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КОНЦЕПТ 

 

 Само шшшш . . . Самош . . . 

 

Почетком XIX века Банат је населио народ из Сечња и Чавоша, који је затекао равницу 
и на њој само тишину - само шшшш...  

Банатско село Самош налази се на путу за Зрењанин, на 52 км удаљености од Панчева.  

Све оно што радимо и чему тежимо увек је прожето личним мотивом и трагањем за 
собом.  

Цртајући и сликајући мотиве села, оживљаване су успомене на најлепши део 
детињства. Схватање о пролазности живота створило је жељу за истраживањем 
питања пропадања, нестајања, престанка постојања. Напуштене куће, дворишта и 
њихове капије приказане су попут величанствених споменика тог процеса. Обилазећи 
пределе и улице Самоша, у различитим годишњим добима настале су фотографије које 
су представљале предлошке за цртеже и слике. Цртеж графитном оловком асоцира на 
стару фотографију. Бележећи тренутак, светлост и атмосферу стварала се емоција, 
сећање и успомена. 

„Капије сећања“ указују на велики проблем људи данашњице. Напуштање села због 
одласка у град. Отуђење од људи и од природе коју би требало да посматрају и да јој 
се диве као једином правом окружењу за човека где он може бити потпуно срећан и 
слободан.  
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