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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
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У до ма ћим1 исто риј скоте о риј ским ела бо ра ци ја ма о срп ској 
и ју го сло вен ској умет но сти сед ме и осме де це ни је 20. ве ка 
би ло је по ку ша ја да се уо ча ва њем по је ди них еле ме на та, ко
је су та да шња ин тер на ци о нал на ли ков на кри ти ка и ка сни је 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је  бр. 177013 
(Српска умет ност 20. ве ка: на ци о нал но и Евро па).
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исто риј ско у мет нич ке си сте ма ти за ци је де фи ни са ле као од
ли ке ми ни ма ли зма (по пут ре пе ти тив но сти и се ри јал но сти, 
при мар них струк ту ра, ре дук тив не и ге о ме триј ске фор ме, 
фо ку си ра ње на ма те ри јал не ква ли те те објек та, ин си сти ра
ња на пер цеп тив ном а не ме та фо рич ком чи та њу ра да), уве де 
дис курс о ми ни ма ли зму.2 Бу ду ћи да је ми ни ма ли зам сво јим 
на гла ша ва њем тем по рал не пер цеп ци је до вео у пи та ње ди
сци пли нар ни по ре дак мо дер не есте ти ке, као и да је за сту
па њем опа жа ња као суп стан ци јал не од ли ке де ла а не из ра
жа ва ња до вео у пи та ње ег зи стен ци ја ли зам ап стракт ног екс
пре си о ни зма (и про гла сио смрт ау то ра а ро ђе ње по сма тра
ча),3 а да је све то оба вио пу тем ’чи стих и ре дук тив них фор
ми’, ма пи ра њем ’ло гич ких струк ту ра’, уо би ча је ни за кљу чак 
ко јим су се за о кру жи ва ла раз ма тра ња о ми ни ма ли зму био је 
да је ми ни ма ли зам при хва тио је дан фор ма ли стич ки мо дел 
мо дер ни зма да би исти тај мо дер ни зам до вр шио. Про блем 
је у то ме, ка ко се ис по ста вља, да је та ин тер пре та ци ја ко ја 
про из во ди ’иде а ли стич ку’ вер зи ју ми ни ма ли зма тек опис, 
и да се до сми сла ми ни ма ли зма до ла зи тек про ми шља њем 
ње го вих кон цеп ту ал них прет по став ки. Оно због че га Џејмс 
Ме јер (Ja mes Mayer) у свом пре гле ду о ми ни ма ли зму и ње
го вом при су ству и ње го вим тран сфор ма ци ја ма у умет но сти 
осам де се тих и де ве де се тих го ди на 20. ве ка, за кљу чу је да 
whatever else youwant to say about it, Minimalismmatters,4 
а Хал Фо стер (Hal Fo ster) ми ни ма ли зам ви ди као па ра диг
мат ски по мак пре ма пост мо дер ни стич ким прак са ма, од но
сно због че га се мо же твр ди ти да је ми ни ма ли зам отво рио 
но во по ље умет но сти ко је са вре ме на умет ност на ста вља да 
ис тра жу је, је су упра во ове прет по став ке. 

Ус по ста вља ње ре ла ци ја из ме ђу при ме ра срп ске и ју го сло
вен ске умет но сти и ми ни ма ли зма у до ма ћој ли ков ној кри
ти ци и исто риј ско у мет нич ким ин тер пре та ци ја ма те ме љи
ло се углав ном на уо ча ва њу не ких фор мал них па ра ле ла, 
ма пи ра њу угле да ња на ис ку ство исто риј ских аван гар ди и 
на њи хо ве мо де ле прак си, и ар ти ку ли са њу раз ли чи то сти / 
спе ци фич но сти на до ма ћем те ре ну опет пре ма фор мал ним 
од ли ка ма, док је из о ста ја ло раз ма тра ње дру штве них, по ли
тич ких, еко ном ских, те о риј ских пре ки да ко ји су има ли суп
стан ци јал ни зна чај и у об ли ко ва њу кон тек ста у ко јем на ста је 

2 Ви де ти: Su sov ski, M. (1983) MinimalizamuJugoslaviji, Za greb: Ga le ri ja 
su vre me ne umjet no sti; Za bel, I. (1990) Vidikiminimalnega–Minimalizem
v slovenskiumetnosti19681980, Lju blja na: Mo der na ga le ri ja; De ne gri, J. 
(1991) Vi di ci mi ni mal nog, Život umjetnosti, br. 4849, Za greb: In sti tut za 
po vi jest umjet no sti, str. 114117.

3 Ви де ти: Fo ster, H. (1996) TheReturnoftheReal, Cam brid ge, MA, Lon don: 
MIT Press, pp. 5859.

4 Mayer, J. (2011) Minimalism, Lon don: Pha i don, p. 42.
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ми ни ма ли зам, али и у об ли ко ва њу кон тек ста у ко јем су на
ста ја ли раз ма тра ни ра до ви. Та кав при ступ је, у окол но сти ма 
по ја ве ’не ек спре си о ни стич ких’ цр та (Ђер ма но Ће лант (Ger
ma no Ce lant))5 у умет нич ким про дук ци ја ма с кра ја осам
де се тих и по чет ка де ве де се тих у Бе о гра ду и Но вом Са ду, 
обе ле жио ма пи ра ње и кри тич коте о риј ску ин тер пре та ци ју 
фор мал ног уда ља ва ња од ’(нео)екс пре си о ни стич ких’ осам
де се тих чи ме је би ла ус по ста вље на стра те шка раз ли ка по 
мо де лу де це ниј ског кљу ча. Ме ђу од ли ка ма ’не ек спре си о ни
зма’ у ши рем сми слу пре по зна ва ни су и из два ја ни ре дук
тив ност, се ри јал ност, при мар ност фор ме и ма те ри ја ла, не и
ко нич ност, ана ли тич ка ау то ре флек си ја, readymade тра ди ци
ја, умет нич ки пред мет као им пер со нал ни про дукт а не као 
су бјек тив на про јек ци ја, бли зак ’спе ци фич ном објек ту’, по 
ста ту су ’нискулп ту ранисли ка’. Другим речима, формалне 
одлике  ’неекспресионизма’ су добрим делом идентичне 
фромалним одликама минимализма. То ком де ве де се тих го
ди на се не са мо у Ср би ји већ и у све ту ме ђу умет ни ци ма 
об на вља ин те ре со ва ње за је зик ми ни ма ли зма, од но сно ин
те ре со ва ње за кри тич ко пре и спи ти ва ње ми ни ма ли стич ке 
ге о ме триј ске фор ме, се ри јал не син так се, ан тису бјек тив них 
про це ду ра, прет по ста вље не хлад не им пер со нал не есте ти ке, 
ње не мо ну мен тал но сти и њене институционализације, а из 
пер спек ти ве те ле сно сти, про це су ал но сти, раз ме не, не ја сне 
алу зив но сти. Де ве де се те спа ја ју фор мал не аспек те ми ни
ма ли зма са еле мен ти ма на ра тив но сти, раз ли чи те гра да ци је, 
од са др жа ја оп штег ка рак те ра па до крај ње пар ти ку лар них, 
ин тим них на ра ци ја у де цен три ра ном и ре ла ти ви зо ва ном 
об ли ку. Спе ци фич ност по ко јој се окре та ње ’не ек спре си о
ни зму’ у ло кал ним усло ви ма из два ја ло је сте из о ста нак ар
ти ку ли са не до ма ће ми ни ма ли стич ке тра ди ци је у од но су на 
ко ју би се кри тич ки ди ја лог и про ми шља ње ус по ста вили, 
сна жно на сле ђе кон цеп ту ал не умет но сти или оно га што је 
пре ци зни је име но ва но но вим умет нич ким прак са ма, и ко
нач но, дис курс ’мо дер ни зма по сле пост мо дер ни зма’, те о
риј ски уте ме љен на мо де ли ма постструк ту ра ли стич ког чи
та ња мо дер ни зма, кри ти ке ме ди ја и ау то ре флек сив ног пре и
спи ти ва ња ау то но ми је умет но сти. И док су пар ти ци па тивне 
умет нич ке прак се на сле ђу ми ни ма ли зма при сту па ле као 
са став ном де лу све у куп не и у прак си спро во ђе не хе те ро
ном не кри ти ке иде је о ау то но ми ји умет но сти, у уметничким 
истраживањима која су се надовезивала на раз ли чи те еклек
тич ке при сту пе скулп ту ри и сли ци раз ви ја не то ком осам де
се тих го ди на, то на сле ђе је било подређено пре и спи ти ва њу 
и ре де фи ни са њу двојног карактера уметности а пре свега 

