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ПОКРЕТКАОСТАЊЕФОРМЕ
Сажетак: Гли на као скулп тор ски ма те ри јал зна чај на је по то ме 
што је при мар ни ма те ри јал у ва јар ству и до да нас је одр жа ла ар
хе тип ску кон стан ту. У свом ис тра жи ва њу тра жим мо гућ но сти 
ко је ми гли на пру жа кре та њи ма у свим прав ци ма у ко ме је људ ско 
те ло пред мет ис тра жи ва ња. Бес ко нач ност по кре та људ ског те
ла и бес ко нач не мо гућ но сти ми омо гу ћа ва ју да на зи ду мог ате љеа 
ре а ли зу јем цр те же. Сво је ис ку ство цр те жа на ста вљам на „зид
ном си му ла кру му” (ко ји мал те ри шем, ле пим, на но сим и спа јам). 
Гли ну тре ти рам ин тер ак тив но са цр те жом. По том, иде на зрач
но пе че ње и та ко ви со ко син те ри зо ва на гли на до би ја цр ве ну бо ју 
као и цр те жи, та ко да та мо но хром ност од го ва ра укуп ном мом 
ис тра жи вач ком при сту пу. За оп ти мал но из ра жа ва ње од ре ђе не 
фор ме у при ме ни ве о ма је ва жно по зна ва ње свој ста ва ма те ри ја ла 
и ње го вих мо гућ но сти у оп се гу мог ис тра жи вач ког ра да. Гли на је 
по год на за упо тре бу у гра ди тељ ству, ке ра мич кој ин ду стри ји, за 
про це се син те ро ва ња. Ве ли ки број ма лих фи гу ра ко је сам ра ди ла, 
увек су би ле у дру га чи јем по кре ту. Не ке су би ле у по зи ци ји умно
жа ва ња и ре пе ти ци је, а оно што је нај ва жни је, све те фи гу ре у 
по кре ту су би ле из ло же не на јед ном од ре ђе ном те ре нупре зен та
ци ја из ло жбе. Фи гу ри це су пре зен то ва не на ква драт ној по вр ши ни 
ди мен зи ја (2x2 m) у хо ри зон тал ном по ло жа ју. На тој по вр ши ни 
би ло је 500 фи гу ри ца – фи гу ра до фи гу ре. На IV го ди ни основ них 
сту ди ја за је дан та кав рад до би ла сам на гра ду умет нич ке лив ни це 
„Ста ни шић”.

Кључне речи: гип костпо кре тљи вост гли не, кро ки ва ја ње, 
покрет, бо ја те ра ко те, син те ри за ци ја

Гип костпо кре тљи вост гли не

У ра ду са гли ном ве о ма је ва жно по зна ва ње ње них свој ста
ва. По сто је раз не бо је и вр сте гли не, а нај бо ља вр ста је гло
бу кор. Раз ли ку је се од дру гих сво јом мр ко зе ле ном бо јом и 
свој ством раз вла че ња. Си ве или све тло о кер обо је не гли не се 
на по вр ши ни пре си ја ва ју за раз ли ку од гли не гло бу кор, ко ја 
при об ли ко ва њу фор ме на по вр ши ни по ста је мат. Об ли ко ва
ње у гли ни углав ном се сво ди на упо тре бу ру ку и дланова. 

НАТАШАПАНИАН



204

НАТАША ПАНИАН

Мо гу, али не мо ра ју, да се ко ри сте шпа хтле од дрве та и 
метала, као и по ма га ла.

„Та кав је слу чај при об ра ди ма њих фи гу ра и по су да код свих 
на ро да ко ји су упо тре бља ва ли гли ну, од ста рих кул ту ра до 
ка сног нео ли та.”1 Mањe фигурe углав ном се об ли ку ју по мо
ћу пр сти ју. Др же се у јед ној ру ци а дру гом се об ли ку ју. Дру
га ру ка пот по ма же про цес. Гли на ко ја на дла но ви ма не оста
вља тра го ве, по год на је за об ли ко ва ње. Схва та ње ва жно сти 
ква ли те та гли не је од зна ча ја за ва ја ра ко ји се из ра жа ва у 
гли ни. Нај бо љи на чин при пре ма ња гли не је сте да се ду го 
гње чи.

