
Гале ри ја савре ме не 
умет но сти 
од 18. мар та до 
9. апри ла 2021.

 

ИЗЛО ЖБА 

М Е С Е  Ч Е  В А  С О Б А
Гор да на Каља ло вић 
и Ђор ђе Ода но вић



Месечев пејзаж, 2019, скулптурална инсталација, 12 рељефа, каменина, 
појединачни 30 х 30 х 4 цм, променљива конфигурација  



Месец је од почет ка циви ли за ци је фасци ни рао чове ка на раз ли чи те начи не и са раз ли чи тим побу да ма, а попу
лар ни израз La bel la luna, сла ви мно го више од саме физич ке посеб но сти тог небе ског тела, исто вре ме но под
ра зу ме ва ју ћи све оне кон тек сте и кре а тив не потен ци ја ле једи ног при род ног Земљи ног сате ли та. Од тре нут ка 
када је при мал но уочен све тли диск на там ном небу и пер цеп то ван као божан ство, пре ко првих раци о нал них 
и науч них истра жи ва ња, исто риј ско сле та ње на Месец, чиме је оства рен физич ки кон такт, доби ло је карак тер 
финал не спо зна је. Тај улти ма тив ни чин тотал ног при су ства под ра зу ме вао је и иску ство свих чула.

– Баз Олдрин је, на при мер, у књи зи Mag ni fi cent Deso la tion, на осно ву пра ши не слу чај но уне се не у лунар ни модул, 
опи сао мирис као оштар, метал ни, попут бару та или мири са вазду ха након ватро ме та.

Раз ма тра ње мода ли те та рецеп ци је Месе ца Гор да на Каља ло вић и Ђор ђе Ода но вић поста ви ли су у дија лек
тич ки однос и ком би ну ју ћи мно ге асо ци ја тив не рефе рен це ство ри ли једин ствен миса о новизу ел ни дија лог 
дифе рен ци ран у три цели не: Соба Месе че вих мапа, Соба Месе че вих мена и Соба Месе чи не, чиме су иска за ли и 
фоку се сво јих инте ре со ва ња. За ауто ре повр ши на Месе ца је дра го це ни дис кур зив ни извор, рељеф енфор мел
не струк ту ре с карак те ри стич ним кра те ри ма, еле мент тран спо зи ци је у нову сли ку, у нови кон структ који исто
вре ме но иска зу ју сукоб реал ног и потен ци јал ног, интер ак ци ју неба и земље. Тај так тил ни сег мент раз ма тра ња, 
засно ван на иску стви ма сте че ним како кроз непо сред но посма тра ње самог Месе ца тако и пре ко број них фото
гра фи ја њего ве повр ши не као и физич ког мате ри ја ла доне се ног са миси ја Апо ла, послу жио им је као основ 
за син те зу визу ел них озна чи те ља раз ли чи тог поре кла у једин стве ни реа ли тет са свим потен ци ја ли ма које те 
раз ли чи то сти носе, као у слу ча ју мате ри ја ла из око ли не Бора, иска за но и кроз објек те и кроз фото гра фи је. Баш 
као што је Башлар запи сао: “Сна га рече ни цесли ке која спа ја хете ро ге не еле мен те тада је сна га јаза и суда ра 
који раз от кри ва тај ну јед ног све та”.

Човек је дуго вре ме на ритам свог живо та ускла ђи вао пре ма месе че вим мена ма које су му биле вре мен ски ори
јен ти ри, али су оне пре све га метро но ми рит ма саме при ро де. Те про ме не су кон стан та вре ме на, веч но тра ја ње 
које се кроз сво је земаљ ске мани фе ста ци је иска зу је као непри ко сно ве на мемо ри ја пла не те. Тај кон ти ну и тет 
пре ки да и обно вљи во сти, пона вља ња с раз ли ка ма, Гор да на Каља ло вић и Ђор ђе Ода но вић су поста ви ли за 
основ дожи вља ва ња Месе ца као дис кур зив ног пред ме та. Ука зу ју ћи да и они мали пока за те љи синер ги је Месе
ца и Земље, попут набо ра на пешча ној оба ли наста лих пер ма нент ним радом тала са, јесу назна ка раз ви је ни јег 
кон тек ста суко бља ва ња као мода ли те та посто ја ња и опстан ка, дија лек ти ке усло вље но сти и реци про ци те та.

