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Мо тив за ово ства ра лач ко оку пља ње (у го ди ни ју би ле ја хри
шћан ства) про на шли смо у по тре би да осве тли мо јед но на
ше ме сто/ вре ме су сре та све тов ног и са крал ног, и то у про
сто ру Га ле ри је За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
на до мак ло зе чу до твор ца Три фу на, на ве ли ки дан хри шћан
ских учи те ља и про по вед ни ка (Све та Три је рар ха). Ме сто и 
вре ме су сли ке, мо за и ци, ико не..., реч ју – „пло до ви” умет
ни ка удру же них у „Рас арт”, као од ра зи ве ре, на де и љу ба ви 
пре ма при ро ди, чо ве ку, умет но сти, уни вер зу му, ко ји но се у 
се би дух ства ра о ца, дух под не бља, дух вр ли не, дух ху ма но
сти – исто вре ме но про по ве да ју ћи, по у ча ва ју ћи, кри ти ку ју
ћи, ан ти ци пи ра ју ћи, али и уми ру ју ћи, по пут оних чи је да не 
про сла вља мо. 

Дру го ја чи јих ли ков них по е ти ка и есте ти ка, де ла пред на
ма по ка зу ју да је мо гу ће оства ри ти са гла сје у ви ше гла сју, 
хар мо ни ју у кон тра сти ма, спој бо га те и ре ду ко ва не па ле те, 
ускла ђе ност тон ских и бо је них ре ги стра, ди ја лог мо дер
ног и са вре ме ног сли кар ског је зи ка, те да број ни на чи ни 
из ра жа ва ња, ра зно род ни при сту пи у трет ма ну ли ков них 
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елемена та, мо гу да по ста ну јед на ки де ло ви ши ре уни вер
зал не при че. Да се укло пе, по пут па жљи во ода би ра них ка
мен чи ћа мо за и ка Пре дра га То до ро ви ћа – „Ди о ни са За гре ја” 
– на ко јем је „ис хо ди ште сна ухо ди ште ка ме на”; оних ми ну
ци о зно ути сну тих, као на „Пе пе љу ги” Би се ни је Те ре шчен
ко, где пра ти мо бо гат ство сим бо ла срп ске на род не бај ке. 
По пут зна ков ног (раз)от кри ва ња сми сла људ ског по сто ја ња 
у „Хо ро ско пу” Алек сан дра Лу ко ви ћа – Лу ки ја на, или за у
ста вље ног тре нут ка бив ство ва ња пред за пи та но шћу, у але
го риј ској сце ни „Пан до ре” Пре дра га Ми ло ше ви ћа; мо жда 
по пут по е тич них по те за сли кар ског ле та на „Ан ђе лу” – чу
ва ру ду ше што жр тву под но си, код Џо је Рат ко вић Га ве ле; 
оних из ра же ног пул си ра ња ма те ри је што се у очи ути ску ју, 
на „Пор тре ту мај ке” Стан ке То до ро вић. Или пак сат ка них од 
екс пре сив них на ма за Пе три је Јо ви чић у „Мор на ре вом сну”, 
„где се про жи ма ју умет ност и при ро да”; од ван вре ме не љу
ба ви ко јом иси ја ва ју „Две се стре” Mирославе Ка ра јан ко вић 
и ње ном ди ја ло гу са ин ти ми стич ким; од да ха фре ско пи са 
на при ка зу ма на сти ра Ан дре а ша, под све тло шћу (или пла
вет ни лом) спа се ња, ау то ра Зо ра на Ми хај ло ви ћа. По пут од
ме ре но исли ка них ли ни ја и по вр ши „Пла ста се на” Љи ља не 
Га шпа ров ски ко ји нам ка зу је о по тре би чу ва ња тра ди ци је; 
лир ских све то гор ских за бе ле шки Ми ле та Па ји ћа на „Пу ту 
од Са ви ног по ља ка Хи лан да ру”: про шлост као ама нет за 
бу дућ ност; тра га ко лек тив ног не све сног у ме та фи зич ком 
про сто ру на „Гла ви Кон стан ти на” Ма ри је Кне же вић. Да се 
укло пе, по пут фо то граф ског до жи вља ја „стре мље ња ка уз
ви ше ном” пред гра ча нич ком цр квом Ус пе ња, ау то ра Жељ ка 
Ра до ви ћа; ослу шки ва њем уну тар њег осе ћа ја ду ше ко ја из
не дри „Бо го ро ди цу са Хри стом” Ја сми не Кла ни це; или као 
игра јед но став них а са вр ше них об ли ка „Пло до ва” при ро де 
Ра де Си ки мић. 

Пет на ест умет ни ка, то ли ко и сен зи би ли те та, пу те ва у ве чи
тој по тра зи за ства ра лач ком иде јом, по кре тач ком ми шљу, 
жи вот ном спо зна јом, сли кар ском исти ном (или исти ни том 
сли ком), ин тим ним од ра зом. Пет на ест чу до тво ра ца, у не ис
тра же ном про сто ру из ме ђу не бе ских и зе маљ ских си ла, ко ји 
пре и спи ту ју сво ју ода ност сли ци, али и те же да за го спо да ре 
ма те ри јом, ком по зи ци јом, струк ту ром, фор мом, бо јом, све
тло шћу, по кре ну ти же љом да оста ве траг свог по сто ја ња. 
Та ко, они по ста ју по пут про вод ни ка ства ра лач ких си ла, те 
на дах ну ти енер ги јом Кре а то ра, кроз сво ја де ла, ов де и са
да (hic et nunc), на сто је да ство ре јед но о бра зну сли ку, са
ста вље ну од пло до ва што нам да ру ју. У њи хо вим при ка зи ма 
чи та мо ар хе ти по ве, по ру ке, сно ве, тај не, от кри ва мо сло је
ви то зна че ње, осе ћа мо да ма ре уни вер зу ма су бли ми ра не на 
овом ме сту. Во ђе ни ал хе ми јом њи хо вог сли кар ског уме ћа, 
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ла ко пре ла зи мо ве ко ве на ла зе ћи дух ан ти ке, Ви зан ти је, ста
рих мај сто ра, али оста ју ћи увек по ве за ни чвр стим ни ти ма са 
са да шњим вре ме ном. Не го ва њем кон ти ну и те та тра ди ци је у 
са вре ме но сти (не ко је ре као „са вре ме ни сли ка ри са тра ди
ци јом”), они ис пи су ју на зи до ви ма на ма зна чај не га ле ри је 
жи вот ни ци клус чо ве ков, мо же се ре ћи – жи ти је све та.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ИЗАТЕЉЕАПРИРОДЕ,
5. март

Мо ми ра Ра до са вље вић, кра ље вач ка сли кар ка и ис ку сни ли
ков ни пе да гог, пред ста вља се бе о град ској ли ков ној пу бли ци 
про лећ ном из ло жбом са мо ти ви ма цве ћа, пти ца и пеј за жа. 
Ода бра не сли ке су де ло зре лог умет ни ка ко је су на ста ле у 
по след њих го ди ну да на као ре зул тат кон ти ну и ра ног ра да и 
до след но сти у окви ру за да те те ме, по при ро ди и у при ро ди. 
За нат ско уме ће, те мељ ни при ступ, ли ков ност и до жи вљај 
зна них мо ти ва са др жа ни су и ис ка за ни у свим ком по зи ци о
ним сег мен ти ма. Ра до ви су на ста ли као ре зул тат сло бо де из
бо ра из ра жа ва ња и во ка ци ја ау тор ке ко ја има свој кон ти ну и
ра ни пут. Чи тав ико но граф ски ре пер то ар на ла зи се у  пре по
зна тљи вом све ту. До след но спро ве де не иде је су сре ћан спој 
и рав но те жа по е тич ног, ду хов ног и сна жно про жи вље ног, 
са ху ма ном ди мен зи јом и искре ном ис по ве шћу при род ног 
и так тил ног.

Као са мо стал на и са мо све сна лич ност, фор ми ра на на иде ја
ма кла сич но схва ће не сли ке, Мо ми ра Ра до са вље вић на сту
па са ја сно из гра ђе ним ста вом и опре де ље њем. У пле не ру, 
као не ис црп ном из во ру ин спи ра ци је, прот ка ном ду хов ном 
ле по том Бо жи јег при су ства и дра го це но сти жи вље ња и тра
ја ња, ау тор ка ослу шку је сво је ми сли и ме ди ти ра, пре пу шта
ју ћи се тран спо но ва њу ви ђе ног и игри вла сти те ма ште. Та ко 
се про бран мо тив си гур ним по те зом пре тва ра у ис по вест и 
сво је вр сни днев ник. У бес крај ном раз го во ру и до слу ху са 
пти цом и цве том, из ме ђу ре а ли стич ног и фан та стич ног, до
бро зна ног – ви ђе ног и  на слу ће ног, на ста је свет осо бе ног 
ин ди ви ду ал ног са звуч ја. Оп ти ми зам, бла гост и лич на ин ти
ма из раз су вла сти тог ду шев ног ста ња, као од го вор по зи тив
ног и људ ског на су прот гло ба ли за ци је, дик ти ра не бр зи не, 
оту ђе но сти и по тро шач ког мен та ли те та.

Ком по зи ци је су про ми шље не, пу не и згу сну те, об ли ко ва не 
си гур ном ру ком и ис тан ча ним уку сом. Склад ни рас по ред 
пла но ва и де та ља у про сто ру, ра ци о нал на цр тач ка ве шти на 
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и ефект но осве тље ње прет ход ни ца су да љем ис хо ди шту, на 
ко ји се на до ве зу ју бо је ком плет ног спек тра.

Ци клус „Из ате љеа при ро де” спе ци фи чан је из раз ло га што 
је ода бра на тех ни ка акри лик на плат ну, чи ји син те тич ки 
пиг мен ти по се ду ју оштри ну, ја чи ну, флу о ре сцент ност и ре
скост – ко ји не по сто је у ре ал ном окру же њу. Њом се не мо гу 
по сти ћи ла зу ри, сфу ма то, ефек ти бар шу на или ме тал ног сја
ја. Мо ми ра Ра до са вље вић не же ли да па ти ни ра, од но сно да 
„за пр ља то но ве”, чак и не по ку ша ва да опо на ша уље, зна ју
ћи да би то био фал си фи кат и грех пре ма јед ном или дру гом 
ма те ри ја лу. Акри лик, сво јом ја сно ћом и „ди вљи ном”, би ва 
ак цен то ван и тран спо но ван кроз пик то рал но зна че ње све тла 
и сен ки у ком по зи ци о ној укуп но сти сли ке ко ја по ста је не
ствар на ма ги ја под не ким дру га чи јим сун цем. На тај на чин, 
ја сни ва ле ри и склад бо ја, ко ји ма се умет ник игра кла сич
ним су че ља ва њем то плог и хлад ног то на, да ју ин ди ви ду ал
ном са звуч ју рас ко шност и ле по ту, у чи јој је би ти на гла шен 
си гу ран цр теж и кон ту ра. Све ње не пла ве, зе ле не, сма раг дне 
и тир ки зне, по ред не ве ро ват них жу тих, на ран џа стих, пур
пур них и љу би ча стих, да ју ефе кат троп ске шу ме.