Гли на је би ла зна чај на као ва јар ски ма те ри јал у од ре ђе ним 
епо ха ма, кул ту ра ма и у де ли ма по је ди на ца. Са њом се кроз 
ве ко ве об ли ко ва ла скулп тор ска фор ма. „Гли на је по сво јим 
тех нич ким свој стви ма сме ша ка о ли на, кварц ног пе ска и не
ких дру гих не рас твор љи вих ми не ра ла (CaC0з, MgC0з).”2 
Као нај е ле мен тар ни ји скулп тор ски ма те ри јал, има ши ро ке 
мо гућ но сти об ли ко ва ња – од нај оп шти јих фор ми до оних у 
ко ји ма је мо гу ће об ли ко ва ти де та ље. Упо тре бља ва на је још 
у па ле о ли ту за об ли ко ва ње фи гу рал них пред ста ва. Омо гу
ћа ва ме ко об ли ко ва ње због сво је вла жно сти, па је за пред
ста вља ње по кре та по го дан ма те ри јал. На кон су ше ња и пе
че ња, гли на до би ја цр ве ну бо ју, бо ју те ра ко те, за ко ју сам 
за ин те ре со ва на. Та ко до би јам бо ју ко ја ме ин те ре су је – бо ју 
пе че не зе мље. 

Ма ле фи гу ре сам об ли ко ва ла ис кљу чи во пр сти ма. Гли на по
ка зу је све ка рак те ри сти ке мо гу ћег кре та ња умет ни ка. Ње го
ва аван ту ра у том ме ди ју му осло ба ђа га од те шких от по ра 
ма те ри ја ла и ма те ри је, да ју ћи му мо гућ ност бр жег по ка зи
ва ња ре зул та та ства ра ња у вла жној, гип кој и по кре тљи вој 
ма си, и то у свим прав ци ма. Ње не мо гућ но сти у том сми
слу су то ли ко ве ли ке да мо гу би ти и је су увек ак ту ел не и 
неисцрп не.

Мо је ис тра жи ва ње је је дан ма ли део без гра нич них мо гућ
но сти ко је гли на са др жи.  Гли на тр пи екс трем но ни ске тем
пе ра ту ре и на рав но до ла зи у по зи ци ју и да има су прот не 
екс тре ме (нпр. на + 60 ºC). Оп ста је у свим тим усло ви ма и 
има свој од го вор. Та ко, ка да  ства ра мо са гли ном, већ има мо 
ма те ри јал ко ји је до те ме ре био ин тер ак ти ван са под не бљем 
да нам да је сву сло бо ду при ра ду. Због то га је гли на ма те ри
јал ко ји је по кре тљив и склон син те ри за ци ји, јер је све то 
део ње ног ве чи тог кре та ња.

1 Бог да но вић, К. (2004) Свет скулп ту ре, Бе о град, стр. 582.
2 Исто.
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Је зик као сред ство спо ра зу ме ва ња, чет ка са пу но во де и гли
на има ју јед ну за јед нич ку ка рак те ри сти ку, а то је да су ве
о ма гип ки, скло ни кре та њу у свим прав ци ма са не спу та но
шћу из ра жа ва ња у ли ков нови зу ел ним умет но сти ма. Зна мо 
да је зик као сред ство из ра жа ва ња у сво јој функ ци ји пра ви 
не ве ро ват не бра ву ре, у сми слу сво је са ви тљи во сти – да би 
про из вео је дан ар ти ку ли сан глас. Ни ка да сам се бе не угро
жа ва не ком те шком по зи ци јом при ар ти ку ли са њу го во ра. 
Та ана ло ги ја се пре но си и на чет ку, ко ја не жним влак ни ма 
са пу но во де и бо је ла га но кли зи у свим мо гу ћим прав ци ма 
по по вр ши ни зи да. Ла ко ћа, пре ци зност и сло је ви тост умет
нич ког из ра за јој им по ну ју, до во де ћи умет ни ка у још ве ћи 
ни во кре а тив но сти. Сло бо да пред зи дом је вра ћа ње на оно 
исконско у чо ве ку. 

