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Делиа Првачки је рођена 1950. у граду Баја
Маре (Северна Трансилванија, Румунија), где је
завршила гимназију и музичку школу. Студирала
је керамику на Универизитету уметности у Букуре
шту (1970–1975). Након завршетка студија, Делиа је
са својим супругом, уметником Миленком Првач
ким, живела у Панчеву, где је рођена њихова ћер
ка Ана. Најважнији период у њеном стваралаштву
је око 1980, када су уприличене и њене најважније
изложбе. То време ће учврстити њен особени језик
експеримента у поетично-провокативном смислу.
Обнова и сумирање њених радова од 1979. до
1999. постаје обавезно и емоционално за Делиjу;
информативно као разговор о њеној визуалној
примени и методологији – који се налазе у њеним
будућим изложбама. Намера овог интервјуа је да
пропрати неке од радова који ће бити приказани
на изложби у Панчеву 2022. године. Овај интервју
урађен је у Сингапуру између марта и априла 2022.
Тамарес Гох: Било би ми задовољство да
разговарамо о твојој уметничкој пракси од
1978. године, када си ушла у изузетно про
филисан период своје стваралачке и изла
гачке каријере. До 1991. одржала си 14 изло
жби, од прве Планетаријум, која је била у
родном град у Баја Маре, до последње пре
одласка у Сингап ур – Дунав.
Делиа Првачки: То је био веома важан моме
нат који је означио основу мог уметничког путо
вања. Покушаћу да реконструишем шта сам
радила живећи у Панчеву.
ТГ: Најпре бих желела да ти захвалим на
обимном разговору о Рогу изобиља, прика
заном у Cornucopia – Обиље и давање, изло

жба је одржана од 18. септембра до 30. окто
бра 2021. у Сингап уру, а ја сам имала част да
будем кустос. Твоји радови увек ослушкују
природ у, као и њену моћ.
ДП: Не могу без усхићења да говорим о том
емоционалном момент у – а то је сећање на пери
од који је отпаковао све, управо по завршетку
мојих студија, када сам и започела професио
налну каријеру. Тако, могу да признам, да је моја
последња изложба Cornucopia – Рог изобиља пре
шест месе
ци, моме
нат који је дошао спон
та
но
– она ме је натерала да преиспитам те изворе и
добијем смисао и потврд у тог путовања које је
маркирало мој креативни пут – од облих фор
ми, као трудне утробе, које сам радила крајем
седамдесетих кроз серију облика који су се при
родно развили из круга, елипсоидног, сферичног
и спонтано постали Траве, Воће или Семе. Преи
спитивање и ретроспекција захтевали су прод ук
цију која је била пажљиво чувана годинама, исто
као и интегритет, континуитет и конзистентност
реализованих тема насталих одмах након што
сам сазрела, постала професионални уметник,
основала породицу и стекла искуство мајке. Исто
тако, исконски радови и теме настали у панче
вачком период у – Линија и Старење. Могућност
погледа на историју Европе и Југославије. Зани
мао ме је такође концепт старења који открива
истину људског тела.
Рођена сам након Другог светског рата, у вре
ме опште светске подељености. Била сам веома
свесна сукоба и подела у Европи. Мој свет је био
свет Источне Европе. Међутим, из литерат уре и
историје осећала сам да је људска спирала иден
тична – ја сам причала о старењу, понављању,
временској спирали кроз коју пролазимо, поно

вљеним мотивима и променама у склопу рада као
људског искуства.
ТГ: Видљива је твоја љубав према материја
лу. Можеш ли да објасниш те почетне скло
ности.
ДП: За мене су постојала два важна момен
та – први, 1967, када сам открила глину, а други
су представљале године на Академији уметно
сти, где сам имала изузетну професорку – Луциу
Неаг у. Такође, један од кључних момената било
је стварање личног атељеа, радионице. Могу да
кажем да у ствари никада нисам ни имала прави,
лични керамички атеље. Ја сам, заправо, градила
сопствене методе и моделе израде управо ван тог
специјално, конвенционалног грнчарског окру
жења – то ми је, стога, дозвољавало да створим
слободније, стим улативније услове у којима је
алтернативно окружење условило процес кон
цепт уалног размишљања. Искрено, нисам никада
бринула о стварању ортодоксно комфорног ате
љеа да бих осиг урала вешто израђене предмете.
ТГ: Недостатак комфора те је натерао да
тражиш алтернативна решења и да се адап
тираш. Дозвољавао ти је прављење, екс
периментисање и истраживање. С истра
живањем долазе и нова откровења и нове
могућности – иновације. Које нове методе и
материјале си примењивала?
ДП: Никада нисам постала роб технике изра
де: техника које су биле претпостављене и пропи
сане етаблираним приручницима за керамику.
Све више и више сам била заведена и инспириса
на потенцијалним сировим материјалом и фасци

