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Анализа докторског уметничког пројекта 

 

Докторски уметнички пројекат кандидаткиње Јоване Живчић Радовановић под називом: 

КОНВЕРГЕНТНОСТ МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ТЕЛА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ 

ИЗРАЗУ – слике и цртежи, чини изложба, односно избор радова насталих током 

уметничко-истраживачког процеса, и писани део који има сврху да опише сам оквир и 

методе истраживања, као и крајњи резултат. 

Писани део докторског уметничког пројекта садржи 71. страницу, 11 поглавља, 61. 

репродукцију са коришћеном литературом и наведеном библиографијом. 

Акценат у уметничком истраживању је утемељен на телесности, додиру, љубавној игри 

и као тако, неисцрпна је тема од праисторије до данас. Кандидаткиња Јована Живчић 

Радовановић се бави приказима мушког и женског тела, односно њиховим деловима. 

Истражује природни однос између два тела, истичући кључне сличности и разлике на 

веома суптилан начин. Посебност је, да у истраживању користи сопствено и тело 

супруга. Груди, рамена, шаке или портрети, представљени су у готово идентичним 

позама и веома сличним кадровима.  

Фокус је на односу мушког и женског тела, са тежњом да природа надвладава све 

социолошке конвенције, предочавајући своју онтолошку везаност за природно = људско 

а не мушко или женско, трудећи се, да не фаворизује ни једну страну, већ да слике у 

паровима чине једну интегралну целину. 



Као методе уметничког истраживања у раду кандидаткиња хронолошки наводи 

самосталне изложбе, путем којих се свеобухватно и на врло концизан начин прати 

стваралачки процес. 

Од прве самосталне изложбе доминантна је тема тело, путем компарације мушког и 

женског тела; њихових груди и леђа, као и присуство портрета, иначе традиционално 

приказаног кроз целокупну историју уметности. Од друге самосталне изложбе предмет 

бављења са тела прелази на телесно, као и на кожу. На следећој изложби тема је, 

логично, додир и блискост а мотив су шаке. Цртежом проучава проблем руке-шаке да 

би у завршној фази слика, великим форматима шака заокружила свој докторски 

уметнички пројекат. Кроз историјски приказ представа мушкарца и жене од праисторије 

до данас, кандидаткиња обраћа посебну пажњу библијском предању Адама и Еве, као 

себи најближој појави, везаној за њено истраживање односа мушкарца и жене. 

Relationship је назив прве самосталне изложбе, на којој су представљени цртежи настали 

у периоду 2012. – 2013. године. Серију радова су чинили већи формати у пуном кадру, 

настали акварелом и оловкама у боји на специјалном папиру, представљајући груди 

мушкарца и жене у својој различитости; маљаве мушке груди наспрам женских, глатких 

и заобљених. Радови су прозрачни у окер тоновима, са назнакама дешавања на кожи и 

испод ње.  

Као предложак у поступку сликања кандидаткиња Јована Живчић Радовановић користи 

фотографију, тражећи најбољу композицију идејног решења, наравно све на дневном 

светлу (сам процес сликања), јер су тада колористички односи најприближнији њеном 

поимању слике. Поред торза мушкарца и жене, портрети са позицијом испред и са задње 

стране, настали комбинованом техником на уверљив начин говоре о њиховим 

различитостима.  

У поглављу Тело и плот, којим се анализира серија слика, тежиште уметничког 

стремљења са односа два тела прелази на животну средину тела, односно плот. Плот је 

појам предочен у Библији а најближе га тумачи Михаил Епшејн као безграничност у 

ограниченом телу, које води ка спајању у љубави и браку.  

Серија слика настала 2014. године махом већег формата, врло деликатном композицијом 

(издвајањем кадра тела) којим се истиче врат, делови груди и брада на тамној позадини, 

управо говоре о плоти. Осетљиво третирана кожа, њена боја, специфична маљавост код 

оба пола, изазивају у посматрачу невероватну чулност доживљаја.  