Као ау тен тич на ли ков на по јав ност, пре по зна је се ве дра га
ма, рас пе ва ни хар мон ски склад, естет ска пит кост и ја сна оп
ти ми стич на то пла ко но та ци ја, ба зи ра на на за го нет ном спо ју 
ра зно ли ко сти из ме ђу флу ид но сти и чвр сти не.

За ви дан умет нич ки опус Мо ми ре Ра до са вље вић за слу жу је 
пу ну па жњу, јер је она зре ли умет ник ко ји је ство рио вла
сти ти ру ко пис рав но те же ком по зи ци је и фор ме у до ме ну 
упор ног оп ста ја ња и бес крај них ис тра жи ва ња по зна те те ме. 
Не по сред ност емо ци је, сту ди о зни при ступ и на чин ком по
но ва ња тран спо но ва ни су у лич ни ли ков но те мат ски ма ни
ри зам фор ми ран на иде ја ма кла сич но схва ће не сли ке. 

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

УПОТРАЗИЗАКОНАЧНИМ,
21. март

Иван Ми лу но вић, ака дем ски сли кар из Кра ље ва, овом из
ло жбом, ко ја је ујед но и ње гов лич ни из бор, пред ста вља 
на шој умет нич кој пу бли ци део свог ства ра ла штва, идеј но 
кон ци пи ра ног у прав цу ис тра жи ва ња људ ске ег зи стен ци
је, умет ни ка и умет но сти уоп ште. У вре ме ну про ме ње них 
вред но сти у свим дру штве ним сег мен ти ма, го во ре ћи о се
би и о све ту, до ми ни ра за пи та ност ау то ра где је у све му то
ме чо век, ве ко ви ма де фи ни сан као дру штве но би ће. Че му 
дик ти ра на оту ђе ност и се бич лук, ка да ни у ва се ље ни ни смо 
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сами? Шта се то од нас зах те ва и да ли ду ша има це ну, ка да 
нас је Тво рац бла го на кло но ство рио по свом ли ку? 

Иа ко је по во ка ци ји сли кар ап стракт ног опре де ље ња, ње гов 
зна ков ни опус до ка зу је да је ста ње умет ни ко ве све сти, све
сно сти по сто ја ња и соп стве не са ве сти, за пра во од раз ста ња 
обич ног чо ве ка као гра ђа ни на све та ко ји је по стао са мо чи
ни лац по тро шач ког дру штва. Ком по зи ци је пред на ма до каз 
су да смо још жи ви све до ци ру ше ња Бер лин ског зи да, ко је 
сим бо лич но зна чи вла да ви ну ка пи та ла и ја сну по де лу на бо
га те и си ро ма шне. Ег зи стен ци ја ли зам је не из бе жни оти сак 
са да шњег вре ме на, од но сно пе чат сва ке сли ке, за пе ча ће не у 
би ти умет ни ка и умет но сти уоп ште. Ау то ров опус је кон ти
ну и ра на пре о ку па ци ја на шом зби љом, пре то чен у свој ствен 
лич ни днев ник, као до каз са вре ме ни ка, стро гог кри ти ча ра и 
ви зи о на ра. 

Сва ком но вом ком по зи ци јом, Иван Ми лу но вић сим бо лич
но за по чи ње да ства ра свет ис по чет ка, гра де ћи га од оно г 
што би евен ту ал но пре о ста ло по сле оп ште ка та кли зме. На 
свим плат ни ма спо је но је по вр шин ско и про стор но, у са гла
сју са умет нич ким и ме та фи зич ким, да ју ћи склад ним од но
сом ма са крај њу фор му умет ни ко вој за ми сли. По сма тра ње 
и уте ме ље но жи вот но про ми шља ње пре ра ста ју на плат ну у 
спон та ну ски цу и са мо стал ну кре а ци ју, пре зен то ва ну за ма
хом кроз игру ши ро ких по те за, си гур них ли ни ја и чвр стих 
фор ми. У кон ти ну и ра ном тра га њу за ко нач ним из ра зом и 
су шти ном соп стве не ства ра лач ке ми си је, умет ник се, на пр
ви по глед, по и гра ва основ ним об ли ци ма. Раз ли чи та су ту
ма че ња пра во у га о ни ка, кру га и тро у гла, и сва ки по сма трач 
фо ку си ран је на лич ну про јек ци ју у соп стве ној све сти. У по
ступ ку из во ђе ња ис ти че се склад не по сред ног ка зи ва ња, ме
та фо рич но сти и ви ше слој ног зна че ња. Да ли је то са мо скуп 
ге о ме триј ских сли ка, ап стракт них на зна ка или зна ков ни кôд 
људ ског оп стан ка? Раз ми шља њем, ду бљим раз у ме ва њем 
и са гле да ва њем ствар но сти мо гућ не су раз ли чи те асо ци ја
ци је. Да ли смо пре по зна ли ко мад сво је зе мље, сво је ку ће, 
сунца, не ба или Све тог Трој ства? 

Сти че се ути сак да су сли ке, као сло бод не ви зу ел не екс пре
си је, на ста ле спон та но, енер гич но, у јед ном да ху. Су ко би 
све тла из раз ли чи тих угло ва да ју осо бит драм ски кон текст. 
Све је ја сно, си гур но по ста вље но, не ма сен ки, пер спек ти
ва је из о ста вље на. Исто вре ме но звуч ни ко ло рит, од но сно 
из бор чи стих бо ја, асо ци ра на моћ еле ме на та зе мље, во де 
и ва тре, ко ји да ју крај њи из раз умет нич кој за ми сли. И до
слов це ша ка те зе мље, из ко је на ста је мо и ко јој се вра ћа мо, 
зби ља је фик си ра на на сли ци, ства ра ју ћи зна ни нам ен фор
мел. Свр сис ход на при ме на од ба че них ма те ри ја ла, ђу бри шта 
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по трошач ког дру штва, да ју на ра ти ву но ву ди мен зи ју. Но
вин ским фраг мен ти ма, са ја сном про во ка тив ном по ру ком 
ис трг ну том из кон тек ста, сли кар на ста вља да при ча и по ле
ми ше. Ме тал ни от па ци, зуп ча ни ци, во лу те, спи ра ле, мре же 
чач ка ли ца као све до ка обе до ва ња, по ста ју ске лет ком по зи
ци је, а ши ро ка пра ва ли ни ја, цр ве на или цр на, под ву че на је 
цр та ка фан ског или жи вот ног ра чу на.

Сли ке Ива на Ми лу но ви ћа, као ре а ли за ци ја умет нич ког 
им пул са, пу не су екс пре си је, емо тив ног на бо ја и ши ро ког 
ра спо на асо ци ја ци ја. Иси ја ва ју ћи из сво је уну тра шњо сти, 
иро нич но и са алу зи јом, да ју ја сну по ру ку по сва ђа ном све
ту. „У по тра зи за ко нач ним” је идеј но до след но про ми шље
на и ли ков но хо мо ге на це ли на.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ПЕЈЗАЖИЖЕНЕ,
9. април

Им по ну је нам што смо у на шој га ле ри ји при ре ди ли из ло
жбу ма ке дон ских умет ни ка, за ко је мо же мо да ка же мо да су 
већ ду го вре ме на при сут ни на бе о град ској умет нич кој сце
ни, те да су увек из но ва ин спи ра тив ни у сво јој по сто ја но
сти и ода но сти тра ди ци о нал ним сред стви ма умет нич ког из
ра жа ва ња. Њи хо ва из ло же на де ла, ко ја тре ти ра ју те ма ти ку 
пор тре та и ак та, на во де нас да се под се ти мо раз во ја ове две 
ве о ма за сту пље не те ме у свим умет нич ким из ра зи ма. На и
ме, у Ен ци кло пе ди ји ли ков не умет но сти пи ше да је пор трет 
при каз ли ка или фи гу ре од ре ђе не осо бе у ан фа су, про фи лу, 
по лу про фи лу, док је акт естет ски схва ће на за бе ле шка на гог 
људ ског те ла. На ла зи мо га као сто је ћег, ле же ћег, се де ћег, не
где и у по кре ту, при ро ди, ен те ри је ру... Исто ри ја умет но сти 
пра ти тра ди ци ју при ка зи ва ња му шких на гих фи гу ра (ко је су 
нај ви ше би ле за сту пље не у ан ти ци, и то у ви ду скулп ту ра 
бо го ва, хе ро ја), од но сно жен ског на гог те ла, што је пак би ло 
ве за но за пред ста ве Еве, Ве не ре, Да на је – у сва ком слу ча ју, 
мит ских или бо жан ских и по лу бо жан ских ли ко ва што сим
бо ли зу ју плод ност, љу бав, ле по ту. Хе ле ни зам је Ми ло ском 
Ве не ром – из ду же не си лу е те, сен зу ал них обли на – по ну дио 
иде ал пред ста ве жен ског те ла ко ји је пре у зе ла За пад на кул
ту ра сли ка ња и мо де ло ва ња ак то ва. У ре не сан си ожи вља
ва ју ми то ви кла сич не Грч ке, што ви ди мо код Бо ти че ли ја, 
да би код Ми ке лан ђе ла жен ске фи гу ре по при ми ле му шку 
сна гу и ми ши ћа вост, при бли жа ва ју ћи се кре и ра њу пла стич
них фи гу ра у ма ни ри зму, где трет ман по кре та и кон тра ста 
че сто иде до пре те ра но сти. У ба ро ку до ла зи до оса мо ста љи
ва ња број них ли ков них те ма (пеј за жа, мр тве при ро де), као 
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и пор тре та и ак та, па ће осе ћа ње за из град њу енер гич них 
ге сто ва и тен зи је из ме ђу све тло сти и сен ке би ти ви дљи ви и 
на пред ста ва ма на гих или по лу на гих те ла, гла ва или до по ја
сних фи гу ра, као код Ру бен са или Ка ра ва ђа. Ове сце не пак 
у нео кла си ци зму по при ма ју мо рал ну, ум ну и иде а ли стич ку 
ди мен зи ју, страст је уга ше на, баш као и то но ви, да би 19. 
век, у ко јем се по ја вљу је та да „сме ла и др ска” Го ји на сли ка 
„Го ла ма ја”, до ве ла до осло ба ђа ња емо ци ја и ма ште од кон
вен ци о нал но сти. И та ко да ље, све до Еду ар да Ма неа, ко ји је 
1865. го ди не на из ло жби „зва нич ног Са ло на” из ло жио пред 
па ри ску пу бли ку „Олим пи ју”, кон тро верз ну сли ку на ге же
не, ин спи ри са не Ти ци ја но вом Ве не ром. Ње го во об ја шње ње 
је би ло да се иза на го сти кри је ду бља фи ло зо фи ја, у сми слу 
да „умет ник мо ра вре ме ном да се ме ња и да сли ка оно што 
ви ди”. Ка да би смо пра ви ли пре сек раз во ја пор тре та, ви де ли 
би смо да се он кре ће не ка да у сме ру иде а ли стич ког, не ка да 
ви ше ка на ту ра ли стич ком, ре а ли стич ком. На кон по што ва ња 
при ка за ње го ве ду хов но сти у сред њем ве ку, он се у но вом 
ве ку „се ку ла ри зу је” и та да се ак цен ту је опис лич но сти, ње
на моћ, по ло жај у дру штву, по ја ча ва ин ди ви ду ал ност, па и  
ре пре зен та тив ност, у не ким сти ло ви ма и пом пе зност сли
ка них ли ко ва. У 19. ве ку ће по ја ва фо то гра фи је по ти сну ти 
умет ност пор тре ти са ња, да би је у 20. веку ожи ве ли екс пре
си о ни сти, а по том се ја вља и у ап стракт ном сли кар ству (се
ти мо се, на при мер, Пи ка са).

