Галерија савремене
уметнос ти
од 18. март а до
9. априла 2021.

ИЗЛОЖ БА

М Е С ЕЧ ЕВ А С О Б А
Гордана Каљаловић
и Ђорђе Одановић

Месечев пејзаж, 2019, скулптурална инсталација, 12 рељефа, каменина,
појединачни 30 х 30 х 4 цм, променљива конфигурација

Месец је од почетка цивилизације фасцинирао човек а на различите начине и са различит им побуд ама, а попу
ларни израз La bella luna, слави много више од саме физичке посебнос ти тог небеског тела, истовремено под
разумевај ући све оне контекс те и креат ивне потенцијале јединог природног Земљиног сателит а. Од трен утка
када је примално уочен светли диск на тамном небу и перцептован као божанс тво, преко првих рационалних
и научних истраж ивањ а, историјско слет ањ е на Месец, чиме је остварен физичк и конт акт, добило је карактер
финалне спознаје. Тај ултимат ивни чин тоталног прис ус тва подразумевао је и искус тво свих чула.
– Баз Олдрин је, на пример, у књизи Magnificent Desolation, на основу прашине случајно унесене у лунарни модул,
опис ао мирис као оштар, метални, попут барут а или мирис а ваздуха након ватромет а.
Размат рањ е модалитет а рецепције Месец а Горд ана Каљаловић и Ђорђе Одановић поставили су у дијалек
тичк и однос и комбин уј ући многе асоцијат ивне референце створили јединс твен мисаоно-визуе лни дијалог
диференциран у три целине: Соба Месечевих мапа, Соба Месечевих мена и Соба Месечине, чиме су исказали и
фокусе својих интересовањ а. За ауторе површина Месец а је драгоцени диск урзивни извор, рељеф енформел
не структ уре с карактерис тичним кратерима, елемент транспозиције у нову слик у, у нови конс трукт који исто
времено исказуј у сукоб реалног и потенцијалног, интеракциј у неба и земље. Тај такт илни сегмент размат рањ а,
заснован на искус твима стеченим како кроз непосредно посмат рањ е самог Месец а тако и преко бројних фото
графија његове површине као и физичког материјала донесеног са мисија Апола, послуж ио им је као основ
за синтезу визуе лних означитељ а различитог порек ла у јединс твени реалитет са свим потенцијалима које те
различитос ти носе, као у случај у материјала из околине Бора, исказано и кроз објекте и кроз фотог рафије. Баш
као што је Башлар запис ао: “Снаг а реченице-слике која спаја хетерогене елементе тада је снаг а јаза и судара
који разотк рива тајн у једног свет а”.
Човек је дуго времена ритам свог живот а усклађивао према месечевим менама које су му биле временски ори
јент ири, али су оне пре свег а метрономи ритма саме природе. Те промене су конс тант а времена, вечно трајањ е
које се кроз своје земаљске манифес тације исказује као неприкосновена меморија планете. Тај конт ин уитет
прек ид а и обнов љивос ти, понав љањ а с разлик ама, Горд ана Каљаловић и Ђорђе Одановић су поставили за
основ дожив љавањ а Месец а као диск урзивног предмет а. Указуј ући да и они мали показатељи синерг ије Месе
ца и Земље, попут набора на пешчаној обали насталих перманентним радом талас а, јесу назнак а развијенијег
контекс та сукобљавањ а као модалитет а постојањ а и опстанк а, дијалект ике услов љенос ти и реципроцитет а.
Смена дана и ноћи још један је пример конс тантних промена, космичке мистике есхатолошког схват ањ а вре
мена. Издвајај ући месечеву светлост као посебан (тематско-визуе лни) оквир, с једне стране указуј у на све
оне појавнос ти месечине у човековој спознаји, а с друге, на ликовни аспект светлос ти. У радовима у којима
трет ирају месец као сјајни диск, месечина јесте светлост супрос тав љена мрак у, оно што се издваја из таме,
покрет ачка енерг ија. Али за разлик у од дифузне, свеприс утне сунчеве светлос ти, исијавањ е из таме индук ује
динамик у, сукоб, побун у прот ив бесконачног мрак а свемира, стварај ући драмат уршки мизансцен. Светлост је
и циљ и метод, она је енерг ија и персонифик ација различит их емот ивних стањ а.
Као и у досад ашњим заједничк им истраж ивањима, Горд ана Каљаловић и Ђорђе Одановић настав љају интермеди
јални дијалог, близак рансијеровској дијалектичкој а не симболичкој монт аж и, у којој се елементи поставке не дово
де примарно у везу својом сличношћу или порек лом – то су елементи истог изворишта уводени у хетерогени поре
дак у коме се из једног познатог ствара нови свет. Свет вечитог трајањ а насупрот рецентној постх уманој пометњи.
Сава Ристовић

