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Јелена Кривока�ић

Из циклуса МЕТАМОРФОЗЕ
Post War кoлекција

Дим Тим је уметничка асоцијација која свој опус гради на 
преузимању, реперторисању и критичкој интерпретацији 
дела историјских авангарди – њихове легислатуре, писаних 
креда или програмских аката рекреираним кроз пројектоване 
утопијске заједнице. Потпуно специфична појава на домаћој 
ликовној сцени, тим који заједнички излаже од 2012.године, 
једновремено и непретенциозно наступа из позиције савремених 
истраживача, хроничара или колекционара читавог једног корпуса 
наслеђених идеја о хуманитету и друштвеним утопијама. Од 
модела русоовског „друштвеног уговора“ пројектованог на живот 
појединца и његов колективитет, консензуса о цивилном коду 
којим се гарантује минимум дигнитета за сваког човека, науку из 
времена просветитељства, до утопијских гестова свакодневице, 
наука наслеђених из времена историјских авангарди и њихових 
програмских креда, а сада интуитивно, или и системски 
интегрисаних у хабитус и еманципаторско деловање савременог 
човека.

Најближе одређење за формалне узоре Дим Тима и могућу 
пластичку апропријацију елемената је уметност међуратне 
авангарде као што су футуризам, кубо-футуризам, кубизам, 
конструктивизам, супрематизам или интердисциплинарна 
комуникација актера и дела делотворно организованих око 
институције Баухауса. У том смислу кључ за разумевање 
и реконструкцију читавих мрежа утопијске архитектуре и 
милитаристичких постројби предочених у форми модуларног 
платна димензија 100 x 50 cm и груписаних у форме диптиха и 
триптиха, цртежа, зидних асамблажа и просторних ready-made 
објеката – постају формативна улога коцке и квадрата, најмањег 
заједничког садржаоца, пластичког и концептуалног носиоца новог 
„друштвеног уговора“ и инсталације посебно креиране за простор 
Галерије „Београд“. Дефинисани у иницијалним плановима својих 
кретњи и партијама испуњених црном, белом и сивом „бојом“ 
– геометријски модули око којих су организовани артефакти 
различитог порекла – означили су пројектовану динамику градње 
и метаморфоза експерименталне урбане заједнице. Оне заједнице 
која ће помирити разлике индивидуалног са колективним, 
прогресивне технолошко-индустријске процесе са динамиком 
рада и научних истраживања, одржати једну универзалну тежњу за 
трансформацијом аспеката свакодневног живота или визије света, 

квалитативно другачијом од сваке претходне. (Циклус отпочет 2012, 
под називом Метаморфорзе или Алиби за реторику утопијске 
архитектуре).

Аутори, међутим, подсећају да је суштинска и делотворна уметничка 
апроприjација у њиховом раду она, која се организује у дискретним 
пластичким разликама и измештањима у односу на доминантне 
наративе и формалне аспекте сваког од парафразираних уметничких 
покрета или декларисаних утопијских модела. Сами аутори 

наводе да: „Илузионистички преплет тродимензионалних и 
дводимензионалних елемената чини, међутим, да се посматрач 
збуни и да му се истовремено наметне размишљање о машинама, 
вештачкој интелигенцији, пејзажима будућности без људи или 
о неким новим ратовима и оружјима.“ У прегледној чистоћи 
пројектоване архитектуре и њених парадокса примери чувене 
конструкције северноафричких пирамида, као ремек дела њених 
грађевинских „трудбеника“ и споменичке архитектуре по себи – на 
тренутак се пред нашим очима трансформишу у окомите и сурове 
жртвенике непријатељских ратника древних Астека; римска арена 
и сцена античких позоришта, ремек дела просторне и аудитивне 
прегледности и комуникације – преобраћају се неочекивано у своја 
наличија, реминисценцију затворених удубина каменолома и глувих 
соба 20. века; бетонске фабрике прединдустријског доба, „катедрале 
новог доба“ у освит 20. века и места живоносног окупљања нове 
радничке елите – трансформишу се у слике изолованих фабричких 
димњака, ритмове штрчећих стројевих торњева или борбених 
торпеда (Алеја семантике, Арена, Метаморфозе-Храм, Клонирање 
и Метрополис).

