
СТАНИШТА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП 
HABITATS – INTERDISCIPLINARY APPROACH





3  

Ст а н и ш т а по сле краја  с в ег а 

Изложба Станишта – интердисциплинарни приступ се ре-
ализује у време када је људска популација на планети управо 
премашила осам милијарди, када се интензитет миграција у 
Европи повећава услед ширења рата у Украјини, када мно-
ги подстанари губе свој смештај услед драстичног пораста 
станарина. Ово је само део актуелног стања са краја 2022. 
године, стања које је већ дужи период обележено порастом 
загађења, неједнакости, обољења, загревања – у основним и 
пренесеним значењима ових појмова. Све веће кризе и све 
алармантнији знаци да окружење и системи у којима живи-
мо драстично пуцају по свим шавовима не мењају на боље 
стање у којем се налазимо. Оно се у најбољем случају уочава 
и констатује, али се често и потпуно игнорише. Што је нај-
горе, нема назнаке да ће се том стању наћи решење јер и сам 
почетак радова на проналаску решења захтева стабилност, 
време и интернационалну сарадњу што се у периоду рато-
ва, пандемија, климатских и економских глобалних криза 
више види као недостижни луксуз, него као нужност. 

Свесни ових проблема, уметници и ствараоци из других 
дисциплина увиђају да ти проблеми, те перманентне кризе 
и стања неизвесности прете да постану оно што ми назива-
мо стаништем. Они прете да постану нова нормалност, да 
замене стања сигурности, развоја, једнакости, природног 
окружења, да прогласе утопијским фантазијама вредности 
као што су дом, стабилно запослење, мир, биодиверзитет. 
Из тог разлога се овогодишњи програм Уметност, архи-
тектура, дизајн реализује изложбом Станишта – интер-
дисциплинарни приступ која указује да се појам станишта 
не може промишљати из угла само једне дисциплине, нити 
да је могуће изоловати га од шире околине и екосистема. 
Новим и рецентним радовима савремених уметника, као 
и архитеката и филмских уметника који стварају у доме-
ну визуелне уметности, изложба указује да станишта нису 
пасивни, неживи ентитети, него динамична поља која нас 
обликују и која имају велик утицај не само на нас, него и на 
сав живот који нас окружује. 

Уче њ е од п ри р оде

Природа је непрестани флукс, кружење и мењање материје. 
Оно што називамо животним процесима и еволуцијом 
је само део непрестаног процеса настајања и нестајања 

најразличитијих форми током ког хемијски елементи кру-
же између органског и неорганског. Да би што више врста 
и јединки опстало и наставило постојање, у природи су 
настали специфични уређени односи међу врстама, систе-
ми суживота који омогућавају најбоље услове за опстанак 
на одређеним местима. Ти системи су станишта за која 
су карактеристични различити облици „сарадњи“ између 
врста и јединки, неопходних да би сви опстали. Те односе 
често поремете инвазивне врсте које човек пренесе из дру-
гих станишта, као и друге врсте човековог утицаја – кр-
чење шума, примена пестицида, паљење њива, исушивање 
мочварних подручја, подизање брана, итд. 

Аисте Амбразевичиуте (Aistė Ambrazevičiūtė) је заинте-
ресована за мудрост односа између различитих врста које 
деле исто природно станиште. По струци архитектица, 
тренутно на докторским уметничким студијама где реа-
лизује уметничко истрживање Граматика лишајева, она 
кроз уметност и изучавање односа у екосистемима на-
стоји да стекне нова знања која се даље могу примењивати 
на архитектуру и генерално на науку. За радове су јој често 
инспирација гљиве и плесни као највећи рециклатори у 
природи који станишта ослобађају најразличитијег орган-
ског отпада (од најочигледнијих као што су тела премину-
лих јединки и фекалије, до невидљивих као што су мртве 
ћелије коже и бактерије које нам штете). У својој пракси 
користи дигиталне алате, у комбинацији са знањима из 
архитектуре, биологије и скулптуре, балансирајући ме-
тоде и знања из ових различитих дисциплина. Посебно је 
интересује однос између различитих величина у природи, 
а да би анализирала и даље истражила мудрост њиховог 
суживота, увиђа да је неопходно применити интердисци-
плинарни приступ. 

Аисте Амбразевичиуте дигиталним алатима ствара има-
гинарна станишта и екосистеме који су инспирисани фор-
мама из природе, настојећи да кроз уметничку праксу саз-
на нове ствари о функционисању природних екосистема, 
како би се та знања после пренела у архитектуру и урба-
низам. Она настоји да створи нове споне између онога што 
човек конструише и природних средина, указујући да је 
управо посао архитеката да се баве промишљањем ових 
ствари и да је архитектура много интердисциплинарнија 
и експерименталнија него што се уобичајено мисли. Ар-
хитектура према њеним схватањима треба да буде нешто 
динамично, флексибилно, са интелигенцијом органског, 
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али такође и средство које „умрежава“ човека са другим 
врстама са којима дели станиште. Њени радови тиме гово-
ре о стаништима из перспективе архитектуре и дигиталне 
уметности, али кроз промишљање и интеграцију знања о 
природним стаништима у архитектуру. 

Ст а н и ш т а з а  љу де и с т в ар а л а ш т в о де це

Небојша Yamasaki Вукелић последњих неколико година 
у својој уметничкој пракси користи мотив југословенске 
модернистичке станоградње. Блок 45 на Новом Београду, 
у ком је одрастао током 1990-их, као и суседни блокови 
61 и 62, појављују се у његове две рецентне серије радова: 
Унутра све биће меко и нежно (Галерија X Vitamin, 3–18. 
9. 2020) и Ходај у спорој будућности (Галерија Дома омла-
дине, 15–27. 11. 2022). На изложби Станишта – интерди-
сциплинарни приступ приказује се одабир из обе серије, 
то јест три рада која прате један мотив стамбене архитек-
туре у метафоричним ликовним наративима о нехумано-
сти данашњих окружења и стреса који ствара глобално 
стање савремености. 

Блокови које Yamasaki Вукелић одабира као ликовни и се-
мантички елемент у свом стваралаштву, настали су током 
југословенског самоуправног социјализма када је друштво 
схватало да је стамбена криза проблем који треба да реши 
држава, а не појединац. Упркос томе што су настали као од-
говор на горући проблем непостојања стамбеног простора, 
ови стамбени блокови су били све само не ниског стандарда. 
Пажљиво, хумано и промишљено пројектовани тако да од-
говарају потребама модерног, радног човека, ови стамбени 
блокови су такође били изграђени најквалитетнијим техни-
кама и грађевинским материјалима којима је Југославија, ус-
лед своје несврстане опредељености, имала лакши приступ 
него друге социјалистичке замље. Поред тога, они су били 
приуштиви и приступачни породицама којима је требао 
стамбени простор. 

Кроз серију акварела, Yamasaki Вукелић коришћењем мо-
тива стамбеног блока врло једноставно приказује слом 
друштва који је имао уређену политику становања. Поред 
приказа стамбеног блока увезаног у украсну траку као 
поклон и приказа распада стамбеног блока, као метафоре 
распада државе и стамбене политике, налази се рад Мо-
рамо да разговарамо који приказује станаре (грађане) као 
кључне актере у решавању кризе у којој се налазе. Та криза 

није само стамбена, него и еколошка, што је наглашено це-
лом новом серијом Ходај у спорој будућности где се уз мо-
тив станоградње појављују и ветар, биље и лирски записи 
осећања и доживљаја повезаности са околином и други-
ма. Архитектура код Yamasaki Вукелића омогућава да се 
пропита однос између чврсте материјалности стамбених 
објеката, планирања и нематеријалних појава као што су 
осећања, мисли, страсти. Он указује да се унутар ректагу-
ларних, често монотоних форми зграда, крију меке, топле, 
динамичне, флуидне појаве и процеси које је много теже 
приказати него саме зграде, а од којих зависи будућност 
опстанка читавих урбаних станишта и свих индивидуа у 
њима. Однос јавног (спољашњег) и приватног станишта 
(унутрашњег) тиме бива повезан кроз етичан однос према 
околини, али и себи самима. 

Радом Хвала што чувате дечје цртеже Александра Летић 
скреће пажњу на стање у којем се налази збирка Центра за 
ликовно васпитање деце и омладине Војводине која броји 
преко милион ликовних радова деце из 110 земаља. Ова 
вредна неформална збирка је настајала током више деце-
нија постојања и активности Центра који се током тог пе-
риода више пута селио, док је сама збирка често била спа-
сена од поплава захваљујући појединцима, љубитељима 
дечјих цртежа. Упркос томе, многи радови су временом из-
губљени и уз сталну претњу влаге и без сталног станишта, 
велика је могућност да ће сачувани радови бити оштећени. 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 
је био основан 1954. године у Новом Саду, при Друштву 
ликовних педагога Војводине, како би се у сарадњи са 
најеминентнијим уметницима и ликовним педагозима 
остваривали и презентовали најсавременији домети у 
ликовном васпитању деце. Главне активности Центра се 
одвијају кроз међународне стручне изложбе које су кон-
курсног типа и којих је Центар до сада организовао преко 
три стотине. Како се дешавало да само за једну изложбу 
стигне преко 40.000 радова из целог света (Љубица Тан-
косић, 2021), збирка се временом увећавала и захтевала 
је адекватнији простор како би била доступна јавности 
и заинтересованим стручњицама, али и отворена да се 
даље прати развој дечјег стваралаштва. Збирка Центра је 
изузетно значајан и јединствен извор за историју развоја 
ликовног васпитања деце, те се радовима који се чувају у 
њој стиче увид у развој техника, уметничких дисципли-
на, заступљеност тема (масовна производња, рециклажа, 
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градови, радне акције, екологија, итд.) не само у земљама 
бивше Југославије него и у многим другим земљама. 

Готово минијатурна макета гараже коју Александра Ле-
тић излаже ефектно указује на неадекватност простора за 
обимну вредну збирку, али и на борбу за опстанак Цен-
тра који има статус удружења. Сведена на голи опстанак 
и преживљавање атмосферских појава, збирка која се на-
лази у црним кесама у гаражи жели и настоји да буде пре-
позната као вредно наслеђе и грађа за даља истраживања, 
а у складу са тим, и да буде и адекватно чувана, обрађена, 
презентована и доступна, у адекватнијем јој станишту. 

