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Увод

Покушавајућу да пронађемо механизме и разлоге настанка умјетнич-
ког дјела, било са циљем да исти оправдамо, разумијемо или образ-
ложимо, готово увијек би требало да се вратимо на почетак. На онај 
почетак који је створио предуслове за рађање идеје; почетак који разу-
мијемо тек на крају; почетак који своје коријене скрива у емоцији. 

Пројекат који је пред нама, а који чини велика дрвена коцка сас-
тављена од тридесет четири мање различитих димензија, од којих 
свака појединачно приповиједа једну визуелну причу, заснован је 
управо на емоцијама. Туга као примарна емоција која се јавља као 
реакција на неки губитак, а коју карактерише бол, затвореност, успо-
реност, тишина… истовремено је, ма колико то парадоксално звуча-
ло, и сакривена и видљива, и заробљена у коцкама, да би кроз те исте 
коцке била – ослобођена.

Приче не поштују ни наративни ни илу стративни ток, што значи да 
одступају од устаљене приповједачке традиције и свој живот запо-
чињу, условно речено, отварањем на било којој страни. Аналогно томе 
и њихов даљи редослијед читања зависи искључиво од посматрача1.

1  Будући да не постоји логичан, односно линеаран слијед читања који срећемо код тра-
диционалне књиге, обртање коцака условљено је посматрачевим искуством, вољом и 
спремношћу да се игра и истражује. На примјер, могуће је читати више коцака исто-
времено или их слагати и распоређивати према личном естетском нахођењу.

Неколико коцака

Увод
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А она потка која је у основи свих прича и која обједињује и одржава 
све на окупу састоји се, поред емоција, из још неколико слојева. Први 
је текст Данила Стојића под називом Била је зима. Текст се бави си-
ровим осјећањима туге заробљеним у коцкама, а искориштен је као 
полазиште, односно идеја која се мијењала и допуњавала током рада, 
али која је задржана на свим странама. Негдје је у назнакама, негдје 
само као визуелна интерпретација ријечи, а негдје као одсуство, које 
је такође чест мотив у овом пројекту. Други слој је управо одсуство, 
овај пут боје. Наиме, рад је представљен као игра црно-бијелих фор-
ми које се допуњују неким тоновима сивих. Иако је боја као ликов-
ни елеменат једна од првих асоцијација када се говори о осјећањима, 
сматрам да и одсуство боје преноси подједнако јаку поруку.

Пројекат припада пољу књиге умјетника. А књига умјетника, поред 
маргиналне умјетности и асемичког писања, један је од три темеља на 
којима је заснован овај рад, а о којима ће бити ријечи у даљем тексту.

Кроз овај теоријски дио, покушаћу да нам донекле приближим и 
разлучим мотив, инспирацију, виђење и закључке који су заокруже-
ни у практичном дијелу рада.

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm
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Теоријски оквир

Прије него што се упознамо са процесом рада и практичним дијелом овог пројекта, 
ваљало би споменути и теоријски оквир унутар којег је пројекат рађен. Као што сам 
већ навела, постоје три кључне тачке које чине окосницу практичног дијела а које, 
морам да напоменем, треба узети са резервом јер сматрам да умјетност не би требало 
стриктно уоквиривати или условљавати било каквим границама. Но, те три тачке су:

1. књига умјетника
2. маргинална умјетност
3. асемичко писање

На странама које слиједе укратко ћемо се осврнути на сваку тачку појединачно и 
упознаћемо се са њиховим представницима који су на мој лични и професионални 
развој оставили најдубљи траг. 

Књига умјетника

Разумјети појам књига умјетника може бити примамљив изазов. Прије свега, због 
растегљивости и еластичности самог термина који је спреман да у себе смјести мно-
ге категорије и поља умјетности, затим и због тога што је граница јасноће2 скоро пот-

2  Јасноће у смислу да књига умјетника може бити само и идеја, концепт, перформанс, скица, фотографија, ску-
лптура, видео-запис, звук…

Теоријски оквир



6

пуно невидљива и стопљена са другим формама, а која своје обрисе добија вербализа-
цијом, где аутор-умјетник експлицитно каже ово је књига умјетника3. 

