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Субота, 1. новембар 2014. од 19ч
Љубичица, кафе-клуб камерног типа
Призренска 11, интерфон бр. 6, први спрат

Отворена дискусија међу публиком
о радовима
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Душица Поповић, рођена 1981. у СФРЈ. Завршила историју
уметности на Филозофском факултету у Београду.
Бави се теоријом и праксом отогрифизма и објављује текстове
на порталима www.crf.rs и www.seecult.org, у рубрици Блог
(назив блога гласи РЕТРО КАО… СЛОБОДА).

Аутор пројекта и модератор разговора: Мр Боба Мирјана Стојадиновић
Продукција пројекта: Фреквенција • Партнер пројекта: Културни центар Рекс
Хвала кафе-клубу Љубичици
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ДИРЕКТНО УКЉУЧЕЊЕ У ПРИРОДУ
отогриф-шешмин (филц, кабл, картон, лист), 2012.

БИОРАЗГРАДИВА ЕВОЛУЦИЈА (ЗЛА)
отогриф (дрво, рогови јеленка, линолеум), 2012.

НЕМА ВРЕМЕНА ЗА (ЧИСТО) ВРЕМЕ
отогриф-брошмин (гума, огледала, јувидор, форекс), 2011/2013.

ДИСКРЕТНО САМОУБИСТВО ЗА ПОЧЕТНИКЕ
отогриф-шешмин (гума, огледало, метал, лепљиво платно), 2014.

ОТОГРИФИЗАМ
Отогрифизам (otogriffizam) је нови правац у уметности XXI века, који се надовезује на неке стратегије модернизма и авангарде из прве половине XX
века. Име самог правца је неологизам, састављен
од речи „ото“ (грч. ухо) и „гриф“ (нем. griff – захват; дршка), чија комбинација се дословно чита
као „ушни захват“. Термин „отогрифизам“ истовремено подразумева уметнички правац и медиј
(попут сликарства, скулптуре, видеа, инсталације
итд). Сваки појединачни рад, тј. отогриф, носи се
на телу, полазећи од ушију навише, наниже или у
страну. Такође, сваки отогриф има своју легенду
која садржи назив рада, материјал и годину израде. Легенда не садржи моје име, нити су радови
потписани, обзиром да за сада отогрифе није могуће отуђити. Из тог разлога, пребивам уместо потписа у оквирима сваког рада, у смислу тотум про
парте. Манифест отогрифизма (у изради) састоји
се из два дела. Први део садржи фотографије и
податке о свим радовима, чији број се непрекидно увећава. Други део садржи шест поглавља, чије
кратке резимее овде наводим:
Ликовност, морфологија, естетика: У првом поглављу говорим о дисциплинованој визуелности
тј. ликовности отогрифизма. Ликовна поетика
отогрифизма донекле се ослања на извесну композициону прегледност или „ригидност“, најчешће
присутну на артефактима примењене уметности,
али без њима такође својствене ергономије. Заправо, отогрифи се појављују као накит („неуметност“)
када се посматрају из угла уметничких институција
и као уметност када се посматрају из угла живота,
тј. неуметничке димензије искуства. Важну компоненту чини крхка, концентрована тродимензионалност ових објеката; њихова присутност овде
и сада стоји насупрот полиморфичком, безобличном, и стога неуништивом присуству виртуелних
објеката у виртуелном окружењу – дајџестираној
верзији времена и простора. Естетика коју негујем
превазилази лепоту, умрлу па васкрслу у савременом дизајну, не подилази мејнстрим естетици ружноће и „вређа“ естетику чулне неутрализације (односи се на (пост)концептуалне уметничке праксе).
Семантички аспект: У другом поглављу Манифеста отогрифима приступам као објектима са концептом, што их разликује од предконцептуалних
уметничких дела „без концепта“, концепата без
објеката или пак данас најраспрострањенијих
„концепата“ без концепата. Питања којима се бавим у оквиру отогрифизма тичу се савремених социолошких, антрополошких и парафилозофских
феномена. Користећи се првенствено парадоксом и апсурдом видљивим и у називима радова,
задовољавам се препознавањем/конструкцијом
одређене теме/проблема, задржавајући при томе

извесну дозу моралне амбиваленције. Настојим да
„денунцирам“ изабрану тематику, покушавајући
притом да не испаднем из оквира тропа те некаквом „отвореном“ критичношћу заправо поласкам
баналности. При конституцији отогрифа апсурд
игра пресудну улогу. Апсурд посматрам као стилско средство и као авангардистичку баштину интелектуалног егзорцизма алиас истеривања злодуха
учмалости. Међутим, како је временом апсурд од
егзотичног прилога постао нека врста безукусног, основног јела на трпези наше глобализоване
стварности – отогрифи делају као адитиви, побољшивачи укуса апсурда.
Надаље, отогрифизам се бави искључиво колективним недоумицама из перспективе мене као
ауторке, али не и мене као приватног лица. Правим знатну разлику између ауторства заснованог
на личном ставу и „приватизма“ заснованог на
пукој личној психологији/историји.
Презентација: Треће поглавље посвећено је такозваном свепросторном остракизму отогрифизма.
Наиме, отогрифизам јесте уметност која се појављује на свим местима само да би сва места довела у питање на њиховом терену; она нема свој
(привилеговани) простор за излагање, али у исто
време има двоструки контекст излагања. То значи
да отогрифе заједно са легендом излажем на свом
телу које чини један контекстуални оквир, док други представља свакодневни живот. На овај начин
спајам у једно, те превазилазим и поуздан, стерилан галеријски амбијент и непоуздан, контаминиран амбијент свакидашњице (захваљујући мобилности отогрифи не потпадају ни под категорију
амбијенталне инсталације). Заправо, овај правац
сам замислила као границу или царинску зону на
којој се заустављају и међусобно процењују уметност и живот, свако задржавајући за себе само оно
што оном другом прође испод радара. Провокација или визуелна неумољивост незаобилазна је
карактеристика отогрифизма. Ипак, провокација
коју практикујем није оријентисана ка оним културним творевинама „задуженим“ за извршавање
таквих задатака (попут порнографије, политичке
пропаганде, јефтиног сензационализма и сл). Помоћу отогрифа постављам питање да ли је могуће
провоцирати визуелном и тематском обрадом
оних доминантних културних аспеката, схваћених
здраво за готово и стога „непровокативних“ (нпр.
опседнутост савременог друштва безбедношћу,
здрављем, лажним космополитизмом, мимикријом слободе… ).
Рецепција: Четврто поглавље, између осталог, заговара ренесансу чуђења кроз призму социолошке и психолошке анализе четири главне категорије
реципијената. Употребљавам чуђење (тј. изазивам
га) само као техничко помагало или прекидач за
паљење самосвести посматрача. Међутим, пос-