На претходној страни:
Хибриди 1 и 2, 2020,
фотографије, инк – џет принт
на алу бонду, 2 х 100 х 100 цм

Апотеоза сенке, 2020,
скулптура, камен – сига,
фотографија месеца,
алу-бонд, плави клирит,
70 х 40 х 35 цм

Г О РД АН А К А Љ А Л ОВ И Ћ, биог рафија
Рођена у Београд у 1951. Дипломирала на Факултет у
Ликовних уметнос ти, Београд 1975. и на Филолошком
факултету 1977. (енглески језик и књижевност). Маги
стрирала на Факултет у ликовних уметнос ти, Београд
(метал). Кустос у Галерији Дома ЈНА од 1978-1993. Као
добитник стипендије Моша Пијаде за младе таленте, сту
дијски боравила 1986, 1990, у Паризу, (Сите интернешнл
дез Артс). Од 1993. на Академији уметнос ти Нови Сад .
Од 2006 – 2016. у звању редовног професора при кате
дри за вајарс тво. Излаг ала на преко 200 групних изло
жби у земљи и инос транс тву (Кливленд, Лондон, Солун,
Сант а Барбара, Вервиер) и на 29 самос талних изложби
у Србији,бившој Југос лавији, Грчкој, Франц уској. Аутор и
кустос преко 20 пројекат а. У уметничкој пракси изража
ва се кроз медије скулпт уре и инсталације. Реализова
ла скулпт уру у екстеријеру 2005. Какс лау т анен, Финска.
Водила радиониц у за студенте у Фиренци 2005, 2006,
2007 у оквиру Аутсајд пројект а. 2019 . боравила у Напуљу
у оквиру Еразмус програма размене на нивоу факултет а.
Награде:
Наград а Факултет а ликовних уметнос ти; Годишња
наград а Галерије Коларчевог народног универзите
та; наград а УЛУС-а за малу плас тик у; наград а Јесе
њег салона за скулпт уру; Признањ е РТС за ауторску
излож бу Поетика линије; признањ е РТС за допринос
култ ури; треће место на излож би Простор књиге и др.
Радови у власништву музеја и приватних колекција
у земљи и инос транс тву:
Народни музеј, Беог рад; Музеј савремене уметно
сти, Беог рад; Музеј град а Беог рад а, Народни музеј,
Краљ ево, Плев ља, Илок; Галерија Павла Бељанског,
Нови Сад; МСУ Нови Сад; Колекција Галерије Дома
војске, Беог рад; Музеј метал ург ије и рударс тва, Бор;
Галерија Савремене уметнос ти, Ниш; Ректорат Уни
верзитет а, Нови Сад; Филозофски факултет, Нови
Сад; Библиотек а град а Беог рад а; Колекција Жене
изван граница (Сант а Барбара, УСА); Музеј у Вервиеу,

Белг ија; Колекције у Ламији, Самот рак и, Хори (Грчк а);
Галерија Култ урног цент ра Лефк ад а, Грчк а; Народна
библиотек а, Беог рад; Музеј Цептер, Беог рад.
Кустоски пројекти
Поетика линије, Галерија Дома Војске, Беог рад 1992;
Град, магични универзум, галерија Дома Војске, Бео
град 1993; Интимни програм за студију предмета у енте
ријеру, Музеј примењ ених уметнос ти, Беог рад 1996;
Афродита између мита и стварности, галерија Златно
око, Нови Сад, галерија Звоно, Беог рад 1998; Скок у
празно, галерија Златно око Нови Сад, галерија Звоно,
Беог рад 2002; Променљиви пејзаж, галерија Отклон,
Беог рад 2008; Од површине ка простору, галерија Хаос,
Беог рад 2004; Графит – материја и енергија спирит уалне
територије, Музеј железнице, Прод ајна галерија Бео
град 2013 ; Из близа из далека 1914-1918, Музеј Мацура,
Бановци 2015. и др.
Најновије самос талне излож бе
2020. Галерија Звоно, Беог рад
2018. Галерија савремене уметнос ти, Салон 77, Ниш /
Галерија легат Миће Поповића, Лозниц а / Кул
турни цент ар Србије, Париз
2016 / 2017 Народна библиотек а, Беог рад
2017. Галерија Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад
2016. Галерија Хаос, Беог рад
2014. Тера, Кикинд а
2013. Галерија Звоно, Беог рад / Галерија Култ урног
цент ра, Нови Сад
2011. Галерија Култ урног цент ра Лефк аде, Грчка /
Прод ајна галерија Беог рад
2010. Галерија Звоно, Беог рад
2009. Галерија Отклон, Беог рад /Атина
2008. Галерија Озон, Беог рад
2005. Галерија Култ урног цент ра, Беог рад
2001. Галерија Звоно, Беог рад.
gordanakaljalovic@gmail.com
www.gordanakaljalovic.com

