that was
mentioned in the broadcast marked new geographical borders
and zones on the existing map of Čačak. The trajectory was con
ceived as a subset of places with classic strategic value; bridges
across the Morava river, major junctions on accesspoints to the
city and mount Kablar that provides an overview of the entire city.
Although the initial setup was to create new borders, everyday
reality during the walks created some of its own. Time sched
ules of the foreign radiochannels forced the artist to rescan the

shortwave band for new content. In doing so new channels came
up such as an international Spanish broadcast, an Arabic radio
station and some soundbits of regional and hitmusic. The
landscape itself was responsible for a different kind of glitch,
which caused the audio to fall out in tunnels or distort in the
vicinity of high voltage cables. The signal loss caused by nature’s
overgrowth was amongst the things the artist encountered. The
combination with the video creates a specific atmosphere such
as the images of the industrial outskirts of Čačak combined
with German businessnews from Deutsche Welle or crossing
an important bridge while the radio calls for Islamic prayer at
the beginning of Ramadan. The result of the redefined map is a
patchwork of different internationalized zones consistent with
the content of the broadcast at that time. Jan De Wulf gath
ered over 10 hours of footage during his walks that is screened
over the entire time of the exhibition although cut into different
shorter clips that are played randomly.
Jan De Wulf (Born in 1984, Antwerp, Belgium, where he cur
rently lives). Educated as a Filmmaker in Brussels in 2007,
although he was always more interested in a graphical approach
to the medium. This led him naturally to a fascination for maps
and its graphical language and which is often the central basis
of most of his work. In combining parameters common to geog
raphy with his own systems he recreates certain places in time.
When making these maps De Wulf often walks through parts of
the landscape creating a physical bond between himself and the
work. The content of his maps often revolve around markings
and borders that are present at that time or those that are con
ceived by the work itself. This often results in installations that
combine printed schematics with a basic montage of live footage
of the walks or scaled models of the area. Although planned in
advance, the creation itself resembles a process more than the
fixed approach and often interferes with the rest of the work.
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Меморијал Надежде Петровић Nadežda Petrović Memorial
Уметнички директор 25. Меморијала Надежде Петровић
Миодраг Кркобабић - дипломирао и магистрирао на ФЛУ у
Београду. Као стипендиста ДААД борави у Бремену (2003-2004),
на специјализацији Аудиo-визуелних композиција у Атељеу за
временске медије; 2005. године са стипендијом КултурКонтакта
из Беча, борави као гостујући уметник у Инсбруку, Аустрија; Позив
DAAD Re-invitation уследио је и 2010. Добитник више награда:
Немачка награда за размену академских грађана; Бијенале Каиро;
Фестивал Видеобразил, Сао Паоло; 22. Меморијал Надежде
Петровић; 42. Октобарски салон;
Од 2000. редовно излаже, држи предавања, радионице и пројекте
који повезују савремени живот, уметност и културу широм света.
Излагао на више стотина изложби, фестивала и уметничких
пројеката у јавном простору.
Уметнички директор 24. и 25. Меморијала Надежде Петровић. Уводи
нови идејни и организациони концепт и ангажује Миркa Илићa да
створи нови визуелни идентитет Меморијала. У сарадњи са Астрид
Веге 2007. реализује изложбу 24. Меморијала “Трансформисање
сећања. Политике слике”. Године 2008. покренуо FEMMemo
rial, пројекат реализације капиталних дела истакнутих уметница
XX века у оквиру кога треба да се реализује прва монументална
скулптура Олге Јеврић (кустос пројекта Љубиша Симовић).
Artistic Director of the 25 th Nadežda Petrović Memorial
Miodrag Krkobabić Graduated and Magister thesis at Faculty of Fine
Arts in Belgrade; Audiovisual compositions, Atelier fur Zeitmedien,
Hochschule fur Kunste, Bremen, Germany (2003-2004); KulturKon
takt Grant, Kunstlerhaus Buchsenhausen, Innsbruck, Austria; DAAD
Re-invitation 2010; Award: DAAD–German Academic Exchange
Award; 14 Festival Videobrasil, Sao Paulo; 22.. Nadezda Petrovic Me
morial; 42. October Salon, Belgrade; 10. Cairo Biennale, Egypt;
Since 2000 exhibiting, lecturing and making projects in the public
sphere worldwide, investigating the social, political and economic
implications of contemporary society taking a critical look at the way
in which marketing and politics distort our perception and attitude.
Artistic Director of 24th and 25th Nadežda Petrović Memorial, Čačak
- introducing a new concept and organization of the oldest Biennial
exhibition in ex-YU and initiating the new visual identity (by Mirko Ilić).
2007. co-curator of 24th Memorial exhibition “Transforming Memory.
The Politics of Images” (with Astrid Wege). In 2008. started project
FEMMemorial dedicated to the realization of a women-artists’ mon
umental works in public spaces – Olga Jevrić sculpture (curator of
project Ljubiša Simović).
www.krkobabic.com
Визуелни идентитет
Мирко Илић. Живи и ради у Њујорку. Од 1975. објављује илустрације
у Студентском листу, Полету, Питањима, Старту, Данасу а од 1977.
сарадник је иностраних часописа Пардон и Панорама. У периоду
од 1976. до 1979. предводник је стрип-групе Нови Квадрат.
Године 1986. одлази у Њујорк где започиње сарадњу са бројним
угледним новинама и магазинима: Time, New York Times, New York
Times Book Review, Washington Post, L.A. Times, The Wall Street