У срп ској умет но сти, те ма ти ка ак та и пор тре та по ја вљи ва
ће се спо ра дич но у 18. ве ку на зид ном сли кар ству ма на сти
ра Бо ђа ни и Кру ше до ла (при ме ри ба ро ка). Као са мо стал на 
фор ма, утвр ди ће се кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, и про ла
зи ће раз не стил ске фа зе, од ре а ли стич ких ви до ва код Уро
ша Пре ди ћа и Сте ва на Алек си ћа, до кон струк ти ви стич ких, 
ку би стич ких фор ми Са ве Шу ма но ви ћа, да би то ком 20. ве
ка и акт и пор трет оп ста ли као са мо стал не и вр ло при сут не 
сли кар ске те ме. 

На из ло жби де вет ма ке дон ских умет ни ка, кроз те ма ти ку 
пор тре та и ак та, пред ста вље ну раз ли чи тим тех ни ка ма ли
ков ног из ра за и ма те ри ја лом: уље на плат ну, цр теж, скулп ту
ра, гра фи ка, при бли же ни су нам њи хо ви ства ра лач ки опу си 
ко ји го во ре о при пад но сти нај ви ше мо дер ном умет нич ком 
прав цу и на чи ну ства ра ња, и о по што ва њу фи гу ра тив ног 
по кре та. Пред ста ва фи гу ре је крај њи ре зул тат њи хо вих ра
зно род них стил ских опре де ље ња, сен зи би ли те та и при ла
за при ка зи ва њу би ћа же не, док је по ла зи ште са ма њи хо ва 
умет ност, ау тен тич ност ства ра лач ке по е ти ке и есте ти ке. На 
ода бра ним ра до ви ма син те ти зо ва ни су пор трет и акт у сво
је вр сној „ана то ми ји лич но сти” ко ја је не где тран сцен ди ра на 
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екс пре си о ни стич ким по те зом или по ет ским схва та њем на
го сти, а по не где је од раз ин ти ми стич ке сту ди је те ла или је 
пак на тра гу ме та фи зич ког ли ка. 

Та ко пре по зна је мо ова пло ће не урав но те же не, пре фи ње не и 
ком пакт не фор ме, што их је из не дри ла ду бо ка осе ћај ност 
и ра дост ау то ра фи гу ра па ро ва у брон зи и јед не у оник су 
Си ни ше Но ве ског. Пу не и ди на мич не скулп то рал не об ли
ке, све де не или пак раз ви је не до ап страк ци је ко је про ди ру 
у про стор од ре ђу ју ћи га пре ма се би и иза зи ва ју ћи асо ци ја
тив ност, код брон за них фи гу ра Славeта Ај то ског. Сре ће мо 
се и са гла вом из ни клом из рав них и за о бље них по вр ши, ли
не ар но ис цр та них, по ста вље ном у ван вре мен ски про стор, 
ко ја те жи да до ми ни ра плат ном под на зи вом „Се ћа ње” Вла
ди сла ва Ко ца ре ва. Са гле да ва мо и екс пре сив ност ужа ре них 
фраг ме на та, ра су тих и са ку пље них, не де фи ни са них и пре
по зна тљи вих, ума ње них и уве ли ча них код Зо ра на Ди мов
ског. На и ла зи мо и на ме ди та тив ни пор трет Кле о па тре ко ја 
про ми шља уз ви си ва ње ка цар ству све тло сти и пик ту рал но
сти, код Ки ра Стан ков ског. Ми са о ни ди ја лог из ме ђу ока ме
ње не про шло сти и пу те не са да шњо сти, или про ла зно сти, 
за бе ле же не у тра го ви ма древ них ци ви ли за ци ја на су прот 
веч но сти жен ске при сут но сти, оли чен је код Бо жи да ра Да
мја нов ског. Ста бил не пла стич не фор ме и ши ро ки па сту о зни 
по те зи опи су ју ско ро ап стракт ну по лу ле же ћу фи гу ру у зе
мља ној га ми на ак ту ау то ра Сто ја на Па чо ва. Ту је и би ће 
аморф ног об ли ка, уто пље но у чуд но ва ти пре део, ко је као да 
из ра ња из на гла ше не ма те ри је и звуч ног ко ло ри та сли кар ке 
Љи ља не Бла жев ске. Од раз жен стве не фи гу ре од вла чи нас у 
та јан стве не ду би не дру гих све то ва, оте ло тво ре них у сим бо
ли ци са ме ли ков но сти у „Ен те ри је ру” Дан ке Пе тров ске.

Зaкључујемо да се ма ке дон ски умет ни ци, пре зен то ва ни на 
из ло жби „Пеј за жи же не” не од ри чу фи гу ра тив но сти, ма
кар она би ла ге о ме три зо ва на или ап стра хо ва на. Дру го ја чи ја 
ком по зи ци о на ре ше ња и мо ду си ко ри шће ња ње них сред ста
ва, при сту пи фор ми и ње ној уну тра шњој екс пре си ји, као и 
ви ше стру кост у ре ша ва њу про бле ма ти ке ма те ри ја ли за ци је, 
са мо до при но се бо гат ству и по себ но сти њи хо вог ли ков ног 
реч ни ка ко јим ства ра ју спе ци фи чан ви зу ел ни, че сто фан та
стич ни свет пред по сма тра чем. Суп тил ним и све сним ко
ри шће њем ми то ло шких и би блиј ских мо ти ва, але го риј ских 
сце на, ево ци ра њем иде а ла ста рих мај сто ра, цр пље њем ин
спи ра ци је из при ро де око нас и у на ма са ми ма, у њи хо вим 
де ли ма мо же мо да ис тра жу је мо и не ко ли ке зна чењ ске ни вое 
при ка за же не и ње ног би ћа. Мо же мо да „про чи та мо” сим
бо ле и ар хе ти по ве, на ра ти ве и за пи се, да раз гр не мо та ло ге 
вре ме на и из бри ше мо гра ни цу из ме ђу уну тар њег и спољ њег 
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про сто ра. Реч ју, мо же мо да пре по зна мо на сто ја ња и ре флек
си је ма ке дон ских умет ни ка су бли ми ра не у „пеј за жу же не”. 
Њи хо ви ме ди ју ми ва ри ра ју, у тех нич ком и ли ков ном по гле
ду, али квин те сен ци ја оста је – про на ла зи мо је у уни вер
зал ној ле по ти же не, но јед на ко до жи вља ва мо и ат мос фе ру 
запи та но сти и иш че ки ва ња, ми стич но сти и тра гич но сти...

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ХИЛАНДАР,
23. април

Из ло жба аква ре ла Ми ле та В. Па ји ћа, отво ре на не по сред но 
пред Вас крс, ин спи ри са на је Хи лан да ром – пра во слав ном 
све ти њом, ри зни цом срп ске ду хов но сти, иден ти те та, на сле
ђа – а на ста ла је као же ља и по тре ба да се до ча ра ду ша овог 
све тог ме ста и да се ожи ви ам би јент све то сти. Да се по ка же 
ка ко су Ра шку, срп ску по стој би ну, ду хом опо ја ли уче ни ци 
св. Са ве, а по том и њи хо ви уче ни ци, све до нас и до ве ка... 
Умет ник је сма трао се бе не до стој ним Хи лан да ра да ко ри
сти тех ни ку ко ја се мо же по во љи по пра вља ти и до те ри ва ти, 
зна ју ћи и по шту ју ћи то што су „без и ме ни мо на си са нај ве
ћом љу ба вљу ра шке ду хов не би се ре за о де ну ли у не про ла зне 
фре ске, згу че ни под ку по лом и ра за пе ти у ап си ди...”. 

Сва ки од број них аква ре ла пре зен то ва них на из ло жби је сте, 
на не ки на чин, по ет ски за пис, не му шти во дич по ста за ма 
Св. Го ре, пу та ња ма ка Хи лан да ру ко ји нам да је ја сни ју ви зу
ел ну пред ста ву ду хов не ат мос фе ре овог сво је вр сног „утвр
ђе ња пра во сла вља“. Из тог раз ло га је и по сто је ћа све ча на 
опре мље ност аква ре ла и ми стич ност ко јом су, са мим тим, 
оба ви је ни (по пут ре ли кви ја ра). Та ко ђе, раз дво је ност сва ког 
пред ста вље ног мо ти ва ка зу је нам да су они ре пре зен та тив
ни де ло ви ма на сти ра, те се мо гу по сма тра ти као по себ не 
рели кви је, али и део је дин стве не це ли не.

По том, до ла зи ли ков ност: аква ре ли ма не мањ ка бо ја, то
но ви, ко ји су углав ном ујед на че ни на свим сли ка ма. Ту су: 
цр ве на, на ран џа ста, окер, сме ђа, зе ле на, пла ва, ин ди го, ко је 
има ју и сво ју сим бо ли ку, али до ча ра ва ју и жи во пи сну град
њу у ви зан тиј ском сти лу, еле ган ци ју и ор на мен тал ност ар
хи тек тон ских зда ња у при род ном окру же њу – уз ви но ву ло
зу, чем пре се. Ка да су на не те у ви ше сло је ва, по не кад чак 
екс пре си о ни стич ким ши ро ким по те зи ма, он да се по сти же 
ути сак фо ку си ра но сти на да ти мо тив, ста бил на кон струк ци
ја ком по зи ци је. При ро да је пак да та на но си ма све тлих, про
зир них бо ја, крат ким по те зи ма. Не за о би ла зна је и све тлост 
ко ја је ско ро им пре си о ни стич ка, „гу та” де ло ве ар хи тек ту ре 
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ко ји се рас та чу и не ста ју ка иви ци осли ка ног па пи ра. Тре ба 
по ме ну ти и пре ци зан цр теж ко ји је нео п хо дан за ову сли
кар ску тех ни ку, ко ја је пак део умет ни ко вог сен зи би ли те та, 
омо гу ћа ва ју ћи му да до сег не сми ре ну ат мос фе ру има нент
ну све то гор ском про сто ру.