С е ћ а њ а и и н д и ви д у а л но с т к а о с т а н и ш т а 

Леа Видаковић користи архитектуру као простор у којем се 
надопуњују различити наративи њених радова. Архитек-
тонске макете које ствара за потребе својих лутка-филмова 
и уметничких инсталација постају специфична нова ста-
ништа не само ликова, него и публике која се кроз макете 
директније повезује са светом њених филмова. Макете у 
њеним инсталацијама могу бити сценографије које су ко-
ришћене при стварању stop-motion филмова, али могу бити 
и додатни простори који надопуњују наративе и приче из 
филмова, то јест специфични простори изван кадра за које 
зна само публика, али не и ликови у филмовима. Макете 
тако омогућавају да се различите приче из филмова зао-
круже у целину и да се преко њих конструише фабула, то 
јест реконструише прича коју нам ументица преноси. Ма-
кете причама даје текстуру, боје, топлину, материјалност и 
све друге елементе који омогућавају да се приче боље пре-
несу и запамте.

У раду Мапирање сећања / вишеструка реконструкција, 
представљеном на изложби Станишта – интердисципли-
нарни приступ, Леа Видаковић користи макету на потпуно 
нов начин, тематизујући појам станишта кроз вишеструку 
видео инсталацију и реконструкцију простора. Као основ-
ни мотив се у раду појављује стакленик њене баке који се 
временом деградио и изменио. Поред тога што се физич-
ки изменио, стакленик се изменио и у сећањима уметни-
чине баке која је оболела од деменције, док се изменио и 
осећај њега код саме уметнице која га памти из детињства 
као много већи и другачији простор. Док представља ове 
многоструке метаморфозе простора у сећањима и у физич-
ком свету, уметница уводи и трећу имагинарну појавност 

стакленика кроз његову реконструкцију од стране мале де-
војчице која се појављује као неко из треће генерације ко 
реконструише тај стакленик. 

Инсталација тако постаје презентација вишеструког не-
стајања и реконструкције једног простора као станишта, 
у овом случају једног конкретног стакленика. Уметничина 
бака га је реконструисала одржавањем биља у њему, умет-
ница реконструише своја сећања на њега у сусрету са ње-
говим садашњим стањем које видимо путем документар-
них фотографија, док девојчица реконструише стакленик 
у форми макете на основу прича о њему. Инсталација Лее 
Видаковић тиме указује да су места и станишта врло фра-
гилна у стварности и да путем сећања егзистирају много 
дуже него што то могу у физичком свету. Штавише, путем 
сећања и знања, она се могу реконструисати након што не-
стану и уметност има значајну улогу у том процесу. Умет-
ност се у том контексту појављује као метод којим се фраг-
менти сећања ревитализују и којим се сећања, а тиме и сами 
простори и станишта, реконструишу на другим местима, у 
друго време и уз помоћ нових учесника. Уметничка инста-
лација, а тиме и макета и документарне фотографије које 
је чине, постају ново станиште за сећања на стакленик, док 
излагањем, они привремено постају и станиште за сећања 
публике на њихове баке и/или места која су их фасцинира-
ла у детињству и која више не изгледају исто. 

Интроспективни однос према стаништима карактерише 
и уметничку праксу Исидоре Стојановић. Иначе дизајнер 
ентеријера по струци, 2020. године је започела серију цр-
тежа вишеспратница који нису настали уобичајеним цр-
тачким методама, него писаћом машином. Њени цртежи 
модернистичких зграда и солитера тиме настају од по-
нављаних и апстрахованих знакова интерпункције, сло-
ва или цифара, кроз процес који у цртеж као доминатно 
својеручни, мануелни рад, уноси елемент механичког, али 
на такав начин да је то механичко опет уникатно уметнич-
ко. Вишеспратнице у њеним радовима тиме постају резул-
тат писања, то јест куцања, својеврсно писмо, порука, чин 
комуникације. Она станишта не изграђује циглу по циглу, 
спрат по спрат, линију по линију, него тачку по тачку, цр-
тицу по цртицу, а настале композиције препознајемо као 
блиске нам урбане мотиве. 

Један од њених новијих радова великог формата је Intro 
Self који приказује врло стилизовану форму куће, гото-
во сведену на пиктограм, израђену коришћењем интер-
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пункцијског знака као ликовног, цртачког, елемента. За 
разлику од њених ранијих радова који су истом техником 
предстаљали силуете модернистичких солитера са веро-
достојношћу ликовних детаља тих архитектонских обје-
ката, Intro Self одликује већи степен концептуалности. 
Архитектонски објекат у овом случају има форму која се 
наизглед осипа, бледи, утапајући се на тај начин у око-
лину. Као метафорична представа индивидуе, ова форма 
указује како је индивидуа врло фрагилан конструкт врло 
фрагилних елемената као што су емотивне, карактерне, 
когнитивне и све друге особине које нас чине оним што 
јесмо. Поред тога, она указује и да се сагледавањем и ос-
вешћивањем елемената који је чине, та форма може из-
нова деконструисати и реконструисати, и то управо кроз 
процес интроспекције. Станиште за Исидору Стојановић 
тиме више није архитектура, него осећај сопства и свест о 
томе да смо рањиви, али и да зацељујемо.  

М и г р а ц и је  љу д и и и де олог и јā  к а о (не)с т а л-
но с т с т а н и ш т а 

Срђан Ђурић у свом уметничком истраживању тема-
тизује несталност станишта,  кроз истраживање о томе 
како миграције мењају пејзаже. Као редитељ, асистент 
камере или директор фотографије, Ђурић је последњих 
неколико година радио на локацијама у Бечеју, Берлину, 
Новом Саду и Београду и током својих миграција је за-
почео уметнички пројекат који повезује ова четири гра-
да кроз мотив сеоба. Он увиђа да миграције како људи, 
тако и животиња, утичу на визуре урбаних и природних 
станишта. Тако је подручје Бечеја и околине каракте-
ристично по вишевековним сеобама људи које су фор-
мирале насеља каква данас познајемо, док је у њиховој 
непосредној близини Делиблатска пешчара, заштићено 
станиште птица селица. У једном делу Берлина налази 
лабудове које су „размазили“ мигранти који нису могли 
да остану у Берлину колико птице, док уз обалу Дунава 
у Новом Саду налази колонију паразитких биљки које су 
као своје стално станиште одабрале тополе уз студент-
ски кампус. У Новом Саду среће и власнике паса који 
сви планирају да у скоријој будућности емигрирају, док 
је у Београду, на местима која су сада потпуно измењена, 
документовао трагове миграната и начине њиховог сна-
лажења и преживљавања. 

Да би указао на сличности миграторних процеса кроз 
различите временске периоде, Ђурић композиционо упа-
рује ликовно сличне мотиве које бележи на локацијама 
на којима се налази. Тако реконструкцију праисторијског 
објекта од сламе, за који знамо да је постојао захваљујући 
антрополошким изучавањима лирских обредних песа-
ма, упарује са згрнутим деблима која су била скинута 
са железничког колосека и кориштена за огрев. Ове две 
композиције су готово идентичне, иако једна потиче из 
паганског периода цивилизације и окружује је празнина 
пешчаре у сушном периоду, док друга потиче са почетка 
трећег миленијума нове ере и окружује је визура Новог 
Београда. При томе, примећује да је та композиција врло 
слична изломљеном леду на слици Бродолом наде Каспа-
ра Давида Фридриха, из 1824. године, коју у контексту 
савремене еколошке кризе посматрамо много другачије 
него што је та слика тумачена у времену њеног настан-
ка. У контексту вишеструких промена станишта и пејза-
жа који се мењају тим привременим стаништима, то јест 
миграцијама, Ђурић примећује да специфични изрази, 
композиције и форме постају сталне и понављају се кроз 
различите цивилизације, постајући специфична (ликов-
на) константа у том непрестаном процесу несталности. 

Појам сталности у вези са стаништима такође тематизује и 
Константинос Петровић у свом уметничком истраживању, 
али из потпуно другачијег угла. За ликовне елементе своје 
инсталације одабира форме које место чине стаништем: 
језик (као одређење идентитета и/или средине у којој жи-
вимо), огледало (као одређење имања крова над главом и 
основних услова за одржавање личне хигијене), платно за 
вез (као одређење подручја за исказ културних обележја), 
телефонску секретарицу (као одређење наше отворености 
да будемо доступни другима чак и када то физички нисмо). 
У ове форме и материјале, уметник уноси садржаје из раз-
личитих дискурса: Бајагино читање родољубиве песме 
„Верујем“ Десанке Максимовић из 1971. године, споменик 
Миодрага Живковића погинулим партизанским борцима 
у Националном парку Сутјеска из исте године, и крила (се-
рафима или херојски погинулих људи). Све њих повезује 
величање херојске смрти као заједничка тема комунизма и 
православља, наизглед супротстављених идеологија. 

Спајањем културних садржаја из комунистичког и пост-ко-
мунистичког периода 1990-их година, Петровић ставља у 
комплементаран однос два историјска периода која оба мо-
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жемо да посматрамо са дистанце. При томе можемо да уо-
чимо да су деведесете још увек ту негде присутне у смислу 
трауме, али и чињенице да се неки наративи сматрају још 
незавршенима и да су неке територије на подручју бивше 
СФРЈ још увек спорна подручја. Можемо да уочимо и да је 
период „хладног“ раскола између Истока и Запада у виду 
рата информацијама још увек актуелан, само што се сада 
информације преносе и креирају новијим технологијама, 
а и сукоби немају више само „хладан“ карактер. Станиште 
у том контексту није нешто што човек креира или одабира 
или се нађе у њему, него је нешто вештачко, дизајнирано 
и наметнуто му као спољне околности, против којих не 
може да се избори. У контексту рата након ког се родио, 
бомбардовања које је доживео, рата који траје, у контексту 
идеологије величања херојске смрти која је присутна и у 
врхунској националној књижевности и у популарној кул-
тури и у образовном програму за децу, уметник суптилно 
свој рад назива Ни на небу, ни на земљи. Тиме указује на 
анти-ратну алтернативу и могућност да се не одабере ни 
„царство небеско“ ни „царство земаљско“, ни херојски крај 
свега ни капитализам у форми у којој сада постоји. 