нацијом технологијама коришћеним у фабрика
ма масовне производње. У овом случају, то је био
индустријски електропорцелан.
ТГ: Шта је значила таква пракса за опстанак
култ уре и идентитета у време комунизма?
ДП: Признајем да сам пронашла заклон у том
медију. Била сам свесна улога, ограничења које
цензура намеће у свим формама уметничке кре
ативности – од литерат уре, филма, позоришта,
музике и, наравно, визуелне уметности. Рад у про
стору керамичке праксе представљао је имагинар
ни кишобран који ме је спасао и заштитио, уто
лико уколико је био неутралан, претпостављен и
окарактерисан као прих ваћен под појмом орна
менталне, декоративне, примењене уметности.
ТГ: Чини се да си била вођена минималистич
ким изразом – чистим колико то може бити,
понекад поново успостављеним у понављању
облика. Радила си у атељеу, а онда потреба да
изложиш радове у можда стерилнијем про
стору од атељеа – како си то решавала? Како
се та тачка гледишта развијала доласком у
Сингапур и да ли се развијала?
ДП: У почетку, инсистирала сам на супрот
стављању, сличностима, на повратку првим
годинама праксе – када су постојале рутина и
дисциплина у раду, интегрисана свеобух ватна
уметничка аутентичност и језик. Дакле, мини
мални облици. Верујем да је моје разу мевање пој
ма излагање, приказивати рад произведен кроз
узастопни процес који прати кораке и фазе изра
де, идентификовано од мојих раних дана са свр
хом, циљем и задатком који сам увек пратила, тј.

сама себи наметнула, као саставни део мог про
фесионалног кодекса и норми. Била сам – на неки
начин прих ватила као део дефиниције и радних
обавеза – непрестално свесна потреба и значења
јавног излагања одређеног дела који је настао у
задато време.
Правити изложбу је као и рад у атељеу, посе
бан креативни поступак, наставак и сажетак
почетног концепт уалног импулса и његовог
накнадног процеса материјализације. За мене
припрема и инсталација изложбе постаје рацио
налан начин декодирања замршене мреже инспи
рације, акум улираних идеја у одређеном времен
ском раздобљу. Ипак, у исто време, од почетка
знам да је изложба само тражење пажње јавности
и стварање портфеља који могу бити контрапро
дуктивни. Током своје четири деценије, скоро
пет, уметничке праксе, развила сам промишљено
планирање и примену, водећи се искључиво соп
ственим начином представљања својих радова.
Развијајући га – ментални и духовни, неви
дљиви материјални процес, праћен његовом
транзицијом у стварност, у завршном материјалу,
путем оправдано изабраног медија и технологи
је, и припремајући га за угланцано, коначно јавно
излагање, био је увек озбиљан посао, изазован и
задовољавајућ, а награда на крају. Никада нисам
излагала у галерији или у музеју на конвенциона
лан или формалан начин.
Прилазим свакој поставци као посебном
пројект у и редовно приказу јем своје радове пре
свега с циљем да преиспитам, прос удим и оце
ним напре
дак, раз
вој и ево
л у
ци
ју моје умет
ничке праксе, било да су радови настали у мом
атељеу или у фабрици. Увек сам то сматрала
критичким, као моменат просветљења, да имаш
могућности да оцењујеш добри, прогресивни и

испуњавајући аспект радова и да будеш у могућ
ности да уочиш једнако и њихове слабије дело
ве, разу мевајући шта може бити побољшано или
дру гачије ура ђено.
Моје изложбе су специфичне за одређену
локацију – узимам у обзир конфиг урацију сва
ког детаља у датом простору. Морам рећи да, гле
дајући моју каријеру и раније уметничке године,
срећна сам да сам прву велику, значајну само
сталну изложбу одржала управо у Галерији савре
мене уметности у Панчеву, маја 1981. године. Она
је представљала основу свега што сам касније
направила, у време екс-Југославије и након тога у
Сингапуру и југоисточној Азији.
ТГ: У однос у на Дунав који није био само
метафора бескрајног тока који повезује раз
личите европске земље, ти си говорила и о
подели – како су те две крајности постојале
у истој теми?
ДП: Била сам вео
ма забри
ну
та за суд
би
ну наших земаља које су биле под кишобраном
совјетског комунизма. Онда је дошло до колапса
1989. године, у време када сам радила на пројект у
Дунав, континуирани ток – гледајући на чудесни
Дунав, заједничку реку од Црне планине која пре
сеца Европу и улива се у Црно море.
Дунав је истовремено био и метафора потла
чености, раздвојеног света – река сугерише ток,
незаглављеност. Хтела сам да проговорим о
физичкој раздељености простора. У исто вре
ме, можемо ли прећи реку. Такође, и због бли
зине места где сам живела. У време Чаушескуо
вог режима желели смо да препливамо Дунав из
Румуније у Југославију. Нажалост, не знам тачан
број људи који су се утопили у том покушају.

