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Ово истраживање сам започела  у данима пандемије, забране изласка и других 
ограничавања слободе кретања и комуницирања.  Инспирисао га је скучен живот 
који је разоткрио старе системе понашања у новом окружењу. Као што то бива у 
сваком роману 18.века, дан се  завршавао рано због радова на њиви или у пољу, 
после шест сати укућани се окупе уморни у дневном боравку. Стално нам је 
требала нова и узбудљива ствар да јој се посветимо.  Мушкарци су излазили у 
двориште, једног дана косили, другог риљали, а жене су остајале у кући да спреме 
ручак, оперу посуђе и побрину се за домаћинство. Посматрала сам две структуре 
које се у потпуности разилазе. Запитала сам се зашто је ова подела послова наишла 
тако природно и ненаметљиво. Зар се ни у једном тренутку нисмо заситили 
обнављања истих родних традиција. Зашто сада мој дом одише женском 
смиреносћу и одмереношћу и  мушком физичком снагом?  Размишљала сам о томе, 
о женској И мушкој природи, о супротстављању њихових принципа. Протеклих 
двадесет година агресивно се шире  мисли о равноправности свакаквих секусалних 
опредељења, имамо право избора и право да не направимо избор. Међутим, шта се 
дешава са избором  када га са шесточланом породицом затворе на 60 дана? 
Деловало је као да се враћа на стару поделу и принцип сеоског живота.  

Рад је подељен на три дела или фазе. Први је онај о коме управо говорим, 
инспирисан родним и полним разликама утврђеним кроз традицију и њега називам 
„Лепота насиља“ . Када сам затекла мајку, снају и баку да плету капе једног 
попднева, некако сам се досетила интересантог сударања принципа. Већ неко време 
сам размишљала о томе, о везу и о плету, вештине које се приписују само женама и 
некако успевају да продубе ту улогу, и учине женско биће још женственијим. Вез је 
само један од многих примера стереотипа које нама нешто представљају, па сходно 
томе присвојимо појединцу и неку крактеристику. Већина људи би мушкарца који 
повремено ужива у ткању на први утисак етикетирали и запечатили његову родну 
судбину.  Како то да је савремени тренутак праведан према сваком сексуалном 
опредељењу, сем према хетеросекусалном човеку. Он још увек нема право избора, 
не усуђује се да одступа,  јер ће свако одступање да угрози његову појаву за друге.                         
Покушала сам да нађем вештину која мушкарца описује као плет и вез жену. 
Међутим, да би та вештина одговарала женској, морала сам да узмем за пример 
правог мушкарца, баш као што је и жена која плете права жена. Правог мушкараца, 
за разлику од оног лажног, открива физичка снага коју он спроводи над другима. 



Једини одговор који ми се неколико пута понудио, испрва није деловао 
задовољавајуће,  касније сам уочила његову генијалност. Мушка вештина је сила. 
Демонстрација силе је оно што чини мушкарца мужевнијим, макар се човек кроз 
историју потрудио да нас убеди у то. Насиље међу дечацима се негује, као знак 
компететивности, третира се као стимуланс. Жена делује мужевније или је макар 
тако описујемо ако употребљава силу или је намеће кроз понашање и говор тела. 
Закључак би био да не треба једном полу придодавати особине другог пола како он 
не би угрозио његову јединственост и целину. Тако би мушкарца који плете и везе 
његова вештина и свестраност угрозили и нарушили његову мужевност у очима 
других. Не говорим да је то исправно , говорим да је учестало. Говорим да се 
намеће као биолошки поредак , мушкарца и његову моћ дефинише сила којом он 
успоставља свој положај у друштву, а жену дефинише њена брига о породици. 
Мушакарац силом обезбеђује а жена бригом одржава. Тако сам и разумела поделе 
послова, да оне производе или силу или бригу. Брижан је сваки покрет мајчине 
руке док ушива дететове панталоне, брижан је њен осмех док посматра дете док 
спава. То делује познато.                                                                                                    
Сасвим супротно бризи, стоји сила и њена теденција да разара све пред собом. Па и 
то је звучало сасвим познато. Ако желим да вештачки материјализујем силу, по 
природи замислим оружје. Оружје је мушки вез . Приписано је искључиво 
мушкарцу, осмислио га је мушки мозак, он је способан да га користи јер он познаје 
силу. Иако је у овом тренутку праведно рећи да и жена може пуцати из пиштоља, 
не желим да наводим на мишљење да је насиље доступно свима и свако има право 
да га једнако користи. 

Читав век контроле и поделе посла (живота)  на прихватлљиве и неприхватљиве 
према полу довео је до експлозије права и потенцирања индивидуалности и увео 
нас у еру гласне и агресивне толеранције.  Забрињавајуце је мислити да су 
афинитети човека одређени његовим полом, исто колико забрињава одбацивање 
биологије и есенцијализма. Да ли живимо у свету који злоупотребљава биолошки 
поредак или живимо у свету који је злоупотребио једнакост ? 

