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Вртлог, живот, игра – Покретне слике – Поглед уназад

Јелена Трајковић припада генерацији која одраста и формира се, као особа и уметник, у
времену експанзије слике-екрана који прекрива све сегменте свакодневице. Њена потреба
да се суочи са “сликом“ и “покретом”, у крајњем исходу, какофонијом и притиском на чула,
чини се логичним одговором на све сложеније еманације тако упућених порука. Изложбу у
Продајној галерији ”Београд”, у конструктивном смислу, карактерише промишљена сценичност,
коју сликовито подвлачи фокусирани “поглед уназад”- осврт или један летимични, интимни гест
“погледа преко рамена”! Креативни одговор уметнице се, низом секвенци “враћа”, расчлањује
слојеве и свеприсутне парадигме, обликује сопствени израз у композицији коју формира
преплет линија – покрета, са могућношћу читања на неколико нивоа.

Онај основни, чини линија која дефинише форму, људску контуру и на начин једноставне
поруке коју даје наративни вез, присутан у сећању, води даље, ка почетку покрета слике.
Фигура се мултипликује, мења боју, као да пролази кроз призму, и понављањем (кадрирањем
секвенци) симулира покрет, исти онај који је створио филм, нови медиј с краја 19. и почетка
20. века. Близак овом ликовном размишљању је рад америчког уметника Бруса Најмана
(Bruce Nauman) који свој неонски фигуративни приказ светлосном манипулацијом “оживљава”,
разнобојне контуре фигура уводи у међусобне односе, симулира радњу. Јелена Трајковић
сугерише поруку, њен покрет ступа у простор из спиралног оквира који се обзнањује као
писмо из прадавног свитка. Атмосфера коју ствара овај приказ у галеријском простору,
одише свежином као лепа, једноставна мисао за коју се не зна одакле је дошла и сада је ту,
у свој својој јасноћи. Овако сачињена конструкција готово потпуно условљава композицију
рада Јелене Трајковић, испољену цртежима покрета. Суптилна форма балетског играча, као
испољена лепота, излазак у простор, улазак у живот, почетак игре. Енергија и директност
младости, својим језиком у умећем призивају друге блиске медије и преиспитивањем утисака
на које оне упућују, даје свој одговор на, скоро заглушујућу, визуелну буку која је окружује. У
галеријском простору, рад постаје место сусрета и повезаности чула, успоставља сагласје и
хармонију погледа који слуша и покрета који гледа. Крајњи исход овог плана посматрања је
приказ који благотворно делује на посматрача.

Излужбу чине две групе радова обједињених у називу
„ВРТЛОГ, ЖИВОТ, ИГРА - ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ - ПОГЛЕД УНАЗАД“:
- 11 појединачних радова, који својом поставком граде једну целинуопросторену слику:
(дрво, поликарбонат фолије, дигитална штампа)
1. 150x200x5cm
2. 138x50x5cm
3. 127.8x50x5cm
4. 125.6 x50x5cm
5. 120.6x150x5cm
6. 107.2x175x5cm
7. 97.5x100x5cm
8. 86.7x75x5cm
9. 80.6x175x5cm
10. 65x145x5cm
11. 56.7x122x12cm
- 20 цртежa на паус папиру урамљених у рам кутије димензија 51x39x3cm
(дрво, стакло, паус папир, оловка, акрил)

Захвалност
Захваљујем се на подстицајним идејама, стилској корекцији и подршци у
реализацији изложбе: архитекти Васки Кулић и вајару Рајку Попивoди
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Dragica Vuković

Vortex, Life, Dance – Moving Pictures – a Look Backwards

Jelena Trajković belongs to the generation that has matured and been formed, as a person and
artist, in an age when all aspects of our daily life have been covered by the expansion of the
picture-screen. Her need to confront the “picture” and “movement”, its cacophony and pressure
on the senses, in its final outcome, seems like a logical answer to the all the more complex
emanations of thus directed messages. In its constructive sense, the exhibition in the Sales Gallery
Beograd, is characterized by a thought out scenicity that is vividly underscored by a focused “look
backwards” – looking back or one brief, intimate gesture of “looking back over one’s shoulder” !
The artist’s creative response is to “go back” by a series of sequences, break down the layers and
all the present paradigms thus shaping her own expression in a composition that is formed by an
overlapping of lines-movements, that can be read on several levels.

The basic one is the line that defines the form, the human contour and in the manner of a simple
message delivered by the narrative embroidery present in memory, leads further on towards the
beginning of the movement of the picture. The figure multiplies, changes color as if going through
a prism and by repetition (sequence framing) simulates movement, the same type as was created
by film, the media that was new at the end of the 19 and beginning of the 20 century. Close to
this kind of visual reflection is the work of the American artist Bruce Nauman who “animates” his
neon figurative images by manipulating light, bringing differently colored contours of figures into
mutual interaction, simulating activity. Jelena Trajković suggests a message, her movement enters
space from a spiral framework that discloses itself as if a writing system from an ancient scroll.
The atmosphere that this image creates in the space of the gallery emanates with a freshness
as does a beautiful simple thought whose origin is unknown but is now present in all its clarity.
The composition of Jelena Trajković’s work, expressed in drawing movement, is almost completely
conditioned by such a construction. The subtle form of a ballet dancer, as exposed beauty,
stepping into space, entering life, the beginning of dance. The energy and directness of youth with
its language and skill evoke other similar media and by reexamining impressions that they refer
respond to the almost deafening visual noise that surrounds it. Showcased in the space of the
gallery the piece becomes a point where the senses meet and interrelate establishing accordance
and harmony of the look that listens and the movement that looks. The end result of this kind of
observation is an image that has a beneficial effect on the viewer.

The exhibition consists of two groups of works united under the title
Vortex, Life, Dance - Moving Pictures - a Look Backwards

- 11 individual pieces showcased to construct one whole – an image part of
part of the gallery space
(wood, polycarbonate foils, digital print)

1. 150x200x5cm
2. 138x50x5cm
3. 127.8x50x5cm
4. 125.6 x50x5cm
5. 120.6x150x5cm
6. 107.2x175x5cm
7. 97.5x100x5cm
8. 86.7x75x5cm
9. 80.6x175x5cm
10. 65x145x5cm
11. 56.7x122x12cm
- 20 drawings on tracing paper framed in box frames dimensions 51x39x3cm
(wood, glass, tracing paper, pencil, acrylic paint)
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