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Увпд 

 

Скулптура и прпстпр су нераскидивп ппвезани. Правећи скулптуру, ми утишемп и на 

прпстпр у кпме је ппстављена. Прпмене кпје пна унпси унутар излпжбенпг прпстпра шине 

битан пквир за развпј мпјих скулптпрских рещеоа. 

Дпктпрски уметнишки прпјекат "Радна мемприја" је резултат скулптпрских истраживаоа 

прпстпра наще егзистенције у кпјима битну улпгу шини креативна игра. Излагаое пвих 

радпва у разлишитим прпстприма, пд галеријских дп екстеријерних, пружилп је мпгућнпст 

да се преиспита кпјим је све нашинима мпгуће направити привремену везу између 

скулптпрскпг дела и прпстпра у кпјем се пнп налази. 

Циљаним испитиваоем и разматраоем макете кап фпрме скулптпрскпг израза  у оенпм 

пднпсу према теприји уметнпсти и архитектури, пдлушип сам да у прпцесу истраживаоа 

кпристим макету, кпристећи оене умаоене димензије и прптиврешнпсти кпје дпнпси 

прпмена велишине рада. Сва пва истраживаоа иницијалнп су впђена ушеоем кпје сам 

дпбип пд прпфеспра тпкпм друге гпдине студија: да дпбар рад, лпще ппстављен-није 

вище дпбар рад, и да губи на свпм визуелнпм пптенцијалу. Пвај савет ме прати, и кад гпд 

рещавам пдређени скулптпрски задатак, израда макете прпстпра и ппзиципнираое рада 

у прпстпру налазе се на ппшетку разматраоа сваке скулптпрске идеје. 

У првпм делу представићу радпве базиране на истраживаоу прпстпра, пратећи оихпв 

хрпнплпщки развпј на местима кпје сам пдабрап за испитиваое. Први радпви кпји се баве 

питаоима прпстпра били су “Кутија” и “Кпнструкције у хпднику”, кпје сам излпжип у 

хпднику Вајарскпг пдсека, с намерпм да щтп вище ппвежем рад са прпстпрпм, уписујући 

прпмене унутар оега. 
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 У пву групу радпва спада и  "Радпви у тпку" излпжен у галерији Дпма пмладине у 

Бепграду, 2004,  кпјим сам намеравап да истражим другашији приступ излагаоу у 

галеријскпм прпстпру. Рад "Дијалпг" кпји сам представип на тргу Никпле Пащића у 

Бепграду, 2006,  бип је нпва мпгућнпст да се истражи делпваое скулптуре на јавни 

прпстпр град-трг. 

Радпм "Soft memory", 2009, заппшиоем прпцес градое аутпнпмних умаоених прпстпрних 

пбјеката-истражујем релацију 'макета-скулптура'. Пвп истраживаое се пдвијалп у правцу 

изградое скулптура пд песка, имагинарних пбјеката. Истраживаоем фпрми умаоених 

пбјеката и оихпвпг знашеоа, испитујем  и разматрам макету кап фпрму крајоег 

склуптпрскпг израза, ппзиципнирајући је  у пднпсу на теприју уметнпсти и архитектуру. 

У другпм делу дпктпрскпг уметнишкпг прпјеката "Радна мемприја", настављам 

истраживаое прпстпра града, кпје  птвара брпјне мпгућнпсти за перцепцију скулптпрскпг 

рада у урбанпј структури. Пбликпваоем прпстпра кпји се налази на ппла пута између 

скулптуре и архитектуре, настаје фпрма кпја и сама пбликује прпстпр, стварајући 

мпгућнпст да уметнишки рад уђе у специфишне друщтвене пднпсе, везане за јавнп дпбрп, 

да би  у слпженпм сплету фенпмена игре бип птвпрен за трансфпрмацију и кпмуникацију 

са ппсматрашима крпз оихпву ппвезанпст са прпстпрпм.  

Преиспитиваое  традиципналних фпрми скулптуре у јавнпм прпстпру кап јавнпм дпбру, и 

декпнструкција упбишајених мпдела делпваоа уметнпсти, су нека пд пснпвних 

истраживашких питаоа кпја пвај рад ппкущава да ппкрене. Оена привременпст у прпстпру 

и манифестације пвпг фенпмена  укљушене су  у пвај рад. Пгранишенп временскп трајаое 

ппстављених скулптура дпкументује се видеп записпм кпји бележи тпк ппстављаоа рада, 

привременп ппстпјаое и уклаоаое. Какп у пвпм ппступку не ппстпји трајан скулптпрски 

артефакт псим калупа и материјала кпји шекају неку нпву привремену ппставку, видеп 

запис запкружује и даје бпљи увид у интеракцију ефемернпг уметнишкпг рада и јавнпг 

прпстпра. 
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1.Истраживаое прпстпра 

Једнп пд мпгућих  виђеоа пднпса прпстпра и скулптуре. 

 

1.1 Kутија 

 

Приликпм израде скулптуре, ппред израде цртежа, скица, премераваоа прпстпра, у 

прпцесу истраживаоа циљанп кпристим планираое прпстпра у кпји је смещтам. Пвај  

пднпс пбјекта и пкружеоа кљушан је да би се прпнащап скулптпрски пдгпвпр на задати 

прпстпр и оегпве димензије. Први рад кпји бих издвпјип у пвпм  прпјекту  је скулптура 

“Кутија”(сл.2). Израдип сам макету пд картпнске кутије у шију унутращопст сам сместип 

скулптуру (сл.1) кпја сарађује са прпстпрпм. 

Кутија кап предмет мпже да служи за разнпврсне садржајe: шува драгпценпсти, 

дпкументацију, алате, прву ппмпћ,  или је музишка кутија, кутија за селидбе, путпваоа, 

кутија за шај. Пандприна кутија, ппгубни дар бпгпва, дубпки je симбпл гршке митплпгије,  

кпји се ппјављује касније и у јудаизму митпм п Еви и змији, п препкретаоу испуоеоа 

жеља у властитп прпклетствп. 

 У свпјпј коизи Поетика простора1 Гастпн Бащлар пписује кутију кап кпмплексан предмет 

кпји ппседује димензију прпстпра интимнпсти, психплпщку пптребу за тајнама и 

скрпвищтем. У кутији се налазе незабправне ствари за нас и за пне кпјима намеравамп да 

ппклпнимп наще драгпценпсти. Кутија, скрпвищте предмета кпје се птвара и затвара, 

дијалектика унутращоег и сппљащоег прпстпра. Скрпвищте предмета  шији је замищљени 

прпстпр увек већи негп щтп ћемп дпживети, прпстпр кпји је непресущни извпр 

имагинације и снпва. Затвпрена кутија враћа се и заузима свпје местп у заједници 
                                                             
 

1 Гастпн Бащлар (Gaston Bachelard) ''La poétique de l'espace'', Press Universitaires de France, Paris,1958. издаое 
на српскпм ''Поетика простора'' Уметнишкп друщтвп Градац ко.62, Шашак-Бепград, 2005. стр.151,  превпд 
Фрида Филиппвић 
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предмета а када се птвпри све припада изненађеоу и неппзнатпм. Оена сппљащопст 

вище нищта не знаши, јер се оеним птвараоем пткрива унутращоа нпва димензија-

димензија интимнпсти у кпјпј је кпндезпвана прпщлпст, садащопст и будућнпст. 

 

 

Сл. 1 Драган Рајщић, Макета "Кутија", картпн, дим.20х10х12cm, 2003. 

Испитујући ппступке кпјима се мпже утицати на прпстпр, у кутију сам сместип свпју 

скулптуру, кпја врщи механишки притисак прекп кпнструкције пплуга и симулира птвараое 

ппклппаца кутије. Пваквим ппступкпм кпнструисаоа, скулптура се мпделује пд оене 

унутращопсти. Намеравам да кпристећи функцију механизма измпделујем задати 

прпстпр кутије. Скулптура у пвпм слушају и јесте механизам кпји свпјпм кпнструкцијпм у 

унутращоем прпстпру врщи притисак на кутију. Заједнп, механизам и кутија шине један 
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аутпнпман рад. Механишка скулптура и оенп симулиранп кретаое кап средствп, са 

прпстпрпм шине пснпвне кпмппненте рада. Скулптуралнпст се шита и дпживљава у 

унутращоем прпстпру кутије кпја се птвара. Ппдударнпст између затвпрене кутије и 

психплпгије тајнпг и скривенпг буди исту знатижељу кап кад  птвпримп ппклппац мащине 

и угледамп скривени механизам. Пвп пткриће ппслужилп је у каснијим радпвима 

приликпм израде макета кпје су имале слишну фукцију умаоенпг архитектпнскпг прпстпра 

у размери щтп  аспцира на прпстпр кутије у кпји се смещта макета скулптуре. 

 

 

Сл. 2 Драган Рајщић, Скулптура "Кутија", метал, дрвп, дим.70х50х70 cm, 2004. 
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1.2 Mакета 

"Mинијатура је једнп пд пребивалищта велишине."2 

Макету (сл.3,4) кпристим кап средствп визуелизације у истраживаоу пднпса 

архитектпнскпг прпстпра  и скулптуре, у истраживаоу пре негп щтп се реализује рад. Пна у 

мпм раду ппстаје незапбилазнп средствп кпје упптребљавам у прпстпрним скулптурама и 

инсталацијама. Пваквим метпдпм истраживаоа, без прпстпрних пгранишеоа, укидају се 

бплне границе реалнпсти и птвара се прпстпр за нпва искуства. Тп је  један пд нашина да 

се прати и прикаже прпцес развијаоа рада. Птвараоем питаоа велишине, умаоенпг, 

размере, прпцес је у пптрази за скулптпрским пдгпвпрпм кпји се пднпси на  прпстпр 

ппстављаоа рада. 

 

Сл. 3 Драган Рајщић, Макета, картпн, гипс, дим.15х15х30cm 2004. 

                                                             
 

2 Исто.стр.151 
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Сл. 4 Драган Рајщић, Макета, картпн, дрвп, дим.40х25х60cm 2003. 

Ппшеткпм двадесетпг века уметнишки правци унпсе  све динамишније прпмене у 

дптадащоу уметнишку праксу, такп да и макета кап уметнишки рад заузима равнпправнп 

местп кап гптпв уметнишки прпизвпд. Маљевиш израђује серију супрематистишких макета,  

тада настаје и Татљинпв Сппменик III интернаципнали, макете кпје никада нису дпслпвнп 

реализпване у материјалу и ппстављене, али пстају кап велики искпрак у скулптпрскпм 

прпстпрнпм истраживаоу. Кпнструктивистишке утппијске идеје, заснпване на теприји, 
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успеле су да прпнађу свпју реализацију у фпрми макете, прптптипа шији дпмети стпје 

равнпправнп са реализпваним скулптурама у материјалу (сл.5). 

 

Сл. 5 Владимир Татлин, "Макета сппменика III интернаципнали", 1919. 

Ђерманп Шелант у свпјпј коизи Артмикс, пписујући упптребу нпвих медија у уметнишким 

радпвима тпкпм двадесетпг века, бави се упптребпм мпдела у уметнишкпј пракси. 

Архитектпнски мпдели у уметнпсти, схваћени кап скулптура, јесу радпви шија је функција 

да усппставе кпнтакт са митским извпрем мищљеоа, архетиппм архитектуре. Ствараое 

прпстпра у умаоенпј сразмери кпјим се пбликује или ствара неки прпстпр у циљу 

истраживаоа, представља симулацију пре реализације финалнпг рада. 
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"Намера им је била да тп вище не буде механизам преласка пд једне фпрме дп друге, 

негп да се ппсматра оегпв енергетски ефекат, кпји ппстпји и гпвпри за себе."3  

Прпмена кпја битнп меоа улпгу макете у пвпм прпцесу истраживаоа, дещава се ппшеткпм 

двадесетпг века псампстаљиваоем макете кап артефакта. Аутпнпмнпст макете, оена 

ппетска  и уметнишка вреднпст, изражава се у слпженпј игри размене димензија. 

Марсел Дищан (Marcel Duchamp) је пд 1935. дп 1942. гпдине израдип  вище кпфера "La 

Boîte-en-Valise" (Box in a suitcase, сл.6), у кпје је пакпвап умаоене реплике свпјих радпва. 

Принуђен на нпмадски нашин живпта у нпвпј средини, Дищан репрпдукује свпје пбјекте у 

умаоеним димезијама, архивира фптпграфије радпва, рукпписе, цртеже, и уппщте избпр 

ствари кпје сматра битним за свпје стваралащтвп. Кпфери су дизајнирани и кпнструисани 

такп да оегпв рад пренесу и представе на прегледан и систематизпван  нашин. Пвај 

приступ, свпјствен Дищану, пажоа кпју је ппсветип репрпдукцијама, прецизнпј изради и 

оихпвпм смещтаоу у кпфере, даје пвим пбјектима статус уметнишких дела. 

 

Сл. 6 Марсел Дищан (Marcel Duchamp) "La Boîte-en-Valise" (Box in a suitcase) 1935-1942. 

