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Aнализа рада: 

Докторски уметнички пројекат мр. Исидоре Фићовић под називомГЕСТУАЛНИ РИТАМ 
ТАЧКЕ у представама персонализованих простора градова, мултимедијална иложба 
,састоји се из два дела , две изложбе која су реализоване у Галерији Факултета 
ликовних уметности  у Београду и галерије“ Београд“, и писаног дела у коме се 
образлаже уметничка креација и методе које ће бити примењене при реализацији овог 
пројекта. 

Мултимедијална изложба у Галерији Факултета ликовних уметности у Београду и 
галерији“ Београд“ приказује визелни део докторског уметничког пројекта. Рад на 
овом уметничком пројекту ослоњен је на претходна истраживања која је 
кандидаткиња мр. Исидора Фићовић навела у хронолошком осврту, да би објаснила 
смисао процеса , однос према ликовном деловању у сусрету са различитим културама 
и настојању да  освести реконекцију са телом, кроз универзалност гестуалног ритма 
тачке. Мултимедијална изложба обухвата креирање комплексне визуелно 
амбијенталне целине, од медија у  сликарској материји и њеном потенцијалу као и 
коришћење савремених технологија,  видео рада и перформанса.  Кандидаткиња је  
истраживала претходна искуства стечена у комуникацији са различитим културним 
срединама у тежњи да их концептуално продуби и продукцијски надогради.Телесно 
кретање у практичном делу докторског уметничког пројекта истражује могућности 
интуитивног емоционално израженог визуелног језика. Исидора Фићовић тежи да 
актуелизује тело и гест као основу свих ликовних дешавања,  и   настало  искуство 
постави као питање односа према природи и перцепцији реалности, истовремено 
тражећи одговоре у различитости култура и  значењима њихових традиционалних 
вредности.Преношењем искустава синергије различитих култура у хоризонту 
персонализованих простора има за циљ хармоничну естетику уметничког дела. Ово су 
елементи који чине суштински део овог докторског уметничког пројекта. 

Вишеслојност  докторског уметничког  пројекта мр. Исидоре Фићовић,ГЕСТУАЛНИ 
РИТАМ ТАЧКЕ у представама персонализованих простора градова,мултимедијална изложба,, 
постављена је у наслову теме и  компримовала  је претходна искуства  формирајући 
основу за овај пројекат . Поменути процес узима  у обзир искуство, којим се одредио 
ток  од идеје до коначног дела, укључујући теоријски аспект ,историјски континуитет и  
увид у деловања савремених уметничких пракси.  Праћење процеса  рада путем 
сагледавања сложености доживљаја као феноменолошког  односа тела  и  анализе 
медијских феномена.  

„У односу на аутоматизам алгоритамског тачкања, гестуални ритам тачке је резултат 
мануелног стварања ликовног израза унутрашњег бића,и снимак временске димензије 
процеса покрета у слици. Од интерактивне уметностии електронике у Линцу (  Interface 



Culture ) , преко визуелног комуникационог дизајна у Истамбулу ( Visual communication 
design)    преко калиграфије у Јапану ( IAMAS )   и гостујућих предавања у Хирошими, до 
мануелног сликарског процеса у докторском уметничком пројекту у Београду (Факултет 
ликовних уметности) Гестуални ритам тачке сажима лично искуство четири града.”како 
каже аутор. 

Критички осврт референата 

Писани део докторског уметничког пројекта кандидаткиње мр. Исидоре Фићовић, 
ГЕСТУАЛНИ РИТАМ ТАЧКЕ у представама персонализованих простора градова, 
мултимедијална изложба,подељен је у више поглавља.  

У првом поглавњу којим се образлаже тачка као временска димензија слике 
,интердисциплинарним посматрањем макро и микро космоса,човека и природе у 
научно-аналитичком процесу објашњава се значај и елементарност симбола тачке. 
Фокус на истраживање геста и покрета  резултира прецизношћу поставке ритма тачке у 
форми круга.  

