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Фотографски радови 1998—2012.

Чин фотографисања ми је често био сличан поступку прикупљања 
и складиштења података, где је бављење системима у смислу 
даљег организовања и артикулисања насталог материјала било 
подједнако битно као и избор мотива које снимам и начн на који 
то чиним. У том смислу, фотографисање за мене представља 
начин посматрања стварности која ме окружује, док се анализа 
насталих фотографија тиче могућег тумачења стварности из 
које су оне произашле. То би значило да моје фотографске 
радове одређује документаристички приступ на начин како је 
то почетком 20-их година XX века објаснио енглески филмски 
редитељ Џон Грирсон (John Grierson, 1898–1972.), говорећи да 
је документаризам „креативни третман стварности” или, како 
је нешто касније амерички фотограф Вокер Еванс (Walker Evans, 
1903-1975.) за своје фотографије изјавио, не да су документарне, 
већ да настају у документарном маниру. Када ово спомињем, 
у обзир узимам и оне радове које сам произвео директим 
преснимавањем туђих фотографија, односно, израду фотографија 
и фото-тапета са негатива пронађених на улици. 

Радове које овом приликом износим пред дискусију: Документи 
(2007), Слике (2002- ), Ноћне променаде (2009- ) и Реконструкција 
(2008- ) одабрани су јер, по мом личном мишљењу, појединачно 
постављају различите врсте питања која све укупно могу да 
актуелизују проблеме, како друштвеног окружења у коме су 
настајали или у којем сада егзистирају, тако и конкретних питања 
која се односе на положај фотографског медија у оквирима 
савремене уметничке сцене, односно, укупног уметничког 
деловања на локалном нивоу. 

Рад под називом Документи, серија фотографија Ноћне 
променаде као и пројекат-књига Слике, усмерене су ка односу 
према појединцу и просторима у коме он егзистира (менталном, 
психолошком, друштвено–политичком), постављајући питања 
о релативизацији односа приватно–јавно, о прикривеним 
и латентним чиниоцима физичког насиља, о социјалним 
проблемима малих средина и културолошким парадоксима који 
их описују, о политичким несугласицама везаним за још увек 
нерашчишћене послератне односе са суседима...

Рад Реконструкција је за ову прилику узет у обзир због актуелног 
положаја институције МСУ у Београду и стања музејске зграде на 
Ушћу, чији је ентеријер у периоду почетка реконструкције 2008. 
и 2009. године приказан на фотографијама и у неком смислу би 
могао бити употребљен као парадигма за актуелни феномен 
приказивања и афирмисања савремене уметничке продукције 
у алтернативним просторима, односно, оним просторима који 
нису адекватни за њихову репрезентацију. 

Иван Петровић

Слике (2002- )

Пројекат под називом Слике заснован је на 
сакупљању одбачених (или изгубљених?) 
фотографских негатива и дијапозитива које 
сам проналазио на улици, или сам их као 
пронађене добијао од својих познаника и 
пријатеља. У својој финалној реализацији 
замишљен је у форми књиге која би 
садржајно била уобличена фотографијама 
израђених са поменутог пронађеног 
материјала који је прикупљан у претходих 
једанаест година. Географски локалитети 
на којима сам негативе и дијапозитиве 
проналазио, или су као пронађени потицали, 
подразумевао је подручје Аустрије, Белгије, 
Бугарске, Француске, Немачке, САД и Србије. 
У поступку рециклаже одбачених негатива 
и слајдова као дотрајалих предмета 
проистеклих из амбијента приватности, 
али и као предмета који одговарају 
симболичној слици краја једне технолошке 
ере производње слика преласком са 
аналогне на екранску, садржана је намера 
да се укаже на релативизацију појма 
приватности и преиспита однос између 
фотографије и фотографисаног, између 
реалности фотографске и оне коју схватамо 
као реалност и упути на могућност нових 
релација међу њима.

Ноћне променаде (2009- )

Ноћне променаде представљају серију 
фотографија насталу у периоду између 2009. 
и 2012. године у мањим градовима Србије, 
приказујући људе у вечерњим изласцима 
и шетњама на главним градским улицама, 
трговима и пешачким зонама. Овај рад који 
је у фази настанка, произилази из намере да, 
фотографишући пролазнике на корзоима, 
забележим начин на који се људи данас 
одевају када то чине за потребе ноћног 
изласка у град. Ипак, укупан метеж ноћних 
шеталишта доприносио је стварању слике 
која је подједнако упућивала и на међусобно 
опхођење њених учесника, откривајући 
специфичан амбијент друштвеног окружења 
у коме се читава забава одвија. 



Иван Петровић, из серије фотографија НОЋНЕ ПРОМЕНАДЕ, 2012.



Иван Петровић, СЛИКЕ, књига пронађених слајдова и 
негатива—пројекат у настанку

Иван Петровић, ДОКУМЕНТИ, из серије фотографија Портрети, 2005.

Иван Петровић, ДОКУМЕНТИ, из серије фотографија Студенти, 2006.



Реконструкција (2008-2012.)

