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Серију просторно специфичних радова под називом 
„Контравидиковци“ почела сам да радим 2007. године. 
Тада сам у оквиру изложбе „Простори преговарања“ 
на три пункта на Калемегдану поставила полукружне 
постаменте са одређеним информацијама о видику који 
се са тих места отвара. На постаментима су се налазиле 
фотографије тих истих места, снимљене из околног 
пејзажа, уз мапу која приказује све тачке повезане 
овим односом оријентир-поглед. Постаменти тако дају 
прилику посматрачу да промени перспективу и допуни 
своју информацију о месту на коме се налази, доводећи 
своју позицију у однос са другим местима која тренутно 
посматра. Тако је, на пример, постамент постављен на 
јужном врху тврђаве (сл. 1) носио фотографије тог места 
снимљене са једног од пет бањичких солитера, затим 
са Бранковог моста, са врха ПЦ Ушће, са врха једне од 
Генексових кула и са платоа на коме се налази споменик 
Победник (сл. 2). На сличан начин и остала места су 
садржала фотографије Калемегдана снимљене са 
Астрономске опсерваторије на Звездари, са леве стране 
Дунава, са врха Великог ратног острва или са куле Гардош 
у Земуну (сл. 3-6), између осталог. Поставка је била 
доступна публици и шетачима током месец дана трајања 
Београдског летњег фестивала, а затим је уклоњена.

Иако је овај рад унутар задатог формата испунио 
функцију, само искуство прављења рада било је 
садржајније него што је то његов коначан изглед одавао. 
Припреме су имале више фаза: прво сам тражила 
одговарајућа места – видиковце на тврђави, затим 
посматрала пејзаж и бирала карактеристичне ближе и 
даље тачке унутар видика, поредећи топографске одлике 
предела са мапом града, затим фотографисала три тачке 
на Калемегдану са различитих места визуелног контакта, 
све до крајњег обликовања интерфејса за пренос 
ових информација публици. Неочекивано садржајан 
део процеса било је само фотографисање, као збир 
најразличитијих малих задатака: преласка Панчевачког 
моста пешице, вожње чамцем, пењања противпожарним 
степеницама, комуникације са станарима високих зграда 
и уласка у домове непознатих људи... „Освајање“ сваког 
од одабраних места било је пажљиво припремано и 
обично је обухватало више задатака, али сам моменат 
фотографисања представљао је тренутни излазак из датог 
окружења и околности и усмеравање погледа на ту једну, 
увек исту тачку интереса, видиковац који се посматра 
и види увек другачије. Фотографије јасно бележе ове 
промене перспективе, али не и укупну ситуацију мене 
као посматрача, преговоре о изласку на „привремени“ 
видиковац, пењање и кретање по новом простору, шири 
видик.

Желећи да видим у којој мери је могуће издвојити и 
с другима поделити ово искуство, у оквиру изложбе 
Београд: Неместа 2009. године извела сам серију 
обилазака видиковаца заједно са заинтересованом 
публиком. Ограничени број учесника, пријављених 
e-mail-om, посетио је у оквиру двосатних тура минибусом 
четрнаест места током пет дана. Видиковци обухваћени 
турама били су терасе приватних станова (станови 
пријатеља уметника, али и непознатих станара високих 
зграда), заједничке кровне терасе (преговори са 
председницима кућних савета), напуштено градилиште 
на Звездари, јавни простори ограниченог приступа, 
као Астрономска опсерваторија на Звездари, ПЦ Ушће, 
терасе на горњим спратовима Етнографског музеја... 
Овде је, и поред претходног одабира места и припреме 
обиласка, сама ситуација изласка на видиковце садржала 
елемент непознатог: група људи, који се у већини 
случајева међусобно не познају, обилази места која нису 
предвиђена за обиласке и користи предности новог 
видика тако што фотографише, снима или једноставно 
посматра и размењује утиске (сл. 7-9, фото: Иван 
Петровић). 

