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ФОРУМ: ПУБЛИКА О РАДОВИМА ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ  

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА



Темом рата сам почео да се бавим у сарадњи 
с ћалетом, тада активним официром ЈНА, па 
ВЈ, па не знам даље, прво када ми је поклонио 
шаторска крила на којима сам насликао слику 
„Southern Comfort“, пар експресивних сцена 
у маскирном пејсажу и други пут кад смо 
кренули у Дом ракетара, дал’ у Ритопеку, да 
одсечемо део крила Ф117 невидљивог авиона, 
којим су ракетари украсили кров свог дома. То 
нисмо успели али сам ја на кварно снимио тада 
активног официра Денија Золтана који је уз 
пиво с мојим татом у разговору евоцирао ратне 
успомене и тај видео под називом INVISIBLE 
показао у Словенији на фестивалу „Невидљива 
опасност“. Кажем на кварно јер је за то тада 
требала дозвола војног министра Бориса Тадића 
која није могла да се добије због промене курса 
спољне политике и мирења с НАТО пактом.

--

Прошле године сам обнављао градива везана 
за знање историје, конкретно I светски рат. 
Испоставило се да су уметници, бар што се мене 
тиче, у више наврата били позивани да раде на 
ту тему или да дају своје неко мишљење о томе. 
Као што Дубравка Стојановић за Пешчаник 
говори, моја генерација није тај период дубље 
обрађивала из разлога што су земље бивше 
СФРЈ биле на различитим странам у том рату 
и да то не би кварилo срећу у новонасталој 
држави.
Основну школу сам похађао у Загребу и мој 
лични херој из програма образовања везано 
за националну историју је био Матија Губец 
и Сељачка буна. О Првом светском рату знам 
понешто из серије Црна Гуја (The Black Ader). 
Гледајући је нашао сам уз Матију Губца још 
један узор – Капетана Дарлинга.
Летимично пратећи расправе наших значајних 
уметника о овој теми нашао сам да Госпођица 
Србљановић за много ствари криви нашег 
Аписа и Црну Руку. Мислио сам да Црна Рука 
има неке везе са Црном Гујом и целу сам серију 
одгледао поново али нисам нашао ништа. Она 
се доста хвалила да су јој за представу о тој 
теми највише пара дали Немци и Аустријанци 
па ми је то било мало сумњиво. Да сву кривицу 
сваљују на нас тврди и Мастер Тома и помиње 
неку месечину. Ја знам месечину од Бреговића, 
ни ја је не подносим и мислио сам да је то разлог 
што нас прогоне. Али испаде да је то књига неке 
енглеске мастиљаре о чијој се вердостојности 
не вреди расправљати јер се у њој Црна Гуја 

и не помиње, али о којој, испаде, је Томи неко 
написао још један мастер, кога је он одбранио 
ваљда у Солуну.
Еј животе луталицо! Испаде да и ја пишем неки 
мастер о тој теми и мом уметничком раду и још 
ми Немци нешто ситно плаћају. Ја о томе, већ 
смо утврдили, не знам много па сам консултовао 
брата кога занима више историја и рат. На 
пример, имали смо муке да га спречимо да се 
1995. пријави за добровољца. Он је тестирао 
једну стратегијску компјутерску игру с темом 
Првог светског рата. Игрица је зајебана и за 
њу прекаљени играчи кажу да је мисија Србија 
самубиство.
Ја сам из друге игрице са сличном темом 
(Wастед Ланд) узео скриншот као тему за 
позадину слике „Стратегија“ где сам копирао 
креативна достигнућа наших сликара и сликара 
противничке стране. Хтео сам то да покажем 
као инсталацију, да додам звук, с једне стране 
„мама, мама“, а с друге „mutti, mutti“, јер 
сам често налазио да су то биле задње речи 
умирућих војника. Консултовао сам се са пар 
људи који су ми рекли да у Мионици, где сам 
показивао слику у оквиру Мишићевих дана, 
можда локална публика не би овај експеримент 
добро прихватила. Јбг аутоцензурисо сам се 
и слику показао без звука, а моје слутње да 
су локалци незгодни потврдили су недавни 
догађаји на локалним изборима у Мионици где 
је у сукобима позиције и опозиције скоро било 
мртвих.

иста прича, исти пут,
исти водич, иста крв
иста кора око нас!
то је Митре истина!

иста земља, исти круг 
иста лица, иста ћуд, 
исти нагон, исти крој!
Митре, мили, ти си строј!

нећу, нећу више, с вама из старе приче!
нећу, сви сте ви пичке, другови и другарице!

