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Први тематски оквир из пројектованог низа изложби 
„inFLUenca” под називом  „Предлози и изјаве у распра-
ви” се представља као преглед уметничких  и педагошких 
пракси на одсеку за Нове медије на Факултету ликовних 
уметности у Београду у извођењу и по избору наставни-
ка Зорана Тодоровића и Владимира Николића и покрива 
рад студената од прве године основних до завршне годи-
не мастер студија. Ради се о уверењу да уметност постоји 
као расправа о сопственим условима и могућностима 
која има извесне консеквенце у ширем друштвеном реги-
стру. То је у основи расправа у зони очекивања, на праз-
ном месту уметности, на месту које емитује многобројне 
рефлексије о њој али где она супстанцијално не постоји.  
Потрага за релевантним, разумевање тренутка, оног сада 
и овде које је увек испуњено многим временима је оно 
што дефинише кретање неке уметничке праксе коју види-
мо као савремену. Истовремено дискурзивни режим сав-
ремености је режим који се не узима као датост него се 
такође дискутује. Ситуирање унутар дискурзивних мрежа 
и чини естетски оквир у који се смешта ова изложба.  

У том смислу се на изложби могу уочити различити при-
ступи који питају о месту уметника и његовој улози, о 
учењу о уметности, о раду са људима и друштвеној одго-
ворности и активизму уметника, о језику, о телу, о роду и 
идентитету, геополитици и микрополитици уметности, о 
информатичкој култури и сл. 

Уз одређену и често незнатну техничку подршку Факул-
тета радови који су овде изложени су реализовани ван 
академских атељеа и студија, у сусрету са реалним си-
туацијама и ефектима актуелне културе и свакодневице. 
Неке од тих ситуација је генерисала школа а неке су се 

појављивале спонтано или су пронађене и препознате 
током појединих истраживања. То истовремено значи 
да ови радови нису настали у моменту непосредности 
и луцидних увида у унутрашње биће и стање ових мла-
дих уметница/уметника него се ван било какве илузије о 
непосредности ради о уметничким истраживањима које 
овај педагошки приступ подржава и сугерише обављајући 
коресподенцију са тренутком у којем се уметност данас 
појављује. Истраживање овде треба разумети као на раз-
личите начине посредован рад са људима; посредован 
културом, политиком, институцијама, језиком, обичаји-
ма, итд., а некада подразумева и релације према нељуд-
ским ентитетима што је често посредовано науком као 
другом културом. 

Међутим, исход уметничког истраживања није неко 
опште знање, него пре свега један посебан, како би неки 
рекли сингуларни догађај, а то је онај моменат за који 
верујемо да прекида континутет. То је прелом. То је оно 
што сви тражимо на хоризонту уметности користећи раз-
личиту оптику, која је увек већ и нека пројекција, спорећи 
се око виђеног, схваћеног и доживљеног. 

Тако гледано уметничке школе развијају различите оп-
тике или облике знања већ према изабраној  образовној и 
уметничкој стратегији са којом се идентификују. Запра-
во оне су пре места  идентификације него места дистри-
буције знања. Идетификација је једини начин на који се 
уметност заиста учи. Чак и када није сасвим рационалан, 
избор уметничке школе подразумева преузимање од-
ређеног дискурзивно-афективног профила у који се по-
лаже извесно поверење, а то је истовремено и естетска и 
идеолошка а самим тим и политичка одлука.

Тијана Петровић
Милица Билановић 
Ивана Косановић
Милена Пешут
Лазар Заграђанин 
Александрина Бошњак 
Анастасија Павић
Исидора Пејовић 
Јелена Јовчић
Ива Палуровић 
Софија Милошевић 
Тамара Марковић
Милица Еркић
Тадија Спасојевић

Зоран Тодоровић и 
Владимир Николић
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The first topic in the planned series of exhibitions “InF-
LU-enca“, called “Proposals and Statements in a Debate”, is 
conceived as an overview of artistic and pedagogic practices 
at the New Media Department at the Faculty of Fine Arts in 
Belgrade and, selected by the teachers Zoran Todorović and 
Vladimir Nikolić, it covers the works of the students rang-
ing from the first year of undergraduate studies till the final 
year of master studies. It is based on a notion that art exists 
as a debate on its own conditions and possibilities, which 
bears certain consequences in a wider social register. It is, 
basically, a debate placed within an expectations zone, on an 
empty point within arts, on the point which emits numerous 
reflexions about art but where art, substantially, does not 
exist. The search for the relevant, the understanding of a 
moment, the here and now which is always filled with var-
ious other times, that is what defines the motion of an art 
practice that we consider contemporary. At the same time, 
the discursive regime of contemporaneity is a regime that is 
not taken for granted but is also a subject for discussion. It is 
situated within discursive networks and forms an aesthetic 
frame within which this exhibition is placed.