За потребе часописа Форум 2008. године 
био сам ангажован да направим снимке и 
документујем радове на реконструкцији 
зграде Музеја савремене уметности на 
Ушћу у Београду. Убрзо, исте године, 
часопис Форум престао је да излази, док се 
адаптација објекта одужила и датум њеног 
окончања временом постајао неизвестан. 
Од простог документовања затеченог стања 
све више почиње да ме занима микро 
живот унутар зграде, живот радника и 
мајстора и сцене испуњене траговима које 
су они остављали својим свакодневним 
присуством у згради. То присуство се 
више није могло описати као последица 
обављања радних процеса које би било 
тиме разумљиво и оправдано, већ је почело 
наликовати на једну запуштену слику у коју 
су се радници невидљиво појављивали и 
нестајали, остављајући за собом трагове 
који су истовремено описивали њихове 
карактере и стање у којем се читав процес 
реконструкције музеја налазио. Врло брзо, 
дакле, месец дана након што сам за потребе 
часописа Форум отпочео фотографисање 
ентеријера музејске зграде на Ушћу, од, 
сада већ нових фотографија које снимам за 
сопствене потребе, конституишем рад под 
називом Реконструкција, који се развија 
као самостална целина. Прво његово 
приказивање изведено је истоврмено на 
две локације у Београду, у оквиру акције Не 
изложба–Шта се догодило са МСУ?, у још 
увек не адаптираној згради МСУ на Ушћу и 
Уличној Галерији, у мају 2012. године. 

Документи, 2007.

Као далека и још увек нејасна идеја, прве назнаке о Документима 
су се појавиле 2000. године, оног момента кад сам уочио 
могућност представљања одређеног наратива, не његовим 
изграђивањем као аутономне целине, већ пре његовим довођем 
у везу са неким другим наративом. С друге стране, овакав 
став је делимично проистекао из чињенице да су све серије са 
којима сам у том моменту располагао садржале недовољан број 
фотографија, односно, не бројчано толики да би се од њих могла 
произвести заокружена самостална целина. О Документима се 
може говорити као аутокустоској форми уобличавања сопствених 
радова системом револаризације личне фото–архиве, где су 
приступи документовања и апропријације уочљиви у структурама 
настања појединачних радова који ту целину чине.
Генерисане у нову целину, која задржава могућност сталног 
преобликовања зарад давања простора новом ишчитавању 
узорака од којих је та целина сачињена, као и саме целине при 
том, серије фотографија које овај рад сачињавају (њих укупно 
дванаест), настају у Србији у периоду изеђу 1997. и 2008. године 
и тичу се најразличитијих наратива. 
Серије фотографија које чине Документе јесу: Свињокољ 
(1997/1998.), Возови (1997/1999.), Депонија (1998.), Бивоље 
(1998/1999.), Личне приче (1998.), Cafe Grizlly (1998/1999.), 
Витак 1999 (1999.), Евидентирање (2001.), Фото-албум (2001.), 
Портрети (2005-), Студенти (2006-) и Сумњиво понашање 
(2008-).
Увођењем назива Документи, где, бавећи се испитивањем 
својстава фотографског медија указујем на амбивалентну 
вредност фотографије као документа, представљам могућност 
новог читања и тумачења дате историзације претходних периода. 
У том смислу се овај рад може тумачити као „нови документи” о 
једној прошлости која се пред нама затвара. Сходно томе, за избор 
радова, како серија тако и појединачних фотографија унутар њих, 
био је пресудан потенцијал са којим би они могли да упућују на 
одређене друштвено– политичке и социјалне проблеме, не би 
ли тиме била представљена могућност другачијег промишљања 
датих прилика и догађаја.
Постоје две равни из којих читав рад дивергира. Прва се 
односи на ревизију сопствене архиве, њено рециклирање 
и декодирање узорака, не би ли се новим констелирањем 
изградило и афирмисало ново тумачење датих наратива од који 
се та целина у том моменту изграђује. У том смислу, тумачење 
„узорка” тј. појединачне фотографије, подстакнуто је односом 
који она заснива са неком другом изложеном фотографијом. 
Заузимањем става да је фотографија непотпуна информација и 
да она заправо у већој мери скрива оно што представља него 
што приказује, један исти „узорак” је увек представљен на 
другачији начин: могућношћу промене његових димензија и 
сталним прераспоређивањем са осталим фотографијама, где је 
периодичним укључивањем нових тај процес додатно усложњен. 
Друга, битнија, која има задатак да читаву ствар садржајно 
изнесе, односи се на афирмисање нечег што би се могло назвати 
лична историја; на истицање личне драме појединца у одосу на 
званичну статистику. Из тог разлога је заступљен велики број 
портрета или фотографија објеката који посредно упућују на 
причу о појединцу (Евидентирање и Фото-албум).



Иван Петровић, из серије фотографија РЕКОНСТРУКЦИЈА, 2008.

Иван Петровић, из серије фотографија РЕКОНСТРУКЦИЈА, 2008.



Иван Петровић, из серије фотографија РЕКОНСТРУКЦИЈА, 2008.



Питања за публику

1. Да ли се коришћењем фото-документације у оквиру 
савремених уметничких пракси омогућава сагледавање 
тих докумената на сада један сложенији, промишљенији 
начин? Да ли се она тиме мења и губи на снази коју је 
раније имала као документарна грађа или управо тим 
новим трансфером кроз уметничко поље деловања постаје 
јаче средство доказивања, чињеницом да је додатно 
инструментализована новим начином употребе?

2. На који начин и у којој мери је афирмација фотографије у 
контексту савремене уметничке продукције битна за даље 
афирмисање уметничке сцене код нас? 

3. У којој мери се употреба пронађених негатива на улици 
које користим за реализацију рада Слике, чији ће финални 
производ бити књига, може тумачити као нарушавање 
приватности особа које се на датим снимцима налазе? Шта 
се овим процесом афирмише и унапређује, и с друге стране, 
шта би били чиниоци који тај процес трпе? 

4. Да ли фотографисање људи на улици без претходно 
добијене дозволе може бити узнемиравајуће за њих и да 
ли предствља вид агресивног или неучтивог понашања 
од стране фотографа, тј. на који начин оно може даље да 
угрожава фотографисање? Шта нам такве фотографије 
даље откривају и на који начин говоре о самом фотографу? 
Шта мислите о законској забрани фотографисања људи 
на јавном месту без њихове претходне сагласности која 
је спроведена у Енглеској? Не заборавимо у којој се мери 
градске улице покривају снимцима унаоколо распоређених 
камера. 

5. Да ли се актуелном праксом реализовања и презентовања 
радова савремене уметничке продукције код нас у 
алтернтивним и неадекватним просторима условљава 
и афирмише једна нова врста уметности која настаје 
као мутирани производ својствен околностима у 
којима се читава ствар одвија? Да ли они радови који се 
прилагођавају таквим околностима постају интерпретација 
почетних, интегралних замисли, још увек материјало 
неконкретизованих идеја? Да ли такви радови постају 
„невидљиви” јер, да би били успешни, они се морају 
потпуно прилагодити постојећем амбијенту и самим тим 
морају га подржати? Да ли је подржавање таквих изложби 
учешћем уметника на њима, истовремено и подржавање 
таквих услова и прећутно одобравање околности у којима 
се то дешава? (подсетићу на неке изложбе, између осталог, 
на три прво наведене лично сам учествовао: No Network–
Time Machine, простор атомског склоништа бившег 
војно-политичког врха СФРЈ у Коњицу (БиХ) 2011. године, 
Брисани простор на Миксер фестивалу у Београду у згради 
Београдске задруге у Карађорђевој улици, 2012. године, Не 
изложба–Шта се догодило са МСУ?, у згради МСУ на Ушћу 
2012. године, као и овогодишњи Октобарски салон, Гуд 
Лајф, такође у згради Београдске задруге у Карађорђевој 
улици.)

http://www.criticaldictionary.com/26/issue_26.html
http://www.cee-art.com/serbia/petrovic-ivan.html

Биографија
Иван Петровић

Рођен у Крушевцу 1973. године, живи у 
Београду, Србија.
Дипломирао на Академији уметности Браћа 
Карић 2002. године, одсек фотографије.
Активно излаже од 1998. године. 
Као фотограф који за реализацију својих радова 
користи документарни приступ, његови 
пројекти осим тога што су често уобличени 
формом ауто-кустоске реализације, укључују 
и проширена својства употребе ready-made-а 
(фотографије које израђује са фотографских 
негатива и слајдова пронађених на улици).
Добитник је стипендије КултурКонтакт 
у Бечу 2004. године и награде Димитрије 
Башичевић Мангелос 2008. године за најбољег 
младог визуелног уметника.
Оснивач је и уредник Центра за фотографију 
(заједно са Михаилом Васиљевићем), 
независног удружења основаног у Београду 
2011. године које се бави истраживањем, 
проучавањем и промовисањем фотографије.
Иницијатор је и уредник Фото Форума, циклуса 
разговора са фотографима и уметницима 
на којма се презентује и промовише домаћа 
савремена фотографска продукција (Дом 
културе Студентски град, 2010-2011. године).

Више информација о радовима Ивана 
Петровића: www.ivanpetrovic.wordpress.com

Референце:

Изложба Шта се догодило са Музејом 
савремене уметности?–неизложба, 
уметничких интервенција и ентеријера 
зграде биће отворена до 30. септембра 2012. 
Радно време Музеја: од 10 до 18 часова. 
Уторком затворено. Више о изложби: 
ht tp://w w w.msub.or g . r s/ iz ložba/ š t a - s e -
dogodilo-sa-muzejom-savremene-umetnosti

Групна изложба Фотодокументи 02 у којима 
Иван Петровић учествује у различитим 
својствима су у току у Салону Музеја 
савремене уметности Београд (Париска 14), 
Галерији Ремонт (Маршала Бирјузова 7) и 
Уличној галерији (Теразије 27, Безистан). Више 
информација на:

http://www.film-art.org/fotodokumenti/index.html
http://www.remont.net/galerija.html

http://www.msub.org.rs/izlo%C5%BEba/fotodokumenti-02
http://www.mikroart.rs/index.php?id=88