Ов де је мо гу ће пу сти ти ма шти на во љу, јер су аква ре ли пред 
на ма илу стро ва не ре флек си је сли ка ра ко ји ме ња ви зу ру 
при ка за, и у бу квал ном и у пре но сном сми слу. Та ко, ви ди мо 
пер спек ти ву од о зго, бо жан ску, или од о здо, ко ја стре ми ка 
ви си на ма. Све ове ли ков не мо ди фи ка ци је до при но се кре
и ра њу јед ног уто пиј ског гра да. Ми ле Па јић нас по зи ва да 
„раз гр не мо ма гло ви тост” тог све тог ме ста и да уђе мо у, мо
же се ре ћи, сво је вр сни му зеј – Хи лан дар – да за ви ри мо у 
про шлост ко ја нам се пру жа као ама нет за бу дућ ност.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

УТОНУЋА,
16. мај

Ана Па ре жа нин при па да ге не ра ци ји мла дих бе о град ских 
умет ни ка; ди пло ми ра ла је у Бе о гра ду на гру пи зид ног сли
кар ства код про фе со ра Ла зо ви ћа, а спе ци ја ли зо ва ла се у 
Ати ни. 

Ци клус „Уто ну ћа” ода бра ла је и осми сли ла ау тор ка, а са
чи ња ва ју га де вет сли ка ра ђе них ком би но ва ном тех ни ком, 
у мик су кла сич ног уља на плат ну и пе ска као суп стан це 
–  агре га, ко ји је исто вре ме но и озна чи тељ, за пра во пе сак у 
пра вом сми слу ре чи. У овом слу ча ју, по сма тра мо га као сим
бол про ла зно сти вре ме на, за бо ра ва, али и но вог по чет ка ако 
се ја ви у сно ви ма. Без зрн це та пе ска за лу та лог у шкољ ци не 
би би ло ни са вр шен ства би се ра. На сли ка ма Ане Па ре жа
нин, он је по за ди на и сце но гра фи ја зр на сте фак ту ре. У ње му 
се са кри ва или на гла ша ва об на же но. Он упи ја оти ске деч јег 
дла на или пр шти на све стра не, отре са ју ћи се сна жним по
кре том са ко се. На сва кој сли ци те мат је мла да же на, узе та 
зна ков но као Бо ти че ли је ва Ве не ра, ко ја у свој сво јој рас ко
ши обли на уме сто пе не из ра ња из цр ни ла во де. Ли це, са
кри ве но ве лом ко се, спо је но је са во дом пра вом цр ве ном 
ли ни јом жи во та ко ја мо же зна чи ти и Амо ро ву стре лу. Она 
и Он, две си лу е те ко је се де на пе ску до ди ру ју ћи се гла ва
ма, јед но дру гом су ме ђу соб ни осло нац и за шти та. Сло бод
но мо же мо ре ћи – по ве за ност уни вер зу ма и хо мо са пи јен са, 
јер из над њих је бес крај ин ди го пла вог сво да и ти ши не. На 
днев ном све тлу, они су пред ста вље ни одво је но, чак на по
је ди нач ним плат ни ма. Њи хо ва ле ђа су без гла ве и за тег ну те 
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су и на прег ну те му ску ла ту ре, по пут торзâ из Ва ти ка на. За
тим, длан де те та ко је је гра ди ло ку ле од пе ска – остао је у 
мор ској при чи као оти сак исте пла ве бо је. Сле де сти дљи ва, 
згр че на, об на же на ко ле на у пе ску као у утонућу или гру ди 
са мла зом мај чин ског мле ка, упи је ног у истом пе ску уме сто 
деч јих уста. Пу пак, цен тар све та, Омфалос, от пао је у пе ску 
као мо дра ла ти ца. И на кра ју, од но сно по чет ку, на ша Ве не ра 
уста је. Пру жи мо јој ру ку, људ ски је. Ко ли ко са мо сим бо ла, 
ме та фо ра и зна ков них ко до ва у ни зу! Ани не сли ке, по пут 
ка ра та, мо же мо сло жи ти, про ме ша ти и по де ли ти дру га чи јим 
ре дом, баш као и у жи во ту. До би ће мо при чу оп ти ми зма или 
пе си ми зма она ко ка ко смо је ми до жи ве ли или же ли мо да се 
она до го ди.

„Уто ну ћа”, као над ре а ли стич ко ка зи ва ње, ин тим на ис по
вест, сан, соп стве на успо ме на, ма шта или за пи та ност, са ја
ком идеј ном спре гом и по ру ком ра ђа ња, по че та ка и пра по
чет ка, за о кру жен је але го риј ски ци клус. Са сва ком сли ком 
и ства ра лац и по сма трач во де уну тра шњи ди ја лог, згу снут 
на ви ру ћим емо ци ја ма. Ле по та на сли ка ног те ла, ње го ва сна
га и све жи на су у ге сту и на бо ју естет ског и ерот ског. На сли
ка на пŷт је бли ста ва, за тег ну та и ру жи ча ста по пут пу де ра. 
Ла зур но је исли ка на, тех ни ком ста рих мај сто ра, што под
вла чи дра ма тич ни кон траст са пе ско ви том мат по за ди ном. 
Су ге стив ност цр те жа и чвр сти на во лу ме на су у спре зи са за
тво ре ном фор мом ко ја, са за си ће ном бо јом, да је спе ци фи чан 
сли кар ски ру ко пис. Ау тор ка пре ла ма све тлост и по сма тра 
свет кроз лич ну при зму.

Ана Па ре жа нин је сли кар ка ши ро ког за ма ха, сна жне енер
ги је и ја ког тем пе ра мен та ко ју во де уну тра шњи им пул си, 
па та ко све му да је по крет, гест и игру. Ње не ком по зи ци је 
су над ре а ли стич не, езо те рич не, ме ди та тив не фи гу ра циј ске 
фор ме, где је све про ми шље но, и ни шта на њи ма ни је плод 
слу ча ја. Па жљи вим по сма тра њем от кри ва се сво је вр стан 
умет нич ки ства ра лач ки про цес про жет пот пу но де фи ни са
ним, це ло ви тим из ра зом и кон цеп том. У кон тра сту гру бе 
фак ту ре и исли ка них пар ти ја до би ја се оно што је не сва ки
да шње и што је раз ли ку је од дру гих, што је ње на уну тра шња 
ствар ност, хте ње и ори ги нал ност. Без об зи ра на чвр сту фор
му, ау тор ка вас по ста вља хар мо ни ју емо тив них асо ци ја ци ја 
и па ра диг ме жен ског прин ци па.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти
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ИГРА,
4. ју ни

Отва ра ње из ло жбе афир ми са не сли кар ке Ма ри је Кне же вић 
у Га ле ри ји За во да, не по сред но на кон ње не са мо стал не из
ло жбе у Га ле ри ји УЛУС, по твр ђу је из гра ђе ну пре по зна тљи
вост на ше га ле ри је ко ја раз ви ја из ла гач ку де лат ност ви ше 
од јед не де це ни је. Ма ри ја Кне же вић, до бит ни ца не ко ли ко 
пр вих на гра да за сли кар ство, по зна та је бе о град ској и ши рој 
пу бли ци по ка рак те ри стич ном пор трет ном сли кар ству бо га
тог ко ло ри та ко је у сво јој сна зи из ра за се же до екс пре си о ни
зма, чак ап страк ци је. 

Про ши ру ју ћи сво је по ље де ло ва ња и де ла ња, ра де ћи уљем 
на ста клу и кли ри ту, у овом ци клу су ин спи ри са на је ба лет
ским умет ни ци ма, мај сто ри ма игре, као и од но сом та квог 
ти па по кре та и са мог ма те ри ја ла (ста кла, бо је, чип ке, др ве
та). Рад на кли ри ти ма (ста клу) са сто ји се из три до че ти ри 
сло ја без бој них кли ри та, ре ђа них је дан из над дру гог, где је 
сва ки слој осли ка ван уља ном бо јом, те се по сти же ефе кат 
тран спа рент но сти. Ова де ла на ста ла су као по тре ба умет
ни це да сли ка иза ђе из окви ра дво ди мен зи о нал не рав ни и 
„кре не ка по сма тра чу”, од но сно да до сег не са јед не стра не 
ди на мич ност, а са дру ге стра не они рич ност. Та ко се по сти
же ви ше слој ност сли ке ко ја стре ми из ду би не ка по вр ши
ни, ства ра ју ћи ути сак тр о ди мен зи о нал но сти. На ра до ви ма 
је при су тан мо тив људ ског те ла у не кој вр сти пле сног ге
ста, а мул ти пли ко ва њем фи гу ра у по кре ту ства ра се ути сак 
су сре та ња без ствар ног кон так та, бе сми сле но сти игре или 
пак жи во та, услед не бро је них ис ку ше ња си ла при вла че ња 
и од би ја ња.

При ка за ни ра до ви Ма ри је Кне же вић мо гу да се по сма тра
ју као оте ло тво ре ње чо ве ко вог на сто ја ња, тра ја ња ње го вог 
кре та ња што те жи спо зна ји су шти не бив ство ва ња. По пут 
ме та фо рич не игре ко ја сим бо ли зу је сам жи вот што се на ста
вља, мул ти пли ку је, про јек ту је, са ња. Оно што опа жа мо као 
фи гу ру (игра чи цу), ви ђе ну ба лет ску по зу, из гра ђује се слој 
по слој, та ко што сва ка пло ха би ва осли ка на. На кра ју, на
ста ју обри си или пра ве сту ди је по кре та, че сто мул ти пли ко
ва них об ли ка, ко ји сваг да за др жа ва ју рит мич ност и скулп то
рал ност, сна гу при сут но сти. Про вид ни сло је ви ста кла осли
ка ни су ми ну ци о зним по те зи ма, али пре по зна ју се и сме ли ји 
по те зи на лик умет нич кој ак ци ји, по пут гре ба ња, са ви дљи
вим тра го ви ма чет ке, гу жва ња чип ке. У том ви ше ди мен
зи о нал ном ме та фи зич ком про сто ру и вре ме ну, сли ка жи ви 
илу зи ју ди на мич ног кре та ња, из ван огра ни че ња и пра ви
ла ма те ри јал ног све та. Тран сфор ми ше се из фигуративног, 
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ликов ног у сим бо лич ко, зна чењ ско, пре ла зе ћи у под руч је 
све тло сне бес ко нач но сти, у сво је вр сну „ду хов ну ре ал ност”.

Ин те ре сант но је за па жа ње умет ни ка Пре дра га Пе ђе То до ро
ви ћа са отва ра ња из ло жбе о иде ји тра ја ња ко ја је има нент
на и ре а ли зо ва ним сли ка ма Ма ри је Кне же вић, „за пи су ју ћи” 
на њи ма „уза стоп ни низ кре та ња”, „ви ше се квен ци”, по пут 
Мар се ла Ди ша на или Едвар да Меј бри џа, а ка сни је и Де гаа, 
Беј ко на. На зи ва ју ћи ова кав истин ски ана ли тич ки и пре дан 
про цес „ар хе о ло ги јом по кре та”, То до ро вић ис ти че да се ви
зу ра сли кар ке кре ће од „им пре си је, ко ја бе ле жи по крет као 
од раз спо ља шњег – ма кро све та, ка екс пре си ји ко ја от кри ва 
и оно скри ве но – ми кро свет по је дин ца”.