In that respect, the exhibition displays various approaches 
that raise questions about the position of an artist and his 
role, about learning and art, about work with people and so-
cial responsibility and artist’s activism, about the language, 
body, gender and identity, geopolitics and micropolitics of 
art, the culture of informatics, etc.

With some, although rather small technical assistance by 
the Faculty, the displayed works were realized outside ac-
ademic ateliers and studios, through encounters with real 
situations and effects of the current culture and everyday 

life. Some of the situations were generated by the school 
while others came up spontaneously or were found and rec-
ognized during various research. It also means that these 
works were not created in moments of immediacy and lucid 
insights into these artists’ inner beings but that they are, 
without any illusion of immediacy, artistic research that 
this pedagogical approach supports and suggests, establish-
ing correspondence with a moment in which art nowadays 
appears. In this context, research should be understood as 
working with people through various means; through cul-
ture, politics, institutions, language, customs, etc., while it 
sometimes also implies relations towards non-human enti-
ties, which is often mediated by science as another culture.

However, the outcome of an artistic research is not a general 
knowledge but a unique, some would say singular event, the 
moment which we believe interrupts continuity. That is a 
breakthrough. That is what all of us are searching out on 
the horizon of art, using various ways of perception, which 
is always in a projection in itself, debating over what we see, 
understand and experience. 

That is how art schools develop various ways of perception or 
forms of knowledge, according to the chosen educative or art 
strategies that they identify with. Art schools are, actually, 
places of identification rather than places of distribution of 
knowledge. Identification is the only way to truly learn art. 
Even when not entirely rational, one’s choice of art school 
implies acceptance of a certain discursive-affective profile 
that we trust, which is at the same time both aesthetic and 
ideological decision, and therefore, also, a political one. 
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Рад Каква источноевропска уметница треба да буде? је 
троканална инсталација која сучељава три видео за-
писа третмана психотерапије.Током боравка у Поречу 
на пројекту Умјетник на одмору  појавило се питање, 
предлог за размишљање на тему каква источноев-
ропска уметница треба да буде.  
Овај рад представља резултат мукотрпног раз-
мишљања на ову тему. Три видеа приказују три тера-
пије код терапеута различитих усмерења. У питању 
су: гешталт терапија, психоанализа и бихејвиористич-
ка терапија.  
На свакој од ових терапија је изнет исти проблем који 
је тражио решење или бар савет од различитих тера-
пеута. То је проблем недостатка инспирације за рад и 
стрес који је то пратио.  
Овај рад даје одговор на питање: Каква источноев-
ропска уметница треба да буде?, али то ради на више 
нивоа. С једне стране, на терапијама су изнети ставови 
уметнице на ову тему, затим, терапеути су давали 
своја мишљења и на крају, излагањем себе као источ-
но-европске уметнице, ауторка даје могући одговор.  
Ипак, главни проблем којим се овај рад бави није 
просто тражење одговора на задату тему. Сам чин 
одласка на психотерапије, поред тога што приказује 
уметницу у кризи, проблематизује и критикује пози-
цију уметнице у односу на тржиште уметнисти и оче-
кивања која оно поставља.

The work What Should an East-European Woman Artist 
Be Like? is a three-channel installation which confronts 
three video recordings of the psychoanalytical treatment.  
In Poreč, during the project Artist on Vacation, a question 
cropped up, a suggestion to think about the topic what 
an east-European woman artist should be like. 
This work is a result of thinking hard about this topic. 
The three video-recordings show three therapy sessions 
with therapists of various schools: Gestalt, psychoanaly-
sis, and behavioural therapy.  
In each of those therapies, the artist presented the same 
problem that required a solution or at least a piece of advice 
from various therapists. That is the problem of the lack of 
work inspiration and the ensuing stress. This work answers 
the question: What Should an East-European Woman Artist 
Be Like? but it does that on many levels. On the one hand, 
the artist’s opinions about this topic were expressed at the 
therapies, the therapists gave their opinions and, finally, by 
exhibiting herself as an east-European artist, the author 
offers a possible answer.  
Still, the main problem that this work is trying to deal with 
is not the search for an answer. The act of taking psycho-
therapy, apart from presenting the artists in crisis, prob-
lematizes and criticizes the position of artist in relation to 
art market and the expectations it imposes upon them.

