
УМЕТНИК као
ПУБЛИКА
ФОРУМ: ПУБЛИКА О РАДОВИМА ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

http://razgovori .wordpress.com

Среда, 31. август 2011. од 19:00

Културни центар РЕКС, Јеврејска 16, Бгд 

Отворени разговор међу публиком о 

пројекту ИСТОРИЈЕ У РАСПРАВИ и 

другим радовима ВАХИДЕ РАМУЈКИЋ

Концепт и реализација пројекта: Мг Боба Мирјана Стојадиновић

Продукција пројекта: Удружење уметника ДЕЗ ОРГ 

Партнер пројекта: Културни центар РЕКС

Пројекат подржава Фонд за отворено друштво, Србија

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO - SRBIJA
FUND FOR AN OPEN SOCIETY - SERBIA

*font može biti bilo koji standardni serifni font

*ovako izgleda font pretvoren u krive

dez dez dez 
orgorgorg

http://bobaart.wordpress.com
http://dezorgbgd.wordpress.com
http://rex.b92.net/
http://www.fosserbia.org/


Од 1998. до 2008. борави у Барселони (Шпанија) где 
2001. са Лаиом Садурни оснива колектив Ротор, кроз 
који у периоду до 2006. године иницира серије пројеката 
у јавном простору на граници уметности, активизма, 
урбанизма и социјалних студија. Кроз истраживања по 
копненим, морским и ваздушним територијама Ротор 
еволвира утемељујући своју методологију у директној 
акцији, сопственој интуицији, импровизацији, игри, 
картографији, итд. Најзначајнији радови Ротора су 
Скулпторска Олимпијада (БЦН92-02), Poble Ноw: 
Бивши раднички крај у радовима, Safariji PN, Planariæ 
PN, Gira la barerra, AutonomiAereA.
Вишегодишње лично искуство и истраживања на тему 
административних процедура при процесу регулације 
статуса странаца на територији Европске Уније, 2006. 
године уобличује се у књигу ‘Шенген без муке’. 2008.г. 
у Каиру издаје књигу ‘Каирски дневник интеграције’. 
Повратком на “домаћи терен”, у путовању по бившим 
југословенским просторима, 2006. године започиње 
сакупљање уџбеника историје из разних временских 
раздобља, која ће се уобличити у библиотеку ‘Историје 
у расправи’. Ова библиотека послужиће накнадно као 
основа за серије радионица. 2010. публикује књигу 
‘Олуја, повратак кући и друге страшне приче за децу’, 
где бележи и илуструје приче своје баке из детињства 
и ратног периода приликом њиховог заједничког 
путовања у Примишље, бакино родно место у 
Кордуну. Покреће пројекте и радионице које се баве 
обрадом отпадних производа масовне производње 
где мануелна трансформација постоји као подтекст за 
ону на индивидуалном и друштвеном плану. 2008.г. 
започиње сарадњу са Авивом Кругланским на пројекту 
документарног веза која гостује у приградским 
насељима Каира, Барселоне, Бристола, Београда, 
Варшаве, итд. Такође у сарадњи са А. Кругланским 
започиње пројекат ‘Микрокултуре – у сарадњи са 
микроорганизмима’ који истражује и експериментише 
процес ферментације у кулинарском и друштвеном 
смислу.
Неке од изложби и јавних наступа: “Where Everything 
Is Yet to Happen”, Спапорт биенале, Бања Лука, “L’un 
i el multiple”, La Capella, Барселона, “Документарни 
вез”, Галерија КЦБ, Београд; “Invisible Cities”, Pixelache 
Festival, Kiasma, Хелсинки; Mercosul, Bienal do Porto 
Alegre, Бразил; “Quorum”, La Capella, Барселона; 
ROTORRRETRO, Dispari&Dispari, Reggio Emilia; Conflux 
Festival, Brooklyn, Њујорк; “Aire Incondicional”, Shedhalle, 
Цирих, “Despres de la noticia”, CCCB, Барселона, итд.

