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Декодирање / слика-текст

О радoвима:

AS SERIOUS AS YOU CAN GET 
Фото инсталација/ 80x60цм/ Њујорк, 2000

У пројекту насталом на улицама Њујорка желела сам да истражим однос између 
свакодневне пасивне рецепције слика које нас окружују и активног размишљања о 
идеологији која се продаје преко одређених порука.
Циклус фотографија које сам тада направила приказује портрете случајних пролазника са 
реченицама/изјавама које припадају корпусу адвертајзинга. Неке од њих сам сакупила 
са билборда који су се налазили у окружењу где сам се сусретала са људима које сам 
фотографисала. Неким реченицама био је испуњен цео град. Особе које се могу видети 
на фотографијама су пролазници којима сам предложила да се фотографишу са једним од 
понуђених слогана, по њиховом избору.                              
Свако је пронашао слоган у којем је желео да препозна себе. Реченице су биле налепљене 
на комадима плеxигласа димензија 70x50цм, x 30ком.  

LOVE HAS NO BOUNDARIES / AS SERIOUS AS YOU CAN GET / WITHOUT BEFORE AND AFTER / TRUE 
TO THE ORIGINAL / ARE YOU A PRODIGY? / ARE YOU AFRAID OF BEING BURIED ALIVE? / RETURN 
YOUR MIND TO IT’S UP RIGHT POSITION /  MY LINE-DO NOT CROSS / HAVE A NICE DAY! …

Лана Васиљевић
Визуелна уметница / дизајнер

Рођена 1973. г, живи и ради у Београду. Дипломирала и потом магистрирала на Факултету 
ликовних уметности у Београду.
У својим радовима Лана Васиљевић, користећи технике, форме и медије комерцијалног 
адвертајзинга, поставља питања која разматрају процесе формирања и извођења значења, 
као и механизме функционисања (не)видљивих идеологија на којима се темељи култура 
рекламирања и масовна култура генерално.
Њен рад произилази из постмодернистичке стратегије рада са цитатима – њено дело 
настаје дословним или недословним преношењем и премештањем ‘материјала’ (слике, 
текста, дискурса) који се схвата као ‘траг језика’ а доследно томе, само дело функционише 
као мапа ‘трагова језика’. Премештањем и трансформацијом знакова банака и њихових 
рекламних слогана, фотографија са билборда, часописа и из различитих ‘bank of images’ на 
Интернету, стихова/рефрена поп и рок песама на тему љубави, новинарских кратких вести, 
чак и рада/исказа уметнице Џени Холцер, Лана Васиљевић промишља свакодневно искуство 
и тематизује друштвене односе као односе комуникације, односно као континуиране 
операције декодирања слика и текста.
(из текста Јасмине Чубрило)

Више информација на: www.lanavasiljevic.com



Назив рада: AS SERIOUS AS YOU CAN GET



Субјективно – Subjective (галерија ОЗОНЕ)
11 објеката / огледало фолија, неон, клирит, фотографија / ф 55цм

Уобичајени знаци које виђамо у јавном простору нам говоре где да идемо, шта да радимо 
или како да препознамо одређен производ. Насупрот томе, користећи само делимично 
језик адвертајзинга, правим нове моделе знакова који уписују нашу подсвест у језик 
знаковних симбола, стварајући тако другачије релације. Не постоје никакве експлицитне 
поруке већ само субјективно препознавање у одређеним околностима који говоре о 
идентитету, жељи, социјалном окружењу, одсуству...

У потрази за непосредном везом између слике и речи, покушавам да пронађем 
„идеалну“ комбинацију која једна другу објашњава и идентификује.
Фотографије људи, места, предмета и догађаја које сам снимала у разним земљама 
појављују се унутар кружних лајт боксова. Слике су повезане са одабраним, мени 
занимљивим речима (или спојевима)...

Радови:
ABSENCE /  BACKUP /  DAYDREAM  /  FLUX /  LOCAL COLOR  /  LOOKALIKE  /  MADNESS /  
NEGDEDRUGDE  /  TIMING  /  TRAVELOGUE  /  VOLIMNEVOLIM. 



Назив рада: Субјективно



Назив рада: Субјективно



LTD (галерија КЦБ)
Инсталација од 6 одвојених екструдираних цеви унутар којих се налази неон (130ммx2м)
Излозба тематизује другачији поглед на уобичајен представљачки карактер институција - 
приватних светова и јавног простора. Теме: банке, љубав, идентитет, станови...  
 
“…језик приказује реалност на основу конвенција и навика на основу којих се 
конституишу модели приказивања. Његова значења су одређена конвенцијама и 
контекстуалним детерминацијама, а једно друштво ствара концепт сопствене реалности 
управо кроз стално мењајуће процесе вербализација и репрезентација. Ланини радови 
указују на неке од ових процеса: како популарна култура покушава да успостави низ 
‘дефиниција’ појма љубави којима заправо измиче суштина самог појма који се покушава 
описати/одредити; како присни говор рекламе постаје ехо отуђеног говора; како се мали 
наративи који структурирају свакодневицу интегришу у ткиво медијатизованог света само 
захваљујући својој ексцесној природи.”

(одломак из текста Јасмине Чубрило, из каталога)

Погледај и прилог текста из часописа Кварт
http://www.lanavasiljevic.com/pdf/Ltd.pdf



Назив рада: LTD.



Назив рада: LTD.



Питања:

1. Аs serious as…
Да ли би ти било интересантно да видиш 
исту тему али са људима и реченицама из 
Србије? На који начин би то променило 
рад?

2. Субјективно
Да ли ти се у посматрању овог рада 
приказује сопствена пројекција-превод у 
односу слика-текст? 
Какав је однос слике/призора  и текста у 
овим радовима?
Да ли ти овај рад видиш и ван галеријског 
простора? Који би то јавни простор био? 
Да ли се онда рад тумачи кроз другачији 
контекст? (исто питање може да се односи 
на сва три рада)

3. Ltd.
Да ли су ови радови више у домену 
уметничке изјаве/става или они постављају 
питања?
Док гледаш ове радове, да ли ти се појављују 
питања у вези са њима и која би то питања 
била; или постоји нешто што би хтео/ла да 
питаш аутора ових радова?