5 Ce lant, G. (1988) Unexpressionism, New York: Riz zo li.
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кон цепта ау тономије у окви ру на чел ног при хва та ња ау то но
ми је као од ре ђу ју ће за умет ност. Овај други приступ био је 
парадигматичан за умет ност у Ср би ји на пре ла зу из де ве те у 
де се ту де це ни ју и у пр вој по ло ви ни де се те де це ни је, из ме ђу 
оста лог за по ја ву тзв. Новебеоградскескулптуре и тзв. ’тех
ноестет ске’ и ’тех носпи ри ту ал не’ умет но сти.6

Мир ја на Ђор ђе вић је умет ни ца ко ја, исто вре ме но са Ива
ном Или ћем, по чи ње да из ла же у Га ле ри ји СКЦа, 1989. 
го ди не. Има до ста до дир них та ча ка и пре кла па ња у ка ри
је ра ма и про дук ци ји ово дво је умет ни ка, што се од ра зи ло 
и на кри тич ку и те о риј ску ре цеп ци ју и пи са ње о њи хо вом 
ра ду. Њи хо ве пр ве из ло жбе у Га ле ри ји СКЦа по ка за ле су 
раз ви је но и са мо све сно одва ја ње од стан дард ног школ
ског про гра ма на Фа кул те ту ли ков них умет но сти ко ји су 
у том тре нут ку за вр ша ва ли а у кон цеп ту ал ном сми слу ве
ли ко ин те ре со ва ње за аван гар де, нео а ван гар де, умет нич ке 
прак се се дам де се тих. У пе ри о ду од 1989. до 1995. го ди не, 
у Бе о гра ду су ис кљу чи во са мо стал но из ла га ли у Га ле ри ји 
СКЦа, и уче ство ва ли, углав ном обо је, на ва жним/пре сти
жним груп ним из ло жба ма у бив шој и да на шњој Ју го сла
ви ји, као и у ино стран ству. Та ко ђе, сре ди ном де ве де се тих 
по ха ђа ју пост ди плом ске сту ди је на Умет нич кој ака де ми ји у 
Ди зел дор фу (Иван у кла си Ја ни са Ку не ли са (Jan nis Ko u nel
lis), Мир ја на у кла си Кла у са Рин кеа (Kla us Rin ke)) За тим, 
ге не ра циј ска при пад ност тех но(под )кул ту ри, и ши ре све ту 

6 „Тех но спи ри ту ал ним се на зи ва умет нич ки рад ко ји у ег закт но сти тех
нич ке (ма шин ске, ме диј ске) ре а ли за ци је објек та или ам би јен та от кри ва 
по ре дак зна че ња оп тич ких сим бо ла и  још да ље сим бо лич ких ефе ка та»; 
Šu va ko vić, M. (1994) pref.cat.MirjanaĐorđević,Tehnoestetskastruktura,in
stalacije,ornamentiikonceptiMirjaneĐorđević, Be o grad: Ga le ri ja SKC; «... 
тех но е стет ске и тех но спи ри ту ал не стра те ги је се пре по зна ју као по ступ
ци про јек то ва ња ин ду стриј ски про из ве де них ’ко ма да’ и кон сте ла ци ја 
‘ко ма да’ (ин ста ла ци је, ам би јен ти) у сим бо лич ком пре у ре ђе њу и ин дек
си ра њу оп тич ког про сто ра” Šu va ko vić, M. (1995) Ko rek ci je mo der ni zma 
 teh no e stet ski pro sto ri Iva na Ili ća, Projeka(r)tbr. 5, No vi Sad: Pro me tej, str. 
46; „за хва љу ју ћи из ра зи тој ам би ва лент но сти осо би на ове умет но сти 
(по ла ри те ти тех но ло шког и спи ри ту ал ног у те жњи ка је дин ству) она се 
исто вре ме но мо же раз у ме ти као даљ њи сте пен све сног пре вла да ва ња те 
па ра диг ме у сме ру и сми слу ре ва ло ри за ци је из ве сних ка рак те ри стич них 
об ли ко ва них на че ла мо дер не, где се по сле до ми на ци је ли ка, фи гу ре и 
пред ста ве у не дав ној умет но сти те жи ште про бле ма пре но си ка при о ри
те ту фор ме и ње них сје ди ње них пла стич ких/ви зу ел них и сим бо лич ких/
ду хов них свој ста ва.”; De ne gri, Ј. (1995) Pri o ri tet for me i ob no vlje na du hov
nost u umet no sti de ve de se tih: Mir ja na Đor đe vić i Ivan Ilić, Transkatalog br. 
2/3, No vi Sad, str. 62; Ви де ти и: Šu va ko vić, M. (1995) Teh noumet nost, in
ter vju sa: Ilić I., Projeka(r)t br. 5, No vi Sad: Pro me tej, str. 5051; De ne gri, J. 
(1994) pref.cat.IvanIlić, Be o grad: Ga le ri ja SKC; Šu va ko vić, M. (1993) Sce na 
za znak, in sta la ci je, fan ta zmi, or na men ti i kon cep ti M. Đor đe vić, Projekat br. 2, 
No vi Sad: Pro me tej, str. 2024; Šu va ko vić, M. (1996) Asimetričnidrugi,esejio
umetnicimaikonceptima, No vi Sad: Pro me tej, str. 334346.
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бр зих ин фор ма ци ја и хлад них ме ди ја, екран ске сли ке/екра
на као по врши не же ље (као фор ме не спо ра зу ма, не мо гу ћег 
ви ђе ња Ре ал ног и/или као ме ста при ка зи ва ња и про из вод
ње фик тив не си ту а ци је та мо где се оче ку је по јав ност ре ал не 
си ту а ци је), у њи хо вом ра ду би ла је фор му ли са на уки да њем 
сва ког тра га пер со нал ног, не ек спре сив ним, хлад ним, фа
брич ки из ве де ним мо ду ли ма/ви со ко со фи сти ци ра ним стру
ку ра ма од ста кла, ме та ла, гу ме. Та ко ђе, њи хов рад у пе ри о ду 
од 1989. до 1996. го ди не био је пред мет де таљ не, по све ће не, 
ар гу мен то ва не, ин фор ми са не, ин тен зив не кри ти чар скоте
о риј ске ела бо ра ци је, што је до ве ло у не ком сми слу до ин
сти ту ци о на ли за ци је њи хо ве прак се, али и до по ле мич ких 
ре ак ци ја ко је су преиспитивале ову ин тер пре та ци ју, ви ше 
ука зу ју ћи на аспек те ко ји су јој из ма кли, по пут за не ма ри
ва ња дру штве них им пли ка ци ја њи хо вих ра до ва, не го ну де
ћи јед на ко ела бо ри ра но ал тер на тив но те о риј ско ту ма че ње. 
Ра до ви на ста ли у пе ри о ду 1989. до 1996. го ди не кре та ли 
су се од нео кон цеп ту ал них пре и спи ти ва ња по тен ци ја ла 
readymadeа и апро при ја ци је у нај ши рем сми слу (Или ће
ви ра до ви РепетицијаPhotodossierаН.Париповића1976 
(1989),7 Маркирање/Xероxмултипликација I:RRoseSélavy,
aliasMarcelDuchamp,1921 (1990)8 и Безназива (1991)9; као 
и ин ста ла ци ја БезназиваСопоћани(1990)10 и Идентитет
стање (1990)11 Мир ја не Ђор ђе вић), про ми шља ња струк туре 