Замолила сам зенске укућане, мајку и баку,  да по мом цртежу исплету два 
пиштоља. Испрва ми је довољно узбудљива била помисао да ћу направити плетене, 
мекане пиштоље са којима ћу моћи да се поиграм јер су безопасни. Међутим, како 
су радови одмицали, схатила сам да суштина није у готовом производу, него у 
времену и процесу рада. Жене у женском послу, плету пиштоље , разговарају и 
саветују младе девојке. Желела сам да оружју одузмем хладноћу самог материјала, 
да остане потпуно празан. Само љуштура женске руке. Пожелела сам да заиста 
могу на неки начин да онеспособим оружје. Како то да савремени човек није 



довољно савремен да не одузима живот и када ће бити довољно савремен да се 
томе супротстави? Насиље на филму, насиље у музици, насиље је део савремености 
човека. Медији нам чак  пружају нове идеје и нове начине како да спроведемо 
насиље. Психолошке студије показују да филмови и индустрија забаве поспешују и 
пропагирају деструктиван начин живота и уопште третирају живот као нешто 
пролазно. Жена у индустрији забаве има посебну улогу, задовољења и оживљавања 
фантазија, па се ви само усудите да претражите жене и оружје на филму, 
пронаћићете свакакве листе најбољи, најлепших, најкрвавијих. Исти резултат се 
добија i ако претразите оружје. Наћићете листе, најлепших, најбољих и 
најкрвавијих, најбољих модела, ретке серије, антиквитете. Сигурно да је посебан 
ужитак бити власник пиштоља који је убијао људе још у прошлом веку. Током 
протекле године од смрти ватреним оружјем погинуло је 220.000 људи а 
захваљујући глобалној пандемији је Лос Анђелес успео да прослави рекордних 9 
дана без обрачуна банди и смрти ватреним оружјем. Сваки покрет женске руке који 
је провукао конац кроз петљу представља само једну нову перспективу гледања на 
тај проблем.

 Други део рада назвала сам „Лепота умирања“, и он показује људску 
љубопитивост и критикује површни и сексуални приступ смрти који се негује у 
индустрији забаве. Свакако да је повод да се истражи овако нешто дошао из 
претходне фазе. Постоји нека врста опсесије публике да рангира смрт према 
критеријуму лепоте. Најлепша смрт. Како то смрт може да буде лепа? До тада 
нисам правила разлику између лепе смрти и оне која би била ружна. Нисам 
разумела да та два појма могу да указују један на други . Да ли је смрт лепа зато 
што нам је глумац приближио својим перформансом или је лепа зато што јој се 
дивимо? Свакако да сам током истраживања наишла на посебну заинтересованост 
публике за смрт ватреним оружјем. Пуно се људи понудило да уместо нас сажме 
историју кинематографије у оних 15 фаворита смрти оружјем. Како је чак и смрт 
успела да се прода као лака забава на телевзијским каналима? Питала сам се како 
постоји  дуализам ужаса, приликом читања неког чланка о крвавом убиству, и 
узбуђења у  посматрању смрти на филму. Кант би описао ово као сигурну 
удаљеност. Када смо довољно удаљени, односно сервира нам се илузија смрти, 
онда смо храбри, а када смо јој изложени спонтано и нисмо стигли да је улепшамо, 
суочени смо са хорором. Смрт на филму је једна врста сепктакла. Једна врста 
фетиша. Можда је баш све што се нашло на екранима у нама пробудило узбуђење 
па због тога ни смрт није изостала. Да ли би са истим узбуђењем гледали 
документарни снимак убиства? Не наравно, јер би нас то учинило психопатама, од 
праве смрти морамо се плашити и склањати, да је случајно не призовемо, а 
режирано умирање и проливање крви побуђује дивљу фантазму. Дуго ми је требало 
да потражим снимке људи који су заиста погинули пред камером. Осећај ужаса ме 



обузима, и насупрот филмској смрти, овде се ствари не одигравају тако брзо, трзаји 
тела и крици су језиви и ништа не може да улепша чињеницу да сам управо 
одгледала како човек умире. Смрти и болести на филму пролазе кроз филтере и 
цензуре медија, подсећају нас да сат откуцава, да смо од крви и меса. Ухватимо се 
за главу или руку када видимо сцену проливања крви, али јако брзо заборавимо и у 
том забораву постајемо бесмртни. Ничега бесмртног нема на снимку надзорне 
камере једне продавнице у Америци, само страшни осећај реалности. Рад на левој 
страни приказује једну групу снимака из филмова који глорификују смрт и 
криминал, док десни део композиције приказује страхоту тог догађа у реалном 
времену и простору. 

Трећи део рада спаја обе фазе и отвара једну сасвим нову, њу називам „Лепота 
Смрти“. Представља серију фотографија на којима позирам као модел. Модел 
мртвака. На улицама Београда које памте тешке крваве обрачуне, испред кућа 
погинулих лица позирам као њихово колективно тело. Покривена црном тканином 
провела сам по пар минута лежећи на земљи. Сваки пут када би се покрила осетила 
сам тескобу и нисам имала представу шта ће ми се догодити. Желела сам да 
посетим сва та места попут неког туристичког обиласка, попут гледања споменика 
палих бораца, гледање у невидљиву жртву. Спонтано се и сама идеја обликовала и 
одлучила сам да фотографије искористим да направим неку врсту брошуре. 
Брошура смрти. Толико смо  навикнути на умирање и експлоатишемо га на свим 
фронтовима, зашто не би направили туристичку атракцију од тога? Рад показује 
фотографије са називима улица и са задње стране мапу на којој су означена места 
убистава. Композиција брошуре уређена је попут оних које се баве рекламом 
производа. На првој страни је назив брошуре, Тоур де Мортем, што на латинском 
значи тура или обилазак смрти. На мапи сам означила свега 9 од 165 убистава 
извршених ватреним оружјем у Београду у протеклих 8 година. На брошури нисам 
оставила много писаног текста сем једне реценице „Савремни споменици културе“.  
Рад се завршава перформансом дељења брошура. Одштампано је 30 брошура и 
подељење су случајним пролазницима 22. јуна 2020 године.