Уме с т о з а к љу ч к а

Уметнички приступ стаништима из угла различитих дис-
циплина указује на комплексност овог појма када се сагле-
дава у савременој перспективи. Тако аутори укључени у 
изложбу Станишта – интердисциплинарни приступ овај 

појам посматрају као синергију са другим живим бићи-
ма, као учење из добрих пракси југословенских стамбе-
них политика у савременој еколошкој и стамбеној кризи, 
као музеј дечјег стваралаштва, као трансформацију места 
у сећањима различитих људи кроз време, као сопство и 
развој индивидуе, као трагове које вековима и миленију-
мима остављају миграторне врсте и људи, као мигрирање 
(од) наметнутих идеолошких вредности. Станиште тиме 
постаје не само место, него однос, развој, сензибилитет, 
осећај, комуникација, заправо један одрживи систем који 
зависи од тих процеса, али их и омогућава. Станиште није 
само наше место у систему природе, него наш суживот са 
бићима чију важност у животним процесима само теориј-
ски познајемо. Станиште није само хумано пројектована 
станоградња, него и квалитет живота и развоја индиви-
дуе и друштва који она омогућава. Станиште није само 
простор који не прокишњава, него простор који чини 
видљивом и доступном вредну збирку од изузетног кул-
туролошког значаја. Поред тога, станиште је и оно што 
одаберемо да памтимо са пријатељима и/или члановима 
породице. Изложба Станишта – интердисциплинарни 
приступ указује да су станишта крхки конструкти који 
имају много аспеката и који зависе од много фактора, а за 
које се уочава да су међусобно повезани и зависни, те се 
свака нанесена штета у једном станишту директно огледа 
у штети за сва станишта у целини. 

Соња Јанков,
кустоскиња
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А ИС Т Е А М БРА ЗЕВИ ЧИ У Т Е |  A IST Ė A M BR A Z EV IČI Ū T Ė

FOREST TECTONICS

Пројекат Forest Tectonics је манифест природног облика и материјалности шумске архитектуре. 
Пратећи процес експерименталног рада, Аисте истражује естетику шуме, системе површина и 
узорака како би створила изузетне могућности архитектонског материјала и подстакла нашу 
машту. Комбинујући дизајниране, имагинарне и стварне квалитете шуме, Аисте наглашава пре-
уређење хијерархије и оснаживање текстуралног, сензуалног и невидљивог окружења. Њен рад 
настоји да визуализује нове начине осећања хиперлокалног окружења и помогне у хармонизацији 
недостајуће интимности између нас и околине.

Спецификације: дигитална инсталација, променљиве димензије, 2020.

FOREST TECTONICS

Project Forest Tectonics is a manifest to natural form and materiality of the forest architecture. Following 
the experimental work process, Aistė investigates forest aesthetics, surface and pattern systems to create 
exceptional architectonic material possibilities and stimulate our imagination. Combining designed, im-
aginary and real forest qualities Aistė emphasizes reordering the hierarchy and empowering the textural, 
sensual and invisible setting. Her work seeks to visualise new ways of sensing the hyperlocal surroundings 
and help to harmonize the missing intimacy between us and the environment.

Speci�cations: digital art, variable dimensions, 2020
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Л Е А ВИ Д А КОВИ Ћ |  L E A V I DA KOV IĆ

М А П И РА ЊЕ СЕЋ А ЊА /  ВИ Ш ЕС Т РУ К А РЕ КОНС Т РУ К Ц И ЈА

Рад се састоји из два видеа и минијатуре у фрагментима. У првом видеу камера шета по баки-
ном напуштеном стакленику. Крупни кадрови бележе текстуре и стазис напуштеног простора. 
У другом видеу девојчица саставља минијатуру стакленика на столу, гледајући у Леин цртеж и 
упутства о састављању као референцу простора који није никад видела, нити доживела. Уз две 
видео-пројекције, у излaгачком простору се налази минијатура стакленика коју је девојчица саста-
вила ослањајући се на референце Леиног сећања и властиту спретност у интерпретацији задатих 
упутстава за састављање минијатурног објекта. 

Стакленик који је био део бакине куће је за мене био значајан простор у току мог одрастања. У 
сећању је то била огромна просторија претрпана цвећем, увек обасјана сунцем, тешког влажног 
задаха, мириса натруле кафе и воде, мешавине којом је бака тврдила да морамо поливати цвеће. 
При поновној посети истог, сада празног простора, он ми се чинио бескрајно мали, скучен и пра-
зан. Сунчева светлост сада обасјава биљке које су продрле у унутрашњост стакленика у дворишту, 
те унеле неки нови живот у потпуно напуштени простор. 

Услед бакине деменције, она потпуно губи осећај и сећање на простор, те је тако и простор њене 
властите куће, у њеном сећању, потпуно деконструисан. Ја га градим опет, кроз овај рад, мапи-
рањем сопственог сећања у процесу вишеструке реконструкције. Стакленик постаје све више ап-
страхован и сведен на свега неколико елемената. То више није реалистична и тачна реконструк-
ција стварног простора. Мере, детаљи, величине, мириси и текстуре су мешавина меморије про-
стора и мапирања сопственог сећања, као и спекулације о томе како ће се сећање на овај простор 
даље преносити – кад простор више није фиксна локација већ простор сећања у транзицији, у 
непрекидном флуксу. 

Спецификације: видео, минијатуре, 2022.
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MEMORY MAPPING / MULTIPLE RECONSTRUCTIONS\

�e work consists of two videos and a miniature in fragments. In the �rst video, the camera moves around 
the grandmother’s abandoned greenhouse. Close-up shots record the textures and stasis of the abandoned 
space. In another video, a girl assembles a miniature greenhouse on a table, looking at Lea’s drawing and 
assembly instructions as a reference to a space she has never seen or experienced. Along with the two 
video projections in the exhibition space, there is also a miniature greenhouse that the girl puts together 
relying on the references of Lea’s memory and her own skilfulness in interpreting the given instructions 
for assembling the miniature object.

�e greenhouse that was part of my grandmother’s house was a signi�cant space for me while I was grow-
ing up. In my memory, it was a huge room full of �owers, always lit by the sun, with a heavy damp smell, 
the smell of rotten co�ee and water, the mixture that my grandmother said we had to water the �owers 
with. When visiting the same, now empty space again, it seemed in�nitely smaller, cramped and empty. 
�e sunlight now shines on the plants that have penetrated the interior of the greenhouse in the yard, and 
brought some new life to the completely abandoned space.

Due to dementia, my grandmother completely loses the sense and memory of space, and thus the space 
of her own house is completely deconstructed in her memory. I am building it again, through this work, 
by mapping my own memory in the process of multiple reconstructions. �e greenhouse is becoming 
more and more abstracted and reduced to just a few elements. It is no longer a realistic and accurate re-
construction of a real space. Measurements, details, sizes, smells and textures are a mixture of the space 
memory and mapping of one’s own memory, as well as speculations about how the memory of this space 
will be further transmitted – when space is no longer a �xed location but a space of memory in transition, 
in continuous �ux.

Speci�cations: video, miniatures, 2022 
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Н Е БОЈ Ш А YA M A SA K I ВУ К Е Л И Ћ |  N E BOJŠA YA M A SA K I V U K E L IĆ

Стамбене зграде блокова из доба социјализма представљају један од мотива којима се стално 
враћам у свом раду. За мене оне имају двоструко значење, које резонује с такође амбивалентном 
идејом краја света. Kао живи реликти модернизма, оне постављају питање о одрживости нашег 
начина живота, док као производи социјалистичке стамбене политике, оне постају део готово фу-
туристичке имагинације. У мом раду ове зграде постају део пејзажа након краја света – који ан-
тиципирамо с анксиозношћу и истовремено га прижељкујемо.
Спецификације: 
Зграда на поклон I, акварел и оловка на папиру, 100x70 cm, 2020.
Зграда на поклон II, акварел и оловка на папиру, 100x70 cm, 2020.
Морамо да разговарамо, акварел и оловка на папиру, 174x114 cm, 2021.

Residential blocks from the socialist era are one of the motifs I keep coming back to in my work. For me, they 
have a double meaning, which resonates with the also ambivalent idea of “the end of the world”. As living 
relics of modernism, they question the sustainability of our way of life, while as products of socialist housing 
policy, they become part of an almost futuristic imagination. In my work, these buildings become part of the 
landscape a¢er the end of the world – which we anticipate with anxiety, and at the same time desire.
Speci�cations: 
Building as a gi  I, watercolor and pencil on paper, 100x70cm, 2020
Building as a gi  II, watercolor and pencil on paper, 100x70cm, 2020
We need to talk, watercolor and pencil on paper, 174x114cm, 2021
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СР Ђ А Н ЂУ РИ Ћ |  SR ĐA N ĐU R IĆ

М И Г РА Ц И Ј Е

Изложене фотографије су одабир из дугогодишњег уметничког истраживања о утицају миграција 
на промену пејзажа. Честе теме у историји уметности, миграције и пејзажи су међусобно узроч-
но-последично повезани и ван историје уметности, првенствено у историји, биологији, демогра-
фији и савременом начину живљења. 

Спецификације: аналогна фотографија, фото-инсталација, променљиве димензије, од 2016. 

M IGR AT IONS

�e exhibited photographs are a selection from a long-term artistic research on the impact of migration 
on the changing landscape. Frequent themes in art history, migrations and landscapes are causally in-
ter-connected outside of art history, primarily in history, biology, demography and the modern way of 
living.

Speci�cations: analogue photography, photo–installation, dimensions variable, since 2016
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А Л Е КС А Н Д РА Л ЕТ И Ћ |  A L E K SA N DR A L ET IĆ

Х ВА Л А Ш ТО Ч У ВАТ Е Д ЕЧ Ј Е Ц Р Т Е Ж Е  

Рад Хвала што чувате дечје цртеже1 је минијатурна макета (у скали 1:48) једне приватне гараже 
у Новом Саду, у којој се тренутно чува вредна збирка дечјих ликовних радова Центра за ликовно 
васпитање деце и омладине Војводине, јединствене установе у нашој земљи, али и на читавом 
Балкану. Готово 70 година рада на афирмацији и изучавању дечјег ликовног стваралаштва 
херметички је затворено у црне кесе за смеће, како би се радови сачували од влаге, јер гаража 
прокишњава и неадекватан је простор за колекцију од око милион дечјих радова (слика, цртежа, 
колажа, графика и ситне керамике) из наше земље и бивше Југославије, као и међународних радовa 
из преко 110 земаља.

Изузетно културно-историјско наслеђе, репрезентативни портрет југословенског детињства из 
визуре деце (партизани и Немци, Тито, пионири, слет, радне акције, фабрике, спорт, народни 
обичаји и фолклор, југословенска књижевност…), упечатљива ликовна остварења која сведоче о 
креативности и великој техничкој спретности, истрајности и концентрацији деце при раду, један 
прави музеј дечјег стваралаштва, невидљив за свет, скривен и заборављен, који стрпљиво чека да 
добије место које му с правом припада ван ове гараже.

