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Поред рада BLUEPRINT који је реализован у КЦБ-у 
представићу вам још три рада која чине очигледном 
јeдну од линија које се провлаче у мом раду.

Место догађаја, од 2010.

“Помоћу пукотина се реконструише процес који је 
довео до пуцања, лома у одређеном материјалу. 
Паралелним постављањем фотографисаних 
пукотина и запуштених ентеријера Душица Дражић 
је, у два различита регистра, на микро и на макро 
плану указала на могућност реконструисања 
процеса дефункционализације одређеног простора 
као конкретног догађаја - отуд и назив рада. 
Замрачени простори на којима се не разазнаје 
готово ништа или само неки детаљ, тиме што 
нуде минимум информација остављају отвореним 
поље за постављање низа могућих питања о 
природи самог догађаја: о узроцима, околностима, 
специфичностима, разлозима који су довели до 
његове дефункционализације. Посматрач на ту 
ситуацију реагује управо тако што, самим тим 
што није сасвим сигуран о каквом догађају је реч, 
располаже са низом арбитрарних сценарија које 
настоји да повеже са фотографисаном ситуацијом. 
Међутим, немогућност дефинисања самог 
догађаја не укључује само сценарије с негативним 
предзнаком (о одумирању, напуштању...) већ и оне 
који указују на потенцијале за његово оживљавање 
у неком новом контексту.“ 

Маја Станковић  
(одломак из текста “Место догађаја”)

Jeff Wall, The Crooked Path, фотографија, 1991.

“It’s a little path made by its users, without a 
plan, in order to do something that the usual 
administration could not or did not do – so there’s 
a slight trace of disobedience or independence – 
people may do things that we can’t predict.” 
(Ово је мала стаза коју су без плана направили њени 
корисници, а да би урадили нешто што уобичајена 
администрација нија могла или није хтела да уради – то 
је благи траг непослушности или независности – људи 
чине ствари које ми не можемо ни да предвидимо.)

Џеф Вол (Jeff Wall) описује своју фотографију 
“The Crooked Path”



Зимска башта, 2010.

“1. „Наше прилике“ – Прича о згради 

“Тумара се тамо амо, и најзад се зажмури и 
грађевина се подигне где било. Да се тако не ради, 
зар би било те варошке разштрканости...” 

(Д. Т. Леко, 1899.)

Те 1899. године, када је изрекао оштру критику 
стања урбанизма у Београду, Димитрије Т. Леко 
реализовао је зграду Нове војне академије која 
се простире у облику слове Е између Немањине, 
Бирчанинове и Ресавске улице. Нажалост, Лекова 
ерудиција и саркастична критика локалног урбаног 
контекста, његове идеје о Београду на рекама и с 
много више тргова1,  била је у великом раскораку с 
његовом архитектонском праксом [...]
[...] Уметнички поступак Душице Дражић у 
пројекту Зимска башта подразумева измештање 
и преношење биљака затечених на локацији 
некадашње Војне академије из њиховог природног 
окружења – кров, двориште, степениште, итд. 
- у унутрашње просторије које ће служити као 
изложбени простор. Овакав поступак би се могао 
окарактерисати као симболички чин превођења 
елемената нађених на задатој локацији у уметнички 
систем, што по својим својствима реферише на site- 
specific уметничку праксу [...]
[...] У случају рада Душице Дражић издвајање једног 
специфичног елемента нађеног на локацији, његово 
измештање и превођење у други систем, отвара 
низ могућих наративних потки и дискурзивних 
анализа којима се оваква одлука може поткрепити. 
У питању није само репрезентација сајта или 
илустрација његовог контекста већ, како би 
Прина рекао, “редукција значења на приче”. За 
причање, али и рецепцију ових прича, битне су зато 
наративне особине које је Прина истицао, попут 
трансформације хронике догађаја у историјски 
наратив, архивирање само-одређења и само-
дефиниције кроз сам чин нарације, и лоцирање и 
описивање, претварање нарације у стварност и тиме 
уобличавање одређене (микро) концепције света.2“

Зоран Ерић (Одломак из текста 
“Самоникле биљке у просторима уметности”)

1 Критичке текстове о архитектури и урбанизму Леко 
је сабрао у књизи Наше прилике објављеној 1909. године
2 Stephen Prina: ‘We Represent Ourselves to the World: 
Institutional Narritivity’, u: lectures 1992, Witte de With, Center 
for Contemporary Art, Roterdam.