На са мом по чет ку свог умет нич ког из ра жа ва ња, ус пе ла сам 
да вра тим сво је вр сну ин тер ак тив ност од пре 25.000 го ди на, 
ка да је чо век ко ри стио зид пе ћи не (ра чу на ју ћи од Ви лен дор
фске Ве не ре). Мој од нос пре ма зи ду, ко ји пру жа не ве ро ват
не мо гућ но сти и ве ли ку ко ли чи ну сло бо де, је сте на ни воу 
стра сти. Ве ро ват но и због то га што је зид по стао стро го за
бра њен за умет нич ку ин тер вен ци ју. За то сам у не до стат ку 
зид не опре ме по че ла да опре мам, са ста вљам, ле пим раз не 
ма те ри ја ле ко ји опо на ша ју зид ну по вр ши ну и на њих да 
на но сим сво је цр те же; спон та но, уне до глед на ста ју но ви 
цртежи, као на не кој по крет ној тра ци.

1. Зид не мо гу да пре зен ту јем у га ле ри ји али мо гу по сред
ством фо то гра фи је. 

2. По че ла сам да пра вим по крет не зи до ве ко је мо гу да из ло
жим као си му ла ци ју зи даси му ла кру ма.

Цр те жи су све жи, бр зо се ре а ли зу ју у сво јој ве ли чи ни, бо ји 
и по кре ту. Ди мен зи је тих цр те жа су од 15 до 20 цм, у тех
ни ци из ме ђу гва ша и аква ре ла на зи ду, са ра зним по кре ти
ма те ла у про сто ру. При из ра ди ових цр те жа до во дим сво је 
те ло у од ре ђе ни кре а тив ни од нос пре ма по вр ши ни зи да на 
ко ме ре а ли зу јем цр те же. То је пот пу но дру га чи ји при ступ у 
од но су на раз ли чи те ра до ве ко је сам ра ди ла на па пи ру или 
кар то ну. Ка да цр там по зи ду, из во дим јед ну вр сту чи на ко ји 
за ди ре у body art, ри ту ал и об ред на ни воу стра сти, за то што 
чет ком ву чем по зи ду не раз ми шља ју ћи шта ће да ис пад не. 
Зид ми пру жа сло бо ду да га пре кре чим и на но сим слој пре
ко сло ја. Ка да цр там на па пи ру или кар то ну, ја сам из над 
њих и имам огра ни чен фор мат па пи ра. Пред зи дом сто јим 
ус прав но и сли ка ју ћи пред њим већ осе ћам да ти цр те жи 
има ју и но се не ко спе ци јал но зна че ње. Услов но цр ве на бо ја 
те ра ко те опле ме њу је зид и ства ра при вид „пе ћин ског зи да”. 
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Сâм на чин сли ка ња по зи ду је при ја тан, под се ћа на плес. Ра
дим бр зо и по том по сма трам су ше ње. Ка да сли кам на па пи
ру, раз ми шљам ко ји по крет да иза бе рем и до би јам сег мен те 
тих по кре та, а ка да сли кам на зи ду – ви дим све у це ли ни. 
Пред зи дом узмем ски це цр те жа, ста нем и сли кам, а ка да се 
одмак нем, ви дим пре зен та ци ју фи гу ри ца у мно штву.

Док ра дим по зи ду, ду бо ко осе ћам сли кар ство у пе ћи на
ма, фре скосли кар ство, али и умет ност у са да шњем вре ме
ну. Сто је ћа по за све му то ме да је је дан по се бан чин. На тај 
на чин се отва ра мо гућ ност чо ве ко вог из ра жа ва ња на зид
ној по вр ши ни, што иза зи ва осе ћај ле по те и ху ма но сти, али 
исто вре ме но пру жа за до вољ ство, ужи ва ње и спо кој. Ујед но 
ули ва и си гур ност. На и ме, иа ко сто јим, осе ћам се у по кре ту, 
ба рем јед ним де лом те ла, и зид ми пру жа не ку вр сту за шти
те док сли кам по ње му. Али, та ко ђе ме осло ба ђа од од го вор
но сти за то што ра дим у сло је ви ма. Ако при том по гре шим, 
мо гу да ис пра вим гре шку. Огром на бе ла по вр ши на осло ба ђа 
пер цеп ци ју и до зво ља ва кр ше ње „нор ми по на ша ња”, од но
сно, мо гу ће је при ка за ти све по ти сну те ми сли, же ље, бри
ге и стра хо ве на њој. Ово ме до при но си и осе ћај од ри ца ња 
од уста ље них нор ми, ра ди из ра жа ва ња сло бо де умет нич ког 
ства ра ња, у сми слу при ме њи ва ња не ког но вог ме то да ко ји 
ра ни је ни је био при ме њи ван или је био чак за бра њи ван. 

