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Шта се десило са херојима!?
Драгана Гарић Јовичић

Крајем јула на Андревљу, на Фрушкој гори, у организацији Музеја Војводине
одржана је уметничка колонија под називом Хероји некад и сад. Она је окупила
деветоро уметника: Соња Бајић, Лариса Ацков, Соња Јо, Ивана Митровић Ица,
Гордана Баста, Саша Ракезић алијас Александар Зограф, Филип Марковиновић,
Војин Ивков и Гојко Дутина. Уместо некадашњих класичних ликовних колонија, овај
скуп би пре могао да се назове oкупљање уметника у природи, као условни превод
све популарнијег енглеског термина аrt residence.
Ових деветоро креативаца стварају у различитим медијима – од стрипа,
преко илустрације, фотографије, цртежа, уникатног веза, графике до инсталације и
видеа, но оно што им је заједничко је свест да уметници не живе у безваздушном
простору и да у интеракцији имају више идеја. Њихови радови често представљају
реакцију на свет око нас и неправде са којима се сусрећемо и на тај начин њихова
уметност може да се сматра и друштвено ангажованом.
Пошто као кустоскиња водим збирку чији је саставни део збирке ликовне
уметности некадашњег Музеја социјалистичке револуције Војводине, пожелела сам
да уметницима прикажем и тај део наслеђа које чувамо, а које је од деведесетих
година прошлог века скрајнуто у други план. Тако је неке уметнике надахнуо и
фонд нашег музеја, док су другима били инспиративни сами разговори и дружење
на Андревљу. Уочили смо да се суштина онога кога сматрамо за хероја драстично
променила за један век. Некада је представа хероја светлела у својој готово наивној
доброти, док су јунаци данашњег доба много комплекснији, чак мрачнији. Тако је
небо и земља између симплификованих јунака стрипова из тридесетих година
прошлог века попут принца Валијанта и модерних јунака са тамном страном као
што је лик Џокера из истоименог филма (2019).
Сви знамо да је Други светски рат био пораз људскости и да су његове
жртве и на нашим просторима поражавајуће. Голоруки народ је претрпео
силна зверства, терет и муку, између осталог и по шумама Фрушке горе. Зато је
уметницима Андревље као локација било посебно занимљиво. Они су током три
дана ове јединствене колоније Музеја Војводине имали прилику да прођу стазама
партизана и да покушају на тренутак да замисле како је страшно било бежати пред
непријатељем овом шумом зими или спавати под крошњама покривен лишћем.

