
Горан Мицевски (1977) завршио је Факултет примењених уметности у Београду, 
одсек фотографија. Кључне одреднице за фотографску праксу овог пасионираног 
путника и шетача јесу оданост аналогној техници, константна промишљања самог 
медија, као и истраживање односа фотографије и контекста којима се тематски 
бави (уметност, друштво, свакодневица). Излагао је на више групних и самосталних 
изложби у земљи и иностранству. Мицевски је добитник награда на фестивалима 
Медиа Форум у оквиру Московског филмског фестивала, Алтернативе Филм/Видео 
у Београду и златне медаље за фотографију, Стеријино позорје у Новом Саду. 

Више о раду Горана Мицевског: http://goranmicevski.wordpress.com/
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Теме за дискусију:

1. Како је, по мишљењу Ричарда Лонга (I like 
the idea that art can be made anywhere, 
perhaps seen by few people, or not 
recognized as art when they do. I think that 
is a great freedom won for the art and the 
viewer), једна од великих победа уметнос-
ти новопронађена слобода да буде непре-
позната, мислите ли да уживамо горке или 
слатке плодове те победе? 
Или ништа од наведеног?

2. Гајим прилично амбивалентан однос пре-
ма минимализму, као врхунском примеру 
аналитичности у уметности (да појасним, 
час му се удварам, час бежим далеко ко-
лико ме ноге носе). Треба ли на овом мес-
ту пронаћи коначно испуњење Борхесовог 
догађаја?

3. Несумњиво је да уметност и политика про-
изилазе из истог елементарног нагона за 
мењањем света. Међутим, док једна тај 
нагон испуњава на прилично директан на-
чин, друга се, до недавно, клонила прљања 
руку. Какав је ваш однос према друштве-
ном ангажману уметности? Наговестићу 
мој следећим питањем: Смеју ли ове речи 
стајати у истој реченици?

4. Негде у скоријој прошлости, категорија 
лепог постала је непожељна у савременој 
уметности, или, боље речено, постала је 
досадна, стара тетка које би се најрадије 
решио, али не смеш јер држи добар део по-
родичног наслеђа. Које је ваше мишљење о 
повампирењу мртвих? 

5. Какав ја ваш однос према експанзији фо-
тографије? Неспорно је да се слике шире 
као коров; је ли заборав легитимна тех-
ника самоодржања или је овде ипак реч о 
класичном симптому прегажености вре-
меном?

O РАДОВИМА 

Морамо брзо реаговати уколико још 
желимо уопште нешто да видимо. Све 
нестаје.... Где је боја која наставља да исијава 
из ствари? Шта остаје као супстанца за 
очи? 

Пол Сезан

У основи, фотографија је субверзивна 
не кад ужасава, искривљује или чак жигоше, 
него када је мисаона. 

Роланд Барт 

„Фотографији приступам као отвореном пољу; 
иако је свака слика иницирана одређеним кон-
текстом, посматрачу препуштам крајњу про-
дукцију смисла. Ово отвара простор за нове 
неспоразуме (како од авиона направити звезде 
падалице), грешке у читању (упутства за употре-
бу слика) или замену теза (ти мени моју, ја теби 
твоју) – што ми, признајем, причињава неизмер-
но задовољство! – али и озбиљније лапсусе који 
посматрача изводе на клизав терен; каткада и у 
сам центар ринга, прилично далеко од најбли-
жег рукохвата.“

Одлучио сам се да представим приложе-
не радове из два разлога; први, баналнији, јер 
је то сам случај захтевао (наиме, оба рада су 
изведена у згради у којој се одржава и разго-
вор, а сви знамо да је случај сувише драгоцен 
да би се олако занемарио) и други, вероватно 
једини, јер су ово два краја једног лука који 
описујем последњих десетак година. 

Рад под називом Посредни поглед бави 
се деструкцијом слике, њеним нестајањем, 
док фотографије скупљене под називом Нек-
ласификовано поново чврсто етаблирају моју 
веру у естетски чин (у смислу Борхесове ка-
рактеризације као „непосредне близине от-
кровења, које се ипак не догађа“). Иако, на 
први поглед, прилично удаљена (Посредни 
поглед је по форми инсталација, као медиј 
користи и фотографију и видео, док је Некла-
сификовано прилично конзервативна по фор-
ми излагања), оба рада делују у оквиру истог 
спектра, само на његовим крајњим граница-
ма. Посредни поглед је изражавао нашу запи-
таност, можда чак и ламент над смрћу слике, 
док Некласификовано ни не поставља питање 
откуд оволика снага. До следећег дела круга.