Будући да је релативно млада умјетничка форма, још увијек постоје неслагања у погле-
ду њене дефиниције. Па тако имамо неке струје које заговарају да су то умјетничка дје-
ла која од комерцијалне књиге посуђују облик, док други наводе да облик није пре-
судан да би се нешто подвело под појам књиге умјетника. Такође је нејасно да ли је 
потребно да дјело постоји у неком ограниченом броју истовјетних примјерака или је 
и један примјерак довољан да би нешто било књига умјетника. 

Ипак, оно што је јасно и око чега нема дилеме, јесте то да умјетник има највећу кон-
тролу у цјелокупном процесу стварања књиге.

Зачетке овог правца проналазимо већ код Вилијема Блејка (William Blake) који 1789. 
године објављује књигу Songs of Innocence and of Experience, коју је заједно са својом же-
ном написао, илустровао, штампао, обојио и повезао. Међутим, тек раних седамдесе-
тих година 20. вијека књига умјетника се полако препознаје као посебан жанр. 

Представници овог правца који су значајни за мој рад су Демијан Трен (Damien Tran) 
и Марион Џданоф (Marion Jdanoff) који су 2013. године у Берлину основали студио 
Пелфроа (Palefroi).

П е лфр оа

Студио Пелфроа главни акценат ставља на обликовање књиге и штампу плаката. Оно 
што је карактеристика њиховог заједничког рада јесте то што су успјели да различи-
тим рукописима, ликовним језиком и приступом раду створе препознатљив стил. Са 

3  Ово је моје лично мишљење јер сматрам да не можемо неко дјело да интерпретирамо као књигу умјетника 
уколико аутор сам није одредио ту категорију. А та одредница нам у исто вријеме даје контекст у оквиру кога 
посматрамо дјело.
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једне стране имамо апстрактне форме и игру бојама, док Марион својим цртежима 
уноси наратив и фигурацију.

Мени су значајни из неколико разлога. Поред тога што се баве умјетничком књигом и 
фанзинима, то њихово слободно писање слова, задржавање грешака (случајних и/или 
намерних), отворени покрети, нешто је што и ја желим да примјеним у свом раду. У 
овом пројекту, а и у неком будућем. Затим, контраст који постижу са игром корица и 
књижног блока, гдје имамо сведеност на корицама, тек понеку сатурирану боју, а онда 
нас унутра чека експлозија и боја, и облика, и површина, и линија. Отварањем тих 

Флан на комети, Пелфроа, 2016Поломљени, мртви, крвави, Пелфроа, 2015Богаташ, Пелфроа, 2015



8

књижица ми тек залазимо у тежак, а опет обојен свијет пун необичности и бола. А ус-
постављање те равнотеже између та два свијета – спољашњег и унутрашњег – је нешто 
чему тежим кроз свој рад. 

Маргинална умјетност

Другу окосницу мог рада чини маргинална умјетност. Термин маргинала умјетност4 
обухвата умјетност насталу ван културно и друштвено прихватљивих граница, пре-
цизније умјетност психијатријских пацијената. Тако је маргинална умјетност назив 
за умјетничка дјела настала у круговима психички оболелих или других личности са 
друштвених маргина, а ван званичних умјетничких институција.5

Интересовање за ову умјетност почело је да расте у раним двадесетим годинама 
20. вијека. Тако је 1921. године објављена књига Ein Geisteskranker als Künstler (Пси-
хички болесник као умјетник), која је базирана на животу обољелог Адолфа Велфлија 
(Adolf Wölfli) који је са 1600 илустрација и 1500 колажа описао своју животну причу. 

Француски умјетник Жан Дибифе (Jean Dubuffet) инспирисан овом књигом почео је 
да сакупља умјетничка дјела психичких болесника. Дибифе је сматрао да доминант-
на култура гуши сваки нов продор у умјетности, и да је тако лишава енергије. Резул-
тат је гушење умјетничког израза. Сирова умјетност је његово рјешење овог проблема. 
Само она је имуна на утицаје културе и не може бити асимилирана јер сами умјетни-
ци не могу или не желе да се асимилују.6

4  Француски термин Арт Брут – сирова умјетност, термин је који се веже за овај пројекат, док енглеска верзија 
Аутсајдер Арт обухвата и самоуке и наивне умјетнике који нам тренутно овдје нису значајни.