матрачи се чешће баве сопственим чуђењем као
таквим него оним артефактом који га је изазвао.
Наиме, чуђење је захваљујући илузији о лакој доступности података, па тиме и лажној фамилијарности са светом, постало анахронизам своје врсте.
Тако, појединци се према чуђењу и успут отогрифизму, односе више онако како им изгледа налажу животно доба, пол, образовање и друге колективне одреднице, док се мање ослањају на себе.
Поменуте четири категорије установила сам на
основу степена интересовања, (не)спремности за
самосталне увиде, угрожености сензацијама, зависности од сензација, „цивилизованим“ и негованим одсуством мишљења, корумпираности релационизмом, обесхрабрености релативизмом итд.

ског ангажмана отогрифизма. Не бих ли посредно дошла до сопствене позиције, излажем своје
виђење улоге ликовног уметника од мајстора од
заната и друштвеног поретка преко фигуре l’enfant
terrible до данашњег манекена слободе или професионалног анонимуса. Такође, путем отогрифизма преиспитујем начине опстанка оригиналности
у уметности. Остављам отвореним питање евентуалне музеализације отогрифизма…

Историјско-уметничке и друге референце: Пето
поглавље разматра утицаје различитих праваца,
уметника или уметничких дела на отогрифизам.
У питању су надреализам, театар Оскара Шлемера (Oskar Schlemmer), Едриан Пајпер (Adrian Piper)
тј. њен рад под називом Catalysis и др. Такође, на
овом месту бавим се учесталим, али не много оправданим, поистовећивањем отогрифизма са неадекватним појмовима као што су: перформанс,
боди-арт, авангардна мода, позоришни костим,
етнонационално и/или родно и класно профилисан накит, уметност понашања итд. Као пример за
поређење сличности и разлика наводим перформанс. Перформанс је нематеријална уметност која
је по правилу временски и просторно одређена, а
конституише се приликом самог извођења. Отогрифизам није временски и просторно детерминисан,
а сваки отогриф јесте унапред конципиран идиом
који се као готово заокружен предмет–концепт
износи пред публику. Дакле, иако отогрифизам
поседује перформативну димензију, није у питању
перформанс. Перформанс, баш као и позоришна
представа, захтева извесну суспензију свакодневних активности актера и публике како би се могао перципирати. Отогрифизам не захтева никакав
прекид или цензуру било моје било свакодневице
посматрача. Друкчије речено, представа, изложба, филм и сл. подразумевају привремени прекид уобичајеног тока живота реципијената, док
отогрифизам не подразумева увиђавно уклањање
живота са пута уметности и обратно.

Да ли мислите да субверзија и/или провокација
у уметности данас има доминантно прогресиван
или реакционаран карактер (као пример субверзије са реакционарним предзнаком, условно речено, може послужити недавна забрањена изложба
Human Zoo јужноафричког уметника под именом
Брет Бејли (Brett Bailey)?

Из перспективе савремености: У последњем, шестом, делу поредим различите одлике, домене и
циљеве ефемерног спектакла, друштва спектакла
и отогрифичког спектакла. Постављам отогрифизам у савремено окружење политички (не)коректног непостојања и репрезентативне непрепознатљивости уметности, појединаца, група, држава
итд. Повлачим линије разграничења између различитих видова ангажоване уметности прошлости,
дневно-политички ангажоване уметности данашњице и егзистенцијалног, те криптофилозоф-

ПИТАЊА

Проблематика декорума или прикладности уопше не постоји у савременој уметности. Чак би се
могло тврдити да је изгледа само прикладност у
данашњој уметности – неприкладна и бесмислена.
Међутим, како ја своје радове носим на телу које
никад није неутрално, а на први поглед је бар старосно и родно одређено, питање адекватног декорума поново се поставља. Тако су нпр. „добронамерни“ посматрачи који поистовећују мене и моје
радове, неретко спремни да донекле прихвате
(не и да разумеју) ову врсту уметности, само због
мог пола и релативне младости. Да ли сматрате да
ова чињеница отогрифизму додаје неочекивани
призвук класичне уметности или то само значи да
отогрифизам једноставно није (савремена) уметност?
Да ли је досада у уметности у наше доба спектакла
заправо принудни елитизам у недостатку елитизма?
Може ли уметност да буде забавна, а непопуларна
(непопулистичка); може ли бити популарна, а досадна?
Да ли је могуће музеализовати отогрифизам, а да
се истовремено не жртвују неке његове основне
одлике?
Како посматрате овде изложен отогриф?

