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Јелена Кривока�ић

О опусу Драгане Жаревац и видео инсталацији
Још је�ан окре�

Стасавала на најбољим узорима историјске концептуалне
уметности и радикалних извођачких пракси у оквирима body arta и
перформанса, Драгана Жаревац припада оној генерацији уметника
која ће две деценије касније у свој рад осим горе поменутих,
потпуно природно и зрело интегрисати нека од највиталнијих
решења видео уметности, с почетка само незаобилазног
документарног пратиоца ових извођачких пракси. Видео уметност
и настаје као непосредни запис о телу, запис који се одиграва и
бележи у реалном времену интеракције овог тела у односу на
његово непосредно окружење. Временом, она ће прерасти у индекс
једне софистицираније и накнадно инкорпориране визије телесног,
као и у самосталну уметничку дисциплину чија ће најбоља пластичка
и идејна решења настати управо на граничним линијама ова два
медија, перформанса и видеа – Нем Џун Пејка, Вита Акончија и Била
Вајоле (Nam June Paik, Vito Acconci, BIll Viola).
У видео филмовима и инсталацијама Драгане Жаревац очитавају
се фрагменти и коментари на неке од кључних политичких, родних
и европоцентричних наслеђених традиција мишљења и митова
савременог човека. У најчешћем монтажном поступку овог рада
усаглашава се чисто филмска прича – документарне или псеудодокументарне садржине у чијем је средишту сам човек са овом
атрофираном способношћу сећања, заточеник сопствене историје
или актуелне политичке ситуације, са једне, у комбинацији са
оживљавањем ритуалних, аудио-визуелних елемената блиских
грађењу слојева сликарске материје или интерпункцијама
минималистичких музичких партитура, са друге стране. На неким од
ових основних претпоставки, развиће се у наставку један оригиналан
формални и концептуални приступ делу и телу који отварају нека
од кључних питања прерасподеле постојећих политичких, родних
или акустичних ауторитета на оне које можда тек треба да настану
(И�еалан брак, 2001; Полови, 2005).
Радови са којима почиње моје сећање на опус Драгане Жаревац
су one-track видео филмови настајали 90-тих година у француској
имиграцији, времену једновременог одигравања грађанских ратова
на територији бивше Југославије и као директна реакција на њих. У
покушају ревидирања питања односа према сопственој традицији
и историји, видео филмови под називима Savati, Evagitto, Non Nobis
или Edification de Scutari (1991-2000) – представљали су неке од

најбољих синергија слике и звука: слике дефрагментисаног тела и
његове урушене меморабилне перформативности, ентитета који
се помаља и ишчезава иза вибрантног екранског ткања, попут live
streaming епифаније електронске слике. Глас је тај чије модулације
у овим радовима – средњевековне оријенталне или савремене
атоналне вокализе - мобилишу и чине одрживим постојање
овог сензибилног тела електронске слике или можда анонимног
колективног тела нације (пуног речите љубави и носталгије према
сопственој прошлости), у овом несигурном покушају оживљавања
склада између једне званичне историје и сопственог потенцијала
сећања.

Ефемерни меморијал / Ephemeral Memorial, видео инсталација / video
installation, Галерија КЦБ / Gallery KCB, 2008.

Звук-слика временом у раду ове уметнице престају да буду форме
идеалне аудио-визуелне синтезе, а гласовна вокализа осовина
која усмерава „пулсацију“ јединствене електронске слике и
организује игру њених формалних елемената. То у наставку чини
да глас, тачније изолована нулти тачка његове артикулације – дах
и дисање, постају метафоре за изворну покретачку снагу живота,
али и реални звучни агенси који ометају и озбиљно нарушавају
сваки покушај етаблирања било које јединствене визије света. Дах
је тај који се у односу на укупан корпус видео рада ове уметнице
постепено конституише као окидач и иницијална енергија, индекс
и ретроактивни запис не више неког апстрактног субјекта и његове
„отелотворене“ визије света, већ „унутрашњости“ једног чулног
тела, највероватније тела жене у активном дослуху и рањивој
отворености у односу на његово непосредно друштвено окружење.
О простору ове интеракције „чулног тела“ у односу на његово
просторно окружење можда најбоље у прилог говори исказ саме
уметнице, а поводом једне од њених најкомплекснијих видео