Дра га на Ма р ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ЦРТЕЖ,МИТИПОЕТИКА,
18. ју ни

Ми ло рад Ми ћа Ми хај ло вић сли кар је ви зи о нар ског ду ха, 
бес крај не ма ште и има ги на ци је, не ве ро ват не енер ги је, кре
а тив но сти и све жи не, чи ји је сли кар ски опус кон ти ну и ра но 
на из у зет но ви со ком естет ском ни воу. Нај јед но став ни је ре
че но, мај стор је свог за на та, ко га мо же те без да ха и са по
што ва њем слу ша ти и за бо ра ви ти на вре ме, док вам он кроз 
анег до те от кри ва сво је би о граф ске се квен це. То ли ко је из
ло жби, при зна ња, по знан ста ва, гра до ва, зе ма ља, га ле ри ја у 
жи во ту јед ног умет ни ка, ко ји док ли ста сво је ал бу ме са ва ма 
де ли спек тар емо ци ја.

Те ма ти на цр те жи ма Ми ло ра да Ми ће Ми хај ло ви ћа веч ни су 
и сна жно про жи вље ни сно ви, за го нет ке, и ре флекс су ствар
но сти. Вој во ђан ска рав ни ца на ње го вим на ста ње ним пеј за
жи ма пу на је ениг ме и фан та сти ке. На огром ним не бе си ма 
са сун цем, ме се цом, зве зда ма ре па ти ца ма зби ва се дра ма 
не мо гу ћих за пле та и ка тар зи. Про стран ство је и го ре и до
ле, а при ча од ла зи у бес крај и не по врат. Она је исто вре ме
но и ста ни ште и све ти ли ште пти ца ма, чуд но ва тим ри ба ма и 
љу ди ма ар хе тип ске сна ге. Све ле ти, леб ди, кре ће се, гу жва, 
ко ви тла, по пут из не над не рав ни чар ске олу је, а он да се за ле
ди у ухва ће ном тре нут ку. На обла ци ма, ду го ко се вре те на
сте са мо ви ле не ви ђе не ле по те ве ло ви ма и ша ка ма скри ва ју 
и от кри ва ју на гост, не пре ста но ма ме ћи и за во де ћи све оне 
ко је ус пут срет ну. Умор ни пси дре ма ју по днев ним сном или 
се огла ша ва ју на ме се чи ни, мач ке се про те жу по ред де во
јач ких ак то ва, док ис ке же ни ша ка ли лу та ју про стран стви
ма у чо по ру. У по љу, је ле ни и ср не па су док сре ћу су ђа је 
ко је у глу во до ба са че ку ју ду ше и ша љу их на овај или онај 
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с вет. Све при сут ност ми ну лих вре ме на, пра ро ди тељ ства и 
бал кан ско сло вен ске ма ги је пре то че на је, кроз ле ген ду и 
усме но ка зи ва ње, у умет ни ко во се ћа ње и му дрост ко ји се 
тран спо ну ју у на ра тив ни ток са ви ше стру ким зна че њем и 
ви ше слој ном сим бо ли ком. Искон ске те ме, од но сно гру пи са
не фи гу ре у рав ни ре ал ног и ире ал ног, те ме љи су сли ка ре ве 
спе ци фич не ико но гра фи је. 

Про стор ис пу ња ва ат мос фе ра фи не уну тра шње ле по те, сре
ће, све тла, ра до сти, иш че ки ва ња, на де, се те или тај но ви то
сти. Естет ска пит кост и ла ко ћа, спе ци фи чан шти мунг тај ног, 
ви дљи вог и не ви дљи вог, све та рав ни це, да тог и у дру гој ди
мен зи ји, сли ци да ру ју по себ ну но ту, јер је у при ро ди сли
ка ра да не пре ста но гра ди свој из раз и иза зов. Пул си ра ње, 
по крет, игра, по ен та су ње го вог ства ра лач ког чи на ко ји је у 
рав но те жи са от ме ном су здр жа но шћу.

Цр теж, по сма тран као пред ло жак или де ло са мо за се бе, код 
Ми ће Ми хај ло ви ћа има исто ве тан тех нич ки по сту пак и зна
чај, та ко да су слу чај но сти и су ви шно сти ис кљу че не. Склад
ност је, за пра во, у чу де сном спле ту ли ни ја, ко је су те мељ 
сва ке ком по зи ци је. Ли не ар на ара бе ска, из ду же них еле гант
них и бла го ле лу ја вих те ла, зу ми ра на је у круп ном ка дру. 
Све је по ста вље но на пра вом ме сту и укла па се по ди ја го на
ли у ди на ми ку и дра ма ти ку по за ди не. Али, мо же и су прот но 
– на гла ше на кон ту ра до вољ на је са ма се би да ство ри чи сто 
де фи ни сан, за о кру жен об лик. Око сни ца по став ке су ја сне 
фор ме ко је гра де си гур ну, про ми шље ну и упе ча тљи ву ком
по зи ци ју ко ја ди ше, jeр је по ста вље на у ши ро ком кру гу, на 
не ви ној не так ну тој бе ли ни па пи ра.

Ви зу ел ни кон тра сти тво ре се су че ља ва њем там ног и све
тлог, цр ног и бе лог, стан дард ним по ступ ком стр пљи вог цр
та ча кроз тач ки це и уна кр сне, искри ча ве шра фу ре. Тон ске 
вред но сти по стиг ну те су же ље ном гу сти ном по те за, док је 
бит дефинисaнa дугoм, сигурнoм линијoм. Умет нич ки чин 
Ми ло ра да Ми ће Ми хај ло ви ћа је убе дљив, урав но те жен и 
хар мо ни чан.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

РАЂАЊЕДУГЕ,
20. ју ли

Оно што до че ку је по се ти о ца ула зе ћи на из ло жбу „Ра ђа ње 
ду ге” је сте екс пло зи ја бо ја са сли ка На де Кр ста јић. Бо ја је 
та ко јом сли кар ка же ли да „по бе ди си ви ло у ко јем жи ви мо”, 
да про бу ди ма шту, по кре не да ма ре у на ма. Бо ја је та ко ја 
нам по ка зу је мо гу ћи пут кре та ња ду ха и ко ја, ши ре ћи се по 



175

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

плат ну у ви ду оп тич ког спек тра тво ри ду гу што пре мо шћа ва 
не бе ске ви си не. Из ње (или у њој) ра ђа се те ло – об ли ко ва
но ме ким, али пре ци зним, кат кад бо је ним ли ни ја ма – ко је је 
увек у по кре ту, стре мље њу, из ви је но или про ду же но, ап сор
бо ва но у вр тлог од хлад них и то плих то но ва. У јед ном тре
нут ку, основ на сред ства сли кар ки ног ли ков ног из ра за, бо ја 
и ли ни ја, тран сфор ми шу се у спе ци фич но ста ње – ста ње 
ком пре си је (са би је но сти). Та ко се чи ни, са јед не стра не, да 
од мре же ли ни ја и ско ро из гра ви ра них по те за, и то по нај че
шће шпа хтлом, не ма трач ка сло бод ног ме ста на сли ци, а са 
дру ге стра не пак да на сли ка ни про стор те жи про ши ре њу и 
ван гра ни ца сли ке, на гла ша ва ју ћи бес ко нач ност уда ље но сти 
или мо жда бес ко нач ност бли зи не, ко ја је има нент на овом 
сли кар ки ном опу су.

По крет је дат ду гим усме ре ним ли ни ја ма у ус ко ви тла ном 
окру же њу, те при ка за не фи гу ре де лу ју као да плу та ју у гу
стом ли кво ру, ко ји им ујед но пру жа за шти ту у њи хо вом 
„окло пу” са зда ном од цр те жа и бо је. Та ко смич ка ма са об
ли ку је, али и на не ки на чин „при др жа ва” фи гу рал не фор
ме у раз ли чи тим крет ња ма ко је ода ју ути сак бес те жин ског 
ста ња. Ме ђу тим, овај осе ћај ва ри ра, јер убр зо на по вр ши ну 
из ра ња си гу ран цр теж ко ји у са жи во ту са ла зур ним или па
сту о зним на но си ма бо је одр жа ва ком по зи ци ју ста бил ном. 
По сма тра ју ћи на сли ка на те ла, мо же мо ре ћи да су из ло же на 
не кој вр сти ми кро гра ви та ци је, у ко јој гу бе те жи ну, али не и 
ма су, инер ци ју у свом ли не ар ном кре та њу, у ко јем опи су ју 
соп стве не пу та ње. До ми ни ра осе ћај сло бо де, осло бо ђе но
сти (ду ха или мо жда ду ше од те ла) – сло бод ног уз ле та ња, 
ле ви ти ра ња, па да ња те ла; у јед ном тре нут ку она де лу ју као 
да су у ко ви тла цу, под ло жна убр за њу, у ко јем по чи њу да 
се раз ла жу, ста па ју ћи се са ко смо сом и пре тва ра ју ћи се у 
симбо лич не на зна ке. 

На чин ра да На де Кр ста јић во ди нас ка ап стракт ном екс пре
си о ни зму, ко ји не гу је сна гу из ра за, по шту ју ћи пси хич ки 
про цес ства ра ња и спон та ност ге сто ва. Са ма умет ни ца ка же 
да јој је је дан од узо ра (у ко јем про на ла зи свој ства ра лач ки 
стил) упра во ак ци о но сли кар ство ко је се гра ди рас пр ска ва
њем бо је по плат ну, фор ми ра њем на но са по пут па сте, и то 
слу чај ним то ко ви ма. Слич но то ме, на сли ка ма пред на ма, 
ди на мич не ви зу ел не фор ме ко је сли кар ка кре и ра од раз су 
ње ног уну тра шњег по кре та и си ла што из ра ња ју као им
пул си ду бљег до жи вља ја све та, ко је по ста вља у ин тер ак ци
ју са по сма тра чем. С об зи ром на то да је ов де по ред еле
мен та слу чај но сти за сту пљен и еле мент кон тро ле, рав но
мер но сти, урав но те же но сти, ње но про жи вље но Ја не губи 
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комуникацију са на ма ни ка да пре у зи ма ка рак тер син те ти зо
ва них об ли ка, ни ти ка да пре ра ста у ап стракт ни при каз.

Зна чај но је по ме ну ти да је На да Кр ста јић по нај ви ше усме
ре на на зид но сли кар ство, те да је – као што је не ка да Џек
сон По лок био – ан га жо ва на у број ним ак ци ја ма и про јек
ти ма осли ка ва ња зи до ва јав них гра ђе ви на. Мо жда би смо 
мо гли на при ме ру ње ног сли кар ства да при ме ни мо ми сао 
ко ја је во ди ла По ло ка кроз ње го ву умет ност, а то је те жња да 
њом из ра зи свој „по ку шај бу ђе ња енер ги је при ро де”. Јед на
ко, и На да те жи да до ма шта ра ђа ње ду ге по себ но обо је ном 
има ги на ци јом, да нам омо гу ћи да про на ђе мо сво је ме сто у 
тре пе ре њу бо ја и све тла што асо ци ра на пра ско зо р је. Ње
не сли ке и до и ста „сла ве жи вот ну ве дри ну, уме ће по кре та”, 
осве тља ва ју ћи про стор у ко јем по чи ва ју (оби та ва ју).  

