
Приказ изложбе колажа и видео радова “Camera obscura” Гордане Станишић Вујошевић у 

Галерији Коларчеве задужбине   

При првом погледу на радове сликарке Гордане Станишић Вујошевић може нам промаћи 

чињеница да се ради о колажима. Пажња и прецизност са којима су безбројни фрагменти папира 

залепљени у кружне целине, пречника свега 20 центиметара, изазивају задивљеност и зачуђеност. 

Димензије и концентрични облик, а понајвише компактност композиције су потпуно атипичне за 

ликовну технику колажа. Такође, називањем изложбе по оптичком изуму коришћеном вековима 

од стране научника и уметника у циљу што тачнијег сагледавања и бележења перспективе и 

светлосних ефеката у природи, уметница као да нас наводи на помисао да се ради о делима која 

реалистично имитирају природу, да би нам представила раскошан свет уметничких дела и 

антиквитета у спиралним и конвексним композицијма. 

Инспирацију и конкретнa уметничка дела која интегрише у своје колаже Гордана проналази у 

уметности ренесансе. Поштовање према италијанским мајсторима и њиховој „ренесанси тела“ се 

рефлектује у повременом коришћењу њихових дела, али је по сензибилитету ближа „ренесанси 

душе“ фламанских уметника 15. и 16. века. Богат колорит Бројгела, блистава црвена боја и тешке 

драперије Мемлинга и браће ван Ајк, пажња посвећена детаљу и скривеним симболима, а све у 

циљу, како Томас Крејвен истиче „представљања психичких тајни човека“ се опажа на овим 

колажима.  

У центру уметничиног визуелног израза је жеља да се представе борбе душе против сопствених 

слабости и дилема. Овај комплексан свет унутрашњих превирања гради помоћу степеништа и 

коридора који се уздижу ка сјајним сводовима и стрмоглаво спуштају у тамне дубине, тешких 

драперијa које сугеришу да нам одређени део простора увек остаје сакривен, марионета и 

људских фигурa постављених на позорници као метафора варљиве реалности. Готово на сваком 

колажу се налази представа огледала, те опптичке справе које нам омогућава да посматрамо своју 

појавну форму, али симболички представља задирање у наш унутрашњи свет емоција и мисли, 

испод те маске коју свакодневно носимо пред собом и другима. Уметница нас упућује на пут 

истинске интроспекције о којој је пуно промишљао и писао Карл Густав Јунг.  Овај цењени 

психијатар je осмислио комплексну идеју о сфери несвесног и такозваним архетиповима, 

системима иксустава и значења који су присутни код људи кроз милионе људи, то јест колективно 

несвесно. Јунг је увео појам индивидуације, процес самоспознаје, интроспективне потраге за 

нашим аутентичним бићем, такозваним јаством. На том путу треба препознати и борити се против 

личних и колективних сенки, то јест деструктивних и злих сила које су дубоко укорењене у нама. 

То суштинско суочавање са својим манама, предрасудама и злим осећањима нас приближава 

нашем сопству, целовитошћу које се јавља кроз хармонију несвесног и свесног. 

Без обзира да ли поседујемо знања о Јунговим теоријама, или одликама фламанског ренесансног 

сликарства, колажи Гордане Станишић Вујошевић својим визуелним речником нас увлаче у своје 

дубине. Посматрајући спирална и радијална кретања елемената на колажима осећамо да смо ми 

сами на спољњем ободу тих композиција, на прагу врата која воде у комплексне светове, 

испреплетаних путева и нејасног одредишта. 

Јефимија Ђокић 