Знаш ли таписерију коју сам урадила с тирки
зном тканином? Замишљала сам да је то Беч. Онда
се боје претапају у зелену – плаву па сиву. Мислила
сам тада на воду, дуге цеви, плочице на зиду, изво
ре, уске реке... Затим острво усред Дунава – Ада
Калех. Када сам била мала, волела сам да доби
јам на поклон турски ратлук розе боје, направљен
управо на том острву, где су култивисали руже. То
је острво било познато по својој лепоти, а попла
вљено је 1960. године због Ђердапа, једног од нај
већих Титових и Чаушескуових успеха. То је био
болан догађај за мене. Када сам одлучила да радим
серију о Дунаву, то острво ми је било у мислима –
почела сам да правим мале имагинарне керамичке
дописнице с лаким записом на њима.
ТГ: На изложби на Трибини младих у Новом
Саду 1980. године биле су изложене твоје
дуге огрлице сличне семену. Како је та изло
жба кулминирала?
ДП: Та изложба је била у ствари прва у низу,
настављена серијом годишњих изложби по истом
концепт у – у Новом Саду, Београд у и Копру, па
опет у Панчеву. То је био важан моменат за мене
као млад у уметницу јер сам већ тада исказала
јасан израз, предвиђајући следећу фазу мог ства
ралаштва. Радови су били свежи, а урађени су у
фабрици електричних изолатора, коришћењем
сирове глине оплемењене грогом, финим шљун
ком од самлевене печене глине. Користила сам
и нешто глазуре, мада је већина радова сачувала
природност материјала и површине, ја то зовем
кожа, улепшано оксидном патином која се често
користи у керамици.
Цела колекција радова урађена је основним
буџетом и материјалима. Радила сам на текстури

и бојеним ефектима, врло једноставним манипу
лативним третманом површине. Те прве ланце
огромних огрлица постављала сам на под галери
ја, користећи масовну непрекидну линију да бих
описала наизглед лаки ток без обзира на то што
се основни материјал састоји од тврдих, чврстих
компоненти.
ТГ: А онда 36 маски.
ДП: Прва маска, коју сам направила почетком
1981. године и која је била изложена на мојој првој
изложби у Панчеву, била је логичан развој тих
овалних форми које сам радила пре тога. Фоку
сирала сам се на текстуру и боју површине, да
личи на људски израз лица. Док сам припремала
велику изложбу у Музеју примењене уметности у
Београд у, имала сам 36 година и идеју да обрадим
мотиве старења и протока времена у низу маски
састављених тако да откривају моје године. Чак и
сада сам у искушењу да се вратим на ту тему. Пла
нирам да је поновим, тако да се створи осећај кре
шенда и обрнутости, новим методама наравно.
Није реч о томе колико се лице променило – не
толико о стварном физичком, промени и погор
шању, већ о ономе што је унутра, што је неописи
во. У младости сам читала Симон де Бовоар – она
је била активна феминисткиња, социјалиста, која
је бринула о светским слободама и усредсређењу
на људска права. Што се тиче женскости, повла
чим паралелу између историје, перманентног
раста и животног циклуса.
ТГ: Проток времена је приметно био тема
твог рада – између 1983. и 1986. године, онда
Старење, серија изузетних одливака и руч
но обрађених комада, који имплицирају

лагане промене унутар калупа, од минима
листичког до сопствене метаморфозе.
ДП: Служила сам се различитим методама
реализације и дораде облика ка преношењу иде
је трансформације изазване протоком времена.
Такође сам размишљала о стварима које посто
је у циклусу: дакле, о њиховој конфиг урацији у
оквиру изложбе. Импликација да би време тако
ђе било у кружном облику. Знање, не у пуком
опису биљака и препознавању њихових имена,
веровању у клијање и њихов раст, а затим пона
вљање циклуса, годишњег доба; већ њихово вечи
то мењање и подмлађивање све са обнављањем.
Старење није лоша конотација знања, али оно
подразумева напредовање и спремност да се при
зна мудрост природе.
ТГ: Реци ми више о семену у кутијама, које
си излагала на изложби Тајнa баштa након
резиденције у Темеменгонгу, у Сингап уру.
ДП: Као мала, видела сам прелепе сандуке у
продавницама – наранџе и банане – то је изгледа
ло сјајно. Пошто је код нас био рестритриктиван
увоз свега, ствари из иностранства изгледале су
егзотично. Воће и семенке су алегорија и предста
ва егзотичних трофеја, нарочито зато што су били
увезени. Дошла сам с простора где је владајући
систем прописивао све, питаш се о другом, друга
чијем, то је било представљено у тим сандуцима.
ТГ: Важан рад је био и Влат траве.
ДП: Од појединачних рогова направила сам
понављање облика, тањих. Влат траве је директ
но инспирисана Волтом Витманом, песником из

19. века. Он је рекао: Верујем да је влат траве
ништа мање важна од пада звезда. У тој поеми
он говори о хуманизму, о томе како су људи исти
– то ми је било занимљиво јер је живео у инду
стријализованој Америци која је тежила капита
листичком свет у.
ТГ: Ура
ди
ла си сли
чан рад на изло
жби
у Ласа
леу 1993. De Rerum Natu
ra, након
твог доласка у Сингап ур, с високим кула
ма пуним траве и с другим травама, као
баштама које расту на врху стубова. То сам
разу мела као континуитет животних фор
ми које рађају нове животне форме. Како те
је Сингап ур импресионирао?
ДП: Осећала сам се ослобођеном – нисам се
осећала растргано. Док сам била у Европи, увек
сам била свесна подела, историје, граница, оно
га што је могло бити... У Сингапуру осећам да
имам отворен ментални простор и нове ствари су
се појавиле природно. Ипак, још је постојао уну
трашњи речник из мог формативног искуства,
наравно мапиран на тренутни географски про
стор и место.
ТГ: Постоји ли доследност у темама смеште
ним у природи?
ДП: Природа ме инспирише – моје референце
долазе од филозофског концепта трансформаци
је, мапирања друштвених промена и животних