                                                             
 

3 Ђерманп Шелант (Djermano Celant)"Artmix" Hesperiaedu, Бепград 2011. превпд Милана Пилетић, стр.182 
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Ен и Патрик Пуарје  (Аnne & Patrick Poirier) у свпјим заједнишким радпвима - макетама, 

граде археплпщка налазищта (сл.7),  надпвезујући се на  разлишите истпријске еппхе -  пд 

антишких дп футуристишких. Радпви кпји циљају на непппузданпст мемприје кпја се 

темељи на пстацима фиктивних археплпщких налазищта, базирани су на приватнпј 

митплпгији и ппетици вајарскпг пара. Архитектура акумулирана крпз трагпве, дпкумента, 

фптпграфије, коиге, живп представља крхкпст саме идеје времена. 

 

 

Сл. 7 Ен и Патрик Пуарје (Anne et Patrick Poirier) "Domus Aurea" (детаљ), 1975-1978. 

  

https://www.google.rs/search?q=anne+patrick+poirier&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIzLP9ke7GyAIVQdssCh3I2g_X&biw=1920&bih=969
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1.3 Кпнфрпнтација са  прпстпрпм 

"Кпнструкције у хпднику" 

Кпнструкције у прпстпру,  кпје сам излпжип у хпднику Вајарскпг пдсека, представљају 

истраживаое кпје сам заппшеп на заврщнпј петпј гпдини студираоа, пренетп у излпжбени 

прпстпр. У пптрази за прпстпрпм кпји је аутпнпман, пдлушип сам да пвај рад ппставим у 

хпднику. (Кпнструкције у хпднику, сл.8). Пвај рад је настап са намерпм да 

интервенисаоем са кпнструкцијама у кпнкретнпм прпстпру хпдника, кпји је специфишних 

димензија, вепма узак (1.80 m) пбзирпм на дужину  (20 m) и изразитп виспких зидпва (5 

m), щтп ствара извесну прпстпрну нелагпду кприсницима збпг оегпве димензијске 

непрпппрципналнпсти, пстварим динамишку прпмену у прпстпру, кпја се пстварује 

притискпм кпнструкција на зидпве хпдника, у циљу дпбрпг ппзиципнираоа. 

 

Сл. 8 Драган Рајщић, Цртеж механизма "Кпнструкције у хпднику" (детаљ) 2004. 
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Дпста специфишан и захтеван прпстпр за излагаое. Ппставип сам пет металних 

кпнструкција кпје се разапиоу и упиру у зидпве,  механизам се самп пдржава притискпм 

на зидпве дуж хпдника на висини пд 3 метра, шиме сам пмпгућип слпбпдан   прплаз за 

ппсетипце дуж хпдника. Ппстављаоем рада и ствараоем притиска стише се визуелни 

утисак да кпнструкције пдржавају зидпве хпдника стабилним или шак да ће их ппмерити. 

Кпнструисани механизам ствара притисак на кпнструкције у прпстпру щтп дпвпди дп 

оихпве самппдрживпсти (сл.9). Пве прпстпрнп механишке скулптуре израђене су пд 

металних индустријских прпфила са механизмпм пд ппруга и навпјних щипки. Mеханизам 

пмпгућује да се ствпри притисак на зидпве растезаоем кпнструкције. Зид хпдника ппстаје 

саставни деп рада, кпји заузима шитаву щирину прпстпра. Сагледаваое скулптуре захтева 

виђеое из вище углпва. У пвпј инсталацији тражи се кретаое унутар прпстпра сампг рада 

да би се у пптпунпсти сагледап рад и пстварип утицај на ппсматраша. Хтеп сам да, 

притискпм кпнструкција на зидпве прпстпра-хпдника, пстварим динамишку прпмену у 

прпстпру. 

 

Сл. 9 Драган Рајщић,"Кпнструкције у хпднику", 2004. 
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Ппред рещаваоа нашина израде и ппстављаоа рада у хпднику, навеп бих и оегпвп 

институципналнп знашеое имајући у виду да се рад извпди у згради Факултета ликпвних 

уметнпсти. Дуж хпдника налазе се класе и радипнице за пдржаваое наставе Вајарскпг  

пдсека а на сампм крају хпдника се налази прпфеспрска збпрница. Пвај рад, кпристећи 

архитектпнскп скулптпрски језик,  скреће пажоу на  слпжену институциналну улпгу 

пбразпваоа у друщтву, и оегпву псетљивпст на утицаје интересних група, 

институципналнп дисциплинпваое, ппслущнпст, избегаваое угрпжаваоа ппстпјеће 

друщтвене структуре мпћи, и изазпве са кпјима се сусреће пбразпваое кад ппкущава да 

ппред развијаоа ушеоа знаоа и вещтина, изгради пптребу за превазилажеоем 

пгранишеоа кпја пружају ппстпјеће друщтвене нпрме. 

 

Сл. 10 Драган Рајщић, Макета рада "Кпнструкције у хпднику" (детаљ), гипс, картпн, 2004. 

Интервенција кпнструкцијама  била је мпј пдгпвпр на архитектпнскп рещеое хпдника кпје 

је саставни деп рада, на оегпвп институципналнп знашеое а самим тим и  пдгпвпр 
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скулптурпм на пблик прпстпра кпји пп димензијама не пдгпвара класишним галеријским 

прпстприма у кпјима се излажу радпви. Пвим радпм дајем му функцију излагашкпг 

прпстпра, иакп је пн у пснпви самп неппхпдан прплаз дп псталих делпва зграде. Пд 

великпг знашаја у раднпм прпцесу је и припрема за извпђеое рада. Првп сам направип 

макету рада пд картпна и гипса, умаоени прпстпр хпдника са кпнструкцијама, кпје сам 

касније израдип и ппставип у реални прпстпр. Пвп сматрам битним за радпве кпји следе. 

Ппступци кпје сам применип нагласили су оихпву тесну ппвезанпст са архитектурпм. 

Ппстављаое и излагаое рада у некпм другпм прпстпру, збпг специфишнпсти саме 

инсталације, тещкп је извпдљивп, псим акп се прпнађе прпстпр истих димензија. 

 

Сл. 11 Драган Рајщић, "Кпнструкције у хпднику" (детаљ), 2004. 
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Истраживаое прпстпра унутар излагашкпг прпстпра актуелизпванп је у другпј пплпвини 

двадесетпг века крпз уметнишке радпве. Укљушиваоем прпстпра у кпнтекст рада, 

пстварује се оегпва неппхпдна аутпнпмнпст. Управп у пвпм раду  прпјектпвана је пптреба 

за дпвпљнп прпстпра у кпјем уметнишкп делп функципнище. У пптрази за ташним пднпспм 

празнпг прпстпра и рада кпји интервенище унутар оега, заједнишки шинећи тај идеални 

пднпс. Ппстављаоем напетпсти путем пве инсталације, кпје пстварујем на зидпве 

хпдника, прпјектује се пптреба за прпстпрпм. Пптрага за дпвпљнп "ваздуха" (прпстпра) да 

би се уметнишкпм раду "удахнуп живпт" (излпжип). 
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1.4 Заузимаое прпстпра 

"Радпви у тпку" 

Накпн заврщне излпжбе ФЛУ на кпјпј је бип излпжен рад "Кпнструкције у хпднику", 

уследип је рад у галерији  Дпма пмладине у Бепграду, излпжба " Радпви у тпку" (сл.12). 

Рад је настап 2005. гпдине, а ппстављен је  и излпжен ппшеткпм 2006. гпдине.  Разликпвап 

се пд кпнструкција кпје сам ппставип на Вајарскпм пдсеку ФЛУ пп тпме щтп се ппставка 

рада пвпг пута пдвијала у галеријскпм прпстпру знатнп већих димензија пд хпдника. 

Кпнструкције сам спустип на ппд и самим тим прпменип нашин на кпји рад делује на 

публику. Прпстпр галерије ппстаје деп рада, за разлику пд упбишајених излпжби где је пн  

пд секундарнпг знашаја и где се ппсетилац излпжбе слпбпднп креће галеријпм и ппсматра 

излпжена дела. 

 

Сл. 12 Драган Рајщић, Излпжба "Радпви у тпку" Галерија Дпма пмладине Бепград, 2006. 
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За извпђеое пвпг рада тпкпм истраживаоа прпстпрних пднпса, рада и прпстпра галерије 

кпристип сам макету (сл.13) израђену у размери 1:50. Испред улаза у галерију, у хплу 

Дпма пмладине, ппставип сам пластишну пграду са стубпвима кпја се пбишнп кпристи за 

пбезбеђиваое градилищта (димензија 1.80x4.00m) са уским прплазпм за ппсетипце 

излпжбе. У галеријскпм прпстпру ппставип сам три металне кпнструкције кпје левп и 

деснп упиру у бпшне зидпве галерије (димензија 5.20x1.80х0.60m), знатнп већих 

димензија у пднпсу на кпнструкције кпје сам излагап у хпднику вајарскпг пдсека. Да бих 

ппјашап дпживљај притиска, на места дпдира кпнструкција са зидпвима галерије 

ппдметнуп сам  јастуке. На зиду у дну галерије ппстављена је табла (димензија 1.80х1.50 

m) са натписпм-уппзпреоем за ппсетипце излпжбе да су “Радпви у тпку”. Пвај вид 

интервенције у прпстпру кпји претвара галерију у градилищте, усмерава знашеое 

уметнишкпг геста ка нпвпм шитаоу кап виду активистишке уметнишке праксе у јавнпм 

прпстпру. 

 

Сл. 12 Драган Рајщић, Илустрација и макета "Радпви у тпку", 2005/06. 
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Приликпм израде рада сарађивап сам са уметникпм Иванпм Бпнпм, шије се ушещће 

састпјалп у тпме да уради аутпрски звушни рад - звушну слику инсталације. Пзвушеое је 

ппстављенп на крајевима кпнструкција, на местп пслаоаоа на зид. Кпмппнпвани звук је 

аспцирап на притисак, напрезаое кпнструкција, и емитпвап се, усмерен ка зидпвима 

галерије, у трајаоу пд 21.43 мин. Дпдајући јпщ једну димензију раду, звукпм је ппјашавана 

илузија притиска на зидпве галерије (сл.14). Сарадоа са Иванпм Бпнпм у пвпм раду 

шинила је синтезу звушнпг и визуелнпг, прпщирујући истраживаое, ппред прпстпрне, и на 

временску димензију. 

 

Сл. 13 Драган Рајщић, цртеж "Радпви у тпку", 2005/06. 

Циљ пве инсталације4 је пптпунп заузимаое галеријскпг прпстпра и меоаое улпге и 

функције галерије, ствараоем амбијента градилищта, места извпђеоа радпва. Кретаое 

                                                             
 

4 Инсталација (енгл.installation) 
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ппсетилаца крпз галеријски прпстпр пметанп је кпнструкцијама кпје су заузимале шитаву 

щирину галерије. Пвај наизглед неутралан, празан прпстпр за излагаое, прати слпжен 

сплет пкплнпсти кпји шине кустпси, савети, директпри, ликпвни критишари кап и улпга 

уметника и оегпвпг рада у институцији. Пметаоем функције галерије, шија улпга је да 

пмпгући ппсматрашима непметан приступ уметнишкпм раду, радикалним ставпм упущтам 

се у оену критику изнутра. 

 

Сл. 14 Крис Бурден (Chris Burden) "Самспн" 1985. 

Кприщћеоем визуелних пбјеката кпје сам навеп, инсталација "Радпви у тпку", ствара 

ппсетипцу вище негп видљиву прпмену амбијента и намене галеријскпг прпстпра, јпщ пд 

сампг улаза, за разлику пд инсталације Криса Бардена (Chris Burden) "Самспн" (сл.15) из 

1985. гпдине, кпја је израђена такп да сваки ппсетилац кпји прплази крпз рампу несвеснп 

                                                                                                                                                                                                    
 

"У кпнцепцији  инсталације се, међутим, меоа традиципналнп схватаое прпстпра утпликп щтп се прпстпр 
(или местп) на кпме се налази уметнишки рад не мпже раздвпјити пд знашеоа тпг рада: прпстпр ппстаје 
кпнститутивни елемент уметнишкпг дела кпга се пн не мпже пдрећи, такп да прпстпр бива знашеоски 
укљушен у уметнишкп делп , а некада је и једина референца кпја пдређује садржај дела." 
Хуберт ван ден Берг, Валтер Фендерс (Hubert van den Berg, Walter Fähnders) Лексикон авангарде (Metzler 
Lexikon Avantgarde) Службени гласник, 2013. превпд Сппменка Крајшевић, стр. 138 
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активира механизам кпји ппкреће греде у кпје је уграђена дизалица, и кпје левп и деснп 

упиру у зидпве правећи притисак  кпји је све јаши са сваким прпласкпм ппсетипца крпз 

ппстављену рампу. Щтп је већи брпј прплазака, већи је притисак и мпгућнпст да се зидпви 

музеја сруще. Ппсетипци свпјим малим делпваоем, (прпласкпм крпз рампу кпја активира 

притисак), ппстају саушесници уметника у тестираоу физишке издржљивпсти галеријских 

зидпва. 

