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ВАКУУМ
„…Техничке слике су промениле логистику перцепције и тако, ретроактивно,
преструктуирале читаво поље уметности….
…Са појавом филма постаје јасно да се један окамењени свет разлетео у хиљаду комада
и да смо, попут флајера, почели тумарати између тих фрагмената…” (Јован Чекић „Реалне транзиције”, Магија транзиције: од реалног ка дигиталном, ПГБ, 2015, Београд)

Управо ови изводи из текста о фотографији, отварају могућу позицију за посматрање радова
две младе уметнице, Ање Тончић и Дуње Ожеговић у Продајној галерији „Београд”. Изложба
носи назив „Вакуум”, простор без кисеоника у коме не делује сила гравитације, место без
ослонца.
Рођене половином деведесетих година прошлог века, у време технолошке револуције
планетарног, интернет повезивања, одрастају с експанзијом визуелног постварења слике,
њене пуне екстензије. Слика путује, говори, упозорава, прети, открива, контролише,
једноставно: свеприсутна је у делићу секунде. Створен је један нови, виртуелни свет. Промена
је обележила сваки сегмент живота, обликовала креативне потенцијале младих. Фотографија
и филм су, стога, основни медији за едукацију визуелне писмености, примарно искуство,
статични трен и нарација покретне слике.
Ања и Дуња исписују, наизглед, два различита рукописа, од материјала који користе до
представе коју стварају. Заједничко им је одсуство колорита, раде са не-бојама, црном и
белом, која је код Ање Тончић подлога, бело сликарско платно и папир.
Дуња Ожеговић ради на папиру који нестаје у црно-белом пастуозном бојеном наносу.
Окамењена екранска структура боје, као пепео слика сагорелих у пикселима који су је
уништили, али и маса која чува нове представе, које настају и нестају, готово истовремено.
Ови мали „рељефи” сликају пукотину у времену између краја и почетка, „слику” у којој је све.
Њене почетке проналазимо и у серијама фротажа Ере Миливојевића, настајалих деведесетих
година прошлог века као коментари времена прелаза слике из њене аналогне у дигиталну
реалност и нови живот. Екранска слика је усисала, готово, комплетно знање и искуство
цивилизације и постала „живи” феномен нашег времена, гурнула нас у вакуум простор и
ишчекивање њене нове реалности.

На сликама Ање Тончић се појављује та реалност, у „крупном плану”, свет чула, таласне
фреквенције, звуци, кретање, све црно-бело. Симулације покрета на платну или папиру,
откривају природу те вибрације, унутрашњи покрет призора. Слика егзистира као фрејм
неког филма у коме, као било, пулсира „бесконачно” време или простор без времена, вакуум
простор. Отклон самозагледаности, сведен и чист је упозоравајуће огледало егзистенцијалног
немира и неизвесности који, пред посматрачем, потврђују своје присуство и постојање
самима собом.
Формалним описом радова открива се унутрашња нарација и суштинска блискост ова два
ликовна језика. Основним елементима класичног појма слике, трансформисану „говором иза
платна”, враћају је у простор, сажето и хармонично упућују једна на другу и наговештавају
њену нову природу отворену за пријем чула.
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Dragica Vuković

VACUUM
“…Technical images have changed the logistics of perception and thus retroactively,
restructured the entire field of art…
… With the appearance of film, it became clear that a petrified world was shattered into a
thousand pieces and that we like fliers, began to wander between these fragments… ”
(Jovan Čekić, Realne tranzicije, Magija tranzicije od realnog ka digitalnom, (Real Transitions:
From Real to Digital), PGB, Belgrade, 2015

These excerpts from the text on photography offer a possible stance for observing the works of
two young artists Anja Tončić and Dunja Ožegović on display in the Sales Gallery “Belgrade”.
The exhibition is called “Vacuum”, a space devoid of oxygen in which the force of gravity does not
apply, a place with no point of support.
Born in the mid-1990s, at the time of the technological revolution of the planetary internet
connection, they grew up with the expansion of the visual realization of the image, its full
extension. The image travels, speaks, warns, threatens, reveals, controls, simply: it is all present
in a split second. A new, virtual world has been created. The change marked every segment of life,
shaped the creative potentials of young people. Photography and film are, therefore, the basic
media for the education of visual literacy, the primary experience, the static moment and the
narration of the moving image.
Anja and Dunja write, seemingly, two different manuscripts, from the material they use to the
image they create. What they have in common is the absence of color, they work with non-colors,
black and white, which is Anja Tončić’s background, the white canvas and paper.
Dunja Ožegović works on paper that disappears into a black-and-white paste like coating.
The petrified screen structure of color, like the ashes of images burned in the pixels that
destroyed it, but also the mass that preserves new images, that develop and disappear, almost
simultaneously. These small “reliefs” paint a crack in the time between the end and the beginning,
the “image” that contains everything . Its origins can be found in the series made in the frottage
technique by Era Milivojević, created in the 1990s as comments on the time when the transition
of the image from its analog to its digital reality and new life took place. The screen image has
almost absorbed the complete knowledge and experience of civilization and has became a “living”
phenomenon of our time, it has pushed us into a space of vacuum and the anticipated new reality.

That reality is seen in Anja Tončić’s paintings as a “close-up” of the world of senses, wave
frequencies, sounds, movement, all in black and white. Simulations of movement on canvas or
paper reveal the nature of that vibration, the inner movement of the image. The painting exists
like frame of a film in which, as a rhythm, it pulsates “infinite” time or space without time, vacuum
space. Deviation of the self gaze, reduced and clear is a mirror that warns of existential unrest
and uncertainty which, in front of the observer, confirm their very presence and existence by
themselves.
A formal description of the works reveals the internal narration and the intrinsic closeness of
these two visual languages. The basic elements of the classical concept of the image, transformed
into “speech behind the canvas”, return it to space, concisely and harmoniously point to each other
and hint at its new nature open to the senses.
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