·
Хероји - некад и сад

6

Том приликом смо обишли неколико Спомен обележја из Другог светског
рата – Рохаљ базе, Јабуку , Лепењицин гроб, као и Споменик Слобода на Иришком
венцу. Било би лепо да смо имали и више времена за још неке локације, али оне
које нисмо стигли да посетимо илустраторка и дизајнерка Соња Бајић у сарадњи
са колегом, историчарем Војиславом Мартиновим, уцртала је на јединствену вмапу
Хероји некад и сад. Ову уметницу већ дуго времена узбуђују мапе као ликовни и
сазнајни феномен. Свакој локацији коју сматра значајном, придружује сопствену
илустрацију која на најупечатљивији начин приказује атрактивну страну датог места.
Цртеж ове дипломиране архитектице, намерно је поједностављен да буде налик
на дечији, а опет изразито елегантан и прочишћен. На упечатљив начин, ова мапа
Соње Бајић приказује места која треба да посетимо ако се нађемо на Фрушкој гори,
а волимо историју.
Још један наративни рад је стрип Александра Зографа једноставног
назива Шетња Фрушком гором. Овај познати панчевачки стрип уметник покушава
да ослушне крошње старе јабуке око које су се партизани скупљали, као и да
реконструише путеве којима су се кроз шуму пробијали сремски илегалци међу
којима је био и његов деда по мајци. Зографовим стриповима доминира јака,
тамна и експресивна контура којом овај вешти цртач акцентује ситуације и ликове.
Тешко да је неко ко је некад током протекле две деценије читао недељник Време
могао да заборави овај препознатљиви стил, најприближније објашњен термином
андерграунд стрип. Зограф у причи о херојима указује на чињеницу да су ратове на
својим плећима износили обични људи. То представља кроз разговор са режисером
Филипом Марковиновићем, једним од учесника колоније. Том приликом закључује:
скоро свака животна прича из тог периода била је испуњена драмским набојем.
За ову прилику Марковиновић је осмислио видео рад који комбинује аудио
снимак и савремену видео игрицу. Документарни запис је вероватно настао током
прославе тридесет година од формирања Прве војвођанске пролетерске ударне
бригаде у Новом Саду 1973. године. Тако уз слику игрице Call of Duty – Yugoslaviia Missions Gameplay, током које партизани падају као покошени, чујемо делове
сведочења и сећања како генерала Марка Перчина Камењара, тако и две болничарке.
Овај колаж архивског и савременог доноси и питање колико смо као цивилизација
напредовали технолошки и назадовали људски, када потомци оних што су некад
бранили кућни праг по шумама и горама, данас седе у фотељама и џојстик им је
најтежи терет који подижу.
За ову прилику духовити Марковиновић је осмислио и суперхероја који се
састоји од делова споменика НОБ-а са читавог екс-Ју простора. Глава НОБОТ-а,
како га је његов творац назвао, део је Џамоњиног споменика револуције народа
Мославине, ноге су космајски споменик обрнут наопачке, стопала споменик бици
на Неретви, руке споменик на Тјентишту, док му је пушка споменик са Козаре. Тим
оружјем НОБОТ истерује заробљене Немце из Берлина 1945. Тако Марковиновићев
споменикмен прераста у симбол колективног отпора југословенских народа и
народности.
И рад вајарке Соње Јо под називом Урбани трагови испитује споменичко
наслеђе, али овај пут на један концептуалан начин. У својој суштини рад преиспитује
наш однос према меморији и поставља питање: чему споменик, ако нема сећања!?
Ауторка урамљује делиће грађевинских материјала, цигле и малтера, који је
подсећају на будућу ископину или антропоцентрични фосил на црном плишу који
антиципира музејску праксу. Уметница овим радом указује на чињеницу да ће
перцепцију херојског чина будуће генерације имати само на основу нашег односа
према споменичком наслеђу. Значи, ако ми не бринемо о нашим споменицима и
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не преносимо приче везане за њих као што су се некад певале епске песме, онда
спомен обележја постају само грађевински шут.
Још један рад у који је инкорпориран грађевински материјал је инсталација
Иване Митровић Ице под називом Реконструкција. Оно што нас као посматраче
одмах збуњује је контраст између чврстине и тежине бетона и лакоће и мекоће
кончаног веза који су исхеклали вешти Ицини прсти. Мотиве веза уочила је на
репродукцији рада сликара Бошка Бошковића Сунце, раскошној розети са етно
мотивима у техници сито штампе на стаклу, која је красила сталну поставку Музеја
социјалистиче револуције Војводине. Ово дело је настрадало од руке једног уметника
кога нећемо именовати јер он није тема. Не знам само шта дотични очекује како
да се неки нови нараштаји опходе према његовом делу када се он овако односио
према прошлости!? Вероватно је уништавајући старо желео да направи места за
ново и модерно, али ево сада тај нестали рад васкрсава још јачи и монументалнији,
и не више на стаклу као лако ломљивом, већ забетониран. Тако да ће онај ко сад
жели да се обрачуна са спомеником револуције имати много јачег противника у
облику бетонско-чипкане инсталације Иване Митровић. Па чик да видимо је л’ има
неко да удари на бетон!?
Потпуно другачији приступ везу представљен је на радовима Гордане Басте,
још једне учеснице овогодишње колоније Музеја Војводине. Она је на два платна
извезла ликове народних хероја, брата и сестре који су погинули у цвету младости.
У питању су народни херој Тривун Витасовић Лебарник и његова сестра, храбра
партизанка Радинка, звана Лепињица. Када је погинуо Тривун је имао свега двадесет
и две године, а његова сестрица деветнаест. Да трагедија ове скромне породице из
сремског села Лаћарак буде још страшнија, током рата су страдала још два сина,
Ранко и Стево. Значи све четворо деце је заувек однео ратни вихор. Лепињица
је сахрањена на Широком долу на Фрушкој гори, недалеко од Летенке, поред
Партизанског пута. Ту се налази и спомен обележје њој у част, које је оставило
снажан утисак на Басту. Ова уметница Лепињицу представља на зеленој позадини,
уплетених кика и продорног погледа, са црвеном петокраком изнад главе. И њен брат
има исти одлучни поглед у којима се осећа страст младог човека и вера у идеале. Да
ли за идеале гину будале!? Ако је бити млад и чист глупост, онда вероватно да. Ипак
шта би био живот без вере у неке више циљеве!? Тек пуко пузање по земљи.
Тако и керамичарски панои Ларисе Ацков представљају стремљење ка
истинским вредностима – правима на ваздух, воду и слободу. Рад Припрема, позор!
ове панчевачке уметнице састоји се од два керамичка паноа у техници ситоштампе
на глини од којих онај доњи приказује човека у пози ниског старта пред трку, док
горњи приказује васиону. Јунак Ларисе Ацков као да жели да се уздигне изнад
прљавих плочника и индустријских димњака уметничиног родног Панчева. На
црно-белој суморној слици стварности представљено је неколико жутих акцената
који воде до Сунца и даље. Сама ауторка истиче да ова инсталација од порцелана
представља сан у коjeм се нашла у добром друштву, човека у пози ниског стрта
који се припрема за акцију, јер неће да пристане на стање колективне анестезије
или оно што је Радоје Домановић назвао мртво море. Тако је овај супергалактички
атлета настао као логичан наставак серије радова Ларисе Ацков са палим анђелима,
чија бела крила контрастирају црним рафинеријским димњацима. У питању је исти
линеарни приказ, као и црно-бела представа у комбинацији порцелана и енгобе.
Но оно што је новина у односу на радове од пре деценију је тај жути акценат, као
зрачак сунца који нам је свима потребан. Потребна нам је инспирација, храброст,
нада, вера и радост. Лариса Ацков овим радом као да жели да убеди прво себе, а
онда и посматрача да смо надомак циља.		
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Новосадског уметника Гојка Дутину је прво заокупирала фасцинантна
биографија народног хероја Стевана Петровића Брилета. Тај млади берберски
помоћник је током рата извео низ акција саботаже непријатеља, да би у последњој
– минирању беочинске пруге 1943. године и изгубио живот. Дутина је покушао да
представи тренутак када воз излеће из шина. Нажалост, та диверзија је Брилета
стајала главе. Немачки војници су га мучки убили, а сутрадан мртво тело овог
одважног двадесетједногодишњака изложили на главном тргу у Беочину, где се данас
налази његова биста. Дутини је било инспиративно и чувено бекство комуниста из
затвора у Сремској Митровици, па је у славу свих партизана одбеглих са робије
направио и уметнички објекат Велику турпију!
После реалистичних цртежа који осликавају Брилетове јуначке акције, Гојко
Дутина се фокусирао на личност знаменитог београдског сликара Боре Баруха.
Посебно га је импресионирала чињеница да је овај врсни уметник, јеврејског порекла,
толико веровао у ново време и нове идеале да је рекао жени да ако се не врати
из рата његов сликарски опус поклони будућој комунистичкој држави. После рата
је његова жена испунила завет. Данас се те слике чувају у београдском Народном
музеју. За разлику од реалистичног Брилета, Дутина Баруху прилази апстраховањем.
Тачније овај аутор исписује име Боре Баруха у ритмичком понављању, а потом га
штампа у више бојених пролаза у техници сито штампе. Ток од текста ка слици
приказује и редослед стварања који од реалних, једносмерних наратива води до
комплекснијих, визуелно узбудљивијих апстрактних форми.
За разлику од контемплативних радова на тему херојских ликова из
прошлости, новосадски фотограф и редитељ Војин Ивков приступа акцији и креће
у праву потрагу за јунаком данашњице. За ту прилику је направио мејл адресу:
akosiheroj@gmail.com, а потом одштампао и залепио огласе по граду. Стрпљиво чека
у нади да ће се неко јавити и појавити. Позив је отворен и гласи: Ако си херој или
познајеш неког ко то јесте, јави се! Ивков има оптимистичан став и верује да ће се
онај ко треба појавити. Хтео би да га интервјуише и како сам каже начини његов
списак мана. Као дугогодишњи редитељ документараца, овај уметник се сретао
са најразличитијим људским карактерима и баш због тога од хероја поред силних
врлина, очекује и слабости. Јер као и ми обични смртници, и суперјунаци имају две
стране медаље – једну светлу, али и ону другу тамнију. Тако и кад сними ликове са
друштвене маргине, бескућнике или избеглице, Ивков увек истиче оно што нам је
као људима заједничко, а то је потреба да нас неко макар саслуша. Он не моралише,
не скрива мане, већ уважава сваког ко је у фокусу његовог објектива. Зато портрети
Војина Ивкова одишу несвакидашњом топлином и људскошћу и зато једва чекамо
разраду рада У потрази за херојем.