циклуса. Нисам уметница која приказује приро
ду или покушава да је преведе у њеном дослов
ном смислу. Стога, природа крије многе лекције и
сугерише многе метафоре у мом раду. Сви ти еле
менти у мом раду, свеједно да ли је у питању фло
ра или фауна, делови су природе. Бура, тј. олуја,
не говори толико о физичком, већ о расположењу
или експлицитно покушава да објасни. На при
мер, олуја – може ли се изразити тродимензио
нално? Рад Парче неба не постоји зато што хоћу
да направим комад лебдећег неба, већ се ради о
човечанству и свачијем универзум у; симболу
тежње, наде и могућности.
***
Тамарес Гох је заменица директора за анга
жовање публике у Националној галерији Син
гапура. Била је прод уцент (кустос) филма Daun
taHiang: Трансмисија знања Заија Кунинга, који
је представљен у Сингапурском павиљону на 57.
Бијеналу у Венецији 2017. као бивши директор
визуелне уметности у Еспланади, позоришту на
обали, и ко-шеф програма у Сингапурском умет
ничком центру. Била је кустос изложби и фести
валских програма у уметничком центру од 2003.
до 2017. и развила и комисионирала изложбе за
различите установе центра. Као едукатор, пре
давала је на LASALLE College of the Arts од 1996.
и School of Art and Design and Media at Nanyang
Technological University. И даље се бави уметнич
ком праксом.

RETROSPECTIVE
works from Pancevo
period 1975–1991.
Delia Iliesiu Prvacki

Delia Iliesiu was born in 1950 in Baia Mare in
Northern Translyvania, Romania. She attended a
grammar and music school, and studied ceramics
course at her university in Bucharest in the 1970s.
Subsequently, she settled in Yugoslavia with her hus
band, the artist Milenko Prvacki, and in 1976, their
daughter Ana was born.
The 1980s were crucial to Delia’s career: she made
works and exhibited prolifically. This period cement
ed her unique vocabulary of experimenting in a po
etically defiant manner. Revisiting this body of work
made from 1979 to 1991 is today not only an emotion
al and obligatory journey for Delia; it also enables a
discussion and understanding of the visual language
and methodologies that emerged in her later exhibi
tions. This interview attempts to track some of the
works from this period that would be re-examined in
Retrospective – works from Pancevo period 1975-1991
during May 2022 in Belgrade. The interview was con
ducted in person at the artist’s premises in Singapore
in March and April 2022.
Tamares Goh (TG): Delia, it is a pleasure to dis
cuss this important and formative part of your
career. From 1978, you entered an immense
ly prolific period of making and exhibiting. By
1991, you had 14 exhibitions, from the first solo
exhibition Planetarium in Baia Mare to the last
one that referred to the River Danube. The latter
was also the last exhibition you had in Europe be
fore you moved to Singapore.
Delia Prvacki (DP): This was an important mo
ment which marked the foundation of my artistic
journey. In E X H I B I T I O N, I would like to recon
struct what I was working on when I was living in
Baia Mare at the beginning of the 1980s.

TG: Let me thank you also for all the extensive
discussions we had previously about the Horn
of Plenty, which was shown in the exhibition
Cornucopia—of abundance and giving in Singa
pore from 18 September to 30 October 2021. It
was an honour for me to curate your work. We
spoke about how the horn generates strong sym
bols of rejuvenation and hope. Your work always
harks back to Nature as an important reminder
of strength.
Let’s turn to your earliest works, which will be
featured in E X H I B I T I O N.
DP: I cannot be more excited to talk about this
very emotional moment—a return to the period right
after I finished my studies and started my profession
al career.
After my last show, Cornucopia— of abundance
and giving, about six months ago, I experienced a mo
mentum to review those origins and get a sense and
confirmation of the trajectory that marked my cre
ative journey—from rounded shapes, like the preg
nant wombs I made in the late 1970s, through a series
of volumes that developed naturally from the circu
lar, elliptic spherical ones, and gradually becoming
“blades of grass”, “fruits” or “seeds”.
For many years, the introspective and retrospec
tive moves that necessitated the body of work was
carefully kept to the integrity, continuity and con
sistency of topics that were generated during those
first moments after I started my life as an adult per
son, in tandem with being a professional artist and
alongside starting a family life and experiencing
motherhood.
As the same time, the seminal work and themes
were conceived during this period when I was in
Pancevo, where I made the line of work which alluded

to aging. To be able to look at the histories of Europe
and how Yugoslavia came to be, I was also interest
ed in the concept of aging, which reveals truth in the
human body.
I was born after World War II when the world
was very much divided. I was deeply aware of the
conflicts and divisions in Europe. My world was East
ern Europe. However, I had the sense from literature
and history that the human experience is the same. I
have or would discuss the process of aging, repetition,
the spiral of time that we all go through, and thus the
repeated motifs and the changes within the work as a
reflection of the human experience.
TG: At the beginning of this period, there is your
newfound love of the material, clay, set within the
context of history and place. If you could, please
describe those initial affinities.
DP: There were a few crucial moments for me.
The first one was in 1967 when I first discovered clay.
Subsequently there were the years at the Institute of
Fine Arts, Grigorescu, Bucharest, where I had an ex
ceptional teacher named Lucia.
Another key moment was the starting of my per
sonal artist’s studio, a workshop, which was a diffi
cult one. Looking back, I can confess now that I nev
er had in my whole life a proper ceramicist’s space of
my own. In fact, I believe that I built my own meth
ods and modalities of execution out of that lack of
a specifically conventional “pottery” environment.
That allowed for a liberating and stimulating con
dition where the non-conventional allowed a pivot
to think and conceptualise various processes. To be
honest, I really never cared much about setting up an
orthodox and comfortable studio to ensure skillfully
crafted objects.