Радикалне интервенције на прпстприма излагаоа кприщћене су  у радпвима Гпрдпна 

Мата-Кларка (Gordon Matta-Clark), кпји је ппзнат пп серији радпва из 1975. гпдине "Conical 

Intersect" (Зграда резпва, сл.16), интервенцијама на стамбеним зградама и ппрпдишним 

кућама, кпје је исецап и птварап скривени прпстпр иза зидпва, плафпна, ппдпва 

грађевина, увпдећи непшекиване, нпве  урбане наративе ппд називпм "анархптектуре". 

Птварајући архитектпнски прпстпр, пн свпјим интервенцијама меоа оегпву функцију. 

 

Сл. 15 Гпрдпн Мата-Кларк (Gordon Matta-Clark) "Conical Intersect" (детаљ) 1975. 

http://www.artnet.com/magazine/features/smyth/smyth6-4-4.asp
http://www.artnet.com/magazine/features/smyth/smyth6-4-4.asp
http://www.artnet.com/magazine/features/smyth/smyth6-4-4.asp
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Једним  другашијим видпм интервенција на грађевинама у јавнпм прпстпру бави се 

јапански уметник Тадащи Кавамата (Tadashi Kawamata). Кпнструкцијски се надпвезујући 

на ппстпјеће грађевине (сл.17), шестп кпристећи и вище пбјеката, ппмпћу рециклираних, 

упптребљиваних  материјала и предмета пд дрвета, пн гради структуре, зпне преласка 

кпје стварају нпвп виђеое такп трансфпрмисаних прпстпра. У прпцесу рада Кавамата 

кпристи и макете, рељефе, кпје излаже у галеријама. 

 

 

Сл. 16 Тадащи Кавамата (Tadashi Kawamata) Apartment project "Tetra House N-3 W-26" 1983. 
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1.5 Излазак у птвпрени прпстпр 

"Дијалпг" 

Предхпдна два рада сам реализпвап у јавним прпстприма институција,  следећи рад сам 

привременп излпжип у јавнпм прпстпру улице (сл.18). Градске улице и тргпви кап јавни 

прпстпр и места неппсредније размене, сусрета и директнпг кпнтакта са публикпм, у пвпм 

слушају прплазницима, ппстају битна места, драгпцена за излагаое. 

Трг Никпле Пащића у Бепграду кпји се налази се у сампм центру града, изграђен је 1950. 

гпдине ппд називпм Трг Маркса и Енгелса. Пкп трга су знашајне грађевине и институције, 

укрщтају се главне градске улице. Сам пещашки прпстпр трга кпристи се за разлишите јавне 

манифестације. Ппред тпга щтп је изграђен 50-их гпдина 20. века и није такп стар, у свпм 

ткиву нпси слпжене истпријске мемпријске нивпе друщтва са свпјим транзиципним 

парадпксима. На оему се налази имппзантна грађевина Дпма синдиката, ппсвећена  

раднишким синдикатима шије се делпваое ппследоих деценија једва назире. Сппменишка 

фигура пплитишара Никпле Пащића кпја сада дпминира већим делпм трга, иакп је 

ппстављена деведесетих гпдина двадесетпг века,  мпделпвана је у духу деветнаестпг века. 

 

Сл. 17 Драган Рајщић, рад „Дијалпг“, Бепград, Трг Никпле Пащића, 2008. 
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Пдлушип сам се да ппставим рад на пещашки деп прпстпра трга са намерпм да га 

интегрищем у свакпдневни тпк градскпг живпта и унесем прпмену у упбишајену урбану 

кпмуникацију прплазника и оегпвпг пкружеоа. 

 

 

Сл. 18 Драган Рајщић, Макета рада „Дијалпг“, 2008. 

 

Рад „Дијалпг“ (сл.19) је пзвушена скулптура израђена пд метала. Оен сппљащои изглед и 

прпстпрни расппред прављен је са циљем да је прплазници кпристе за седеое и 

дружеое. Елемент гпвпра увпди се кап саставни деп рада. У разлишитим временским 

интервалима, скулптура се  звушнп пглащава мпдификпваним људским гласпм. Рад шине 

синтеза звушнпг и визуелнпг, пблик и материјал пд кпга је направљена (метал)  утишу на 

резпнантнпст и фпрмираое звука. У изради пвпга рада уметник Иван Бпн је кпмппнпвап 

звук у трајаоу пд 6.34 min и пзвушип скулптуру са щест канала (сл.20). 
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Сл. 19 Драган Рајщић, Цртеж пзвушеоа рада "Дијалпг" 

Цртежи и фптпграфије (Сл.21) пплазна су ташка у изради рада и нашина оегпвпг  

ппстављаоа на тргу. Аспцијативна фпрма кпјпм сам се ппслужип кап мпделпм су 

кпнцентришни кругпви кпји настају на ппврщини впде, када се баце каменшићи. Круг кап 

универзални принцип кретаоа, оегпвп циклишнп прпстпрнп щиреое унутар пблика и 

звушнп емитпваое ппмера физишке границе рада. Пвпм прпстираоу кпје се емитује ка 

прплазнику, циљ је да скрене пажоу, изненади и заинтересује за ппстављени рад. 

 

Сл. 20 Драган Рајщић, цртежи и фптпграфије из прпцеса израде рада „Дијалпг“  
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Неправилним ритмпм емитпваоа звука ''пглащаваоа'' ствара се илузија међуспбнпг 

дијалпга расутих делпва рада или нејасне међуспбне кпмуникације. Дијалпг кпји се впди 

између пбјеката, ппдразумева за сваки елемент засебан извпр емитпваоа звука. У 

ппшетку пбјекти се пглащавају сппрадишнп, а какп време прплази оихпв ритам се убрзава 

и услпжоава и ппприма пблик кпнфузне кпмуникације. Трпдимезипнална фпрма рада 

дпбија јпщ једну димензију са звукпм и оегпвим трајаоем. Радпм се птвара питаое 

кпмуникације и све интезивнијег менталнпг загађеоа кпје се унпси у јавни прпстпр. 

Кпристи се стратегија рекламних индустрија, кпје се брпјним агресивним средствима све 

вище  бпре за јавни прпстпр. Неутрални јавни прпстпр кап ппщте дпбрп, препущтен је 

уским интересима. 

 

Сл. 21 Драган Рајщић, цртеж рада "Дијалпг" 2008. 

Заправп, ппстали смп технплпщки виспкп развијенп кпмуникацијскп друщтвп, кпје 

нереткп пбесмищљава кпмуникацију. Ппставља се и питаое кпликп се заправп разумемп 

и да ли је кпмуникација заиста усппстављена. Прпменпм у пднпсу на  традиципналне 

фпрме скулптуре у јавнпм прпстпру, пвај рад унпси щум у дијалпг са публикпм. 
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Привременп ппстављаое рада редефинище урбану естетику дела града и ппкущава да 

унесе прпмену у  хаптишна рещеоа ппстављаоа скулптура у јавнпм прпстпру града. Пвај 

рад је такпђе и реакција на неппстпјаое планскпг ангажпваоа заједнице на реализацији 

савремених скулптура у граду, и щире друщтвене бриге за јавни прпстпр кап ппщте дпбрп, 

какп би се  прплазницима неппсредније приближила другашија фпрма скулптпрскпг 

израза. 

 

 

Сл. 22 Драган Рајщић, рад "Дијалпг" (детаљ) 2008. 
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1.6 Soft memory 

 

Ппшетну идеју за пвај рад дпбип сам пд технике ливеоа у песку (Сл.24). У тпј техници 

упптребљавају се металне щасије у кпјима се на пснпву мпдела праве калупи пд песка. 

Истраживаое је билп усмеренп у правцу прпщиреоа упптребе материјала у изради 

скулптуре. Песак кап материјал је нестабилан, расипа се у свпјпј неухватљивпсти, у 

ппкущају да му дамп пдређену фпрму, прпмише крпз щаку. 

 

Сл. 23 Ливеое техникпм песка, Ливница Вајарскпг пдсека ФЛУ, 2010. 

Рад "Soft memory" ппставип сам  2009. гпдине у галерији Дпма пмладине у Бепграду. 

Галеријски прпстпр је бип испуоен великпм кплишинпм песка (4m3) и уз кприщћеое 

металних калупа (негатива), неппхпдним алатима саградип сам макету насеља (ппзитив) 

пд песка у размери 1:10. Метални калупи су имали архитектпнске фпрме куће, кпје нису 

визуелнп гепграфски пдредиве и на симбплишан нашин баве се шпвекпвпм пснпвнпм 

пптребпм за склпнищтем. 
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Сл. 24 Драган Рајщић, Излпжба "Soft memory" Галерија  Дпма пмладине у Бепграду, 2009. 

Грађеоe макете пд песка реализпванп је калуппваоем, техникпм механишкпг 

репрпдукпваоа: метални калупи се пуне пескпм, кпји је сабијен ппд притискпм, затим се 

птвара калуп, при шему пещшани  ппзитив задржава оегпву фпрму (сл.25). Песку кпји је 

настап распадаоем стена, нагпмиланпм, акумулиранпм материјалу кпји је хаптишан, на 

пвај нашин дајем пдређенпст. Прпцес се зауставља у пдређенпј фази изградое да би се 

пставип утисак макете кпја је јпщ увек у изради. Фпрме су саграђене пд мекпг песка, без 
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упптребе везива (несталнпст материјала). Иакп изграђен пд ефемернпг материјала, рад 

визуелнп делује вепма шврстп и јаснп. Пбјекти се фпрмирају самп уз ппмпћ впде и 

физишкпг притиска.  

Кпристећи нестабилнпст материјала, стварам дпгађаје у прпстпру кпји се смеоују, при 

шему је дпминантан утисак градое и разградое. Из хаптишнпг нереда материјала песка, 

ствара се рад. Убрзаним сущеоем песка пбликпване фпрме накпн некпг времскпг 

перипда ппшиоу да прппадају. 

 

 

Сл. 25 Ппстављаое излпжбе "Soft memory" Галерија  Дпма пмладине у Бепграду, 2009. 
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Сл. 26 Видеп секвенце "Soft memory" Галерија  Дпма пмладине у Бепграду, 2009. 
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2. Материјалнпсти и трајаое у радпвима 

 

2.1 Радна мемприја 

 

Пснпву за истраживаое шине идеје уметнишких пракси тпкпм шитавпг двадесетпг века. 

Пплазећи пд авангарде, кпнструктивистишке макете и мпдели ппстају креативни прпјекти 

кпји се кпристе за прелазак из идејне фпрме у реалну. Ппред тпга, пвај ппступак је 

средствп за прпналажеое прптптипа, кпји служи кап пснпва за идејна рещеоа радпва у 

настајаоу, радпва кпје је мпгуће меоати. Резултат пвпг истраживаоа је скулптура-макета, 

кпја се ппставља у јавни прпстпр на пдабранпј лпкацији (сл.28). 

 

Сл. 27 Драган Рајщић, цртеж прпјекта "Радна мемприја" 
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Приликпм израде макете, у дпктпрскпм уметнишкпм прпјекту "Радна мемприја", ппред 

индивидуалних, типских грађевина кпје сам истраживап у раду "Soft memory", прпщирип 

сам истраживаое на круг грађевина кпје шине индивидуалну пкплину. Дпдаваоем 

пбјеката прпщирујем макету насеља у слпженије структуре. Мпгућнпст истраживаоа 

грађевине кап егзистенцијалнпг прпстпра, оена веза са јавним прпстпрпм у кпји се 

ппставља, бива дппуоена лишним дпживљајем и псећаоем ппсматраша. Истраживаоем 

граница интепретације умнпжених типских грађевина, ппставља се питаое да ли самп 

ппзнате грађевине треба да буду предмет интереспваоа. Пвп питаое, уз ппмпћ 

мемприје, усмерава истраживаое ка пптрази за прпстпрним егзистенцијалним 

кппрдинатама лишне прјентације на пснпву пбјеката. Преиспитује дпживљај реалнпг 

прпстпра на пснпву умаоених велишина грађевина у макети. Ппред визуелних прпмена на 

раду урадип сам прпмене укљушиваоем ппсматраша у изради макете. Ппстављаоем рада 

изван прпстпра галерије у прпстпр улице, у насељу Спппт,  на Кпсмајскпм тргу испред 

бр.7,  2016 гпдине, пмпгућавам неппсреднији кпнтакт са заинтереспваним ппсетипцем.  

 

Питаоа кпја се пднпсе на присутнпст рекпнструисаних пбјеката умаоених димензија нуде 

велике мпгућнпсти за  истраживаое прпщиренпг скулптпрскпг кпнцепта, при шему је 

макета незаменљив пблик прпстпрнпг изражаваоа скулптпрских, архитектпнских и 

урбанистишких идеја. Интереспваое за макету у пвпм прпјекту  усмеренп је и према 

естетици кпја ппдразумева уграђенп време трајаоа и прати прпцес ствараоа и 

разграђиваоа, кап свпјеврстан дпгађај у прпстпру. 

 

На питаое ппстављенп Класу Плденбургу (Claes Oldenburg) ''Щта кажете п сталним 

пщтећеоима кпја трпе ваща дела?, пн пдгпвара: Мпја дела су намернп крхке грађе. 

Другим решима, пна кап да кажу: Пвп је драгпцена ствар, и акп не схватите да је крхка, 
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ускпрп ћете је изгубити. И такп ће бити изгубљена, а оена урпђена лпмљивпст убрзава 

дејствп времена - пна ће нестати пре негп већина дугих ствари''.5 

 

Пвп је слушај када уметник свеснп укљушује у свпј рад привременпст трајаоа и неминпвни 

тпк прппадаоа материјала пд кпга је делп направљенп, упптребпм материјала кпји, 

заправп, фпрми дају улпгу антифпрме. Услед немпгућнпсти да се рад пренпси, збпг свпје 

трпщнпсти, пн губи рпбни статус. Прпизвпд би требалп да буде пренпсив и тиме се птвара 

питаое даљег статуса рада, кпји ппред псталпг има и краткп и пгранишенп  време трајаоа. 

Кпме прпдати или мпжда ппклпнити? Искљушенп је и излагаое у музеју, шуваое у деппу, 

јер се сваки ппкущај прпдужетка века трајаоа рада кпси  са оегпвим кпнтекстпм 

"пгранишенпг временскпг трајаоа". 

  

                                                             
 

5 Из написа Чпна Кппленса (John Coplans) "Уметник говори: Клас Олденбург" Art in America, март-април 
1969. Другп репринт издаое Ликпвне свеске 1-2, Завпд за учбенике и наставна средства, Универзитет 
уметнпсти у Бепграду, Бепград 1996. стр.104-125. превпд Бпјана Бекљанпв, Бранислава Милијић, Даница 
Павлпвић, Плга Ступаревић, Симха Кабиљп-Щутић и Љубпмир Глигпријевић. 
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2.2 Привремени скулптпрски рад 

 

Привременпст уметнишкпг дела мпже да се ппсматра и из угла временскпг и материјалнпг 

трајаоа билп кпг дела. Кпликп гпд билп, шак и институципналнп, защтићенп, свакп делп 

има свпје прпграмиранп време трајаоа. Са тумашеоем рпка трајаоа и временске 

кпнтрпле уметнишкпг дела, кпји измишу ппсматрашу, срећемп се у раду тепретишара 

Бприса Грпјса у оегпвпм есеју "П нпвпм" (On the New).  

"Па, ипак, вещташка дугпвешнпст уметнишкпг рада мпже да буде самп релативна - у једнпм 

тренутку сваки уметнишки рад умире, буде разбијен, распадне се, буде декпнструисан-не 

тепретски, већ у материјалнпм смислу."6  

Пбјащоавајући материјалну страну рада, Грпјс тврди да је пна скривена пд ппсматраша 

тиме щтп се налази у кплекцијама музеја. Видљива је самп сппљащнпст фпрме дпк су 

оена унутращоа материјална страна и време трајаоа дела скривени. Препущтена је 

кпнзерватприма кпји се брину за пшуваое материје, а публици није дпзвпљен кпнтакт са 

радпм, па тиме и оегпвпм материјалнпм сущтинпм. Ппставља се питаое релативнпсти 

временскпг трајаоа уметнишкпг дела, кап и нашина на кпји му је пмпгућена вещташка 

дугпвешнпст и истпвременп угрпжена аутентишнпст. Материјалнпст уметнишкпг рада кпја 

је защтићена у музеју,  заправп је манипулација материјалнпм сущтинпм уметнишкпг дела, 

стварнп и симулиранп  тиме ппстаје немпгуће разликпвати. Ппсматраш у музеју нема 

физишки кпнтакт са делпм, мпра да пристане на забране, неприступашнпст излпженпг 

дела, и да дпнпси закљушке искљушивп на пснпву сппљащнпсти. 

У закљушку пвпг есеја Грпјс навпди прпмене и инпвације у излагаоу:  

                                                             
 

6 Бприс Грпјс (Boris Groys) "П нпвпм", (On the New) Прелпм шасппис за савремену уметнпст и теприју бр.5, 

Центар за савремену уметнпст-Бепград 2003.(прев.Светлана Ракпшевић) стр.121 
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"На шистп материјалнпм плану, кпнтекст уметнпсти се непрекиднп меоа на нашин кпји не 

мпжемп у пптпунпсти кпнтрплисати, прпмислити или предвидети, такп да се пва 

материјална прпмена увек ппјављује кап некп изненађеое."7  

Увпђеоем кпнтекста нестабилнпст и шитаое уметнишких дела ппстаје ппдлпжнп сталним 

прпменама. Прганизпваоем излпжби кпје су птвпрене у приказиваоу привременпст, кап 

и пптреба за сталним преиспитиваоем и враћаоем, пажоа ппсматраша премещта се са 

видљиве фпрме на унутращоу материјалнпст и време трајаоа уметнишкпг дела. 

Уметнишки прпјекат ''Радна мемприја'' је eфемеран рад привременп ппстављен у јавни 

прпстпр, макета изграђена пд песка, шији је циљ пбликпваое прпстпра на нашин кпји 

нарущава представу п неппкретнпм и непрпменљивпм прпстпру. Калуппваое велике 

кплишине песка је сизифпвски физишки ппсап, нашин да се направи материјална 

транспарентнпст рада и ушини видљивим нашин преласка једне фпрме у другу. 

Истраживаое је усмеренп и ка измещтаоу скулптуре ван кпнвенципналних уметнишких 

прпстпра и преиспитиваоу оенпг места у динамишнпм јавнпм прпстпру.  

У тражеоу алтернативних праваца развпја скулптуре, битну улпгу шини реализација у 

материјалу. Тпкпм прпцеса преласка материјала у фпрму настпјап сам да укажем на пднпс 

са материјпм пвпг рада и истакнем оегпвп краткп временскп трајаое. 

Упптреба фпрме рада умаоених димензија, прпизвпди и умаоени прпстпр. Димензије 

скулптпрскпг рада увпде се и у оегпву  ппетску димензију, стварајући тиме и другашије 

ппимаое прпстпра и времена. Привремена уметнишка дела имају пгранишенп време 

кпнтемплације и тиме траже пажоу сада, у пвпм тренутку. Равнптежа материје у пвпм 

раду пднпси се на песак кпји је настап прирпдним прпцеспм - распадаоем стена. Акп се 

ппвуше паралела са временским прпменама кпју има материја, пнда се пна ппклапа и са 

кпнцептпм рада кпји такпђе има кретаое кпје је материјалнп видљивп. Нестабилнпст 

                                                             
 

7  Исто, стр.135 
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рада упућује на привременпст рада у циљу демпнстрираоа кпнашнпсти времена, 

неппсреднпг приказиваоа привременпсти рада. 

Ентпни Карп (Anthony Caro) увпдећи низ нпвих приступа у изради скулптура, навпди: 

"Скулптура се заглибила у мпнументалнпст, мпнплитнпст и псећај властите важнпсти"8. Пн 

инсистира на оенпм пслпбађаоу и дпвпђеоу у неппсреднији пднпс према гледапцу.  

Ефемеран рад ппјављује се у краткпм временскпм перипду, оегпвп трајаое је временски 

пгранишенп. Привременпст рада услпвљена је са вище ппзиција, неумитним прптицаоем 

времена кап и избпрпм материјала за израду рада. Један пд нивпa знашеоа је настап са 

намерпм да привременпщћу рада укаже на лишни а самим тим и кплективни страх пд 

прплазнпсти. Брпјшаник времена кпји се птргап кпнтрпли незаустављивп се пкреће 

смаоујући брпјеве  дп мпмента када се на оему пправнају нуле. 

Истраживашки ппступак у изради скулптуре пписап је Хенри Мур, ппд утицајем коиге Ппла 

Ксела (Paul Gsell) у кпјпј је забележип Рпденпве идеје п уметнпсти, пн навпди:  

''Рпден је рекап да, када не мпже да заврщи неку скулптуру, пн је баца на земљу да би 

ппсматрап супрптан ппступак-ппступак разараоа. Тп ме је натералп да схватим да 

стваралашки прпцес није прпста математишка радоа. Пптребнп је увек нанпвп гледати и 

нанпвп мислити. Верујем да је на мене вище утицалп пвп Рпденпвп схватаое негп 

целпкупнп оегпвп делп.''9 

Хенри Мур у пвпм цитату навпди неппхпднпст спремнпсти за прпмену тпкпм рада, наппр 

да се истраживашки прпцес спрпведе, са циљем да  се пствари ппмак у стваралашкпм раду. 

 

                                                             
 

8 (II) Разгпвпри Питера Фулера са Ентпнијем  Карппм пбјављени у: Piter Fuller, "Writers and readers", 
Publishing cooperative company, London, 1980. Другп репринт издаое Ликпвне свеске 8, Завпд за учбенике и 
наставна средства, Универзитет уметнпсти у Бепграду, Бепград 1996. стр.137-166. превпд Весна Стрика 
9
 (II) Из разгпвпра кпји је впдип Рпзампнд Берније (Rosamond Bernier)  са Х.Мурпм"L'Oeil" нпвембар 1967. 

Другп репринт издаое Ликпвне свеске 1-2, Завпд за учбенике и наставна средства, Универзитет уметнпсти у 
Бепграду, Бепград 1996. стр.51-64. превпд Бпјана Бекљанпв, Бранислава Милијић, Даница Павлпвић, Плга 
Ступаревић, Симха Кабиљп-Щутић и Љубпмир Глигпријевић. 
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2.3 Грађеое прпстпра  

У пптрази за изгубљеним прпстпрпм 

 

"Разуме се, кад бисмп минијатуре тумашили у прпстпрнпм релативизму великпг и малпг, 

изгубили бисмп смисап стварних вреднпсти. Влат махпвине мпже да буде јела, али јела 

никад неће бити махпвина. Имагинација не дејствује у пба правца с истпм 

убедљивпщћу."10 

Термин "радна мемприја" узеп сам за наслпв пвпг прпјекта збпг оегпвпг знашеоа  

пплазне ташке у прпцесу памћеоа, ппступка тренутнпг сакупљаоа инфпрмација кпје 

памтимп. У зависнпсти пд тпга кпликп их ппнављамп, ми их памтимп и на тај нашин 

ппхраоујемп у дугпрпшну мемприју. Пд оене пбраде инфпрмација зависи наще 

дугпрпшнп памћеое.  Излагаое прпцеса израде скулптуре минијатурних узпрака 

грађевина у прпјекту "Радна мемприја" упућује на индивидуална и кплективна искуства. 

Оихпвп ппнављаое техникпм “кппирај и залепи” (copy&paste) и излагаое празних фпрми 

калупа јесте ппступак у кпме се скупља и ппнавља време. На пвај нашин настају 

хетерптппије - сабираоем прпстпра  у прпстпру, кпје фпрмирају другашије ппимаое 

прпстпра и времена. 

Мищел Фукп у свпм предаваоу "Друга места" шија је тема  Хетерптппија, навпди да је 

немпгуће запбићи укрщтенпст времена са прпстпрпм. Упућујући на знашај јавних прпстпра  

и сталне прпмене кпје их прате, пн навпди да Утппије са оихпвпм прпјекцијпм идеалнпг 

недпстижнпг друщтва немају реалнп местп у прпстпру, и тиме шине расппреде у прпстпру 

без стварнпг места, за разлику пд Хетерптппија кпје су места реалних делпва прпстпра и 

времена скупљен у један засебан прпстпр кпји пдступа пд упбишајенпг прпстпрнпг 

расппреда. Унутар Хетерптппија размещтаоа су међуспбнп несппјива, време се, у циљу 

                                                             
 

10
 Гастпн Бащлар (Gaston Bachelard) ''La poétique de l'espace'', Press Universitaires de France, Paris,1958. издаое 

на српскпм ''Ппетика прпстпра'' Уметнишкп друщтвп Градац ко.62, Шашак-Бепград, 2005. стр.  превпд Фрида 
Филиппвић, стр.157. 
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защтите пд прппадаоа, акумулира  на једнпм месту разлишитих раздпбља, пблика и 

стилпва, кап щтп су библиптеке и  музеји. 

''Хетерптппија има мпћ да на једнпм стварнпм месту сушели вище прпстпра, вище 

размещтаоа кпја су међуспбнп несппјива.''11 

Ппзприщта, бипскппске сале, у кпјима се смеоују несппјиви прпстпри или се прпјектују у 

пдређени прпстпр. Древни прпстпри бащте, врта са свпјим вищеслпјним знашеоем, мали 

прпстпр  у кпјем су скупљени разни узпрци  света. Местп без места испуоенп свпјствима, 

кпје живи самп за себе кап скуп исешака разлишитих прпстпра. Хетерптппије су реална 

места у кпјима се скупља време, прпстпр мещаоа. 

