
НАСТАВНО-УМЕТНИЧКОМ ВЕЋУ

ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Предмет: Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

”Affection – приказ уосећања у вишемедијској поставци” кандидата Зорана Димовског

Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта ” ”Affection – приказ

уосећања у вишемедијској поставци” кандидата Зоранa Димовског усвојила је на састанку

одржаном 03.06. 2016. извештај којим се позитивно оцењује докторски уметнички пројекат

кандидата. Извештај Комисије садржи: уводно образложење, биографију кандидата,

анализу докторског уметничког пројекта, оцену остварених резултата и критички осврт

чланова Комисије као и закључак Комисије.

Уводно образложење

Докторски уметнички пројекат је са предложеним насловом ” ”Affection – приказ уосећања

у вишемедијској поставци” одобрен на седници Сената Универзитета уметности

26.09.2013. године. Докторски уметнички пројекат је завршен. Комисија за оцену и одбрану

у саставу: др Зоран Тодоровић, доцент – ментор, мр Чедомир Васић ред. проф ФЛУ у

пензији, Бранко Павић, ред. проф. Архитектонског факултета у Београду, др Милета

Продановић, ред. проф. ФЛУ и др Никола Шуица, ред проф. ФЛУ формирана је на

седници већа Факултета ликовних уметности у Београду одржаној 06.04.2016.

Биографија кандидата

Зоран Димовски је рођен 1966. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио у

Београду. Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Београду 1993. године. Пост-

дипломске магистарске студије завршио на Факултету ликовних уметности у Београду

1995. године. Излагачке активности започиње 1989. године. Приредио је преко двадесет

самосталних изложби. У иностранству је учествовао на бројним изложбама. Љубљана,

Токијо, Венеција, Њујорк, Краков, Тајпеи, Лондон, Москва, Штокхолм, Амстердам, Сан

Франциско, Тел Авив, Пасадена, Берген...



Добитник је неколико домаћих награда из области визуелних уметности. Радове изводи у

медијима; слике, цртежа, инсаталације, фотографије и аудио-визуелним медијима. Од 2000.

године предаје на Факултету ликовних уметности у Београду. Детаљна биографија кандидата

се налази у прилогу овог извештаја.

Анализа докторског уметничког пројекта

Докторски уметнички пројекат „”Affection – приказ уосећања у вишемедијској поставци”“

чини серија медијиски различито профилисаних радова који су представљени изложбом и

текстуалном експликацијом која  је предочена  у пет поглавља на 157 куцаних страна (Times

New Roman 12, са проредом 1,5) са списком литературе од 18 библиографских јединице и 18

вебографских, са индекском појмова и имена, илустрованим прилозима као и додатком DVD-

a.

Писана експликација докторског уметничког пројекта постављена је као поетичко

протеоријски рад којег чине опис пројекта, концепције и методологија истраживања,

теоријска основа уметничког истраживања и дискурзивне и поетичке претпоставке којим се

третирао пројекат „”Affection – приказ уосећања у вишемедијској поставци”. Пројекат је

изложен у Београду у периоду од априла до маја 2014. године.

Образложење докторког уметничког пројекта:

Радови кандидата Зорана  Димовског су предмет разматрања Комисије као и њихово

образложење у писаном сегменту доктората којим ћемо се такође бавити у анализи пратећег

текста.

Докторски  уметнички  пројекат „”Affection – приказ уосећања у вишемедијској поставци”

чини  низ радова:

”Längst inne i mitt huvud”, (2011-2012)

Видео рад 3 минута 8 секунди

Дубоко у моjоj глави - Deep inside my head

Дубоко у мом срцу - Deep within my Heart

Радови из серије ”Americana” (2010. – 2012.)



“Старац и девојчица” (The Old Man and the Girl)

180cm x 180cm

Било коjе дете (2010. – 2012.)

матрица елемената 100цм x 70цм

“Sang” аудио рад, (2009. – 2013.)

Лице (The Face) (2008. до 2009)

дигитални принт

“Таласи”(2012-2013)

(Видео. Димензиjе, величине људског тела, траjање променљиво)

Видео рад “Дубоко у мом срцу дубоко у мојој глави” (”Längst inne i mitt huvud”) настао је

на основу дечије песме шведске песникиње, Барбо Линдгрен (Barbro Lindgren) и музичке

композиције шведског композитора Буа Хансона (Bo Hansson). Једини актер овог видео рада

који конфигурише и његов садржај jе петогодишњи дечак који не може да поднесе снимање

односно позирање.