5 Доступно на  https://sr.wikipedia.org/wiki/Маргинална_уметност (15. 03. 2017.)
6 Исто
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Оваква схватања су почетком 20. вијека довела до настанка алтерна-
тивних умјетничких покрета: кубизма, дадаизма, конструктивизма 
и футуризма. Сви они су тежили да се драстично дистанцирају од 
традиционалне умјетности.

О с в а л д  Ч и р т н е р  (O s wa l d  Tsc h i rt n e r) 

Умјетник који је за мене битан, када је у питању маргинална умјетност, 
јесте аустријанац Освалд Чиртнер. Рођен је у близини Беча 1920. годи-
не. Од малих ногу хтио је да буде свјештеник, међутим околности које 
су задесиле свијет (Други свјетски рат), спутале су га у тој намјери и 
преокренуле његов животни ток. По завршетку рата, тачније 1947. го-
дине примљен је у психијатријску установу гдје му је установљена ши-
зофренија. Десетак година касније пребачен је у Гугинг7 и под нагово-
ром психијатра почиње да црта. 

У његовим радовима препознајемо чист нетакнут минимализам, ми-
нимализам који произилази из потребе за ослобођењем и слободом. 
Најчешћа, или можда његова омиљена тема јесу издужене репета-
тивне силуете људи. Једноставни дугачки покрети и обриси, у који-
ма ми откривамо људске фигуре, ослобођени су вишкова информа-
ција и сведени до најједноставније форме. Оно што мени прија и гјде 
је утицај на мој рад најдиректнији су, поред минимализма, управо та 
понављања, односно итерације. 

7  Психијатријска клиника Марија Гугинг позната је аустријска институција која је изње-
дрила многе Art Brut умjетнике. У оквиру те институције постоји тзв. Кућа умјетника у 
којој они живе и стварају. 

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm
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Ми итерацију срећемо и у просторном и временском контексту. Почнимо само од 
свакодневице у којој обитавамо, физичких закона који нас условљавају, до самих при-
родних процеса који су свуда око нас. Да бисмо тај мотив из реалности успјешно пре-
нијели и у свој рад, треба да га сагледамо из свих углова и са свих страна. Чиртнер 
то у својим дјелима вјероватно препознаје на несвјесном нивоу, али нам помаже да 
и ми сами то свјесно и чулно доживимо и откријемо. Тако у његовом раду Пахуљица 
из 1972. године, видимо то јасно понављање једног једноставног облика, на моменте 
помјереног из континуитета, са ситним одступањима, али ипак јасно и прецизно де-
финисаног, а које се завршава падом и стапањем у други основни ликовни елеменат –  

Ватра, Чиртнер, 1979 Мир на Земљи, Чиртнер, 1984Пахуљица, Чиртнер, 1972
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који опет има итерацију као основу – линију. Посматрањем тог рада, 
ми осјећамо физичке температурне компоненте, и хладноћу у од-
суству боје и вјетар у благим таласима и помјерањима. Можда је тај 
рад био моја водиља и нека константа коју сам хтјела да прикажем и 
пренесем и у овом пројекту. 

Асемичко писање

Асемичко8 писање могли бисмо најједноставније да дефинишемо као 
писање без значења, гдје посматрачу отварамо простор да сам ин-
терпретира написано. Иако је асемичко писање донекле слично ап-
страктној умјетности, постоји битна разлика која их јасно дијели, а 
то је да у асемичком писању аутор-умјетник користи препознатљиве 
физичке карактеристике писања, односно карактеристике слова, ли-
нија и знакова. 

Тако бисмо могли рећи да је асемичко писање једна врста умјетнич-
ког дјела које обједињује текст и слику, а онда нам ту форму даје да је 
слободно тумачимо према сопственом искуству. 

Термин је први пут ушао у употребу 1997. године када су га Тим Гејз 
(Tim Gaze) и Џим Лефтвич (Jim Leftwich) припојили свом квази-
калиграфском писању унутар визуелне поезије коју су истражива-
ли. Крајем деведесетих асемичко писање је доживјело свој процват и 
проширило се и унутар књижевности и умјетничких покрета. 