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ЖИВОТСЛОВУ,
19. ав густ

Ме ђу сво јим сли ка ма чи стог из ра за и по ру ке, Зо ран Илић 
је у пот пу но сти де фи ни сан као ка ли граф по опре де ље њу 
и као сли кар по во ка ци ји. Ње гов ге нет ски код или, срп ски 
ре че но, за пис ћи ри ли чан – по све му је и вид ја сног ис ка
зи ва ња лич не сло бо де и кон стант ног про те ста оп штој гло
ба ли за ци ји. Спе ци фич ни аква ре ли са ни цр те жи „рас те гљив” 
су оквир по је ди нач ном иза бра ном сло ву ко је, пре све га, за
др жа ва сво ју зна ков ност, од ре ђе ност и осо бе ност. Тек та да, 
за по чи ње пра ви на ра тив ко ји иде ка бес кра ју. У не пре ки ну
том, жу стром по те зу по кре ће се асо ци ја тив ни мо ме нат ко ји 
у све сти сва ког по сма тра ча по при ма кон крет ни је зна че ње, 
за ви сно од мен та ли те та и пси хо ло шког скло па лич но сти. 
Тек та да, кроз згу сну то и са др жај но ту ма че ње ли ни ја и бо ја, 
за по чи ње ди ја лог, под сти цај на раз ми шља ње, за пи та ност о 
на ма са ми ма – ку да ће мо и ка ко ће мо да ље. По ру ка ау то ра 
оту ђе ном чо ве ку је сте сло бо да ту ма че ња, са же љом да се 
по де ли све, па и лич на ис по вест. 

Ле по та и су ге стив ност ис пи са не ре чи, по пут по ру ке древ
них мо на ха на бе ли ни је ван ђе ља или псал ти ра, за мр ља на су
зом и по ка па на во шта ни цом, на до ве зу је се кроз умет ни ков 
пре пис истим ћи ри лич ним пи смом у ак ту ел ни чин про тив 
ути сну тог бро ја, са тан ског пе ча та, од но сно чи па... Ства ра
лач ки чин пре пи си ва ча је ја сан, где си гур на ру ка и ве шти на 
не мањ ка ју, та ко да је очи глед но да је Зо ран Илић, пре све
га, мај стор овог рет ког за на та, док умет ник у ње му ис пи су је 
но ве стра ни це са са др жа јем ко ји во ди ка От кро вењу. Сло во 
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је но во по и ма ње све та и све тог, сим бол ко ји нас до во ди до 
са мог Кр ста, Рас пе ћа, ка ду ши или пак зе маљ ском об лич ју 
не ког да на шњег Ада ма и Еве, прог на них са сво јих ог њи шта  
и ис трг ну тих из сво јих ко ре на.

Ово пу то ва ње кроз вре ме, од по че та ка пра во сла вља и ћи
ри лич не кул тур не тра ди ци је па до да на шњих да на, во ђе но 
је сна жном кре а тив ном ве шти ном и енер ги јом са мог ау то
ра, чи ја до се тљи вост и ма шта, има ги на ци ја и игра по ме ра ју 
гра ни це пи са ња сло ва и кре и ра ња илу стра ци је. Сим бо лич на 
ап стракт на ара бе ска ра ђа се из слов ног зна ка као ем бри о
на, за пли ће се и об мо та ва по пут ни ти чи сте сви ле у клуп ку, 
ства ра ју ћи на па пи ру но ви жи ви об лик. Уз бур ка ни скуп ли
ни ја, све де них бо ја, ко је до ми ни ра ју, за пра во нај бо ље од ре
ђу ју са мог ау то ра ко ји се кре ће из ме ђу ак та и ара бе ске.

Ви зу ел ни ефек ти и оп тич ка им пре си ја гра де се на кон тра
сти ма све тлог и там ног, обо је ног и не так ну тог, цр ног и бе
лог, згу сну тог и раз ву че ног. У ши ро ком ра спо ну при сту па 
те ми и тех ни ци, из ме ђу при ме ње не и ли ков не умет но сти, 
као на гра ни ци два све та – ма те ри јал ног и ду хов ног, исто
риј ског и умет нич ког – Зо ран Илић ис пи су је сво је ме лан хо
ли је и ви зи о нар ска сно ви ђе ња, цр та и ко ло ри ше спе ци фич
ном тех ни ком ко ја но си сна гу ски це на ста ле у јед ном да ху.

Лич но ви ђе ње је да је овом из ло жбом Зо ран Илић ис ка зао 
став: на по чет ку па све до кра ја би дра го це но ћи ри лич но 
сло во.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ДАЛЕКЕСТРАЖЕ,
19. сеп тем бар

Ци клус „Да ле ке стра же” бе о град ског сли ка ра Јо ва на Пан
ти ћа пред ста вља ду хов но, умет нич ко и кре а тив но тра га ње у 
са звуч ју са оп ти ми стич ком лир ском ис по ве шћу. У же љи  да 
као у ка ле и до ско пу свет учи ни леп шим, ње го ве ком по зи ци је 
има ју спе ци фи чан склоп и по сту пак из ра де ко ји ме ња ви зу
ел ни иден ти тет сва ко дне ви це. За јед нич ко овим де ли ма је сте 
спој бли ста ве све тло сти и све тлу ца во сти но вих ма те ри ја ла, 
кон траст бе ли на под ло ге и еруп тив ног акри ли ка, што је све 
на гла ше но ефек ти ма угла ча ног ме та ла. Апли ци ра ни ода бра
ни об лу ци, као ус по ме на са да ле ких пла жа, ва жни су ак те ри 
са др жа ја, али су, па ра лел но, и све до ци је дин стве но сти и не
по но вљи во сти при ро де. Асам бла жи су, за пра во, опи пљи ва 
ма те ри ја ко ја бу ја, пул си ра и ме ђу соб но се про жи ма са на
сли ка ним. Ау то ро ви све то ви ни на ко га не под се ћа ју и ни ко
га не сле де, ни шта им се не мо же ни до да ти ни од у зе ти, па 
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се и не мо гу по ре ди ти ни са ким. Ре зул тат су ли ков не про
ми шље но сти и умет нич ке му дро сти. Но се мно га ис ку стве на 
ци ви ли за циј ска зна че ња спо је на са лич ним ста вом или чак 
ин ти мом. 

Јо ван Пан тић се кре ће из ме ђу ап стракт них, над ре а лних, 
сим бо лич них и ре ал них све то ва, на сли ка ног и опи пљи вог. 
Сли кар је ра фи ни са ног из ра за, оштрог ока, ве ли ког стр пље
ња и уме ћа, пре ци зан у ра ду, вр ло кре а ти ван и ма што вит. 
Ње го ви асам бла жи од по чет ка ства ра ња па до за вр шне пре
зен та ци је, на по ста мен ту или зи ду, ком плет но су осми шље
ни и до пер фек ци је из ве де ни, са зда ни и по ста вље ни. Али, 
све мо же и на гла вач ке, за ро ти ра но, ди ја го нал но или по пре
ко, и он да се до би ја но ви на ра тив, кон траст и дру га чи ји ре
флекс.

Ства ра лач ка ми сао и иде ја о сун че вој све тло сти, ко ју је 
ство рио Бог и одво јио је од мра ка, по ве за на је са сим бо
ли ком зла та ко ја са ико на у та ми хра ма ре флек ту је са мог 
Твор ца. Са истим ци љем, ау тор екс пе ри мен ти ше и ис тра
жу је са вре ме ним све тлу ца вим ма те ри ја ли ма у же љи да у 
људ ску сва ко дне ви цу уне се ви ше осве тље но сти и оп ти ми
зма. По пут ис точ њач ких „хва та ча сно ва”, ау тор маг не тич но 
са ку пља син те тич ке ни ти, фи не кон чи ће и ко ма ди ће ра зно
бој них ме тал них фо ли ја, са ка ба рет ским ефек том шљо ки ца 
и сцен ског гла му ра, и јед но став но их за ро бља ва, од но сно 
ура мљу је из ме ђу два ром бо ид на плек си гла са. Ко ри сти бо је 
спе ци фич ног флу о ре сцент ног, ре ског спек тра, ко је иси ја ва
ју из сво је струк ту ре. Ру бо ви, од но сно ивич ни спој, ко ло ри
са ни су чи стом бо јом ко ја се сво је вр сним оп тич ким ефек том 
раз ли ва дуж чи та ве по вр ши не тран спо ну ју ћи је у про зир
ну, сли ко ви то ре че но, аква ре ли са ну под ло гу раз вод ње ног 
главног то на. 

На по ла пу та из ме ђу не ба, во де и зе мље – ја сна је ли ни ја хо
ри зон та. На њој се ни жу ка пи је, вра та и сту бо ви као ула зи и 
про ла зи из јед не ди мен зи је у дру гу, из овог све та у оно стра
но. У при зми во де ног огле да ла, са трип ти ха „Пор тал вре ме
на” зе маљ ски тир киз пре тва ра се у бо је пла ме на. Апли ци
ра ни алу ми ни јум ски про фи ли са про ву че ном ди ја го на лом 
асо ци ра ју на ар хи тек тон ске фор ме ујед на че них, до пер фек
ци је ур ба ни зо ва них, бу ду ћих на се ља. Ме син га ни де та љи на 
по вр ши ни асам бла жа де лу ју по пут злат них око ва ико на, док 
ром бо ид ни об ли ци на не бу по ста ју сим бо лич не ман дор ле 
на ја вље них вас кр се ња.

Скулп ту ре ви со ког умет нич ког скла да и про чи шће ног из
ра за упи ле су све ка рак те ри сти ке и зна че ња са мих сли
ка. Кроз „Ста кле ник тај ни”, „Ха ва ри ју бро да Mistery” или 
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„Израњање”, пре но си се иде ја зе маљ ског све тла и људ ског 
тра ја ња у прав цу да ле ких не по зна ни ца. Фор ме су пу не на
бо ја и мо же мо да их схва ти мо као ви зи ју бу ду ћих енер гет
ских пи ра ми да окре ну тих ка не ви дљи вом, бес ко нач ном, 
веч ном и бо жан ском. Асам бла жи и скулп ту ре ова пло ће не из 
њих ду бин ски иси ја ва ју и но се сво ју ау ру. Ли ков на су шти
на је  мно го знач на и кре ће се од обич не при че до по ет ске 
ви зи је и ми си је пу не му дро сти. Хар мо ни ја јед но став но сти, 
при сно сти и искре но сти пре но си се на по сма тра ча.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ОДСУТНИФАНТОМНАШЕГПОСТОЈАЊА,
3. ок то бар

На по чет ку све га је „Ана то ми ја ме лан хо ли је” – акт, си би ла, 
крик умет ни ка над соп стве ним стра да њем, кроз ко је ће про
ћи пра те ћи „квант све тло сти” – као пра у зрок на ста ја ња ви
да, као пра у зрок на ста ја ња бо ја, као пра у зрок ми сли ко ја се 
сли ва у ра зум – јед нак за све и ши ри од пој мо ва ко ји ма љу ди 
об ја шња ва ју је дан дру го ме оно што је у њи ма већ об ја шње
но; пра те ћи исто ри ју све тло сти као траг до пра по сто ја ња. 
Као пра у зрок емо ци о нал не и ин те лек ту ал не ге не зе, на ста ле 
у су ко бу нео бја шњи вог и не мер љи вог вре ме на. 