Рад jе конципиран тако да може бити променљивих димензиjа. Од величине разгледнице па

до увећане величине дечиjег портрета. Наслов и тема рада одговараjу емоционалним стањима

родитеља у односу на своjу и другу децу што кореспондира са могућним значењима речи

Affection. Песма која је део рада jе конципирана тако да jе изводи мешовити хор са вокалном

солисткњом, уз пратњу jедног или два инструмента. Нумера ствара специфичну атмосферу

сличну оном коjи могу произвести поjедине химне. Ту се рачуна на потенцијални контраст

дечије и интимне сфере насупрот политичкој или јавној сфери која припада свету одраслих.

Такође део пројекта чини и серија цртежа насталих на основу документарних породичних

фотографија председника САД Абрахама Линколна и Каролине Кенeди док је била дете под

називом “Старац и девојчица” (The Old Man and the Girl) и “Било коjе дете”. Полазна

основа су биле сериjа историjских и документарних црно белих фотографиjа Џ. Ф. Кенедиjа

са децом. Ту су издвојене оне фотографиjе где jе Џ.Ф.К. са ћерком Каролином Кенеди. На

jедноj од фотографиjа где девоjчица гледа оца коjи гледа у камеру је цртачком

интервенциjом на папиру фигура Кенедиjа замењена фигуром Линколна. Истраживачки

материjал за анализу покрета и особености тела и фигуре Линколна jе углавном био у



историjским фотографиjама и фотографиjама споменика. Да би се у цртежу добила

убедљивост портрета, покрета и позе, било jе потребно “склопити” фигуру на основу више

фотографиjа. Исти процес jе примењен и на фигуру и портрет Каролине Кенеди. Рад jе

изведен у форми цртежа на натрону. Таj вид цртежа jе одабран због тога да би нагласио идеjу

нацрта или студиjе. У раду “Било које дете” на документарним фотографиjама на коjима су

Џон Кенеди и Каролина Кенеди интервенциjом jе као и у серији цртежа “Старац и девојчица”

избрисан лик Џона Кенедиjа али ничим није замењен, постоjи само тело. У поставци се,

уместо портрета Кенедиjа, успоставља релација са већ поменутом сериjом цртежа

Линколнових портрета тако да у излагачком простору чине заједно композицију која

функционише као јединствена амбијентална инсталација. Фокус jе постављен на фигуру и

портрет детета. Део читаве композије докторског уметничког пројекта  је и аудио рад “Sang”

који је  направљен као својеврсна химна - хибрид где је на музички запис руске химне

уметнут текст немачке химне коју изводи хор. Прецизније на музичку композициjу руске

химне Александра В. Александрова, додат је и изведен текст немачке химне ”Deutschland

über alles”, што се схвата као интервенција у однос културе – географије – политике –

историје. Докторском уметничком пројекту „”Affection – приказ уосећања у вишемедијској

поставци” такође припада и серија дигиталних фото интервенција Лице (The Face) које су

заправо обрађени инсерти порно видео клипова који су преузети са интернета. Рад “Лице”

(The Face) jе реализован у техници дигиталне штампе, методом интервенциjе у медиjу,

контексту и материjалу. Комади су променљивих димензиjа. (У овом случаjу димензиjе су

прилагођене амбиjенту галериjе). Извори фотографиjа су интернет порно саjтови и сајтови

секс-играчака. Коришћени програми за повећање и обраду дигиталних фотографиjа су

PhotoRetouch Pro (Binuscan) и Photoshop (Adobe). У оригиналним фотографиjама коришћен jе

мотив “Bukkake”, (од јапанског глагола Bukakkeru, што значи попрскати, испрскати водом,

пробијање воде, удар млаза течности итд).  Циљ оригиналних фотографиjа jе постизање

шокантног и комичног кроз претеривање употребом предимензионираних вештачких tоy-

пениса и енормне количине вештачког ејакулата. Интервенциjом, фотографиjама jе одузет

контекст позадине и амбиjента. Контекст jе апстрактан. Позадина jе униформно jеднобоjна.

Интервенциjа у медиjу састоjи се у томе, што се изворни материjал из екранског типа

приказивања, измешта у другачиjи просторни  контекст галериjе. Садржаj jе измењен, као и

начин презентациjе. То jе дводимензионални штампани медиj, коjи приказуjе заустављени



тренутак у времену који се обраћа посматрачу.

И рад “Таласи”, аудио видео рад који приказуjе шаку коjа jе дланом окренута према

посматрачу. Шака и прсти шаке су у распореду и пози сличној иконографским представама

Пантократора. Такође постоји и звучна матрица која је заправо бели електронски шум.

Оцена остварених резултата и критички осврт

У целокупном раду и истраживању је коришћено више визуелних медиjа. Цртеж, сликарске

технике, дигитални видео-аудио и дигитална фотографиjа.

У текстуалној експликацији рада у поглављу „Концепције и методе“  аутор анализира

ауторску ситуацију у одељку под насловом „Дивергентност ауторске продукције“ где се под

тим разуме анлиза, обрада и рециклажа предходних искустава којима се остварују одређени

помаци у развоју нових идеја. Такође се анализирају и неки појмови и појаве које они описују

а које су битни део уметничког искуства овог аутора на које нам се скреће пажња. Ко што су

рецимо, „уосећавање“ које је у сличној релацији према стварима као што је емпатија према

људима. Исто тако један од појмова који се образлаже и којим се образлаже је  „контраст“.

Речима Димовског, „контраст“ је системски оператор којим се руководио компонујући неке

од радова овог пројекта као што је Americana I где се контраст користио у односима

различитих контекстуалних нивоа. Контраст у политичкоj секвенци, контраст између света

деце и света одраслих, млади и стари, контраст у изразима лица, контраст у времену итд. У

методолошком смислу је коришћена и разматрана интервенциjа као поступак која се пре

свега организује као ре-компоновање изабраних  медијских садржаја. Поновна композициjа је

са једне стране била формална интервенциjа у контексту медиjа а са друге је имала

концепцијски карактер који је структурно мењао каратер и смисао садржаја у којем се

интервенише. Истовремено постојала је одређена идеја или свест о перформативном аспекту

цртежа. Иако цртеж ниjе експлицитно перформанс, цртеж садржи jаку перформативну

компоненту коју Димовски разуме као својеврсно позориште у којем је коначни цртеж само

траг или резултат перформанса цртања.



Такође је предочен известан теоријски оквир у поглављу “Теоретска основа уметничког

истраживања” где аутор рефлектује одређена теоријско-филозофска питања уметности и за

његов рад битне појмове као што су афекат, тело,  интерфејс, уметничка истина и сл.

Може се рећи да се ради о широком и систематичном сагледавању сопственог рада, стеченог

знања о уметности, сопствених и туђих искустава у уметничкој пракси као и различитих

мишљења о уметности која се стичу у овом раду. Пројекат је заснован на очекивању и

потреби аутора да се посматрач емотивно и физички, дакле, чулно афицира што је и

постигнуто компилацијом описаних аудио-визуелних садржаја где се посебно водило рачуна

о величинама формата ових радова као и о интезитетима аудио емисије. Оно што такође

треба напоменути је да су радови конципирани као појединачни артефакти који су међутим у

поставци трпели одређене промене и конвергирали у пројектовану заједничку матрицу која је

и чинила темељ ове изложбе и докторског уметничког пројекта.

Закључак комисије

Доктотрски уметнички пројект ”Affection” кандидата Зоранa Димовског је изведен као низ

микро интервенција у изабраном медијском садржају различитих фото докумената, видео

клипова и аудио предложака који су изложени у галеријском простору а који су

истовремено на консеквентан и логичан начин повезани у амбијенталну и концепцијску

целину. Кандидат  је доследно повезао  истраживања на релацији уметности и медијске

културе. Посебан допринос уметничког пројекта Зорана Димовског је успешно

разрешавање односа појединачног уметничког дела и отворене копозиције поставке која

већ дефинисане формате дела чини флексибилни и интерактивним у међусобним

релацијама као и у односу према публици. Кандидат Зоран Димовски је  докторским

уметничким пројектом ”Affection” остварио разрађен уметнички пројект којим је показао

уметничку компетентност у домену савременог и иновативног ликовног стварања.

Кандидат је докторским уметничким пројектом показао да влада сложеном проблематиком

уметничке продукције и одговарајуће теоријско-поетичке рефлексије. Истраживањима на

пројекту, његовом реализацијом и аналитичком презентацијом кандидат је показао

способност да успешно разреши проблеме деловања и стварања у савременој  уметности.



Комисија оцењује докторски уметнички пројекат кандидата Зоран Димовског ”Affection”

као вредан истраживачко уметнички рад којим су отворене могућности новог доживљаја и

разумевања односа уметности и медијске културе. Комисија са задовољством предлаже

Наставно уметничком већу Факилтета ликовних уметности у Београду и Сенату

Универзитета уметности у Београду да прихвати извештај, те да покрене процедуру за

јавну одбрану докторског уметничког пројекта кандидата Зорана Димовског.

03.06. 2016. Београд.

мр Чедомир Васић, ред проф. ФЛУ у пензији

др Никола Шуица, ред проф. ФЛУ

др Милета Продановић, ред. проф. ФЛУ

мр Бранко Павић, ред. проф. Архитектонског факултета Универзитета у Београду

др Зоран Тодоровић доцент ФЛУ (ментор)