КАКВА ИСТОЧНОЕВРОПСКА УМЕТНИЦА ТРЕБА ДА БУДЕ? 
WHAT SHOULD AN EAST-EUROPEAN WOMAN ARTIST BE LIKE? 

ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ — TIJANA PETROVIĆ

троканална видео инсталација | three-channel video installation, loop 
2019.
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За овај рад сам написала један краћи списак псовки 
које се најчешће користе код нас у кући. Затим сам 
замолила укућане да прочитају то пред камером. 
Мама и сестра су пристале, тата није хтео. 

Ово су реченице које оне користе кад се изнервирају, 
али овако када нису ничим изазване постају извор 
срама и непријатности, поготово пред камером, за 
неки рад.

For the purpose of this work, I wrote down a short list of 
swearwords that are most commonly used in my family. 
Then I asked the members of my family to read them in 
front of the camera. My mom and sister agreed, but my 
dad refused to do that.

These are the sentences they use when they get irritat-
ed, but when they do it like this, without being provoked, 
they turn into a source of shame and embarrassment, 
especially in front of a camera, for a work.

видео | video, loop 
2020.

ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ — TIJANA PETROVIĆ 
РУЖНЕ РЕЧИ | BAD WORDS
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МИЛИЦА БИЛАНОВИЋ — MILICA BILANOVIĆ
ОБЕЋАЊЕ | PROMISE 

Као млада умјетница, којој тек претходи стварање вла-
стите умјетничке праксе, суочена сам са недостатком 
инспирације. Умјетничко ђеловање може у сваком мо-
менту да стане с обзиром на то да је главни погон ства-
рања радова властита инспирација и воља за ђеловањем. 
Суочивши се са овим проблемом, нашла сам се суочена 
и са кризом мишљења, стварања и ђеловања. С тога мој 
тренутни рад одвија се највише на унутрашњем плану, 
гђе покушавам да докажем себи или убиједим саму 
себе да ћу да наставим да се бавим умјетношћу, чак и у 
оваквим моментима сумње и недостатка инспирације. 
У покушају да не изневјерим очекивања која су ми по-
стављена или која сама себи задајем, одлучила сам да 
мој наредни рад направим у форми обећања. Овај рад 
представља антиципацију властитих ставова о умјет-
ничком ђеловању. То је обећање које изводим јавно и у 
ком се обавезујем да ћу да наставим да конструишем 
умјетничку праксу.

As a young artist, who has just started creating and has a 
long way to go, I face a lack of inspiration. Artistic practice 
can, at any moment, stop considering the fact that the 
driving force of the creating process is one’s own inspira-
tion and will to act. Faced with this problem, I found my-
self in crisis, crisis of thinking, creating and acting. That is 
why my current work is mostly carried out on the inner 
plan, where I try to prove to myself or persuade myself to 
continue to engage in art, even in such moments of doubt 
and lack of inspiration. In my attempt not to fail the ex-
pectations that have been set upon me or which I have 
set for myself, I have decided to create my next work in a 
form of a promise. This art piece represents the anticipa-
tion of my own views towards artistic practice. This is the 
promise I publicly make and in which I commit to myself 
as well as well as to others that I will continue to create 
and engage in art practice.

видео | video, 4’17’’ 
2019. 
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МИЛИЦА БИЛАНОВИЋ — MILICA BILANOVIĆ
СПОМЕНИК НЕСВЈЕСНОЈ СЕБИ | A MONUMENT TO MY UNCONSCIOUS SELF 
инсталација | installation 
2020.

