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Биографија кандидаткиње:

Ивана Стојаковић рођена је у Београду 1976. год. Дипломске студије на Факултету
ликовних уметности у Београду завршава 2003. год на одсеку за сликарство у класи
проф. Слободана Роксандића, а магистарске 2010. год. у класи проф. Чедомира Васића.
Тренутно је докторант, на истом факултету, у класи проф. Радимира Кнежевића.
У току магистарских студија била је стипендиста Републичке фондације за развој
научног и уметничког подмлатка. За време истих, а за израду магистарске тезе, добила
је трогодишњу стипендију Darmasiswa RI индонежанске владе за не-дипломске студије
на универзитету уметности СТСИ у Бандунгу (Индонезија). Сарадњу са индонзијом
наставила је и стипендијом KNB за мастер студије на Технолошком универзитету у
Бандунгу, од 2010. до 2013. год.
До сада је реализовала дванаест самосталних изложби и перформанса у Србији и
Индонезији и учествовала на преко осамдесет групних изложби у земљи и иностранству.
Добитник је неколико награда за свој рад: Награда за цртеж 12. Бијенала цртежа
студената СЦГ, Београд (2003.год.), Награда за цртеж 8. Новембарског салона у
Краљеву (2008.год.), Награда ка концептуални рад 8. интернационалне изложбе Жене
сликари, Мајданпек (2009 год.), и похвалу жирија за видо рад Први Круг, 8.
мултимедиалног фестивала Патософирање, Смедерево (2012.год).
Радила је као наставник ликовне културе у О.Ш. Ј.Ј.Змај у Обреновцу (2003 - 05).
На Универзитету Maranataу Бандунгу (Индонезија) 2012/13 била је хонорарно

ангажована као асистент за цртанје и видеографију. Трнутно је у статусу самосталног
уметника.
Члан је УЛУС-а од 2004. год.

Aнализа рада:

Докторски уметнички пројекат мр Иване Стојаковић под називом ПРОЦЕС-ПРАЋЕЊЕ
ЗАПИСА КРОЗ ПРОСТОР И ВРЕМЕ, Просторна , вишемедијска поставка састоји се из
два дела , изложбе која је реализована у Галерији Дома културе у Обреновцу
19.новембра 2019. године, и писаног дела у коме се образлаже уметничка креација и
методе које ће бити примењене при реализацији овог пројекта.
Поставка у Глерији Дома културе у Обреновцу , визелни део докторског уметничког
пројекта је просторна инсталација , врло прецизно и пажљиво постављена у пространој
галерији . Посебна пажња је посвећена распореду низова носача отисака , папири који
су претрпели велики број преклапања боје, отиснуте под великим притиском, у дужем
временском периоду. Трагови овако третираног поступка видљиви су на сваком од
комада папира .
Рад на овом уметничком пројекту ослоњен је на претходна истраживања која је
кандидаткиња навела у хронолошком осврту, да би објаснила смисао процеса који је
суштински део овог рада.
Вишеслојност докторског уметничког пројекта ПРОЦЕС-ПРАЋЕЊЕ ЗАПИСА КРОЗ
ПРОСТОР И ВРЕМЕ ,Просторна вишемедијска поставка ,постављена је у наслову теме у
којој су се компримовала претходна искуства и формирала основа за овај пројекат .
Самим тим што је поменут процес време се укључује као посебна категорија . Да би се
пратило време припремљен је поступак документовања , други облик праћења јесте
путем сагледавања сложености поступка таложења бесконачног низа отисака.
Документовање је посебан ток који уметнички пројекат објашњава са другачије
позиције, у овом случају то су фотографије и видеозаписи.
У делу који обрађује теоријски и историјски оквир, значајан за питање процеса и
промене тежишта уметничке опсервације .