Изложба Crypto у галерији Звоно, Београд / Exhibition Crypto, Gallery 
Zvono, Belgrade, 2014.



Ова и неке друге интерпретације претпоставиле су једнако умешну 
и луцидну истраживачку арбитражу њених аутора: како у откривању 
оних мање познатих повесних чињеница и „историјских џепова“ 
који би подржали сећање на неки тријумфалистички или трагички 
догађај, тако и свих контроверзи или прећуткиваних наратива 
који би се тицали саме историјско-уметничке грађе и њене 
историографије. Са превидом да икада буду забележени као део 
званичне историје – њених повесних или уметничких догађаја, у 
опусу ових аутора они почињу да егзистирају као примарна грађа 
интегрисана у састав нове „илузионистичке слике“ и ready-made 
објеката. (На границама Европе, Освајачи морају умрети, Post 
War, Метрополис, Push the Sky Away). У раду На границама Европе 
уметнички пар ће тако указати на Атлантски бедем, грандиозни наум 
истоименог пројекта Трећег Рајха, припрему и изградњу моћног 
бетонског зида дуж целе обале Атлантика1 и супротставити га 
једноставном парафразом његовом данашњем изгледу: плановима 
положених или штрчећих бетонских квадера и парапета који, иако 
до темеља разрушени, у пешчаној дини данашње Нормандије 
остављају утисак моћних просторних тела налик изолованим 
светилиштима, парадоксално или не – али у духу осведочених 
скулптура минималистичке уметности и land art-а.

Као могућу пластичку и дискурзивну везу за радове различитих 
историјских и градитељских састава у опусу представљеном овом 
изложбом, аутори подвлаче да су: „У овим радовима (смо) увезали 
нешто од ратних и послератних сцена и живота и дестиловали 
их као postwar алкохол за њихове често горке есенције у тонским, 
сивим сликама чија је поетика комбинација запажања чињеница и 
неопуштене несигурности која траје до данас. Наравно, уколико 
су ти обуздани помешани тонови настали и пропорционално 
нанесени да (с)творе визуелну музику. Наш колорит чине боје 
Баухауса, дакле црна, бела, сива и њих смо се уз сребрну стриктно 
држали и на овим новим сликама. (...) Сива боја може бити једно 
од највећих оружја у арсеналу сликара, она делује у овом случају 
као форензички алат и има сигурност научног доказа.“

У радовима насталим у духу конструктивистичке или 
минималистичке номенклатуре – блиске изгледу краусовски 
дефинисане „модернистичке решетке“, ова уметничка заједница 
поново креира својеврсни оксиморон званичне историјско-
уметничке грађе – решетку као позитивни аспект „универзалног 
пластичког динамизма“ и идеју хуманитета, са једне стране, и 
њену антитезу, структуру осведочене реперкусије и отвореног 

милитаризма, са друге. У завршном концепту Post War циклуса 
и радовима који инсистирају на пластичкој организацији зидног 
асамблажа као решетке и овог тврдог језгра, на специфичан начин 
демонстрирано је место повесно „испражњеног“ волунтаризма и 
слепе мотивације индивидуе за креирањем једног универзалног 
колективитета. У радовима попут Музеј, „659“, Memory2 или 
Племенити наковањ, једновремено су и најефикасније мапиране 
синапсе испражњеног волунтаристичког акта око кога се упорно 
организује свака утопистичка визија. Она око које се антиципирају 
елементи њене рушилачке инерције и модуси ефикасне колективне 
амнезије или управо обрнуто: увек изнова постављају питања о 
најмањем заједничком садржаоцу који чини одрживим или чак 
пожељним постојање било ког колективитета, језгра око кога 
се рађа једна формативна воља, организује позитивна друштвена 
визија, преговарају нове форме друштвеног уговора или модуси 
солидарности њене заједнице.