Дом у Ул. Rydygiera 45a, Вроцлав (Пољска), 2006.

Зграда се налази близу центра Вроцлава. На другом 
спрату, кроз прва врата десно се улази у напуштен, 
празан стан. Више није дом, али је некада вероватно 
то био - зидови, тапете, подови нам то говоре. Чула 
сам да су последњи људи сквотовали стан, али су 
се и они преселили на неко боље место.
Ово место више не може да заштити.
Простор је запуштен, пренатрпан ђубретом и 
прљавштином. Не постоји нико ко би нас спречио 
да уђемо. Не постоји контрола над односом између 
нас и стана - дозвољено нам је да сами изградимо 
“приватан простор”.
На центар претходно очишћене собе сам поставила 
метално буре. Избушила сам рупу у плафону и на 
такође напуштеном тавану поставила буре пуно 
воде. Вода контролисана системом за инфузију 
капље у метално буре.
Ритам је једноличан, контролисан, доминантан. Звук 
окупира простор и тело.  Изолован је и у исто време 
изолује.

Овај рад је део “Crossing” пројекта групе “usually4” 
[Karolina Freino (PL), Sam Hopkins (UK/KEN), Teresa 
Luzio (P) и ја у сарадњи са  Vanessom Mayoraz (CH)], 
организован у сарадњи са галеријом Entropia из 
Вроцлава (Пољска) и уз помоћ Dominika Podsiadlya и 
његових пријатеља.



BLUEPRINT

У мају 2010. године министар 
просторног планирања Оливер Дулић 
потписао је нови правилник о етапној 
градњи којим је покушано да се омогући 
брже и ефикасније издавање грађевинских 
дозвола за стамбене објекте чија површина 
премашује 800 м2. Нови правилник 
омогућава да градња започне већ у року 
од 90 дана од подношења првог захтева 
инвеститора за издавање информација 
о локацији. Увођењем фазне градње 
држава је омогућила да градња започне 
и без комплетне документације и на тај 
начин у неку руку легализовала принцип 
дивље градње. Поред тога новим начином 
издавања дозвола брига о урбанистичком 
уређењу града и потреба да се приликом 
изградње води рачуна о лепоти и складности 
зграда и улица, и постојећем идентитету 
насеља је званично стављена у други 
план. Променом урбанистичких услова 
и омогућавањем повећања квадратуре 
и спратности на локацијама на којима 
то није предвиђено урбанистичким 
планом легализована је пракса брисања 
и џентрификације појединих стамбених 
насеља на територији Београда, присутна 
већ 20 година, а интензивирана у периоду 
после 2000. године. Већина тих насеља, која 
се налазе у општинама Земун, Звездара 
и Вождовац, су некада представљала 
руралну периферију града али су процесом 
урбанизације током последњих пет 
деценија постепено интегрисана у град. 
Па ипак, ова насеља су до данас успела да 
остану оазе провинцијалног начина живота 
карактеристичног за предратни Београд 
сачувавши специфичну топлу атмосферу 
и успорен начин живота. Њихова основна 
карактеристика до недавно је била мала 
густина насељености и типичне приземне 
куће са великим задњим и малим предњим 
двориштима. Свој специфичан карактер 
ова насеља су задржала све до почетка 
деведесетих када услед повећаног прилива 
становништва у Београд и скоро замрле 
државне стамбене градње, започиње 

њихова трансформација и мале приземне 
куће бивају замењене стамбеним зградама, 
које у потпуности прекривају постојеће 
парцеле протерујући тако дворишта 
некада тако важна у животу становника 
тих делова града. Изградња новог типа 
стамбених објеката довела је и до промене 
структуре становништва, а самим тим и до 
постепене промене идентитета насеља. Нови 
становници доносе нове навике и начин 
живота, а временом ће скоро у потпуности 
избрисати трагове прошлог времена а 
специфичан карактер ових насеља ће 
нестати. 

