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Пропулзија тела

Серија радова названих Пропулзија тела, настала је у једној од ранијих фаза 
Грачнеровог истраживања односа између празног и пуног простора, вертикале и 
њених могућих простирања, односно питања целине и њених саставних делова.  
То су, уједно, и основне теме Ивановог досадашњег рада. Релације између 
појединачних елемената и групе, као њихове унапред задате, или само могуће, 
позиције, преиспитују се кроз поступке раздвајања и сједињавања; цепања и 
продирања, на једној, али и припајања, надградње на другој страни.

Материјали које користи, дрво и метал, доприносе естетској вредности његових 
радова управо кроз проширивање листе поменутих дуалности, односно 
допуњавајући је контрастима између топлог и хладног, меког и тврдог, глатког и 
рустичног, али и светлог и тамног или рефлектујућих и мат површина.

Пропулзија тела, у том смислу посматрана, јесте тражење одговора на вечито 
питање да ли су целина или јединство уопште могући. Пропулзија, односно кретање, 
гурање напред, за Грачнера представља позив на преиспитивање међусобних односа 
масе и њеног окружења, притисака и отпора који у том односу настају, односно 
активних и пасивних принципа.

Минималистичке форме кроз које Иван прелама свет око себе, на првом месту 
представљају његов покушај да пронађе склад и равнотежу међу сукобљеним 
елементима природе, али и самог човека. У његовим радовима форма пулсира 
од могућих напетости, али крајњи циљ Грачнерових ликовних преиспитивања 
увек је пронаћи тачку баланса, мира, тачку у којој је сукоб на тренутак заустављен, 
разрешен.

Иван Грачнер нам серијом Пропулзија тела представља своја размишљања на тему 
покрета и немира, вечите несталности и тензије који карактеришу људску судбину, 
али његови одговори су веома комплексни, равнотежа је привремена, а целина увек 
доведена у питање. Исход свих напора да се успостави склад, само је тренутак у коме 
нам делује да је тако. Тренутак који је Грачнер зауставио да би смо га боље видели, у 
коме је вечити немир стао да би нам омогућио да очувамо илузију.

Јелена Николић Вановић, 
теоретичар уметности и медија
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Body Propulsion

Artwork series named Body Propulsion, originated in one of the earlier stages of 
Gracner’s research concerning exploration of the interrelation between empty and 
occupied space, the vertical and its possible extent, i.e. the question of entirety 
and its integral parts. Simultaneously, those have been fundamental topics of Ivan’s 
work so far.  Relations between individual elements and a group as their position, 
previously set, or merely possible, are reviewed by means of separation and merging 
practice; fission and penetration on one hand, and fusion, elevation on the other.

Materials used, wood and metal, contribute to esthetic value of his works specifically 
by broadening the list of dualities mentioned, enhanced by juxtaposing warm and 
cold, soft and hard, smooth and rustic, but light and dark as well or reflecting and 
matt surfaces. 

Body Propulsion, observed in this effect, is looking for the answer to everlasting 
question if entirety or unity is even possible. Propulsion, i.e. moving, pushing 
forwards, for Gracner represents an invitation to examine interactions between 
volume and the spatial context, pressures and reactions generated within the 
exchange, namely active and passive principles. 

Minimalistic forms Ivan uses to refract his surroundings, primarily represent his 
attempt to find harmony and balance amidst conflicted elements of the nature, yet 
in the man himself. In his works form vibrates with potential tension, but the final 
objective of Gracner’s art revisions has always been finding the point of balance, 
peace, the place where the conflict is, temporarily, at a standstill, resolved. 

Ivan Gracner’s series Body Propulsion presents his contemplation on movement 
and restlessness, eternal volatility and distress characterizing human fate, although 
his answers are very intricate, equilibrium temporary, and entirety constantly 
questioned. The outcome of all efforts to establish harmony is merely an instant 
when it appears to be achieved. The instant Gracner paused to enhance its 
recognition, holding the eternal unrest still to enable us preserve the illusion.

Jelena Nikolic Vanovic,  
Art and Media Theoretician 
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