Регионални ауторски пројекат „Уметност на папиру“

фигурације
напапиру
II изложба
аутор: кустос Биљана Јотић

Народни музеј Ужице
април – мај 2017.

фигурације
напапиру
„Фигурације на папиру“ је друга по реду изложба у оквиру регионалног ауторског пројекта
„Уметност на папиру“ који је настао као производ уметности у настајању, односно тренуцима сусрета
уметника и папира, са циљем представљања једног дела домаћих ликовних уметника млађих
генерација којима би папир могао бити својствен медиј на коме се ликовно изражавају. Ова изложба
окупља 15 аутора. Тема изложбе је ураво тај сусрет, тренутак када уметник и папир постају једно,
односно карактер непосредности, а цртеж који настане као производ тога доноси нам уживање,
размишљање или дискурс.
Концепт изложбе упућује на мотив у ликовним изразима одабраних уметника, то су фигурације са
варијацијама на тему, од верног приказа особе са психолошким карактеристикама лика – портрета,
преко манипулација са формом фигура до апстраховања и редукције појединих делова композиције.
Одабрани уметници су на мој позив током претходних пар месеци стварали нове радове управо за
овај пројекат, а један део радова чини изложбу „Фигурације на папиру“. Једино што ограничава
тренутак настајања фигурација јесте формат и папир, док се од сваког појединца очекује својствен
приступ ликовном изразу, без претензија спајања поетика.
Иако у модерној уметности линија представља аутономан елеменат форме, независан од предмета
представљања, ликовне поетике обухваћене изложбом „Фигурације на папиру“ не излазе из оквира
видљивости форме, што би значило да припадају представљачкој уметности, у оквиру кога је сваки
уметник развио јединствену и себи својствену ликовну поетику којом заузима заслужено место у
савременом српском сликарству. Фигура као мотив је термин за садржај дела које је настало из
директног контакта уметника и природе.
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Биљана Јотић, рођена 1977. у Мостару, дипломирала 2002.
године на Филозофском факултету у Београду, на катедри за
Историју уметности (2002). У току студентских и
постстудентских дана обављала волонтирске праксе у
библиотеци на катедри за Историју уметности и у Народном
музеју, потом се опробала у наставничком пољу, да би 2009.
године основала сопствену галерију Beoart-live art и највеће
искуство стекла током вођења галерије и рада у њој кроз
сарадњу са осталим историчарима уметости и уметницима,
као и институцијама.
Од бројних изложби (самосталних, групних, ауторских),
манифестација и пројеката чији је иницијатор и које је
реализовала у сарадњи са бројним галеријским просторима и
институцијама издвајају се: пројекат БОА (Belgrade Open Art,
Културни центар Београда); НОА (Novi Sad Open Art,
Културни центар Нови Сад); Ускршњи април у Београду (Бели
двор, Београд); Појам континуитета (Културни центар Нови
Сад); Медиала: Некад и сад (РТС, Београд); Уметност на папиру
(КЦ Инђија, Народна библиотека у Београду, КЦ Гроцка, КЦ
Панчево, УК Пароброд, КЦ Пирот, Народни музеј у
Смедеревској Паланци, Градска галерија у Котору и друге
институције).
Од објављених текстова издвајају се: БОА 2013 и 2014; НОА
2014, 2015, 2016; Појам Континуитета; Прича о постанку,
Војислав Радовановић; Метаморфозе, Војислав Радовановић;
Детаљ као реч; Очијукање, Бранка Ђурашковић; Сећање на
Дејана Прендића Пренду; Чистилиште, Филип Баралић и
други.
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