Поред ове две значајније реализације, радове из серије 
Контравидиковци/Привремени видиковац извела сам 
у још неколико прилика. У Горњем Милановцу јула 
2009. године, Привремени видиковац био је последњи 
спрат хотела Шумадија (тада већ годинама затворен 
и неприступачан), на чијој су тераси били размештени 
Контравидиковци – погледи на хотел из шест зракасто 
оријентисаних праваца са околних брда (сл. 10, 
11). У оквиру своје самосталне изложбе Сваки дан 
испочетка 2008. године у галерији ARC Projects у Софији, 
искористила сам стаклени зид галерије као видиковац, 
коме су придодати погледи са неколико ближих и даљих 
високих зграда (сл. 12-14). Маја 2011. у Новом Саду на 
крову Музеја савремене уметности Војводине направила 
сам привремену поставку „узвраћених погледа“ са 
Петроварадинске тврђаве, крова суседне зграде, са 
прозора стана на последњем спрату једног од солитера 
на кеју и са крова зграде Бановине (сл. 15). Иначе 
неприступачан и необезбеђен равни кров зграде бившег 
Музеја револуције био је отворен за публику у неколико 
најављених термина током трајања изложбе (сл. 16, фото: 
Срђан Абдијевић).

КОНТРАВИДИКОВЦИ / ПРИВРЕМЕНИ ВИДИКОВЦИ
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Ако би требало да једноставно сумирам и образложим 
овакве активности читаоцу текста, рекла бих да је 
покретач свих ових радова елементарно задовољство 
кретања и комуникације, жеља да се присутност 
у неком простору освести, потврди и појача кроз 
кретање, мењање перспективе и размену са другима. 
Овако једноставан мотив ипак са собом носи пакет 
компликујућих питања која се тичу природе перцепције, 
начина формирања искуства и ограничења у могућности 
размене. Са којим очекивањима улазимо у једну 
заједничку ситуацију каква је посета видиковцу? Да ли 
наша сећања и претходно искуство боје оно што ћемо 
доживети? Колико је уопште могуће нешто сагледати 
изнова? Смештеност у свакодневицу, на обичан и свима 
познат терен, неопходна је за покретање оваквих питања, 
јер нам не нуди брзо решење, задовољство у спектаклу, у 
коме смо само пасивни примаоци информација о нечем 
новом и страном, већ нас враћа на питање сопствених 
ресурса и личног учешћа у догађају. У крајњој линији, 
може се поставити питање одговорности приликом 
организовања потенцијално опасне ситуације изласка 
на кров и личне одговорности свакога ко ову могућност 
користи. Али ако и не бисмо оволико заоштравали, 
овакво искуство гледања „узвраћеног“ погледа или 
заједничке посете видиковцу видим као могућност за 
појачану присутност, за поглед који има потенцијал да 
преиспита очекивања и претпоставке, и тако нас у већој 
мери суочи са стварношћу. Поделити поглед са свог 
прозора са другиме или погледати кроз нечији прозор 
јесте корак у том смеру.

Уопштено се може рећи да градски видик носи посебан 
терет репрезентације, о њему се води рачуна и он се 
уобличава да би произвео одређени утисак. Такви су 
погледи на пејзаж града са видиковца на последњем 
спрату ПЦ Ушће или са незавршене конструкције будућег 
центра за развој науке на Звездари. Интересантна 
варијанта оваквог погледа јесте ресторан хотела 
Шумадија у Горњем Милановцу, који као највиша тачка 
и једини видиковац у околини омогућава поглед са 
високе грађевине на рурални предео. Када је могућност 
посете видиковцу предвиђена и овај поглед урачунат, 
било би занимљиво анализирати коме, када и на који 
начин је приступ омогућен. Такође, да ли је, и на који 
начин, додатно указано на пејзаж и да ли су изнете 
неке информације о њему. Контравидиковци би 
требало да оперишу у овом, за сада код нас недовољно 
препознатом и разматраном пољу интерпретације 
пејзажа у контексту савремене уметности. Са друге 
стране, нека места као што су равни кровови стамбених 
зграда, ретки примерци никад изведених „петих фасада“ 
нашег града који су преживели насилне доградње 
деведесетих и двехиљадитих, изгледају као да никад 
нису посећени ради видика. Интерес заједнице завршава 
се на евентуалној економској вредности изнајмљивања 

локације за предајнике. Да ли би и овде имало места 
за промену, питање је вероватно повезано са ширим 
питањем тога како заједница себе види и представља, 
шта препознаје и прихвата као своју слику. Можда је и 
разумљиво ово одсуство жеље за видиком, јер он нам 
открива линије силе које делују у простору и остављају 
последице у виду насилне надградње, склепаних уџерица 
стешњених уз коловоз и заузетих паркова. Разрешење 
садашње ситуације, било у правцу прихватања 
неминовног или поправљања неких грешака, свакако ће 
морати да почне од суочавања са стањем на терену.