7 Ин ста ла ци ја ко ју чи не де вет исто вет них гра фи ка Не ше Па ри по ви ћа из 
1976. го ди не  рад «Pho todos si er»  по ре ђа них вер ти кал но, јед на из над 
дру ге, ди рект но на зи ду, ства ра ју ћи ви зу ел ни ути сак јед не вер ти кал не 
тра ке од по да до пла фо на.

8 Ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји из де вет ква драт них ксерокс ко пи ја фо то гра
фи је Мар се ла Ди ша на (Mar cel Duc hamp), али јас Ro se Sélavy, ко ју је Ман 
Реј (Man Ray) сни мио 1921, рас по ре ђе них пре ма пра вил ном по рет ку по 
три ко пи је у три ре да на цен трал ном зи ду га ле ри је.

9 Зид на ин ста ла ци ја се ри јал ног ти па са основ ним readymade узор ком: 
Илић је по ступ но на по вр ши ну 36 нов ча ни ца на но сио ме ки гра фит да 
би по том гла чао по вр ши ну до огле дал ног сја ја.

10 Ам би јен тал на ар ти ку ла ци ја уну тра шњег про сто ра га ле ри је СКЦа кон
ци пи ран и ре а ли зо ван у са рад њи са Фа бри ком ста кла из Пан че ва то
ком тра ја ња Лет ње ра ди о ни це ове га ле ри је. Од ста кла би ле су из ве де не 
кон ту ре про зо ра (у раз ме ри 1:1) по ста вље не на зид га ле ри је на су прот 
про зо ри ма. Акрил ном цр ном и бе лом бо јом на ли цу и на лич ју ста кла 
сли ка не су че ти ри ва ри ја ци је ор на мен та кр ста (мо ти ва са оде ће ар хи је
ре ја при ка за них на фре сци По вор ка ар хи је ре ја из 13. ве ка, у со по ћан ској 
ап си ди).

11 Ин ста ла ци ја ко ју чи не 24 плит ка и ду бо ка пор це лан ска та њи ра ин ду
стриј ски про из ве де на: на два на ест ду бо ких та њи ра је тех ни ком фо то ке
ра ми ке од штам па но два на ест пор тре та умет ни ка ко ји су од и гра ли кључ
ну уло гу од фу ту ри зма до кон цеп ту ал не умет но сти; Бо ћо ни (Um ber to 
Boc ci o ni), Ди шан, Ма ле вич, Мон дри јан (Pi et Mon drian), По лок (Jac kson 
Pol lock), Фон та на (Lu cio Fon ta na), Клајн (Yves Klein), Њу ман (Bar net 
New mann), Вор хол (Andy War hol), Бојс (Jo seph Beuys), Смит сон (Ro bert 
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и же ље сли ке (Или ће ви ра до ви Златни пресек/Варијаци
јепропорције (1990)12, Злато (1990)13 и Безназива (1991); 
или рад Мир ја не Ђор ђе вић Статичнопокрет (1989)14) и 
же ље умет но сти/умет ни ка (Ђор ђе вић Идентитетстање 
(1990)), пре ко оних ко ји су се у кон цеп ту ал ном сми слу не
дво сми сле но на до ве зи ва ли на став ’less is mo re’ или ње го ву 
ра ди кал ни ју вер зи ју ’мак си мал на енер ги јами ни мал но вре
ме’ (Стањегестмолитва15 Мир ја не Ђор ђе вић из 1990), до 
ин ста ла ци ја и ам би је на та, за на ше при ли ке и у од но су на 
њи хо ве, до та да, из ве де не радове, мо ну мен тал ни јих раз ме
ра, ре а ли зо ва них у фабрикама.

По ступ ци и кон цеп ти ко ји су за јед нич ки за све ра до ве из 
овог пе ри о да, без об зи ра на на чин из во ђе ња ра да (руч но или 
ма шин ски), без об зи ра на ма те ри јал, (а)ико нич ност, про
блем ис тра жи ва ња, об у хва та ју на пр вом ме сту не ек спре
сив ност ко ја је под ра зу ме ва ла за пра во пре во ђе ње ве ли ких 
или ин сти ту ци о на ли зо ва них на ра ти ва по пут исто ри је умет
но сти 20. ве ка, спек та ку ла ри зо ва них сли ка и соп стве не те
ле сно сти у ре ду ко ва ну фор му, су шти ну, на ап стракт ни знак 
(про то тип, ар хе тип), а за тим и ре пе ти тив ност/се ри јал ност/
струк ту ре и ко нач но став ау то ре флек сив не про ви ни јен ци је 
да „умет ност на ста је из умет но сти“,16 или уве ре ње у пер

Smith son) и Де Ма ри ја (Wal ter de Ma ria), а на два на ест плит ких од штам
па ни су истом тех ни ком ре про дук ци је њи хо вих де ла.

12 Ин ста ла ци ја са 36 ва ри ја ци ја про пор ци је у две и три по де ле ква дра та 
ди мен зи ја 24x24, по ста вље на дуж це лог зи да га ле ри је у два пра вил
на хо ри зон тал на ни за: у пр вом ни зу је 36 цр те жа ли ниј ске по де ле, а у 
другом је истих тих 36 по де ла ис пу ње них пиг мен том.

13 Под на ин ста ла ци ја у об ли ку кру га, ис пу ње ног злат ним пиг мен том, преч
ни ка 3,5 ме тра. По ред га ле ри је СКЦа, рад је из ла ган и на 16. бијена лу 
мла дих у Ри је ци 1990. го ди не.

14 Ин ста ла ци ју су чи ни ла три (че ти ри) еле мен та: на че о ном зи ду га ле ри
је, цр теж гра фит ном олов ком на стао пре ма Ма ље ви че вој сли ци Бели
квадратнабелом. Ис пред (и у рав ни ис под) на ла зио се те ле ви зор на 
по ста мен ту, укљу чен, али без про гра ма, са мо са снегом. На те ле ви зо ру 
се на ла зи ла фо то гра фи ја умет ни це, пор трет ко ји је ура ди ла Го ран ка Ма
тић. На од ре ђе ном ра сто ја њу на ла зи ла се сто ли ца иа збра на да се сво јим 
ди зај ном укло пи у по став ку.

