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Ништа	  не	  одбацити,	  свему	  своје,	  и	  говор	  и	  слику	  	  -‐	  то	  је,	  у	  неку	  руку	  мото	  модернистичког	  и	  
концептуалног	  слиакрства	  у	  комe	  	  чињенице	  добијају	  	  сасвим	  нови	  смисао.	  У	  њему	  није	  ништа	  
завршено,	  увек	  траје	  уметнички	  поступак	  рађања	  слике	  и	  од	  материјала	  чију	  намену	  треба	  
редефинисати.	  Ти	  материјали	  у	  индустрији	  доживљавају	  рециклажу	  у	  уметности	  остварују	  
метафизички	  концептуално	  писмо	  (преобрађање	  материјала	  у	  слику,	  слику	  у	  језик).	  

Том	  методом,	  своје	  слике	  остварује	  и	  Наташа	  Прљевић,	  које	  је	  под	  наѕивом	  „(Де)конструкције“	  
излагала	  у	  Градској	  галерији	  у	  Ужицу.	  Наташа	  је	  рођена	  1986.	  године	  у	  Титовом	  Ужицу,	  
дипломирала	  је	  на	  Академији	  уметности	  у	  Новом	  Саду	  на	  ликовном	  депертману,	  одсек	  -‐	  
сликарство.	  Тренутно	  је	  на	  мастер	  студијама	  из	  области	  умености	  и	  дизајна	  на	  универитету	  
Мичиген	  у	  Америци.	  	  

„Користећи	  штампани	  –	  медијски	  материјал	  чији	  је	  значењски	  ефекат	  изузетно	  краткотрајан,	  често	  
само	  данас,	  за	  трансформацију	  у	  ткиво	  арте	  факта,	  Наташа	  Прљевић	  сугерише	  моћ	  естетске	  
замисли	  чија	  вредност	  је	  сада	  већ	  трајна.	  Исецањем	  –	  форматирањем	  хартије	  у	  хоризонтално-‐
вертикалне	  траке	  Наташа	  добија	  мноштво	  насумично	  низаних	  ликовних	  елемената	  којима	  тек	  
треба	  успоставити	  кореалцију	  на	  пиктуралној	  маси	  енергичне	  и	  динамичне	  слике.	  Централна	  
позиција	  лепљених	  и	  прелепљених	  трака	  представља	  трасе	  и	  путање	  у	  укрштању	  као	  акценат	  у	  
композиције	  који	  се	  са	  периферним	  делом	  слике	  повезује	  на	  енергична	  обојена	  поља.“	  (Љубомир	  
Вучинић)	  

Иза	  тих	  трака	  су	  одељци	  различног	  живљења	  који	  се	  калиграски	  очитују,	  кроз	  исијавање	  или	  
пресијавање	  боја,	  тако	  да	  неке	  слике	  делују	  као	  колористичка	  симфонија.	  Ту	  је	  ликовна	  лексика	  
достигла	  максимум,	  у	  поруци	  и	  визуелно	  се	  приближила	  сбом	  посматрачу	  који	  не	  жели	  да	  остане	  
лишен	  ликовне	  експресивности.	  Тај	  сада	  вехементни	  потез,	  од	  стране	  уметнице,	  очито,	  дао	  је	  и	  
нове	  комуникативне	  резултате	  и	  већу	  заинтересованост	  публике	  за	  саму	  уметност	  која	  је	  уточиште	  
од	  свега	  деструктивног.	  Отуда	  ове	  слике	  подсећају	  на	  ангажовану	  поезију	  која	  препуштена	  нашим	  
чулима	  обезбеђује	  вербалну	  подршку	  и	  ослобођење	  од	  стеба,	  које	  би	  да	  ограниче	  људско	  
мишљење.	  Јасно	  је	  да	  је	  ово	  апстрактно	  сликарство	  али,	  иѕ	  те	  апстракције	  свако	  поимање,	  просто,	  
отвара	  есејистичке	  расправе,	  не	  само	  ликовне	  веЂ	  и	  поетичке	  и	  филозофске	  и	  социјалне...	  Те	  
расправе	  неће	  променити	  судбину	  човека	  али	  хоће	  поимање	  света	  и	  живота	  у	  њему.	  