Циклус изложби под јединственим називом Метаморфозе Дим  
Тима оживљава нам најразличитије светове, активне платформе 
и метаморфозе у најави које, свака на свој начин, чини могућом 
и одрживом, опасном и узбудљивом говоре о свим разликама и 
парадоксима савременог света и његове цивилизације. Поводом 
једне од ових изложби поднасловљене као „Crypto“, сами аутори 
су забележили: „Поетику наших поставки треба откривати 
у чињеници да перцепција и истина нису ништа друго него 
укрштање индивидуалног и универзалног, посебног и апсолутног, 
запамћеног и заборављеног, тријумфа и пораза, охолости и 
понизности, митологије и историјског следа. Промишљање 
смисла је поједниначно и трансцендентално, људи стварају 
историју, а уметност је само њен одраз. Како рече Дишан, 
уметник чини тек једну половину "посла" а друга половина 
припада публици.“

1 Пројекат немачког Вермахта Атлантски бедем (На границама Европе) 
требало је да, попут некадашњег римског лимеса, Европу одбрани и заштити 
од „оних других“ (варвара?). До данас, подаци о овом великом грађевинском и 
стратешком подухвату и мисији, готово да су сасвим ишчезли из свих званичних 
уџбеника, историографских написа и специјалистичких архива.

2  Радови Музеј, „659“ и Memory претекст су за неку даљу арбитражу идеје о 
„небројивом мноштву“, тачније идеје да се лингвистичка категорија збирне 
именице о небројивом мноштву има и може применити на друштво и 
њену индивидуу. На примеру броја погинулих припадника војске у једном 
од последњих сукоба на територији бивше Југославије, Дим Тим бави се 
идејом жртве – али не у контексту антрополошке или политичке категорије 
жртвованих, у јавном друштвеном дискурсу често изговора за очитавање 
превремених статистика и оживљавање политичког реваншизма. Из угла 
табуираног говора о рецентној историји и урушене способности сећања једне 
заједнице, Дим Тим обраћа се феномену „неме (несводиве) статистике“ чија 
је парадигма рад „659“. Ради се о феномену који не чини само немогућим 
„пребројавање“ жртава једног ратног сукоба или способности наше емпатије 
са њима – већ немогућим, неодрживим или наизглед превазиђеним потребу 
сваког пребројавања, идентификације и креирања документарне грађе 
(сећања ?).



Уметничка колаборативна група Дим Tим
dimtimart@gmail.com
www.dimtim.wordpress.com

Данијела Мршуља Васић и Миленко Васић раде заједно на различитим уметничким 
пројектима од 2011. године, а 2012. формирају Уметничку колаборативну групу Дим Тим.

Самосталне изложбе:
Post War, Продајна галерија Београд, 05. до 23.03.2015.
Cloning, ISSU Perpetuummobile gallery, Београд, 26.04. до 10.05.2014.
Crypto, Галерија Звоно, Београд, 21.02. до 07.03.2014.
Метаморфозе или Алиби за реторику утопијске архитектуре, Нова галерија,  
Београд, 05.12.2013. до 21.01.2014.
200, Народни Музеј Црне Горе, Атеље Дадо, Цетиње, 01. до 22.11.2013.

Дим Тим је представио своје радове и на пет групних изложби у Галерији Магацин КМ 
Београд, фондацији Милутин Миланковић у Београду, Градској галерији у Краљеву, 
Галерији Ј.Б.Бенковић у Херцег Новом и Галерији Miklautz у Гмунду, Аустрија.
Извели су перформансе Интерактивно и амбивалентно у Венецији и Столица за Ај 
Вејвеја у Београду, као и два land art пројекта у Бечу и Херцег Новом.
Студијски су боравили у Паризу (Cite des Arts), Бечу, Венецији, Базелу, Цириху и Женеви.
Радови Дим Тима налазе се у колекцијама: Deutsche Telekom, Wiener Stadtische осигурање, 
Benetton Art Collection, Radix, Порто Монтенегро у Тивту, Котору, Бањалуци, Женеви, Прагу 
и у Новом Саду.
Живе и раде у Београду.
Данијела Мршуља Васић (1979) је магистрирала 2009. на Факултету ликовних уметности 
у Београду и тренутно припрема докторат на истом факултету. Данијела је имала 
седамнаест самосталних и велики број групних изложби. Њене скулптуре се налазе у 
јавним просторима у Немачкој, Аустрији, Италији и Црној Гори.
Искра Скиба Васић (2012)
Миленко Васић (1952) је излагао фотографије и слике на девет самосталних и преко 
четрдесет групних изложби у Србији и иностранству. Награђиван је више пута за 
фотографију.