15 Ин ста ла ци ја/ам би јен тал на по став ка, ко ја је тра ја ла то ком јед не ве че ри 
са мо не ко ли ко ми ну та и ти ме је до би ла од ли ке и пер фор ман са. Рад се 
са сто јао из два објек та у др ве ту истих ди мен зи ја. По сре ди ни јед ног био 
је из ве ден рез ма ши ном, а по сре ди ни дру гог умет ни ца је ис цр та ла цр
ве ну ли ни ју. Ова два објек та би ла су по ста вље на па ра лел но, је дан по ред 
дру гог, и осве тље ни сно пом све тло сти. У по за ди ни је ре про ду ко ва на му
зи ка – ком по зи ци ја Шо ло мо на Ка ца (Sho lo mon Katz) Молитвазамртве 
ко ја је ис пу ни ла сце ну, по ста ла звуч ни знак ко ји из во ди фан та змат ски 
ам би јент.

16  „За ме не као умет ни ка, мо дер на је нај зна чај ни ја умет нич ка по ја ва ко ја 
је обе ле жи ла цео 20. век, а мо жда, умет ност уоп ште. Умет ност на ста је 
из умет но сти. Умет ност је ма те ри јал у раз ви ја њу је зи ка умет но сти...“ 
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фор ма тив ни по тен ци јал ау то но ми је умет но сти (уве ре ње ко
је ре фе ри ше на ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ау то ном них и хе
те ро ном них еле ме на та унутар  уметничког дела/уметности). 

Из пер спек ти ве раз ма тра ња по ја ве фор ме/фор ми исто
риј ског ми ни ма ла у умет но сти на кра ју 20. ве ка и ње ног/
њиховог зна че ња и учин ка, при ме ри по пут опу са Мир ја не 
Ђор ђе вић и Ива на Или ћа до 1996, упра во због сво јих од
ли ка, по кре ћу пи та ње ре ла ци ја с овим фор ма ма, дру гим 
ре чи ма, пи та ње по тен ци ја ла ин тер пре та ци је да на осно ву 
фор мал них и/или кон цеп ту ал них ана ло ги ја по зи тив ном ар
гу мен та ци јом про из ве де ове ре ла ци је. Да кле, оно пре ко че га 
би мо гле да се ус по ста вља ју ин тер пре та тив не ре ла ци је с ми
ни ма лом је су упра во кључ не ре чи де скрип ци је и по ла зи шта 
про бле ма ти за ци је ра до ва Мир ја не Ђор ђе вић и Ива на Или
ћа: фа брич ки про из ве де ни мо ду ли пре ма спе ци фи ка ци ји с 
ци љем да се из бег не би ло ка кав траг умет ни ко ве/умет ни
ци не ру ке, ма те ри јал ни ква ли те ти објек та, из у зет на на кло
ност ре ду ко ва ним и пре ци зно мо де ло ва ним, ап стракт ним, 
чи стим фор ма ма, по на вља ње, си сте ма тич ност, струк ту рал
ни по ре дак. Ме ђу тим, на по ри ми ни ма ли зма би ли су усме
ре ни ка огра ни ча ва њу ме та фо рич ких чи та ња ра да, а на гла
ша ва њу ње го вог фи зич ког ов де и са да, чи ме је пре о зна че на 
иде ја о мо дер ни стич кој скулп ту ри као чи стој умет но сти, 
из дво је ној по ста мен том и/или са мо де фи ни шу ћим ста ту сом 
ме ди ја, јер она у минималистичком извођењу по ста је ре ал
ност јед ног спе ци фич ног објек та, ме ђу мно гим дру гим, ко ји 
уме сто да под сти че ма пи ра ње осо би на ме ди ју ма, пре у сме
ра ва па жњу по сма тра ча да ис тра жи „пер цеп тив не по сле ди
це од ре ђе не ин тер вен ци је на да том ме сту”.17 Ми ни ма ли зам 
кри тич ки пре вла да ва ка сни мо дер ни зам де ли мич ним по на
вља њем тран сгре сив них по сту па ка аван гар де: readymade 
по ступ ка с јед не и ра за ра њем фор мал них ка те го ри ја ин сти
ту ци о нал не умет но сти с дру ге стра не. И по парт је по се за
њем за кри тич ким стра те ги ја ма readymadeа та ко ђе из вео 
пре кид са есте тич ким по рет ком ка сног мо дер ни зма, је ди
но што је поп ко ри стио ма сов ну кул ту ру да би пре и спи тао 
елит ну умет ност и ко нач но ма сов но и по пу лар но из јед на
чио с елит ним, док је ми ни ма ли зам у својим настојањима да 
истражи трансформативни потенцијал аутономије естетске 
праксе био су прот ста вљен и умет но сти ви со ког мо дер ни
зма и кул ту ри спек та кла. Ме ђу тим, и поп и ми ни мал, иа ко 
на раз ли чи тим по зи ци ја ма у од но су на ма сов ну кул ту ру и 

Ви де ти: Bo žo vić, Z. L. (1996) Mir ja na Đo r đe vić, in ter vju, Likovnaumet
nostosamdesetihidevedesetihuBeogradu–razgovori, Be o grad: sa mi zdat, 
str. 35.

17 Fo ster, H. нав. де ло, стр. 38.



256

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО

кул тур ну ин ду стри ју, усва ја ју про це ду ре/по ре дак се риј ске 
про из вод ње и по тро шње, усва ја ју дру штве ноеко ном ски по
ре дак мул ти пли ка ци је истог и сме њи ва ња ста рог про из во да 
но вим. Се ри јал ност у умет но сти по ста је ви дљива од по ја
ве ин ду стриј ске про из вод ње (Мо не (Cla u de Mo net), Ван Гог 
(Vin cent Van Gogh), Мон дри јан па до По ло ка), али ви ше у 
ре жи му пик ту рал ног по на вља ња мо ти ва и тек с ми ни ма лом 
и по пом по ста је до след но ин те грал ни део тех нич ке ре а ли
за ци је де ла. Кон текст у ко јем до ла зи до про до ра ин ду стриј
ског на чи на ра да у сфе ру сло бод ног вре ме на (умет ност), и 
ко ји ства ра ком па ти бил ност иде о ло шки и фор мал но не ком
па ти бил них умет нич ких по ја ва је сте кон текст ка сног ка пи
та ли зма: про из вод ње, по тро шње, стан дар ди за ци је, ме ха ни
за ци је, хи пер спе ци ја ли за ци је. Ло ги ка по на вља ња (ма сов на 
про из вод ња) и раз ли ке (се риј ска про из вод ња) је струк ту ри
са ла ми ни ма ли зам (од нос из ме ђу раз ли чи тих ’спе ци фич них 
обје ка та’ и ре пе ти тив них се ри јал них по ре да ка) и поп (про
из вод ња раз ли чи тих сли ка ре пе ти тив ним про це ду ра ма). Та
ко ђе, и поп и ми ни мал ин си сти ра ју на по вр ши ни/по вр шно
сти/спо ља шњо сти, са мо код ми ни ма ла је то те ма фи зич ког 
или ма те ри јал ног ов де и са да а у слу ча ју по па су у пи та њу 
са вре ме не ре пре зен та ци је.18