Ђ О РЂЕ О Д АН ОВ И Ћ, биог рафија
Дипломирао на факултет у Примењ ених уметнос ти
у Беог рад у на катедри графике, одсек фотог рафије.
Члан УЛУПУДС–а и УЛУС–а. Од 1989. ради као фото
граф у Етног рафском музеј у у Беог рад у. Од 1998. у
звању доцент а, кат. фотог рафије – на Академији
уметнос ти, Нови Сад.
2002. Магистрирао на факултет у Примењених уметности.
2009, 2010, 2011. Гостуј ући проф. на архитектонском
факултет у у Беог рад у.
2010. Уметничк и директор АРТГЕТа , фото галерија,
Култ урни цент ар, Беог рад
2011. У звању редовног професора на Академији
уметнос ти Нови Сад
Остварио је 28 самос талних излож би и око 100
групних излож би у Србији и
Инос транс тву: Скоп ље, Келн, Атина, Солун,
Париз, Брат ис лава, Вервије –
Белг ија, Лима – Перу, Плевен – Бугарска
Изабране излож бе :
1988. Галерија Графичк и колект ив, Беог рад
1991. Галерија 77, Ниш, са Горд аном Каљаловић
1997. Савремена галерија центра за култ уру, Панчево
- Галерија Златно око, Нови Сад
- Галерија Звоно, Беог рад
2001. УЛУС – галерија, Беог рад
2002. Галерија Фотофакт, Скоп ље, Р. Македонија
2003. Галерија Култ урног цент ра Беог рад
2008. Галерија ОЗОН, излож ба Месец и промена ( са
Горд аном Каљаловић )
2008. Галерија РЕМОНТ, изложба Тендер, фабрика Бор
2011. Галерија Култ урног цент ра град а Лефкас, Грч
ка, излож ба Реконструкција предела, са Горд аном
Каљаловић
К УЛ Т У РНИ ЦЕН ТАР П АНЧЕВА
ГА ЛЕРИ ЈА СА ВРЕМ ЕН Е У МЕ Т НОСТ И
Војводе Живојина Мишића 1, 26000 Панчево
тел/факс: ++381(0)13.346.137 / panart@panet.rs
www.kulturnicentarpanceva.rs
радно време: радним данима, од 11.00 до 17.00
З А ИЗ Д А В АЧ А : Немања Богданов
КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ПАНЧЕВА

2011. Галерија Београд, излож ба Насупрот, са Горд а
ном Каљаловић
2015. Галерија Звоно, излож ба КОТА 708
2017. Галерија савремене ликовне уметнос ти Ниш,
излож ба Пресудно значење
2019. Галерија АРТГЕТ, Испитивање дубине, КЦ Бео
град
2019. Галерија ТЕРРА , Испитивање дубине, Кикинд а
2020. Галерија СУЛУВ, РГБ – Пестум, Нови Сад.
Награде:
1978. Прва наград а за плак ат град а Беог рад а, Музеј
примењ ених уметнос ти,
1994. Наград а за фотог рафиј у Добринка Ђорђевић,
Треће бијенале југос ловенске минијат урне
уметнос ти
1995. Наград а за фотог рафиј у Октобарског салона
Плакет а УЛУПУДС – а за фотог рафиј у
1996. Наград а Малог пролећног анала, Чачак (за
нове тенденције)
1998. Наград а Златна форма за фотог рафиј у УПИДИВ,
Нови Сад
2003. Наград а УЛУПУДС-а, за излож бу у Култ урном
цент ру
2004. ЕПСОН конк урс – Друг а наград а за фотог ра
фиј у
2004. Повељ а за фотог рафску иновациј у у 2003. год,
Национални цент ар за Фотог рафиј у
2007. Наград а за најуспешнијег професора, Бијенале
студентске фотог рафије Нови Сад
2018. Прва наград а за фотог рафиј у, Бијенале мини
јат уре Горњи Милановац
djosphoto@gmail.com
www.djordjeodanovic@gmail.com
У Р Е Д НИЦ А К АТА Л ОГА :

Ивана Маркез Филиповић

У МЕ Т НИЧК И С А ВЕ Т ГА ЛЕР И ЈЕ С А ВР ЕМЕНЕ У МЕ Т Н О С Т И:

Наташа Кузмановић, Ивана Маркез Филиповић, др Селман
Тртовац, др. ум. Милета Продановић, мр Драган Јеленковић
Г РАФ ИЧК А ОБРА Д А : Павле Халупа
Ш ТА МП А : Издавачко предузеће Епоха, Бакионица бб, 31210 Пожега
Т ИРА Ж : 100

У лебдењу, 2020,
видеоскулптура - камен сига,
таблет, видео рад,
48 х 45х 47 цм, 3 мин.