ПОСРЕДНИ ПОГЛЕД

(са Бојаном Ромић)

2002, инсталација

Инсталација је била изложена у галерији Артгет (специфич-
не по томе што има једну целу страну у стаклу). 

Трг Републике је снимљен са прозора галерије, а затим је 
та фотографија смештена у галерију. Услед промене у раз-
вијачком процесу фотографија рапидно пропада за време 
трајања изложбе (док не остане само чиста бела површина). 

У исто време, у галерији се налазе три камере за надзор 
које директно емитују на три телевизора постављена код 
улаза у галерију.

Камера 1 региструје процес распадања Камера 2 снима 
унутрашњост галерије

Испред галерије, први дан

Камера 3 снима трг испред 
галерије (тако да, на почетку, 
имамо исту слику на ТВ1 и ТВ3)

Испред галерије, последњи дан

Слике на телевизорима, девети дан

Пропадање фотографије је снима-
но свакога дана и ти документи су 
излагани испред галерије, форми-
рајући на тај начин неку врсту time 
line.

Изложба се бави проблемом прис-
мотре као и односа фотографије, ТВ 
и видео слике и директног погледа 
посетиоца. Испитује се сам појам 
фотографије (као „замрзнутог вре-
мена“) и њена транзиција из статич-
ног у динамично стање. 

Ипак, основно питање је: између за-
водљивости фотографије и још веће 
заводљивости телевизијске слике 
да ли је истинско искуство гледања 
уопште могуће?



НЕКЛАСИФИКОВАНО

Од 2008, колор фотографије

У свом раду инсистирам на традиционалном 
приступу медију; не да бих потенцирао какав фо-
тографски пуританизам, него да бих искористио 
инхерентни квалитет аналогне фотографије: она 
документује, ван сваке сумње, догађај који се оди-
грао испред отвореног објектива, упад реалности 
који нико не може да оспори.

Ово није још један, услед-бољег-решења, искон-
струисан назив за серију–приложене фотографије 
одбијају класификацију, оне су документи пер-
форманса, привремених инсталација, једва при-
метних интервенција, које су, иако краткотрајног 
карактера, постојале довољно дуго да осветле 
унутрашњост апарата.

Концептуална уметност, ланд арт, минимализам, 
видео арт, сви су користили (и користе) фотогра-
фију у своје, често сумњиве, сврхе; што као доку-
мент, што као конститувни део рада.

Хироши Сугимото (Hiroshi Sugimoto) је експлицит-
но показао како медиј фотографије, насупрот ув-
реженом мишљењу, обухвата медиј филма.

Ови радови представљају продужетак тог раз-
мишљања; фотографија као медиј, поред филма, 
садржи и видео и инсталацију и перформанс. 

Због тога она и измиче класификацији; међутим, 
ово одбијање је уједно и позив за дијалог.

Ватромет

Глинени голубови
Једног летњег дана 1826. 
године, у Француској, Јозеф 
Нипце (Joseph Niepce) је 
направио прву фотографију. 
Нипце је снимио 
голубарник, али пошто је 
експозиција била преко 
осам сати, крајњи резултат 
је био скуп апстрактних 
сивих површина.  Да не 
бих направио исту грешку, 
поставио сам глинене 
голубове испред објектива.

Црни шатор
Намера је била да 
реконструишем шаторе 
које су први фотографи 
носили са собом 
приликом одласка 
на експедиције ван 
сигурности свог студија. 
Шатор је служио да се 
промени или развије 
филм, који би, изложен 

директној сунчевој светлости, одмах пропао.
Покушавајући да визуализујем слику црног шатора у пустињи, прерији или каквој тундри, 
не могу да се одупрем утиску да би он, засигурно, представљао јак акценат – очигледног 
уљеза који никако не припада пејзажу, али је, у исто време, ту због и у служби тог 
окружења. 
У том смислу, црни шатор је замишљен и као фрагилни споменик аналогној фотографији.

Још једном о нечистој 
савести
As I did stand my watch 
upon the hill, I look’d down 
toward Birnam, and anon, 
methought, The wood began 
to move   

W. Shakespeare, Macbeth

Оаза
„Често ме питају шта уметност може да уради; не може много, 
али може да испуни нечији живот, а то је већ довољно“

Раша Тодосијевић

Mindgames