Почетком 20. века Валтер Бењамин 
и Сигрид Крацауер су, пишући о убрзаним 
променама кроз које је тада пролазио 
Берлин, дефинисали град и као процес и 
као догађај који се одвија истовремено и у 
времену и у простору. У тексту “Улице без 
сећања” Крацауер говори о помахниталој 
потреби за новим, изазваној убрзаним 
развојем капитализма који полако али 
сигурно брише све трагове прошлости града.1 
Зграде које се руше нису само замењене 
новим већ су и у потпуности избрисане 
као да никад нису ни постојале. Сличне 
опсервације могу се применити и на Београд, 
јер је и овде свака урбана трансформација 
доносила скоро потпуно брисање сећања на 
оно што је било пре. Неретко се о Београду 
говори као о граду чија се историја тешко 
може ишчитати из његове архитектуре, 
о граду без темеља и видљивих трагова 
сећања. Савремене урбане промене и 
стални проток капитала, људи и робе 
настављају ову тенденцију потпуног брисања 
посебности места и доприносе урушавању и 
распарчавању ионако крхке заједнице. 

Рад Душице Дражић Blueprint 
проблематизује ове савремене промене 
у урбаном ткиву града, истовремено у 
контексту колективног и индивидуланог 
сећања и улоге места у дефинисању 
идентитета појединца и локалних заједница. 
Инсталацијом Blueprint Дражић покушава да 
проблем трансформације и нестајања 

1 Henrik Reeh, Ornaments of the Metropolis, MIT 
Press, Cambridge 1996.



старих београдских насеља не стави само у 
контекст савремених друштвено-економских 
промена већ и да укаже на који начин 
промене у урбаном ткиву града утичу на 
појединца и његову везу са градом у којем 
живи. Реконструишући у галерији тренутак 
нестанка/рушења једне типичне породичне 
куће у једном од београдских насеља, 
Дражић покушава да у времену и простору 
ухвати тренутак промене, тренутак кад стара 
кућа нестаје а на њеном месту остаје само 
празно место. Преносећи у галерију шут, 
остатке порушене куће, којим прекрива цели 
простор галерије, она приморава посетиоце 
да ходају по остацима некадашњег 
приватног, личног простора. На тај начин 
конструише привремено “археолошко” 
налазиште, у којем можемо наћи, ископати 
остатке и трагове живота некадашњих 
“укућана”. Дајући могућност посматрачу да 
у галеријском простору хода, пребире, копа 
по остацима куће и на тај начин успостави 
контакт са сензуалним, емоционалним и 
материјалним свакодневним остацима 
предмета, зидова, звукова, снова, уметница 
покушава да пробуди нашу свест о томе 
што је та кућа некад представљала за 
њене станаре али и за друге становнике 
који су редовно пролазили поред ње, 
посећивали је. Исцртавајући на зиду, по 
сећању, основу срушене куће она покушава 
да заустави време и да обележи некада 
постојећу топографију као историјску, 
лоцирајући је у времену и признајући јој 
њену комплексну емоционалну и друштвену 
везу са прошлошћу. Па ипак, све ове акције 
не говоре само о прошлости овог сада 
празног места већ на неки начин говоре и 
о његовом потенцијалу у будућности. Као 
што је већ наглашено, инсталација Blueprint 
се не бави само друштвеним и економским 
последицама које доносе урбанистичке 
промене. Као и већина уметничких радова 
који се баве градом овај рад поседује и 
специфичну аутобиографску ноту, и једним 

делом говори о важности места у изградњи 
личног идентитета. Мапирањем празних 
места која сведоче о променама у урбаној 
структури града, Дражић не оживљава само 
сећање на некадашњи начин живота већ 
истовремено покушава и да пробуди лично 
сећање на део живота проведен у сличној 
кући и на тај начин успостави контакт са 
својим некадашњим идентитетом.