·

Док сам припремала ову колонију и звала уметнике у глави су ми одзвањали
The Stranglers и песма No more heroes која поставља питање: Whatever happened to
all the heroes?, a потом у виду заразног рефрена даје одговор: No more heroes any
more.
Ипак, мене су радови ових уметника убедили да их има. Можда су се само
сакрили, у поплави егоизма и бесмисла које нам сервирају као истину. Можда сваки
дан пролазимо поред неког од њих. Можда и они требају нашу помоћ да би били
кадри за неке нове диверзије. Mали људи чине велика дела. A хероје не чини ордење
на реверу, већ срце у јунака.
9
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What Happened to the Heroes!?
Dragana Garić Jovičić

At the end of August, the art colony called Heroes Then and Now was held on
Andrevlje, on Fruška Gora, organized by the Museum of Vojvodina. It gathered nine artists: Sonja Bajić, Larisa Ackov, Sonja Jo, Ivana Mitrović Ica, Gordana Basta, Saša Rakezić
alias Aleksandar Zograf, Filip Markovinović, Vojin Ivkov and Gojko Dutina. Instead of the
former classical art colonies, this gathering could rather be called a gathering of artists in
nature, as a conditional translation of the increasingly popular English term art residence.
These nine creatives compose their artistic work in different media – from comics, through illustrations, photography, drawings, unique embroidery, graphics to the installations and videos, but what they have in common is the awareness that artists do not
live in an airless space and have more ideas in interaction. Their works often represent a
reaction to the world around us and the injustices we encounter, and in that way, their art
can be considered socially engaged.
Since, as a curator, I run a collection whose integral part is the collection of fine
arts of the former Museum of the Socialist Revolution of Vojvodina, I wanted to show the
artists that part of the heritage we keep, which has been pushed aside into the background since the 1990s. Thus, some artists were inspired by the fund of our museum, while
others were inspired by the conversations and socializing at Andrevlje. We have noticed
that the essence of what we consider a hero has changed drastically in a century. In the
past, the representation of a hero shone in its almost naive goodness, while the heroes
of today are much more complex, even darker. Thus, heaven and earth are between the
simplified comic book heroes from the 1930s, such as Prince Valiant, and modern heroes
with a dark side, such as the character of the Joker from the film of the same name (2019).
We all know that the Second World War was a defeat of humanity and that its
victims are devastating in our region as well. The bare-handed people suffered great
atrocities, burdens and torment, next to many other places, in the forests of Fruška Gora
too. That is why Andrevlje was especially interesting for the artists as a location. During
the three days of this unique colony of the Museum of Vojvodina, they had the opportunity to walk the paths of the partisans and try for a moment to imagine how terrible it
was to flee from the enemy through this forest in winter or to sleep under the treetops
covered with leaves.

