
Четвртак, 12. јун 2014. од 19чЗадруга Октобар, Страхињића Бана 33/21 (сутерен), Београд
Отворена дискусија међу публиком о изложби LITTLE TOMORROWНЕМАЊЕ ЛАЂИЋА

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА ФОРУМ: ПУБЛИКА О РАДОВИМА ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

http://razgovori.wordpress.com

Аутор пројекта и модератор разговора: Мр Боба Мирјана Стојадиновић
Продукција пројекта: Фреквенција • Партнер пројекта: Културни центар Рекс 
Хвала Уметничком простору U10 • Хвала Октобру!

Немања Лађић рођен је у Београду 1984. године. Дипломи-
рао је на Факултету ликовних уметности у Београду, вајар-
ски одсек, у класи проф. Мрђана Бајића 2009. године, а 
2011. завршио је Трансмедиа програм – постдипломске сту-
дије медијске уметности у Бриселу. Излагао је самостално 
шест пута и учествовао на тридесетак групних изложби. 
Ради видео радове и инсталације које се баве оптичким/
визуелним илузијама, а инспирисани су технологијом, мате-
матиком, проблемима дигитализације, граничним области-
ма физичког и дигиталног.

Изложба LITTLE TOMORROW била је постављена од 30.4–17.5.2014. у Уметничком простору У10, а 
дискусија планирана за последњи дан изложбе одложена је због ванредних околности у земљи.



Прећутни договор
Видео-луп, 2014.
Погледајте одломак рада:  http://www.nemanjaladjic.com/tacitagreement.html

The Cave Piece 
2013.
Погледајте одломак рада: http://www.nemanjaladjic.com/thecavepiece.html



Под утицајем дигитализације и принципа 
дигиталне визуелне комуникације, начини на 
које посматрамо ствари око себе драстично су 
промењени. Другачија су очекивања, логика, 
брзина ишчитавања и доношења закључака, 
прихватање и неприхватање, систематичност и 
површност. Моји радови базирани су на неким 
малим запажањима и открићима која упућују 
на све те промене, којих углавном нисмо свес-
ни. С обзиром да је значајан део тих принципа 
оформљен под утицајем информатике која се 
развила током релативно кратког временског 
периода, није тешко пратити промене које, на 
основу тога што се види у свакодневном живо-
ту, формирају карактеристична очекивања, која 
можда нису постојала или била толико израже-
на пре пар деценија када је информатичка ера 
у широј употреби тек узимала залет. 

Сви моји радови, како старије инсталације 
тако и новији видео радови, садрже неки еле-
мент очигледне илузије који је базиран на од-
ређеној техничкој могућности. Иако имају свој 
специфичан домен примењивости, логика тих 
нових технолошких могућности лако улази и у 
друге сфере живота и постаје део логике неког 
времена, а самим тим и визуелне комуникације. 
Када посматрам неку ситуацију, волим да поку-
шавам да је замислим из неке другачије перс-
пективе или са временске дистанце, нпр. како 
ће ми то што се сада дешава изгледати за пет 
или десет година, или шта би ми то можда данас 
деловало сасвим нормално, очекивано, у скла-
ду са навикама, иако је технички немогуће.

Још један, мени битан елемент који се често 
појављује у мојим радовима је калеидоскопски 
принцип, односно ситуација у којој је много 
разноликих елемената повезано неком зајед-
ничком цртом, тако да они заједно постану је-
динствена структура. 