Изолација у мом случају дошла је у право вријеме, 
тачно у моменту када су ми потпуна самоћа и врије-
ме за размишљање најпотребнији.  Размишљајући 
о томе шта ће доћи сљедеће и како ћу се понашати 
након ове глобалне промјене, непрестано наилазим на 
своје успомене из прошлости.  
Безобзирност и неукост уобичајне су карактеристике 
једне средњошколке, и прегледом својих поступака и 
размишљања која сам практиковала у средњој школи 
могу за себе рећи да сам била доиста несвјесно безо-
бзирна. Дани проведени у гимназији проведени су у 
потпуном одсутству  бриге и разумијевања вањског 
свијета. Многи поступци којих се кајем као и они 
којих се поносим сада су вивидно присутни у мојим 
сјећањима.  
Привјесак који носим на кључевима опомиње ме да 
схватим да сваки мој поступак веже се за одређени 
простор и вријеме у ком сам се налазила, те за идео-
логију за коју сам била везана и коју сам слијепо по-
штовала. Привјесак на мојим кључевима представља 
сребрнкасти метални број, четворку која је била дио 
споменика у ком су уклесана имена и презимена, 
датуми рођења и смрти жртава посљедњег рата у 
БиХ. Број 4 сам скинула са споменика када сам има-
ла 13 година,  заједно са неколико другарица које су 
скидале иницијале својих симпатија, иницијале или 
читава имена и презимена, остављајући споменик 
скрнављен у недостатку свјетуцавих бројева и слова.  

Четворку сам одабрала јер сам вјеровала да је то мој 
сретан број, а нисам имала симпатију те сам морала 
наћи свој начин како бих могла  учествовати у игри.  
Те ноћи сањала сам да је у новинама изашао наслов 
“Млади деликвенти уништавају споменике жртвама рата 
“. Сачувала сам четворку као привјесак на кључевима, 
како би ме стално опомињао на нешто у чему сам уче-
ствовала под притиском и жељом за припадањем.  
Схватам да позиција у којој сам се нашла са 13 годи-
на говори о мојој несвјесној послушности у извођењу 
овог  себичног чина, те тек након 10 година од тог 
чина, постајем свјесна свог безобезирног понашања и 
из жеље за искупљењем одлучујем направити споме-
ник несвјесној себи.

In my case, the isolation came right on time, in the mo-
ment when I truly needed a complete solitude and some 
time to think. By thinking about what comes next and 
how I will behave after this global change, I keep coming 
upon my memories. 
Recklessness and ignorance are typical for a high-school 
girl and, thinking about the actions and thoughts I had 
back in high school, I could say that I was rather un-
consciously reckless. I spent my high-school days in a 
complete absence of care for the outside world or any 
understanding of it. Many actions that I regret, as well as 

the ones I am proud of have become my vivid memories. 
My keychain reminds me of the necessity to understand 
that each of my actions is related to a certain space 
and time, and the ideology that I blindly followed back 
then. My keychain is a silver metal number 4 which 
was a part of the monument with engraved names and 
surnames, dates of birth and dates of death of the vic-
tims in the last war in Bosnia and Hercegovina. I took 
that number 4 when I was 13, together with a couple 
of friends who used to take the initials of the boys they 
had crush on, even the full names and last names, 
leaving the monument desecrated. I chose number 4 
because I believed it to be a lucky number and, since I 
did not have a crush on anyone, I had to find my way to 
participate in the game. That night, I had a dream that 
an article “Young Delinquents Desecrate Monument to 
War Victims” was published in the newspapers. I kept 
that number four as a keychain to remind me of some-
thing I did under the peer-pressure and due to a wish to 
belong.  
I am aware of the fact that the situation that I found 
myself in when I was 13 speaks of my unconscious 
obedience in this act, and only now, ten years later, do I 
become aware of my recklessness, so I decide to redeem 
myself by creating a monument to my unconscious self. 



18|

IVANA KOSANOVIĆ — IVANA KOSANOVIĆ
КАКО ПОПИТИ ЧАШУ ВОДЕ – ДИЈАЛОГ СА МАРИНОМ АБРАМОВИЋ 
IVANA KOSANOVIĆ, HOW TO DRINK A GLASS OF WATER – A DIALOGUE  
WITH MARINA ABRAMOVIĆ  

Одлучила сам да спроведем вежбу коју је Марина 
Абрамовић радила са својим студентима, која под-
разумева испијање чаше воде са пуном свешћу. 
Слушајући глас Марине која даје савет младим умет-
ницима, узела сам чашу воде и дала све од себе да до 
танчина испратим њене инструкције. Док то радим, 
постављам и питање – “Ко изводи ову вежбу?”