инсталација под називом Ефемерни меморијал који третира
проблем тела у концентрационим логорима (Галерија КЦБ, 2008). По
њеном схватању: „Проблем �ела у концен�рационим логорима“, у
овом раду конституисан као место сећања или простор материјалне
евокације тортуре тела, „није само социолошко или �оли�ичко
�и�ање, већ �и�ање које за�ире у најин�имније �ре�с�аве и
�ерформа�ивнос�и со�с�веног �ела. Оно за�ире у �и�ања
�ор�уре ин�имног, осећања кривице или за�вореног �рос�ора.“
Са Ефемерним меморијалом, као и са видео инсталацијом насталом
две године касније под називом Жене, жене (Салон МСУБ, 2010),
не суочавамо се као гледаоци са надирањем прекорачене интиме
уметнице или са неким од милитантних облика феминистичког
исказа. У обе ове видео инсталације, готово видео амбијенте, кроз
одговарајући састав акустичких пројекција подржана је и визуелна
репрезентација женских ликова као стубова или тела уметнице
у пози античке оранткиње; хијератика узвишене патње идеалног
скулпторског тела, кроз мрежу анонимних женских тела којима
се алудира на простор небројивог мноштва у концентрационим
логорима. На један сасвим оригиналан начин материјализовани
су изглед и акустика древних храмова, изоловане просторне
евокације тишине и гласа, глуве собе концентрационих логора или
реализовани сасвим непознати простори аудитивно-визуелних
суспенса. Простори речите ћутње њених актера, гласова у самом
покушају артикулације, времену прегнантног дисања, отвореног
нарицања или радосног певања – организовани су тако у читаве
мреже овог материјализованог простора суспенса и оног који
описују зазорно жене у јавном простору галерије. Овакве
нестабилне акустичне мреже тела које су покренуле неке од
најдубље сакривених страхова, зебњи, места проживљених боли
или жудњи једне цивилизације (наличја њених њених тријумфалних
наратива о ратовима, миграцијама, рушилачким силама природе)
– испричане су опет и пре свега кроз сећање тела жене (О�оле�и:
срећа која нес�аје, 55. Октобарски салон, 2014).
Још је�ан окре� је мултимедијална инсталација са синопсисом
оригинално осмишљеним за излагање у Продајној галерији
„Београд“. Уметница ово сећање �ела жене оживљава у
специфичном аутобиографском наративу и у контексту аутоимуне
болести која за последицу има потпуну дегенерацију мишића и
урушену архитектуру тела која води ка потпуној непокретности.
Сугестија готово опипљиве границе физичке издржљивости
и духовне немоћи једног тела, бола опеваног и временски
конзумираног у естетици жудње и плесној архитектоници
аргентинског танга – акцентована је просторним размештајем
две видео пројекције. Једне, која оживљава снагу меланхоличног
танга, у дуалистичким ритмовима песме која поручује „�вој умор
о� живо�а, и моја жеља �а се борим“ Рубена Хуареза, трасира

вертикалну осовину два играча и кичму живота око које се одвија
борба на живот и смрт, конфронтирање мушког и женског принципа,
телесне атрофије и екстатике, борба дуалитета унутар самог бића
или она унутар сваког појединачног интерперсоналног односа.
И оне друге пројекције, са представом непокретног женског
лица, тела хоризонтално положеног на тло у стању изоловане
медитације, покушају непрестаног успостављања психофизичке
равнотеже или затеченог у афекту плача којим се тело увек изнова
растерећује сваког сувишног емоционалног афекта и суочава са
идејом о сопственој смртности. Круг се наставља са оживљеним
хоризонталним ритмовима полице са флашицама конзумираних
лекова, хемијског агенса испијеног за потребе веће покретљивости
мишића и успоравање неумитног тока дегенеративне болести
која би уметницу у скорој будућности везала за инвалидска
колица; својеврсног ready made-а и парадоксалног индекса
тела конзумираног и опсталог искључиво захваљујући модерној
фармацеутској индустрији.
А затим поново и опет заокружује се визуелно и кореографски:
још је�ан (�)окре�! Онај који је опцртао кореографију тела бола,
атрофије и жудње у једном јавном простору каква је галерија, тела
у покушају оживљавања снаге меланхоличног танга, „�ог збира
с�рас�и за живо�ом и �ораженос�и који чине осећај којим се
�леше �анго“, непрестане игре на живот и смрт, између живота и
смрти, игре „...�ре�ознавања и усклађивања оног нас�рам себе,
наизменичног усмеравања снаге и конс�руисање је�ног �рећег
�ела које се јавља између �воје који су се �ре�ознали и ускла�или
и између себе и са музиком и ри�мом. То �реће, �анго-�ело је
неш�о као љубав, неш�о ш�о ос�аје ка� се угаси меморија наших
�ела.“ (Д. Жаревац). Профилисање и естетизација механичког,
спроводи се кроз суптилно превазилажење дегенеративних
стања у естетизовану мотрицистику тела и простор игре или
медитације који оно описује. Транспоновање меланхоличних или
трагичких биографских наратива у ритам сензуелне и еротске
енергије и ритмова дисања – представљено је и на оригиналан
начин заокружено, суочавањем и колизијом две слике и зидном
инсталацијом у оквиру јединственог „просторно-визуелног“ склопа
у галерији. Још је�ан окре� могли бисмо описати и као граничну
линију између поља перцепције и значења, односа видљивог и
невидљивог, значења и смисла, или разумети криз парафразу
утицајне филозофкиње Лус Иригарај (Luce Irigaray), о два погледа
на феноменолошку филозофију живота: једну традиционално
именовану „филозофијом бића“ коју она означава као превасходно
мушку и као„филозофију (обавезујућег) заборава“ и ону другу,
коју она именује „филозофијом �исања“, виталним извором сваке
перцепције једног живота и мере обавезујућег „женског акта
сећања“.
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Tango valido, 3мин20 бескрајна петља
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3 стаклене полице
270 празних бочица лека „Местинон“
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Tango Natural
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Композиција: Después, Tango, Hugo
Gutiérrez, 1944.
Текст: Homero Manzi
Изводи: Rubén Juarez 1973.
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One More Turn
Video installation