Вахида Рамујкић, 1973, Београд, Југославија.

www.irational.org/vahida/
www.bbva.irational.org
www.rotorrr.org

Кредо или слично:

Савремена уметност често се дели на ангажовану и 
поетску, односно на популистичку и елитистичку. Мој 
рад тражи да буде на граници тих подела. Питање 
које обично постављам у свом раду је да ли је могуће 
елаборисати комплексне односе, ситуације, садржаје, 
а при том не креирати херметичну уметност, већ 
бити доступан широком слоју публике без потребе за 
упрошћавањем и банализацијом.
Генерално, главни део мог рада не одвија се у 
галеријским и изложбеним просторима. То је само 
једна станица која може служити за дифузију, 
креирање нових односа… Од рада ме занима да живи, 
циркулише, афектира, било да је он материјалан, 
текстуалан, визуелан објекат или нематеријалан, 
искуствен. 
Често радим у сарадњи са другим људима, јер ме 
занима како се идеје надопуњују и у дијалогу креирају 
нешто сасвим ново што нико од нас не би био у стању 
да сам направи. 
Занима ме улога коју уметност и креација може да 
има у терапијском и едукатвном/сазнајном смислу. 
Обично стављам практичан приступ, физичку акцију 
и искуство испред менталног, интелектуалног 
резоновања и конципирања. 
Ослањање на интуицију. Обрада сирових материја 
и информација. Учење из сопственог и колективног 
искуства. 
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Историје у расправи 

http://www.irational.org/vahida/history/

Од југословенских ратова 1990их и формирања нових 
држава у региону распала се и идеја о заједничкој 
историји. Она је сада испарцелисана на различите 
верзије (или наративе) који се конципирају из засебних 
перспектива ових новоконституисаних држава често 
улазећи у конфликт једне са другима по питању како 
су се одређени догађаји у историји одиграли.
Библиотека ‘Историје у расправи’ је колекција 
уџбеника историје издатих у разним временским 
периодима на територији земаља бивших чланица 
СФРЈ. Актуелно броји преко сто примерака уџбеника 
историје из основног и средњошколског образовања 
поред мањег броја уџбеника географије, природе и 
друштва и језика. Сврха ове колекције је упознавање са 
мање познатим градивом уџбеника историје суседних 
националних програма и стицање шире перспективе 
по питању прошлих и савремених тенденција у писању 
званичних верзија националне историје у региону и 
конципирању “историјских истина”. 
Од 2007. до 2010. библиотека се налазила на јавном 
коришћењу у Црној кући (www.ck13.org) у Новом 
Саду, а од марта 2011. налази се у простору Књижаре 
ЦЗКД-а у Београду.
Бављење овом темом отвара нам читаве серије 
питања, између осталог: 

Како се можемо бавити догађајима из ближе или • 
даље прошлости које нисмо имали прилике лично 
да искусимо? 
У каквој спрези се налази званична верзија • 
историје и колективни идентитети? 
На који начин званичне верзије историјских • 
текстова, вршећи утицај на формирање колективног 
идентитета обликују наше појединачне личности 
и окончавају детерминишући наше приватне 
историје? 
Можемо ли посматрати историјске текстове у • 
контексту наративне литерарне форме?
Да ли се истина компонује из различитих • 
перспектива или постоји само једна истина о томе 
како су се догађаји у прошлости одиграли? 
Како се очитују механизми којим се историјске • 
нарације конципирају из перспектива владајућих 
система и политика?

Методологија радионица:
За сваку од радионица поставља се одређени 
тематски оквир односно историјски период који ће 
се обрађивати, као и са којих територија и из којих 
периода ће бити уџбеници који ће се користити. 
Метод рада ових радионица је практичан у смислу 
упоредног ишчитавања (у случају - потребе 
превођења) и анализе предложених уџбеника 
којој ће уследити колажно асемблирање нових 
свезака, едиција које ће бити резултат појединачних 
радионица. Овај приступ може се схватити и неком 
врстом “рециклаже” историјских уџбеника где 
се фоткопиране странице механички обрађују у 
нови објекат - или “заједнички уџбеник”. Приступ 
радионицама је истраживачки, али није базиран на 
научном, већ на практичном принципу, стога се оне и 
не ограничавају на рад са стручњацима у историјској 
тематици, већ су упућене широком дијапазону људи 
заинтересованих за ову тему. 
До сада су одржане две радионице: једна у Бања 
Луци у октобру 2010. где је предмет анализе био 
како су обрађени последњих педесет година у 
уџбеницима у региону Србије, Хрватске, Републике 
Српске и Федерације БиХ. У радионици су коришћени 
уџбеници из осам разреда основних школа из 1990их 
и 2000их година. У дводневној радионици направљен 
је колажни свезак “Наше најновије хистерије”.
Друга радионица одржана у Београду у априлу 
2011. базирала се на поређењу заједничке историје 
из визуре косовских и српских уџбеника. Иако је 
радионица трајала дуже, ушло се у дубљу анализу и 
такође услед проблема језика и превођења није се 
дошло до реализације финалног резултата. Намера 
је наставити са радом на овој теми кроз наставак 
радионице.
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Документарни вез