Метаморфозе или Алиби за реторику 
утопијске архитектуре / Metamorphosis 
or Alibi for the rhetoric of utopian 
architecture
принт на платну / print on canvas
500 x 250 cm, 2014.

Фасада ресторана Заплет,  
Кајмакчаланска 2, Београд /  
Zaplet restaurant fasade,  
Kajmakčalanska 2, Belgrade



Metropolis
акрилик на платну / acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2014.





659
комбинована техника / mixed media 
109 x 114 x 7 cm, 2014. 



Dim Tim ACG
dimtimart@gmail.com
www.dimtimart.wordpress.com

Danijela Mrsulja Vasic and Milenko Vasic work together on art projects since 2011.
Dim Tim Art Collaborative Group was founded 2012.

Solo exhibitions :

Post War, Gallery Belgrade, Mar 5th / Mar 23rd 2015
Cloning, Perpetuum Mobile gallery, Belgrade, Apr 26th / May 10th 2014  
Crypto, Zvono gallery, Belgrade, Feb 21st / Mar 7th 2014
Metamorphosis or Alibi for the rhetoric of utopian architecture, Nova gallery, Belgrade,  
Dec 5th 2013 / Jan 21st 2014
200, National Museum of Montenegro “Atelier Dado” Cetinje, Nov 1st / Nov 22nd 2013 

Dim Tim ACG exhibited at five  group art shows in Serbia, Montenegro and Austria: MKM 
Belgrade, Milutin Milankovic project in Belgrade, Kraljevo City gallery, “J.B.Benkovic” gallery 
in Herceg Novi and Miklautz gallery Gmund Austria.

They had two performances, Interactive an ambivalent in Venice, Italy and The chair for Ai 
Wei Wei in Belgrade, Serbia. They had two land art projects, in Vienna and Herceg Novi, 
Montenegro.

Artist in residence Cite des Arts Paris and study sojourned in Vienna, Venice, Basel, Zurich, 
Geneve.

Dim Tim ACG artwork in collections: Deutsche Telekom Berlin, Wiener Stadtische insurance 
group, Benetton Art Collection, Radix Belgrade, Porto Montenegro Tivat, Kotor, Banja Luka, 
Geneva, Prague, Novi Sad.

They live and work in Belgrade.

Danijela Mrsulja Vasic (1979) received her MA degree in arts 2009 from the Faculty of fine 
arts in Belgrade, currently she is completing her PhD in visual art. Danijela had seventeen 
solo and many group exhibitions. She has seven sculptures in public spaces in Germany, 
Austria, Italy and Montenegro.

Iskra Skiba Vasić (2012)

Milenko Vasic (1952) has exhibited photographs and paintings at nine solo and more than 
forty group exhibitions in Serbia and abroad. He has been awarded many times for his 
photographs.



Jelena Krivokapić

From the Cycle Metamorphosis
Post War Collection

Dim Tim is an artistic association that constructs its oeuvre using 
appropriations, featuring repertoire and critical interpretations of 
historical avant-garde works – their legislature, written credos or 
programmatic acts recreated through projected utopian communities. 
The team that has been exhibiting since 2012 is specific phenomenon 
on the Serbian visual arts scene, simultaneously and unpretentiously 
works from the position of contemporary researchers, chroniclers and 
collectors of a whole corpus of inherited ideas on humanity and social 
utopias. These ideas span from Rousseau’s “social contract” model 
projected on the life of an individual and its collectivity, a consensus on 
the civil code that guarantees a minimum of dignity for each individual, 
inherited set of ideas from the age of Enlightenment, to utopian gestures 
of daily life, legacy dating back to the historical avant-gardes and their 
written credos, and now intuitively or/and systematically integrated into 
the habitus and emancipatory activity of modern man. 

The closest formal models for Dim Tim and the possible plastic 
appropriation of elements are the pre-war avant-garde art movements 
such as Futurism, Cubo-Futurism, Cubism, Constructivism, Suprematism, 
or the interdisciplinary communication and the artwork effectively 
organized within the Bauhaus institution. Having this in mind, the 
key to understanding and reconstructing whole networks of utopian 
architecture and militaristic formations presented in the form of 
modular canvases (dimensions 100x50 cm) and grouped as diptych or 
triptych, drawings, assemblages and ready-made objects – become the 
formative role of the cube and square, the least common denominator, 
plastic and conceptual frame of the new “social contract” and the 
installation specially created for the Gallery Beograd. Kinetically defined 
by initial plans, painted in black, white and grey “color” - geometric 
modules around which artifacts of different origin are organized - 
marked the projected dynamics of growth and the metamorphoses 
of the experimental urban community. Those communities which will 
reconcile the differences between individual and collective, progressive 
technological-industrial processes with work dynamics and scientific 
research, hold a universal aspiration for a higher quality transformation 
of aspects of daily life or visions of the world than any precedent one 
(cycle began in 2012, named Metamorphoses or Alibi for Rhetoric of 
Utopian Architecture). 

However, the artists remind us that the essential and effective 
appropriation in their work is the one organized in discrete plastic 
alterations and turns in regards to the dominant narratives and formal 
aspects of each of the paraphrased artistic movements or declared 
utopian models: “The illusionary overlapping of three-dimensional 
with two-dimensional elements, however, is misleading spectator to 
confusion and at the same time forces him/her to think of machines, 
artificial intelligence, of future landscapes without people or some new 
wars and weapons.” The clear purity of the projected architecture 
and its paradoxes, exemplified in the famous constructions of north 
African pyramids considered as masterpieces of its builders and 
monumental architecture per se – in front of our very eyes suddenly 

are being transformed 
into vertical and rough 
sacrificial altars of enemy 
warriors of the ancient 
Аztecs; the Roman arena 
and the ancient theatres 
stage, masterpieces of 
spatial and acustic clarity 
and communication – are 
unexpectedly transformed 
into their upside down 
reminiscences of closed 
quarry pits and soundproof 
rooms of the 20th century; 
concrete factory buildings 
of the pre-industrial era, 
“cathedrals of the new age” 
constructed at the dawn of 
the 20th century and places 
that provided livelihood 
and gathering space for 
the new working class 
elite – are transformed into 

images of isolated factory chimneys, rhythms of protruding machine 
towers or wartime torpedoes (Semantics Avenue, Amphitheater, 
Metamorphosis-Temple, Cloning and Metropolis).

This and some other appropriations presume an equally skillful and 
lucid research arbitration of its authors: both in the revealing of less 
known historical facts and “historical pockets” that would support the 
memory of some triumphal or tragic events, as well as the controversies 
or suppressed narratives that would relate to the art historian corpus 
and its historiography. Not being taken into serious consideration or 
ever paraphrased in any official history records, neglected historical or 

Изложба Метаморфозе или Алиби за 
реторику утопијске архитектуре, Нова 
Галерија, Београд / Еxhibition Metamorphosis 
or Alibi for the Rhetoric of Utopian Architecture, 
Nova Gallery, Belgrade, 2013/14. 



artistic facts begin to exist as primary sources in the oeuvre of these 
artists integrated into the composition of a new “illusionist painting” 
and ready-made objects. (On the Borders of Europe, Invaders must die, 
Postwar, Metropolis, Push the Sky Away). Consequently, the artistic 
couple will draw attention in their painting On the Borders of Europe 
to the grandiose scale of project Atlantic wall undertaken by the Third 
Reich, the preparation and construction of a strong concrete defensive 
wall along the whole Atlantic coastline1 and confront it with a simple 
paraphrase of its present day remains: planes of horizontal or protruding 
concrete cubic shapes and parapets that although destroyed to their 
foundations in the sand dunes of present day Normandy leave an 
impression of powerful spatial bodies similar to isolated sanctuaries, 
paradoxally or not – in the spirit of recognizable and well-known 
minimalist art sculptures or land art.

As possible plastic and discursive connections linking pieces of different 
historical and architectural compositions seen in their oeuvre and 
presented at this exhibition, the artists underline that: “We have linked 
some war and postwar scenes and lives in these pieces and distilled them 
as postwar alcohol and their often bitter essences presented in color hues 
of gray images whereas poetic is a combination of observed facts and 
tense insecurity that has been present until today. Of course, only if these 
restrained mixed hues were created and proportionally applied to create 
visual music. Our colors are the ones of Bauhaus, therefore these pictures 
were painted in black, white, grey and silver. (…) The grey color could be 
one of the greatest weapons in the arsenal of painter, it functions in this 
case as a forensic tool and has the certainty of scientific evidence.”

In the pieces created in the spirit of Constructivist or Minimalistic 
nomenclature – in appearance close to R. Krauss’ definition of a 
“modernist grid”, this artistic couple recreates a specific oxymoron of 
official art historian corpus – the grid as a positive aspect “of universal 
plastic dynamism” and the idea of humanity on one hand and its 
antithesis a structure of established repercussion and open militarism 
on the other. The final concept of the Post War cycle and the pieces that 
insist on the plastic organization of the wall assemblage as a grid, in a 
specific way demonstrates the very place of this historically “emptied” 
voluntarism and blind motivation of the individual to create a universal 

collectivity. The pieces like Museum, “659”, Memory2 or a Noble Anvil 
simultaneously and most efficiently map the synapses of an emptied 
voluntaristic act around which all utopian visions are organized. The ones 
around which are anticipated elements of its destructive inertia and 
modes of effective collective amnesia or just the opposite: the always 
anew pose questions on the least common denominator, that makes the 
existence of any collectivity sustainable or even desired, the core around 
which a formative will is born, a positive social vision is organized, 
new forms of social contract or modes of community solidarity are 
negotiated. 

The cycle of Dim Tim’s exhibitions under the single title Metamorphosis 
brings to life all kinds of different worlds, active platforms and 
metamorphosis in announcement that each one in its own way, makes 
possible and viable dangerous and exciting discourses on all the 
differences and paradoxes of the contemporary world and its civilization. 
On account of one of these exhibitions entitled “Crypto” the artists 
themselves said: “The poetic of our exhibitions should be found in the 
fact that perception and truth are nothing more then the intersection 
of  individual and universal, specific and absolute,  remembered and 
forgotten, triumph and defeat, arrogance and humility, mythology 
and historical sequence. Contemplating meaning is individual and 
transcendental, people make history and art only reflects it. As Duchamp 
said, the artist is only one half of the “work” the other half belongs to the 
public.

1   The German Wehrmacht project Atlantic Wall (On the Borders of Europe) was 
undertaken with the aim of defending and protecting Europe from “the others” 
(Barbarians ?) as was the former Roman limes. To this day data on this large 
constructional and strategic undertaking and mission seem to have completely 
disappeared form official school text books, historiographical documents and 
specialist archives.

2  Pieces Museum, “659” and Memory are a pretext for a further arbitration 
of the idea of the ”uncountable multitude”, more precisely the idea that the 
linguistic category of collective noun should and could be applied to society 
and its individual. Dim Tim addresses the idea of a victim using as an example 
the number of killed soldiers in one of the last conflicts on the territory of 
former Yugoslavia, victims not in the anthropological or political category of the 
sacrificed, often in the public discourse an excuse for proclamation of premature 
statistics and rekindling political revanchism but from the perspective of tabooed 
rhetoric on recent history and the deteriorated ability of remembrance of a 
community. Dim Tim addresses the “speechless (irreducible) statistics” whose 
paradigm is the piece “659”, a phenomenon that does no only make it impossible 
to ”count” the victims of a war conflict or our ability to show empathy towards 
them – but makes impossible, unviable or seemingly excessive the need for any 
counting, identification and creation of a documentary remembrance corpus.
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