Почетак овог уметничког истаживања почиње објашњењем рефлексивног поступка 
”идеја се појављује спонтано”, гест, ритам и тачка су основа, што  кандидаткиња 
описује као прву фазу у свом раду. Гестуално остављање трага, сведочанство је 
најдиректнијег записа духа, а визуелни ритам телесног кретања, представља актуелну 
стварност.Тело је  реално а не виртуелно и  од геста до знака чувствене комуникације 
побуђују на постављена питања и трагања за одговором. Избор  различитих медија  је у 
овом случају примаран.  Поступак коришћења различитих  материјала  и креативних 
алата, својим посебним квалитетима трагају за креативним  смислом, прецизношћу 
која их организује. Равномерно груписање тачке ка већим скупинама карактерише се 
као временска промена и покрет и основна је грађа у естетици личног ликовног израза. 
Предмет интересовања овог истраживања је визуелни  ритам  што се у поступку 
ликовне реализације без обзира на медијске разлике, поклапа са намером да је 
ГЕСТУАЛНИ РИТАМ ТАЧКЕ у персонализованим просторима градова,  идеја која  
промовише слободу у процесу стварања, као највиши циљ ствараоца.  

Поменута идеја  потпуно се окреће ка кретању збирних енергија као временска 
димензија слике , структурална целина као динамика артикулације ликовних 
елемената. Акумулација материје која артикулише основне ликовне елементе   тачку 
линију и боју, а потом њиховим комбиновањем остварује варијације  на којима ствара 
нову објективност визуелног ритма на мотивима персонализованих простора. 

Инструментализација телесног кретања , као неконтролисани рефлекс , има за циљ, 
пре свега, искључивањерационалнога, тако  настаје и одмак од  наратива док 
дисциплином усаглашеног ума и тела достиже физичку усредсређеност геста.  

Материја је феномен сама за себе, материја боје је акумулација визуелне провокације.  
Поступком аналогије,сличности и сродности, одређена физичка својства показују 
посебност и карактер , што је повод да се током  ликовног  процеса дешавају  ситуације 
у којима се реагује  на тренутну констелацију односа . Ново стања материје шаље  
импулс уметнику  да преиспита своје искуство  и буде спреман на  нову реакцију 
препуштајући се тренутним импулсима ,а не њиховом планирању. Принцип рада 



постајенамоменте аутоматски, монолог се развија у дијалог са материјом  и чин 
стварања постаје ритуалан. 

 Удаљавањем процеса  ликовног деловања од размишљања о формалним односима 
ликовних појмова, усредсређивањем на чисту активност управљања процесом, 
компетативни и медитативни моменти продубљују  важност и значења, и  изражајнији 
су од теме. 

Кандидаткиња мр. Исидора Фићовић овим начином распореда и приоритета, процес 
гестуалног тачкања  намеће као важан елеменат ликовног дела, који дефинитивно 
утиче и уобличава ликовно  дело, у његовој коначној форми. 

Значајан део рада  кандидаткиња мр. Исидора Фићовић је посветила феномену 
тачке,гесту и визуелном ритму. У њиховом  тумачењу,  која је налазила у литератури, од 
научног до филозофског приступа  откривала  је како се кроз историју вишеслојних  
значења приступало наведеним појмовима  и паралелно изнела  личне опсервације и 
објашњења. На који начин она доживљава и како  чула делују ,како реагује на њих. 
Како  подстичу на акцију и колико је њихово узајамно дејство  

После уводног дела који образлаже  појмове тело и покрет , визуелни ритам  и тачку, 
односно круг, следи историјски утемељено резоновање , теоријски оквир  на који се  
кандидаткиња ослања, у ком прецизно  и стручно одабрана литература и текстови 
представљају упориште за рад.Појашњавајућипојампроцеса,она пролази кроз 
историјске етапе кретања персонализованих простора градова  у којима се тежиште 
пажње  преноси са форме на идеју , са завршене форме на ток и развој. У дубљем 
разумевању релације телесног кретања и анализи различитости искуства везаних за 
Истамбул, Линц, Хирошиму и Београд као персонализоване просторе,  креће  од 
опредмећивања, па до  деконструкције формалне садржине као  завршне тачке 
уметничког дела.  Уметничко дело  у овом истраживању је плод  процеса анализе и  
аналогија, значења и   виталних вредности простора четири града у фокусу.  У синтези 
референтних места са  књучним појмовима, време представљено у појму тачке,  
манифестују  посебна читања, тумачења  и  рефлексије . 