„Истина“ од бенда Machina, Други (ЦД), Лајпциг 
2007.

Текст за Artist Book projekat „Пут за Европу“ који 
би требало да се нађе ускоро у штампи.



„Invisible“ (2003.), video-instalacija 

„Beli golubovi“ (2014.), video

„Southern Comfort“ (2002.), instalacija



--

У години 2014. је више познатих лица изјавило 
да се налазимо у Трећем светском рату (Папа, Џ. 
Сорош, Кустурица), а ја сам позван да учествујем 
на више изложби поводом стоте годишњице 
Првог светског рата (Србија, Босна, Хрватска, 
Француска, Немачка). Сликар Жан Дибифе је за 
време Другог светског рата отворио винарију 
и лепо му је ишло. Ни ја се не жалим, ево за 
време овог Трећег радим мастер у Берлину 
и покушавам да напишем неки коментар на 
тему Првог светског и овог актуелног. Мој 
брат и ја играмо компјутерске игре са темом 
Првог светског рата, ја читам романе на ту 
тему (препоручујем Селинов „Путовање на крај 
ноћи“). Пратим новости са светских ратишта на 
интернету и у штампи. Налазим нпр. често да 
моји сународници у Србији сматрају да је ок што 
је Русија анектирала Крим, јер је пре тога НАТО 
анектирао Косово. Доста од тога не разумем 
и осећања су ми подељена и зато се тема мог 
мастер рада зове СНАФУ – “Situation Normal 
All Fucked Up”, што је код из Другог светског 
рата који су и у Вијетнаму често користили 
амерички војници. Да бих себи појаснио ствари 
сликам, пишем и снимам. Поред осталог радим 
слику „Стратегија“ на којој се сусрећу копије 
радова ратних сликара из Првог светског 
рата са сукобљених страна. Такву изложбу на 
тему овог рата нећете наћи. У случају да је то 
докуметарна изложба наћи ћете материјал 
са свих страна, али ако је изложба уметничка 
то није случај. Концепт за презентацију где су 
радови инспирисани историјским догађајима у 
комбинацији са осећањем везаним за тренутну 
ситуацију су тема мог мастер рада.

Александар Јестровић

Текст за каталог мастер радова УДК Берлин 
Kunst im Kontext за школску 2014/15

Линк за анализу игре “Victoria: An Empire Under 
the Sun“
https://jamesdin.wordpress.com/2014/07/30/
strategija/

“Life after Bush and Gorbatchev
The Wall is down but something is lost
Turn on the news it looks like a Movie
It makes me wanna sing Louie Louie”

(iz: Iggy Pop, American Cesar, 1993)

Метастазе су слика или карта на којој се 
дезоријентишем у путу за лудило који сам 
започео када сам почео да се бавим темом 
рата. Ради се о мапи земаља које су настале 
након пада Берлинског зида до данас, почело 
је са новом Немачком, а сад признање чекају 
Новорусија и Исламска држава. У свим 
државама једна нација чини већину и то је 
принцип по ком се успостављају границе (сем 
Босне колико сам успео да нађем). Мене је 
осећање везано за рад на ову тему подсетило 
на филм Ритам злочина и зато сам мислио да 
раду одговара назив „Метастазе“, а после сам 
нашао да Исламску државу карциномом назива 
и некад члан шлем фракције ЦДУ-а, а сад 
миротворац и писац Јирген Тоденхефер у свом 
туристичком водичу „Inside IS – десет дана са 
Исламском државом“ и чак признаје, цитирам: 
„Исламску државу смо створили ми сами.“ Кад 
сам ово прочитао два дана сам био срећан и 
знао сам да сам на правом путу. Због тога је овај 
рад део инсталације СНАФУ поменутог у првом 
делу текста

Јамесдин



„Strategija“ (2014.), triptih ulje, platno 





ПИТАЊА:

Да ли мислите да треба да наставим да се бавим темом рата?

Да ли је нама потребан музеј Првог светског рата и шта би у њему 
била главна тема или теза?

Мишићеви дана где сам започео овај пројекат у описује се као 
традиционална манифестација, шта је по вама традиција, наша 
традиција (примери)?

Шта мислите о начину на који сам пришао теми, ПЦ игре, 
белетеристика односно романи уместо историјске литературе, 
рефернце из популарне културе?

Да ли мислите да би као информација било важно опет увести 
поред фоторепортера и сликаре с ратишта?

На који начин су за вас ови радови повезани или који осећај их 
повезује?

