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Отворена дискусија међу публиком о радовима

СЛАВИЦЕ ОБРАДОВИЋ
У овкриру ауторкине самосталне изложбе The Less I Know the Better у 

Галерији Дома омладине Београда, 26. 1 – 7. 2. 2016.

Пројекат УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА је јавни форум у оквиру ког публика, на основу материјала који 
уметник 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 мишљење о уметности, о свакодневици, о томе на шта нас инспирише уметности 
и томе шта се мења после сусрета са уметничким радовима.
Аутор пројекта и модератор разговора: мр Боба Мирјана Стојадиновић 
Продукција пројекта: Фреквенција • Хвала Дому омладине Београда и Душану Савићу



THE LESS I KNOW THE BETTER

Самостална изложба Славице Обрадовић

Изложбом “The Less I Know the Better“ контекстуализује се питање 
слободе и избора, и преиспитује човекова одговорност као и његова (не)
могућност да je преузме. Разапет између мноштва опција и несумњиво 
слободан, човек данашњице је, због свега што му је савремени свет 
поједноставио, у веома незавидној позицији. Навикнут на инстант 
решења и општу хипердоступност, када је суочен са круцијалним 
питањима егзистенције човек се испоставља болно неспремним и 
неснађеним. Ауторка преиспитује ову дихотомију мултиспособног и 
потпуно неспособног човека, човека у процепу.

Савременост је донела могућност да свако јутро одлучујемо ста јесмо, 
која је наша полна припадност, које смо вероисповести, које примарне 
професије, како ћемо се представити. Бирамо и крерирамо себе, и са 
једне стране можемо све, док с друге, као да ни сами не знамо како 
да се изборимо са свим што нам је омогућено, као и да ли уопште 
желимо толико путева пред собом. Што је више путева, то мање знамо 
којим да кренемо. Човек је слободан да начини избор, којих је безброј, 
али управо том могућношћу је, парадоксално и спутан јер је за сваку 
донету одлуку директно одговоран и само он сноси последице и терет 
свог деловања. Осећамо се слободним све док не морамо да бирамо. 
Сартровски речено, појединац је проклет слободом која му априори 
припада и недељива је од њега самог, а Славица својим делима, веома 
суптилним и пажљиво конструисаним језиком, имплицира одговоре на 
питање да ли и у којој мери човек осећа сатисфакцију због те слободе, 
или баш супротно, њену тежину. Одбијајући да прихвати стваран свет 
у коме се грешке не бришу тако лако као на друштвеним мрежама, 
човек неретко остаје нем и неактиван пред озбиљним питањима, и 
бира радије индиферентност, или флуидност, отварајући себи простор 
за перманентно мењање уместо доношења одлука.

Супротстављајући солидне форме и недефинисане облике ауторка 
материјализује човекову потребу за решењем и одговорима, али 
и прихватање чекања као природног стања уместо проактивног 
деловања. Привидно са две ноге на земљи и јасних облика, али заправо 
веома недефинисани, непотпуни, чекају да буду нађени. Изједначене 
у својим недостацима, неке од фигура се надопуњују и заједно чине 
трећа, хибридна и нешто мање несавршена, али још увек нецеловита 
тела. Изузети од одговорности и деловања, ови људи су у пасивној, 
посве личној потрази за истином.

ВЛАДИМИР: Е, па? Крећемо ли?

ЕСТРАГОН: Да, хајдемо.

Не мичу се.

Теодора Јеремић



Изложба се састоји од серије скулптура и цртежа на провидним фолијама

















Радови представљени на изложби The Less I Know 
the Better могу се посматрати индивидуално, 
али су се сви развијали упоредно и наглашавају 
целовиту и цикличну идеју. Конципирање радова 
се базирало на интересовању и преиспитивању 
више тема које се преплићу. Како бих се што 
јасније изразила ја сам те теме разделила и дала 
им поднаслове:

- Одлуке (које теже појму слободе изражавања 
индивидуе, тј. одлуке које доносимо и које нас 
дефинишу као личност и (или) декларишу у 
одређеној друштвеној заједници),

- Време (време је појам који делим на период и 
тренутак... у оба случаја размишљање о времену 
везујемо за одређене емоције, као и емоције 
које су везане за временске одреднице у погледу 
меморије (присећања) или ишчекивања),

- емОције (пре свега на осећање неприлагођености 
одређеним друштвеним нормама и очекивањима, 
али и као емоције које конкретно утичу на одлуке 
које доносимо и како одлуке које спроводимо у 
дело утичу на њих).

Када је овако изречено, тема је доста метафизичка, 
а ако бих сурово концизно покушала да објасним 
концепт радова рекла бих да је пре свега почео 
да се формира око теме gender fluid личности и 
(не)декларисања на полну припадност.

Морам да нагласим да је моје размишљање о 
овој теми засновано на личном преиспитивању 
појаве и управо је усредсређено на емоције 
код особа које чином изјашњавања као gender 
fluid. Моје лично перципирање овог чина је као 
наговештавање потенцијалне и потпуне слободе, 
и размишљање о томе да ли и какве последице 
има та слобода, које личне конфузије носи и 
са чим се особа суочава на емотивној основи. 
Међутим ове теме нужно повлаче и анализирају 
и низ политичких и моралних односа друштва и 
заједнице према истима.

Да ли то значи да је питање слободе и избора 
обрађено кроз полно декларисање у уметности 
на тај начин и злоупотребљено?

Да ли је аутор чији је субјект рада ова тема нужно 
повезан и са активизмом?

Да ли је могуће питање личног и емотивног 
у савременој уметничкој пракси одвојити од 
политичког контекста?

Да ли је аутор кроз радове уопште успео да 
наговести концепт на ком су засновани (и да ли 
је то уопште битно)?

С обзиром да сам недавно дипломирала 
на Факултету ликовних уметности и да је 
ово прва самостална изложба, ови радови 
се могу посматрати и као транзиција из 
образовног система ка уметничкој сцени. 
Посматрање досадашњег стваралаштва могло 
би се окарактерисати као „учењe” уметности и о 
уметности, преиспитивање личних интересовања 
и идеја (како се изборити са истима). Јако је 
битно бити свестан у том периоду да је у процесу 
стварања круцијално доносити одлуке и пронаћи 
индивидуални приступ на који начин ће се те 
одуке спроводити. Идеје су увек полазиште и 
неминовно су повезане са материјализацијом 
уметничког рада, а савремно перципирање рада 
је посматрано и кроз праксу у којој се у радове 
уносе различити контексти (од стране аутора или 
публике).

У току студирања једна од „коректура” која је на 
мене оставила велики утицај (парафразирам): 
„Ти производиш ствари (нове објекте) није 
битно зашто, већ како”. На који начин(е) се може 
размиљати о датој реченици?

Да ли савремена уметничка пракса допушта 
такав приступ или је наратив нешто што се нужно 
очекује од аутора?

Ако говоримо о слободи израза, да ли сматрате да 
је ауторка покушала овим радовима да се уклопи 
у стандарде сцене (да се допадне публици) или је 
успела да своју идеју искаже без велике потребе 
за „кокетирањем” са публиком? (ово питање 
може бити посматрано више као разматрање 
позиционирање (свих) младих уметника на 
домаћој сцени)

•

Славица Обрадовић рођена је 1990. године. 
Дипломирала је 2015. године на Факултету 
ликовних уметности у Београду, на одсеку 
вајарство, у класи професора Мрђана Бајића.

http://cargocollective.com/SlavicaObradovic