Journal итд. Током 1991. ради као арт директор интернационалног
издања Тиме магазина, а 1992. постаје арт директор Оп-Ед стране
Неw Yорк Тимеса.
Године 1995. покреће Mirko Ilic Corp. (Студио за графички дизајн
и 3Д компјутерску графику). Аутор шпица за многобројне филмове,
међу којима се издвајају шпице за филмове “You’ve got the mail“,
“Zen stories“, “EZ“.
Предаје дизајн и илустрацију постдипломцима на School of Visual
Arts у Њујорку. Коаутор је књига Genius Moves: 100 Icons of Graphic
Design, Hand Written са Стевеном Хеллером и Design of Dissent са
Милтоном Глејзером, као и недавно објављене књиге Anatomy of
Design у сарадњи са Стевеном Хелером.
Visual Identity & A.D.
Mirko Ilić lives and works in New York. Since 1975. publishing his il
lustrations in magazines Studentski List, Polet, Pitanja, Start, Danas
and in 1977. started cooperations with foreigh magazines Pardon i
Panorama. From 1976. to 1979. leader of Novi Kvadrat comic strip
group.
In 1986. he moved to New York, where he started cooperation with
numerous prominent papers and magazines such as: Time, New York
Times, New York Times Book Review, Washington Post, L.A. Times,
The Wall Street Journal...
During 1991. worked as art director of international edition of Time
magazine, and in 1992. he became an art director of New York Times’s
Op-Ed Page.
In 1995. he established Mirko Ilic Corp. Studio for Graphic Design and
3D Computer Graphic. He is the author of many credits and casts,
such as “You’ve got the mail“, “Zen stories“, “EZ“...
He teaches postgraduate students designs and illustration at School
of Visual Arts in New Yorku.
He is coauthor of the books like Genius Moves: 100 Icons of Graphic
Design, Hand Written with Steven Heller and Design of Dissent with
Milton Glaser, as well as of the recently published book Anatomy of
Design in association with Steven Heller.
www.mirkoilicdesign.com
Кустоски тим 25. Меморијала Надежде Петровић
Мирослав Карић (Београд, 1975), дипломирао на Филозофском
факултету у Београду, на катедри за Историју уметности 2000.
године. Од 2001. је на позицији секретара и кустоса у независној
уметничкој асоцијацији Ремонт, а од 2003. члан уредничког
тима Ремонт арт магазина. Вишегодишњи је уредник рубрике
„Изложбе“ у београдском културном месечном водичу Yellow
Cab. У професионалној биографији бележи ангажман на многим
пројектима као сарадник, координатор, кустос и ПР: Веза/Connec
tion- II међународна дунавска конференција за уметност и културу у
Београду, Културни Центар Београд и Галерија Ремонт; Mobile Stu
dios (у сарадњи са асоцијацијом Public Art Lab – Берлин) Београд;
Билборд пројекат на БЕЛЕФ-у 2007. године; “Electric Girl - Дејан
Калуђеровић“, Галерија Ремонт, Београд; „Inner-outer“, Галерија
Ремонт, Београд; „Нова слика“, Галерија Др Винко Перчић,
Суботица; „Фасцинирајућа геометрија“, Магацин у Краљевића
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Марка, Београд; 50. Октобарски салон, Београд...
Уна Поповић (Сплит, 1978), историчар уметности и кустос из
Београда. Од 2006. запослена је као кустос Музеја савремене
уметности у Београду. Њен рад је непосредно везан за истраживање
у области савремене уметности, од историјског концептуализма,
па до данашњих пракси. Бројни пројекти на којима је радила /
радионице, уметничке изложбе, презентације и текстови о
уметницима/, карактеристични су, како због ширине и опсега
различитих знања, тако и због специфицности и профилисаности
критичког приступа. Рад у музеју њено интересовање проширује
на домен музејских студија, теорије и праксе музеологије. Током
2008. боравила је на стручној пракси у Едукативном одељењу Whit
ney музеја америчке модерне уметности у Њујорку. Од пројеката
се истичу: Женска страна (са Аном Панић и Маријом Ђорговић),
Музеј 25.мај, 2010; Београд: Неместа. Уметност у јавном простору
(са Душицом Дражић), Салон МСУБ и јавни простори, 2009.
Учествовала на алтернативним студијама и радионицама: Школа за
историју и теорију слике (2000-2003) Центра за савремену уметности
Београд; Уметност, живот и кустоска пракса, међународна кустоска
радионица у оквиру 47. Октобарског салона - кустоса René Blocka,
Београд, 2006.
www.
Душица Дражић (Београд, 1979), уметница, али током последњих
пар година повремено ради као «културна радница» - куратор,
иницијатор или продуцент. Заинтересована је за дијалог између
окружења и његовог субјекта, као и у нестабилност и краткорочност
овог односа. Од почетка 2006 године, део је групе “Usually4”,
заједно са К. Френом (Пољска), С. Хопкинсом (Велика Британија/
Кенија) и Т. Луциом (Португал). Дипломирала је на Академији
примењених уметности (одсек за фотографију) у Београду 2004, а
магистрирала на одсеку Уметност јавног простора и Нове уметничке
стратегије, на Баухаус Универзитету у Вајмару 2006. Добитница
је Награде Димитрије Башичевић Мангелос (део регионалног
пројекта Награде за Младе Визуелне Уметнике), Trieste Contem
poranea награде за младе уметнике, школарине ДААД за школску
годину 2005/2006. Покретач је предавања СЛУМ ТВ у Београду и
Новом Саду током 2009, и била кустос изложбе Београд: Неместа.
Уметност у јавном простору у Салону МСУБ (са Уном Поповић).
Излагала је широм Европе.
Маја Ћирић (рођена 1977 у Београду), независна кустоскиња и
уметничка критичарка. Дипломирала је Историју уметности на
Факултету у Београду, добила диплому за Културне и Родне Студије
са ААОМ-а у Београду, као и диплому Интердисциплинарног
последипломског програма Транзитна места са Баухаус
Универзитета у Десау, Немачка. Маја Ћирић је докторски кандидат
за Уметничку и Медијску теорију на Универзитету уметности у
Београду и поседује Диплому Интернационалног курса за кураторе
Gwangju Бијенала. Њен пројект Разлицита врста трговине је
одабран за даљи развој на Интензивном кураторском курсу у
ICI, у Њујорку 2010. Била је кустос пројеката и изложби у Србији
и иностранству, између осталог Мобилни Студији; Постајање

Малолетника: Са или Без? Offbeat: Види и Чуј Насиље над
женама; Изван Теорије; Места у Преговору; HTMlles; Ланчана
реакција; Паралакса: Поглед из другачијег угла; Сарадња, не
корпорација; Ја сам то што јесам. Била је кустос српског павиљона
52. Венецијанског Бијенала и сарадник са културним радницима
у Дубаију. Добитница је награде Лазар Трифуновић за уметничку
критику, награде CEC ArtsLink за независне пројекте у Њујорку.
Чланица је AICA, ICT и SAR. Њена кураторска пракса доприноси
главним токовима друтвеног дискурса и нуди алтернативна
знања о друштвеним, политичким и естетским трансформацијама.
Зоне њеног интересовања су, између осталог, теоријски аспекти
кустоске праксе, кураторство као облик институционалне критике,
род и постколонијална питања. Верује да савремена уметност
може да се користи као етичко оруђе с тежњом да деконструише
подвојеност центар-периферија и тиме створи мање искривљену
слику света.
Curatorial team of the 25 th Nadežda Petrović Memorial
Miroslav Karić (Belgrade, 1975) holds a BA in Art History from the
Faculty of Philosophy, University of Belgrade (2000). Since 2001, Karić
has been a curator and a secretary at the independent Art Association
Remont, and from 2003 a member of the editorial team of Remont
Art Magazine. Karić also regularly edits the Exhibitions section in the
monthly cultural guide Yellow Cab, Belgrade and has been profession
ally active as coordinator, curator, collaborator and PR on the follow
ing projects:Veza/Connection – 2nd International Danube Conference
for Art and Culture, Belgrade, Culture Center Belgrade and Gallery
Remont; Mobile Studios (in collaboration with Public Art Lab, Ber
lin) Beograd; Bilboard project for the Belgrade Summer festival 2007;
‘Electric Girl - Dejan Kaluđerović’, Gallery Remont, Belgrade; ‘Innerouter’ exhibition: Ana Petrović, Ivana Stojaković, Jovana Stojanović,
Galerija Remont, Beograd; ‘New Painting’, Gallery Dr Vinko Perčić,
Subotica; ‘Fascinating Geometry’, Magacin, Belgrade, and The 50th
October Salon, Belgrade.
www.remont.net
Una Popović (Split,1978) art historian and curator from Belgrade.
Since 2006 has worked as a curator at the Museum of Contemporary
Art in Belgrade, where she’s involved in research of contemporary art
ranging from historic conceptualism to present art practices. Popović
worked on numerous projects, including workshops, exhibitions, pre
sentations and writing, to which she brought her in depth knowledge
and a focused critical approach. In her role as a curator at the MoCAB,
she was able to expand her interests in theory and practice of museol
ogy and museum studies. In 2008, Popović has spent two months at
the professional development programme at the Educational depart
ment of the Whitney Museum of contemporary art in New York. Se
lect curatorial projects include: Women’s corner (with Ana Panić and
Marija Đorgović), Museum of Yugoslav History, 2010; Belgrade: Non
places. Art in Public Space (with Dušica Dražić), Salon of the MoCAB,
2009. She also participated in a workshop programme at the School
for History and Theory of Image (Belgrade, 2000-2003) at the Centre
for Contemporary Art, Belgrade, as well as the independent curatorial
workshop Art, Life and Curatorial Practice, at the 47th October Salon,
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Меморијал Надежде Петровић Nadežda Petrović Memorial
curated by René Block (Belgrade, 2006).
Dušica Dražić (Belgrade,1979) is an artist, but in the last two years she
occasionally takes the role of a “cultural worker” - curator, initiator or
producer. She is interested in mutual feedback between surrounding
and its inhabitant, as well as in their instability and impermanency.
Since beginning of 2006 she is also a part of the collective “usually4”,
with K. Freino (PL), S. Hopkins (UK/KEN) and T. Luzio (P). She finished
the MFA “Public Art and New Artistic Strategies” at the Bauhaus
University Weimar in 2006 and the Applied Arts Faculty (department
for photography) in Belgrade in 2004. In 2010 she received Dimitrije
Bašičević Mangelos Award (a part of the regional project Young Visual
Artists Awards) and Young European Artist Trieste Contemporanea
Award. She was granted with DAAD scholarship for 2005/2006. She
was initiator of the lectures SLUM TV in Belgrade and Novi Sad in
2009 and she curated the exhibition Belgrade:Nonplaces. Art in Public
Space (Salon, MSUB) together with Una Popović. Dušica Dražić ex
hibited and performed in various countries in Europe (perceived from
geographical point of view).
www.dusicadrazic.wordpress.com

Maja Ćirić (Belgrade, 1977) is an independent curator and art critic.
Holds a BA in Art History from the University of Belgrade, a diplo
ma in Cultural and Gender Studies from AAOM, Belgrade and a di
ploma of the interdisciplinary postgraduate program Transit Spaces,
Bauhaus, Dessau, Germany. She is a PhD candidate in Art and Media
Theory at the University of Arts, Belgrade, Serbia. She has a Diploma
of the Gwangju Biennale International Course for Curators. Her proj
ect A Different Kind of Trade was selected amongst a very competitive
pool of applicants in order to be upgraded within the Curatorial Inten
sive Course, ICI (Independent Curators International) in NYC, 2010.
She has been curating projects and exhibitions in Serbia and abroad,
among which: Mobile Studios; Becoming Minor:With or Without?;
Offbeat: Look and See The Violence Against Women; Beyond Theory;
Negotiating Places; Htmelles; Chain Reaction; Parallax: A View from
a Different Angle; Cooperation, not Corporation. She curated the Ser
bian Pavilion at 52nd Venice Biennale and worked as a cutlural devel
oper in Dubai, UAE. She is a recipient of the Lazar Trifunovic Award for
Art Criticism (Belgrade) and the CEC ArtsLink Independent Projects
Award (New York). She is a member of AICA, IKT and SAR. Her cura
torial practice complements the mainstream social discourses and
produces alternative knowledge about social, political and aesthetic
transformations. Her areas of interest include, amongst others, theo
retical aspects of curating, curating as institutional critique, gender
and post-colonial issues. She firmly believes that conteporary art can
be used as an ethical tool in order to deconstruct the center-peripe
herry dychotomy and stand for the less distorted vision of the world.
She beleives that “holes are everywhere”, not only in the margines.
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25. Меморијал Надежде Петровић
25th Nadežda Petrović Memorial
Ja sam to sto jesam / I am what I am

Организација и реализација изложбе/ Organization and realization of exhibition:
Уметничка галерија “Надежда Петровић“ Art Gallery ‘’Nadežda Petrović’’
Директор Уметничке галерије “Надежда Петровић“/
Director of the Art Gallery “Nadežda Petrović’’:
Милица Петронијевић Milica Petronijević
Координатор пројекта/ Project Coordinator:
Бранко Ћаловић Branko Ćalović
Кустоски тим Галерије/ Gallery Curatorial Team:
Драгана Божовић, Jулка Маринковић, Мирјана Рацковић, Даниел Микић
Dragana Božović, Julka Marinković, Mirjana Racković, Daniel Mikić
Администрација/ Administrative Stuff:
Нада Весић Nada Vesić
Стручна служба Дома културе Dom kulture experts team
Техничка служба/ Technical Stuff:
Владимир Зорић, Драган Шутић, Горан Ковачић
Дарко Милошевић, Илија Весић, Горгина Дуканац, Мила Николић
Vladimir Zorić, Dragan Šutić, Goran Kovačić
Darko Milošević, Ilija Vesić, Gorgina Dukanac, Mila Nikolić
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Издавач/ Editor:
Уметничка галерија “Надежда Петровић“
Art Gallerу ‘’Nadežda Petrović’’
Оговорни уредник/ Editor in Chief:
Милица Петронијевић, директор
Milica Petronijević, director
Уредник каталога/ Editor of the Catalogue:
Мирјана Рацковић, виши кустос
Mirjana Racković, senior curator
Дизајн каталога/ Design of Catalogue:
Александар Маћашев Aleksandar Maćašev
Фотографије/ Photos:
Миленко Савовић Milenko Savović
Даниел Микић Daniel Mikić
Prelom/ Layout:
Мијодраг Тутуновић Mijodrag Tutunović
Prevod/ Translation:
Александра Лазар Aleksandra Lazar
Коректура/ Proofreading:
Слободан Николић Slobodan Nikolić
Štampa/ Printing:
Дизајн студио ТРИГОН, Чачак
Design studio TRIGON, Čačak
Tiraž/ Copу:
300
Чачак/ Čačak
2010.

Уметничка галерија “Надежда Петровић“
Art Gallerу ‘’Nadežda Petrović’’
www.nadezdapetrovic.rs
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Меморијал Надежде Петровић Nadežda Petrović Memorial

Оснивач и финансијер / Founder and financial support
ГРАД ЧАЧАК
Суфинансијер / Financial support
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НА ТЕХНИЧКОЈ, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И ЛОГИСТИЧКОЈ ПОДРШЦИ
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” СЕ ЗАХВАЉУЈЕ
Art Gallery “Nadezda Petrovic” would like to thank on the
technical, organizational and logistical support
P....S.... Fashion
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЧАЧАК
Intermunicipal historical archive Čačak
ГИМНАЗИЈА Gimnasium ЧАЧАК
Uspon computers
ТВ ГАЛАКСИЈА 32 TV Galaxy 32
Level Acustic
Zextra
МОРАВА УТП MORAVA hospitality tourism
ПОНС Pons bakery
Trigon design studio
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МЕМОРИЈАЛ Надежде Петровић (25 ; 2010 ;
Чачак)
Ја сам то што јесам = I am What I am /
25. меморијал Надежде Петровић = 25th
Nadežda Petrović Memorial ; [уредник
каталога, editor of the catalogue Мирјана
Рацковић ; превод, translation Александра
Лазар ; фотографије, photos Миленко
Савовић, Даниел Микић]. - Чачак : Уметничка
галерија “Надежда Петровић” = Art Gallery
“Nadežda Petrović”, 2010 (Чачак : Тригон). 94 стр. : илустр. ; 24 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст
штампан двостубачно. - Тираж 300. - Надежда
Петровић: стр. 10. - Биографије: стр. 76-84.
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1. Уп. ств. насл.
a) Меморијал Надежде Петровић (25 ; 2010 ;
Чачак) - Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 179395084

Katalog Memorijal 2010.indd 93

12/27/2011 2:09:44 PM

94

Katalog Memorijal 2010.indd 94

12/27/2011 2:09:44 PM

Katalog Memorijal 2010.indd 95

12/27/2011 2:09:44 PM

Katalog Memorijal 2010.indd 96

12/27/2011 2:09:45 PM

25th NADEŽDA PETROVIĆ MEMORIAL

I AM
WHAT I AM
25th NADEŽDA PETROVIĆ MEMORIAL

ЈА САМ
ШТО ЈЕСАМ
25. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

25. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
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