TG: The lack of comfort meant that you could
search for alternative solutions and adaptations.
It allowed for making-do, experimentation and
explorations. With the explorations came new
revelations and possibilities, new innovations.
What were some of the materials and methods
that you employed?
DP: You are right, it meant that I never became
a slave of the techniques that were already assumed
by established prototypes or manuals about making
ceramics. I became more and more seduced and in
spired by the potential given by raw materials, and I
had a fascination with technologies used in factories
for mass production. In this instance, it was the in
dustrial, the elektroporcelain.
TG: What was the significance of this practice
for the survival of culture and identity during the
Communist period?
DP: I found a sort of refuge in this medium. I was
aware of the rules and restrictions imposed by censor
ship on almost all form of artistic creativity, from liter
ature to film, theatre, music and of course, visual arts.
Working within the area of ceramic practice rep
resented an imaginary umbrella that saved and pro
tected me, as long as the works I produced remained
“neutral”, presumed and categorised as what was ac
ceptable as ornamental, decorative, applied art.
TG: It seems that in the beginning, you were
interested in minimalist expressions, pure as
they could be, sometimes reinstated in repeated
forms. There was the studio work, and then there
was the need to exhibit the works in quite a ster
ile setting that would be opposite in nature to a

studio. How would you resolve these? How did
these aspects evolve after you came to Singapore,
or have they?
DP: In the beginning, I would insist on juxtapo
sition, similarity and perpetual return to those first
years of practice. When it came to setting a routine and
discipline of work, an integrity of artistic authenticity
and language, this resulted in the minimalist forms.
My personal understanding of “exhibiting” is of
authentic work produced through a successive pro
cess that could only be made possible through the
many stages of execution. Since my adolescent years,
I was brought up to think with a purpose, goal and
task—it is an intrinsic part of my professional code
and normality. It was, in a way, part of the definition
and “job description” of being an artist: being con
stantly aware of the need to have a public display of a
certain meaningful body of work that was made dur
ing a specific time.
“Making exhibitions” is, as well as being involved
in studio work, a creative act in itself. It is the con
tinuation and the summary of the initial conceptual
impulse and its subsequent process of materialisa
tion. For me, preparing and installing a show became
a rational way of decoding the intricate web of inspi
ration and accumulated ideas during a certain period
of time. However, I also knew from the very begin
ning that “exhibiting” just to seek public attention and
build a portfolio could be counterproductive. During
my more than four decades of practice, I developed a
deliberate approach to planning and implementation,
pursuing my own way of presenting my work.
Developing these—a mental and spiritual invisi
ble, immaterial process—followed by their transposi
tion into reality, in a final material, through a justified
medium and technology, and ultimately preparing it

for a polished, final public display—it was always a
very serious job, a challenging and gratifying journey.
I never have exhibitions of my work, whether in
professional galleries or museums, in a conventional
and formal manner. I approach each exhibition as a
project, and I showed my work regularly with the aim
of examining, judging and appreciating the progress,
development and evolution of my art practice, wheth
er it was work I made in my own studio or in factories.
I always felt it was a crucial, enlightening moment to
have the possibility of evaluating the good, progres
sive and fulfilling aspect of a body of work, while be
ing able as well to notice its weaker parts, understand
ing what could be improved or done differently.
My exhibitions are site-specific—I take into con
sideration the amplitude and configuration of every
detail in a given space. I am very happy to say that
looking back to the early years in my career, the first
solo show I had at the Gallery of Contemporary Art
in Pancevo in May 1981 represented in fact the foun
dation of what I would do all along, both during the
time I spent in the former Yugoslavia and thereafter
in Singapore.
TG: You referred to the River Danube as not only
a metaphor for endless flow and connectivity as
a connecting line for many different European
countries, but also as being about division. How
do these two polarities exist within the same work?
DP: At the time I was very anxious about the fate
of our countries, which were under Communism rule
in the umbrella of the Soviet system. Then came the
collapse in 1989, when I was working on the project
Danube, a continuous flow—looking at the wondrous
Danube coming from the Black Mountains and going
through Europe towards the Black Sea.