Тај чин сли ка ња по зи ду је на не ки на чин кре а тив на бор ба 
про тив прет њи ха о са, као од бра на од он то ло шке анк си о зно
сти ко ја је при сут на на ули ци и у ку ћи. У гра до ви ма се цр та 
по ули ца ма, јер је то по тре ба ко ја нас пра ти још од пе ћин
ског чо ве ка. Ја та ко ђе цр там ди рект но на зи ду сво је со бе и 
ате љеа, по пут пе ћин ског чо ве ка ко ји је, сма трам, био ду хов
но бо га ти ји јер је на не ки на чин и сâм ста но вао у му зе ју. 
Та ко под сти чем осе ћај раз во ја и ши ре ња све сти, јер је то мој 
пут за по сти за ње кре а тив ног жи вље ња и, што је нај ва жни
је, сти ца ња осе ћа ја по ве за но сти са при ро дом а не оту ђе ња 
од ње. Чо ве ку је по треб но да бу де у са гла сју са при ро дом. 
Као дру штве носо ци јал но би ће, има пра во да ства ра лач ким 
чином „ски не” за бра ну и осе ти бла го дат са мог чи на.

Овај чин ви дим као на чин сло бод ног умет нич ког из ра жа
ва ња, вид ин ди ви ду ал ног умет нич ког ис по ља ва ња у ко ме 
до ла зе до из ра жа ја су бјек тив не спо соб но сти ства ра о ца, и 
та кав ме тод ћу при ме њи ва ти у сво јој умет нич кој прак си. 
Сма трам да je мо ја те за, иде ја и про бле ма ти ка, ко ју ов де 
отва рам, до бар пут ка осло ба ђа њу оне вр сте енер ги је што 
но си јед но људ ско би ће као при мар ни при ступ и по крет 
људ ског те ла. При ме њу јем кро ки цр та ње тех ни ком гва ша и 
аква ре ла на зи ду.  Та ко ђе, сли ка ње на зи ду ства ра при јат ну 
ат мос фе ру ка ко за умет ни ка, та ко и за по сма тра ча. Наиме, 
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док уметник ра ди на зи ду, он оби чан про стор пре тва ра у 
умет нич ки, art про стор. Та ко умет ник по зи тив но де лу је на 
сво ју бли жу око ли ну, кул ти ви ше је у со ци јал ном по гле ду. 
По сма тра чи уче ству ју сво јим при су ством на ин ди рек тан на
чин у ства ра њу ду ха ме ста – ge ni us lo ci. Умет ник је у том 
про сто ру глав ни фак тор, јер је и сâм део про сто ра ко ји је на 
умет нич ки на чин пре о бра зио.

Кро ки ва ја ње

Kроки ва ја ње је од у век би ло при сут но у ви ду ма ле фи гу рал
не фор ме. Ра ди се у сло је ви ма, кро ки на кро ки, док је ис под 
но ви слој и про чи шћа ва ње. Умно жа ва ње се ра ди за то што 
кро ки јем не мо же све да се за бе ле жи, али мо же да се по стиг
не жи вост. По го дан је јер за крат ко вре ме мо гу да се вр ло 
пре ци зно при ка жу сло же не ства ри, али се увек ра ди из но
ва да би све же ље но би ло пред ста вље но. И он је у ве чи том 
кре та њу. То је пр ви на лет, пр ви за пис, пр ва по став ка ко ја је 
нај зна чај ни ја, нај све жи ја – екс пре сив ни при ступ. 