Спецификације: ручно бојена макета, 3D штампа, 300 gr, 15x15x15 cm, 2022.

Израда макете: Александар Kрњајић – Delta Arh Lab

1  Назив рада је преузет запис непознате особе пронађен на унутрашњој страни једне од фасцикли из архиве Центра 
за ликовно васпитање деце и омладине Војводине.
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T H A N K YOU FOR T R E A SU R I NG CH I L DR E N ’ S  DR AW I NG S

�e work ank you for treasuring children’s drawings2 is a miniature maquette (scale 1:48) of a private 
garage in Novi Sad, which currently houses a valuable collection of children’s art works of the Centre 
for Art Education of Children and Youth of Vojvodina, a unique association in our country but also 
in the Balkans. Almost 70 years of work on the a¦rmation and study of children’s artistic creativity 
are hermetically sealed in black garbage bags, in order to protect the works from moisture, because the 
garage leaks and is an inadequate space for a collection of about a million children’s works (pictures, 
drawings, collages, graphics and small ceramics) from our country and the former Yugoslavia, as well as 
international works from over 110 countries.

An exceptional cultural and historical heritage, a representative portrait of Yugoslav childhood from the 
point of view of children (Partisans and Germans, Tito, pioneers, the parades, labour actions, factories, 
sports, folk customs and folklore, Yugoslav literature...), impressive works of art that testify to creativity 
and great technical dexterity, perseverance and concentration of children at work, a real Museum of 
children’s creativity, invisible to the world, hidden and forgotten, which is patiently waiting to get its 
rightful place outside this garage.

Speci�cations: manually painted maquette, 3D print, 300gr, 15x15x15cm, 2022

Maquette by: Aleksandar Krnjajić – Delta Arh Lab 

2  The title of the work is taken from a record of an unknown person found on the inside of one of the folders from the ar-
chives of the Centre for Art Education of Children and Youth of Vojvodina.
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КОНС ТА Н Т И НОС П ЕТ РОВИ Ћ |  KONSTA N T I NOS PET ROV IĆ 

Н. Н.  Н.  Н.  Н.  З.  (из  сери је  ра дова Х ајде ,  Боже,  бу д и Дру г)

Рад се односи на елементе које називам индоктринацијама. У раду преиспитујем аудио-индок-
тринацију, где користим интимну атмосферу ћошка и купатила (огледало, споменик, пешкир) и 
сугестивни Бајагин глас који нам (након физичког контакта прста и дугмета) преко телефонске 
секретарице говори сугестивни текст Десанке Максимовић. Заједно са графичким приказом сера-
фима, та мала сцена добија мистериозну и надреалну ауру шапутања и водене паре, иако оно што 
чујемо допире до људи око нас, а оно што видимо изложено је у јавном простору галерије. 
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РЕЧНИK

Секретарица: телефонска секретарица, део жичног и бежичног телефона који служи за чување по-
рука позиваоца када прималац позива није у прилици да подигне слушалицу. У хорор филмовима 
место за претеће поруке, у стварном животу знак да родитељи нису код куће. Изашла из употребе 
након деведесетих година.

Песма: Верујем, позната и као Моја земља је научила да пати, песма Десанке Максимовић из 1971. 
године. Ратна родољубива песма која велича страдање и слави нови почетак #nada.

Бајага: Бајагић, Момчило, југословенска и српска музичка легенда, некадашњи члан Рибље чорбе, 
вођа Инструктора, најбенигнија особа на естради, последња линија одбране деце од турбофолка.

Десанка Максимовић: песникиња из читанке, дечја и родољубива.

Серафим: врста анђела, јавља се у јудаизму и хришћанству. У Библији реч серафим прво означава 
отровну змију која наноси смртне ране, а у Књизи пророка Исаије односи се на шестокрила бића 
која чувају Божји престо и најближи су Богу. У православној традицији, отелотворење Светог духа 
приказано кроз три пара крила. У склопу изложбе на платну (види платно).

Споменик у Долини хероја: аутора Миодрага Живковића, споменик погинулим партизанским 
борцима постављен 1971. Налази се у Националном парку Сутјеска, у склопу Меморијалног цен-
тра Долина хероја, испред костурнице у којој је сахрањен 3.301 борац. У склопу изложбе на огле-
далу (види огледало).

Огледало: оптичка справа која правилно одбија светлост и у којој се човек види наопачке.

Платно: американо (користи се за вез).

Kрила: део тела који птицама и инсектима омогућава кретање кроз ваздух. Од невидљивих бића 
крила поседују анђели и славно погинули људи. Kао уметнички мотив симболизују наду, поновно 
рођење и смрт. 

Спецификација рада: Н. Н. Н. Н. Н. З. (из серије радова Хајде, Боже, буди Друг), димензије: про-
менљиве, аудио-запис/ принт на платну/ пескирано стакло, 2022. 
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N.N.N.N.N. Z .  (f rom t he  ser ies  of  work s  C ’mon,  God ,  be  a  Fr iend)

�e work is about elements that I call indoctrinations. In my work, I question audio indoctrination, where 
I use the intimate atmosphere of the corner and the bathroom (mirror, monument, towel) and the sug-
gestive voice of Bajaga, who (a¢er physical contact of the �nger and the button) tells us the suggestive text 
of Desanka Maksimović through the answering machine. Together with the graphic representation of 
seraphim, that small scene takes on a mysterious and surreal aura of whispers and water vapor, although 
what we hear reaches the people around us and what we see is displayed in the public space of the gallery.

VOCA BU L A RY

Answering machine: telephone answering machine, part of a corded and wireless telephone that is used to save 
the caller’s messages when the recipient of the call is not in a position to pick up the phone. In horror movies, 
a place for threatening messages, in real life, a sign that parents are not at home. Out of use a¢er the nineties

Song: I believe, also known as My country has learned to su�er, a poem by Desanka Maksimović from 
1971. A patriotic wartime poem that glori�es su�ering and celebrates a new beginning #hope

Bajaga: Bajagić, Momčilo, Yugoslav and Serbian music legend, former member of Riblja Čorba, leader of 
Instructors, the most benign person on stage, the last line of defense for children against turbofolk

Desanka Maksimović: a poet from the reader’s book, childlike and patriotic

Seraphim: a type of angel, found in Judaism and Christianity. In the Bible, the word seraphim �rst means 
a poisonous snake that in�icts mortal wounds, and in the book of the prophet Isaiah, it refers to the six-
winged beings who guard God’s throne and are closest to God. In the Orthodox tradition, the embodi-
ment of the Holy Spirit is shown through three pairs of wings. At the exhibition, on the canvas (see canvas)

Monument in the Valley of Heroes: by Miodrag Živković, a monument to fallen partisan �ghters erected 
in 1971. It is located in the Sutjeska National Park as part of the Valley of Heroes memorial center, in front 
of the ossuary where 3,301 soldiers are buried. At the exhibition, on the mirror (see mirror)

Mirror: an optical device that properly re�ects light and in which a person is seen in reverse 

Canvas: Americano (used for embroidery)

Wings: the part of the body that allows birds and insects to move through the air. Of the invisible beings, angels and glori-
ously fallen men possess wings. As an artistic motif, they symbolize hope, rebirth and death.

Work speci�cation: N.N.N.N.N.Z. (from the series of works C’mon, God, be a Friend), dimensions: varia-
ble, audio recording/print on canvas/sandblasted glass, 2022.
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ИСИ ДОРА С ТОЈА НОВИ Ћ |  ISI DOR A STOJA NOV IĆ

I N T RO SE L F  

Целина која приказује силуету куће узета је као симбол за физичку појавност човека. Повлачењем 
паралеле између куће и човека, скреће се пажња на промишљање о унутарњим психичким, мен-
талним и емотивним збивањима у њему самом. Детаљност и вишеслојност самог рада открива 
комплексност појединца и његове личности, која на први поглед није уочљива. Појмови као што 
су стабилност и сигурност често се повезују с кућом. Наизглед стабилна структура сачињена је од 
многобројних крких елемената и фрагмената који имплицирају осетљивост. Kроз рад Intro Self ти 
појмови и њихова значења се доводе у питање, како с аспекта личног, тако и у контексту куће/дома.

Спецификације: цртеж писаћом машином, 1х1 m, 2022.

I N T RO SE L F  

�e composition showing the silhouette of the house is taken as a symbol for the physical appearance of 
an individual. By drawing a parallel between a house and a person, attention is drawn to thinking about 
the inner psychical, mental and emotional aspects of a person. �e detailed and multi-layered appearance 
of the work reveal the complexity of an individual and his/her personality, which is not noticeable at �rst 
glance. Concepts such as stability and security are o¢en associated with the house. �e seemingly stable 
structure is made up of numerous fragile elements and fragments that imply sensitivity. �rough the work 
Intro Self, those concepts and their meanings are questioned, both from the personal aspect and in the 
context of the house/home.

Speci�cations: drawing made by typewriter, 1x1m, 2022
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Habitats  a f ter  t he  end 
of  ever y t hi ng

�e exhibition Habitats – an interdisciplinary approach is real-
ized at a time when the human population has already exceed-
ed eight billion, when the intensity of migration in Europe is 
increasing due to the war in Ukraine, when many tenants are 
losing their housing due to a drastic increase in rents. �is is 
only a part of the current situation at the end of 2022, a situa-
tion that has been characterised for a long time by the increase 
in pollution, inequality, diseases, warming – in the basic and 
�gurative meanings of these terms. Increasing crises and in-
creasingly alarming signs that the environment and systems in 
which we live are falling apart do not change the situation for 
the better. At best, it is noticed and acclaimed, but o¢en it is 
completely ignored. What is worst is that there is no indication 
that a solution will be found to this situation because the very 
beginning of work on �nding a solution requires stability, time 
and international cooperation, which in the time of wars, pan-
demics, climate and economic global crises is rather seen as an 
unattainable luxury than as a necessity.

Aware of these problems, artists and creators from other disci-
plines realize that these problems, these permanent crises and 
states of uncertainty threaten to become what we call a habi-
tat. �ey threaten to become the new normality, to replace the 
conditions of security, development, equality, natural environ-
ment, to declare values   such as home, stable employment, peace, 
biodiversity as utopian fantasies. For this reason, this year’s Art, 
Architecture, Design program is taking form of the exhibition 
Habitat – an interdisciplinary approach that indicates that the 
concept of habitat cannot be approached from the point of view 
of only one discipline, nor that it is possible to isolate it from the 
wider environment and ecosystem. With new and recent works 
by contemporary artists, as well as architects and �lm artists 
who create in the �eld of visual art, the exhibition shows that 
habitats are not passive, inanimate entities, but dynamic �elds 
that shape us and have a great impact not only on us, but on all 
the life that surrounds us.