Иа ко су Илић и Ђор ђе вић при бе га ва ње readymade стра те ги
ји у свом ра ду ве зи ва ли пре вас ход но за ути цај кон цеп ту ал не 
умет но сти и ње них ра зно ли ких ма ни фе ста ци ја чи ње ни ца 
је да је на чин спро во ђе ња ове стра те ги је бли жи ми ни ма лу 
(стан дар ди за ци ја, ин ду стриј ски на чин ра да, ин ду стриј ски 
објек ти ре ду ко ва не фор ме), па чак и у ра ним ра до ви ма по
пут Или ће вог Фото Досијеа и Маркирање/Xероx мулти
пликацијаI, или Идентитетстање у ко ји ма се readymade 
стра те ги ја с јед не стра не пре пли ће с пост мо дер ни стич ком 
апро при ја ци јом и ци тат но шћу, док с дру ге, за хва љу ју ћи 
пра вил ном по рет ку, струк ту ри, ре пе ти ци ји (иа ко ко нач ној, 
увек од ре ђе ној) с минималом. Раз ра да readymadeа у сми
слу до слов ног ко ри шће ња не че га већ про из ве де ног, што по
сто ји ме ђу мно гим упо треб ним пред ме ти ма, што цир ку ли
ше у сва ко днев ном жи во ту и слу жи да из ра зи и по сре ду је 
вред ност, пре по знаје се у Или ће вом ра ду Безназива (1991), 
у ко јем по ступ ком на но ше ња ме ког гра фи та на по вр ши ну 
нов ча ни ца, Илић ме ња њи хо ву ’суд би ну’, оне пре ста ју да 
бу ду оно због че га су про из ве де не, али не по ста ју баш са
свим, у свом не так ну том или ско ро не про ме ње ном об ли ку 
пот пи са но умет нич ко де ло, јер им је до де ље на функ ци ја 
под ло ге, њи хов иден ти тет не ста је пред цр тач косли кар ском 

18 За де таљ ни ју ана ли зу од но са ми ни ма ла и попар та ви де ти: Fo ster, H. 
нав. де ло, стр. 6068.
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ин тервенци јом/про це ду ром и уме сто да су про из ве де не у 
умет нич ко де ло, ис так ну та је њи хо ва фи зич ка ка рак те ри
сти ка – да су лист па пи ра. Већ у Фотодосијеу и у Маркира
њуI readymade ’узо рак’ је умет нич ко де ло: у пр вом слу ча ју 
де вет гра фи ка Не ше Па ри по ви ћа а у дру гом ко пи ја ре про
дук ци је фо то гра фи је Ма на Ре ја. Раз ма тра се јед на од основ
них про бле ма ти за ци ја readymadeа а то је ори ги нал ност 
умет нич ког де ла јер гра фи ка као умет нич ка тех ни ка по чи ва 
на иде ји мул ти пли ци ра ња истог (што се та ко ђе на ла зи и у 
осно ви ма сов не про из вод ње) чи ју ау ру тро ши уда ља ва ње од 
пр вог оти ска, док фо то гра фи ја ау ру кра де, а фо то ко пи ја је 
де фи ни тив но уни шта ва, бар у оном сми слу у ко јем је иде
ја о је дин стве но сти умет нич ког де ла про из во ди ла. Да кле, у 
овим слу ча је ви ма про блем мул ти пли ко ва ња ко ји readyma
de им пли ци ра, ко ре спон ди ра с ње го вом ми ни ма ли стич ком 
ела бо ра ци јом у кон тек сту дру штве ноеко ном ског по рет ка 
по зног ка пи та ли зма и ма сов не про из вод ње пред ме та. С дру
ге стра не, с об зи ром да су еле мен ти ин ста ла ци ја од ко јих се 
гра ди це ли на ор га ни зо ва не по patternима , на ве де ни ра до ви 
ко ре спон ди ра ју с кон цеп ти ма се ри јал не про из вод ње, про из
во дње ко ја по чива на про из вод њи раз ли ке, другим речима, 
оно га што у на шој по ли тичкој еконо ми ји роб них зна ко ва, 
за пра во конзуми рамо.

На рав но да је ве за из ме ђу ми ни ма ла и фа брич ки из ве де
них ра до ва Ива на Или ћа (Без назива (1993),19 Без назива 
(1994),20 Огледало (1994),21 Без назива (1995)22 и ин ста ла
ци је (19961998) ко је по ред фа брич ки об ра ђе них фор ми 
об у хвата ју и тек сто ве) и Мир ја не Ђор ђе вић (Без назива

19 Зид на ин ста ла ци ја ко ју чи не 24 ко ну сна об ли ка, из ве де на об ра дом че ли
ка у Фа бри ци те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’ из Же ле зни ка, 
рас по ре ђе на у два ре да по два на ест у сва ком на ме тар ра сто ја ња.

20 Зид на ин ста ла ци ја од 165 че лич них ко ма да кру жне фор ме, угра ђе них у 
зид у пет хо ри зон тал них и 33 вер ти кал них ре до ва с раз ма ци ма од 60 цм 
из ме ђу сва ког ко ма да, ма шин ски об ра ђе ни ко ну сно на уну тра. Та ко ђе 
из ве де ни у Фа бри ци те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’.

21 Кру жни, пло шни обје кат, преч ни ка је дан ме тар, с отво ром у цен тру 
преч ни ка 12 мм, тех но ло шки об ра ђен.

22 Зид на ин ста ла ци ја из ве де на у три ре да на истим од сто ја њи ма; сва ки ред 
је из ве ден од че лич них, ци лин дрич них мо ду ла. Мо ду ли су исте ду жи не, 
а раз ли ку ју се две ди мен зи је преч ни ка. Сва ки ред је из ве ден сук це сив
ним по ста вља њем мо ду ла ду жег преч ни ка и мо ду ла кра ћег преч ни ка.
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Сопоћани, Месец (1991),23 ХоризонталаВертикала (1992),24 
Звездаисенка (1994),25 Безназива2 (ДеконструкцијаФи
боначијевог низа) (1994),26 Растер (1996),27 Стуб (1996)28 
и Без назива 3 (2000)29) го то во пра во ли ниј ска на пр вом 
ме сту због несумњи ве им пер со нал но сти и ин ду стриј ског 

23 Зид на ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји од 28 кру жних ста кле них ди ско ва, 
преч ни ка 28 цм, се ри гра фи са них цр ном бо јом на по ле ђи ни и тре ти ра
них бе лим во ском у спре ју на на лич ју, сва ки диск пре ма ше ми ме се че ве 
ме не ко ју при ка зу је. Ди ско ви су ура мље ни гу ме ним про фи лом и он да су 
преч ни ка 29 цм. Ин ста ла ци ја има две ва ри јан те: ди ско ви су по ста вље ни 
у круг и ди ско ви се по ста вља ју у ни зу на од ре ђе ном ра сто ја њу. Рад ре
а ли зо ван у Фа бри ци ста кла Пан че во. Рад је по ред Га ле ри је СКЦа био 
из ла ган на Би је на лу мла дих у Ри је ци 1991. и на Би је на лу у Ан ка ри 1992. 
го ди не.

24 Уга о на зид на ин ста ла ци ја чи ји су еле мен ти од бру ше ног че ли ка, гу ме
ног про фи ла и дур алу ми ни ју ма из ве де не у Фа бри ци гу ме них про из во да 
Ре корд из Ра ко ви це. Еле мен ти на зи ду фор ми ра ју об лик кр ста та ко што 
се Хо ри зон та ла ко ја је ду жа про сти ре на зи ду до угла и пре ла зи на дру ги 
зид на ко јем се укр шта с Вер ти ка лом. од но си ду жи на ли ни ја су хар мо
нич ни, од но сно од нос еле ме на та и ди мен зи је струк ту ре су усло вље не 
по рет ком злат ног пре се ка. Ка рак те ри стич не тач ке ин ста ла ци је мар ки
ра не су по лу лоп та ма. Рад је по ред то га што је био из ло жен у Га ле ри ји 
СКЦа, из ла ган и на Би је на лу у Ан ка ри 1992 и на Би је на лу у Ве не ци ји 
1993. го ди не.