Сме на дана и ноћи још један је при мер кон стант них про ме на, космич ке мисти ке есха то ло шког схва та ња вре
ме на. Издва ја ју ћи месе че ву све тлост као посе бан (темат сковизу ел ни) оквир, с јед не стра не ука зу ју на све 
оне појав но сти месе чи не у чове ко вој спо зна ји, а с дру ге, на ликов ни аспект све тло сти. У радо ви ма у који ма 
тре ти ра ју месец као сјај ни диск, месе чи на јесте све тлост супр о ста вље на мра ку, оно што се издва ја из таме, 
покре тач ка ене р ги ја. Али за раз ли ку од дифу зне, све при сут не сун че ве све тло сти, иси ја ва ње из таме инду ку је 
дина ми ку, сукоб, побу ну про тив бес ко нач ног мра ка све ми ра, ства ра ју ћи дра ма тур шки мизан сцен. Све тлост је 
и циљ и метод, она је енер ги ја и пер со ни фи ка ци ја раз ли чи тих емо тив них ста ња. 

Као и у доса да шњим зајед нич ким истра жи ва њи ма, Гор да на Каља ло вић и Ђор ђе Ода но вић наста вља ју интер ме ди
јал ни дија лог, бли зак ран си је ров ској дија лек тич кој а не сим бо лич кој мон та жи, у којој се еле мен ти постав ке не дово
де при мар но у везу сво јом слич но шћу или поре клом – то су еле мен ти истог изво ри шта уво де ни у хете ро ге ни поре
дак у коме се из јед ног позна тог ства ра нови свет. Свет вечи тог тра ја ња насу прот рецент ној пост ху ма ној помет њи.

Сава Ристо вић





На претходној страни:

Хибриди 1 и 2, 2020,  
фотографије, инк – џет принт 
на алу бонду, 2 х 100 х 100 цм

Апотеоза сенке, 2020, 
скулптура, камен – сига, 
фотографија месеца, 
алубонд, плави клирит,    
70 х 40 х 35 цм 



ГОР Д А  Н А К А Љ А  ЛО ВИЋ , био гра фи ја 
Рође на у Бео гра ду 1951. Дипло ми ра ла на Факул те ту 
Ликов них умет но сти, Бео град 1975. и на Фило ло шком 
факул те ту 1977. (енгле ски језик и књи жев ност). Маги
стри ра ла на Факул те ту ликов них умет но сти, Бео град 
(метал). Кустос у Гале ри ји Дома ЈНА од 19781993. Као 
добит ник сти пен ди је Моша Пија де за мла де тален те, сту
диј ски бора ви ла 1986, 1990, у Пари зу, (Сите интер нешнл 
дез Артс). Од 1993.  на Ака де ми ји умет но сти  Нови Сад . 
Од  2006 – 2016. у зва њу  редов ног про фе со ра при кате
дри за вајар ство. Изла га ла на пре ко 200 груп них изло
жби у земљи и ино стран ству (Кли вленд, Лон дон, Солун, 
Сан та Бар ба ра, Вер ви ер) и на 29 само стал них  изло жби 
у Срби ји,бив шој Југо сла ви ји,  Грч кој, Фран цу ској. Аутор и 
кустос пре ко 20 про је ка та. У умет нич кој прак си изра жа
ва се кроз меди је скулп ту ре и инста ла ци је. Реа ли зо ва
ла скулп ту ру у екс те ри је ру 2005. Как сла у та нен, Фин ска. 
Води ла ради о ни цу за сту ден те у Фирен ци 2005, 2006, 
2007 у окви ру Аут сајд про јек та. 2019 . бора ви ла у Напу љу 
у окви ру Ера змус про гра ма раз ме не на нивоу факул те та.

Награ де: 
Награ да Факул те та ликов них умет но сти; Годи шња 
награ да Гале ри је Колар че вог народ ног уни вер зи те
та; награ да УЛУСа за малу пла сти ку; награ да Јесе
њег сало на  за скулп ту ру; При зна ње РТС за аутор ску 
изло жбу  Пое ти ка лини је; при зна ње РТС  за допри нос 
кул ту ри; тре ће место на изло жби Про стор књи ге и др. 