I decided to perform an exercise that Marina Abramović 
did with her students, and that is - to drink a glass of 
water with full self-awareness. Listening directly to Ma-
rina’s voice giving advice to young artists, I took a glass 
of water in my hand and put all my effort to follow her 
instructions to the letter. At the same time, by doing 
that, I raise a question - “Who does this performance?”

видео | video, 7’51’’  
2020.
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МИЛЕНА ПЕШУТ — MILENA PEŠUT
TOUCH ME 

,Летимичан поглед припада невербалном поретку 
контакта, без сумње чисто идеалног, али ударнијег у 
суштини, зато што боље прелази преко и иде даље под 
ствари. Клиничко око открива да је сродно новом чулу 
које му прописује своју норму и своју епистемолошку 
структуру; то више није ухо окренуто према неком 
говору, то је кажипрст што опипава дубине. Отуда та 
метафора такта којом ће лекари непрестано дефиниса-
ти шта је њихов летимичан поглед.“

Мишел Фуко ,,Рађање клинике“,  
поглавље Видети, знати.

“A brief glance belongs to a non-verbal system of con-
tacts, indisputably ideal but more striking in its essence 
because it moves more successfully over and goes deeper 
into things. The clinical eye discovers that is akin to the 
new Sense which he prescribes its norm and its episte-
mological structure; it is no longer ear facing a speech, it 
is a forefinger as feeling the depths.

Michele Foucolut ,,The Birth of the Clinic“,  
Seeing and Knowing.

двоканална видео пројекција (AVI), 11’24” 
two-channel video projection (AVI), 11’24” 
2016.
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LAZAR ZAGRAĐANIN — LAZAR ZAGRAĐANIN
БЕЗ НАЗИВА | UNTITLED 

Упутство:

Апликација је прилагођена Android оперативном 
систему. Можете је преузети скенирањем QR кода(за 
то вам је потребна QR code scanner апликација) који 
се налази испод текста или помоћу линка https://bit.
ly/2F83c7Y . Када инсталирате апликацију и отворите 
је први пут, потребно је да је искључите и поново по-
кренете да би се активирала.

При креирању рекламног материјала, произвођачи 
бирају речи и исказе којима се људима обећавају 
срећа, лепота, младост, љубав, блискост иако функ-
ција прозвода који се рекламира често није намењен 
испуњавању ових потреба. Маркетинг рачуна на недо-
статке, односно на осећај људи да им нешто недостаје 
и настоји да нас убеди да се куповином одређеног 
производа ти недостаци могу надокнадити. АР апли-
кација полази од ове логике. Поруке које се скенирају 
се преводе у негативне - оне које јасније указују на 
недостатке људи који су циљна група за те производе. 
Овај рад има за циљ да интервенише у потрошачком 
систему, стварајући аверзију према производима, на 
начин сличан ономе на који се ствара привлачност 
према истим.

Instructions:

This app works on Android phones. It can be down-
loaded by scaning the QR code below (QR code scanner 
required), or by visiting this link https://bit.ly/2F83c7Y. 
After you install the app and open it for the first time, 
you might need to close it and start it again in order to 
activate it.

This work is an Augmented reality Android app which 
can be used in any supermarket or grocery store. It scans 
messages on plenty of products and converts them into 
the opposite ones. It recognizes messages which are 
frequently used in marketing to persuade people to buy 
products. Those messages promise youth, happiness, 
beauty, love, success etc. By converting those messages, 
my AR app creates aversion towards those products in a 
same way advertisement induces people to buy a certain 
product. The aim of this piece is to highlight the fact 
that advertisement counts on the feeling of emptiness 
and not being good enough, which are based on standard 
of society in which advertisement plays a significant role 
nowadays.