У	  својој	  уметничкој	  „(Де)конструкцији“	  је	  ултрауметнички	  захват,	  херуистички	  отвореног	  поступка.	  
Она	  прави	  таква	  компоѕициона	  решења	  иманентна	  продуктивном	  захвату	  кроз	  прожетост	  
уметничке	  замисли	  али	  и	  пуне	  продуховљености	  посматрача.	  Зауставимо	  ли	  се	  сад	  пред	  сликама,	  
а	  то	  је,	  углавном,	  комбинована	  техника	  на	  платну:	  „Чишћење“;	  „конформиѕам“;	  „Поплава“;	  



„Компресија“...	  	  уочићемо	  наметљиву	  концептуалну	  колоритност	  која	  се	  осликава	  у	  називима	  
слика,	  већ	  одређеним,	  али	  и	  у	  варијацијама.	  Сви	  имамо	  различит	  начин	  уласка	  и	  слику	  и	  
различиту	  ликовну	  азбуку	  изражавања.	  Тај	  моменат	  код	  ове	  уметнице	  увод	  је	  у	  рашчитавање	  
слике,	  свака	  слика	  је	  роман	  за	  себе,	  доведени	  у	  интерактивну	  ситуацију	  ми	  у	  њој	  читамо,	  каткад,	  
саркастичну	  супротстављеност	  и	  конгфомрмизам	  –	  тескобу.	  А	  иѕ	  тескобе	  се	  рађа	  прасак,	  рекао	  би	  
да	  је	  Наташа	  из	  праска	  култивисала	  своју	  ликовну	  поетику,	  заобилазећи,	  несвесно,	  магистралне	  
правце.	  

Наташа	  Прљевић	  је	  попут	  мајстора	  менталног	  дизајна	  покушала	  да	  ућуткани	  хаос	  натера	  да	  говори	  
и	  тиме	  отвори	  многа	  питања	  уметничког	  и	  друштвеног	  живота.	  Свака	  ликовна	  појавност,	  код	  ње	  је	  
детаљ,	  то	  је	  „чишћење“	  пута	  кроз	  стање	  или	  макар	  његово	  проблематизовање	  постављањем	  у	  
рам,	  то	  је	  уметничка	  модификација	  раја.	  Она	  често	  скривено	  подцртава	  наше	  оптичке	  учинке.	  У	  
томе	  добро	  дођу	  особене	  визије	  и	  искуство	  на	  које	  уметница	  рачуна	  и	  код	  посматрања.	  Но,	  она	  
мисли	  и	  на	  престројавања	  која	  доноси	  време	  које	  може	  да	  свакој	  њеној	  ликовној	  конструкцији	  
одреди	  сасвим	  нови	  кредо.	  Типичан	  је	  и	  пример	  код	  слике	  „Поплава“	  која	  има	  назнаке	  осеке,	  
повлачење	  рушилачког	  чина,	  а	  саме	  боје	  дескриптивно	  показују	  ефекте	  рестауративног.	  Овај	  
модернистички	  потез	  доводи	  до	  посебне	  „компресије“	  ликовног	  израза	  који	  психолошко-‐
поетички	  фетишизира	  нови	  битак	  и	  остварује	  самосвојан	  идентитет.	  

Наташа	  има	  свој	  уметнички	  идентитет,	  уме	  да	  осети	  до	  које	  границе	  ступа	  у	  слику	  а	  кад	  се	  треба	  
повуђи,	  мада	  виѕуелно,	  на	  први	  поглед,	  без	  размишљања	  ви	  сте	  пред	  кошмарном	  хрпом	  
рециклираног	  материјала.	  Лично	  искушење	  пред	  тумача	  поставља	  замку	  али	  концептуалност	  и	  за	  
то	  има	  решење:	  раздвојити	  чула	  од	  лепог	  или	  ружног	  и	  пустити	  мислима	  да	  успоставе	  конвенцију	  
слике	  и	  речи.	  Уистину,	  Наташа	  је	  то	  успела.	  Као	  резултат	  тога	  је	  подизање	  моста	  наде	  
(„Caleioscopico“),	  којим,	  коначно,	  може	  да	  преже	  и	  сваки	  други	  субјекат	  из	  снова	  што	  почива	  на	  
непокретности.	  Ово	  је	  жива	  ликовна	  покретност,	  она	  је	  смештена	  у	  основи	  уметничке	  воље	  и	  
фактор	  је	  стваралачког	  поступка.	  

Уоћене	  фигуре	  и	  призори,	  као	  визуелни	  силакруми	  на	  сликама	  Наташе	  Прљевић,	  говоре	  и	  
перформативно	  из	  визуелен	  фикције.	  Тако	  ова	  уметница	  остварује	  трансфигурацију,	  премештање	  
из	  контекста	  у	  контекст	  до	  новог	  визуелног	  приказања.	  Изложба	  у	  ужичкој	  Галерији	  има	  
културални	  и	  неоавангардни	  значај	  и	  допринос	  је	  изражавању	  слике	  и	  сликарства	  новијег	  
концептуалног	  усмерења.	  Њено	  место	  у	  уметености	  могло	  би	  бити	  у	  групи	  стваралаца	  који	  нуде	  
пантеистички	  доживљај	  света.	  
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