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CONNEXA

Циклус Connexa, осим моје нагонске потребе за стварањем и поправљањем, представља и 
позив на промену перспективе посматрања и размишљања о природи и нашем окружењу. 
Симболичке конструкције природе састављене од разноразних елемената резултат су 
процеса рада и размишљања чија инспирација потиче од једног тренутка спознаје који је 
изазвао интимну, скоро Кантовскy дилему "шта чинити"! Моменат схватања да је бацање 
смећа заправо сизифовско безнадежно деловање представља почетну тачку овог циклуса 
јер уместо игнорисања проблема ја сам одабрала једино мени доступно решење, 
пренамену. 
Присутност три основна елемента Светлост - Вода - Земља, у међусобној нераскидивој вези 
воде ка спознаји, просветљењу и прочишћењу. Задовољавајући потребу посматрача за 
естетским и духовним, користећи се дводимензионалним и тродимензионалним, играјући 
се перспективом и уводећи различите елементе техником усклађеном са поруком, желим да 
подстакнем, инспиришем па и испровоцирам посматрача на размишљање. Желим да 
изазовем синергијски ефекат и без претензија и наметања уткам бар трунку инспирације 
свакоме да се у сопственом делокругу равна према истоврсним духовним вредностима. 
Јединствен систем симболичке комуникације као полигон за борбу против Зла данашњег 
времена.

CONNEXA

The Connexa cycle represents an invitation to change the perspective of observing and thinking 
about the nature and our environment embodied in my instinctive need to create and repair. The 
symbolic constructions of nature composed of various elements are inspired from a moment of 
enlightenment that sparked an intimate, almost Kant's dilemma of "what to do"! That particular 
moment of realizing that disposing of garbage is actually a hopeless, Sisyphean like action was the 
starting point of this cycle. After an intense period of working on this issue and thinking about it, I 
decided to utilize the only solution available to me - to convert and repurpose instead of filling the 
bin and ignoring the issue. 

The presence of the three basic elements Light - Water - Earth forming a inseparable connection, 
leads to cognition, enlightenment and purification. My intention is to encourage, inspire and even 
provoke the observer to think while at the same time satisfying their need for aesthetic and 
spiritual stimulation. To achieve this I combine two-dimensional and three-dimensional forms, I 
play with various perspectives and introduce different elements ultimately bringing everything 
together using a technique which is supportive and harmonious with the message. I want to 
cause a synergetic effect and take the message across without pretensions and impositions 
hoping it will be an inspiration for everyone to engage and apply the same spiritual values in their 
own domains. A unique system of symbolic communication as a platform for the fight against the 
Evil of today.
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