Штo се тиче компаративног односа тачке са просторима паметних градова и 
савременим поставкама живота технократског друштва ,  дводимензионална површина 
у постопку развоја и кулминације доживљаја,  тачке у аналогној слици и савремене 
глобалне политике градова, истиче потребу  за спонтаним, где гест  постаје носиоц  
материје. У том случају, долази до  постављеног питања и промишљања о простору, 
природом и  времену.  Ово се односи на тежњу за већом комуникацијом спонтаног и 
гестуалног са савременим светом у глобалној дигитализацији. Плод  процеса је 
формирање  нових акционих форми   у могућности новог нивоа“игре“, a то је могућност  
модуларног креирања , креирања другачијим распоредом елемената где су симбол и 
природа нераздвојни. Овако се интерактивно креативни процес продужава све до 
новог постављања рада демонстрацијом интуитивне структуралне тачке. Градови 
изабрани као релевантне тачке истраживања у изазову посебности и истицању 
наведених одредница  простора  иницирају отварање микрокосмоса у новим 
оквирима.Та потреба је да се енергија гестуалним преношењем импулса психе 
артикулише у новим односима, наметнута  новим одабраним  простором.  
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Оцена резултата и закључак са образложењем уметничког доприноса рада 

 



Докторски уметнички пројекат ГЕСТУАЛНИ РИТАМ ТАЧКЕ у представама персонализованих 
простора градова,мултимедијална изложба, кандидаткиње мр Исидоре Фићовић, своју 
специфичност  и вредност гради на снажном доживљају феномена тела, као основном 
покретачу у истраживању, геста, ритма и тачке у анализи и корелацији са 
персонализованим просторима градова у којима је боравила у току свог ликовног 
усавршавања.Тачка је градивни материјал, којим кандидаткиња успоставља нови свет 
слике, у свим технолошким и интердисциплинарним формама, уједно подстакнута и 
подржана деликатном енергијом и поетиком персонализованих простора изабраних 
градова,Истамбула, Линца, Хирошиме и Београда. Преиспитивањем  граничних 
вредности, полазишних тумачења и подстицаја који полазе од знаковности основних  
појмова везаних за тачку и ритам ,али и изведених  ликовних и визуелних појмова, она 
разматра важност комуникације универзалног језика, телесног кретања. Својеврсна 
поетичност  којом је овај рад писан, додаје још једну квалитативну раван ,а последица 
је истраживања корелације, дејства тела и геста  на ствараоца ,што чини једну 
динамичну спиралу  у процесу стварања и резултирана је  изложбом која је део овог 
уметничког пројекта.Компаративни односи, тачке и простора градова у 
традиционалним у  савременим поставкама живота, дводимензионалнеповрши,геста и 
ритма,претпостављају свој значај глобалним вредностима градова. У  потреби  за 
спонтаним, где гест  постаје носиоц  материјепостављено је  питање и промишљања о 
простору, природном и  времену.  Комуникације, тело у гестуалном тачкању и  
савремени свет у технолошком просперитету у глобалној дигитализацији,  процеса  
интеграције формира  нову акциону форму као могућност новог нивоа“игре“. 
Могућностиуновим формама интердисциплинарног  модуловања и креирања ,  
распоредом елемената где су симбол и природа нераздвојни, креативно интерактивни 
процес рада оживљава демонстрацијом интуитивне структуралне тачке. Избор 
градова, као  тачки истраживања   простора,   отвара  микрокосмос енергија,и 
гестуалним преношењем импулса психе артикулише их у односима наметнутих   
одабраним  простором.  

Артикулишући токове личног доживљаја тела и кретања као средства ликовног 
изражавања у реалном времену и простору као и разумевање значења и вредности 
светских култура,енергија материје формиране на подлогама снажним гестом 
доминира. Концентрација на одговор којим боја градова у фокусу тражи својим 
деловањем  везује се за свест о трајању и фундаменталним вредностима поменутих 
култура и везана је за живот .   

Имајући у виду  сложеност пројекта и аутентичност уметничког рада који рефлектује 
интересовања и тежње кандидата задате темом,ГЕСТУАЛНИ РИТАМ ТАЧКЕ у 
представама персонализованих простора градова,мултимедијална изложба 
,користећи сликарску праксу ,савремену технологију и теоријска сазнања постигнути су 
високо постављени циљеви  Значај овог докторског уметничког пројекта су 
фундаментално истражена питања и  одговори о односу феномена тела,геста и тачке у 
сусрету са различитостима  компримованих простора и култура. Прецизним и јасним 
разматрањем у писаном делу докторског уметничког пројекта, и   изложбом, стечена 
знања и искуства, трасирају уметнички аутентичан  пут у професионалном развоју. 
Комисија  за оцену и одбрану,сматра да је кандидаткиња мр Исидора Фићовић 
успешно реализовала и представила јавности свој уметнички пројекат и предлаже 



Наставно- уметничком већу Факултета ликовних уметности да усвоји овај извештај и 
достави Сенату Универзитета уметности, како би се могао одредити датум одбране . 
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