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Отворена дискусија међу публиком о радовима

МИЛИЈАНЕ ИСТИЈАНОВИЋ

Аутор пројекта и модератор разговора: Мр Боба Мирјана Стојадиновић 
• Продукција пројекта: Фреквенција • Ова дискусија део је пратећег програма самосталне 
изложбе Мирјане Стојадиновић у Атељеу ДАДО

Пројекат УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА је јавни форум у оквиру ког публика, на основу материјала који умет-
ник припрема унапред и уз помоћ модератора, износи и међусобно преиспитује мишљења о одабраним 
радовима савремене визуелне уметности. 
Разговори се не воде стручним језиком и приступ темама је такав да се не даје предност професионалном 
исказивању мишљења и ставова, па су добродошли сви заинтересовани да чују туђе и поделе своје миш-
љење о уметности, о свакодневици, о томе на шта нас инспирише уметности и томе шта се мења после 
сусрета са радовима.
Текстови и визуелна документација радова о којима ће се дискутовати могу се скинути са сајта пројекта.



Један од начина откривања скривених, 
заборављених простора, унутар самог мјеста, 
су радови site-specific карактера, тј. директно 
реаговање у истом.

У радовама из циклуса „Self-conception”, 
„Премјештање”, „Привремен заувијек” простор 
користим као медиј, као средство кроз који 
изражавам своју поетику и ликовност. Простор 
је ту као интегрални дио умјетничког рада и 
скулптуралног карактера и траје док траје и 
само мјесто на којем је настао. Интервенције 
су настале у просторијама напуштене фабрике 
Доњи Обод и сутерену зграде Општине на 
Цетињу, станбеним зградама у Бечу и Марибору 
и у галерији Periscope у Салцбургу.
У различите просторе сам ушла са намјером да 
на исти начин интервенишем.

Занимам се за све оно што се дешава у простору 
и простор сам по себи; за спону између 
прошлости и садашњости у смислу концепта 
припадања, измјештање сјећања, креирања 
представа да ће ту можда некад нешто, неко 
бити. Присуство бића оставља лични, видљиви 
траг постојања.
Фокус стављам на властиту проблематуку, 
оживљавајући простор у оквиру сјећања, 
имагинације и менталних слика о будућности. 
Нарочито су ми занимљива напуштена мјеста, 
простори чија је сврха, намјена, прекинута.

Радови су site-specific карактера који испитује 
значење куће, припадности и пролазности. 
Односе се и на питања о социјалном контексту 
мјеста и детерминисању односа човјека и 
простора. Породично наслеђе, животне 
околности, честе промјене кућа и мјеста 
боравка су одредиле и моју ликовност. Појам 
куће ствара сигурност. Ситуације, живот, 
послови, одређују мјесто боравка, а и мјесто 
припадности. Неминовно је да неки од нас још 
увијек трагају за тим. 

Простор памти наше постојање, на неки начин 
стварају се негативи у простору – симболички 
их представљам кроз плитке рељефе удубљене 
на зиду, откривајући унутрашње слојеве креча, 
фасаде, бетона и сл. Визуелни утисак говори о 
трошном материјалу, гребању испод површине. 
Боравити у једном таквом простору сугерише 
на размишљање о времену. 

Интервенцијама са којима обично реагујем јесу 
форме свакодневних предмета који допуњују 
човјеков простор или су то визуалне представе 
које симболички сугеришу на главни предмет 
мог интересовања, гдје једнаку пажњу стављам 
на имагинарни простор и реални простор. Моја 
намјера је да у непознати простор смјестим, на 
неки начин, сопствену причу, поистовјећујем 
се са мјестом, са траговима нађеног, измјештам 
вријеме, сјећања и измишљене ситуације.
Није ми циљ истражити историју мјеста, јер 
сам простор је архив довољан и јасан сам по 
себи, чува све податке – такав простор већ носи 
своју ликовност. Намјера је трансформисати 
перцепцију простора у односу на посматрача из 
којег има могућност да изађе са својом причом.
Резултат уклањања слојева боје, тапета, креча, 
малтера, на зидовима су контуре и површине 
свакодневних предмета и фигуративни прикази 
који стварају везе између носталгичних слика и 
реалног простора. Правим отиске на зидовима 
више са циљем да се укаже на вјеровање у 
њихово постојање. Тиме истичем и одсутност 
истог.

Одабране просторе покушавам да на сопствени 
начин интерпретирам и привремено присвојим 
дајући им нову форму или обратно, да тај 
простор и предмети дају нову форму мојим 
радовима. 
Унутар одређеног, затвореног или отвореног, 
простора можемо се запитати: Ко је бивствовао 
на мјесту гдје се тренутно налазимо? Колико 
далеко можемо да мислимо о времену? Гдје је 
граница?

Како повезати временске одреднице? Занима 
ме како и на који начин се појавност и 
присутност неког бића, предмета или догађаја 
губи у простору и времену.
Простор све чува. Чак и заборав.

Милијана Истијановић 



Привремен заувјек
Просторна интервенција, 2013.

Привремен заувјек
Просторна интервенција, 2013.



Self-conception
Просторна интервенција, 2010.



Self-conception
Просторна интервенција, 2010.



Self-conception
Просторна интервенција, 2011.



Self-conception
Просторна интервенција, 2010.

Премјештање
Галерија Periscope,
Салцбург, 2013.
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Дипломирала и магистрирала на 
Факултету ликовних умјетности на 
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изложби. Њен рад је приказиван 
на међународним фестивалима и 
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боравака и пројеката. Живи у Црној 
Гори.
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Питања о којима ће се дискутовати:

Да ли боравак у напуштеном простору у вама 
провоцира сјећања? Да ли боравак у празном, 
неусељеном (новом или старом) простору код вас 
буди нелагодност?
На који начин се доживљава сам простор који је 
сачињен од енергија нагомиланог времена?

Да ли је неко од вас присутних видио ове радове 
на мјесту гдје су и настали? Ако да, како су са вама 
комуницирали ти радови? Ако не, имате ли потребу/
жељу да видите неке од њих? 

Да ли вам се ови радови, тј. приказани предмети у 
њима чине као стварни дио тог простора? У којој 
мјери би вас изненадила чињеница да је неко вама 
познат или близак живио у неким од приказаних 
простора? 

Да ли вам је битан податак гдје су радови настали 
(стан, кућа, јавна установа, град, држава)?

Видите ли ове радове као креативни задатак који 
имају за циљ трансформисање перцепције простора? 

Да ли је по вама у реду реализовати умјетничке 
радове у просторијама гдје се осјећају трагови особа 
које су ту боравиле? Да ли на овај начин може да се 
измјени енергија простора у коме се интервенише?

Шта мислите о радовима који су вангалеријског 
формата? Да ли вам се допада идеја да се умјетност 
налази на мјестима гдје се то не очекује и која је мање 
доступна публици? Да ли вас узнемирава чињеница 
да обично такве радове види мали број људи?

Како и на који наћин је могуће идентификовати се са 
простором? А како са умјетничким радом? 


