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Изложба графика реализованих у форми књиге уметника настала је као
резултат рада на докторским уметничким студијама Факултета ликовних
уметности. Појам књига уметника подразумева уметничко дело реализовано
у форми књиге умножено, изведено у ограниченом тиражу или као један
једини примерак.
Током рада суочила сам се са посебном променом конципирања и презен
тације графике, књигом као медијским носиоцем поетско-графичких дела,
тј. књигом као уметничким објектом. Приликом стварања једне књиге
могућности су неограничене, она може да буде сечена, колажирана, про
шивена, лепљена. Форма књиге зависи од њеног садржаја, који опет зависи
од саме идеје и концепта књиге, суштина је повезивање свега у смислену
целину.
Мој рад је фокусиран на књигу уметника не као збирку независних графика
окупљених у форми књиге већ као скуп графика настајалих на одређеном
односу према различитим урбаним или природним амбијентима, или
литерарним текстовима инспирисаним мени блиским амбијенталним наз
накама. На њима су представљени ентеријери и екстеријери, настали на
основу стварних архитектонских призора, пролаза, простора виђених кроз
полуотворена врата, прилаза вратима. То су личне белешке, сведочанство
једног тренутка, интиман доживљај, скуп утисака и сећања с путовања. Неке
од књига испитују однос између поетске слике и реалног графичког приказа
отвореног простора и сачувале су свој традиционални облик, повезане су
између корица, али како употреба текста није нужна, врло често читљива
књига добијена је само помоћу ликовних елемената у форми кутије која
садржи.
Поред мојих књига, које чине графике изведене, како традиционалним
графичким техникама (комбиновањем бакрописа и акватинте, мека прев
лака, линорез), тако и савременим попут дигиталне графике и фотогравуре,
на изложби су представљене и књиге које су настале у сарадњи с другим
уметницима, мојим колегама и пријатељима из земље и иностранства
(Белгија, Данска, САД, Канада, Литванија). Уметнички рад предочава
флексибилност, прилагодљивост и могућност варијација књиге уметника,
као и потенцијал овог медија у креативној сарадњи више уметника на
једном пројекту. Књига је широко отворено креативно поље у коме се
уметник неспутано креће.
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