Критички осврт референата

Писани део докторског уметничког пројекта ПРОЦЕС-ПРАЋЕЊЕ ЗАПИСА КРОЗ ПРОСТОР
И ВРЕМЕ подељен је у неколико поглавља. После уводног дела следи –Историјски и

теоријски оквир- део у ком прецизним одабиром литературе и текстова који
представљају упориште за рад кандидаткиње. Појашњавајући појам процеса ,пролази
кроз историјске етапе у којима се тежиште пажње стваралаца преноси са форме на
идеју , са завршене форме на ток и развој , на процес. У том смислу креће се од –
опредмећивања и дематеријализације уметничког дела . Процес постаје уметничко
дело. Простор и време су чиниоци који добијају посебно читање и тумачење .
Почетак бављења уметничким истаживањима почиње објашњењем рефлексивног
поступка , што описује као прву фазу у свом раду. Првој фази припадају још три дела а
то су улазак у графику , уметност мултиоригинала . Затим следи –ка
тродимензионалном отиску-, и -серија-. Избор графичке технике је у овом случају
примаран, али поступак коришћења иде ка нечему што се супротставља идеји више
истих отисака , отисци се понављају на једном носачу , једном папиру. Поменута идеја
о серији потпуно се окреће ка неком виду збирних акумулација.Акумулација једне те
исте матрице , матрице која није ни прављена да носи причу , матрица носи материју ,
материја се отискује и иде ка пуњењу до осећања треће димензије.
Наведена –друга – фаза, кроз коју је Ивана Стојаковић пролазила ,-аутоматизамдуализам, потом –материја- , појашњава како је дошла до материје којој се посветила у
свом докторском уметничком пројекту . Аутоматизам , као неконтролисани рефлекс ,
има за циљ, пре свега, искључивање наратива . Материја је феномен сама за себе, у
поступку нагомилавања одређена физичка својства показују карактер , те се током
процеса дешавају посебне ситуације у којима уметник реагује тог трнутка . Поново је у
ишчекивању новог стања материје да би испитао нову реакцију.
-Трећа фаза- је састављена из три дела -ритуал –репетиција-,-боја алхемија-.
Препуштајући се тренутним импулсима ,а не њиховом планирању , принцип рада
постаје аутоматски, монотон и ритуалан, како каже ауторка у свом образложењу.
Примећујући даље да удаљавање процеса од размишљања о формалним односима
боје , форме , текстуре , материје и усредсређивање на чисту активност управљања
пресом компетативни и медитативни моменат бивају изржајнији над темом.
На овај начин процес се иѕдвојио као самодовољан елеменат ликовног дела и не
зависи од дела као уобличене форме.
Што се тиче односа са простором , идеја је да се дводимензионална површина у
постопку постављања промишља као просторна инсталација.

Полазна литература

Широк списак литературе , који је кандидаткиња навела ,предочава намеру да истражи
одређене појмове везане за процес и уметност у којој форма није носилац и тежиште
рада.
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Оцена резултата и закључак са образложењем уметничког доприноса рада

Докторски уметнички пројекат ПРОЦЕС-ПРАЋЕЊЕ ЗАПИСА КРОЗ ПРОСТОР И
ВРЕМЕ,Просторна ,вишемедијска поставка кандидаткиње мр Иване Стојаковић своју
посебност гради на питању времена, као категорије која се уградила у појам
уметничког дела .Имајући у виду да је полазиште било у поступку стандардне форме
графичког отиска матрице која носи боју на папир ,појам времена је плод врло
сложеног процеса преиспитивања граничних вредности и тумачења ликовних и
визуелних појмова . Ако се има у виду да је графика уметност мултиоригинала , једном
матрицом се направи тираж оригиналних отисака , какав је резултат након
вишегодишњег понављања отиска на истој подлози ?Питање: “Kaко посматрати
визуелну уметност чији видљиви део више не чини саставни елемент дела” које је
поставио Харолд Земан сада је пред нама.Једним делом ово питање се односи и на
пројекат Иване Стојаковић. Oдговор на ово питање резултирао је изложбом која је део

овог уметничког пројекта,енргија која је потрошена да се отисци умноже до границе
издржљивости папира ,да енергија у смислу физичке силе која се користи за
отискивање ,поновљена концентрација на питање отиска , свест о трајању које је
везано за живот , намера да се овај деценијски процес настави као животни циклус.
Имајући у виду сву сложеност пројекта који је задат темом , прцизно и јасно
разматрање у писаном делу докторског уметничког пројекта,сложену вишемедијску
изложбу, комисија сматра да је кандидаткиња мр Ивана Стојаковић успешно
реализовала и представила јавности свој уметнички пројекат и предлаже Наставно
уметничком већу Факултета ликовних уметности да усвоји овај извештај и достави
Сенату Универзитета уметности како би се могао одредити датум одбране .
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