Најзад, посебну групу питања у вези са овим радовима 
за мене представља њихова позиција у уметничком 
контексту, где се показало да је њихова видљивост 
ограничена. Иако радови рачунају на уметнички контекст 
и задобијају своје значење унутар њега, истовремено 
се налазе на његовој граници. Активности као што 
су шетње или информативни панои постављени у 
отвореном простору издвојене су из уобичајеног 
поступка излагања, а галерија или публикација само су 
пункт који упућује на то друго место и време одвијања 
уметничког догађаја. Такође, сам тај догађај нема неку 
снажну перформативну афективност. Ситуација изласка 
на видиковац није сасвим издвојена од свакодневице, 
не подразумева никакав посебан облик понашања, 
већ укључује једноставне операције позивања лифта, 
узимања кључа, комуникације са станарима. Релативној 
невидљивости доприноси неопходно мали број учесника, 
а једино што остаје после догађаја јесте документација 
у виду фотографија које су начинили учесници по свом 
избору. Шетња, групне посете и информативни панои 
који реферишу на околину нису често употребљавани 
као видови уметничког поступка и много су раширенији 
у научном и образовном контексту. Различите научне 
и техничке дисциплине баве се пејзажом и тумаче га 
у склопу својих истраживања. Било би интересантно 
поредити углове посматрања и резултате преношења 
поступака и тема између различитих области, и видети 
које могућности тумачења пејзажа пружа уметнички 
приступ. 
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ПИТАЊА

На основу свега изнесеног, издвојила бих нека питања као могуће теме за разговор. Прво, питања која се 
тичу личне позиције посматрача као учесника: Да ли се може очекивати да посета привременом видиковцу 
или узвраћени поглед заиста промене нешто у посматрачевом осећају простора? Или већ сам оквир, као 
што је то заказивање шетњи у контексту уметничког излагања, и очекивање одређеног искуства већ у 
великој мери дефинишу оно што ћемо доживети? Да ли искуство може да буде непосредно? Како смањити 
посредовање на најмању могућу меру, тако да се отвори могућност новог доживљаја? 

Даље, ако бисмо узели да пејзаж који посматрамо јесте нека заједничка основа за свачији лични доживљај, 
да ли се посматрањем могу извући и неки општији закључци, на пример о степену уређености неког 
простора, тенденцијама ка хаосу или уређењу, затим ка ком типу уређења се посматрани предео креће? Да 
ли се заиста могу препознати линије силе које обликују простор? Како реаговати и укључити се у ову мрежу 
сила? 

Када су у питању активности као шетње или посете одређеним локацијама, да ли је уметнички контекст 
ограничење или предност, у том смислу што овакве активности често изазивају интересовање ширих и 
другачијих група од публике савремене уметности? Да ли их онда треба у потпуности изместити, на пример 
на терен самоорганизовања путем друштвених мрежа, или пратећих збивања на научној или образовној 
мапи а онда накнадно преводити у уметнички контекст?

На крају, има ли неко предлог за видиковац?
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окружење и разноврсност могућих погледа на њега. 

Скорије самосталне изложбе: Сваки дан испочетка, 
Галерија КЦБ (2009), Every Day Has a New Tomorrow, 
ARC Projects, Софија (2008), Никад или следећи пут (са 
Невеном Поповић), ГСЛУ Смедерево (2010) и ДКСГ (2007), 
У близини, Салон МСУ (2006). 

Учествовала на групним изложбама, између осталог: 
Пакети времена, 91mQ, Berlin, By the Way, DKSG (2011), 
Cities on the River, Београд, Беч, Братислава, Ђор (2010-
11), Nature&Art, Кућа Легата (2010), Београд: Неместа, 
Салон МСУ (2009), Модули визуелне комуникације, 

Културни центар Србије у Паризу (2009), Простори 
преговарања, БЕЛЕФ 07 (2007), Postcards, Галерија 
Културног центра Београда, Non-places, Roda Sten, 
Гетеборг, Шведска, Дислокације/Утопијски простори, 
Галерија Озон (2006), CENTRAL, Tresor im BACA Kunstforum, 
Беч (2005), Октобарски салон (2004, 2003), Бијенале 
младих у Вршцу (2002, 2004). 

Добила је награду „Димитрије Башичевић Мангелос” 
2005. године.

Више о овим радовима:

http://belgradenonplaces09.wordpress.com

http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/vesti.php

http://www.belef.org/07/vizuelna

О осталом:

http://www.serbiancontemporaryart.info

http://www.arcprojects.org

http://www.creativitytogo.edu.rs

http://www.nature-and-art.rs


