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Logos as a term incorporates numerous meanings. Ljiljana Bursać expands 
its denotation with each art piece so that in the discourse of this exhibition it  
represents, above all, a letter, a word, thought and space.

The letter and the word are the basic units of every book, from those  
written by hand to those we read on computer screens. Thought transferred 
to the writing pad, with the help of letters and words, is one of its forms of  
externalization. Unlike speech, which is closely related to time and occurs at the  
moment of utterance, the written thought remains in the background for as long as that  
background can last. The artist also uses the form of palimpsest as a part of a  
constant complementing of her previous works that in turn create  
completly new ones. They, however, not only fail to annul the old ones but unite in a  
complex whole, visible in all their layers due to vellum paper as the background.

Inscribed thoughts, however, do not have to be noted in a recognizable  
language. Their message can be felt even if the letter is of the asemic type.  
Asemic writing is the outcome of the artist’s inspiration and usually has no precisely  
determined meaning, but the artist’s idea can be felt by means of the very  
concept of writing. The strokes, the colors, the shape of the letters, the length of 
the words, and the empty spaces between the words - all this makes the observer 
sense the meaning. Ljiljana Bursać uses numerous writing forms, including asemic 
ones, and presents them in gold. As gold is not a color but a reflection of light, so 
it is with her writing – it is inscribing with light. In addition to inscription, the artist 
also deals with numerous manuscripts created over several centuries, including 
the Voynich manuscript that has not been deciphered to this day. Whether it is a 
familiar form of inscribing or one that is the fruit of the artist’s imagination, the 
observer feels its rhythm that is obtained by alternating the written segments 
with those that are unwritten. These interspaces are in fact passages into infinite 
spaces that the observer conquers within his thoughts. The appearance of a  
written text can sometimes link us with completely different phenomena. For  
example, we can experience it as a kind of landscape, a backdrop or a logos space. 
These spaces, like the spaces between words, are endless. The spaces of logos, 
nonetheless, need not be strictly related to words, letters, thoughts, but can be 
based on some factual spaces and landscapes, such as those in the Negev desert.
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Логос као појам обухвата бројна значења. Љиљана Бурсаћ сваким делом 
проширује његово значење, тако да у дискурсу ове изложбе он представља, 
пре свега, слово, реч, мисао и простор.

Слово и реч су основне јединице сваке књиге, од оних писаних руком, 
до оних које читамо на екранима компјутера. Мисао пренета на подлогу за 
писање, уз помоћ слова и речи, један је од њених облика екстеризације. За 
разлику од говора, који је у тесној спрези с временом и настаје у тренутку 
изговарања, записана мисао остаје на подлози онолико дуго колико 
траје подлога. Љиљана Бурсаћ користи и форму палимпсеста у оквиру 
константног допуњавања ранијих радова, чиме настају сасвим нови, који, 
међутим, не анулирају старе, већ постају комплексна целина, видљива у 
свим слојевима захваљујући паусу као подлози.

Исписане мисли, при томе, не морају бити на познатом језику. Њихова 
порука може се осетити и уколико је писмо типа асемик. Асемична писма 
плод су инспирације уметника и најчешће немају тачно утврђена значења, 
већ се замисао уметника осећа кроз сам концепт писања. Потези, боје, 
облик слова, дужина речи, празни простори међу речима – све то наводи 
посматрача да осети значење. Љиљана Бурсаћ користи бројна писма, међу 
којима су и асемици, и изводи их златом. Како злато није боја, већ рефлекција 
светлости, то је њено писање – писање светлошћу. Осим писања, уметница 
се бави и бројним рукописима насталим током више векова, међу којима 
је и Војни манускриптом, који до данас није дешифрован. Било да је реч 
о познатом писму или о оном које је плод уметникове маште, посматрач 
у њему осећа ритам који се добија алтернацијом исписаних сегмената и 
онима који то нису. Ти међупростори заправо су пролази у бесконачне 
просторе, које посматрач осваја у својим мислима. Изглед писаног текста 
некада нас може асоцирати и на сасвим друге појаве. На пример, можемо 
га доживети као какав пејзаж, предео или простор логоса. Ти простори су, 
као и међупростори између речи, бескрајни. Простори логоса, при томе, не 
морају стриктно бити везани за речи, слова, мисли, већ се могу заснивати 
на неким реалним просторима, пејзажима, попут оних у пустињи Негев.
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