25 Зид на ин ста ла ци ја ко ја се са сто ји из два че лич на еле мен та: је дан у об
ли ку пра вил не зве зде пе то кра ке и из ду же не зве зде пе то кра ке ме то дом 
ду пле про јек ци је ди мен зи ја пр вог еле мен та.Те ло ’звезд’ и ’сен ке’ из
ве де но је са за ко ше ним оштрим иви ца ма чи ме је на гла ше на де бљи  на и 
им пли ци ра на те жи на ма те ри ја ла/еле ме на та. Рад је из ве ден у Фа бри ке 
те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри ба р’из Же ле зни ка.

26 Зид на ин ста ла ци ја из ве де на у Са ло ну Му зе ја са вре ме не умет но сти 
1994. го ди не, са сто ји се од 376 че лич них ку гли ре а ли зо ва них пре ма на
цр ту умет ни це у Фа бри ци Иво Ло ла Ри бар. Ти по ви ку гли (има их 12) од
ре ђе ни су Фи бо на чи је вом два на е сто чла ном се ри јом: сва ки члан се ри је 
од ре ђу је број ку гли од ре ђе ног преч ни ка.

27 Зид на или под на ин ста ла ци ја ко ју чи не 100 ко ма да од че лич ног пра вил
но ис про фи ли са ног ли ма ди мен зи ја 50x20 цм сва ки. Ре ђа ју се у ни зу, 
је дан уз дру гог на зи ду у јед ном ре ду или фор ми ра ју пра во у га о ник у пет 
ре до ва по два де сет мо ду ла. Мо ду ли/еле мен ти су из ве де ни пре ма тех
нич ким упут стви ма умет ни це у сме де рев ској фа бри ци САР ТИД (да нас 
Хе стил Ср би ја).

28 Обје кат (скулп ту ра?) или „не функ ци о нал ни ар хи тек тон ски еле ме нат” 
(М. Ђор ђе вић), од по да до пла фо на из ла гач ког про сто ра на пан че вач ком 
Три је на лу скулп ту ре 1996. го ди не, из ве ден је од ди ско ва (по лу фа бри ка
та) од ко тер ма/цр не пла сти ке по ре ђа них вер ти кал но у смак ну том али 
рит мич ном по рет ку.

29 Ам би јен тал на ин ста ла ци ја, про мен љи вог об ли ка у за ви сно сти од про
сто ра у ко јем се по ста вља, из ве де на од гу ме ви си не два и ду жи не два
де сет ме та ра чи јим се по ста вља њем на зид по чев од по да фор ми ра гу
ме ни про лаз. Она ме ња рав ни ну зи да, су жа ва про лаз с об зи ром да се 
не ста вља у рав ни зи да већ да се ње на по вр ши на рав но мер но на би ра. 
Ма те ри јал ма ни пу ла ци јом (та ла са њем) до би ја на ра тив ну ди мен зи ју, 
али, за хва љу ју ћи ин тен зив ном спе ци фич ном ин ду стриј ском ми ри су, 
материјал ност гу ме оста је не ком про ми то ва на.
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ре а ли зо ва ња, због ко ри шће них (по лу)фа бри ка та (readyma
de), све де ног из ра за, ма те ри јал но сти, по на вља ња, ло гич ких 
струк ту ра. Ме ђу тим, оно што пред ста вља ли ни ју одва ја ња 
од исто риј ског ми ни ма ла је сте чи ње ни ца да Илић и Ђор
ђе вић кон ци пи ра ју сво је струк ту ре као за о кру же не це ли не 
– ра до ви се те ме ље на ма те ма тич ким од но си ма бро је ва и 
ме ра (по не кад и на њи хо вим сим бо лич ким зна че њи ма), те 
та ко тво ре за тво ре не це ли не. У ра ду ово дво је умет ни ка 
ни је прет по ста вље на мо гућ ност до да ва ња или од у зи ма ња 
еле ме на та сход но по ста вље ној струк ту ри и/ли сход но ста ву 
’зна че њекао кон текст’, као што је то слу чај с при ме ри ма у 
исто риј ском ми ни ма ли зму. Њи хо ве струк ту ре су у од ре ђе
ном по рет ку, пот пу но де фи ни са не, за о кру же не и до вр ше не, 
ве ћи ном ра ђе не за од ре ђен про стор и пре ма па ра ме три ма 
тог про сто ра (чи ме и про стор по ста је са став ни део ра да, 
што би, због на ра тив не ди мен зи је, мо гла да бу де ре фе рен ца 
пре на ин тер на ци о нал ни кон струк ти ви зам, не го на ње го ву 
ру ску ва ри јан ту), укљу чу ју ћи по не кад мо гућ ност пре ’при
ла го ђа ва ња’ не ком дру гом про сто ру/кон тек сту, не го ’пер му
та ци ји’ мо ду ла (при ме ра ра ди Или ћев Безназива (1994) или 
Месец, Растер и Безназива3 Мир ја не Ђор ђе вић). Дру го, 
иа ко су њи хо ви ра до ви бли ски при мар ним струк ту ра ма, у 
по је ди ним ра до ви ма ра ди кал но сим пли фи ко ва них об ли ка 
и фор ми (при ме ра ра ди Или ће ви Безназива из 1993, 1994. 
и 1995), те фор ме ни су ис пра жње не од зна че ња и та у то ло
шке, по нај ма ње ау то ном не. Сте пен њи хо ве на ра ти ви за ци је 
је раз ли чит: код Или ћа од нос ’ге штал та’ и на ра ти ва ва ри
ра и обич но је у сра зме ри је дан об ликје дан по јам, док код 
Ђор ђе вић на ги ње тран сцен ден ци ји на ја вље ној у пр вим ра
до ви ма30 (Без називаСопоћани, ХоризонталаВертикала, 
Месец), и ико ни за ци ји (ме се че вог ци клу са ко ји ре флек ту је 
жен ско те ле сно, фи зи о ло шко ис ку ство (Месец), мо ди фи
ка ци је и есте ти за ци је те ла (Безназива2–Деконструкција
Фибоначијевогниза31) по ли тич ке тран зи ци је (Звездаињена
сенка), ис ку ства јав них про сто ра/јав ног пре во за у на бо
ра ној гу ми (Без назива 3)). Тре ће, ра до ви Ива на Или ћа и 
Мир ја не Ђор ђе вић де ле са ра до ви ма ми ни ма ли ста им пер
со нал ност, при че му се уо ча ва раз ли ка из ме ђу про из вод
ње еле ме на та ми ни ма ли стич ког ра да у усло ви ма раз ви је не 
ин ду стри је и по зног ка пи та ли зма на пре ла ску у по стин ду
стриј ско дру штво, с јед не стра не и с дру ге, про из вод ње еле
ме на та за Мир ја ни не и Ива но ве ра до ве у окви ри ма по че та ка 

30 Ре ци мо у ра до ви ма Стањегестмолитва и Узрокпоследица (1990).
31 „Овим ра дом се ре фе ри ра и на bodypiercing, јер се про стор тре ти ра као 