·

On that occasion, we visited several Second World War Memorials – Rohalj Base,
Jabuka, Lepenica’s Tomb, as well as the “Freedom” Monument on Iriški Venac. It would be
nice if we had more time for some more locations, but the ones that we didn’t get to visit,
the illustrator and the designer Sonja Bajić, in cooperation with the colleague, historian
Vojislav Martinov, drew on the unique map Heroes Then and Now. For a long time now,
Хероји - некад и сад
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this artist has been excited by maps as an artistic and cognitive phenomenon. She attaches her own illustration to each location that she considers important, which shows the
attractive side of a certain place in the most impressive way. The drawing of this graduate
architect has been deliberately simplified to look like a child’s, and yet extremely elegant
and refined. In a striking way, this map by Sonja Bajić shows the places we should visit if
we find ourselves on Fruška Gora, and we love history.
Another narrative work is a comic by Aleksandar Zograf, simply called Walk
through Fruška Gora. This famous comic artist from Pančevo is trying to listen to the
treetop of an old apple around which the partisans gathered, as well as to reconstruct the
roads through which the Srem illegals trudged through the forest, including his maternal
grandfather. Zograf’s comics are dominated by a strong, dark and expressive contour
with which this skilled cartoonist accentuates situations and characters. It is unlikely that
someone who once read the weekly Vreme during the past two decades could forget this
recognizable style, most closely explained by the term underground comic. Zograf in the
story of the heroes points to the fact that wars were carried on the shoulders of ordinary
people. He presents this through a conversation with the director Filip Markovinović, one
of the participants in the colony. On that occasion, he concludes: almost every life story
from that period was filled with dramatic charge.
For this occasion, Markovinović designed a video work that combines audio recording and a modern video game. The documentary was probably made during the
celebration of thirty years since the formation of the First Vojvodina Proletarian Strike
Brigade in Novi Sad in 1973. Thus, with the picture of the game Call of Duty – Yugoslavia
Missions Gameplay, during which the partisans fall as if cut down, we hear parts of the
testimony and memory of General Marko Perčin Kamenjar, as well as two nurses, Vera
and Slavica. This collage of the archival and the modern also brings the question of how
much we as a civilization have advanced technologically and regressed humanly, when
the descendants of those who once defended the doorstep in the forests and mountains,
today sit in armchairs and the joystick is the heaviest weight they ever lifted.
On this occasion, the witty Markovinović also designed a superhero that consists
of parts of the monuments of the National Liberation War from the entire ex-Yugoslavia.
The head of NOBOT, as its creator called it, is part of Džamonja’s monument to the revolution of the people of Moslavina, his legs are the Kosmaj monument turned upside down,
his feet are the monument of the battle on the Neretva, his hands are the monument
on Tjentište, while his rifle is the monument from Kozara. With these weapons, NOBOT
expelled the captured Germans from Berlin in 1945. Thus, Markovinović’s monument-man
grew into a symbol of the collective resistance of the Yugoslav peoples and nationalities.
The work of the sculptor Sonja Jo, entitled Urban Traces, also examines the monumental heritage, but this time in a conceptual way. In its essence, the work re-examines
our relationship to memory and asks the question: what is the point of a monument, if
there are no memories!? The author frames the fragments of building materials, bricks
and mortar, which reminds her of a future excavation or an anthropocentric fossil on black
velvet that anticipates museum practice. With this work, the artist points to the fact that
the future generations will have the perception of the heroic act only on the basis of our
attitude towards the monumental heritage. So, if we do not take care of our monuments
and do not convey stories related to them as epic songs used to be sung, then memorials
become just construction debris.
Another work in which construction material is incorporated is the installation of
Ivana Mitrović Ica called Reconstruction. What immediately confuses us as observers is
the contrast between the hardness and weight of the concrete and the lightness and soft13
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ness of the cotton embroidery that was crocheted by Ica’s skilful fingers. She noticed the
motifs of the embroidery on the reproduction of the work of the painter Boško Bošković
The Sun, a magnificent rosette with ethno motifs in the technique of screen printing on
glass, which adorned the permanent exhibition of the Museum of the Socialist Revolution
of Vojvodina. This work was damaged by the hands of an artist whom we will not name
because he is not the subject. I just don’t know what the person in question expects, does
he ever think how some new generations will treat his own work when he treated the past
like that!? Probably by destroying the old, he wanted to make room for the new and modern, but now that missing work is resurrected even stronger and more monumental, and
no longer on the glass as easily breakable, but encased in concrete. So, the one who now
wants to deal with the monument of the revolution will have a much stronger opponent
in the form of a concrete-lace installation by Ivana Mitrović. So let’s see if there is anyone
who dares to hit the concrete!?
A completely different approach to embroidery was presented in the works of
Gordana Basta, another participant in this year’s colony of the Museum of Vojvodina. She
embroidered on two canvases the characters of national heroes, a brother and a sister
who died in the bloom of their youth. The people’s hero Trivun Vitasović Lebarnik and his
sister, the brave partisan Radinka, called Lepinjica, are in question. When Trivun died, he
was only twenty-two years old, and his sister was nineteen. To make the tragedy of this
modest family from the Srem village of Laćarak even more terrible, two more sons, Ranko
and Stevo, died during the war as well. So all four children were swept away forever by the
whirlwind of war. Lepinjica was buried in Široki Dol on Fruška Gora, not far from Letenka,
next to Partizanski put. There is also a memorial to her, which made a strong impression
on Basta. This artist presents Lepinjica on a green background, her hair braided into two
plaits, a penetrating look, with a red five-pointed star above her head. And her brother
has the same determined look in which the passion of a young man and faith in ideals
is felt. Do fools die for ideals!? If being young and pure is nonsense, then probably yes.
However, what would life be without faith in some higher goals!? Just crawling on the
ground.
Thus, Larisa Ackov’s ceramic panels represent the pursuit of true values – the
right to the air, water and freedom. The work Ready, Steady, Go! of this artist from Pančevo consists of two ceramic panels in the technique of screen printing on clay, of which the
lower one shows a man in a low start position before the race, while the upper one shows
the universe. Larisa Ackov’s hero seems as if he wants to rise above the dirty sidewalks and
industrial chimneys of the artist’s native Pančevo. On the black-and-white gloomy picture
of reality, several yellow accents are presented that lead to the Sun and further. The author
herself points out that this porcelain installation represents a dream in which she finds
herself in a good company, a man in a low stance who is preparing for action because he
does not agree to a state of collective anaesthesia or something that Radoje Domanović
called the Dead Sea. Thus, this supergalactic athlete was created as a logical continuation
of a series of works by Larisa Ackov with fallen angels, whose white wings contrast with
black refinery chimneys. It is the same linear representation, as well as a black-and-white
image in the combination of porcelain and engobe. But what is new in relation to the
works from a decade ago is that yellow accent, like a ray of sunshine that we all need. We
all need inspiration, courage, hope, faith and joy. With this work, Larisa Ackov seems to
want to convince herself first, and then the observer that we are close to the goal.
Novi Sad artist Gojko Dutina was first occupied with the fascinating biography of
the national hero Stevan Petrović Brile. During the war, this young barber assistant carried
out a series of actions of sabotage of the enemy, and in the last one – during the mining
Хероји - некад и сад
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of the Beočin railway in 1943, he lost his life. Dutina tried to imagine the moment when the
train derailed. Unfortunately, that diversion cost Brile his own head. He was brutally killed
by the German soldiers, and the next day the dead body of this brave twenty-one-yearold was exhibited on the main square in Beočin, where his bust is today. Dutina was also
inspired by the famous escape of the communists from the prison in Sremska Mitrovica,
so in honour of all the partisans who escaped from prison, he made the artistic object
Big File!
After the realistic drawings depicting Brile’s heroic actions, Gojko Dutina focused
on the personality of the famous Belgrade painter Bora Baruh. He was especially impressed by the fact that this excellent artist, of Jewish origin, believed so much in the new
time and the new ideals that he told his wife if he did not return from the war, she should
give his painting opus to the future communist state. After the war, his wife fulfilled her
vow. Today, those paintings are kept in the Belgrade National Museum. Unlike the realistic
Brile, Dutina approaches Baruch with abstraction. More precisely, this author writes the
name of Bora Baruch in rhythmic repetition and then prints it in several coloured passages in the screen printing technique. The flow from the text to the image also shows the
order of creation, which leads from the real, one-way narratives to more complex, visually
exciting abstract forms.
Unlike contemplative works related to the topic of heroic characters from the
past, Novi Sad photographer and director Vojin Ivkov takes the action and starts a real
search for the hero of today. For that occasion, he made an e-mail address: akosiheroj@
gmail.com, and then printed and pasted the ads around the city. He waits patiently in the
hope that someone will answer and show up. The call is open and reads: If you are a hero
or know someone who is, get in touch! Ivkov has an optimistic attitude and believes that
the one who should appear will appear. He would like to interview that person and, as
he says, make a list of his flaws. As a long-time director of the documentaries, this artist
has met a wide variety of human characters and that is why, in addition to strong virtues,
he also expects weaknesses from the hero. Because, like us ordinary mortals, superheroes have two sides of the coin – one light, but also the darker one. Thus, even when
he shoots the characters from the social margins, the homeless or refugees, Ivkov always
emphasizes what we as people have in common which is the need for someone who, at
least, listens to us. He does not moralize, he does not hide flaws, but he respects everyone who is in the focus of his lens. That is why the portraits of Vojin Ivkov radiate unusual
warmth and humanity, and that is why we can hardly wait for the elaboration of the work
Searching for a Hero.