The River Danube was also the metaphor for an
oppressed feel, a world divided. A river suggested the
ability to flow, not to be stuck. Yet using the river, I
wanted to talk about the physical division of spaces
and question if we could cross the river at all. The River
Danube was close to where I used to live. It was the riv
er that we tried to cross from Romania to Yugloslavia
during the Communist regime. I cannot say how many
people were drowned or shot in trying to cross it.
You know the tapestry I made that had the vivid
turquoise? I imagined that to be Vienna. You would see
in the tapestry that the colours changed to green, blue,
then grey. I was also referring to the waters, the long
tubes, the tiles on the walls, the springs, the mouth of
the river, then the original source of the water.
There was an island in the middle of the Danube,
Ada Kaleh. When I was young, one of the goodies I
got was the rose Turkish delight from Ada Kaleh. It
was an island known for its beauty, but it was com
pletely erased in the 1960s because of the building of
the Iron Gates Dam. That dam was supposed to be the
greatest achievement of Presidents Tito and Ceauses
cu. It was so painful for me. When I decided to work
on Danube, this island came to my mind. It started
with me making small ceramic imaginary postcards
with light scribbles from Ada Kaleh.
TG: In your solo exhibition at Gallery Tribina
Mladih in Novi Sad in the former Yugoslavia in
1980, there were long necklaces, a repetitions of
forms that look like seeds. Can you tell me how
this exhibition came about?
DP: That exhibition was the very first one in a se
ries of yearly exhibitions following the same concept,
held in various cities in the Autonomous Province of
Vojvodina in Serbia and the capital Belgrade, as well

in Kopar, Slovenia. As a young artist, it was a very
important moment for me as I delivered a firm state
ment envisioning the next stages of my practice. The
body of work I exhibited was fresh and it was made
in a factory for electrical insulators, using a rough
clay enriched with grog. I even used a bit of glaze,
although the bulk of the work was kept natural and
its surface—I call it “skin”— was “embellished” with
patina from the oxides frequently used by ceramicists.
I could say the whole collection of work was made
with rudimentary budgets and raw materials. I drew
the textures and colour effects by using a very simple
manipulation of clay's surface treatment.
Those first “chains” of huge necklaces were placed
on the gallery's floor, using a massive continuous line
to depict an apparently smooth flow even though the
fundamental material was composed of hard, solid
components.
TG: And there are these 36 masks.
DP: The first masks I made, beginning in 1981
and shown in my first exhibition in Pancevo, were a
logical development from the rounded forms I made
earlier. I focused on the texture and colour of the sur
face, so as to resemble a human face, a facial expres
sion. When I prepared the show at the Museum of
Applied Arts (MPU), I was 36 years old and felt that I
wanted to encapsulate the idea of aging and the pas
sage of time on a succession of masks composed in
such way to reveal my age. Even now I am tempted
to go back to that theme, and I am planning to redo
it, to create the sense of crescendo and the reverse
of it with new methods. It is not how much the face
changes, it is not so much about the actual physical
ity that changes or deteriorates but what is really in
side that is indescribable. One of authors that I read

when I was growing up was Simone de Beauvoir. She
was a feminist activist and a socialist who had wide
concerns with regards to human-centred freedom. In
terms of womanhood, I do draw parallels between
history, perpetual growth and the cycle of life.
TG: It is evident that the passage of time has been
a noticeable element of your work. Between 1983
and 1986, there was Starenje, a series of stunning
casts and hand-moulded pieces, with gradual
changes within a work, metamorphosing from
minimalist forms.
DP: I used various methods of execution and com
pletion of my work to convey the idea of transforma
tion—metamorphoses caused by the passage of time.
I also thought about things existing in a cycle, thus
their configurations within the exhibitions. An implica
tion that time would also be in a circular form, knowl
edge not in the mere description of plants and knowing
their names, but also trusting germination, growing
and then repetition of the cycle, the season, their per
petual changes with rejuvenation, renewal. Aging is not
a negative development but implies improvement and a
willingness to acknowledge Nature’s wisdom.
TG: Tell me about the seeds (in the boxes) that
you later showed again in your exhibition Secret
Garden during your artist residency at Temeng
gong in Singapore.
DP: When I was a small girl, I would see these
beautiful crates in a shop containing oranges and ba
nanas. They were premium goods. Because we were
living with restricted imports, things from other
parts of the world were extraordinarily exotic. Living
in such a regimented ruling system, I wondered about

the Other. The fruits and seeds I made are allegorical
representations of exotic trophies, especially because
they are imported.
TG: An important seminal work was The Blade
of Grass.
DP: From the singular horns, I made repetition of
the shapes but thinner. The Blade of Grass was direct
ly from Walt Whitman, a poet in the 19th century. He
said, “I believe a leaf of grass is no less than the jour
ney-work of the stars.” Through his poems, he spoke
about humanity, how people are equal. It was interest
ing because this was within the context of an industri
al America striving for a capitalist world. The Blade of
Grass is a metaphor that the grass is still growing—life.
TG: You made a similar body of work at LA
SALLE when you arrived in 1993, De Rerum Nat
ura, where there were long towers of grass, with
other blades of grass, as if gardens, growing on
top of these pillars. I read it as a sign of continui
ty, of life forms that would give birth to other life
forms. How has coming to Singapore shaped you?
DP: I felt I was liberated, I didn’t feel so torn.
When I was in Europe, I always felt very conscious of
the division of the lands, their histories, the borders,
what could have been. In Singapore, I felt I could have
mental space and new things naturally appeared. Yet
there were still the intrinsic vocabularies from my
formative experiences, now mapped onto the current
space and place.
TG: There is consistency in themes that are
lodged in Nature.