При ли ком ва ја ња фи гу ри ца, ко ри стим гли ну као ма те ри јал. 
Та кав по сту пак се на зи ва рад у ма те ри ја лу. Пре не го што 
при сту пим ва ја њу пра вим кро ки ски це, а по том их цр там на 
зи ду да бих из гра ди ла бли жи кон такт са фи гу ри ца ма. Ко ри
стим цр ве ни и на ран џа сти пиг мент по ме шан са жу ман це том 
и сир ће том, и та ко до би јам емул зи ју ко јом цр там на па пи ру, 
кар то ну и зи ду. При ли ком пе ћин ског сли ка ња цр та ло се на 
зи дусте ни. Чо век ус по ста вља ве зу са при ро дом, узи ма ње
не пло до ве и бла го да ти, иа ко по не кад има осе ћај стра ха и 
из дво је но сти. Умет ност пе ћин ског сли кар ства при ка зу је се 
као на чин ко јим се чо век лак ше по ве зу је са при ро дом и све
том ко ји га окру жу је. Ра на умет нич ка де ла ра ђе на су на по
сто ја ној осно ви зи до ва, та ва ни ца, а не ка да и по до ва. Сли ке 
су при ка зи ва ле сце не ло ва, уз вер но на сли кан по крет и ве
шту упо тре бу ли ни је, бо је и сен че ња. Умет ник је ко ри стио 
при род не тра го ве од сли ва ња во де на зи ду пе ћи не да би при
ка зао ра не. На из бо че ним сте на ма цр тао је би ка. Пе ћин ски 
умет ни ци че сто су сли ка ли јед ну пред ста ву пре ко дру ге са 
тан ким сло је ви ма бо је. Бо је су др жа ли у по су да ма од ко сти, 
а упо тре бља ва ли су сре бр ну (ман га нов ок сид), цр ну (др ве
ни угаљ) и ви ше вр ста оке ра. Ме ша ли су је са  жи во тињ
ском ма сно ћом да се не би оси па ла са зи до ва, а на но си ли је 
прстом или не ком вр стом чет ке, ко ја је мо гла да се ко ри сти 
и као олов ка. 

Фи гу ри ца ма на хо ри зон тал ној под ло зи и вер ти кал ном зи ду 
пра вим па ра ле лу са ра дом пе ћин ских умет ни ка у њи хо вом 
окру же њу. Сто га је мој на чин ра да исто вре ме но ин ту и ти
ван и стра стан. Укљу чу је са да шњи тре ну так и то га чи ни 



208

НАТАША ПАНИАН

са време ним. Ва јам ма ле фи гу ре ко је из ла зе из вер ти кал не 
пло че у раз ли чи тим прав ци ма: го ре, до ле, ле во, де сно, де
лу ју ћи као да се кре ћу, а са ма њи хо ва пре зен та ци ја оста вља 
ути сак мно штва. Да кле, до ми ни ра иде ја да фи гу ре са ме се бе 
опи су ју у мно штву. Ва ја њем оста вљам не ку вр сту трај них 
тра го ва и за пи са у гли ни. Овај на чин ме је усме рио на кро ки 
ва ја ње, где ми ски ца слу жи као упут ство у ком прав цу да 
ка на ли шем енер ги ју.

По крет

За ни ма ме по крет људ ског те ла. Да бих оства ри ла тај по крет 
у свом ства ра њу, по треб на ми је гли на, јер у њој по крет мо
же да се ова пло ти. По крет је јед но ши ро ко по ље у умет но
сти и на у ци. Ин те ре су је ме ве чи то кре та ње све га. Као жи ва 
фор ма и по ја ва, по крет ме ња свој об лик и од нос те ла пре ма 
про сто ру. Сто га, сма трам да је по крет ви дљи ва ма ни фе ста
ци ја ко ја мо же да се раз ви је и до соп стве ног ге ста, екс пре
си је и гро те ске. Гест је из раз уну тра шње ну жно сти, сек су
ал но сти, за до вољ ства, те ле сне сна ге, кон цен тра ци је. Из ра
жа ва емо ци ју, уну тра шњу по тре бу, као и ко ор ди на ци ју ока, 
ума и по кре та. Раз ли ку ју се две вр сте ге сто ва: ге сто ви ко ји 
прет хо де умет нич ком де лу и ге сто ви ко ји се ре а ли зу ју као 
умет нич ки рад. Ге сто ви ко ји прет хо де умет нич ком де лу су 
по кре ти те ла и ру ке ко јом умет ник по кре ће чет ку или шпа
хтлу то ком ва ја ња или сли ка ња. Та кву вр сту ге ста  ко ри стим 
док сли кам по зи ду у сто је ћем по ло жа ју. У ап стракт ном екс
пре си о ни зму (Франц Клајн, Џек сон По лок), гест је до био 
ста тус зна ка. Гест умет ни ка у body artу и пер фор ман су по
ста ће умет нич ки рад. „Умет ник не из ла же ге сту ал не тра го ве 
већ чин телесног из ра жа ва ња.”3