Сли ка, бо ре ћи се са соп стве ном та мом, пу шта њем пра у ста
ва све тло сти из ко јих ши кља ју пла ве, цр ве не, жу те и бе ле, 
ко је се не мо гу и не сме ју кон тро ли са ти ни јед ним људ ским 
ме ха ни змом, на ста ла је чо ве ко вим тру дом да илу зи ја ма об
ја сни соп стве но по сто ја ње. То се не учи, то се осе ћа нер ви
ма, стру ја њем кр ви, то је за со ље но со љу су за и зно ја, па у 
чо ве ку ври, ки пи, те ра га да тр чи, да леб ди над соп стве ним 
би ћем, да па да, уста је, тра га и от кри ва оно што је оста ло не
дир ну то про ме ном. По сто ја ње је код Гр би ћа прет по ста вље
но је дин ством на мер ног и спон та ног, а ви зу ел но је увек бли
зу ап страк ци ји је зич ких сим бо ла. Екс пре сив ност по мог ну
та ли ни јом са мо је емо ци ја са сме ром пред ко јим се сли кар 
пи та: „где сам са да?”, „где сам био ра ни је?”, „где ћу би ти 
у сле де ћем тре нут ку?”. Бес ко нач ност, обе ћа на пра вој тач ки 
ли ни је, ни је умет ни ку им пе ра тив јер он зна – са мо сво јим 
за о кре ти ма и кри ви на ма ли ни је за др жа ва ју ин ди ви ду ал ност 
али и дра ма тич ност рит мо ви ма, упа да ју ћи та ко, јед на дру
гој, у по ља са ко јих се чу је зве кет ма че ва све тло сти и та ме, 
ма са и ма гли на.

Сна жна екс пре си ја, ко ја се не спо ти че о соп стве ну ли рич
ност, на ста је у по бе ди чи сте бо је над чи стом ли ни јом. Вр
ху нац дра ме чи ни су коб бо је и све тлотам них по вр ши на. 
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Сли ка ре ва „му ка” на ста је при ми ре њу ва лер ских вред но сти 
и чи стих то но ва, као и у на ме ри да се кон тра сти ма оства ре 
акор ди. Там не по вр ши не по це па не су све тлосре бр на стим 
то но ви ма, а бе ле по вр ши не ни су све де не на нај све тли је ак
цен те, већ чи не ме ста на ко ји ма се су сре ћу бо ја и све тлост.
Сум њи ча во пре ма док три на ма, Гр би ће во сли кар ство се су
прот ста вља дог ма ма и уто пи ја ма, укљу чу ју ћи и умет нич ку. 
Мо жда су за то сви на по ри ње го ве има ги на ци је – уи сти ну 
тра га ња за од сут ним фан то мом на шег по сто ја ња.

Сло бо дан Је лић,  
исто ри чар умет но сти

Свих ових го ди на, ко ли ко пра тим ства ра ла штво Ми ла на Гр
би ћа, мо гу да ре зи ми рам да он све вре ме ис тра жу је са др
жин ске и тех нич ке аспек те, са по ен том да бу де нов и дру
га чи ји. Увек је окре нут уна пред, у стал ној је бор би са бе
ли ном плат на, хра бро ула зи у ри зик, та ко да сва ком сли ком 
осва ја но ве ис ку стве не и из ра жај не про сто ре. У ви зу ел но 
естет ском кон тек сту, ње го ве ком по зи ци је ни ка да ни су де ко
ра тив не пло хе, већ би их сло бод но на зва ла ам би јен том, где 
се су че ља ва зе мља са не бе си ма, фан та сти ка са исто риј ским. 
Као ау тен тич ни но си лац кон тек ста ме та фи зич ког, ду хов ног, 
фи ло зоф ског, спи ри ту ал ног, сли кар ски по сту пак је спо ро и 
ду го роч но ис тра жи ва ње ко је се кре ће у прав цу раз у ђе ног 
и сло же ног сцен ског про сто ра. Иа ко ва жи за ко ло ри сту, у 
ње го вом опу су па ра лел но по сто је два про це са: ста бил ни 
цр теж, из ме ђу ар хи тек ту ре и ак та, на гла шен ду гом, кри ву
да вом за тво ре ном ли ни јом, и ис тра жи ва ње фак ту ре, екс пре
сив но сти ма те ри је и хро мат ске енер ги је. До ми ни ра по тре ба 
за пре и спи ти ва њем и про на ла же њем пра ве ме ре у аде кват
но сти њи хо вих од но са.

Ми лан Гр бић је умет ник ко ји се осла ња на ин ту и ци ју и емо
ци је, ко ји спа ја сло же ну цр тач ку и сли кар ску кре а тив ну ве
шти ну, а има ги на ци јом и ди на мич ном игром по ме ра гра ни
це ка ире ал ном и фан та стич ном. Ви зу ел ни ефек ти ба зи ра ни 
су на кон тра сти ма там ног и све тлог, то плог и хлад ног, цр
ног и бе лог, та ко да на ста је свој стве на оп тич ка им пре си ја. 
Ко нач но ре ше ње – сво јом урав но те же но шћу на гра ни ци је 
два све та, па мо же да нас за ва ра и ство ри ути сак као да је 
настало у јед ном да ху. 

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти
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READBETWEENTHELINES,
17. ок то бар

Одав но је по зна та чи ње ни ца да је па пир на пул па, са ста вље
на од от па да хар ти је, це лу ло зе, леп ка, во де и дру гих ве зи ва, 
ве о ма ин спи ра ти ван и за хва лан ма те ри јал у обла сти умет
нич ког об ли ко ва ња. Овом ма те ри ја лу (papiermache) ра ду ју 
се и умет ни ци и школ ска по пу ла ци ја под јед на ко. Ре ла тив но 
јед но ста ван по сту пак при пре ме по дат ног ма те ри ја ла, ко ји 
се мо же тре ти ра ти на ви ше на чи на, ње го во пле ме ни то по
ре кло и бес крај на ре ци кла жа хар ти је отва ра ју ра зно вр сне 
мо гућ но сти кре а тив ног из ра жа ва ња. Ипак, овај ма те ри јал 
је нај бли жи гра фи ча ри ма ко ји су тех но ло шким по ступ ци ма 
упу ће ни на кон такт са ква ли тет ним па пи ри ма раз ли чи тих 
де бљи на, че сто на лик нај леп шим, бе лим тка ни на ма. Мла
да ча чан ска умет ни ца Ле ла То ма ше вић је по обра зо ва њу 
графи чар.

Прак са упо тре бе овог ма те ри ја ла у Ср би ји по ве за на је са го
сто ва њи ма аме рич ких умет ни ка код нас кра јем осме де це
ни је про шлог ве ка. Ма ња гру па до ма ћих умет ни ка, ра до зна
лих и скло них екс пе ри мен ту, при хва ти ла је иза зов ма те ри
ја ла, што су ка сни је пре у зе ли и не ки пред став ни ци мла ђих 
ге не ра ци ја. Бо гат ство осо бе них из ра за и лич них по е ти ка 
од ли ку је сва ког ау то ра по на о соб.

Ле ла То ма ше вић, умет ни ца у пу ном кре а тив ном уз ле ту, от
кри ва де ли ка тан ми кро ко смос ова пло ћен у овом спе ци фич
ном ма те ри ја лу. Њен из бор у ли ков ном из ра жа ва њу је у до
ме ну ге о ме триј ске ап страк ци је. Фор ма ти основ них па пи ра, 
ко је са ма об ли ку је, је су ква драт, пра во у га о ник, али че сто и 
по лу круг. Са др жај на њи ма та ко ђе је ап стракт но ге о ме три
зо ван или бла го асо ци ја ти ван у не ким при ме ри ма. Ре кло би 
се, на пр ви по глед, да је умет ни ца „усред сре ђе на” на чи сто 
фор мал ну – естет ску и мор фо ло шку игру у бес ко нач ној ком
би на то ри ци ли ков них еле ме на та. До ком плек сни јих це ли на, 
она до ла зи до да ва њем, уме та њем ма њих ко ма да хар ти је, ко
на ца и ни ти раз ли чи тих де бљи на, те њи хо вим по ступ ним 
и сло је ви тим пре кла па њем, тран спа рент ни јим ко ма ди ма 
по дат не хар ти је. Ла га но и про ми шље но, умет ни ца ин тер ве
ни ше ми ни мал но, ин си сти ра ју ћи на ре љеф ном цр те жу, ко ји 
ра до ви ма до но си жи вост и кре та ње. На са мом по чет ку, она 
за др жа ва не у трал ну бе ли ну основ не ма те ри је ко ју обо га ћу
је ак цен ти ма у бо ји са мо у де та љи ма, и то вр ло дис крет но. 
Ути сак на ко ји на во де ове опи пљи ве бе ли не је да се ра ди 
о ин тим ном, ушу шка ном и ду бо ко лич ном све ту оку па ном 
фи ном све тло шћу. Овом ути ску до при но си и са ма ис тан
ча ност по ступ ка ко ји по шту је при ро ду ма те ри ја ла, мо жда 



182

МАРИНА Л. ЦВЕТИЋ и ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

ису ви ше. У је дин стве ном сле ду, ре ђа ју се пред на шим очи
ма суп тил ни лич ни за пи си из ре че ни на ве о ма по е ти чан и 
„амор ти зу ју ћи” на чин.

Бе ла ста ни шта и ме ки иглои Ле ле То ма ше вић од раз су ду
бо ко не све сних им пул са. Мо жда су то оа зе си гур но сти са
ме ау тор ке у по ку ша ју ло ци ра ња соп стве них огра ни че ња, а 
сва ка ко је су ду хов ни уз ле ти из ба нал но сти ре ал ног све та. 
Ка ко год да до жи вља ва мо и ту ма чи мо ове ра до ве, они ипак 
нај ви ше од ра жа ва ју при јат не и то пле емо ци је са ме ау тор ке.

Иво на Ра ја чић Ба ран дов ски,  
исто ри чар ка умет но сти

РЕТРОСПЕКТИВА‘ЦРВЕНО’2012/2013,
30. ок то бар

Те о до ра Ста мен ко вић је ро ђе на у Хам бур гу, Не мач кој. За вр
ши ла је основ не сту ди је сли кар ства на Фа кул те ту ли ков них 
умет но сти у Бе о гра ду и тре нут но жи ви у Франк фур ту, у Не
мач кој, где се при пре ма за да ље сту ди је на по љу умет но сти 
пе р фор ман са, за ко ји се опре де ли ла 2012. го ди не. 

Уче ство ва ла је на број ним груп ним из ло жба ма, као и са
мо стал ним, у др жа ви и ино стран ству (са мо стал на из ло жба 
ода бра них ау то по р тре та на Фа кул те ту драм ских умет но сти, 
2012; са мо стал на из ло жба ви деопер фор ман са ZoneRed у 
На му ру, у Бел ги ји, 2013).