L e a r n i ng f rom nat u re

Nature is a constant �ux, circulation and change of matter. 
What we call life processes and evolution is only a part of the 

continuous process of creation and disappearance of the most 
diverse forms during which chemical elements cycle between 
organic and inorganic. In order for as many species to survive 
and continue to exist, nature has created speci�c ordered rela-
tions between species, systems of coexistence that provide the 
best conditions for survival in certain places. �ose systems 
are habitats that are characterized by di�erent forms of “co-
operation” between species, necessary for everyone to survive. 
�ese relationships are o¢en disrupted by invasive species that 
humans bring from other habitats, as well as other types of 
human impact – deforestation, pesticide application, burning 
�elds, draining wetlands, building dams, etc.

Aistė Ambrazevičiūtė is interested in the wisdom of the rela-
tionship between di�erent species that share the same natural 
habitat. She is an architect by profession, currently a candidate 
for doctorate in practice, working on doctoral artistic project 
e Grammar of Lichen. Using artistic technologies and stud-
ying relationships in ecosystems, she strives to acquire new 
knowledge that can be further applied to architecture and 
science in general. Her works are o¢en inspired by fungi and 
molds as the biggest recyclers in nature that rid habitats of a 
wide variety of organic waste (from the most obvious such as 
the deceased carcases and feces, to the invisible such as dead 
skin cells and bacteria that harm us). In her practice, she uses 
digital tools, combined with knowledge from architecture, bi-
ology and sculpture, and she balances methods and knowledge 
from these di�erent disciplines. She is particularly interested 
in the relationship between di�erent sizes in nature, and in 
order to analyze and further explore the wisdom of their co-
existence, she realizes that it is necessary to apply an interdis-
ciplinary approach.

Aistė Ambrazevičiūtė uses digital tools to create imaginary 
habitats and ecosystems that are inspired by forms from na-
ture, striving to learn new things about the functioning of nat-
ural ecosystems through artistic practice, so that this knowl-
edge can be transferred to architecture and urban planning. 
She tries to create new links between what man constructs and 
natural environments, pointing out that it is precisely the job 
of architects to think about these things and that architecture 
is much more interdisciplinary and experimental than is com-
monly thought. According to her understanding, architecture 
should be something dynamic, �exible, with organic intelli-
gence, but also a tool that connects humans with other species 
with which they share the habitat. Her works thus talk about 
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habitats from the perspective of architecture and digital art, 
but through re�ection and integration of knowledge about 
natural habitats into architecture.

Habit ats  for  pe ople  a nd ch i ld ren’s  cre at iv it y

Nebojša Yamasaki Vukelić has been using the motif of Yugo-
slav modernist housing blocks in his artistic practice for the 
past few years. Block 45 in New Belgrade, where he grew up 
in the 1990s, as well as neighbouring blocks 61 and 62, appear 
in his two recent series of works: Inside everything will be so  
and gentle (X Vitamin Gallery, 3-18 September 2020) and Walk 
in the slow future (Gallery of Youth Centre, 15–27 November 
2022). �e exhibition Habitats – an interdisciplinary approach
presents a selection from both series, i.e. three works that fol-
low one motif of residential architecture in metaphorical art 
narratives about the inhumanity of today’s environments and 
the stress created by the global state of contemporaneity.

�e residential blocks that Yamasaki Vukelić chooses as an ar-
tistic and semantic element in his works were created during 
the Yugoslav self-governing socialism when society realized 
that the housing crisis was a problem that should be solved by 
the state, not the individual. Despite being created in response 
to the pressing problem of housing shortages, these blocks were 
anything but low-quality. Carefully, humanely and thought-
fully designed to meet the needs of the modern, working man, 
the residential blocks were also built with the highest quality 
mechanisation and building materials that Yugoslavia, due to 
its non-aligned orientation, had easier access to than other so-
cialist countries. In addition, they were a�ordable and accessi-
ble to families in need of housing.

�rough a series of aquarelles, Yamasaki Vukelić, using the 
motif of residential blocks, very simply depicts the breakdown 
of the society that had a regulated housing policy. He presents 
a housing block tied in a decorative ribbon as a gi¢ and dis-
integration of the same housing block, as a metaphor for the 
disintegration of the state and housing policy. Beside them, he 
exhibits the work We Must Talk, which depicts tenants (cit-
izens) as key actors in solving the ongoing crisis. �is crisis 
is not only related to housing, but it is also ecological crisis, 
which is emphasized by the entire new series Walk in the slow 
future, where along with the motif of housing, there are also 
motives of wind, plants and lyrical recordings of feelings and 
experiences of connection with the environment and others. 

�e architecture in woks by Yamasaki Vukelić allows one to 
question the relationship between the solid materiality of res-
idential buildings, planning and immaterial phenomena such 
as feelings, thoughts and passions. He indicates that within 
the rectangular, o¢en monotonous forms of buildings, so¢, 
warm, dynamic, �uid phenomena and processes are hidden, 
which are much more di¦cult to depict than the buildings 
themselves, and on which the future survival of entire urban 
habitats and all individuals in them depends. �e relationship 
between public (external) and private habitat (internal) is thus 
connected through an ethical relationship towards the envi-
ronment, but also towards ourselves.

With the work ank you for treasuring children’s drawings, 
Aleksandra Letić draws attention to the state of the collection 
of the Centre for Art Education of Children and Youth of Vo-
jvodina, which includes over a million works of art by chil-
dren from 110 countries. �is valuable informal collection was 
created during several decades of the existence and activities 
of the Centre, which moved several times during that period, 
while the collection itself was o¢en saved from �oods thanks to 
individuals, lovers of children’s drawings. Despite this, many 
works have been lost over time and with the constant threat of 
moisture and no permanent habitat, there is a high possibility 
that the saved works will be damaged.

�e Centre for Art Education of Children and Youth of Vo-
jvodina was founded in 1954 in Novi Sad, together with the As-
sociation of Art Pedagogues of Vojvodina, in order to achieve 
and present the most modern approaches in the art education 
of children in cooperation with the most eminent artists and 
art pedagogues. �e main activities of the Centre take place 
through international professional exhibitions, which are result 
of extensive competitions and Centre has so far organized over 
three hundred such exhibitions. As it happened that over 40,000 
works from all over the world would arrived for just one exhibi-
tion (Ljubica Tankosić, 2021), the collection grew over time and 
required a more adequate space in order to be accessible to the 
public and interested experts, but also open to further follow the 
development of children’s creativity. �e Centre’s collection is 
an extremely important and unique source for the history of the 
development of children’s art education, and the works stored 
in it provide insight into the development of techniques, artistic 
disciplines, the representation of themes (mass production, recy-
cling, cities, labour actions, ecology, etc.) not only in the coun-
tries of the former Yugoslavia, but also in many other countries.
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�e almost miniature maquette of the garage exhibited by 
Aleksandra Letić e�ectively indicates the inadequacy of such 
space for a large and valuable collection, but also the struggle 
for the survival of the Centre, which has the status of a cit-
izens’ association. Reduced to bare survival and survival of 
atmospheric phenomena, the collection that is in black bags 
in the garage wants and strives to be recognized as a valuable 
heritage and material for further research, and accordingly, to 
be adequately preserved, indexed, presented and available, in a 
more adequate habitat.

Memor ie s  a nd i nd iv idu a l it y  a s  habit ats

Lea Vidaković uses architecture as a space in which the dif-
ferent narratives of her works are complemented. �e archi-
tectural models she creates for the needs of her puppet-�lms, 
as well as her art installations, become speci�c new habitats 
not only for the characters, but also for the audience, which 
connects more directly with the world of her �lms through the 
models. �e models in her installations can be scenographies 
that were used in the creation of stop-motion �lms, but they 
can also be additional spaces that complement the narratives 
and stories from the �lms, that is, speci�c spaces outside the 
frame that only the audience knows about, but not the char-
acters in the �lms. Models thus enable di�erent stories from 
movies to be rounded into a whole and to construct a series of 
events through them, that is, to reconstruct the story that the 
artist conveys to us. Architectural models give stories texture, 
colours, warmth, materiality and all other elements that allow 
stories to be better conveyed and remembered.

In the work Memory mapping / multiple reconstructions, pre-
sented at the exhibition Habitats – an interdisciplinary ap-
proach, Lea Vidaković uses the form of the architectural mod-
el in a completely new way, thematizing the notion of habitat 
through multiple video installations and reconstruction of 
space. Her grandmother’s greenhouse, which has degraded and 
changed over time, appears as the main motif in the work. In 
addition to changing physically, the greenhouse also changed 
in the memories of the artist’s grandmother, who su�ers from 
dementia, while for the artist herself, who remembers it from 
her childhood as a much bigger and di�erent space, the green-
house has also changed. While presenting these multiple met-
amorphoses of space in memories and in the physical world, 
the artist also introduces a third imaginary appearance of the 

greenhouse through its reconstruction by a little girl who ap-
pears as someone from the third generation who reconstructs 
that greenhouse.

�e installation thus becomes a presentation of the multiple 
disappearance and reconstruction of one space as a habitat, 
in this case one speci�c greenhouse. �e artist’s grandmother 
reconstructed it by maintaining the plants in it, the artist re-
constructs her memories of it while confronted with its current 
state that we see through documentary photographs, while the 
girl reconstructs the greenhouse in the form of a model based 
on stories about it. Lea Vidaković’s installation thus indicates 
that places and habitats are very fragile in reality and that 
through memories they exist much longer than they can in the 
physical world. Moreover, through memory and knowledge, 
they can be reconstructed a¢er they disappear, and art plays a 
signi�cant role in that process. In this context, art appears as 
a method by which fragments of memory are revitalized and 
by which memories, and thus the spaces and habitats them-
selves, are reconstructed in other places, in another time and 
with the help of new participants. �e art installation, and thus 
the model and the documentary photographs included in it, 
become a new habitat for memories of the greenhouse, but they 
also temporarily become a habitat for the audience’s memories 
of their grandmothers and/or places that fascinated them in 
childhood and that no longer look the same as they used to.

An introspective approach towards habitats also characterizes 
Isidora Stojanović’s artistic practice. An interior designer by 
profession, she started in 2020 a series of drawings of mul-
ti-story buildings that were not created using usual drawing 
methods, but with a typewriter. Her drawings of modernist 
buildings and skyscrapers are thus created from repeated and 
abstracted punctuation marks, letters or numbers, through a 
process that introduces an element of the mechanical into the 
drawing, as a predominantly manual work, but in such a way 
that the mechanical is again uniquely artistic. �e multi-story 
buildings in her works thus become the result of writing, that 
is, typing, a kind of a letter, a message, an act of communica-
tion. �ose habitats are not built brick by brick, �oor by �oor, 
line by line, but point by point, dash by dash, and we recognize 
the resulting compositions as urban motifs close to us.

One of her recent large-format works is Intro Self, which de-
picts a highly stylized form of a house, almost reduced to a 
pictogram, made using punctuation marks as an artistic, 
drawing, element. Unlike her earlier works, which used the 
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same technique to present the silhouettes of modernist sky-
scrapers with all artistic details of those architectural objects, 
Intro Self is characterized by a higher degree of conceptuality. 
In this case, the architectural object has a form that seems to 
shed, fade, thus merging with the surroundings. As a meta-
phorical representation of an individual, this form indicates 
that the individual is a very fragile construct of very fragile 
elements such as emotional, character, cognitive and all other 
features that make us who we are. In addition, it also indicates 
that by looking at and becoming aware of the elements that 
make it up, that form can be deconstructed and reconstructed 
again, precisely through the process of introspection. Habitat 
for Isidora Stojanović is therefore no longer architecture, but 
the sense of the self and the awareness that we are vulnerable, 
but also that we heal.

M ig r at ions  of  pe ople  a nd ide olog ie s  a s  habit at 
(i n)const a nc y

Srđan Đurić also thematizes inconstancy of habitats in his 
artistic research, focusing on impacts migrations have on 
landscapes. As a director, camera assistant or director of pho-
tography, Đurić has worked on locations in Bečej, Berlin, Novi 
Sad and Belgrade for the past several years, and during his 
migrations he started an artistic project that connects these 
four cities through the motif of migration. He sees that the 
migrations of both people and animals a�ect the landscapes 
of urban and natural habitats. �us, the area of   Bečej and its 
surroundings is characterized by centuries-long migrations 
of people that formed the settlements we know today, while 
in their immediate vicinity is the Deliblato sand (Deliblatska 
peščara), a protected habitat for migratory birds. In one part 
of Berlin, he �nds swans that were “spoiled” by migrants who 
could not stay in Berlin as long as birds are allowed to, while 
along the banks of the Danube in Novi Sad, he �nds a colony 
of parasitic plants that have chosen the poplars next to the stu-
dent campus as their permanent habitat. In Novi Sad, he also 
meets dog owners who all plan to emigrate in the near future, 
while in Belgrade, in places that have now been completely 
changed, he documented the traces of migrants and their ways 
of coping and surviving.

In order to point out the similarities of migratory processes 
through di�erent time periods, Đurić compositionally pairs 
artistically similar motifs that he records at the locations in 

which he spends time. �us, he pairs the reconstruction of 
a prehistoric object made of straw, which we know existed 
thanks to anthropological studies of lyrical ritual songs, with 
wooden logs that were removed from the railway tracks and 
used as �rewood. �ese two compositions are almost identical, 
although one originates from the pagan period of civilization 
and is surrounded by the emptiness of the sand plains, while 
the other originates from the beginning of the third millenni-
um AD and is surrounded by the contemporary view of Bel-
grade. At the same time, he notes that this composition is very 
similar to the broken ice in the painting e Shipwreck of Hope
by Caspar David Friedrich, from 1824, which in the context of 
the contemporary ecological crisis is viewed much di�erently 
than it used to be interpreted at the time of its creation. In the 
context of multiple changes of habitats and landscapes that are 
changed by temporary inhabitants, i.e. migrations, Đurić no-
tices that speci�c expressions, compositions and forms become 
constant and repeat themselves through di�erent civilizations, 
becoming a speci�c (artistic) constancy in that constant pro-
cess of impermanence.

�e concept of permanence in relation to habitats is also the-
matized by Konstantinos Petrović in his artistic research, but 
from a completely di�erent angle. For the artistic elements of 
his installation, he chooses forms that make a place a habitat: 
language (as a de�nition of identity and/or the environment in 
which we live), mirror (as a de�nition of having a roof over our 
heads and basic conditions for maintaining personal hygiene), 
embroidery canvas (as a de�nition of an area for the expression 
of cultural characteristics), answering machine (as a determi-
nation of our openness to be available to others even when we 
are not present at a speci�c location). Into these forms and ma-
terials, the artist inscribes content from di�erent discourses: 
Bajaga’s reading of Desanka Maksimović’s patriotic poem “I 
Believe” from 1971, Miodrag Živković’s monument to fallen 
partisan �ghters in Sutjeska National Park from the same year, 
and wings (those of seraphs or people with heroic death). All 
of these contents are connected by the glori�cation of hero-
ic death as a common theme of communism and Orthodoxy, 
seemingly opposing ideologies.

By combining cultural content from the communist and 
post-communist period of the 1990s, Petrović puts two histor-
ical periods in a complementary relationship, both of which 
we can observe from a distance. In doing so, we can see that 
the 1990s are still present somewhere in terms of trauma, but 
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also since some narratives are still considered un�nished and 
some territories in the area of   the former SFRY are still disput-
ed areas. We can also see that the period of the “cold” division 
between East and West in the form of information war is still 
taking place, only now information is transmitted and created 
with newer technologies, and con�icts no longer have only a 
“cold” character. Habitat in that context is not something that 
people create or choose or are surrounded by, but is something 
arti�cial, designed and imposed on them as external circum-
stances, against which they cannot take action. In the context 
of the war a¢er which he was born, the bombing that he experi-
enced, the ongoing war, in the context of the ideology of glori-
fying heroic death that is present in the top national literature 
and in popular culture and in the educational programmes 
for children, the artist subtly calls his work Neither in Heaven, 
nor on earth. He thus points to an anti-war alternative and the 
possibility of choosing neither the “heavenly kingdom” nor the 
“earthly kingdom”, neither the heroic end of everything nor 
capitalism in the form in which it exists now.

In place of a conclusion

�e artistic approaches to habitats from the point of view of 
di�erent disciplines indicate the complexity of this concept 
when viewed in a modern perspective. �us, the authors in-
volved in the exhibition Habitats – an interdisciplinary ap-
proach see this concept as a synergy with other living beings, 

as learning from the good practices of Yugoslav housing pol-
icies during the contemporary environmental and housing 
crisis, as a museum of children’s creativity, as a transforma-
tion of a place in the memories of di�erent people over time, 
as the self and the development of the individual, as traces le¢ 
by migratory species and people for centuries and millennia, 
as migrating (from) imposed ideological values. Habitat thus 
becomes not only a place, but a relationship, development, sen-
sibility, feeling, communication, actually a sustainable system 
that depends on these processes, but also enables them. Habi-
tat is not only our place in the system of nature, but our coex-
istence with beings whose importance in life processes we only 
theoretically know. A habitat is not only humanely designed 
housing, but also the quality of life and development of the 
individual and society that it enables. �e habitat is not only 
a space that does not leak, but a space that makes visible and 
accessible a valuable collection of exceptional cultural impor-
tance. In addition, habitat is also what we choose to remember 
with friends and/or family members. �e exhibition Habitats – 
an interdisciplinary approach indicates that habitats are fragile 
constructs that have many aspects and that depend on many 
factors. �ese are interconnected and dependent, which is why 
any damage caused to one habitat is directly re�ected in dam-
age to all habitats in the whole.

Sonja Jankov,
curator
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B I O G R A F I J E  /  B I O G R A P H I E S

Аисте Амбразевичиуте (Aistė Ambrazevičiūtė, 1988, Кау-
нас, Литванија) експериментална је архитектица и визу-
елна уметница, базирана у Литванији. Након завршених 
основних студија архитектуре у Виљнусу у Литванији, 
завршила је мастер студије на Академији лепих уметно-
сти у Бечу 2016. године, где је њен мастер пројекат добио 
„Гранд” награду на „Unbuilt Visions 2016”, интернаци-
оналној награди за архитектуру, као и похвалу ISARCH 
– интернационална награда за студенте архитектуре 
(International Architecture Student Award). Тренутно је на 
докторским уметничким студијама на Академији умет-
ности у Виљнусу, где ради на докторском истраживању 
под називом Граматика лишајева. Године 2017. је добила 
стипендију „Start” за младе архитекте за истраживачки 
пројекат. Радила је у архитектонским студијима у Холан-
дији, Литванији и Аустрији, затим као демонстратор на 
Академији лепих уметности у Бечу (2014–2015), а 2019. је 
основала Plantasia Lab – мултидисциплинарну платфор-
му за уметност у којој дизајнира дигитално биље кори-
стећи интуитивну имагинацију технологије. Свој рад 
описује као балансирање између архитектуре, скулптуре, 
дигиталне уметности, биологије и технологије. Посебно 
је инспирише разноликост природних форми и величи-
на, те константно истражује међусобне односе између 
природних елемената и мудрост тих односа. Циљ њене 
праксе је да појача однос између онога што човек кон-
струише и природних средина, како би се створиле нове, 
незамисливе ствари. Излагала је самостално у Литванији, 
Аустрији и Хрватској. 

Aistė Ambrazevičiūtė (1988, Kaunas, Lithuania) is an exper-
imental architect and visual artist, based in Lithuania. A¢er 
completing her academic studies in architecture in Vilnius, 
Lithuania, she completed her master’s studies at the Academy 
of Fine Arts in Vienna in 2016, where her master’s project 
received the ‘Grand’ prize at the ‘Unbuilt Visions 2016’ inter-
national award for architecture, as well as the commendation 
of ISARCH – International Architecture Student Award. She 
is currently PhD in practice candidate at the Vilnius Acad-
emy of Arts working on the project titled e Grammar of 
Lichen. In 2017, she received the ‘Start’ scholarship for young 
architects for a research project. She worked in architectural 
studios in the Netherlands, Lithuania and Austria, then as a 
demonstrator at the Academy of Fine Arts in Vienna (2014–
2015), and in 2019 she founded Plantasia Lab – a multidisci-
plinary art platform where she designs digital plants using 
the intuitive imagination of technology. She describes his 
work as a balancing act between architecture, sculpture, dig-
ital art, biology and technology. She is especially inspired 
by the diversity of natural forms and sizes, and constantly 
explores the mutual relationships between natural elements 
and the wisdom of those relationships. �e goal of her prac-
tice is to strengthen the relationship between what man con-
structs and natural environments, in order to create new, un-
imaginable things. She has had solo exhibitions in Lithuania, 
Austria and Croatia.
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Леа Видаковић (1983, Суботица) мултимедијална је умет-
ница која ради на подручју анимираних инсталација и 
проширених медија, примењујући технику традиционал-
ног лутка филма. Завршила је студије анимације на HVO 
у Норвешкој (2010), дипломирала је на графичком смеру 
на Академији ликовних умјетности у Загребу (2007), зав-
ршила је мастер студије аудио-визуелне уметности на 
Краљевској академији уметности у Белгији (2012), а 2020. 
докторирала на смеру анимације на School of Art, Design 
and Media, Nanyang Technological University, Сингапур. 
Њено истраживање у подручју анимираног филма за-
снива се на теми фрагментарних и других алтернативних 
типова наратива за анимиране инсталације и проширене 
медије покретне слике. Имала је до сада 33 самосталне из-
ложбе у земљи и иностранству, а радове је представљала 
и на групним изложбама, фестивалима и конференција-
ма у Србији, Хрватској, Француској, Египту, Швајцарској, 
Немачкој, Португалији, Белгији, Норвешкој, Аустрији, 
Канади, Великој Британији, Исланду, Кини, Тајвану. Бо-
равила је на уметничким резиденцијама у Француској, 
Немачкој, Данској, Аустрији, Чешкој, Словачкој, Финској 
и на Исланду. Водила је и бројне радионице анимираног 
филма у Србији, Хрватској, Сингапуру, Финској, Норвеш-
кој и на Тајвану. Добила је преко 40 иностраних награда, 
признања и похвала за своје уметничко и филмско ства-
ралаштво. Члан је Hrvatskog društva likovnih umjetnika 
(HDLU), Савеза удружења ликовних уметника Војводине 
(СУЛУВ) и Society of Animation Studies (SAS). Од 2020. пре-
даје анимацију на Лусофона универзитету у Лисабону. 

Lea Vidaković (1983, Subotica) is a multimedia artist who 
works in the �eld of animated installations and extended me-
dia, applying the technique of the traditional puppet–�lm. 
She completed animation studies at HVO in Norway (2010), 
graduated in graphic design at the Academy of Fine Arts in 
Zagreb (2007), completed master’s studies in audio-visual art 
at the Royal Academy of Arts in Belgium (2012), and in 2020 
received her Doctorate in Animation at the School of Art, 
Design and Media, Nanyang Technological University, Singa-
pore. Her research in the �eld of animated �lm is based on the 
theme of fragmentary and other alternative types of narratives 
for animated installations and extended moving image media. 
So far, she has had 33 solo exhibitions in various countries, 
and she has also presented her works at group exhibitions, 
festivals and conferences in Serbia, Croatia, France, Egypt, 
Switzerland, Germany, Portugal, Belgium, Norway, Austria, 
Canada, Great Britain, Iceland, China, Taiwan. She stayed at 
artistic residencies in France, Germany, Denmark, Austria, 
the Czech Republic, Slovakia, Finland and Iceland. She also 
led numerous animated �lm workshops in Serbia, Croatia, 
Singapore, Finland, Norway and Taiwan. She received over 
forty foreign awards, recognitions and praises for her artistic 
and �lm work. She is a member of the Croatian Association of 
Fine Artists (HDLU), the Union of Associations of Fine Artists 
of Vojvodina (SULUV) and the Society of Animation Studies 
(SAS). Since 2020, she has been teaching animation at Lusofo-
na University in Lisbon.
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Небојша Yamasaki Вукелић (1986, Београд) живи и ради у 
Београду. Свој рад најчешће базира на медију цртежа, кроз 
које тематизује питање личних и колективних капаците-
та за друштвену имагинацију. Завршио је мастер студије 
сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду, 
2021. године. Излагао је на бројним групним изложбама, 
а у Београду се представио и самосталном изложбом Уну-
тра све биће меко и нежно, у Галерији Х Vitamin. Један је од 
добитника награде за цртеж фонда Владимир Величковић 
за 2021. годину, као и награде „Миодраг Јањушевић – ака-
демски сликар” за исту годину. 

Nebojša Yamasaki Vukelić (1986, Belgrade) lives and works in 
Belgrade. He usually bases his work on the medium of draw-
ing, through which he thematizes the issue of personal and 
collective capacities for social imagination. He completed his 
master’s studies in painting at the Faculty of Fine Arts in Bel-
grade in 2021. He exhibited at numerous group exhibitions, 
and had a solo exhibition Inside everything will be so  and gen-
tle in the X Vitamin gallery in Belgrade. In 2021, he was one of 
the laureates of the prize for drawing awarded by the Vladimir 
Veličković fund, as well as the prize “Miodrag Janjušević – ac-
ademic painter”.
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Срђан Ђурић (1989, Нови Сад) дипломирао је на Департ-
ману за аудиовизуелне медије, студијски програм Камера, 
на Академији уметности у Новом Саду, а од 2017. студира 
на Академији за филм и телевизију у Берлину (Deutsche 
Film und Fernsehakademie Berlin – DFFB). Радио је четири 
године у Српском народном позоришту у Новом Саду, као 
дизајнер плаката, фотограф представа и фотограф глума-
ца. Прву самосталну изложбу „Свечаност необичног” је 
имао 2013. године у Студентском културном центру Новог 
Сада (Фабрика), а излагао је и на више заједничких излож-
би у земљи и иностранству. Режирао је неколико десети-
на краћих филмова, музичких спотова и краћих реклама. 
Као директор фотогафије или асистент режије и камере 
је учествовао у пројектима домаће и стране продукције. 
Живи и ради на релацији Нови Сад – Берлин. 

Srđan Đurić (1989, Novi Sad) graduated from the Department 
of Audiovisual Media, study programme: Camera, at the Acad-
emy of Arts in Novi Sad, and since 2017 he has been studying 
at the Academy of Film and Television in Berlin (Deutsche 
Film und Fernsehakademie Berlin  – DFFB). He worked for 
four years at the Serbian National �eatre in Novi Sad, as a 
poster designer, a photographer of performances and a por-
trait photographer of actors. He had his �rst solo exhibition 
“�e Solemnity of the Unusual” in 2013 in the Student Cultur-
al Centre of Novi Sad (Fabrika), and he has exhibited at several 
group exhibitions in the country and abroad. He has directed 
numerous short �lms, music videos and short commercials. As 
director of photography or assistant director and cameraman, 
he took part in domestic and foreign productions. He lives and 
works between Novi Sad and Berlin.
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Александра Летић (1978, Приштина) дипломирала је на 
Филолошком факултету у Београду, на Катедри за енгле-
ски језик и књижевност (2002), и на Академији уметности 
у Новом Саду, на Катедри за нове ликовне медије (2011), 
где је завршила и мастер академске студије 2013. године. 
Њено стваралаштво је претежно у пољу фотографије, ви-
део-уметности, stop motion анимације, предмета и кон-
цептуалних цртежа. У свом уметничком истраживању 
користи интиутиван и експерименталан приступ, нетра-
диционалне процесе и материјале, аутоматизам, елементе 
случајности и спонтаности, хумор. Излагала је на груп-
ним изложбама и фестивалима у Србији, Црној Гори, Ру-
сији, САД-у, Грчкој, Немачкој и Румунији. Добитница је 
бројних награда, међу којима се издвајају награда Фонда 
„Мали принц” за врхунске резултате у области уметности 
(2012); похвала за најбољи видео Laziness такмичења на 
One Minute фестивалу у Бразилу (2011); Изузетна награда 
Универзитета у Новом Саду за врхунске резултате у умет-
ности (2010); Прва награда на 11. Сајму кратке електронске 
форме (KЕФ-11), Београд (2010); Прва награда на 10. Сајму 
кратке електронске форме (KЕФ-10), Београд (2009); Нај-
боља 2D анимација на ArtTech фестивалу дигиталне умет-
ности, Панчево (2007). Живи и ради у Новом Саду као са-
мостални уметник. 

Aleksandra Letić (1978, Priština) graduated from the Facul-
ty of Philology in Belgrade, from the Department of English 
Language and Literature (2002) and from the Academy of Arts 
in Novi Sad, from the Department of New Media Art (2011), 
where she also completed her master’s academic studies in 
2013. Her creativity is mainly in the �eld of photography, video 
art, stop motion animation, objects and conceptual drawings. 
In her artistic research, Aleksandra uses an intuitive and ex-
perimental approach, non-traditional processes and materials, 
automatism, elements of chance and spontaneity, humour. She 
exhibited at group exhibitions and festivals in Serbia, Monte-
negro, Russia, USA, Greece, Germany and Romania. She is the 
winner of numerous awards, among which the award “Little 
Prince” for outstanding results in the �eld of art (2012), com-
mendation for the best video of the Laziness competition at 
the One Minute Festival in Brazil (2011), and the Award of the 
University of Novi Sad for the outstanding results in art (2010), 
First Prize at the 11th Short Electronic Form Fair (KEF-11), Bel-
grade (2010), First Prize at the 10th Short Electronic Form Fair 
(KEF-10), Belgrade (2009), Best 2D Animation at ArtTech Fes-
tival of Digital Arts, Pančevo (2007). She lives and works in 
Novi Sad as an independent artist.
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Kонстантинос Петровић (1995, Ваљево) апсолвент је ма-
стер студија на Академији уметности у Новом Саду, Де-
партман ликовних уметности – модул Сликарство. Зав-
ршио је основне академске студије на Филолошко-умет-
ничком факултету, смер Зидно сликарство. До сада је реа-
лизовао 13 самосталних изложби, од којих би издвојио ма-
стер изложбу Хајде, Боже, буди Друг, у Галерији СУЛУВ-а, 
као и серију самосталних изложби  #FFFFFF, од којих би 
издвојио #FFFFFF rev 0.5, реализовану у Дому омладине 
Београд. Учествовао је на више групних изложби. Поред 
тога, активан је и у реализацији многобројних пројеката 
(Kод у уметности 2021, Галерија СУЛУВ; На истом задат-
ку, Шок задруга...) и радионица из области уметности. Део 
је колектива Шок задруге од 2020. године, члан СУЛУВ-а 
од 2021. године и један од суоснивача Удружења Графичка 
мрежа. Живи и ради у Новом Саду.