Ка да се пре зен ту је ге сту ал ни чин, ис тра жу ју се: пси хо
мото рич ка ко ор ди на ци ја, ме ха ни ка те ле сног по кре та, об
ли ци ди рект ног из ра жа ва ња, не по сре до ва ње екс пре си је у 
екс пре си о ни стич ком body artу, као и би хеј ви о рал ни об ли
ци не ди скур зив не ко му ни ка ци је. Екс пре си ја је об лик из ра
жа ва ња, при по ве да ња, при ка зи ва ња, не ка вр ста оста вља ња 
тра га. На тај на чин, умет ник ус по ста вља свој уну тра шњи 
до жи вљај и ис ку ство. Ка да ка жем уну тра шњи до жи вљај, 
он да ми слим на ду хов но и пси хо ло шко ста ње са мог ства
ра о ца. Та квом вр стом из ра жа ва ња кр ше се јав не кон вен ци је 
а до ла зи до искре ног, из вор ног и су бјек тив ног уну тра шњег 
до жи вља ја умет ни ка. Уну тра шња, нај ду бља искре на осе ћа
ња ко ја умет ник пре зен ту је ли ков ним сред стви ма (ли нијама, 

3 Шу ва ко вић, М. (1999) Пој мов ник мо дер не и пост мо де р не ли ков не умет
но сти и те о ри је по сле 1950. го ди не, Бе о град – Но ви Сад, стр. 111.                                                                                      
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по врши на ма, бо јом, ге сту ал ним тра го ви ма) по ста ће зна ци. 
Тим зна ци ма, он нам го во ри о изо ло ва но сти чо ве ка, о то ме 
ка ко се осе ћа услед гу бит ка по ве за но сти са при ро дом ју ре ћи 
за ег зи стен ци јал ним по тре ба ма.

Ап стракт ни екс пре си о ни зам у сли кар ству је вид екс пре
си о ни зма где умет ник ап стракт ним об ли ци ма пред ста вља 
емо тив ни, ду хов ни и пси хо ло шки до жи вљај све та око се
бе. Умет ник то чи ни ди рект но, не на мер но, ин ту и тив но, и 
то на ста је као ре зул тат ис ку ства, а не зна ња и кон вен ци ја. 
Екс пре си о ни стич ка умет ност је умет ност сим бо ла, зна ко
ва и за пи са. По сто ји гле ди ште да ли ков ним де лом ни је мо
гу ће ди рект но из ра зи ти уну тра шња пси хо ло шка и ду хов на 
ста ња, за то што у нео кон струк ти ви зму по сто ји ра ци о нал на 
кон струк ци ја, а у ми ни мал ној умет но сти се за сни ва ју кон
цеп ти. „А у том сми слу екс пре си о ни стич ки body art и пер
фор манс у ди рект ним те ле сним ге сто ви ма ви де мо гућ ност 
не по сре до ва ног из ра жа ва ња ду ха.”4 Пре ма пост мо дер ни
стич ким те о ри ја ма, екс пре си о ни стич ка умет ност с по чет ка 
20. ве ка са гле да ва ла се са ста но ви шта да је екс пре си о ни зам 
при хва тљив „као стил и као об лик ли ков ног го во ра о ме та
фо рич ном при ка зи ва њу уну тра шњих пси хо ло шких и ду хов
них ста ња у умет но сти.”5 Екс пре си о ни сти су „по ку ша ва ли 
на раз ли чи те на чи не да сво ја осе ћа ња учи не ви дљи вим, али 
су се, у су шти ни, осла ња ли на јед но став не, сна жне об ли
ке, ко је су ре а ли зо ва ли на ди рек тан, по не кад чак и си ров 
на чин, би ран та ко да по ја ча емо тив ну ре ак ци ју по сма тра
ча. Су штина њи хо ве умет но сти би ла је да об ли ком из ра зе 
значе ње.”6