У коментару рада сам писао да не разумем значај колективног 
сећања кад колектив или заједница више немају дубљи смисао, 
Б. Буден говори о постојању идентитетске заједнице, архитекта 
Миодраг Митрашиновић о својим сазнањима из Њујорка говори 
покушају рестурације комшијских односа ради подстицања 
каквог таквог заједништва. Какав значај и какву позицију имају 
ратне теме у грађењу наших односа или грађења друштва?



60. година Уметничке колоније Ечка – Слика 2015. 
Уметничка колонија Ечка
18 – 24. јун 2015.

60. сазив уметника у Уметничкој колонији Ечка „Слика 2015“ окупиће петоро уметника који ће се 
бавити класичном сликарском техником, уљем на платну. Иако је од 2006. године трансформисан 
традиционалан сусрет уметника у колонији и уметницима дата могућност да се баве различитим 
формама савременог визуелног изражавања, 60. окупљање уметника у Ечки конципирано је тако 
што су позвани уметници који се баве искључиво сликом. Током претходних девет сусрета појам 
слике је, у складу са савременим тенденцијама у уметности и теорији, разматран и преиспитаван од 
стране различитих уметника у најширем могућем смислу. „Слика 2015.“ враћа се традицији у смислу 
сагледавања места и улоге слике у савременој визуелној уметности. 

Учесници овогодишње колоније „Слика 2015“ су: Милица Црнобрња, Милица Ружичић, Александар 
Јестровић Јамесдин, Никола Марковић и Вук Вучковић.

Колонија 60. година Уметничке колоније Ечка – Слика 2015. реализује се у сарадњи са удружењем 
уметника „Фреквенција“ из Београда.

Александар Јестровић или Јамесдин је 
рођен 1972. У Загребу (СФРЈ), дипломирао је 
на Сликарском одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду 2000. године у класи 
професора Чедомира Васића. Тренутно на мастер 
програму УДК – Берлин. Није осуђиван, ожењен, 
служио војску. Живи и ради у Берлину и Београду.
htpp://jamesdin.wordpress.com

Samostalne izložbe (izbor) 
2014. Večiti student, Dom Kulture Studentski Grad, 
kustos Maida Gruden, Beograd, Srbija
2014. Monkey bussines, Humbolt menza, kustos 
Veronika Beckh, Berlin, Nemačka
2012. Šverc Komerc, Gradska galerija Požega, Srbija
2011. Stoka sa istoka, Galerija Kulturnog Centra 
Beograd, Srbija
2009. Hurry u are late, The White Tube project, 
kustos Medeleine Park, Oslo, Norveška
2002. FLIPER galerija Dom Omladine, Beograd
2000. IZLOŽBA PASA/ DOG SHOW, galerija SULUJ, 
Beograd 

Grupne izložbe (izbor)
2014. Put za Evropu | Hoću govoriti o ratu, Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb, Hrvatska
2013. Eastrern Promises, Hybryd object, Kunsthake 
am Hamburger Platz, Berlin, Nemačka

2012. 52.Oktobarski salon, „Gud Lajf“, zgrada 
Geozavoda, Beograd
2012. Artist Film International, Whitechapel Gallery, 
London, Velika Britanija 
2010. Speederbike primitive, Grimmmusem Berlin, 
Germany 
2009. 50. Oktobarski salon „Okolnosti“, Muzej 25. 
maj, Beograd, Srbija
2007. Steirischer Herbst, Art Festival, Grac, Austrija
2005. Border Disorder, SKC, Belgrade, Serbia 
2004. Break 2.2, festival savremene umetnosti, 
Galerija Grad, Ljubljana, Slovenija

Puplikacije (izbor)
2011. „Aleksandar Jestrović: Stoka sa Istoka/ Beast 
from the East“, izdavač Kulturni Centar Beograd, 
ISBN 978-86-7996-080-1
2011. “donumenta. Serbien. 2011″, izdavač Regina 
Hellwig-Schmidt/ donumenta e.V., Regensburg, 
ISBN: 978-3-9809125-8-7
2010. ZOON 1, Die liebe Verwandtschaft, Mai/Juni 
2010 (Comic-Strip: “Lady Fox – Wilde Tiere in der 
Stadt”/ Aleksandar Jestrović i Silvia Lorenz o divljim 
imigrantimaüber wilde Immigranten)
2009. „Remont Art files“, izdavač Remont 
independent art association, ISSN 1821-0511
2009. „Okolnost/ Circumstance – 50th October 
Salon“, izdavač Kulturni Centar Beograd, Belgrad 
ISBN: 978-86-7996-041-2