Tango valido, 3min20 loop
Peace, 2min loop
3 glass shelves
270 empty bottles of the drug "Mestinon"
Camera and editing: Vladan Obradovic
Choreography and dance: Sonja Zivanovic Tango Natural
Exhibition production: Vladan Obradovic,
Nikola Mladenovic
Music: Después, Tango, Hugo Gutiérrez, 1944
Lyrics: Homero Manzi
Interpreted by: Rubén Juarez, 1973
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Jelena Krivokapić

On the Dragana Žarevac Opus and the Video
Installation One More Turn

disappears from the vibrating video monitor’s weft, like a live streaming
epiphany of an electronic image. In these pieces it is the voice whose
modulations – medieval oriental or contemporary atonal vocalizations
– mobilize and sustain the existence of this sensitive body of the
electronic image or maybe the anonymous collective body of the nation
as well (full of eloquent love and nostalgia towards one’s past) – in this
uncertain attempt to revive the harmony between an official history and
one’s own potential of memories.

Witnessing some of the best examples of historical conceptual art
and the radical practices within body art and performance, Dragana
Žarevac belongs to that generation of artists who two decades later,
apart from the above mentioned artistic practices, in her work maturely
incorporated some of the most vital solutions of video art as well, in
the beginning only as unavoidable documentary forms accompanying
these performing practices. Video art originated as a direct record of the
body, the real time evidence of the interaction of the body in relation
to its immediate environment. In time, it will eventually evolve into an
index of a more sophisticated and subsequently incorporated vision of
the corporal as well as an independent art discipline whose best plastic
and conceptual solutions originated on the very boundary lines between
the two media, the performance and the video – by Nam Jun Paik, Vito
Acconci and Bill Viola.
Dragana Žarevac’s one track video and video installations present
comments on some of the key political, gender and Eurocentric inherited
traditions of thinking and myths of the modern man. The most often
used editing procedure in this work, on one hand harmonizes a pure
film story – documentary or pseudo-documentary plot in whose centre
is man himself with an atrophied ability to remember, a prisoner of
his own history or the current political situation – in combination with
ritual audio visual elements reviving the structuring layers of painting
matter or punctuations of minimalist music scores on the other hand. An
original formal and conceptual approach to the artwork and the body,
will be developed around some of these basic presumptions on the
redistribution of the key existing political, gender or acoustic authorities
to the ones that may just become in the future (Perfect Marriage, 2001;
Sex, 2005).
My recollections of Dragana Žarevac’s opus begins with the one track
video she made in the 90s, as a direct response to the civil wars wagging
on the territory of former Yugoslavia while she was an immigrant in
France. In an attempt to revise the question of one’s attitude towards
one’s own tradition and history, video films entitled Savati, Evagitto, Non
Nobis or Edification de Scutari (1991-2000) – represent one of the best
synergies of sound and image: representations of a defragmented body
and its collapsed memorable performativity, an entity that emerges and

И�еалан брак / Perfect Marriage, видео / one track video, 2001.

With time, the sound-image in the artist’s work ceased being the
forms of ideal audio-visual synthesis and the voice stopped being the
factor that directs the “pulsation” of the specific electronic image and
organizes the play of its formal elements. Further on, it make the voice,
or, more precisely, the isolated zero point of its articulation – breath
and breathing become metaphors for the genuine driving force of life as
well as the real sonic agents that interfere with and disrupt any attempt
to establish a single vision of the world. The breath, in relations to the
total corpus of the artist’s video work, is gradually constituted as the
trigger and the initial energy, the index and a retrospective record, not
of an abstract subject and its “embodied” vision of the world but of
the “interior” of a sensual body, most probably the body of a woman
in active collusion and vulnerable openness to its immediate social
environment.
Maybe the artist herself speaks in the best way about the interaction
of the “sensual body” with its spatial environment, on the occasion of
showcasing (KCB Gallery, 2008) her most complex video installation