По кре ти ко ји се по ја вљу ју у мо јој умет но сти је су фи гу ре 
чо ве ко вог те ла (ан тро по морф не). По крет се мо же по ја вљи
ва ти у фи гу рал ном и у не фи гу рал ном оформ ље њу. Мо же 
би ти до сло ван при каз или на го ве штен. Ако је у пи та њу на
го ве штај по кре та, ра ди се о од ре ђе ном ста њу фор ме. По сто
је и од ре ђе на ста ња по кре та, по пут ско ко ва, по ска ки ва ња, 
пли ва ња, ко ја су ви ше ак тив но сти „ко је не ма ју дру ге свр хе 
не го да про ме не на ше осе ћа ње енер ги је, да ство ре од ре ђе
но ста ње овог осе ћа ња.”7 Про у ча ва ла сам по крет у умет но
сти Егип та, Грч ке, Ри ма и ба ро ка, по сма тра ју ћи чо ве ка као 
је ди ну ми сле ћу ма су. „Ги ба њем” те ла, од но сно ста вља њем 
те ла у раз ли чи те по зи ци је, оно про жи вља ва од ре ђе на ста ња. 
По кре ти пре ла зе из јед ног ста ва у дру ги и при том се че сто 

4 Исто.
5 Исто.
6 Исто.
7 Ва ле ри П. (2004) Де га, Бе о град, стр. 16.
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по на вља ју, би ло да чо век оба вља не ки по сао или се са ви ја 
као у ба ле ту. Ед гар Де га је ра дио скулп ту ре ба ле ри на ко је су 
ја ко ин те ре сант не и ин спи ра тив не. При мер је сли ка ра ко ји 
се окре нуо скулп ту ри, што му ни је би ла пр во бит на на ме ра. 
И ја сам се тру ди ла да дух кро ки цр те жа пре то чим у скулп
ту ру. Че сте про ме не људ ског те ла, ко је тра ју три де сет или 
ви ше се кун ди до сле де ће про ме не, и ко је се раз ли ку ју јед на 
од дру ге – оства ру ју ре пе ти ци о ни ци клус ко ји не пре ста је. 
Упра во то из о би ље по кре та људ ког те ла пру жи ло ми је мо
тив за ис тра жи ва ње на ма стер сту ди ја ма. Те ло вр ши ци клу
се ми шић них и осте о ло шких ак тив но сти ко је се по на вља ју 
кроз вре ме, ра ђа ју ћи под сти цај за из вр ша ва њем сле де ћег 
по кре та. Ва јар мо де лу ју ћи уоб ли ча ва је дан став у дру ги. „У 
скулп ту ри су кри ста ли са не иде је о ове ко ве че њу фор ме као 
из ра зу осе ћа ња, же ља и во ље чо ве ка за кул тур ним, ри ту ал
ним, ре ли гиј ским и ин тим ним од но сом пре ма ство ре ном 
об ли ку.” За ни мљи ва је та гип кост гли не и гип кост мла дог 
људ ског те ла.

Бо ја те ра ко те

Цр ве на те ра ко та је цр ве на због то га што са др жи гво жђе (Fe), 
ко ји је при род ни са сто јак зе мље. То је там ни ја ни јан са на
ран џа сте бо је ко ја по себ но до ла зи до из ра жа ја на кон пе че ња 
гли не. Тру дим се да ту бо ју про на ђем док сли кам по зи ду. 
Та ква ни јан са и вр ста на ран џа сте бо је на ме не оста вља јак 
ути сак и да је ми енер ги ју за да љи рад. Реч је о ми кро скоп
ском ко ло пле ту, што пред ста вља сво је вр сну ениг му за ме не, 
али ми по ди же кре а тив ност на ви ши ни во.

Син те ри за ци ја

Син те ри за ци ја је очвр шћи ва ње јед не ма те ри је, у овом слу
ча ју гли не. Ва ја ње у гли ни  под ра зу ме ва об ра ду раз мек ша не 
гли не. Сле де ћи сте пен син те ри за ци је је су ше ње, а за тим пе
че ње су ве гли не. Ка да се гли на осу ши, она де хи дри ра. Гли
на мо же да бу де тер мич ки об ра ђе на на раз ли чи те на чи не: 
теч ним го ри вом, чвр стим го ри вом и елек трич ном стру јом, 
од но сно зрач ним пе че њем, ко је је и нај са вр ше ни ји об лик пе
че ња гли не. „Уо ста лом упам ти те да сли ка ри и ва ја ри, кад у 
ис тој фи гу ри ску пе раз ли чи те фа зе јед не рад ње, ни ка да до 
то га не до ла зе ни раз ми шља њем ни ве шти ном. Они са свим 
про сто ду шно из ра жа ва ју оно што осе ћа ју. Њи хо ву ду шу и 
ру ку као да не што са мо со бом ву че у прав цу по кре та, и они 
ин стинк тив но из ра жа ва ју ње го во раз ви ја ње.” (Пол Гзел)
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Ин декс пој мо ва

„Би хеј ви о ри зам (од ен гле ске ре чи be ha vo ir – по на ша ње): 
пра вац у пси хо ло ги ји; осно вао га је Аме ри ка нац Ват сон 
1912. го ди не. Схва та чо ве ка као би о ло шко би ће и на сто ји 
да из ње го вих би о ло шких, по себ но фи зи о ло шких осо би на 
из ве де све ње го ве дру штве не по тен ци јале, па и та ко из ра зи
те као што су је зик и ми шље ње. Не ги ра по сто ја ње све сти и 
сво ди је на фи зи о ло шке ре ак ци је ор га ни зма, про у зро ко ва не 
ути ца ји ма око ли не: то је код Ват со на из ра зи то ме ха нич ка 
кон цеп ци ја жи во та. У фи ло зо фи ји чи не ме то до ло шку осно
ву нео ре а ли зма, на ро чи то праг ма ти зма чи ји су пред став ни
ци (Б. Х. Мид и Џ. Ђуи) пре вла да ли мно ге јед но стра но сти 
Ват со но вог схва та ња, јер су по ред би о ло шких ис та кли и со
ци јал не и кул тур не фак то ре ко ји усло вља ва ју по на ша ње и 
свест.”8

„Ви ше сту ко син те ри зо ва ни ма те ри ја ли (син те ри зо ва ње) –  
про цес омек ша ва ња и сле пљи ва ња зр на пра ха при за гре
ва њу, без из ра зи тог то пље ња, тј. пре ла ска у теч ну фа зу; 
син те ри зо ва њем спра ше не сме ше ла пор ца и кре ча на ста ју 
клинке ри чи јим се мле ве њем до би ја це мент”.9

„Ан тро по цен три зам (грч.лат.) гле ди ште по ко ме је чо век 
сре ди ште (цен тар) све та и циљ ње го вог ства ра ња.”10
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MOVEMENT AS A STATE OF SHAPE

Abstract

As primary material in sculpture, clay is not only significant but 
is also considered constant and archetypal. During my research I 
have sought opportunities that clay provides with movements in all 
directions, for a study of the human body. The infinity of human body 
movements and the infinite possibilities of clay, inspire me to create 
drawings which can be seen on the walls of my studio. I also draw 
on the simulacrum of wall surfaces which I plaster, glue, cover and 
combine, using clay interactively with the drawings. Later the clay goes 
to airfiring and highly sintered clay gets red as well as the drawings, 
so that this monochrome corresponds to my research approach. For an 
optimal expression of certain forms, it is very important to know the 
properties of the material and its capacities in terms of my research 
work. Clay is suitable for use in civil engineering, ceramics industry 
and sintering processes. A large number of small figures which I made 
were always capturing a different movement. Some of them were 
subject to duplication and repetition and most importantly, all these 
moving figures were influenced by the fact that they were part of my 
presentation/exhibition. Figures were presented on a square surface, 
(2x2m) in horizontal position. There were 500 figures displayed on 
the surface, placed closely next to each other. In the fourth year of my 
undergraduate studies, this art piece received an award of the “Stanišić” 

Foundry. 

Key words: flexibilitymobility of clay, sketch sculpture, movement, 
terracotta colour (conditionally red), sintering