8 asemic, који је без значења

Понекад, 20 × 20 cm

А у ствари, 20 × 20 cm
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Ш и н г о  О к а з а к и  (S c h i ng o  O k a z a k i)

Аутор који је у многоме заслужан за моје интересовање из области асемичког пи-
сања, јесте млади јапански умјетник Шинго Оказаки. Оно мало веома штурих пода-
така које о њему имамо, будући да његова умјетност још увијек није толико препозна-
та, иако је веома зрела, заокружена и снажна, ипак нам је довољно да створимо неки 
простор у који бисмо могли да га смјестимо – рођен је 1979. године, ствара умјетнич-
ка дјела користећи акрилне боје, папир и ријеч. 

Ријеч је управо оно што је мени полазиште и визуелна инспирација за овај пројекат 
и због чега сматрам да је значајно поменути овог умјетника. Наиме, он у својим ра-

1215, Оказаки, 2015 
 детаљ

1211, Оказаки, 2016
детаљ

0105, Оказаки, 2016 
детаљ
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довима користи ријечи и реченичне дијелове као средства лико-
вног изражаја, гдје су линија и њене вриједности у служби визуелног, 
а не значенског опажаја. Иако ми на моменте можемо да препозна-
мо одређене усвојене и разумљиве ријечи, њихово значење није нуж-
но битно за разумијевање цјелокупног дјела. Он ту словну игру и 
рукописни ток, мјестимично прекинут комадима боје или физичког 
простора папира, усмјерава ка нашем емоционалном рецептору на 
чистом примитивном визуелном плану. Склад који притом пости-
же довољан је за нас као посматраче да га разумијемо и упијемо свом 
својом душом.

У његовим радовима битно је истакнути и контраст на који нализи-
мо подсвјесно, а који се игра са нама у првом плану, на јасно видљи-
вом мјесту. Са једне стране пратимо замршену игру словних облика, 
који нас носе својим интензитетом, пуноћом, прекидима, интерак-
цијом, а са друге имамо празну, уједначену, мирну површину папира 
која све то одржава на окупу. 

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm

Наставак са друге стране, 20 × 20 cm
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Процес рада

Када сам почињала да радим на пројекту нисам имала идеју о томе шта је то што 
желим да кажем. Нисам знала ни да ли уопште нешто треба да кажем9. Једино што 
је било јасно и видљиво јесте осјећај тежине. Пратио ме је свуда, вукао, гурао, при-
тискао. Осјећај тежине који се родио из чисте, нетакнуте туге. И онда, као да је раз-
макнуо ту густу љепљиву маглу, било ми је јасно да морам да га каналишем кроз ствар-
ну физичку тежину заробљену у тешким дрвеним коцкама. 

Да, ја желим да направим физички тешку књигу коју ће бити једноставно тумачити, 
а тешко држати у руци, а која ће представљати својеврсан пандан књижевним форма-
ма које је тешко читати и анализирати, али које с лакоћом држите и листате. Желим 
да то буде збирка прича, гдје ће свака појединачна коцка бити засебна цјелина, чији се 
распоред може мијењати, окретати и уметати независно од сусједне приче. И оне могу 
(и хоће) творити једну велику коцку, али нису условљени таквим постојањем. Другим 
ријечима, живот једне приче (једне коцке) независан је од живота других.   

Колико ће рад на пројекту бити компликован и захтјеван, била је непознаница. Ко-
лико ће трајати, још већа. А колико ће сарадња са људима који су учествовали бити за-
нимљива, продуктивна и инспиративна, видјело се већ на почетку. А на почетку прије 
почетка, чекао нас је текст.

9  Ларпурлартизам је такође мени блиска умјетничка филозофија, која је била у назнакама на самом почетку рада. 
Разишли смо се оног тренутка када сам схватила да би коцке могле да имају и употребну сврху, тј. да живе живот 
и послије првог излагања.

Процес рада
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Текст

У првом разговору са Данилом и помињању да треба да смислим шта да радим за мас-
тер пројекат, питала сам га да ли би био заинтересован да ми да/напише неколико 
(тридесетак!) врло, врло кратких писаних форми чији главни јунак би била туга. Прва 
верзија коју сам добила представљала је један прави мали богати скуп текстова који 
су и сваки понаособ, а и сви заједно, били прожети визуелном експлозијом која би се 
врло једноставно и лако могла преточити у илустративни материјал.

Флеке и пеге браздају површину као кратери распоређени на страном и непо-
знатом телу. Са сваким скоком, овде се одапиње по једна нит, танана и клизава, 
прати сваки покрет као некава слузава геометрија.

Бело је ту само површина на којој црни трагови остављају све… значење, 
спознају, смисао… Велика бела површина ништа је друго до празнине, недос-
татка… велики зјапећи хорор.

То нису били живи људи, то су били људи који су преживљавали. Њихов дан 
се завршавао после ручка, тада лежу да спавају, чекајући нови радни дан и ра-
дујући се викенду када ће све прославити са мало узалудно потрошеног слобод-
ног времена. Мени није било жао тих људи.

Било ми је мука.

Једина мана била им је дужина. Били су предугачки.

Договорили смо да треба да се скрате и да од почетног текста остане само шестина. 
Изазов који није био једноставан. И који је трајао годину дана.
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Прављење коцака

У међувремену, папирна макета рада није много обећавала. Била је 
невјешто направљена, мање-више изубијана и улупана, што због ло-
шег материјала, а нешто и због брзине изведбе. Наводим то, јер је уп-
раво тада настало прво колебање да ли уопште да наставим рад на 
овом пројекту. Оно што сам тада научила је да сваком дијелу проце-
са треба посветити пажњу и гледати као најбитнију коцкицу у раду, а 
оно што је пресудило да наставим, јесте да сам нашла некога ко ће да 
ми направи дрвене коцке.

Пошто је тешко пронаћи дрвену грађу (немогуће јер не постоји) која 
би могла из једног комада да роди коцке димензија 20 × 20 × 20 cm 
схватила сам да ћемо морати да их склапамо и лијепимо од разно-
разних дрвених отпадака. Идеја и концепт који су ми били ближи, 
јер ако се осврнемо на темеље мог рада схватићемо да се много тога 
скрива у самој импровизацији. Импровизација заиста понекад може 
да допринесе квалитету раду, а да на то, на почетку, није обраћана 
пажња. Тако су, на примјер, ове приче добиле, у пренесеном значењу, 
рециклирани папир који првобитно није био замишљен.

Но, требало је направити 34 коцке, од тога:
1. једну коцку димензија 40 × 40 × 40 cm
2. 17 коцака димензија 20 × 20 × 20 cm
3. 16 коцака димензија 10 × 10 × 10 cm 

Када су све биле спремне, услиједила је дуга фаза мировања. Дуго се 
крчкало у мени како приступити реализацији, од чега кренути, како 
то све објединити да добије смисао. Да ли ће тај смисао, који ја видим 
и осјећам, и другима бити јасан. И да ли је то битно?

Празне коцке, 20 × 20 cm

Једна страна једне коцке, 20 × 20 cm
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Реализација

Ограничења која сам себи наметнула у погледу боје, односно одсу-
ства исте, избора материјала, начина рада, експресивности и енер-
гичности покрета, преиспитивању устаљених ликовних принципа, 
нарушеној композицији, понављању елемената, понављању ријечи, 
дубинама које се огледају у слојевима боје, заокружено је и обухваће-
но у једну цјелину.

Разлози за некоришћење боје су многоструки. Прије свега, када има-
мо неку врсту ограничења, када смо условно речено, одређени окви-
ром у којем се крећемо, ми наше напоре да од тога направимо најбоље 
могуће, свјесно подижемо на виши ниво. Ми свјесно покушавамо из 
тога да извучемо максимуме нашег труда и залагања, максимуме на-
шег размишљања јер нам је пажња фокусирана на оно чиме распола-
жемо у датом моменту. Оваква врста ограничења у мом раду доста је 
присутна, и трудим се да себе ограничавам на различите начине, а 
све у сврху неке врсте тренинга – да оно мало што добијем у потпу-
ности искористим. 

Други и битнији разлог за некоришћење боје у овом пројекту лежи у 
чињеници да је туга, као примарна емоција у мом микросвијету, пот-
пуно препуштена смјењивању црно-бијелих валерских тонова. Не 
познаје нити једну таласну дужину и потпуно егзистира на нивоу 
нула и једница. Тиха је, мирна, сведена и тамна, а понекад своје по-
стојање искаже у налетима неких других емоције, које углавном поја-
чају њено присуство.

А када анализирању пројекта приступимо са становишта компози-
ције, уочавамо неке необичне формације и рјешења која углавном 

Процес 

Први слој боје
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почивају на контрасту. На контрасту елемената, празнина, шупљи-
на, облика, форми и линија. Готово све композиције су резултат слу-
чајности, осјећаја, емоције. Није било планирања, нити поставке, 
скицирања или било каквог проматрања композиције или уопште 
површине која је дата за рад. Али сматрам да је успјешност у таквом 
подухвату то што те композиције и даље пријају оку. Или барем мом 
оку. Вуку ме и траже да их гледам, да их посматрам, описујем, откри-
вам, окрећем и играм се са њима. Сматрам да, ма колико биле течне –  
може им се приступити са четири различите стране јер није задато 
горе-доље, лијево-десно – оне и даље посједују чврстину, стабилност 
и држе пажњу јер постоје мјеста на којима око може да се одмори.

Затим, имамо један мотив које се понавља, а то су паралелне линије које 
имају двоструки карактер. Прво, појачавају ријечи које подцртавају, а 
друго воде наше око одозго ка доље, у амбис, у понор, саопштавају нам 
да је све помјерено и тјерају нас да се прилагодимо новонасталој ситу-
ацији… А онда нас воде на другу страну, у другу димензију, пратимо 
њихов ток, настанак и нестанак. Значајне су и због тога што цијепају и 
ломе површину и додају динамику цјелокупној композицији.

А оно чему бих вољела да посветим посебну пажњу, јесте сарадња са 
умјетницима који су учествовали на пројекту. Наима, када сам одлу-
чила да их позовем да заједно исцртавамо и исписујемо коцке, нисам 
могла да претпоставим колико ће шареноликости и различитих умјет-
ничких рукописа бити тако јасно уочљиво. Ја сам имала једну идеју, 
једну визију у глави како би то требало да изгледа, а онда је она потпу-
но измјењена, односно обогаћена различитим виђењима различитих 
људи. У мом даљем процесу, неке странице су у потпуности задржане 
такве каквим су их они доживјели, а неке су у одређеној мјери измјење-
не да би се сјединиле и биле заокружене као цјелина. 

Почетак

Неколико коцака у простору
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Коцка у простору

Онда долазимо и до коначног питања, а то је поставка коцке у прос-
тору и како простор утиче на читање, разумијевање и доживљај. 

Замисао је да коцке буду постављене на великој бијелој површини, не 
нужно издигнуте, нити нужно поређане у коцку, могу бити раштрка-
не по просторији, али би тај простор који их окружује требало бити 
несразмјерно велики, скоро па да може да их прогута. Да се оне стопе 
са тим простором, а посматрачу оставе довољно мјеста да може да им 
приступи и да их чита са било које стране.

Живот тих коцака у будућности је неизвјестан. Вољела бих да се ха-
бају, троше, да боја нестаје, да се прљају, да служе у неке друге прак-
тичне сврхе, да једноставно старе. Иста тако их замишљам на разли-
читим локацијама, код различитих људи, не нужно да би се послије 
неког времена поново скупиле. 

Нека их тако, нека живе. 

Једна коцкица, 10 × 10 cm
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Умјесто закључка

Када покушам да изведем закључак из неког готовог пројекта, послије пута који сам 
прешла и упознала, схватам да сам на крају увијек на почетку. 

На новом почетку. 

Богатија за понеку грешку. 

Спремнија за понеку другу. 

Отворенија за већу.

Вољнија за бољу.

Присутнија за непредвидиву.

И све их поштујем, јер учим. И све их грлим, јер растем.

Умјесто закључка
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Сарадници на пројекту

Данило Стојић, Роман Игличар, Кејти Возницки, Душа Вуковић, 
Марина Веселиновић, Анђела Срејић, Инес Главаш, Сања Савић, 
Владимир Николић, Нина Гуглета

Радимо

Сарадници на пројектуСарадници на пројектуС
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