·

While I was preparing this colony and calling the artists, The Stranglers and the
song No more heroes was ringing in my ears, asking the question: Whatever happened to
all the heroes ?, and then giving an answer in the form of an infectious refrain: No more
heroes any more.
However, the works of these artists convinced me that there are some. Maybe
they just hid, in the flood of egoism and nonsense that they serve us as the truth. Maybe
we pass by one of them every day. Maybe they also need our help to be capable of some
new diversions. Small people do great deeds. And the medals on their lapels do not make
them heroes but the heart of the hero in each of them.

15
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Соња Бајић

Соња Бајић је рођена у Новом Саду 1985.
године. Дипломирала је архитектуру на
Факултету техничких наука у Новом
Саду. Живи и ради у Паризу.
Бави се илустрацијом и дизајном.
Такође, осмишљава визуелни идентитет
књига и часописа. Њена специјалност
је приповедање у сликама. Посебно
задовољство јој представљају мапе,
које сама црта и илуструје. Ауторка је
књиге What My Girlfriends Told Me (September Publishing, London) и коауторка
две: Каква женска (Креативни центар,
Београд) и Вежбанка за страх (Контраст,
Београд).
Ова уметница тврди да је сваки дан
шанса за нову авантуру – као и нови
цртеж. Ради у различитим техникама,
поред дигиталног стваралаштва, воли
и ручни рад у глини и порцелану, као
и вез.

Sonja Bajić was born in Novi Sad in 1985.
She graduated in architecture at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. He
lives and works in Paris.
She is engaged in illustration and design.
He also designs the visual identity of the
books and magazines. Her speciality is a
storytelling in pictures. She is especially
pleased with the maps she draws and illustrates herself. She is the author of the
book What my Girlfriends Told me (September Publishing, London) and co-author of the two: What a Woman (Creative
Centre, Belgrade) and Exercise Book for
Fear (Contrast, Belgrade).
This artist claims that every day is a chance
for a new adventure – as well as a new
drawing. She works in various techniques,
in addition to digital creation, she also
loves handiwork in clay and porcelain, as
well as embroidery.
Соња Бајић, детаљ мапе Хероји некад и сад>
Sonja Bajić, detail from the map Heroes Then and Now
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Соња Бајић, Мапа Хероји некад и сад, дигитални цртеж, 2021.
Sonja Bajić, map Heroes Then and Now, digital drawing, 2021
Хероји - некад и сад
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Соња Јо

Соња Јо је рођена 1992. године у
Сремској Митровици. Дипломирала
је вајарство на Академији уметности
у Новом Саду. Бави се скулптуром и
инсталацијом.
Радови Соње Јо су усредсређени на
утицај визуелне културе у свакодневној
комуникацији, од игара из детињства,
ТВ реклама до петокраке црвене
звезде. Она прати трансформацију ових
свакодневних симбола, преиспитујући
два непомирљива концепта живљења,
прошлих идеологија и савременог
живота. Њени радови преиспитују
амбивалентну природу прошлости и
садашњости, као и промену значења у
различитим идеолошким условима.
Активно излаже од 2012. године. За сада
је имала неколико самосталних и већи
број групних изложби.
Добитница
је
награде
Ливнице
Станишић и Академије уметности 2016.
године.