те ло” (Мир ја на Ђор ђе вић); Ви де ти: De ne gri, J. (2001) Zna njem na zna
nje. In ter vju: Je ša De ne gri – Mir ja na Đor đe vić, u: MirjanaĐorđević8901, 
Beograd: sa mi zdat, str. 98.
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транзици је од скром ни је раз ви јене ин ду стри је и план ске, 
по ли тич ки усме ра ва не дру штве не про из вод ње ка ка пи та
ли стич кој. Оно што је обе ле жи ло тран зи ци о ни пе ри од про
ду же ног тра ја ња је сте ин ду стри ја у сте ча ју: све фа бри ке у 
ко ји ма су Илић и Ђор ђе вић сво је ра до ве из во ди ли су у ме
ђу вре ме ну би ле пред мет ма ње или ви ше про бле ма тич них 
при ва ти за ци ја и углав ном су све на кра ју за тво ре не осим 
јед не.32 Рас ко рак из ме ђу ви со ко бу џет не про дук ци је с јед не 
и по чет ка кра ја со ци ја ли стич ке ин ду стриј ске про из вод ње 
и ге не рал но ре ал них мо гућ но сти сре ди не, с дру ге стра не, 
из ме ђу со ци ја ли стич ког мо де ла кон тро ли са ног кон зу мер
ства и ка пи та ли стич ког мо де ла ’mo re is mo re’ кон зу мер ства, 
пред ста вља симп том же ље генерисане унутар си сте ма вред
но сти ур ба не кул ту ре и ли бе рал них све то на зо ра ци вил ног 
дру штва фор ми ра ног то ком осам де се тих, а у окви ру ко јег су 
се ин те лек ту ал но и умет нич ки, пре ма соп стве ним ре чи ма, 
фор ми ра ли Иван Илић и Мир ја на Ђор ђе вић33 да ме ња или 
да еман ци пу је око шта ли, ви со ко би ро кра ти зо ва ни, про вин
ци ја ли зо ва ни и не функ ци о нал ни си стем. И ов де до ла зи мо 

32 Од Фа бри ке те шких алат них ма ши на ’Иво Ло ла Ри бар’, ју го сло вен ског 
ме та ло пре ра ђи вач ког ги ган та оста ли су још са мо не ки при ва ти зо ва ни 
по го ни ко ји про из во де јед но став не или ма ње вред не про из во де. Ви
де ти: Maj din, Z. (24. 1. 2002) Re a ni ma ci ja gi gan ta, Vre me, br. 577, 22. 9. 
2017., http://www.vre me.com /cms /vi ew.ph p?id =306223; По по вић, Ј. (20. 4. 
2017)’Иво Ло ла Ри бар’ – омла дин ска фа бри ка, По ли ти ка, 22. 9. 2017; 
http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/378738/Po gle di/Iv oLo laRi baromla din
skafa bri ka; Ми ка ли ца, А. (6. 5. 2017) Ср би ји је по тре бан но ви си стем 
Ло ла, По ли ти ка, http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/379977/Sr bi jije po tre
banno visi stemLo la. Фа бри ка ста кла Пан че во је у сте ча ју. Ви де ти: Ano
nim, (8.7.2017) Na pro da ju imo vi na In du stri je sta kla Pan če vo, 22. 9. 2017; 
http://pan ce vo.moj kraj.rs/ve sti/eko no mi ja/item/5507napro da juimo vi na
in du stri jesta klapan ce vo; ви де ти и: Ču bri lo, J. (2012) symptom.dj: Jelica
RadovanovićiDejanAnđelković, Be o grad: Fon da ci ja Vu ji čić, str. 162163. 
Фа бри ка гу ме Рекорд из Ра ко ви це је не у спе шно про шла тран зи ци о
ни ци клус и да нас је на ње ном ме сту по диг нут тр жни цен тар „Ка пи
тол парк Ра ко ви ца”; Ви де ти: Ano nim (7. 11. 2005) Ru ska fir ma Vi za he ma 
spa si la in du stri ju gu ma Re kord ra ko vi ca, 22. 9. 2017, http://www.eka pi ja.
com /news/29767/ru skafir mavi za he maspa si lain du stri jugu mare kordra
ko vi ca; Ano nim (6. 5. 2016) Po če lo ru še nje fa bri ke ’Re kord’ – Usko ro ni če 
’Ca pi tol Park Ra ko vi ca’ vre dan 30mil eu ra, 22. 9. 2017, http://www.eka pi ja.
com /realesta te/1430714/KZIN/po ce loru se njefa bri kere kordusko roni
ceca pi tolparkra ko vi cavre dan30mil ; С. Б. М. (24. 5. 2016) Уме сто ’Ре
кор да’ тр жни цен тар, Новости, 22. 9. 2017, http://www.no vo sti.rs /ve sti/
be o grad.74.html:606803Ume stoRe kor datr znicen tar; Ва си ље вић, Б. (15. 
8. 2016) Би ле јед ном фа бри ке у Ра ко ви ци, Политика, 22. 9. 2017, http://
www.po li ti ka.co .rs /sr /cla nak/361362/Te mane de lje/Bi lejed nomfa bri keu
Ra ko vi ci. О по след њој тран сак ци ји и про ме ни вла сни ка не када шњег 
САР ТИДа ви де ти: Dokumеntacioni cen tar Vreme (6. 4. 2016) Ki ne zi ku pi
li SAR TID (i po ve za ni član ci), Vreme, 22. 9. 2017, http://www.vre me.com /
cms /vi ew.ph p?id =1382699.

33 De ne gri, D. (1994) Mir ja na Đor đe vić: Oti ći u tre ću di men zi ju a ipak osta
ti na po vr ši ni, Moment br. 23/24, Gor nji Mi la no vac: Dečjenovine, str. 56; 
Denegri, J. (2001) нав. де ло, стр. 7484; 
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до че твр тог ар гу мен та у пре и спи ти ва њу (мо гу ће) хо мо ло
ги је исто риј ског ми ни ма ла и умет нич ког ра да Ива на Или ћа 
и Мир ја не Ђор ђе вић: ути цај, опет пре ма изјавама ово двоје 
уметника,34 са вре ме не ар хи тек ту ре и ин ду стриј ског ди зај на 
ко ји су об ли ко ва ли јав не про сто ре и њиховог редукованог 
језика утемељеног у доктрини ’less is mo re’ што те жи ште 
рас пра ве по ме ра на про бле ма ти зо ва ње ути ца ја ми ни ма ли
стич ке есте ти ке на ви зу ел ну кул ту ру де ве де се тих уоп ште но 
и за пра во во ди ка за кључ ку о по сред(ов а)но м ути ца ју ми ни
ма ла на рад ово дво је умет ни ка. При хва та ње ви со ко тех но
ло шки раз ви је не cut&paste кул ту ре, кул ту ре сем пло ва, по
на вља ња, се ри ја, умре жа ва ња и раз ли ке, а ко ја у умет но сти 
до би ја ’фор му’ пост про дук циј ске умет но сти отвара нова 
питања како релација постпродукцијске уметности према 
историјском минималу тако и потенцијала да се уметничка 
продукција Ивана Илића и Мирјане Ђорђевић разматра из 
ове перспективе. Илић и Ђор ђе вић са мо де ли мич но пред
ста вља ју у овом пе ри о ду пост про дук циј ске умет ни ке у 
сми слу у ко јем овај по јам уво ди и об ја шња ва Ни ко ла Бу
рио (Ni co las Bo ur ri a uld)35 упра во он да ка да, при ме ра ра ди 
Иван Илић ко ри сти гра фи ке Не ше Па ри по ви ћа. У пе ри о ду 
о ко јем го во ри мо, пост про дук циј ски по сту пак је при су тан 
на дру гом ни воу, у рав ни кон цеп ту а ли за ци је ра да, док ко на
чан ис ход је увек скуп пред ме та чи ја је фор ма (као и фор ма 
њи хо вих кон сте ла ци ја), па жљи во осми шље на да, чак и ка да 
ду гу је и ја сно ре фе ри ше на нпр. дру гог умет ни ка или ис
ку ство из јав ног про сто ра (при ме ра ра ди на Кар ла Ан дреа 
(Carl An dre) у ра ду Растер Мир ја не Ђор ђе вић или раз ли чи
те вер зи је бар ко до ва у зид ним ин ста ла ци ја ма Ива на Или ћа 
из пе ри о да 19961998), она је увек ’ау тен тич ни’, ’ори ги нал
ни’ ре зул тат пре во ђе ња entertainment кул ту ре, тра ди ци је, 
визуелности јав ног про сто ра, advertising ре ал но сти у је зик 
умет но сти и у том сми слу по се ду је ди мен зи ју ау то но ми је, 
и гле да но из те пер спек ти ве, у ком би на ци ји с ре ду ко ва ном, 

34 Ti mo ti je vić, S. (1997) Ivan Ilić, por tret umet ni ka, Beorama br. 73, str. 6869; 
De ne gri, J. (2001) нав. де ло, стр. 96.