DP: I do get inspired by Nature. I refer to Nature
because of the philosophical concepts of transforma
tion, mapping onto societal change and life cycles. I
am not an artist who depicts Nature or who is trying
to translate it in its literal sense. There in Nature lie
many lessons, which are suggested by metaphors in
my work.
All these components or elements of my work,
whether flora or fauna, are part of Nature. A tempest
(heavy rains) is not so much about the physical expe
rience, but the mood or explicitly trying to explain,
not the actual translation. For example, a storm—
could it be captured in 3D? I made A Piece of Sky not
because I want to make a piece of hovering sky, but it
is about humanity, and everyone’s universe, a symbol
of aspirations, hopes and possibilities.
***
Interviewer’s bio:
Tamares Goh is Deputy Director of Audience
Engagement at the National Gallery Singapore. She
was the producer of Dapunta Hyang: Transmission
of Knowledge by Zai Kuning presented at the Singa
pore Pavilion at the 57th Venice Biennale in 2017. As
former Head of Visual Arts at Esplanade – Theatres
on the Bay and the co-head of Programming at the
Singapore arts centre, she curated exhibitions and
festival programmes at the arts centre from 2003 to
2017 and has developed and commissioned exhibi
tions for the centre’s various spaces. As an arts educa
tor, she taught part-time in various schools including
LASALLE College of the Arts since 1996, and School
of Art Design and Media at Nanyang Technological
University, Singapore. She continues her practice as
an artist.

Б ИОГ Р АФ ИЈ А
Делиа Илиешиу Првачки је рођена 1950. године, у Рум унији
(Баја Маре). Године 1975. завршила је Инстит ут за ликов
не уметности N. Grigorescu (Фак ултет за примењене умет
ности) у Бук урешту. Живела је и радила као самостални
уметник у Југославији, у Панчеву, од 1975. до 1992. Члан је
УЛУПУДС-а и Међународне академије за керамик у AIC у
Женеви. Од 1992. живи и ради у Сингап уру.
О д аб р а н е с а м ос т а лн е и зл ож б е :
2021. Рог изобиља и заступљености, Галерија ICAS, Синга
пур
2020. Топографија визуелне имагинације, Галерија Iprecia
tion, Сингап ур
2019. Међународни вајарски симпозијум Terra, Кикинда
2018. Тајна башта, Temenggong, Сингап ур
2017. Рудник/2, Substation Gallery, Сингап ур
2016. Градилиште, колаборација с Миленком, (site-specific)
шест месеци инсталација, Esplanade – позоришта и
концертне дворане на обали, Сингап ур
2014. Пролаз, Галерија Lux, Сингап ур
2011. Рудник, Skuplture Square, Сингап ур
2007. Компас, Обалне галерије, Пиран
Пут свиле, Галерија А+А, Венеција
2006. Пленер, шест година, инсталација мон ументалних
скулпт ура на разним локацијама, Национални парк,
Сингап ур
2003–2004. Небо, земља, вода, ватра, Esplanade, Сингап ур
2002. Delikate, Art Folium Gallery, Сингап ур
1999–2000. Прослава миленијума, Skuplture Square, Сингапур
1998. Ватра у Какадуу, Art Forum Galerija, Сингап ур
1994. Пратећа изложба приликом откривања пет мон умен
талних мурала у Suntec City-ју, Сингап ур

1989. Дунав, Стара капетанија, Зем ун
1986. De Rerum Natura, Музеј примењене уметности, Београд
1982. Керамопластика, Дом омладине, Београд
Керамопластика, Галерија Медуза, Копар
1981. De Rerum Natura, ГСУ, Панчево
1980. Керамопластика, Трибина младих, Нови Сад
1971. Разне керамичке композиције, Градска галерија, Баја
Маре (Ру м у нија)
1970. Прва самостална изложба и инсталација у градском
Планетарију м у, Баја Маре (Ру м у нија)
1969. Петоро браће и сестара ИЛИЕСИУ, Позориште Коме
дија, Бук урешт
О д аб р а н е г р у пн е и зл ож б е :
У период у од 1995. до 2022. Делиа је излагала на разним
групним изложбама у Сингап уру, Загребу, Лос Анђелес у,
Џакарти, Куа ла Лумп уру, Ташкент у.
Радови у приватним и државним колекцијама: Музеј са
времене уметности и Музеј примењене уметности, Београд;
Terra, Кикинда; Мермер и звуци, Аранђеловац; Савремена
галерија Панчево; National University Museum Singapore;
Национални парк Сингап ур.
Одабрани наручени јавни радови: бројни мурали, скулпт у
ре, инсталације у Сингап уру (у станицама метроа, зграда
државног универзитета, болнице, зграда пореске управе,
државна стамбена управа, Ardmore Park Kondominijum).
Такође, у Дизајн центру (Хонг Конг).
За више информација:
http://www.deliaprvack i.com/portfolio
www.delia.pr vack i.com
www.marinasouthpiermural2015.com
Инстаграм: celina.delia