Прпјектпм "Радна мемприја" ствара се двпсмернпст, да би се пмпгућип лишан, макар и 

привремен упис у јавни прпстпр. Пптрага за прпстприма разлишитих знашеоа нарущава 

представу п неппкретнпм и непрпменљивпм. 

  

                                                             
 

11 Мищел Фукп (Michel Foucault), "Друга места", пвај текст представља пснпву за предаваое кпје је Мищел 
Фукп пдржап 14. марта 1967.гпдине у Тунису, у пквиру циклуса Cercled'études architecturale.Текст је први пут 
пбјављен некпликп месеци ппсле оегпве смрти, пктпбар 1984, у шасппису Architecture Movement Continué 
без оегпве аутпризације а пптпм је уврщтен и у критишкп шетвпрптпмнп издаое оегпвих радпва "Dits et 
écrits", Paris, Gallimar. 
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3. Прпстпр и време рада 

 

3.1 Мпгући прпстпри излагаоа 

Три димензије прпстпра или щест ппврщина кпје пдређују архитектпнски прпстпр или 

макету шине местп извпђеоа мпг рада. У прпцесу истраживаоа мпгућих прпстпра 

излагаоа пп узпру на рад "Кутија", израдип сам макету. Ппшетак рада на умаоенпм 

галеријскпм прпстпру велишине кутије (макете), ппмпгап ми је  у прпналажеоу димензија 

рада у пднпсу на излагашки прпстпр. Прпщирип сам свпј рад прпјектујући га на веће 

димензије, рукпвпдећи се знатнп увећаним  димензијама галерије. Да би неутрални 

прпстпр галерије ппстап активан и битан шинилац рада, у излпжбама "Радпви у тпку" и 

"Soft memory",  претварам галеријски прпстпр у градилищте.   

Тепретишар Брајан П'Дперти (Brian O'Doherty) у свпјпј коизи "Унутар беле кпцке" (Inside 

the White Cube)12 истражује улпгу галеријскпг прпстпра, нашин оегпвпг функципнисаоа 

тпкпм двадесетпг века и утицај на представљаое уметнишкпг рада и ппсматраша.  

Временска изплпванпст галерије ствара вакуум кпји је пдваја пд  света и утише на 

пдређиваое щта је уметнишкп делп. П'Дперти хрпнплпщки прати прпмене у нашину 

ппстављаоа уметнишкпг рада, принцип прпстпр-време кпји је ппнищтен и кпмуникацију 

уметнишкпг дела и ппсматраша у галеријскпм идеалнпм прпстпру. Улпга ппсматраша у 

прпстпру беле кпцке кпја се ппстепенп меоа, првенственп нашинпм излагаоа, 

ппстављаоем радпва кпји укљушују и кпнтекст зида галерије укидаоем рама, прелпмни је 

тренутак тпкпм щездесетих гпдина двадесетпг века. Са прпменама кпје дпнпсе нпве 

фпрме: инсталације, перфпрманси, хепенинзи, седамдесетих гпдина галеријски прпстпр 

прпщирује свпју функцију, скрећући пажоу на пднпс према ппсматрашу и оегпв ппглед 

унутар беле кпцке у сусрету са уметнишким делпм. 

                                                             
 

12 Брајан П'Дпертиј  (Brian O'Doherty) "Inside the White Cube" (The Ideology of the Gallery Space), Introduction 
by Thomas McEvilley, The Lapis Press, San Francisco 1986. 
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Ппмераоем из задатих прпстпра галерија и музеја ка даљем истраживаоу мпгућих 

прпстпра за излагаое, укљушују се и приватни прпстпри стана, куће. Уметници свпјим 

радпм утишу на ппмераое фпрмалне и функципналне намене пвих прпстпра. Курт 

Щвитерс (Kurt Schwitters) у свпм прпјекату "Merzbau"13 (сл.29), у перипду  пд 1923. дп 

1933. гпдине, у вище прпстприја ппрпдишне куће у Ханпверу интервенисап је градећи 

кпнструктивистишке фпрме. Зидпви и прпстприје куће пптпунп су испуоени 

кпнструкцијама, кпје су, иакп пбпјене у белу неутралну бпју, пптпунп трансфпрмисале 

амбијент прпстпра. Претварајући инсталацијпм приватни прпстпр у тптални прпстпр 

уметнишкпг дела, пн превазилази пгранишеое изплпванпг галеријскпг прпстпра. 

Ппзивајући се на архитектуру кап "најпбухватније уметнишкп делп" шему Щвитерс тежи у 

свпјим "мерц" радпвима, пн птвара путеве за нпва истраживаоа прпстпра, трагајући за 

неппсреднпщћу у пднпсу између свпјих радпва и света. 

 

 

Сл. 28 Курт Щвитерс (Kurt Schwitters) "Merzbau", 1933. 

                                                             
 

13 Мерц (нем.Merz) Назив кпји је Курт Щвитерс ппшеп да кпристи 1919. пд тада па све дп свпје смрти 1948. 
мерц је била пзнака свих оегпвих уметнишких пствареоа. 
Хуберт ван ден Берг, Валтер Фендерс (Hubert van den Berg, Walter Fähnders) Лексикон авангарде (Metzler 
Lexikon Avantgarde) Службени гласник, 2013. превпд Сппменка Крајшевић, стр.198 
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У прпстпрна истраживаоа укљушип бих измещтаое уметнишкпг рада и ка јавнпм прпстпру 

улице, тражећи неппсреднију интеракцију са ппсетипцем или слушајним прплазникпм. 

Радпвима "Дијалпг" и "Радна мемприја" заједнишка тема истраживаоа је укљушиваое 

ппсматраша и излазак у урбани прпстпр. Пни преиспитују деп нащег индивидуалнпг и 

кплективнпг искуства, разматрајући везе скулптуре и прпстпра, при шему прпстпр ппстаје 

битан деп уметнишкпг дела, скулптпрске интервенције у прпстпру са пгранишеним 

временским трајаоем. 

 

Сл. 29  Андре Блпк (Andre Bloc) "Habitacle n°2", 1964. Meudon, France 

На интегрисаоу вајарских радпва и прпстпра, кпји је бип усмерен самп ка архитектури, 

радип је Андре Блпк (Andre Bloc), инсистирајући на заједнишким прпстпрним трагаоима 

приликпм грађеоа пбјеката и насеља. Блпкпва истраживаоа тежила су ка пплемеоиваоу 

прпстпра увпђеоем скулптуре, кап пплазищте и захтев за слпбпднпм и инвентивнпм 

архитектурпм. У свпм раду Блпк израђује макете пд кпјих су неке реализпване и у 

увећаним, реалним димензијама. Оегпви радпви имају скулптпрски приступ изради 

грађевине, али у оу се и улази, пеое се пп разлишитим нивпима, ппсматра се пкплни 

пејзаж крпз птвпре. Скулптура у блискпј вези са архитектурпм је “Станищте бр.2” 

(Habitacle No.2, сл.30), шија је сппљащопст ппвезана са унутращопщћу птвприма, завпјима 
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и прплазима. Пве непбишне скулптуре-грађевине саграђене су пд традиципналнпг 

грађевинскпг материјала, цигала и бетпна. Унутращои прпстпр скулптуре  је птвпрен, да 

би се истраживали нашини на кпје светлпст  ппвезује унутращоу и сппљну фпрму. 

Слпженпм упптребпм материјала и брпјним и разнпврсним медијима, Блпк нас усмерава 

ка трагаоу за ппвезаним прпстприма грађевине скулптуре. 

Кристп и Жан Клпд (Christo i Jeanne-Claude), гпдине 1969. пакују Музеј савремене 

уметнпсти у Шикагу (сл.31), са 900 квадратних метара платна и 1100 метара кпнппаца. 

Зграда музеја је запакпвана истп кап и унутращопст музеја, ппдпви и степенищта. Иакп 

прекривен платнпм, пблик зграде музеја се назирап исппд пакпваоа. Уклаоајући из 

урбанпг видепкруга сталнп присутан, преппзнатљив сппљащои изглед грађевине музеја, 

уметнишки пар је дап другашији ппглед на урбанп пкружеое. 

 

Сл. 30 Кристп и Жан Клпд (Christo i Jeanne-Claude) Museum of Contemporary Art, Chicago, Wrapped, 

1968/69. 

Крпз шитав двадесети век, радпви уметника укидају раније стриктнп ппстављена ппља 

делпваоа између скулптуре и архитектуре. У задоим деценијама и преласкпм у нпви век, 
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пгранишеоа физишкпг прпстпра су укинута. Сваки прпстпр или угап света је птвпрен за 

интервенцију и смещтаое рада спремнпг да нас изненади. Вище не ппстпји резервисанп, 

идеализпванп местп за ппстављаое уметнишкпг рада. Кпнтекст прпстпра све директније 

се ппвезује са уметнишким радпм кап пут да се превазиђе рпбни или билп кпји други 

унифпрмни циљ кпје уметнишкпм раду намећу друщтвене пкплнпсти. 
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3.2 Прпстпр куће 

 

"Такп сви прпстпри нащих  прптеклих сампћа, прпстпри у кпјима смп патили збпг сампће, 

уживали у сампћи, желели сампћу, губили сампћу, пстају неизбрисиви у нама."14 

Прпстпр кпји има знашеое куће кап визуелни  трпдимензинални пблик, мпже се 

ппсматрати и крпз оегпв скулптпрски пптенцијал. Ппсебнпст куће кап грађевине је у тпме 

щтп је пна деп наще кплективне мемприје, егзистенцијални прпстпр са кпјим се 

индентификујемп. Шитаое и дпживљај интимних архива памћеоа је мпгуће крпз 

скулптпрску ппетику пвих пбишних малих прпстпра. У прпјектима "Soft memory" и "Радна 

мемприја" увпдим фпрму грађевине за станпваое кап мпдел за израду скулптура.  Нисам 

имап намеру да преузмем улпгу архитекте и прпјектујем кућу кап грађевину. Истражујем 

кућу кап пблик у скулптури кпји реферище на архитектуру, али са намерпм да упптребим 

архетип куће кап дпгађај и знак наще егзистенције. Ташније, кпристим грађевине кпје 

сматрам за пплазне ташке нащих живпта. 

Мпје интереспваое за прпстпр куће заппшелп је  егзистенцијалнпм пптребпм (Сл.32). Пва 

се пптреба јавила вепма ранп, градоу сам заппшеп 1988. гпдине, када сам имап самп 

двадесет и једну гпдину. Градити кућу билп је важнп живптнп искуствп, тпкпм кпга сам 

ппшеп да радим са материјалима и алатима. Прганизација радпва, планираое, средства, 

набавка материјала, сарадоа са мајстприма-сви пви ппслпви били су препущтени лишнпј 

иницијативи. Накпн шетири гпдине градое, уселип сам се у ту кућу, у кпјпј и данас живим  

са ппрпдицпм.  

Присвајаоем истпг пквира, али са другим циљем, упустип сам се у истраживаое 

ппузданпг центра–куће-крпз уметнишке прпјекте. Пва двпсмернпст у градои и скулптури 

заправп је ппкущај преиспитиваоа кпјим сазнајем вище п фенпмену грађеоа куће, а 

                                                             
 

14
 Гастпн Бащлар (Gaston Bachelard) ''La poétique de l'espace'', Press Universitaires de France, Paris,1958. издаое 

на српскпм ''Ппетика прпстпра'' Уметнишкп друщтвп Градац ко.62, Шашак-Бепград, 2005. превпд Фрида 
Филиппвић, стр.32 
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самим тим и п себи. Истраживаое је усмеренп ка разлишитим нивпима егзистенције, пд 

пснпвнпг, лишнпг, ка щирим живптним прпстприма. Пва нпва ппзиција аутпра уметнишкпг 

прпјекта шија тема је архетип архитектуре, впди ка тепретишарима и оихпвим тумашеоима 

куће. 

 

Сл. 31 Кућа Драгана Рајщића у Спппту 

Пткривајући нам нпвп шитаое, Гастпн Бащлар (Gaston Bachelard) у свпм делу "Ппетика 

прпстпра",  пбрађује крпз фенпменплпщку анализу ппетску сущтину прпстпра куће, места 

интеграције за мисли, сећаоа и снпва шпвека. 

"Прпщлпст, садащопст и будућнпст дају кући разлишите динамизме кпји се шестп мещају, 

сударајући се ппнекад или изазивајући се међуспбнп. Кућа у живпту шпвека пдстраоује 

неизвеснпст, пна у изпбиљу пружа свпје савете кпнтинуитета. Без ое шпвек би бип 

разбијенп, расутп биће".15  

                                                             
 

15
 Исто, стр.30 
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Бащлар даље навпди да прпстпр куће кпме се враћамп тпкпм шитавпг живпта, шува 

кпмпримиранп време, шинећи тиме кућу,  ппред места за станпваое,  и грађевинпм снпва. 

Пснпвнп свпјствп куће је оен унутращои прпстпр, затвпренпст кпја нас шува и щтити. 

Бащлар кпристи ппетику кап средствп за анализу прпстпра куће, указујући на оен знашај у 

шуваоу наще интимнпсти. Местп у кпме се фпрмира нащ први свет и кпме се увек 

враћамп. 

Систем прпстпра кпји има егзистенцијалне кпрене, тепретишар архитектуре Кристијан 

Нпрберг-Щулц (Christian Norberg-Schulz) у делу "Егзистенција, прпстпр и архитектура"16 

пбјащоава шпвекпвпм пптребпм да се схвате пднпси у пкплини. На тај нашин унпси смисап 

и ред  у свет, пријентищући се према пбјекту  и усппстављајући везе са другим пспбама у 

циљу кпмуницираоа. Местп кпје шини лишнп средищте света, пстаје, без пбзира на 

прпмену места бправка. Схватајући  прпстпр кап један пд мпгућих нашина пријентације, и 

даљим разумеваоем прпстпрних пднпса ми фпрмирамп "...јединствен прпстпрни 

кпнцепт"17. Избпрпм места настаоиваоа утишемп на прпстпр, дајући  му пдређени 

смисап. У тпм међуспбнпм пднпсу шпвека и прпстпра, дпгађа се пбпстранп 

прилагпђаваое, при шему се и сам прпстпр изграђује. 

"Јпщ пд незапамћених времена, шпвек је делап самп у прпстпру, ппажап прпстпр, ппстпјап 

у прпстпру и мислип п оему, али је увек и стварап прпстпр, какп би изразип структуру свпг 

света, кап свпју реалну imago mundi (слику света)."18  

Пријентација у прпстпру везана је за средищте и местп, првпбитна лишна ташка пслпнца 

фпрмира се из куће. Пвпм центру се дпдају прпстпри кпје тпкпм живпта ппступнп 

щиримп. Развијамп мрежу нащих интереспваоа и циљева,  такп настају заједнишка јавна 

места у кпјима градимп нащ "егзистенцијални прпстпр". Кућа представља пснпву ушеоа п 

субјективнпм ппстпјаоу, ппшетну и крајоу ташку у кругу, пну кпјпј се враћамп у нащим 

                                                             
 

16
 Кристијан Нпрберг-Щулц (Christian Norberg-Schulz)" Егзистенција, простор и архитектура"(Existence, 

Space &Architecture)IVиздаое, Грађевинска коига, Бепград, 2006. превпд Милутин Ј.Максимпвић 
17

 Исто, стр.23 
18

 Исто, стр.35 
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кретаоима, стварајући мрежу кпнкретних "егзистенцијалних прпстпра" на пснпву 

расппреда у прпстпру, кпју ушимп. Дефинисаое куће кап затвпренпг прпстпра ипак нас 

навпди на разликпваое сппљоег и унутароег прпстпра. Градећи нащу пријентацију, 

ппдједнакп је важнп тп щтп је пна пкренута нама али и сппљопј,  другпј страни, ка свету 

кпји нас пкружује. 

Брпјни су примери уметника кпји у свпјим уметнишким радпвима уписују лишни прпстпр у 

щири друщтвени кпнтекст егзистенцијалнпг прпстпра, кап щтп је градоа ефемерних 

грађевина, инсталације, макете, јавне скулптуре у кпјима се укрщта скулптура и 

архитектура. Некада стриктне границе медија ппмерају се и нестају избегавајући 

затвпренпст у намери да се приближе ппсматрашу и тиме пмпгуће оегпвп  неппсредније 

ушещће. 

 

Сл. 32 Марип Мерц (Mario Merz) "Unreal City, Nineteen Hundred Eighty-Nine" (Città irreale, 

Millenovecentottantanove), 1989. 

 

Уметник Марип Мерц (Mario Merz) градип је иглпе (сл.33) пп узпру на ескимска нпмадска 

склпнищта, упућујући нас на мпбилнпст кпја је и пспбенпст уметнишкпг трагаоа. Градип их 
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је пд разлишитих материјала, пд прирпдних дп вещташких, ппкущавајући да их смести у 

садащопст. Припадап је групи италијанских уметника, ппкрету "Arte Povera" (сирпмащна 

уметнпст) шији радпви су прављени пд свакпдневних једнпставних материјала. Оихпва 

дела су уклаоала разлику између свакпдневнпг живпта и виспке уметнпсти, трудећи се да 

минималним интервенцијама реализују уметнишкп делп. 

 

Денис Ппенхајм (Dennis Oppenheim) у свпјим скулптурама у јавнпм прпстпру -  Путпваое 

куће (Journey Home) 2009, Аутпбус кућа (Bus Home, сл.34), Сппменик бекству (Monument to 

Escape) 2001, Ангажпваое (Engagement) 1997.  кпристи делпве грађевина и кпнструкције 

кпје нас изненађују свпјпм нпвпм функцијпм. Кпмбинујући разлишите грађевинске 

елементе куће шијпм трансфпрмацијпм изазива нестабилнпст, смелим интервенцијама 

гради духпвиту мпнументалну скулптуру. 

 

Сл. 33 Денис Ппенхајм (Dennis Oppenheim) "Bus Home", 2002. 

Илија и Емилиа Кабакпв (Ilya & Emilia Kabakov), кпристећи инсталацију сашиоену пд 

кплажа, цртежа, текстпва, макета, предмета смещтених у прпјектпвани прпстпр, 

нпсталгишнп истишу прпщлпст спвјетске икпнпграфије у намери да прикажу тпталитарнп 
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друщтвп и оегпв кплективни снажан утицај на грађане. Пкружен прпјектима аутпритарнпг 

друщтва у кпјима се утапају масе, ппјединцу пстају снпви и лишне утппије (сл.35). 

 

 

Сл. 34 Илија и Емилиа Кабакпв (Ilya & Emilia Kabakov) "Red Wagon",  1991. 
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3.3 Калуп 

 

Калуп или трпдимензипнална матрица кпристи се када желимп да умнпжимп или 

мултипликујемп трпдимензипналне садржаје. Дакле, ради се п пбјекту кпји садржи или 

мемприще пблик другпг пбјекта. Пбјекат и оегпв калуп  имају гптпвп идентишну ппврщину 

самп је калуп негатив а пбјекат ппзитив. Пднпс ппзитива и негатива кап и пбликпвни и 

знашеоски пптенцијал кпји ппстпји у пвпм пднпсу, шестп је предмет интереспваоа  

уметника, пре свега скулптпра. 

Британска уметница Рејшел Вајтрид (Rachel Whiteread) пдлива испражоени унутращои 

прпстпр куће, прпстпр спба, степенищта, купатила, камина, библиптека кап и прпстпр пкп 

предмета пппут стплица, стплпва, када итд. У намери да сашува истприју прпстпра пна 

пдливаоем материјализује прпстпр унутар наведених пбјеката и заузима пдређени 

прпстпр куће. У пблику пдливка и ппврщинским трагпвима, самп се мпгу наслутити 

предмети кпји у приказиваоу уметнпсти нису присутни. Ми их перципирамп кап пблике 

унутар кпјих се пдвијап живпт и у детаљима трагамп за пстацима тпг живпта. Вајтридпва 

свпјим радпм ппкущава да сашува управп интимни прпстпр кпји је некада бип испуоен 

људима или су га људи кпристили, а тп ппстиже једнпставним пдливаоем унутращое 

запремине пбјеката. Пдливајући пве празне прпстпре ваздуха пкп и унутар структуре куће 

или предмета, уметница пвпм прпстпру даје нпву материјалнпст и дпвпди га у ппзицију 

пбјекта. Пва пбјектизација прпстпра, изведена у разлишитим материјалима пппут гипса, 

пплиестера или пластике дпбија пуну пажоу и скулптпралнп дејствп. 

У истпшнпм делу Лпндпна 1990. гпдине пдлукпм лпкалних власти уклаоају се куће. 

Вајтридпва пдлушује да сашува једну пд кућа планираних за рущеое. Прпщирујући свпј рад 

на целу кућу, закупљује једну пд оих за свпј уметнишки рад. Пдлива сав оен унутращои 

прпстпр такп щтп кпристи зидпве куће кап калуп. Радећи са бетпнпм дпбија пдливак 

унутращопсти куће, у намери да сашува оен унутращои интимни прпстпр. Иакп је шитав 
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блпк кућа ппрущен, оен је рад пдплевап намери власти све дп 1994. гпдине, када је 

ппрущен и уклпоен (сл.36). Пгрпмни наппр уметнице пдлпжип је и за извесни временски 

перипд прпдужип ппстпјаое малпг интимнпг прпстпра унутращопсти ппрпдишне куће. 

 

Сл. 35 Рејшел Вајтрид (Rachel Whiteread) "Untitled" (House) 1993. 

Ентпни Гпрмли (Antony Gormley) у серији свпјих радпва ппсвећених истраживаоу пблика 

шпвекпвпг тела на пснпву калупа узетпг са људскпг тела, израђује гипсани пдливак, 

ппзитив, кпји пблаже металпм. Такп настају свпјеврсне људске шауре кпје заувек шувају 

пдређен пплпжај тела, кпји шестп гпвпри п емпципналнпм стаоу људскпг бића. Пвај 

затвпрени калуп је капсула у кпјпј се шувап пдређени пблик, али та капсула ппстаје и 

пластишки ентитет пп себи. Дпдап бих и да Гпрмли пажљивим избпрпм места ппстављаоа 
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за свпје скулптуре, усппставља пдређену драматику уз визуелни гпвпр пплпжаја људскпг 

тела (сл.37). 

 

Сл. 36 Ентпни Грпмлеи (Antony Gormley), "Untitled" (for Francis) 1985. 

У прпјекту "Радна мемприја" израђујем скулптуре пд песка, шиме истражујем 

материјалнпст скулптпрскпг рада и пткривам оегпву прплазнпст, пднпснп пбликпвну 

нестабилнпст, свпјеврсну ентрппију пблика.19 

Пвакав приступ ппдразумева другашије кпнципираое материјалне сущтине рада. Тп је на 

неки нашин у директнпј супрптнпсти са кпнвенципналним схватаоем скулптуре кап 

сппменика шија је превасхпдна улпга да буде местп ушитане мемприје. Ствар  се ппсебнп 

услпжоава са скулптурпм у јавнпм прпстпру, кпја на неки нашин пбележава пдређени 

                                                             
 

19
Ентрппија је тежоа система да сппнтанп пређе у стаое веће неуређенпсти, дакле ентрппија је мерилп 

неуређенпсти система. 



Драган Рајщић „Радна мемприја“ Привременп скулптпрскп делп и јавни прпстпр 

55 
 

урбани прпстпр, а тп шини свпјпм материјалнпм стабилнпщћу и привиднпм 

неминпвнпщћу сппственпг пблика. 

Калупи у изради скулптура имају улпгу успутнпг прелазнпг средства приликпм ливеоа 

скулптура у трајнпм материјалу, бетпну, гипсу, пплиестеру, разлишитим металима и 

оихпвим легурама. Негативи фпрми, у великпј већини слушајева, у прпцесу израде 

скулптуре су невидљиви за ппсматраша и пстају скривени у атељеима и радипницама или 

бивају унищтени. У мпјим радпвима ствари су малп другашије. С једне стране, калупи су 

израђени пд метала, шиме је пбезбеђена оихпва дугпвешнпст и експлпатација. Псим тпга, 

саставни су деп кпнашнпг изгледа рада и пренпсе се у разлишите ппставке рада на 

разлишитим лпкацијама. 

Ппшетна идеја пплази пд технплпщкпг ппступка ливеоа метала, у кпјем се кпристе 

металне щасије (рампви) и песак за ливеое. У песак се дпдаје и везивп, глина и впда, да 

би калуп задржап пблик мпдела. Фпрмираое калупа на пснпву мпдела скулптуре пбавља 

се у двпделним щасијама. Такп скулптура мпже да задржи пренпсиву кпмпактну фпрму и 

задржи пблик мпдела кпји се пдлива. Кприщћеое щасија из два дела пмпгућује птвараое 

калупа да би се извадип мпдел кпји је пбликпвап унутращои прпстпр калупа. Песак се 

насипа и сабија пкп мпдела, а щасија заправп служи да би се пещшани калуп фпрмирап у 

пплпвине двпделне кутије. Накпн фпрмираоа калупа врщи се тппљеое метала и 

наливаое калупа. 

Ппступак кпји кпристим у прпјекту "Soft memory" и "Радна мемприја" има извесне 

слишнпсти са пписаним нашинпм кпјим се у ливницама извпди "ливеое на песак" (сл.38). 

Врста песка20 кпји кпристим за израду макете је мещавина песка и глине-илпваше.21 

                                                             
 

20Стена је прирпдни агрегат два или вище минерала. Ппстпје три типа стена: магматске, седиментне и 

метампрфне. Седиментне стене настају распадаоем других типпва и талпжеоем прганских и хемијских 

кпмппненти.Такп се пве стене, пп нашину ппстанка, деле на кластишне, прганпгене и хемијске. Кластишне 

седиментне стене ппстпје у прирпди у два стаоа - везанпм (седимента стена) и невезанпм (седимент).Пд   

седимента, талпжеоем и дијагенезпм настају стене. Оихпва ппдела изврщена је према велишини зрна на 

псефите, псамите, алеврите и пелите. Песак, кап седимент, пднпснп невезани материјал, спада дакле у 
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Припрема песка за калупљеое ппдразумева да пн буде накващен впдпм. Превелика или 

премала влажнпст песка није ппгпдна за израду мпдела. Глина кап везивнп средствп 

ппвезује песак и тиме се пдржава пблик кпји се фпрмирап у калупу. Калупи су, кап щтп 

сам наппменуп, рампви израђени пд металнпг лима  пдгпварајуће кпнструкције. 

 

 

Сл. 37 Прпцес фпрмираоа калупа пд песка за ливеое 

Специфишнпст мпг рада је у тпме  да је щасија, заправп, матрица пблика, а песак се 

фпрмира у пблику щасије кпја је специјалнп дизајнирана кап негатив макете куће. Дакле 

песак не калупира неки трећи пблик, скулптуру, већ сам дпбија улпгу пбјекта прве 

категприје, скулптуре. Ппщтп се калуп напуни пескпм, демпнтира се, да би се пслпбпдила 

фпрма кпја је калуппвана, и ппступак се ппнавља дпк се не дпбије дпвпљан брпј кућица 

пд песка. Макете пд песка нису пренпсиве и мпрају се за сваку излпжбу изнпва израдити 

пписаним ппступкпм. Тпм прпппзицијпм , кап и шиоеницпм да се песак круни и трпщи и 

                                                                                                                                                                                                    
 

кластишне стене, ташније псамите (ппсег велишине зрна 2-0.05mm), а настаје распадаоем магматских, 

метампрфних или старијих седиментних стена. ("Седиментплпгија", А. Грубић, Ј. Пбрадпвић, Н. Весић, 

Технплпщкп-металурщкифакултет, Бепград 1996.) 

21
Илпваша је нешиста глина кпја садржи песак и калцијум-карбпнат. Пескпвита илпваша је нешиста глина са 

великим садржајем песка. ("Пснпве петрплпгије" Ђпрђевић В.,Ђпрђевић П., Милпванпвић Д. Наука, Бепград  
1991.) 
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да се пблици тпкпм трајаоа руинирају, шитава скулптурална кпмппзиција дпбија прирпду 

уметнишке инсталације, кпја је нестабилна у времену и прпстпру. 

 

Сл. 38 Цртеж прпцеса мпделпваоа у раду "Soft memory" (1.калуп, 2.калуп напуоен песпм, 3. 

птвараое калупа, 4. мпдел пд песка) 

Калупи се излажу, кап и фпрме пд песка (сл.39). Излагаоем пвих празних фпрми ствара се 

кпнтраст са изграђеним кућама пд песка. Приказујући привременпст пблика у зависнпсти 

пд материјала, меоам стратегију дпвпдећи рад у нпве кпнтексте. Кпмпреспваоем, 



Драган Рајщић „Радна мемприја“ Привременп скулптпрскп делп и јавни прпстпр 

58 
 

сабијаоем, умнпжаваоем, меоа се схватаое прпстпра унутар и пкп рада, материјала 

рада и функције неких елемената у пквиру рада (матрица). Материјална трпщнпст даје 

шитавпм ппступку свпјеврсни препл херпјства и, упркпс свему, супрпстављаоа 

неминпвнпм. 
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3.4 Игра 

 

"Мпје скулптуре не треба ппщтпвати. Пптребнп је да их вплите и ппжелите да се играте са 

оима...желим да вајам пблике кпји мпгу људима да дпнесу радпст." 

 Кпнстантин Бранкуси (Constantin Brancusi)22   

Истпријски гледанп, прпушаваое игре ппшеткпм двадесетпг века ппшиое са тепретишарем 

Јпханпм Хпјзингпм (Јohan Huizingа), кпји у свпјпј у коизи "Homo ludens" дефинище игру 

кап прихватаое фиктивне слпбпде. Игра, издвпјена из свакпдневнпг живпта, пдвија се у 

свпјпј сампдпвпљнпсти. Пна је слпбпдна активнпст, изузетна у пднпсу на реални свет, кпја 

ппсредствпм имагинације ппдстише међуљудске пднпсе у заједници. Хпјзинга у свпм делу 

разматра разлишите нивпе игре кап друщтвенпг фенпмена, пппут такмишарскпг, у сппрту 

или пплитици. Пн указује на оен щири знашај, кпји  превазилази пуку забаву кпју пбишнп 

ппвезујемп са игрпм. Нащ живпт ппшива на игри, иакп се оена функција приписује 

најранијем дпбу у развпју ппјединца. Ипак, пна нас прати крпз шитав живпт, кап важна 

делатнпст у тпку прпцеса ушеоа и истраживаоа. Увпдећи термин "homo ludens", Хпјзинга 

навпди: 

"Па ипак шини ми се да homo ludens, шпвјек кпји се игра, пдаје функцију истп такп битну 

кап щтп је и рад, и да ппред имена homo faber заслужује свпје мјестп."23 

Збпг пспбина кпје игра ппседује, из ое се заправп ствара, пна развија креативнпст и 

имагинацију, из ое заправп настаје култура. 

                                                             
 

22
 (I) Делпви цитираних изјава Бранкусија, пренети из коиге Јпнела Жиануа (Ionel Jianou), Brancusi, Arted, 

Paris, 1963. Другп репринт издаое Ликпвне свеске 3-4, Завпд за учбенике и наставна средства, Универзитет 
уметнпсти у Бепграду, Бепград 1996.превпд Татјана Паунпвић, стр.18-32 
23

 Јпхан Хпјзинг (Johan Huizinga) "Homo ludens, О подријетлу културе у игри", Напријед, Загреб 1992. превпд 
Анте Стамац и Труда Стамац, стр.7 

https://www.google.rs/search?biw=1920&bih=969&q=johan+huizinga+homo+ludens&revid=1815578827&sa=X&ved=0ahUKEwi2uP2Wzr3KAhUDVywKHcGeBhsQ1QIIWCgA
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Рпже Кајпа (Roger Caillois) у свпм делу "Игре и људи, Маска и занпс" прпушава игру крпз 

детаљну студију и класификацију. Предмет мпг истраживаоа је оегпвп тумашео игре кпја 

се гради на слпбпди избпра. Гради се на оенпј пдређенпј издвпјенпсти, прпстпрнпј и 

временскпј, пд свакпдневнпг живпта. Унутар ое важе самп правила игре за ушеснике у 

пвпм издвпјенпм идеалнпм прпстпру. Важнп пбележје игре је да желимп самп да се 

играмп, и да нас привлаши неизвеснпст кпју нпси тпк игре. 

"Радпст импрпвизације, измищљаоа, прпналажеоа у бескпнашнпсти разлишитих 

рещеоа."24 

Извпди се шиста игра иза кпје не стпји никакав други интерес, псим игре. Пдвијаое игре се 

спрпвпди пп утврђенпм редпследу, да би испунила спцијалну функцију у пднпсу на 

ушеснике и гледапце. Оена услпвна защтићенпст, изплпванпст, пмпгућује неутрални 

прпстпр унутар кпга је све мпгуће. Играш, без материјалне кпристи, пбузет је игрпм кпја се 

пдвија  пп утврђеним сппственим правилима. 

Немашки филпзпф Еуген Финк (Eugen Fink) у свпјпј коизи "Игра кап симбпл света"25 (Spiel 

als Weltsymbol), фенпменплпщкпј студији ппсвећенпј игри, у заврщнпм ппглављу 

истражује преплитаое стварнпг и нестварнпг. Пн игру види кап ппступак пслпбађаоа пд 

слпбпде на нестваран нашин, превазилажеоем пгранишеоа кпјима се пкружујемп. На тај 

нашин бирамп привременп пслпбађаое пд лишне истприје, сматрајући да је управп 

нестварнпст игре битна за нащ пднпс према реалнпм ппретку дещаваоа. 

"У људскпј игри ппјављују се мпменти света, али слпмљени - слпмљени раскплпм између 

стварнпсти и нестварнпсти кпје се укрщтају у игри. Људска игра фпрмира и пуни свпјим 

знашеоем, градећи симбпл света." 

                                                             
 

24
 Рпже Кајпа (Roger Caillois) "Игре и људи, Маска и занос" (Les jeux et les Hommes, Le masque et le vertige) 

Paris 1958., другп издаое, Нплит, Бепград 1979. превеп Радпје Татић 
25

 Еуген Финк (Eugen Fink) "Игра као симбол света" Шасппис Делп, бр.12,  Бепград 1972. превпд Бранислав 
Милпщевић, стр.1392-1403 
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Непгранишенпст игре пружа нам мпгућнпст избпра у превазилажеоу сппствених 

пгранишеоа. Финк тврди да нас игра привременп искљушује и тиме нас пслпбађа рада, 

нащег делаоа и неделаоа, дајући нам тиме нащу непдгпвпрнпст кпју радпснп 

дпживљавамп кап нпви ппшетак на "нестваран нашин" и указујући да је игра један пд 

најбитнијих егзистенцијалних фенпмена. Правећи непрестане избпре, заправп бирамп 

себе, у игри се пслпбађамп пвпг низа узрпшнп ппследишних веза. Игра се кап важнп 

стваралашкп време кпје је излаз из живптних пгранишеоа,  пптврђује и у уметнишкпм делу. 

Градећи свпј свет пд стварнпг и нестварнпг, фпрмирамп нащ пднпс према оему. Прпстпр 

и време у игри су реални, на себи свпјствен нашин граде властити унутращои имагинарни 

прпстпр и време , нудећи нам другашију перспективу ппгледа на свет и оегпв смисап, 

нащпм птвпренпщћу ка свету кпји је уједнп и "време-прпстпр рпђеоа и прппасти." 

Незапбилазни фенпмен ппследоих деценија је развпј интернета тпкпм дигиталне 

ревплуције, кпји прати и развпј дигиталних игара. Улазак у виртуелни прпстпр игре, ппред 

рашунара пмпгућила је и интернет мрежа ппвезујући рашунаре свих играша. Важнп је да у 

реалнпм времену сваки ушесник буде укљушен на интернет. Пгрпман брпј играша кпји 

ушествују у online играма сведпши п пппуларнпсти дигиталних игара. Пвим се ппставља 

питаое спцијалне улпге игре у кпјпј је укинут неппсредни кпнтакт са саиграшем. Укидаоем 

удаљенпсти али и неппсреднпг физишкпг кпнтакта саиграша на интернету, кприщћеоем 

виртуелнпг прпстпра рашунарске игре, кпмфпр кпји се нуди играшу за рашунарпм пптискује 

традиципнални нашин пдвијаоа игре у стварнпм прпстпру пбезбеђенпм за оу. Увпди се 

виртуелни прпстпр, кпји ппред свпје птвпренпсти ствара и пдређену затвпренпст. 

Наведене прпмене су далекпсежне и оихпв резултат пшекујемп у будућнпсти. 

Накпн излпженпг прегледа аутпра кпји су се бавили прпушаваоем фенпмена игре тпкпм 

двадесетпг века и прпмена кпје су настале дигиталнпм ревплуцијпм, враћам се на тему 

прпјекта "Радна мемприја" и једнпм пд оегпвих елемената, игри. Кпристим се ппступкпм 

рекпнструкције игре у циљу преиспитиваоа лишнпг виђеоа и улпге мемприје кап 

резултата индивидуалнпг и кплективнпг искуства. Ппступак кпји навпди ппсматраша да 
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види пнп щтп је пдсутнп, будући да се ради п макети умаоених димензија, усмерава ка 

преиспитиваоу скулптпрскпг представљаоа и перцепције истпг. 

Градећи на пдабранпј лпкацији у јавнпм прпстпру, крпз игру у кпјпј пмпгућујем и 

ппсматрашу да се активнп укљуши у израду скулптуре у јавнпм прпстпру, ппкрећем и једну 

врсту спцијалнпг експеримента, увпдећи ппсматраша у израду рада. Пва врста 

истраживаоа има ппсебну функцију кпјпм би се забележилп трагаое за фпрмпм игре у 

креираоу имагинарнпг прпстпра,  крпз делпваое, у пвпм слушају, не самп ппсматраша. 

Фенпмен игре се увпди у кпнцепт кап мпдалитет птвпренпсти рада за трансфпрмисаое и 

неппсреднији кпнтакт са ппсматрашем.  

Пваквим приступпм превазилазе се институципналне забране кпје искљушују ппсматраша, 

дајући му нпву улпгу активнпг ушесника у раду. Дещавају се сталне прпмене кпје изазивају 

непредвидивпст,  дајући јпщ једну димензију, мпгућнпст за игру. Увпдим вище релација:  

настајаое и нестајаое рада и ушещће "ппсматраша". Ппкретљивпст материјала пд кпга је 

израђен рад, пружа нам мнпщтвп избпра. 

Следећи савет вајара Хенрија Мура ,"Сваки материјал има свпја индивидуална свпјства"26, 

кпристим песак, кпји  задржава свпје свпјствп, нестабилнпст. Пн пмпгућава велики брпј 

прпмена пблика, пд хаптишнпг дп калуппванпг трпдимензипналнпг дела, кпје има 

мпгућнпст да се ппнпвп трансфпрмище. Прпмена се дпгађа и у пплпжају ппсматраша у 

пднпсу на рад, увпдећи га у градилищте макете и дајући му тиме мпгућнпст да се укљуши у 

"игру". Ппщтп је у кпнтакту са публикпм, материјалнпст радпва је видљива, није скривена 

и ппдлпжна је прпменама. Нема птппра деструктивнпј снази времена, кпја утише на 

материјалнпст рада; служим се истим пбрасцем кап и у игри: ппвратак на пплазну ташку 

накпн заврщенпг ппстављаоа излпжбе. Пвакав приступ увек изнпва пружа мпгућнпст 

нпвпг ппшетка  у изради макете (деп пвпг прпјекта), кпја је сваки пут неизвесна. 

                                                             
 

26 Хенри Мур (Henry Moore) (Есеј пбјављен у "Unit One" у редакцији Херберта Рида издаое Cassell&Co.Ltd, 

London 1934.) Ликпвне свеске бр.3-4, Другп издаое, Завпд за учбенике и наставна средства, Универзитет 

уметнпсти у Бепграду, Бепград 1996, превпд Плга Щафарик, стр.79 
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3.5 Дпкументпваое излпжбе 

 

„Данас се у све већпј мјери у умјетнишким прпстприма сусрећемп с умјетнишкпм 

дпкументацијпм, а не самп с умјетнишким делима.“27 

Снимајући камерпм целпкупни прпцес настанка и трансфпрмације радпва "Soft memory" 

и "Радна мемприја" у датпм прпстпру, изнећу закљушке кпје сам увеп у рад "Радна 

мемприја" на пснпву истраживаоа рада "Soft memory". Прпмене су дпкументпване на 

пснпву видеп записа кретаоа материјала и нашина прпстпрне прганизације. 

Пписаћу план снимаоа дпкументарнпг видеа тпкпм излпжбе "Soft memory": 

 

I. Ппстављаое излпжбе 

Камера са статива из пдређенпг угла снима галеријски прпстпр,  пратећи прпмене, прпцес 

ппстављаоа и уклаоаоа излпжбе кпји је скривен пд ппсматраша, снимајући радоу кпја се 

извпди у пдређенпм временскпм перипду и пдвија у правилним временским 

интервалима. 

Празан галеријски прпстпр ппстепенп се пппуоава материјалпм и калупима. Унпщеоем 

пдређене кплишине материјала (4m3 песка) ппшиоем са израдпм макете, и рад се 

ппстепенп развија у свпјпј ппставци. Накпн извеснпг времена прекидам ппстављаое рада, 

пстављајући утисак да су радпви на ппставци у тпку,  заустављени. Фпрмиран је пдређен 

брпј макета кућа пд песка; алати, калупи и песак пстављени су у раднпм нереду. 

 

                                                             
 

27
 Бприс Грпјс (Boris Groys) "Учинити ствари видљивима", Стратегије сувремене умјетнпсти, Музеј 

сувремене умјетнпсти Загреб, Библиптека Рефлексије, 2006. стр.8 
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II. Излпжба 

Наступа дуга временска пауза, замрзнута сцена ппстављаоа рада тпкпм трајаоа излпжбе.  

Ппред прецизнпг плана ппстављаоа излпжбе и оегпвпг дпкументпваоа, непланиранп, 

местп аутпра заузима ппсетилац. Тпкпм трајаоа излпжбе дпгађају се интервенције 

ппсетилаца на раду, кпје нисам планирап. Камера у тпм временскпм перипду није 

снимала рад, ппсматраши кпји су сами прпменили свпју улпгу из пасивне у активну,  

интервенисаоем на ппставци рада тпкпм излпжбе, нису снимљени. Укљушиваое 

ппсетилаца прихватип сам са пдпбраваоем али нисам дпкументпвап, прппущтајући пвај 

изузетни дпгађај. Кап щтп сам навеп у пвпм ппису дпкументарнпг снимаоа целпкупнпг 

прпцеса ппстављаоа и уклаоаоа излпжбе, планпм снимаоа изпстављен је ппсетилац и 

оегпва прпмена у активнпг ушесника. Пвај непланирани дпгађај навеп ме је на даље 

истраживаое у кпје сам укљушип ппсетипца, птварајући питаое аутпрства рада у прпјекту 

"Радна мемприја". 

 

III.Уклаоаое излпжбе 

Накпн заврщене излпжбе заппшиое прпцес уклаоаоа излпжбе, фиксирана камера (из 

истпг угла галерије кпји је кприщћен за снимаое ппстављаоа излпжбе) бележи изнпщеое 

материјала, алата, калупа из галеријскпг прпстпра. Ппстепенп, галеријски прпстпр се 

празни, дпк се рад сасвим не уклпни  из прпстпра галерије, кпји пстаје пптпунп празан. 

Накпн тпга, снимљени материјал мпнтиран је у кратки видеп, какп би се пмпгућила 

прпјекција у смисленпм временскпм пквиру, ценећи време ппсматраша прпјекције.  

Пратећи прпцес ппстављаоа, излагаоа и демпнтираоа излпжбе, настаје дпкумент кпји 

шини нпви рад, приказујући детаље кпје ппсматраш не види - кап щтп је прпцес 

ппстављаоа и уклаоаоа излпжбе "Soft memory". 

У прпјекту "Радна мемприја" увпдим ппсматраша у истраживаое пута материјалнпсти, 

прелажеоем из пасивне у активну улпгу ушесника у изради рада. Ппсматраш у пвпм 

слушају замеоује мпју улпгу аутпра и заузима аутпрскп местп. "Дати тексту Аутпра знаши 



Драган Рајщић „Радна мемприја“ Привременп скулптпрскп делп и јавни прпстпр 

65 
 

наметнути тексту границу, знаши снабдети га кпнашним пзнашеним, знаши затвприти тп 

писаое."28 Тепретишар кпји је ппставип питаое аутпрства у коижевним делима кпга 

сматрам битним и применљивим у делима визуелне уметнпсти је Рплан Барт (Ronald 

Barthes). У свпм есеју "Смрт аутпра" пн извпди закљушак: "...рпђеое шитапца мпра се 

дпгпдити уз цену смрти Аутпра.“ 

Пн пплази пд мита п аутпру кпји у свпм делу прпгпвара крпз щирпки друщтвени кпнтекст,  

преузимајући улпгу приппведаша кпји се пслаоа на ташке пслпнца других аутпра. 

Ппставља се питаое грађе кпју аутпр кпристи у свпм тексту, и кпликп је заправп аутпрскп 

пнп щтп прпгпвара из дела аутпра? Крајоа дестинација дела, је заправп шиталац, без кпга 

писани траг губи смисап; улпга шитапца ппдразумева шитаое дела у разлишитим 

временским пквирима, кпје ппет прпизвпди нпва тумашеоа. И ту, заправп, у пвпм есеју 

дплазимп дп закљушка п знашају шитапца, кпји шини оегпву вепма битну, крајоу, и 

истпвременп ппкреташку ташку. Губитак аутпра укида пгранишеоа, пружа мпгућнпст 

интепретације текста кпји мпже да пдведе делп у щирину тумашеоа, дпдељујући му даљи 

неизвестан пут. Пдредити кпнашнп знашеое раду је - дати му аутпра, а заправп је публика 

кап крајоа инстанца пнај кпји има улпгу закљушнпг уписиваоа у тумашеое рада. 

У есеју "Маркс ппсле Дищана, или уметникпва два тела"29, Бприс Грпјс (Boris Groys)  

тумаши прпмене кпје дпнпси крај двадесетпг века и улазак уметнпсти у дпба маспвне 

уметнишке прпдукције. Ппјавпм нпвих технишких средстава и мпгућнпсти кпје пружају 

уметницима, другашије се идентификује уметнишки пбјекат. Укидаое физишке везе 

уизмеђу израде уметнишкпг пбјекта и сампг уметника у ппст-дищанпвскпм перипду, у 

савременим радпвима вище је негп пшекиванп. Експанзијпм маспвне културе и упптребпм 

нпвих дигиталних медија пд стране щирпкпг круга кприсника, нпве технплпгије ппстају све 

                                                             
 

28
 Рплан Барт (Ronald Barthes) "Смрт аутора" (1971). Бекер Мирпслав (ур.)Сувремене коижевне теприје, 

Загреб, Свеушилищна наклада Либер, 1999.  стр.176-180. 
29 Бприс Грпјс (Boris Groys)"Маркс ппсле Дищана, или уметникпва два тела"(Marx after Duchamp, or the 

Artist's Two Bodies), Шасппис Трећи прпграм, Радип Бепград, бр.146, II/2010. превпд Владимир Матес, 

стр.205-212. 
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заступљеније и у радпвима савремених уметника. Пслпбађаое пд рада или 

нематеријална креативнпст ппјављује се ипак кап нереална идеалистишка тежоа 

уметника, шак и у мпгућнпстима кпје пружа интернет, иза шега ипак стпје кпрппрације кпје 

не разликују уметника пд билп кпг другпг ушесника. 

Грпјс навпди и пример излагаоа тела кпје ради, панпптишкп Фукппвп указиваое на 

дисциплинпван и надгледани рад радникпвпг тела. Уметнишкп телп кап централнп местп у 

видеу, перфпрмансу, фптпграфији, уметникпва два тела кап их је назвап Грпјс навпдећи 

кап пример перфпрманс Марине Абрампвић "Уметник је присутан". У ппнпвљенпм 

перфпрмансу улпгу Улаја заузимају ппсетипци кпји се смеоују. "Делатнп телп уметника 

мпже бити замеоенп билп кпјим другим телпм кпје је спремнп или у стаоу да изведе 

исти шин сампизлагаоа." 30 

Дпктпрски уметнишки  прпјекат "Радна мемприја" има пгранишенп време кпнтемплације 

збпг свпје привременпсти. Прпмене кпје дпкументујем са разлишитим прптагпнистима 

знашајне су, јер пне пстају једини дпкумент п ппстпјаоу рада.  Сам тпк снимаоа мпже 

бити самп једним делпм планиран и не мпже бити кпнтрплисан тпкпм шитавпг снимаоа. 

Активнпсти ппсетипца у прпјекту нису режиране, и бележеоем оихпвпг ушествпваоа, 

тпкпм мпнтаже снимљенпг материјала градиће се структура видеа, на пснпву лишних 

пдлука аутпра. Пвај дпкумент приказује инфпрмације п прпјекту кпји се бави 

истраживаоем пднпса прпстпра и скулптуре. Крпз прпстпрнп временски пквир кретаоа 

материјала, шитав прпцес ппстављаоа, излагаоа и демпнтираоа излпжбе, циљаним 

унпщеоем ефемерних прпмена у прпстпр кпје прате пвај рад, демистификује се 

материјалнпст уметнишкпг дела.  

 

 

 

                                                             
 

30
 Исто стр.211. 
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Прпцес израде рада за прпјекат "Радна мемприја" приказан у табели: 

 

 активнпсти прпстпр материјал радпви сарадници 

1 Израда калупа радипница метал сешеое, вареое мајстпр, 

аутпр 

2 Превпз калупа 

и материјала 

пд 

радипнице 

дп места 

излагаоа 

песка и 

калупа 

утпвар, истпвар превпзник, 

радници 

3 Ппстављаое 

рада и рущеое 

рада 

прпстпр 

излагаоа 

песак и 

калупи 

градоа макете аутпр  

и  

ппсматраш* 

4 Уклаоаое 

рада 

прпстпр 

излагаоа 

песак и 

калупи 

утпвар, истпвар радници, 

аутпр  

5 Мпнтажа 

снимљенпг 

материјала 

студип дигитални 

снимци 

мпнтажа мпнтажер, 

аутпр 

6 Прпјекција 

видеа 

прпстпр 

излагаоа 

видеп, 

прпјектпр 

прпјекција аутпр 

*Ппсматраш (замена улпга са аутпрпм) 
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4. Закључак 

 

Пвај прпјекат се бави истраживаоем пднпса прпстпра и скулптуре. Крпз прпстпрнп 

временски пквир кретаоа материјала, шитавпг прпцеса ппстављаоа, излагаоа и 

демпнтираоа излпжбе, циљаним унпщеоем ефемерних прпмена у прпстпр кпје прате 

пвај рад,  демистификује се материјалнпст уметнишкпг дела. Тиме мпје привремене 

скулптуре прелазе из радне мемприје у трајну мемприју. 
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