35 „Од ра них де ве де се тих ве ли ки број умет нич ких ра до ва на ста је на осно
ву већ по сто је ћих ра до ва; све ви ше умет ни ка ин тер пе ти ра, ре про ду ку
је, по но во из ла же, или ко ри сти умет нич ка де ла дру гих или до ступ не 
кул тур не про из во де. ... Ови умет ни ци ко ји уба цу ју сво ја де ла у по сто
је ћа де ла дру гих до при но се бри са њу тра ди ци о нал них гра ни ца из ме ђу 
про дук ци је и по тро шње, ства ра ња и ко пи је, readymadea и ори ги нал ног 
де ла” а раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих об ли ка апро при ја ци је до пост про
дук ци је је „у ар ти ку ла ци ји. Рад ни прин цип да на шњих умет ни ка пре ки
да с ма ни пу ла ци јом ре фе рен ци и ци та та”. Bo ur ri aud, N. (2005) Postpro
duction.CultureasScreenplay:HowArtReprogramsTheWorld, New York: 
Lu cas & Ster berg, str. 13 i 9.
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ге о ме триј ском и чи стом формом, мо гу ће је њи хо ве ра до ве 
ин тер пе ти ра ти као раз ра ду мо дер ни стич ких по сту ла та.36

Иван Илић и Мир ја на Ђор ђе вић ни су је ди ни умет ни ци чи
ји је рад то ком по след ње де це ни је 20. ве ка не го вао све де ну 
фор му и оста ле ми ни ма ли стич ке ’атри бу те’. Ути цај ре ду
ко ва ног ин ду стриј ског ди зај на и вр хун ске об ра де уоч љив 
је при ме ра ра ди на скулп ту ра ма Ср ђа на Апо сто ло ви ћа, на 
скулп ту ра ма Скулптураодплафонадопода (1993) и Брза
игра (1993) До бри во ја Ба те Кр го ви ћа, на Скулптури Сло бо
да на Пе ла ди ћа из 1997, у ра до ви ма Зо ра на То до ро ви ћа као 
што су Материјал и енергија (1995) и Инфразвучни топ
(машиназаправљењемучнине) (1997). Та ко ђе, и на ве де ни 
ра до ви су у це ли ни (осим де ли мич но у слу ча ју Скулптуре
одплафонадопода) фа брич ки про из ве де ни, али ту се све 
слич но сти ма њеви ше за вр ша ва ју, и ула зи се у по ље мно
го стру ких раз ли чи то сти. Ме ђу тим, Илић и Ђор ђе вић су до
след но, то ком де ве де се тих, у свом ра ду за сту па ли иде је, по
ступ ке, фор мал ни је зик ко ји су сва ка ко били у ре ла ци ји са 
исто риј ским ми ни ма ли змом, aли више на посредован начин, 
оно ли ко ко ли ко је ми ни ма ли стич ка есте ти ка об ли ко ва ла ви
зу ел ни хо ри зонт де ве де се тих, ко ли ко су но ве тех но ло ги је и 
мо гућ но сти уте ме ље не на ло гич ким струк ту ра ма и ал го рит
ми ма, про из во ди ле се ри је, раз ли ку, су бјек те, пред ме те, сли
ке и ствар ност и по узору на минимализам по ста ле ’жељене’ 
и укљу че не у про цес ства ра ња умет но сти. У свет ским умет
нич ким то ко ви ма де ве де се тих би ла је за сту пље на кри тич
ка ре цеп ци ја ми ни ма ли зма ко ја је би ла усме ре на да ње го ву 
хлад ну есте ти ку за ме ни ме ђу људ ским од но сом и раз ме ном, 
што је de facto у најширем смислу рефлектовало сложене  
про це се ин ста ли ра ња по стин ду стриј ског дру штва. У кон
тек сту дру га чи је вр сте тран зи ци је, или дво стру ке тран зи ци
је, оне ло кал не, од со ци ја ли зма ка нео ли бе рал ном ка пи та ли
зму и оне гло бал не, од ин ду стриј ског ка по стин ду стриј ском, 
пост ми ни мал ре флекту је транзи циј ску же љу произведену и 
моделовану комодификацијом и иде о ло ги јом из бо ра.
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THE ASPECTS OF MINIMALISM IN THE ART OF THE 
NINETIES: MIRJANA ĐORĐEVIĆ AND IVAN ILIĆ

Abstract

The paper focuses on mapping out the elements of historical 
Minimalism on the art scene in Serbia during the nineties. Modular 
structures, repeated units, serial syntax, reductive, primary and/or 
geometric forms, were all present in the art of Serbia (and Yugoslavia) 
during the sixties and the seventies, although more systematic reference 
to historical Minimalism and its formal and conceptual aspects will 
be featured in some art practices during the nineties. Artistic practice 
of Belgrade artists Mirjana Đorđević and Ivan Ilić (who spent some 
time at the Kunstakademie Düsseldorf with the professor Klaus Rinke 
and Jannis Kounellis, respectively) in the late eighties and during the 
nineties served as study cases in this research of the nature and meaning 
of the aspects of Minimalism in the art of the last decade of the 20th 
century. Therefore the paper investigates whether the formal codes of 
Minimal art presented in their artworks from that period have been the 
outcome of some kind of critical reception as was the most common 
case in the worldwide art productions during this decade, or they have 
been related to contemporary visual culture that inclined to reductive 
and minimal ‘look’ and aesthetics. Ilić and Đorđević certainly were not 
the only artists in Serbia who, under the influence of the ‘cool’ and 
hi tech industrial design, adopted the essential minimalist lexicon, but 
they have been very consistent in pursuing and developing in diferent 
ways. Their art practices were beyond question in terms of historical 
Minimalism. as much as the Minimalist aesthetics fashioned the visual 
horizon of the nineties and as much as the new technology and the 
possibilities based on logical structures and algorithms produced 
series, diference, subjects, objects, representations and reality and by 
the Minimalist model became desirable and included into process of 
making art. In the worldwide art of the nineties the artists have adapted 
the forms of historical Minimalism for their own use: the cold, precise, 
calculated, reserved Minimalist aesthetics was replaced by relational 
aesthetics, i. e. by interactive human relations and social exchange de 
facto following the processes of establishing the postindustrial society. 
In the circumstances of diferent kind of transition or more precise 
double transition: from Socialism to Capitalism and from industrial to 
postindustrial, postMinimalism reflects the transition desire created 

and modelled by commodification and ideology of choice.

Keywords:Minimalism,theartofnineties,reductive,series,
readymade,IvanIlić,MirjanaĐorđević


