
Не/могући рајски врт

Пратећи континуирани ток развоја ликовног дискурса Душана Тодоровића од 70-тих година прошлог века до данас, могу се пронаћи многи одговори 
и потврдити чињенице релевантне за ситуацију и кретања у савременој уметности Војводине. Својим визуелним истраживањима и смелим 
експериментима задржао је позицију промотера новог духа и нове атмосфере актуелне ликовне сцене, те се и данас налази у жижи збивања тешко 
прегледне, замршене и «плиновите» уметничке ситуације. Учествујући као актер многобројних релација унутар затвореног културног простора 
Војводине и Србије, унутрашњом снагом и перманентним отпором гетоизацији и изопштености, успео је да успостави дијалог са интернационалним 
културним простором и постане његов врло активни учесник.
Слика и сликарство као полазиште Тодоровићевих размишљања основа су свих његових истраживања на плану «проширеног поља» уметности. 
Изласком слике у простор отворио је нове могућности за бројна питања и решења  у оквиру визуелне културе и ослободио простор за 
експериментисање, тражећи увек најадекватнији облик или форму за богату садржину испреплетану метафоричким симболима и усвојеним 
личним визуелним знаковима, зналачки одабраним «цитатима» и редy маде продуктима. 
Пост индустријско доба или доба нових технологија у први план ставља «знање»  и «информацију». Сазнати пут до праве информације, поседовати 
што богатији вокабулар информација даје вам већу шансу за успехом, управљањем, владањем. Аутоматски, то повлачи потребу за бољим 
комуникативним системима и стварањем мрежа њиховог протока. У актуелној уметничкој продукцији, чини се, комуникација је важнија од 
конкретног дела или бар дело не може добити коначан смисао без интеракције са простором, историјским памћењем или публиком.
У складу са духом новог времена, у поремећеном систему вредности у коме се губе стари, а ставарају нови етички кодекси, како на локалном тако 
и на глобалном плану, Тодоровић проналази свој индивидуални, креативни начин да одреагује на наметнуту ситуацију, покаже лични отпор 
владајућим трендовима, још увек верујући у снагу уметности и њеног утицаја на друштвену стварност и свест појединца, да их испровоцира, 
подстакне на размишљање... Свако од нас је одговоран за судбину света? Пробудити нашу успавану савест, из пасивности нас покренути на акцију
, посматрача претворити у чиниоца и саучесника, задатак је који је себи поставио уметник. Кретање, трагање, издвајање, указивање, налажење, 
повезивање, прикупљање, предвиђање, све су различити, а потребни методи у његовом истраживачком процесу. 
Отисак и оригинал у делу Тодоровића добијају исти третман, а могућности њихове презентације су бројне и оригиналне, како технолошки, 
формално, тако и садржински, тематски.  Инсталација је за њега можда најбоља форма састављена из више елемената: објеката (зидни, подни), 
слика или принтова (зидни, подни, просторни) кроз коју је могуће укључити све облике изражавања карактеристичне за уметников дискурс. Однос 
ових елемената је артикулисан истоветном идејом, уз често понављање карактеристичних мотива, који са слике или принта, прелазе на предмет 
или објекат у простору градећи  тако  јединствену  сценографију  у  коју  посматрач  бива  увучен  и  постаје  њен  део.  Инсистирањем  на  одређеним 
мотивима, секвенцама из меморије и инвентара историје уметности и културе, симболима модерног урбаног живота и њиховом дијалогу, 
приближио је прошлост са савременим, повезао митолошке и архаичне јунаке и симболе са ововременским «идолима» и «фановима», чиме је 
показао супериорност уметника двадесетипрвог века који влада информацијама, те  прошлост вешто преводи у извор садашњости и предзнак 
будућности.
Стварајући свој лични музеј виртуелне имовине у добу информатичке превласти, диригованих медија, «владара у сенци» (финансијских моћника), 
супериорности покретних слика и фотографије, најезди «дизајнирања» и «брендирања», покренуо је помало на духовит и ироничан начин питање 
односа реалног и имагинарног, истине и илузије, стварног и виртуелног.  Колика  је  заиста снага  « представе »  стварности од саме стварности, 
лажи од истине, измишљеног од реалног и њихова моћ манипулације  и застрашивања? Како се таквој «представи» одупрети кад је она привлачна 
заводљива, наметљива и упорна у својој супериорности коришћења свих расположивих ресурса: медијских, рекламних, информатичких, 
софтверских, телекомуникационих...?  Можда рециклирањем доказа њене надмоћи, разоткривањем њене суштине и преваре, а затим, поновном 
враћању природи и поштовању њених основних закона? Можда у еколошкој мисији уметности «чишћења» планете од «загађивача» и 
успостављању  нових  хармоничних  односа  човека  са човеком и човека са природом, а све у циљу остварења вековног сна о не/могућем                     
«рајском врту». 
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