Sonja Jo was born in 1992, in Sremska Mitrovica. She graduated in sculpture at the
Academy of Arts in Novi Sad. She is engaged in sculpture and installation.
Sonja Jo’s works focus on the influence
of visual culture in everyday communication, from games from the childhood, TV
commercials to the five-pointed red star.
She follows the transformation of these
everyday symbols, re-examining two irreconcilable concepts of life, past ideologies
and modern life. Her works re-examine
the ambivalent nature of the past and the
present, as well as the change of meaning
in different ideological conditions.
She has been actively exhibiting since
2012. So far, she has had several solo and
numerous group exhibitions.
She is the winner of the Award of the
Stanišić Foundry and the Academy of Arts
in 2016.

Соња Јо, скица за рад Урбани трагови
Sonja Jo, sketch for Urban Traces
Хероји - некад и сад

22

23

Хероји - некад и сад

Урбани трагови
Рад Урбани трагови бави се темом херојства, за своје полазиште узима пређашње
поимање херојства, непосредно након рата. Након тога посматрајући добре и лоше
стране данашњег односа према херојству, конктретно у споменичком наслеђу, рад
спекулише о будућој слици, односно, представи тог појма. Како ће будуће генерације
перципирати догађаје из прошлости зависи искључиво од нас, од нашег односа
према, у овом случају, споменичкој култури. Сведоци смо тога да се веома брзо
анулирају страхоте које је човек учинио човеку и самим тим изложени смо ризику да
се такви догађаји понове.
Рад је своје полазиште нашао у вишезначју херојства, тако скица представља
скрпљену слику прошлости коју саставља лепак датог тренутка симлирајући зелени
екран (green screen/chroma key) који служи за промену позадине односно учитавање
жељеног амбијента у дигиталној слици. Рад Урбани трагови у свом финалном
облику изгубио је боју и форму покупио је само опиљке грађевинских материјала,
он подсећа на неку будућу ископину или антропоцентрични фосил на црном плишу
који антиципира музејску праксу.
Грађевински материјали цигла и малтер, не могу да пруже временску одредницу
будући да су се користили у прошлости и да се користе и данас, али њихов принцип
и дуготрајност треба да укажу на отпорност и постојаност људскости у стањима рата
и мира.
Соња Јо
Urban traces
The paper Urban Traces deals with the topic of heroism, taking as its starting point the
former comprehension of heroism, used immediately after the war. After that, observing
the good and bad sides of nowadays attitude towards heroism, specifically in the monumental heritage, the paper speculates about the future representation, that is, the presentation of that idea. How future generations will understand the events from the past
depends exclusively on us, on our attitude towards, in this case, monumental culture. We
are witnessing that the horrors which man did to man are annulled very quickly, and thus
we are exposed to the risk that such events might happen again.
The paper found its starting point in the polysemy of heroism, so the sketch represents a
patched image of the past composed by the glue of a given moment simulating a green
screen (green screen/chroma key) which serves to change the background, i.e. loading
the desired ambience in a digital image. The paper Urban Traces in its final form has lost
its colour and shape, it has picked up only chippings of building materials, it reminds of
some future excavation or anthropocentric fossil on black velvet that anticipates museum
practice.
Building materials, brick and mortar, cannot provide a time determinant since they were
used in the past and are still used today, but their principle and longevity should indicate
the resilience and permanence of humanity in states of war and peace.
Sonja Jo
Соња Јо, Урбани трагови, инсталација, цигла и малтер, 2021.>
Sonja Jo, Urban Traces, installation, brick and mortar, 2021
Хероји - некад и сад
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Ивана Митровић Ица

Ивана Митровић Ица је рођена 1984.
године у Ваљеву. Завршила је средњу
уметничку школу „Богдан Шупут” у Новом
Саду, затим дипломирала психологију на
новосадском Филозофском факултету.
Бави се примењеном уметношћу,
пре свега хеклањем, везом, ткањем и
штрикањем. Хеклање Иване Митровић
одавно превазилази миљее и столњаке
на које прво помислимо када га
поменемо, јер ова креативна ауторка за
рад користи несвакидашње материјале
од траке од видео касета преко конопца
и жице до старих, поцепаних мајица.
За Ицу је ручни рад и страст, забава,
начин да се уштеди, али представља и
још један од начина за промишљање
себе и друштва око нас. То је и начин да
се ангажује у својој локалној заједници,
те да се са другима упозна и повеже.
Зато је често организовала радионице
хеклања и ручног рада Хеклица у
Друштвеном центру, Волонтерском
центру Војводине и Омладинском
центру ЦК 13.

Ivana Mitrović Ica was born in 1984 in Valjevo. She graduated from the Art Secondary School “Bogdan Šuput” in Novi Sad,
and then graduated in Psychology at the
Faculty of Philosophy in Novi Sad.
She deals with the applied arts, primarily
crocheting, embroidery, weaving and knitting. Ivana Mitrović’s crocheting has long
surpassed the clothes and tablecloths we
first think of when mention it because this
creative author uses unusual materials for
her work – from videotape tape over rope
and wire to old, torn T-shirts.
For Ica, handiwork is a passion, fun, it is a
way to save money, but it is also another
way to think about ourselves and the society around us. It is also a way to engage in
the local community, and to get to know
and connect with others. That is why she
often organized crochet and handicraft
workshops called Crochet in the Community Centre, the Volunteer Centre of Vojvodina and the Youth Centre CK 13.
Ивана Митровић, Реконструкција, инсталација, уникатни вез и бетон, 2021.
Ivana Mitrović, Reconstruction, installation, unique embroidery and concrete, 2021
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Ивана Митровић, детаљ рада Реконструкција
Ivana Mitrović, detail of the work Reconstruction
Хероји - некад и сад
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Гордана Баста

Гoрдана Баста је ауторка уникатних
везова према цртежима Саше Ракезића
алијас Александра Зографа. Њени
везови настају дуготрајним и пажљивим
радом, који захтева вишенедељну,
понекад и вишемесечну посвећеност.
Руком израђен вез је веома спор
и мукотрпан начин да цртеж буде
оживљен на тканини – ипак, крајњи
резултат је увек занимљив, већ и због
тога што поседује и тактилну димензију,
истиче Зограф.
Радови Гордане Басте су били
заступљени на многим представљањима
Зографовог рада, широм земље и света.