Ре тро спек тив на из ло жба до са да шњих ра до ва мла де умет
ни це Те о до ре Ста мен ко вић пред ста вља скуп про је ка та ра
ђе них на ни воу ис тра жи ва ња мо рал них вред но сти чо ве ка 
21. ве ка. По чев ши од сек су ал но сти, као јед не од при мар них 
људ ских осо би на, умет ни ца у свом ра ду па ра лел но при да је 
зна чај и кон зер ва тив но сти, као на мет ну тој фор ми људ ског 
гле да ња на око ли ну, у од но су на се бе и обр ну то. На тај на
чин, она ула зи у сту ди ју основ них аспе ка та лич но сти ко ји 
Мо рал пој мов но до во де у пи та ње.

По ста вља ју ћи не ком па ти бил не људ ске осо би не и те жње у 
ди рек тан од нос, Те о до ра ба зи ра свој рад на ше ми пу бли ка 
– умет ник – пу бли ка, и у ра ду ко ри сти се бе као обје кат ко ји 
ре флек ту је. Та ко, да ју ћи под јед на ку ва жност уну тра шњим 
по ри ви ма, са јед не стра не, а спо ља шњим ути ца ји ма дру
штва са дру ге стра не, њен рад оди ше пре по зна тљи вим исме
ва њем „ком про ми са” ус по ста вље ног из ме ђу ових жи вот них 
фак то ра чо ве ка са Бал ка на да нас.

У по тре би за по сти за њем со ци јал не рав но прав но сти у дру
штву, Те о до ра Ста мен ко вић на ни воу умет нич ког ства ра
ња за ла зи у те ме раз ли чи тих об ли ка дис кри ми на ци је. Пол, 
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старост, сек су ал на ори јен та ци ја, по ре кло, ка ста (кла са), 
имо ви на, је зик, ве ро и спо вест, убе ђе ња, ста во ви и здра вље 
фак то ри су ко ји ути чу на со ци јал ну (не)јед на кост. Та ко, по
чев ши од по зи ци је же на у сре ди ни из ко је умет ни ца до ла зи, 
она по чи ње да ис тра жу је и со ци јал ни по ло жај на ци о нал них 
ма њи на и здрав стве но угро же них и изо ло ва них гру па. 

У све у куп ном ра ду Те о до ре Ста мен ко вић, ва жну уло гу има 
со ци јал ни ан га жман у окви ру дру штве но изо ло ва них гру па. 
У те жњи да ука же на ва жност ме ђу људ ских јед на ко сти, без 
об зи ра на пол, еко ном ски по ло жај, здра вље и дру ге уну тра
шње, као и број не спо ља шње и на мет ну те ути цај не фак то ре, 
Те о до ра у фор му умет но сти ко јом се ба ви уно си је дан но ви 
еле мент: „со ци јал но укљу чи ва ње” пред ста вља глав ни фак
тор у Те о до ри ним по след њим ра до ви ма и по ла зну тач ку у 
бу ду ћим. 

Те о до ра Ста мен ко вић,  
умет ни ца

ТЕОДОРИНАКЊИГА,
14. но вем бар

Те о до ра Ба ла ба но вић је ро ђе на у Па ри зу, где је и за вр ши ла 
гим на зи ју. Од сред ње шко ле, озбиљ но се ба ви цр та њем и 
пи са њем. За упис на Фа кул тет ли ков них умет но сти у Бе о
гра ду при пре ма ла се у ате љеу сли ка ра Жељ ка Тон ши ћа, а 
ди пло ми ра ла је у кла си про фе со ра Зо ра на Ву ко ви ћа. Да нас 
жи ви и ра ди у Бе о гра ду. Има ла је две са мо стал не из ло жбе: у 
свом ате љеу у Но вој Па зо ви и из ло жбу  „Го зба” у Уни вер зи
тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић”, а уче ство ва ла је 
на ви ше груп них из ло жби.У свом ин тим ном сим бо лич ком 
ства ра њу тран сфор ми ше ре чи у сли ке, ис тра жу ју ћи та ко 
раз ли чи те функ ци је је зи ка. Осим сли кар ства, ба ви се пи са
њем, ва ја њем, из ра дом мо за и ка и пе да го шким ра дом. Го во
ри три је зи ка и је дан уни вер зал ни, ви ше ме диј ски, и на ла зи 
иза зов у ко му ни ка бил но сти – у по ку ша ју да не што ка же...

Тре нут но при пре ма пр ву ау тор ску об је кат –књи гу сли кар
ске при ро де ко ја укљу чу је два де сет три свет ска је зи ка, као 
и раз ли чи те на чи не ви зу ел ног чи та ња. Та ко ђе, ак тив но уче
ству је у ор га ни зо ва њу раз ли чи тих кул тур них и умет нич
ких ма ни фе ста ци ја, под пред сед ни ца је Удру же ња ли ков
них пе да го га Ср би је и но вим про јек ти ма про мо ви ше де чи је 
ствара ла штво и ства ра ла штво уоп ште.

Те о до ра Ба ла ба но вић,  
умет ни ца
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Па ска ло ви би о гра фи све до че да је фи ло зоф ра дио та ко што 
би на ко ноп це ис под та ва ни це ока чио мно штво це ду љи ца 
са за пи си ма сво јих иде ја; ње го ва аскет ска со ба ли чи ла је на 
не ка кву фи ло зоф ску џун глу, са ли ја на ма и кро шња ма ис пи
са них ли сти ћа. На сли чан на чин, по став ка Те о до ре Ба ла ба
но вић уво ди нас у ства ра лач ку ра ди о ни цу умет ни це, свет 
лир ских за бе ле шки, ли ков них ети да. Ови ра до ви су гра фич
ки и ко ло ри стич ки све де ни на ми ни мум, а ипак пред ста вља
ју за о кру же но и це ло ви то ре ше ње. Ау тор ка укљу чу је и пу
бли ку у свој ли ков ни хер ба ри јум до во де ћи је у не по сре дан 
су срет са отво ре ним де лом, сво јом сли кар ском бе ле жни цом, 
ви зу ел ном „жи вом” књи гом, не где из ме ђу пи сма и сна.

Дра ган Ран ко вић,  
књи жев ник и књи жар

ДЕЦЕМБАРСКИИЗБОР,
3. де цем бар

Ода бра на скулп тор ска де ла Ђор ђа Ара ли це за из ло жбу „Де
цем бар ски из бор” део су це ло ви те иде је ње го вих ис тра
жи вач ких по ду хва та за по след ње три го ди не (city luggage, 
cityscapes и adlibris), а што об у хва та ви ше ни воа ства ра лач
ке по е ти ке. Ни во ма те ри ја ли за ци је ве зан је за до жи вљај и 
опи пљи вост са мог ма те ри ја ла, те ви дљи вост на чи на из ра де 
скулп ту ра – ва ре ни ме тал пре ву чен про вид ном пла сти фи
ка ци јом; ни во сим бо ли зма, за точ ко ве на ко ји ма се ње го ве 
скулп ту ре нај че шће на ла зе, или пак руч ке, при зи ва ју ћи по
кре тљи вост, пре но си вост или да ле кост; те мат ски ни во, за 
увек при сут ну је дин стве ну при чу ко ја по ве зу је из ло же на де
ла у сво је вр сни ин тер ак тив ни ци клус, ин спи ри сан мо ти вом 
или окру же њем. Та ко су, нај пре жен ска те ла, а по том ур ба
ни про сто ри, спо ме ни ци ар хи тек ту ре, пут не тор бе, књи ге, 
у ства ри, тр о ди мен зи о нал ни асо ци ја тив ни об ли ци ко ји се 
тран сфор ми шу из јед ног мо ти ва у дру ги или из јед не фор
ме у дру гу, ус по ста вља ју ћи рит мич ност ме тал них бло ко ва и 
отво ра, там ног и про зрач ног. Пре ла зе ћи пут ви ђе ног, до жи
вље ног, за пам ће ног, они зба цу ју са се бе све што је су ви шно, 
упи су ју ћи у ма те ри јал оно што им је има нент но, али ни ка
да не за тва ра ју ћи ни ти огра ни ча ва ју ћи скулп ту ру у пот пу
но сти, да ју ћи јој пак ка рак тер „отво ре ног де ла” – од но сно, 
мо гућ ност да је по сма трач „до вр ши” у ди ја ло гу са њом, 
са да тим тек стом. Ара ли ца тран спо ну је мо ну мен тал ност и 
ста ме ност јав них спо ме ни ка кул ту ре, ар хи тек тон ских гра
ђе ви на, кул тур ног на сле ђа у знак, пу тем ли ни је, во лу ме
на, од сја ја ма те ри је, ука зу ју ћи на то да све ство ре но но си 
сво ју суд би ну, окол но сти на стан ка, вред ност по што ва ња и 
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ди вљења, ујед но их спа са ва ју ћи од не ми нов ног про па да ња, 
на гри же но сти вре ме ном, уни шта ва ња.

Да је умет ност Ђор ђа Ара ли це на не ки на чин ан га жо ва на, 
да асо ци ра на од ре ђе не до га ђа је, по ка зу је нам и пре зен то
ва ни део опу са на зван „У част књи ге” (Аd libris) – сво је
вр сни спо ме ник Књи зи, као ар те фак ту, не чем што је вред
но и те шко до ступ но, баш као и са мо зна ње ко је је у њи
ма „чу ва но”. (Ба рем је та кво би ло у сред њем ве ку, ка да су 
нај вред ни је књи ге у ма на сти ри ма би ле ве зи ва не лан ци ма за 
по ли це, те су би ле на зи ва не „око ва не књи ге”.) У отво ре ним, 
спа ко ва ним, на ре ђа ним књи га ма на шег умет ни ка ви ди мо 
Књи гу По ста ња или Ари сто те ло ву књи гу о тај на ма при ро де 
и ве шти на; не ста ле ру ко пи сне ко дек се; мо жда и се ћа ње на 
из го ре ле сред њо ве ков не спи се, ру ко пи се, до ку мен та, књи
ге на ше на ци о нал не би бли о те ке. Ве за но за то, при клад но је 
на ве сти од ло мак из књи ге „Име ру же”, Ум бер та Ека: „...За 
књи гу је до бро да бу де чи та на. Књи га је са зда на од зна ко ва 
ко ји го во ре о дру гим зна ко ви ма, а ови, опет, го во ре о ства ри
ма. Без не чи јег ока што чи та, књи га но си у се би зна ко ве из 
ко јих не на ста ју пој мо ви и, сто га – она је не ма...”. 

Оно што је има нент но де ли ма Ђор ђа Ара ли це, чи ја је ве ли
чи на при ла го ђе на га ле риј ском про сто ру, је сте да су она вр ло 
по доб на за мо ну мен та ли за ци ју, од но сно за мо гућ ност соп
стве ног „уве ћа ња”, у за ви сно сти од на ме ре умет ни ка или 
пак на ру чи о ца, те да, као та кве, мо гу ла ко да се адап ти ра ју 
свим уну тра шњим и спо ља шњим про сто ри ма, оби та ва ју ћи 
у њи ма као сво је вр сна све до чан ства људ ске ци ви ли за ци је.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја


