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 Јована Живчић Радовановић већ дуже времена у сликарском поступку, било да је цртеж, акварел 

или уље на платну, рaзматра јединство и различитост међу половима. То се огледа првенствено у 

специфичним кадровима тела, лица или шака, којима се пажљиво обраћа намером да се истакне 

лепота и феномен оба пола, што у њеном живoтном и егзистенцијалном постулату и јесте циљ. У 

средишту слике налази се проблем чулности, додира и љубавне блискости. Упоређујући шаке мушкарца 

и жене, увећаних димензија, могуће је спознати њихов карактер почев од морфолошких особина, 

путености боје коже, маљавости, специфичних цртачких облика који чине зглоб прстију и карактер 

форме ноктију, којима се завршава њихово сликарско читање. Сликарски поглед или кадар у коме 

се ова разматрања одвијају, је заједнички за оба пола. Истраживања теку у правцу шаке жене-шаке 

мушкарца, торзо жене-торзо мушкарца, такође по истом принципу задње стране тела истих варијанти. 

Облици тела посматраних полова су различити, што сам кадар приказане ”слике” јасно казује. 

Маљавост тела је различита, логично, код оба пола, онако како је то природа искреирала.  Кожа, боја, 

скоро да и мирис тела може бити дешифрован мислећи на то шта представља жену или пандан њој, 

мушкарца. Заправо, њени радови и јесу својеврсни аутобиографски запис о спознаји мушкарца и жене. 

Њеном диоптријом то је јасно читљиво, чак попут лупе веома сазнајно, у сталном откривању и увиђању 

различитости и лепоти мушкарца и жене.

Анђелка Бојовић



Из циклуса Шаке VI
2016, комбинована техника, 35x50 cm

From the cycle Hands VI
2016, mixed media, 35x50 cm
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For a long time, Jovana Živčić Radovanović has been exploring in her painterly procedure, whether it be 

drawing, watercolor or oil on canvas, the sameness and difference between the sexes. In accordance with 

her life and existential postulates, her aim is to highlight the beauty and phenomenon of both sexes which 

she primarily does y by a specific framing of the body, face or hands. The issue of sensuality, the touch and 

amorous closeness is central to the picture. By comparing the hands of a woman and a man, enlarged in 

size, it is possible to gain an insight into their character starting with their morphological characteristics, 

the sensuality of the their skin color, their hairiness, specific drawing forms that depict the joints of the 

fingers and ending her painterly reading with the character of the fingernails’ shape. Her reflection on the 

issue is located in the painter’s gaze or frame that is mutual for both sexes. The exploration is focused on 

the woman’s hand – man’s hand, woman’s torso – man’s torso and following the same principle she depicts 

the back of their bodies with the same variants. The body forms of the observed sexes are different, as it 

can clearly be seen in the frame of the depicted “image”. The difference in body hairiness of both sexes 

is logical, it is shown as nature has created it. The skin, color, almost the smell of the body - it can all be 

decoded thinking of what represents the woman or her counterpart the man. Actually, her works are a 

specific autobiographical record of her insight into the male and female. This can clearly be read out of her 

very insightful perception, as if she looked through a magnifying glass, constantly revealing and perceiving 

the diversity and beauty of man and woman. 

Anđelka Bojović
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50x35 cm

From the cycle Hands II
2017, mixed media
50x35 cm

Из циклуса Шаке I
2013, комбинована техника

50x35 cm

From the cycle Hands I
2013, mixed media
50x35 cm



www.galerijabeograd.org