Услед продора савремених технологија свет је 
актуелно презасићен сликама и информацијама. Многи 
су поборници и нашироко славе ‘демократизацију’ 
визуелне репрезентације и садржаја у генералном 
смислу. За скоро сваког појединца постало је одвећ 
једноставно креирати и репродуковати визуелни запис 
реалности (путем доступности камера, Интернета, 
мобилних телефона, итд.). Међутим, док увиђамо 
позитивне вредности овог процеса, осећамо да се у 
њему нешто губи. Ради се о мањку интенционалности 
и контекста у тој поплави слика. 
У том смислу ми не верујемо да су најновије технологије 
у било ком смислу ефикасније у репрезентацији 
реалности. Из тог разлога ми промовишемо технику 
веза као адекватан начин документовања реалности 
која нас окружује. Чињеница да се у вез “уткива” и 
време проведено у изради визуелног документа, даје 
овом приказу, психолошку важност, коју фотографски 
или видео прикази немају. Ми веземо у одређеном 
амбијенту, окупљени у конверзацији. На тај начин 
произведен сликовни запис се утемељује у контексту - 
споријим ритмом бележећи битне моменте, догађаје 
или расположења који су су се одиграли у току 
протеклог времена.
Упражњавање технике документарног веза (без скица 
и претходних планирања) представља изазов на пољу 
цртежа и представљања стварности. Ограничења 
која намеће сâма техника - спорост при конструкцији 
линије бод по бод, приморавају нас на свођење и 
апстраховање информација, ограничавајући наш 
избор и упућујући нас да селективно приступамо 
одабиру само најбитнијих елемената који ће бити 
представљени. 
На овај начин ми смо упућени на кодирање 
информација, креирајући симболичка графичка 
решења на којима ће сви детаљи и декорације бити 
сматрани сувишним. Здружујемо и комбинујемо 
елементе зарад постизања максималног капацитета 
протока информација. При том, овде ће се спорост 
извођења показати као предност, јер ће нам баш 
она омогућити да проводимо више времена заједно 
на улици, где се одигравају догађаји који заокупљају 
нашу пажњу. Окупљамо се да веземо, формирајући 
групу у којој се размењују мишљења и импресије 
о ономе што се догађа око нас. Наша активност 
привлачи пажњу случајних пролазника који нам 
се, заинтригирани, придружују. Допуштамо им да 
интервенишу доприносећи својим сугестијама и 
својим различитим тачкама гледишта. Ми, на тај 
начин, градимо упориште почевши од кога ћемо 
се интегрисати у наше окружење, повећавајући 
насу способност запажања, ‘праћење’ друштвених 
динамика и учење.

Метод:
Кроз разне радионице које смо до сада одржали 
у разним градовима, наш метод се постепено 
развија и мења форму. На пример, у Калуђерици 
смо током десет радних дана отворили везну 
канцеларију испред зграде у којој су смештене 
банка, амбуланта, матичар и комунална служба. 
Од пролазника смо тражили да нам дају визуелну 
или концептуалну идеју за по свако слово у азбуци, 
која би на неки начин представљала њихов крај 
града. Многи од пролазника би и сели са нама 
задржани у причи, цртању или самом везу. Завршни 
рад, таписерију “Калуђерица од А до Ш” сматрамо 
колаборативним радом, који од кад је направљен се 
налази на турнеји, по локалним центрима, школама, 
канцеларијама, другим насељима или изложбама и 
фестивалима. 
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Микрокултуре - у сарадњи са 
микроорганизмима