Gordana Basta is the author of the unique
embroideries according to the drawings of
Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf. Her
embroideries are created by enduring and
careful work, which requires several weeks,
sometimes several months of dedication.
Handmade embroidery is very slow and
meticulous way to bring the drawing to
life on the fabric – however, the final result is always interesting, because it also
has a tactile dimension, Zograf points out.
Gordana Basta’s works have been represented at many presentations of Zograf’s
work, all over the country and the world.

Гордана Баста, детаљ веза Лепињица >
Gordana Basta, detail from the embroidery Lepinjica
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Гордана Баста, Лепињица, уникатни вез, 2021.
Gordana Basta, Lepinjica, unique embroidery, 2021
Гордана Баста, Лебарник, уникатни вез, 2021.>
Gordana Basta, Lebarnik, unique embroidery, 2021
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Соња Јо, Урбани
трагови,
инсталација,
и малтер, 2021/
Ивана
Митровић,
детаљ цигла
рада Реконструкција/
Sonja Jo, Urban
Traces, installation,
brick
and
mortar, 2021
Ivana Mitrović,
detail of the
work
Reconstruction
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Александар Зограф
Саша Ракезић, алијас Александар Зограф, је рођен 1963. године у Панчеву. Један је
од међународно најпризнатијих стрип аутора из Србије. У југословенској периодици
стрипове објављује од 1986. године.
Зографова библиографија броји на десетине и десетине наслова, а учествовао
је на многим међународним стрип фестивалима, конференцијама и изложбама
– од Италије, преко Велике Британије до Америке. Такође, Зографови радови су
се појавили у часописима широм света, али је најдуговечнија његова сарадња са
београдским недељником Време, за који објављује по две странице стрипа почев
од 2003.
У документарно-играно-анимираном филму Ђорђа Марковића, Последња авантура
Кактус Бате (2018), Саша Ракезић алијас Александар Зограф се појављује у улози
главног наратора и истраживача. Такође је један од саговорника редитељке Соње
Ђекић у целовечерњем документарном филму Спелеонаут (2019).
Добитник је бројних награда, међу којима су и Специјално признањe за допринос
српском стрипу београдског Салона стрипа или Награда за модерни уметнички
сензибилитет Тодор Манојловић.
Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, was born in 1963 in Pančevo. He is one of the most
internationally recognized comic book authors from Serbia. He has been publishing comics in Yugoslav periodicals since 1986.
Zograf’s bibliography includes dozens and dozens of titles, and he has participated in
many international comic festivals, conferences and exhibitions – from Italy, through
Great Britain to America. Also, Zograf’s works have appeared in the magazines around
the world, but his longest-lasting collaboration is with the Belgrade weekly Vreme, for
which he has been publishing two pages of comics since 2003.
In Đorđe Marković’s documentary-feature-animated film The Last Adventure of Cactus
Boy (2018), Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf appears in the role of the main narrator
and researcher. He is also one of the interlocutors of the director Sonja Đekić in the allnight documentary film Speleonaut (2019).
He is the winner of numerous awards, including the Special Recognition for his Contribution to Serbian Comics at the Belgrade Comics Salon and the Award for Modern Artistic
Sensitivity “Todor Manojlović”.

Александар Зограф, детаљ стрипа Шетња Фрушком гором
Aleksandar Zograf, detail of the comic Walk through Fruška Gora
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Александар Зограф, Шетња Фрушком гором, стрип, дигитални цртеж, 2021.
Aleksandar Zograf, Walk through Fruška Gora, comic, digital drawing, 2021
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Филип Марковиновић

Филип Марковиновић је рођен је 1976.
у Сомбору, а од 1987. године живи у
Новом Саду. Дипломирао је режију на
новосадској Академији уметности.
Радио је као редитељ на ТВНС, односно
РТВ, као и у видео-продукцији Радија
021, а био је и коаутор и водитељ радио
емисије Дебасер на Беат Бокс Радију.
Године 2001. са колегама реоснива
Кино-клуб Нови Сад, удружење чији је
председник био од 2005. до 2013. године,
а са којим и данас сарађује.
Један је од оснивача и повремени
селектор Међународног фестивала
кратког филма Филмски фронт. Од 2005.
године је сарадник Мултимедијалног
центра Лед арт из Новог Сада.
Од 2011. године власник је и радник
у
производњи
аудио-визуелних
производа Мафин Нови Сад, у чијој
је продукцији урађено неколико
позоришних представа, као и кратких
играних и документарних филмова који
су приказани на бројним фестивалима
у земљи и иностранству.

Filip Markovinović was born in 1976 in
Sombor, and has been living in Novi Sad
since 1987. He graduated in directing at
the Novi Sad Academy of Arts.
He worked as a director on TVNS, i.e. RTV,
as well as in the video production of Radio
021, and he was also a co-author and host
of the radio show Debaser on Beat Box
Radio.
In 2001, he and his colleagues re-founded
the Novi Sad Cinema Club, an association
whose president he was from 2005 to 2013,
and with which he still cooperates today.
He is one of the founders and occasional selector of the International Short Film
Festival Film Front. Since 2005, he has
been an associate of the Multimedia Centre “Led Art” from Novi Sad.
Since 2011, he has been the owner and the
worker in the Production of Audio-Visual
Products “Muffin Novi Sad”, in the production of which several theatre plays have
been made, as well as short feature and
documentary films that have been shown
at numerous festivals in the country and
abroad.