Konstantinos Petrović (1995, Valjevo) is a MA candidate at 
the Academy of Arts in Novi Sad, Department of Fine Arts 
– Painting module. He completed his basic academic studies 
at the Faculty of Philology and Art, majoring in Wall Paint-
ing. So far, he has realized thirteen solo exhibitions, of which 
he would single out the master exhibition C’mon, God, be a 
Friend in the SULUV gallery, as well as a series of solo exhi-
bitions #FFFFFF, of which he would single out #FFFFFF rev 
0.5 realized in Belgrade Youth Center. He took part in several 
group exhibitions. In addition, he is active in numerous pro-
jects (Code in Art 2021, SULUV Gallery; On the same task, 
Shock Cooperative...) and workshops in the �eld of art. He is 
part of the Shock cooperative collective since 2020, a member 
of SULUV since 2021 and one of the co-founders of the Graph-
ic Network association. He lives and works in Novi Sad.
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Исидора Стојановић (1998, Панчево) кроз свој рад ис-
тражује могућности и различитости креативног изра-
жавања. Интересује се за структуру простора, просторне 
инсталације и њихов утицај на људе. Године 2017. је упи-
сала студије на Факултету примењених уметности у Бео-
граду, одсек Дизајн ентеријера и намештаја. Учествовала 
је у радионици под називом „реАКЦИЈА” (27 – 30. март 
2018. године), у оквиру програма „Пре Салона 2018”, коју 
је организовао и спровео Музеј примењених уметности, у 
оквиру пратећег програма Салона архитектуре. Учество-
вала је у изложби „ЕНТЕРИЈЕР – од скице до пројекта”, 
2019. године, у Галерији Дома омладине Панчево, где је из-
ложила цртеже малог формата и идејна решења пројеката. 
Исте године је на Салону намештаја изложила идејно ре-
шење картонског модела за седење намењеног предшкол-
цима. Године 2021. је излагала на 51. Салону уметности 
Панчева Трагање, а поред поменутих изложби, излагала 
је и на четири годишње изложбе на Факултету примење-
них уметности. На завршној години основних студија 
учествовала је на изложби „Диплома”, у Музеју примење-
них уметности, као и на изложби „Рефлексија 2021”, одр-
жаној у оквиру „Пре Салона”, у Галерији „Жад”. На позив 
професорке Тање Манојловић, учествовала је на изложби 
„Смарт Арт” (10 – 23. септембар 2021. године), у Галерији 
„N. O. Concept” у Београду.

Isidora Stojanović (1998, Pančevo) explores the possibilities 
and diversity of creative expression through her work. She is 
interested in the structure of space, spatial installations and 
their impact on people. In 2017, she enrolled in studies at the 
Faculty of Applied Arts in Belgrade, Department of Interior 
and Furniture Design. She participated in the workshop called 
“reACTION” (March 27–30, 2018) as part of the program “Be-
fore the Salon 2018” organized and conducted by the Muse-
um of Applied Arts, as part of the accompanying program of 
the Salon of Architecture. She participated in the exhibition 
“INTERIOR – from sketch to project” in 2019 at the Pančevo 
Youth Centre Gallery, where she exhibited small-format draw-
ings and conceptual solutions for projects. In the same year, at 
the Furniture Show, she presented the conceptual solution of 
a cardboard seating model intended for preschoolers. In 2021, 
she exhibited at Searching, the 51st Art Salon in Pančevo, and in 
addition to the aforementioned exhibitions, she also exhibited 
at four annual exhibitions at the Faculty of Applied Arts. In 
her �nal year of undergraduate studies, she participated in the 
“Diploma” exhibition at the Museum of Applied Arts, as well 
as the “Re�ection 2021” exhibition held as part of “Pre Salon” 
in the Žad Gallery. At the invitation of Professor Tanja Mano-
jlović, she participated in the “Smart Art” exhibition (Septem-
ber 10–23, 2021) in the Gallery N.O. Concept in Belgrade.
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Селекторка и кустоскиња | Artistic sellector and curator

Соња Јанков (1985, Нови Сад) истраживачица је и кусто-
скиња. Завршила је научне докторске студије из теорије 
уметности и медија на Центру за интердисциплинарне 
студије Универзитета уметности у Београду, одбранив-
ши 2021. године дисертацију „Цитирање архитектуре 
југословенског модернизма као стваралачки и интер-
претативни метод у савременим уметничким пракса-
ма”. Друштво историчара уметности Србије је наградило 
њену изложбу „(Де)конструкције простора: архитектура 
другим средствима”, у Галерији савремене уметности 
Панчева, као најбољу ауторску изложбу у 2021. години. 
Волонтирала је и радила у Музеју савремене уметности 
Војводине (2012–2015) и спољни је сарадник бројних ин-
ституција и независне сцене у региону. Kао резидент је 
боравила у Пољској, Румунији, Аустрији и Хрватској, 
а провела је и годину дана усавршавајући се на Центру 
за критичку теорију у Прагу (2008/2009). Реализовала је 
и десет самосталних уметничких изложби у Букурешту, 
Загребу, Новом Саду, Ужицу, Панчеву и Београду. Kао ку-
стос је реализовала изложбе у Kултурном центру Београ-
да, Галерији савремене уметности Панчево, Галерији Ре-
монт Београд, ММСУ Ријека, Галерији Kазамат Осијек, 
Погону Јединство Загреб. Аутор је неколико научних ра-
дова, међу којима су најновији: „Choreographic and Spatial 
Layers in Jasmina Cibic’s Screendance e Pavilion” (Život 

umjetnosti, 106/2020, 36–51), „Цитирање архитектуре као 
уметничка и интерпретативна стратегија у савременој 
скулптури: пример Радоша Антонијевића” (Зборник Ма-
тице срске за ликовне уметности, 48/ 2020, 303–314), „Die 
Untermenschen и фантастично као метод друштвене кри-
тике у филму Jojo Rabbit” (Зборник Матице српске за сцен-
ске уметности и музику, 63/2020, 153–166), „Museum of 
Revolution and Synthesis in Saša Tkačenko’s Eternal Flame” 
(Synaxa: Matica srpska International Journal for Social 
Sciences, Arts and Culture, 4–5/2019, 77–87). Као ликовни 
критичар је писала осврте на бројне тематске изложбе, 
као и на изложбе уметника међу којима су: Дејвид Линч, 
Радош Антонијевић, Слободан Шијан, Јасмина Цибиц, 
Тадија Јаничић, Звонимир Сантрач, Адриен Ујхази, Раде 
Тепавчевић, Бојана С. Кнежевић, Сања Поштић, Нина 
Комел, Уметничкa групa Која она?, Јасна Гулан, Сања 
Радусин, Изабела Машић, Сара Масникоса, Александра 
Сашка Груден, Вања Новаковић, Игор Смиљанић, Ана 
Ивић, Ђорђе Ћорић, Драгана Купрешанин, Кристина 
Палањук, Колектив Метаноја магацин, Марија Јевтић, 
Драгана Рађеновић, Др Маријаш, Соња Јо, Виолета Лабат 
Митрушић, Вукашин Радушки, Вилмош Хармош, Јанош 
Тарко, Аница Радошевић, Верољуб Наумовић, Срђан Ђу-
рић, Соња Бајић и други. Редовни је члан УЛУПУДС-а од 
2015. године. Живи у Новом Саду.
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Sonja Jankov (1985, Novi Sad) is researcher and curator. She 
completed her doctoral studies in Art and Media �eory at 
the Centre for Interdisciplinary Studies, University of Arts, 
Belgrade, with dissertation “Citing the Architecture of Yu-
goslav Modernism as Creative and Interpretative Method in 
Contemporary Artistic Practices.” �e Society of Art Histo-
rians of Serbia awarded her exhibition “(De)construction of 
space: architecture by other means” in Gallery of Contem-
porary Art, Pančevo, as the best exhibition in 2021. She vol-
unteered and worked at the Museum of Contemporary Art 
of Vojvodina (2012–2015) and collaborated with numerous 
institutions and associations in the region. She took part in 
residencies in Poland, Romania, Austria and Croatia, and 
had spent a year studying at the Centre for Critical �eory in 
Prague (2008/2009). She has also had ten solo art exhibitions 
in Bucharest, Zagreb, Novi Sad, Užice, Pančevo and Bel-
grade. As a curator, she realized exhibitions in the Cultural 
Centre of Belgrade, Gallery of Contemporary Art – Pančevo, 
Gallery Remont – Belgrade, MMSU – Rijeka, Gallery Kaza-
mat – Osijek, Pogon Jedinstvo – Zagreb. She is the author of 
several scienti�c papers, the most recent of which are: “Cho-
reographic and Spatial Layers in Jasmina Cibic’s Screendance 
e Pavilion” (Život umjetnosti, 106/2020, 36-51), “Quoting 

Architecture as an Artistic and Interpretive Strategy in Con-
temporary Sculpture: �e Example of Radoš Antonijević” 
(Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 48/2020, 303-
314), “Die Untermenschen and Fantastic as a Method of Social 
Critique in the Film Jojo Rabbit” (Zbornik Matice srpske za 
scenske umetnosti i muziku, 63/2020, 153-166 ), “Museum of 
Revolution and Synthesis in Saša Tkačenko’s Eternal Flame” 
(Synaxa: Matica srpska International Journal for Social 
Sciences, Arts and Culture, 4-5 / 2019, 77-87). As an art crit-
ic, she wrote reviews of numerous thematic exhibitions, as 
well as exhibitions of artists, including: David Lynch, Radoš 
Antonijević, Slobodan Šijan, Jasmina Cibic, Tadija Janičić, 
Zvonimir Santrač, Adrienn Ujhazi, Rade Tepavčević, Boja-
na S. Knežević, Sanja Poštić, Nina Komel, Art group Which 
woman?, Jasna Gulan, Sanja Radusin, Izabela Mašić, Boris 
Injac, Sara Masnikosa, Aleksandra Saška Gruden, Vanja 
Novaković, Igor Smiljanić, Ana Ivić, Đorđe Ćorić, Dragana 
Kuprešanin, Kristina Palanjuk, Metanoja magacin collective, 
Marija Jevtić, Dragana Rađenović, Dr Marijaš, Sonja Jo, Vio-
leta Labat Mitrušić, Vukašin Raduški, Vilmoš Harmoš, Janoš 
Tarko, Anica Radošević, Veroljub Naumović, Srđan Đurić, 
Sonja Bajić and others. She has been a regular member of UL-
UPUDS since 2015. She lives in Novi Sad.
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