AR апликација, инсталација | AR app, installation 
2019.
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АЛЕКСАНДРИНА БОШЊАК—ALEKSANDRINA BOŠNJAK 
QUEER REP MAP 

QUEER REP MAP је истраживачки пројекат у форми 
дигиталне мапе. Предмет истраживања обухвата исто-
ријско присуство квир идентитета у популарној кул-
тури и ретроактивно квировање модерне уметности, 
литературе и индустрије забаве. Квир ишчитавања 
текстова културе реконтекстуализују историју из пер-
спективе одређених маргинализованих искустава која 
конституишу поткултуре у експанзији. Ове праксе су 
у фокусу пројекта QUEER REP MAP, који прати исто-
ријски развој квир представа у модерном добу – од 
модерних интерпретација антике до формираања 
савремених квир идентитета. Дигитална мапа пред-
ставља мрежу изабраних релевантних примера у но-
вијој историји ненормативних наратива и уписивања 
квир теорије у њих.

Мапа се састоји од слика означених кликабилним 
звездицама које воде до места на интернету на којима 
се налазе различите врсте текстуалног  материјала 
(студије, есеји, блогови, подкастови…). Текстови на 
овим платформама, дела великог броја аутора, одгова-
рају полазним сликама на мапи. 

Интернет страници на којој се налази рад QUEER REP 
MAP приступа се помоћу неке од телефонских апли-
кација које читају QR код. 

QUEER REP MAP is a research project in the form of 
a digital map. The research subject includes historical 
presence of queer identities in popular culture and 
retroactive queering of modern art, literature and en-
tertainment industry. Queer reading of cultural texts 
recontextualizes history from the perspective of certain 
marginalized experiences, which constitute subcultures 
in expansion. These practices are the focus of the QUEER 
REP MAP project, which follows the historical develop-
ment of queer images in the modern age - from modern 
interpretations of antiquity to the formation of con-
temporary queer identities. The digital map represents 
a network of selected relevant instances in the recent 
history of non-normative narratives and the applying of 
queer theory to them.

The map consists of images marked with clickable stars 
that link to sites on the internet with various types of 
textual material (studies, essays, blogs, podcasts...). The 
texts on these platforms, works of a large number of 
authors, correspond to the starting points on the map.

The web page that hosts the QUEER REP MAP can be ac-
cessed by using one of the phone apps that read QR code. 

дигитална мапа, принт | digital map, print 
2020.
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АНАСТАСИЈА ПАВИЋ — ANASTASIJA PAVIĆ
SELF-CARE 

Пракса преузимања активне улоге у старању о себи и 
очувању своје среће и здравља, посебно у периодима 
у којима смо изложени повишеном стресу.

The practice of taking an active role in protecting one’s 
own well-being and happiness, in particular during peri-
ods of stress.  

видео | video loop 
2019.
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ИСИДОРА ПЕЈОВИЋ — ISIDORA PEJOVIĆ
УМЕТНИЦА НА БАЛКАНУ | WOMAN ARTISTS IN THE BALKANS 

Упутство:  
Покренути “index.html” у интернет претраживачу.  
Кликом миша било где на екран, генерисаће се нови текст. 

Уметница на Балкану је текстуални, генеративни ма-
нифест. Током боравка у Поречу на програму Умјет-
ник на одмору, отворило се питање “Каква треба бити 
источноевропска уметница?” Овај рад је произашао 
из ауторефлексије ауторке на ту тему, као и из њеног 
осећаја неадекватности да је сама до краја разуме.  
Уметнице различитих генерација из бивших југосло-
венских република, које активно стварају и настоје да 
живе од своје уметности, позване су да размисле и 
искрено напишу текст о томе шта за њих значи то што 
су уметнице на Балкану у савременом контексту. Њих 
двадесет је написало и послало текстове. Тих двадесет 
текстова убачено је у донекле модификован алгоритам 
београдског уметника и професора Уроша Крчадин-
ца који је он користио за генерисање поезије. У раду 
Уметница на Балкану алгоритам генерише манифест. 
Текст је алгоритмом сведен на ниво правописне и 
лингвистичке тачности, али кроз генерисање самог 
текста путем алгоритма, њему се губи природни сми-
сао и ток. Циљ рада је да, користећи форму манифе-
ста, призове читаоца у хаотичну стварност могућности 
аутора у овој средини, правећи отклон од стварности 
на нео-дадаистички начин, остављајући програму да 
арбитрарно слаже изјаве, не с циљем да пружи ин-
формацију, већ осећај.

Instruction: 
Open “index.html” in an Internet browser 
Clicking anywhere on the screen will generate a new text. 