Радо ви  у вла сни штву музе ја и при ват них колек ци ја 
у земљи и ино стран ству: 
Народ ни музеј, Бео град; Музеј савре ме не умет но
сти, Бео град; Музеј гра да Бео гра да, Народ ни музеј, 
Кра ље во, Пле вља, Илок; Гале ри ја Павла Бељан ског, 
Нови Сад; МСУ Нови Сад; Колек ци ја Гале ри је Дома 
вој ске, Бео град; Музеј мета лу р ги је и рудар ства, Бор; 
Гале ри ја Савре ме не умет но сти, Ниш; Рек то рат Уни
вер зи те та, Нови Сад; Фило зоф ски факул тет, Нови 
Сад; Библи о те ка гра да Бео гра да; Колек ци ја Жене 
изван гра ни ца (Сан та Бар ба ра, УСА); Музеј у Вер ви еу, 

Бел ги ја; Колек ци је у Лами ји, Само тра ки, Хори (Грч ка); 
Гале ри ја Кул тур ног цен тра Леф ка да, Грч ка; Народ на 
библи о те ка, Бео град; Музеј Цеп тер, Бео град.

Кусто ски про јек ти  
Пое ти ка лини је, Гале ри ја Дома Вој ске, Бео град 1992; 
Град, магич ни уни вер зум, гале ри ја Дома Вој ске, Бео
град 1993; Интим ни про грам за сту ди ју пред ме та у енте
ри је ру, Музеј при ме ње них умет но сти, Бео град 1996; 
Афро ди та изме ђу мита и ствар но сти, гале ри ја Злат но 
око, Нови Сад, гале ри ја Зво но, Бео град 1998;  Скок у 
пра зно, гале ри ја Злат но око Нови Сад, гале ри ја Зво но, 
Бео град 2002; Про мен љи ви пеј заж, гале ри ја Отклон, 
Бео град  2008; Од повр ши не ка про сто ру, гале ри ја Хаос, 
Бео град 2004; Гра фит – мате ри ја и енер ги ја спи ри ту ал не 
тери то ри је, Музеј желе зни це, Про дај на гале ри ја Бео
град 2013 ; Из бли за из дале ка 19141918, Музеј Мацу ра, 
Банов ци 2015. и др.

Нај но ви је само стал не изло жбе 
2020.  Гале ри ја Зво но, Бео град 
2018.  Гале ри ја савре ме не умет но сти, Салон 77, Ниш / 

Гале ри ја легат Миће Попо ви ћа, Лозни ца / Кул
тур ни цен тар Срби је, Париз 

2016 / 2017 Народ на библи о те ка, Бео град  
2017.  Гале ри ја Поклон збир ка Рај ка Маму зи ћа, Нови Сад 
2016.  Гале ри ја Хаос, Бео град
2014.  Тера, Кикин да
2013.  Гале ри ја Зво но, Бео град / Гале ри ја Кул тур ног 

цен тра, Нови Сад
2011.  Гале ри ја Кул тур ног цен тра Леф ка де, Грч ка  / 

Про дај на гале ри ја Бео град
2010.  Гале ри ја Зво но, Бео град 
2009.  Гале ри ја Отклон, Бео град /Ати на 
2008.  Гале ри ја Озон, Бео град 
2005. Гале ри ја Кул тур ног цен тра, Бео град
2001.  Гале ри ја Зво но, Бео град.

gor da na ka lja lo vic @gmail.com 
www.gor da na ka lja lo vic.com 



К УЛТ УРН И  ЦЕНТА Р  ПА НЧЕВА 
ГА ЛЕРИЈА САВРЕ МЕ НЕ УМЕТНОСТИ
Војводе Живојина Мишића 1, 26000 Панчево
тел/факс: ++381(0)13.346.137 / panart@panet.rs 
www.kulturnicentarpanceva.rs

радно време: радним данима, од 11.00 до 17.00
ЗА ИЗД АВАЧА: Немања Богданов

УРЕ ДНИЦ А К АТА ЛОГА: Ивана Маркез Филиповић
УМЕ ТНИЧК И САВЕ Т ГА ЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ УМЕ ТНОСТИ: 

Наташа Кузмановић, Ивана Маркез Филиповић, др Селман 
Тртовац, др. ум. Милета Продановић, мр Драган Јеленковић 
ГРАФИЧК А ОБРА Д А: Павле Халупа 
ШТАМПА: Издавачко предузеће Епоха, Бакионица  бб, 31210 Пожега 
ТИРА Ж: 100