entitled Ephemeral Memorial that deals with the problem of the
body in concentration camps. In her opinion” The issue of the body in
concentration camps”, is positioned in this piece as the place of memory
or a space of material evocation of the torture the body endures, “is
not just a sociological or political issue, but an issue that encroaches
into the most intimate notions and performability of one’s own body. It
encroaches upon the issue of torture of the intimate, feeling of guilt or
closed space.”
When looking at this video installation, and the one made two years
later, entitled Women, Women, (Salon MSUB, 2010), as observers we
are not confronted with the invasion of the artist’s exceeded intimacy
or with one of the militant feminist statements. These two video
installations almost video ambients present an appropriate composition
of acoustic projections that support different visual representation
of female figures anticipated as columns or the female body of the
artist represented as an orant of ancient or early Christian art; in the
hieratic gesture of sublime suffering, posture of an ideal sculptural body
presented through a network of anonymous female bodies that alludes
to the space of uncountable multitudes of bodies in concentration
camps. In a distinct original manner they have all materialized the
appearance and acoustics of ancient temples, the isolated spatial
evocations of silence and voice, the soundproof rooms of concentration
camps or realized completely unknown spaces of audio-visual suspense.
Spaces where the protagonists engage in eloquent silence, voices in
the very attempt of articulation, time of pregnant breathing, open
wailing or joyous singing – are thus organized in whole networks of the
materialized space of suspense as well as limits of abhorrence in the
public space of the gallery. Such unstable acoustic networks of bodies
that have initiated some of the deepest hidden fears, anxiety, places of
experienced pain or the yearnings of a civilization (the dark side of its
triumphal narratives of war, migrations, destructive forces of nature) are
re-told and almost exclusively through the recollections of a feminine
body (Resist: disappearing happiness, 55th October Salon, 2014).
One More Turn is a multimedia video installation with a synopsis
originally written for showcasing in Gallery “Beograd”. Recollections
of a feminine body are brought to life in this specific autobiographical
narrative within the framework of an autoimmune disease resulting in
a complete degeneration of muscles and a collapse of the body posture
which leads to a total inability to move. There is a suggestion of an
almost palpable limit to physical endurance and spiritual vulnerability
of the body, time consumed and pain portrayed through an aesthetics
of desire and the dance architecture of the Argentinean tango –
underscored by a spatial allocation of two video projections. One of
them, projects the power of the melancholic tango in the dualistic
rhythms of a song performed by Ruben Juarez that transmits: Your
fatigue of life, and my desire to fight, outlines the vertical axis of the

two dancers and the backbone of life around which the battle of life
and death is fought, the confrontation of the male and female principle,
corporal atrophy and aesthetics, the dualist struggle within the very
being as well as the one within every single interpersonal relationship.
The other projection shows the image of a motionless woman’s
face, a body horizontally laid out on the ground in a state of isolated
meditation, in an attempt to attain a psychophysical balance or caught
in an affect of crying which alleviates the body of any surplus emotional
affect and confronts one with the idea of one’s own death. The work
continues with the animated horizontal rhythms of the shelf with bottles
of medicals, chemical agent consumed for better muscle mobility and
for slowing the inevitable process of the degenerate disease that would
confine the artist to the wheel chair in the near future; a kind of readymade and paradoxical index of the body consumed and surviving only
owing to the modern pharmaceutical industry.
Then again and once more the visual and the choreographic are rounded
off in: one more turn, one more movement! The one that outlined the
choreography of the body in pain, body atrophy and body desire in a
public space of a gallery, bodies in an attempt to revive the power of
the melancholic tango, “the dance that combines a passion for life and
feeling of dismay”, a continuous dance of life or death, between life and
death, a play of “...the recognition and harmonizing of the one facing
you, an alternating channeling of power and construction of a third body
that appears between the two people who have recognized each other
and harmonized among themselves and with the music and rhythm. The
third, the tango-body is somewhat like love, something that remains
when the memory of our body fades.” (D. Žarevac) Profiling of the
mechanic is conducted by a subtle transformation of the degenerative
body states into an aestheticized kinetics of the body and the dance or
space for meditation it describes. Transposition of the melancholic and
tragic biographical narratives into a rhythm of sensual or erotic energy
and rhythm of breathing – is presented in an original way rounded off
by the confrontation and collision of two images and a wall installation
within the unified “spatial-visual” gallery unit. One more turn can
be described as the boundary between the field of perception and
meaning, the relationship between the visible and the invisible, meaning
and sense, or understood through the interpretation of the influential
female philosopher Luce Irigaray on the two phenomenological stands
regarding the philosophy of life: one traditional named “philosophy
of Being” which she marks as primarily male and as a “philosophy of
(mandatory) forgetfulness” and the other, she names as “philosophy
of Breathing”, the vital source of any perception of life, a measure of a
mandatory “feminine act of remembering”.
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