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Guide to Life

И ја са чуђењем посматрам како неко може путовати, а да не примећује ништа изван себе.
(Гете, “Путовање по Италији”)

По великој концентрацији људи који се крећу у већим или мањим групама и који стоје у редовима да би обишли важна 
места, назначена у водичима, можемо препознати главне градске туристичке локалитете. Изложбом “Guide to Life” 
Ведрана Ивановић представља најновије ликовне радове који обухватају уља на платну и цртеже акварел бојицама 
на папиру, на којима су приказани појединци или групе људи у урбаном простору. Ауторка изложбе приказује туристе 
као ходочаснике чије су путање често унапред утабане и одређене савременим начином живота, који подстиче 
максимизацију времена намењеног за рад. 
Било да обилази бриселски Краљевски музеј лепих уметности или да одмара у парку испред цркве Светог Еустахија 
у Паризу, савремени путник ће, испуњен задовољством због боравка на новом месту, имати осећај да упознаје туђу 
културу и открива нове градске пределе. У гужви, вреви усамљене гомиле група људи ће се сликати испред амфитеатра, 
као на слици “Медитеранска тура”, у жељи да овековечи тренутке свог одмора и да остави за каснија времена артефакт 
који ће их подсећати на проживљене дане током путовања по Италији. Неки ће туристи користити аутобусе специјално 
дизајниране за посету важних историјских или популарних места разасутих по градовима Европе и одатле ће, било да 
је ведар или кишовит дан, фотографисати све што им заокупља пажњу. Некада ће својим дигиталним фото-апаратима 
забележити вредне архитектонске грађевине, градски пејзаж или мање битне секвенце проведеног дана. Механичка 
репродукција олакшана модерним технолошким изумима тако издваја особу из процеса имагинације и чини је 
засићеном и помало незаинтересованом. 
Процес уметничког рада Ведране Ивановић веома је дисциплинован и систематичан. Суптилним наношењем 
транспарентних слојева боје на платно (где белина платна игра велику улогу), добија се замагљена атмосфера у којој је 
примат дат интеракцији простора и самих људи у њему. Пажљивим припремањем боја за сваку слику и избегавањем 
оштрине у процесу сликања, уметница чини да фигуре људи саучествују као целина и полагано губе фине црте 
индивидуалности. Поставља се изван центра дешавања и, у пријатној тишини посматрача, преноси на платно људе 
издвојене из групе, било да су они учесници у некој манифестацији или да одмарају у неком од градских паркова. Тако 
се у њеном раду трасирају два мотива. Први мотив везан је за сцене с мноштвом људи, учесника у неком културном 
чину (обиласци туристичких пунктова у граду, посете музеја, градских тргова или цркава), а други за сцене с људима 
који су се осамили зарад кратког одмора или контемплације у природи. Користећи оба, јасно издвојена мотива,  
уметница истражује однос субјекта према сопственој слободи, тј. начин на који савремени човек користи своје 
слободно време креирајући сопствени mise-en-scène током свакодневног кретања или путовања.
Ведрана Ивановић својим радовима подстиче посматрача да се запита следеће – колико савремени туриста на 
привлачним туристичким местима, које му је уцртао водич или одредила историја града, има простора и менталне 
слободе за лутање и истраживање? Да ли и у којој мери он у тим тренуцима са својом околином успева да подели себе 
и своје животне визије и да ли на њега путовање делује само као лагана анестезија, која га скоро принудно држи на већ 
утврђеним, често комерцијално осмишљеним путањама?
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