Филип Марковиновић, НОБОТ, Берлин 1945, дигитални колаж, 2021.>
Filip Markovinović, NOBOT, Berlin, 1945, digital collage, 2021
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Филип Марковиновић, кадар из видеа Хероји некад и сад, 2021.>
Filip Markovinović, shot from the video Heroes Then and Now, 2021
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Војин Ивков

Војин Ивков је рођен у Новом Саду
1983. године. Дипломирао је на Одсеку
нових ликовних медија на новосадској
Академији уметности. Тренутно је на
мастер студијама вајарства и бави се
израдом скулпторалних инсталација од
теракоте.
Током година, Ивков је снимио велики
број документарних филмова који
за тему имају људе на друштвеној
маргини. Спектар интресовања овог
уметника је широк, а актери његових
документараца су били и хипици
и бескућници и избеглице. Године
2018. добио је Европску награду за
документарни филм.
Ивков
се
бави
и
портретном
фотографијом. На питање где и како
проналази мотиве, одговара: Људе
посматрам кроз око објектива, а
садашњост кроз призму урбаног лика
одраслог у новосадским квартовима.
Имао је неколико самосталних изложби.

Vojin Ivkov was born in Novi Sad in 1983.
He graduated from the Department of
New Art Media at the Novi Sad Academy
of Arts. He is currently studying for a master’s degree in sculpture and is working on
terracotta sculptural installations.
Over the years, Ivkov has made a large
number of documentaries that have people on the social margins as their topic.
The spectrum of interests of this artist is
wide, and the actors of his documentaries
were hippies, homeless people and refugees. In 2018, he received the European
Award for Documentary Film.
Ivkov also deals with portrait photography.
When asked where and how he finds motives, he answers: I look at people through
the eye of the lens and the present moment through the prism of an urban character who grew up in different blocks of
Novi Sad.
He has had several solo exhibitions.
Војин Ивков, У потрази за херојем 9, фотографија, 2021.>
Vojin Ivkov, Searching for a Hero 9, photograph, 2021
Војин Ивков, У потрази за херојем 5, фотографија, 2021.>>
Vojin Ivkov, Searching for a Hero 5, photograph, 2021
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Гојко Дутина

Гојко Дутина je рођен у Смедереву
1987. године. Дипломирао је на Одсеку
нових ликовних медија на Академији
Уметности у Новом Саду.
Излагачком активношћу бави се од
2010. године. Од 2015. учествује у свим
пројектима Шок Задруге.
Реализовао више самосталних и
колективних изложби и пројеката „Dislocated Materials”, Ремонт, Београд,
2014; „Никад Робом”, Шок Задруга, 2014;
„Уметност у доба техничке ремедиације”,
Пожега, 2015; „Никада завршени цртеж“,
у оквиру Шок Задруге, Ваљево, 2015;
„Друштвени Диско Дискурс Хернија”,
Шок Задруга, 2016; „Спалите прошлост
за бољу будућност”, Свилара, Нови Сад,
2020.

Gojko Dutina was born in Smederevo in
1987. He graduated from the Department
of New Art Media at the Novi Sad Academy of Arts.
He has been exhibiting since 2010. Since
2015, he has been participating in all
Shock Cooperative projects.
Realized several solo and group exhibitions and projects Dislocated Materials,
Remont, Belgrade, 2014; Never a Slave,
Shock Cooperative, 2014; Art in the Age of
Technical Remediation, Požega, 2015; Never Finished Drawing, within the Shock Cooperative, Valjevo, 2015; Social Disco Discourse Hernia, Shock Cooperative, 2016;
Burn the Past for a Better Future, Svilara,
Novi Sad, 2020

Гојко Дутина, Велика турпија за бекство из Сремске Митровице, објекат, дрво и метал, 2021.>
Gojko Dutina, Big File, Escape from Sremska Mitrovica, object, wood and metal, 2021
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Гојко Дутина, Бора Барух ритам 2, ситоштампа на папиру, 2021.>
Gojko Dutina, Bora Baruh rhythm 2, screen printing on paper, 2021
47

Хероји - некад и сад

Хероји - некад и сад

48

49

Хероји - некад и сад

Лариса Ацков

Лариса Ацков је рођена у Панчеву 1971.
године. Дипломирала на Факултету
примењених уметности у Београду,
на одсеку за керамику 1998. године, а
магистрирала 2004. године.
Добитница је дванаест награда, међу
којима се посебно истиче Велика
награда Тријенала керамике, одржаног
у
Музеју
примењене
уметности
у Београду 2009. године. Члан је
УЛУПУДС-а од 2001. године.
Поред керамике, бави се и сликарством
и ауторским стрипом.
Приредила преко двадесет самосталних
изложби и учествовала на више
од седамдесет жирираних групних
изложби, у земљи и иностранству.

Larisa Ackov was born in Pančevo in 1971.
She graduated from the Faculty of Applied
Arts in Belgrade, Department of Ceramics
in 1998, and received her master’s degree
in 2004.
She is the winner of twelve awards, among
which the Grand Prize of the Triennial of
Ceramics, held at the Museum of Applied
Arts in Belgrade in 2009, stands out. She
has been a member of AADAS (The Applied Artists and Designers Association of
Serbia) since 2001.
In addition to ceramics, she is also engaged in painting and comics.
She has organized over twenty solo exhibitions and participated in more than
seventy judged group exhibitions, in the
country and abroad

Лариса Ацков, Припрема, позор!, керамички панели, порцелан и енгоба, 2021.>
Larisa Ackov, Ready, Steady, Go!, ceramic panels, porcelain and engoba, 2021
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