Рад Papierschnitzel (видео инсталација, 2014, 
http://www.nemanjaladjic.com/papierschnitzel.
html) садржи много исeчака различитих пејзажа 
који се међусобно уклапају једни у друге и ства-
рају потпуно нови покретни пејзаж. Приметио 
сам да већина пејзажа које путујући посматрамо 
имају своју логику, карактеристичну структуру, 
распоред планова и у суштни нису ништа дру-
го до низ промичућих слика. Рашчланити једну 
сцену на планове и раставити је на елементар-
не слике и затим пустити да се ти елементи про-
извољно комбинују јесте веома у духу начина 
на који данас посматрамо ствари. То више није 
велика јединствена целина, већ низ елемената 
који се памте сваки за себе и могу се преком-
биновати по потреби… Свако могуће тумачење 

једне такве сцене једнако је произвољно коли-
ко и комбиновање елемената. Саме елементе 
не познајемо, али их можда препознајемо, јер 
смо их можда негде већ видели. Друга битна 
идеја овог рада везана је за простор у ком се 
налази посматрач, простор превозног средства. 
У једном моменту схватио сам да је то за мене 
веома контемплативан простор, коме управо 
поглед на тај промичући пејзаж даје смирујућу 
мисаону атмосферу, кроз равномерно кретање 
и протицање времена, иако сам визуелни садр-
жај остаје потпуно небитан.

Понекад се елементи неког призора на неки 
чудан начин ускладе, тако да се створи утисак 
да међу њима постоји некакав прећутни до-
говор – појави се нека неочекивана, наизглед 
немогућа, повезаност. Прећутни договор (ви-
део-луп, 2014, http://www.nemanjaladjic.com/
tacitagreement.html) настао је од једне такве си-
туације. У конкретном случају путовао сам ноћу, 
слушао музику и у краћем интервалу трепћућа 
светла ноћног пејзажа у другом плану ушла су у 
ритам са музиком. А и иначе, ти урбани ноћни 
пејзажи изгледају као неке тамне плоче у које 
су уграђене ЛЕД диоде, које наравно могу да 
се програмирају да прате ритам било чега. Ми-
слим да ме логика екранске/компјутерске сли-
ке, која је веома присутна у мом свакодневном 
животу, додатно стимулише да у неком бизар-
ном призору проналазим везе међу његовим 
елементима, не само због мреже линкова, већ 
и због идеје да је све прилагодљиво и проме-
нљиво, да је оно што је дато само по себи само 
нека тренутна фаза, да један клик на next све не-
потребне елементе може да склони или замени 
нечим другим.

Сличан принцип постоји и у видео-раду The 
Cave Piece (2013, http://www.nemanjaladjic.com/
thecavepiece.html). У пећини је приказан спеле-
олог који разгледа простор осветљавајући раз-
личите површине батеријском лампом. У мом 
раду дата му је могућност да поједине површи-
не осветли трајно, тако да оне задрже своју ос-
ветљеност онолико колико он то жели, а затим 
их искључи и настави даље… У овом случају је 
интересантно и то што пећина симболише ско-
ро непроменљиви простор у коме је почело 
људско стваралаштво, тако да исцртавањем ли-
нија светлом на зиду пећине успоставља везу 
са пећинском сликарством, само што изведени 
гест има привремени карактер служећи само 
непосредној сврси.

Немања Лађић
Мај 2014.



Papierschnitzel
Видео-инсталација, 2014.
Погледајте одломак рада: http://www.nemanjaladjic.com/papierschnitzel.html

Теме за разговор

Да сте у неприлици и да треба хитно да напустите неко место, шта бисте одредили као 
најдрагоценије и понели са собом; конкретно, да ли би то имало дигиталну или физичку форму?

Како доживљавате преклапање дигиталног и реалног света? Да ли и како они узајамно утичу 
један на другог? Колико и како дигитални свет мења ’реални’?

Који доминантнији утисак остављају радови: амбијентални у простору или се ограничавају на 
простор слике?

Који би био идеалан контекст ових радова, да ли су само галеријски или би могли да 
функционишу и у неким специфичним окружењима?

Да ли би елементи филмског језика допринели квалитету радова, насупрот фотографској 
једноставности?

Да ли потенцирање неког хумористичног или забавног момента смањује „озбиљност“ рада?

Интерактивна уметност – будућност или фаза?

Често имам дилему да ли да направим интерактивну верзију неког рада, у коме ће моменат 
око ког је формиран заплет публика нa неки начин покретати. Шта се ту добија, а шта губи?