Враћањем на место некадашњег 
живота, поготово ако је прекид био дугачак 
а промене велике, свако од нас постаје 
болно свестан протицања времена. Својом 
промењивом структуром град успева да 
процес пролазности фиксира на начин који је 
у исто време конкретан и тајанствен. Сећање 
на некадашњи град и његове просторе није 
само пука чежња за прошлошћу и одбијање 
промена. Свако ко живи у граду имао је 
прилике да се суочи са чудним осећајем када 
нешто старо и познато, нешто што постоји 
још само у памћењу бива обдарено лепотом 
и значајем коју у реалности никад није 
имало. Овакава носталгија се посебно везује 
за неке скрајнуте, сиромашне, запуштене 
делове града као што су београдска насеља 
о којима смо говорили. Носталгија за овим 
изгубљеним градским просторима и местима 
у којима живот можда није био најбољи 
и најсретниј, у сећању добијају посебну 
меланхоличну лепоту и говоре о раздаљини 
која је пређена од тада, не у смислу напретка 
већ у смислу проживљавања промена и 
проласка времена. Тек са суочавањем са 
неумитним променама у структури града и 
прихватањем промена истовремено и као 
губитка и као богаства, можемо адекватно 
приступити искуству живота у урбаном 
простору. Прихватањем и прошлости и 
будућности Београда, може се испунити 
његов потенцијал у садашњости а сећање 
нам омогућава да га прихватимо и да се 
активно укључимо у његову промену.

Славица Радишић

Текст о изложби BLUEPRINT уметнице Душице Дражић, Галерија Културног центра Београда, август 2011. 

Текст се репродукује за потребе дискусије УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА уз сагласност аутора.

Изложба BLUEPRINT је део пројекта СЕЋАЊЕ ГРАДА у организацији и продукцији Удружења Kulturklammer и Удружења Brunch, и у 
сарадњи са Културним центром Београда. http://dusicadrazic.wordpress.com / www.kulturklammer.org / www.kcb.org.rs

Пројекат СЕЋАЊЕ ГРАДА су подржали: Аустријски културни форум Београд / Ерсте Фондација / Фонд за отворено друштво / 

ГО Врачар / Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије / Swiss Arts Council Pro Helvetia



Теме и питања:

Да ли сте икада присуствовали рушењу куће која вам је била драга и значила вам је и 
да ли бисте то искуство поделили са нама?

Како лично постаје јавно, које су њихове граничне (додирне) тачке? 
Да ли и како уметност може бити јавна?

Како деловати независно (не мислим на изоловано, већ у сарадњи) и какве могу бити 
последице таквог модела рада? (Ако се на кратко вратимо на изјаву Џефа Вола, волела 
бих да Вас питам који модел деловања је Вама најближи: непослушност, независност, 
рад са колективом или заједницом или неки посве другачији?

Како објаснити личну одговорност уметника према публици и/или према друштву и 
како деловати у складу са том одговорношћу? Какву одговорност би требало да преузме 
институција, а какву држава?

Да ли су окружење и околности битне за настанак и/или за читање уметничког рада? 
Да ли је могуће и да ли је потребно пронаћи поље универзалности – тј. да ли рад постане 
независан или делимично називисан од средине или се константно реактуелизује?

Колико су форма и  медијум у коме је рад реализован по Вашем мишљењу битни за 
пренос идеје?

Да ли уметност може да детектује прикривено или невидљиво, чак и ако сама често 
спада у ту категорију? 

Да ли потенцијал лежи и у неуспеху?

Душица Дражић је рођена 1979. године у Београду, где и данас живи.
Истражује амбивалентни однос града и људи, њихову узајамну подршку и заштиту, као и њихову 
узајамну изолацију и деструкцију. Трага за просторима неправилности, разлика, флексибилности, 
интуиције са фокусом на напуштена и заборављена места, промишљајући опажену трансформацију 
на нивоу културолошког континуитета, симболичких неправилности и индивидуалних деловања. 
Од 2006. године је члан групе “usually4” са Каролином Фреино (Пољска), Семом Хопкинсом (ВБ/
Кенија) и Терезом Луцио (Португал).
2004. године је дипломитрала на одсеку за фотографију на ФПУ у Београду, а 2006. године је 
завршила МФА програм “Уметност у јавном простору и нове стратегије” на Универзитету Баухаус у 
Вајмару (Немачка). У 2010. години је добила две награде, “Димитрије Башичевић Мангелос” (Србија) 
и “Млади европски уметник” коју додељује Trieste Contemporanea  (Италија).
Више о раду на http://dusicadrazic.wordpress.com/
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