Слике из 2013. године, мушка и женска леђа, настала као опозит грудима, односно 

предњем делу тела, представљају само кожу, али и велику потребу да се истражи њен 

карактер, имајући у виду, да се од површинских додира природно залази у дубину. 

Изложбом Додирујем значи - постојим из 2017. године кандидаткиња је представила 

већи број радова мањег формата, техником акварела са представом шака мушких и 

женских, појединачних прстију у међусобном сучељавању. Била је потреба уочити 

сличности а и природно разлике, које проистичу из призора, а све у жељи да се подвуче 

јединство различитих полова. Та намера је остварена у сликама великог формата из 

2016. године, које чине појединачне представе мушке и женске шаке са предње и 

унутрашње стране. Студиозно сликане под дискретним осветљењем, на тамној 

позадини, оне говоре у потпуности о карактеру особа којима припадају а јесу и 

појединачни портрети за себе. 

 

Презентација докторског уметничког пројекта 

 

Изложба докторског уметничког пројекта КОНВЕРГЕНТНОСТ МУШКОГ И 

ЖЕНСКОГ ТЕЛА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ ИЗРАЗУ – слике и цртежи, 

реализована је у Галерији ФЛУ у периоду од 5. до 19. фебруара 2018. године. Изложбу 

су чинили радови настали на докторским студијама у периоду од 2013. до 2018. године; 

осам слика и два цртежа је изложено у галерији, и двадесет цртежа у излозима Галерије 

ФЛУ. 

Радови су постављени у паровима, онако, како су настајали у атељеу. Сруктура галерије 

је омогућила, да у случају слика из серије Шаке, предња страна буде наспрам дланова, 

тако да је посматрач у средишту. У излозима Галерије ФЛУ радови су постављени у 

непрекинутом низу, који посматрач прати док хода. Због ограниченог простора 

направљена је селекција радова, који су настали током докторских студија, водећи 

рачуна да кључни радови из сваке серије буду представљени, а да скупа чине 

компатибилну целину. 

 

 

 



Коришћена литература 

 

Кандидаткиња Јована Живчић Радовановић је пажљиво и аналитички размотрила 

литературу из области историје уметности, филозофије, теорије уметности и теорије 

културе. Издваја се аутор Михаил Епштејн и његово дело Филозофија тела, које јасно 

кореспондира са проблематиком теме. Литература је истражена и систематично 

обрађена. 

 

Уметничко истраживачки допринос 

 

 Докторски уметнички пројекат кандидаткиње Јоване Живчић Радовановић  

КОНВЕРГЕНТНОСТ МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ТЕЛА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ 

ИЗРАЗУ – слике и цртежи, поред актуелне проблематике образлаже на високом 

ликовном нивоу смисао постојања релације мушкарац – жена  као праву могућност, иако 

данас постоје и друге релације, живота и постојања. Управо сликама и цртежима 

потврђује ту тезу, аргументовано, што је по суптилности, деликатности, изведених 

радова јасно читљиво и очекивано као закључак. 

Писано образложење прати у потпуности реализацију насталих радова и потврђује њену 

увереност у сопствене ставове. Из тога произилази посебност овог докторског 

уметничког пројекта, у нашој ликовној пракси и по својој релевантности за уметничку 

друштвену средину, сазнајни и увек актуелни допринос, што омогућава да у неким 

сличним пројектима буде узор. 

 

Закључак комисије 

 

Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта КОНВЕРГЕНТНОСТ 

МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ТЕЛА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ ИЗРАЗУ – слике и 

цртежи, сматра да је кандидаткиња  Јована Живчић Радовановић веома успешно 

реализовала изложбу слика и цртежа у оквиру докторског уметничког пројекта у 

Галерији ФЛУ и Галерији излози ФЛУ 2018. године. Писани рад, који је саставни део 



пројекта, у потпуности осветљава све сегменте овог стваралачког процеса и представља 

добро осмишљену теоријску основу пројекта. 

На основу свега наведеног, Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког 

пројекта предлаже Наставно-уметничком већу ФЛУ у Београду, да прихвати позитиван 

извештај о овом докторском уметничком пројекту и достави га на усвајање Сенату 

Универзитета уметности у Београду. 
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