ЂОР  ЂЕ О Д А  НО ВИЋ , био гра фи ја
Дипло ми рао на факул те ту При ме ње них умет но сти 
у Бео гра ду на кате дри гра фи ке, одсек фото гра фи је.  
Члан УЛУ ПУД С–а и УЛУ С–а. Од 1989. ради као  фото
граф у Етно граф ском музе ју у Бео гра ду. Од 1998. у 
зва њу доцен та, кат. фото гра фи је  – на Ака де ми ји 
умет но сти, Нови Сад.
2002.  Маги стри рао на факул те ту При ме ње них умет но сти. 
2009, 2010, 2011.  Госту ју ћи проф. на архи тек тон ском 

факул те ту у Бео гра ду.
2010.  Умет нич ки дирек тор АРТ ГЕ Та , фото гале ри ја, 

Кул тур ни цен тар, Бео град 
2011.   У зва њу редов ног про фе со ра на Ака де ми ји 

умет но сти Нови Сад
            Оства рио је 28 само стал них изло жби и око 100 

груп них изло жби у Срби ји и
        Ино стран ству: Ско пље, Келн, Ати на, Солун, 

Париз, Бра ти сла ва, Вер ви је –
          Бел ги ја, Лима – Перу, Пле вен – Бугар ска
  
Иза бра не изло жбе :
1988.  Гале ри ја Гра фич ки колек тив, Бео град
1991.  Гале ри ја 77, Ниш, са Гор да ном Каља ло вић  
1997.  Савре ме на гале ри ја цен тра за кул ту ру, Пан че во
              Гале ри ја Злат но око, Нови Сад
             Гале ри ја Зво но, Бео град
2001.  УЛУС – гале ри ја, Бео град
2002.  Гале ри ја Фото факт, Ско пље, Р. Маке до ни ја
2003.  Гале ри ја Кул тур ног цен тра Бео град
2008.  Гале ри ја ОЗОН, изло жба Месец и про ме на ( са 

Гор да ном Каља ло вић )
2008.  Гале ри ја РЕМОНТ, изло жба Тен дер, фабри ка Бор
2011.  Гале ри ја Кул тур ног цен тра гра да Леф кас, Грч

ка, изло жба Рекон струк ци ја пре де ла, са Гор да ном 
Каља ло вић

2011.  Гале ри ја Бео град, изло жба Насу прот, са Гор да
ном Каља ло вић

2015.  Гале ри ја Зво но, изло жба КОТА 708
2017.  Гале ри ја савре ме не ликов не умет но сти Ниш, 

изло жба Пре суд но зна че ње
2019.  Гале ри ја АРТ ГЕТ, Испи ти ва ње дуби не, КЦ Бео

град
2019.  Гале ри ја ТЕР РА , Испи ти ва ње дуби не, Кикин да
2020.  Гале ри ја СУЛУВ, РГБ – Пестум, Нови Сад.

Награ де: 
1978.  Прва награ да за пла кат гра да Бео гра да, Музеј 

при ме ње них умет но сти,        
1994.  Награ да за фото гра фи ју Добрин ка Ђор ђе вић, 

Тре ће бије на ле југо сло вен ске мини ја тур не 
умет но сти

1995.  Награ да за фото гра фи ју Окто бар ског сало на
            Пла ке та УЛУ ПУДС – а за фото гра фи ју 
1996.  Награ да Малог про лећ ног ана ла, Чачак (за 

нове тен ден ци је)
1998.  Награ да Злат на фор ма за фото гра фи ју УПИ ДИВ, 

Нови Сад
2003.  Награ да УЛУ ПУДСа, за изло жбу у Кул тур ном 

цен тру              
2004.  ЕПСОН кон курс – Дру га награ да за фото гра

фи ју 
2004.  Пове ља за фото граф ску ино ва ци ју у 2003. год, 

Наци о нал ни цен тар за Фото гра фи ју
2007.  Награ да за нај у спе шни јег про фе со ра, Бије на ле 

сту дент ске фото гра фи је Нови Сад 
2018.  Прва награ да за фото гра фи ју, Бије на ле мини

ја ту ре Гор њи Мила но вац
       
djosp ho to@g mail.com
www.djor dje o da no vic @gmail.com

КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ПАНЧЕВА



У лебдењу, 2020, 
видеоскулптура  камен сига, 
таблет, видео рад, 
48 х 45х 47 цм, 3 мин.


