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Ја се, у ствари, не бавим уметношћу. Бавим се 
собом. Чињеницу да сам ’уметница’ схватам као 
ознаку професије, као социјално дефинисану 
категорију, као привремени идентитет.  Бити 
уметник мени значи – бити слободан у највећој 
могућој мери у реалном контексту. Могуће 
је да ћу у једном тренутку престати да будем 
уметница. Међутим, верујем да ако икада 
престанем да се бавим собом, више нећу бити 
жива.

Бављење собом схватам као последицу 
одговорности према свему. Овај рад стваран је 
у односу на проживљену потребу да се схвати 
сопствена лична историја. 

Ако негде кренеш – негде ћеш и стићи  (“If 
you Travel, You’ll Get Somewhere”) је 
видео (ДВД-РОМ, 26мин) сачињен од видео 
материјала који припада банци видео података 
колективног пројекта TIMESCAPES (www.
videophilosophy.de)  Пројект је иницирала Ангела 
Мелитопулос (Angela Melitopoulos). Видео 
предлошке које сам користила као материјал за 
мој рад снимили су: Ангела Мелитопулос, Хито 
Штејрл (Hito Steyerl), Фреди Вианелис (Freddy 
Vianellis), група Видеа и ја, а монтирала сам их 
самостално.

У видеу Ако негде кренеш – негде ћеш и 
стићи сцене које се нижу без очигледне 
повезаности подсећају  на процес „бацања“ 
Тарот карата или на листање фото-албума. На 
снимцима није изведена никаква интервенција 
електронске монтаже и они се ређају један за 
другим само после реза. Применом проседеа 
„не-монтаже“ (non-editing), слике се појављују 
у својој „природној“ дужини то јест, онако како 
су и снимљене. Ауторка је избегавала примену 
монтаже која фокусира поглед на одређени 
садржај.

Видео је подељен на четири етапе/путовања и 
свака почиње описом једног цртежа/мапе који 
сам радила пастелом. При првом цртежу говори 
се о лутању, при другом о раздвајању, код трећег 
- о прожимању крајности и најзад - о потреби 
да се буде у центру. Сцене које следе цртеже на 
наративан начин обрађују претходно поменуте 
симболе. Тиме се у једном делу укрштају два 
уметничка поступка, те се садржај удвостручује 
без таутологије. На трећем нивоу, четири дела 
видеа евоцирају карактере четири личности 
које су учествовале у пројекту TIMESCAPES. 
Одређени симболи који се појављују у првом 
делу при крају се понављају. Оваква структура 
прати модел традиционалног оријенталног 
циркуларног начина приповедања. 

Ауторка радом износи став према ономе што 
сматра важним у људској егзистенцији, а то су 
емоционално и духовно задовољство. Даље, 
ауторка верује да сами бирамо своја убеђења, 
уверења и судове с циљем да разумемо оно 
што нам се дешава и обратно – оно што нам се 
дешава последица је нашег расуђивања, наших 
уверења, ставова и предрасуда.

Вероватно свако би се могао идентификовати 
са искуством ретроактивног разумевања 
дешавања у сопственом животу када догађаји 
који привидно нису повезани касније могу бити 
интерпретирани и схваћени као делови мозаика 
који се савршено уклапају један поред другог. 
На сличан начин, у видео раду Ако негде 
кренеш – негде ћеш и стићи појмови 
путовања кроз реални и путовања кроз духовни 
простор, односи између мушкараца и жена, 
Балкан, религија, политика и рат, као и процес 
рада у групи, а који привидно немају никакве 
директне везе, могу деловати као повезана 
целина смештена у низање сцена видео рада. 

Драгана Жаревац
Септембар 2010
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Кадрови из видео рада
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Драгана Жаревац (Београд, 1959.) је ликовна уметница коју занима 
однос између стварности и истине.

Образовање у музици и видео уметности стицала је у Београду, 
Бомбају, Сан Диегу и Паризу. Крајем седамдесетих и током осамдесетих 
година, самостално или у сарадњи с другим уметницима, изводила 
је перформансе у најважнијим галеријама бивше Југославије и у 
иностранству. Као добитница више стипендија француске владе 
реализовала је три видео рада у париском студију Гранд Канал. 
Њени видео радови приказани су на бројним видео-фестивалима, ТВ 
станицама, изложбама и манифестацијама широм Европе (Тејт Модерн 
– Лондон, Центар Жорж Помпиду – Париз, Музео Гугенхајм – Билбао…), 
у САД и у Африци, а присутни су у колекцијама у Француској и Немачкој. 
Добитница је међународних награда за видео - Награда Центра за 
уметност и технологију медија (ЗКМ) у Карлсруеу (1998), Златна Сфинга 
за Опус на Фестивалу Видео Медеја у Новом Саду (1999) и Награда 
Галерије “Надежда Петровић”, Чачак, (2005) као и многих признања 
владиних и невладиних организација. Пише ликовне критике, ради као 
селектор на видео фестивалима и као аутор радионица фокусираних 
на однос између уметности и друштва.

Питања:

Да ли је ’објективно опажање’ могуће или увек опажамо само оно 1. 

што се уклапа у нашу слику света?

Да ли, и колико, уметност може утицати на промену наше слике 2. 

света?

У време док сам радила на овом видеу била сам потпуно обузета 3. 

увидом да у свету око нас опажамо само оно што се уклапа у наше 

мишљење о себи и ономе што нас окружује и да мењајући начин 

мишљења мењамо и своју перцепцију, а посредно и сам свет, 

верујући да свет јесте оно што ми о њему мислимо. Занима ме да 

ли овај рад комуницира тај став.