Сви изложени радови су настали у перио
ду од 1979 до 1989 године из циклуса: Старење,
Плодови, Влат траве, Линије, Огрлице, Ожиљ
ци, Маске и Дунав.Уметница ће после изложбе
оставити одређен број радова за колекцију Га
лерије савремене уметности Панчева.
ВРЕМЕПЛОВ
Самосталне изложбе из Панчевачког периода
(Делиа је живела и радила у Панчеву од 1975 до 1991)
1980. Нови Сад, Трибина Младих
1981. Панчево, Галерија савремене уметности
1982. Београд, Дом Омладине
1982. Копар (Словенија), Галерија Медуза
1983. Апатин, Галерија Културног Центра
1986. Београн, Музеј Примењене Уметности
1987. Нови Сад, Културни Центар Новог Сада
1987. Панчево, Галерија савремене уметности
1989. Земун, Галерија Стара Капетанија

П О Т П И С И РА Д О В А

С е ри ја П ЛОДОВИ
#1

ЗРЕЛОСТ, 1985.
(9 комада), глазирани ливени
порцулан,
променљиве димензије

#2 ПЛАВИ ПЛОДОВИ, 1985.
(10 комада), глазирани ливени
порцулан
променљиве димензије
#3 МЛАДИ ПЛОДОВИ, 1984.
(20 комада), ручно моделирана
каменина, глазура на 1240
степени Целзијуса, променљиве
димензије
#4 ЈЕЗГРО, 1984.
(10 комада), ручно обликована
каменица, глазура на 1240
степени Целзијуса, разне
димензије
#5 СЛАТКИШИ, 1985.
(19 комада), глазирана, ручно
обликована каменина
#6 ЛЕТЊЕ ВОЋЕ, 1984.
(7 комада), глазирана каменина
#7 СОЧНО ВОЋЕ, 1984.
(7 комада), глазирани ливени
порцелан са мануелним
интервенцијама, димензије
променљиве
#8 ДВЕ КРИШКЕ, 1987.
глазирана, ручно обликована
каменина

#9 ВОДЕНИ ПЛОДОВИ, 1987.
(7 комада) ручно обликована
каменина, глазура на 1260
степени Целзијуса
Гру па ВРЕМЕП ЛОВ
поставка на огледалу - десна страна
галерије
#10 СЕНО (сува трава), 1985.
(22 комада), ливена порцуланска
маса
#11 СТАРЕЊЕ, 1983.
(11 комада), интервенција
на синтетизиваном порцелану
(из колекције Музеја примењене
Уметности Београд)
#12 НИЦАЊЕ ТРАВЕ, 1982.
(28 комада), ручно обликовани
порцелан
#13 ЖИВОТНА ДОБА, 1982.
(7 комада), модифициран
ливењем, електро порцелан,
променљиве димензије
#14 СТРАЖА/1, 1986.
каменина, висина 85 цм
#15 СТРАЖА / 2, 1986.
каменина, висина 85 цм
#16 МАЛИ ВЕЛИКИ ЗАГРЉАЈ,
1979.
глазирана каменина, 43 x 41 x
20 цм
#17 ДВА ЛЕПТИРА, 1979.
шамотирана глина са енгобама,
печена на 1000 степени
Целзијуса

#18 НОВА ПОРОДИЦА, 1979.
глазирана каменина, 32 x 16 цм
Две Реке / инсталација
глазирана мајолика, тканина,
песак
#19 ДУНАВ, 1980.
#20 ТАМИШ, 1980.
#21 БРОЈАНИЦА, 1987.
(17 елемената низана на
тканини),
глазирана мајолика, димензије
променљиве
#22 ОЖИЉЦИ, 1985.
Каменина, оксиди
С е ри ја С ТА РЕЊА
#23 КРУГ, 1986.
ливени порцелан са постепено
израженим рељефом, 14 комада,
постављено на кружном
огледалу
#24 БЕЛЕШКЕ, 1986.
ливени порцелан сликан са
манганез оксидом
#25 АУТОПОРТРЕТ, 1986.
36 маске ручно испресоване
у постепено модификованом
калупу, глазирана каменина,
варијабилне димензије
#26 НЕБО ИЗНАД ПАНЧЕВА,
1979.
глазирана каменина, 30 x 32 цм
#27 НА ДНУ, 1979.
ливени, глазирани порцелан,
променљиве димензије

#28 ГРАД СА ДУНАВА, 1989.
глазирана каменина,
променљиве димензије
#29 Колекција дунавских
разгледница, 1989.
комбинована техника на
порцелану,
променљиве димензије
#30 СТРАЖАРИ ДУНАВА / маске,
1989.
глазирана каменина,
(25 x 18 x 10 цм) x 2
#31 ИЗВОР / Црна шума, 1988.
(8 елемената), каменина, оксиди,
променљиве димензије (из
колекције Галерије савремене
уметности, Панчево)
#32 ДУНАВСКИ ГРОБОВИ, 1989.
тетракота, оксиди, димензије
варијабилне,
(2022 инсталација са песком и
пиљевином)
#33 ПЛАВА РЕКА, 1982.
глазирана мајолика, просторна
инсталација
#34 ЗЕМЉА И ВОДА, 1987.
глазирани индустријски
електро изолатори, просторна
инсталација
#35 МЕСТА И ВОДА, 1987.
глазирана шамотна глина,
просторна инсталација
#35 ДУНАВ / ВОДА, 1989.
Каменина, плави оксиди,
просторна инсталација
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