http://bbva.irational.org/microcultures/

“Микрокултуре: у сарадњи са микроорганизмима”, 
има за предмет да експериментише и документује 
процесе ферментације прехрамбених намирница у 
разнородним заједницама. Овај пројекат предлаже 
процес ферментације као метафору, као социјални и 
економски модел. 
Током процеса ферментације, пуком случајношћу, 
неки микроорганизми наилазе на друге, креирајући 
реакцију која резултира у расту. Микроорганизми 
се разликују од једног локалитета до другог. Ова 
партикуларност тако постаје локална и та реакција, 
где један процес који изгледа сасвим безначајан, се 
развија и постаје видљив, су темељ овог пројекта. 
Ова логика  живота у сталном превирању може се 
наћи у свим аспектима овог пројекта (кулинарском, 
концептуалном и социјалном). Методологија која 
се примењује састоји се у генерисању темпоралних 
заједнчких простора где учесници експериментишу 
са традиционалним процесима ферментације (на 
пример спремајући зимницу), узимајући слободу да 
се играју и иновирају са овим процесима.
На тим састанцима, идеје и људи пролазе кроз 
процесе који подсећају на оне који се истовремено 
одвијају на микроскопском плану намирница у пуној 
ферментацији.  Другим речима, једна друштвена 
акција на микро плану, или једна идеја, проналази 
другу и полако задобија снагу и волумен, стварајући 
друштвено и културно богатство које одражава 
нутритивну вредност која се генерише у кулинарском 
смислу за време прављења намирница као што су 
кисели купус или јогурт.
Ваздух је јако битан у процесу ферментације 
намирница. То такође важи за друштвене процесе: 
простор и слободно време за експериментисање 
и игру, у нашој култури категорисани као луксуз, 
постају кључни у моменту креирања идеја и ресурса 
за конфронтацију друштвених изазова и економских 
криза. У овом смислу заузимамо отворени приступ 
очекујући да нас изненаде иницијативе и предлози 
који ће произаћи из ових простора кулинарства и 
дебате.

Метод:
Овај пројекат налази се у иницијалној фази. Први 
експерименти урађени су у месту Виљарубиа, 
код Кордобе, на еколошкој плантажи где смо 
били у двонедељној резиденцији (са Авивом 
Кругланским и Мошеом Робасом). Током овог 
периода примењивали смо разне познате методе 
ферментације са јестивим биљкама и намирницама 
које смо могли наћи на локацији, поврћем и воћем из 
баште, житарицама са плантаже, козјим млеком које 
смо могли наћи у комшилуку или самониклим или 
украсним јестивим биљкама (малва, кактуси, руже и 
остало цвеће). Са друге стране, упознавали смо се са 
локалним заједницама и људима који гаје и третирају 
примарне прехрамбене производе. Сви кулинарски 
експерименти као и јавни састанци и дегустације 
или промоције (као на пример на недељној пијаци) 
одржавале су се на столњаку на коме смо ревносно 
у везу бележили знамените податке и догађаје који 
су се десили током рада на пројекту, а који се притом 
пунио и разним флекама.
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Питања:

Поређење актуелних и старих уџбеника са територије бивше Југославије показује нам да 1. 
се концепција о (историјској) истини мењала кроз време. Како се у том контексту одређује 
наша идеја према истини данас?

Да ли је недоследно документовати рад на пројекту документарног веза фото и видео 2. 
камером?

Да ли би рад био доследнији када би уложили више труда на креирању модела за 3. 
економско привређивање самих учесника радионице?

Да ли мислите да уметност треба да функционише одвојено од уобичајених животних 4. 
пракси? У овом случају веза, прављења зимнице, итд?

Како се осећа “публика” рада који се базира на ушешћу и на процесу са неизвесним 5. 
резултатима? 

Да ли је ваше мишљење да је идеја “учествовања” и “сарадње” непопуларна у домаћој 6. 
средини? И да ли имате неко објашњење за овај феномен?

Да ли стварајући рад у сталној транзицији (краткотрајним гостовањима и наступима у 7. 
различитим срединама) можемо градити нешто солидно? Нпр. остварити реалне односе 
на локалном плану или учинити конзистентан утицај на локалну средину ? Да ли рад 
истовремено може функционисати на локалном и глобалном плану?

Како колаборативан или радионичарски рад функционише на нивоу економије размене: 8. 
шта дајемо, а шта узимамо? Које параметре треба задовољити да би на крају сви учесници 
били задовољни?

Који би био правилан начин дефинисања ауторства у колаборативном раду или у 9. 
радовима који су проистекли као резултат радионице? 

Да ли можемо размишљати о уметности као нечему живом што измиче формалној 10. 
дефиницији уметничких дисциплина? 
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