Woman Artist in the Balkans is a textual, generative 
manifest. In Poreč, during the project Artist on Vacation, 
a question cropped up, a suggestion to think about the 
topic “What should an East-European woman artist be 
like?” This work is the result of the author’s self-reflec-
tion about the topic, and her feeling of inadequacy to 
thoroughly understand it. 
Women artists of various generations from ex-Yu repub-
lics, who are actively creating and trying to live off their 
art, were invited to think and write an honest text about 
what being a woman artist in the Balkans nowadays 
means to them. Those twenty texts were then fed into 
a somewhat modified algorithm made by the Belgrade 
artist and professor Uroš Krčadinac, which he used for 
generating poetry. In the work Woman Artists in the 
Balkans, the algorithm generates the manifest. 
The algorithm reduces the text to the level of orthogra- 
phic and linguistic accuracy, but the very process of be-
ing generated destroys its sense and flow. The aim of the 
work is to use the form of a manifest to invite the reader 
into the chaotic reality of the possibility of an author in 
this surroundings, creating a step away from the reality 
in a neo-Dadaist manner, letting the programme arrange 
the statements arbitrarily, not in order to offer informa-
tion, but to offer a feeling.

генеративни рад | generative work 
2019.
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ЈЕЛЕНА ЈОВЧИЋ — JELENA JOVČIĆ 
НЕВИДЉИВИ – ПОРТРЕТИ | THE INVISIBLE – PORTRAITS   

„Невидљиви – портрети“ је А/В вишеканална инста-
лација отвореног типа која је део ширег пројекта 
„Невидљиви“. Позива се на Ранциèре -ов појам не-
видљивости и проблематизује потлаченост дела 
популације која је губитком пословне способности 
постала грађански мртва и невидљива. Сваки портрет 
је изложен у засебном дигиталном раму и има соп-
ствени звучни излаз. Укључивањем дигиталног рама 
у инсталацију измешта се подразумевајућа презента-
ција лика Невидљивих у друштву који скоро никада не 
налазе своје место у излозима фотографских радњи, 
на зидовима породичних станова и у затвореним ин-
ституцијама где је свака персонализација забрањена.  
Сваки видео представља један вид видео перформанса 
у којем Невидљиви читају делове Устава који се односе 
на све грађане друштва, али не и на њих. У овом делу 
рада се идентификују места њиховог „искључења“ кроз 
законску праксу и механизме формирања подразу-
мевајућег контекста субјекта који тиме губи моћ да 
се политично изјави. Овде се контраст ствара у јукста 
позицији слике и изговореног. Актер изговара делове 
текстова Устава који се привидно односе на њега/њу, 
али у реалности ствар је супротна.  
„Невидљиви - портрети“ пред публиком отварају 
простор „сусрета“, може се рећи и „експеримента“ 
између посматрача и „изложених“. Рад у интеракцији 
са посматрачем покреће поље когнитивне дисонанце 
и границе културно прихватљивог у њему као судео-
нику друштва.

“The Invisible – Portraits” is an A/V open-type 
multi-channel installation which is a part of a broader 
project “The Invisible”. It relies on Rancière’s notion of 
invisibility and problematizes the submission of a part 
of population which, having lost their ability to work, 
became invisible and dead for the civic society. Each 
portrait is exhibited in its own digital frame and has its 
own audio output.  By switching digital frame into in-
stallation, the assumed presentation of the Invisible gets 
displaced in a society in which they almost never find 
their place in the windows of photo shops, on the walls 
of family apartments and in closed institutions in which 
any personalization is strictly forbidden.  
Each video is a form of video performance in which the 
Invisible read parts of the Constitution that apply to all 
the citizens, except to them. This part of the work iden-
tifies points of their “exclusion” through legal practice 
and the mechanisms of the creation of assumed context 
of a subject which thus loses the power to express its 
political stance. The contrast is here created through a 
juxtaposition of the image and what is being said. The 
participant utters parts of the Constitution that seeming-
ly apply to him/her, while, in reality, things are different.  
“The Invisible – Portraits” opens a meeting point, one 
could call it an experiment, between the observers and 
“the exhibited”. The interaction with the observer pro-
vokes a cognitive dissonance and the limits of culturally 
acceptable in him as a part of the society.

3-канална видео инсталација | 3-channel video installation, loop 
2017.
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ИВА ПАЛУРОВИЋ — IVA PALUROVIĆ 
ПОЛИЦИЈИСКИ ЧАС У ГЕПЕКУ | CURFEW IN A CAR TRUNK 

Превезла сам се са једне локације на другу у гепеку 
током трајања полицијског часа. Жена која вози кола 
има дозволу за кретање јер је медицински радник. 
Током снимања нас је зауставила полиција...

One night during the curfew, I got transferred from one 
location to another in a car trunk. The woman driving 
the car has a permission to move about because she is a 
medical worker. During the filming, we got pulled over 
by the police…

видео | video, 5’28’’ 
2020.
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СОФИЈА МИЛОШЕВИЋ — SOFIJA MILOŠEVIĆ 

‘Венерин’ симбол везем на сопственом длану, порука-
ма од којих се очекује да знају да везу и раде стерео-
типне ‘женске послове’.

I stitch the symbol of Venus onto my palm, onto my 
hands that are expected to know how to stitch and per-
form other stereotypical “female work”.

ВЕНЕРА | VENUS 

видео | video, 17’54’’ 
2019. 

ph Tanja Drobnjak © 2020
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ТАМАРА МАРКОВИЋ —TAMARA MARKOVIĆ 
РАДНИК | WORKER 

Невидљив члан заједнице је доведен и плаћен да про-
си за време отварања изложбе. Циљ ми је да поставим 
питање ко све има право на рад, и коме је намењена 
уметност. Перформанс је преношен уживо преко ин-
стаграма и емитован на екрану у простору галерије.

An invisible member of the community is brought and 
payed to beg at the opening of the exhibition. My aim is 
to pose the question who has the right to work and who 
is art meant for. The performance is live streamed via 
Instagram and broadcasted via a monitor mounted in 
the gallery.

видео перформанс | video performance, 120’ 
2019.
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инсталација 100x70cm (40 фотографија, 6x4cm)  
installation 100x70cm (40 photos, 6x4cm)  
2020.

Испијањем 3 литре воде дневно током 40 дана карантина, 
покушавам да утичем на изглед свог тела водећи се чиње-
ницом да је људско тело састављено већином од воде. Током 
тог периода сваког дана сам правила по једну фотографију 
свог портрета, стварајући тако документацију овог процеса. 

By drinking 3l of water over 40 days of the quarantine, I am 
trying to make an impact on how my body looks like, clinging 
onto the fact that human body is mostly made of water. Over 
that period, I take daily photos of my portrait thus document-
ing the process.

МИЛИЦА ЕРКИЋ — MILICA ERKIĆ
ХИДРАТАЦИЈА | HYDRATION
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ТАДИЈА СПАСОЈЕВИЋ — TADIJA SPASOJEVIĆ
DEATHMATCH 

Док играм Deathmatch у CS:GO видео игри читам реченице 
из новинских чланака које описују пандемију Covida -19. 
Тим поступком смештам дешавања из реалног света у мод 
видео игре где побеђује она страна чији играчи убију више 
противника. 

While playing Deathmatch in CS:GO videogame, I’m reading 
sentences from newspapers articles about the COVID-19 pan-
demics. That way, I am placing real-life events into the mode 
of a videogame in which whoever kills more opponents wins.

видео | video, 10’27” 
2020.
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Arts and Podroom gallery and be able to realize new editions of influence project biennially.
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Дробњак, уметници] ; [превод Весна Радовановић] = 
[InFLUenca] : Proposals and statements in a debate : [3.9 
- 1.10.2020., Gallery Podroom] / [author of the text Zoran 
Todorović] ; [photo Milan Kralj, Tanja Drobnjak, artists] 
; [translation Vesna Radovanović]. - Београд : Културни 
центар Београда = Belgrade : The Cultural Centre of 
Belgrade, 2020 (Београд : Службени гласник). - 42 стр. 
: фотогр. ; 22 cm 
 
Упоредо срп. текст и и енгл. превод. - Тираж 200. 
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Изложбени каталози 
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Изложбу су подржали Град Београд – 
Секретаријат за културу, Министарство 
културе и информисања Републике Србије |  
Supported by the City of Belgrade – 
Secretary for Culture, Ministry of Culture 
and Information of the Republic of Serbia
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