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Ше зде се те го ди не у ју го сло вен ској умет но сти обе ле жа ва 
по ја ва фе но ме на но ве фи гу ра ци је или но ве пред мет но сти, 
а ка ко Де не гри на во ди, са свим спо ра дич но и по стра ни од 
во де ћих умет нич ких то ко ва ја вља ју се по је ди нач ни ста во ви 
у ду ху не кон струк ти ви зма и ки не тич ке умет но сти.1 У свом 
пре гле ду ше зде се тих го ди на, он из два ја умет ни це/ке ко ји 
ства ра ју у ду ху по стен фор ме ла, но ве фи гу ра ци је, но ве ге
о ме три је и об ли ка ми ни ма ли стич ког сли кар ства. При сут ни 
су у де ли ма ових умет ни ца/ка ста во ви мо дер ни зма о ау то
но ми ји умет нич ког, од но сно са мо стал но сти ли ков не ствар
но сти, као и из ра зи та те жња ка ре дук ци о ни зму као крај њој 
ин стан ци ове са мо стал но сти. Ипак, те жња ка ре дук ци о ни
зму ни је до вољ на да се од ре ђе но ства ра ла штво по сма тра 
као ми ни ма ли зам.

У ју го сло вен ској умет но сти ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на у тре ти ра њу скулп то рал не фор ме ја вља ју се две 
тен ден ци је: јед на ка ре дук ци ји и об но ви чи сте пла стич
ке фор ме (минималистичкетенденције) и дру га ка об но ви 
фи гу ра ци је и пред ста вљач ке фор ме (попарт тенденци
је). Ми ни ма ли стич ке тен ден ци је оли че не су или у по ја ви 
ре дук тив не ап стракт не по зно мо дер ни стич ке умет но сти, 
или у нео а ван гард ној по ја ви нео кон стук ти ви зма. Нео кон
струк ти ви зам у слу ча ју ју го сло вен ске умет но сти об у хва та 
спек тар умет нич ких фор ми од де ла ко јим су ау то ри за шли 
у област ре дук ци је и ми ни ма ли за ци је гра де ћи јед но став не, 
та у то ло шке пла стич ке об ли ке и ан сам бле2 до ки не тич ких, 
лу ми но ки не тич ких и (елек тро)тех нич ких екс пе ри ме на та. 
По при ште про мо ци је ове умет но сти би ло је у се ри ји пет 
ме ђу на род них из ло жби по кре та Новетенденције у За гре
бу из ме ђу 1961. и 1973. године3. Но ве тен ден ци је су, ме ђу 
оста лим, про мо ви са ле ра ди кал ну об но ву ра ци о на ли стич ке 
ли ни је но вог кон струк ти ви зма и ње го во пре но ше ње у та да 
ак ту ел ну про бле ма ти ку ки не тич ке и про гра ми ра не умет но
сти.4 Ка рак те ри стич ни су лу ми но ки не тич ки ам би јен ти Ко
ле ма на Но ва ка, ме ха нич ки про из ве дем ни цр те жи Зо ра на Ра
до ви ћа и ком пју тер ска га фи ка Петра Ми ло је ви ћа.5 Из ложба 

1 De ne gri, J. (2013) Srpskaumetnost 19502000: Šezdesete, Be o grad: Orion 
Art, str. 11.

2 De ne gri, J. (1991) Vi di ci mi ni mal nog, Vi di ki mi ni mal ne ga – Mi ni ma li zem v 
slo ven ski u met no sti 1968–1980. Mo der na ga le ri ja Lju blja na, ko lo voz – ru jan 
1990, Životumjetnostibr. 48/49, Za greb: In sti tut za po vi je stu mjet no sti u Za
gre bu, str. 114.

3 De ne gri, J. (2013) нав. де ло, стр. 12.
4 Žu pan, I. (2013) Svje tlo sni  o bli ci  Vo ji na  Ba ki ća, ArsAdriatica 3, Za dar:  

Sve u či liš te u Za dru, str. 214.
5 Šu va ko vić, М. (2010) IstorijaumetnostiuSrbijiXXveka:Radikalneumet
ničkeprakse, Be o grad: Orion art, str. 257.
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ин тер на ци о нал не нео кон струк ти ви стич ке умет но сти – Кон
структивнауметност–Елементиипринципи одр жа на је 
у Му зе ју са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду 1969. године. У 
сек ци ји Нова тененција 3. бе о град ског три је на ла из ла га
ли су, по ред за гре бач ких тен ден ци ја ша, и ју го сла вен ски/е 
умет ни ци/це ко ји ни су у ве зи са по кре том Но ве тен ден ци је.6 
Ме ђу њи ма су би ли умет ни ци/це ори јен ти са ни ка ра ди кал
ној ап страк ци ји – Во јин Ба кић, Ана Бе шлић, Ми ра Брт ка, 
Бо рис Ци ка лов ски, Ми ле на Чу бре ко вић, Ју рај До бро вић, 
Еу ген Фе лер, Мла ден Га лић, Ју ли је Кни фер, Иван Ко жа рић 
и др. Хи брид но по ве зи ва ње умет ни ка раз ли чи тих опре де
ље ња под име ном Новетенденције до ве ло је до по ле ми ка и 
рас пра ва о ста ту су ап страк ци је.7 На про блем ским сек ци ја ма 
4. бе о град ског три је на ла ју го сло вен ске умет но сти Објек
ти,Пријеиоконоветенденције,Концептуалнауметност
иКонкретнавизуелнапоезија, пре до че не су но ве по ја ве и 
тен ден ци је нео а ван гард не умет но сти.8

Иви ца Жу пан на во ди да се „уну тар ки не тич ке про дук ци је 
ти је ком 1960их оства ри ва не у хр ват ској умјет но сти раз ли
ку ју нај ма ње три по сту ла ци је у де фи ни ра њу су ста ва од но са 
објект – про сторсвје тлопо крет: Пр ва је ка те го ри ја сло бод
не ана ли тич но сти уте ме ље не на ин ту и тив ну осје ћа ју ре да 
(Ба кић, Ми ро слав Шу теј); дру га је ка те го ри ја објек тив не 
ана ли тич но сти уте ме ље не на про вје ри ну ме рич ког про
гра ма (Вјен це слав Риц хтер, Иван Пи цељ, Ју рај До бро вић); 
тре ћа је ка те го ри ја тех нич ке ана ли тич но сти за сно ва не на 
про вје ри су ста ва ме ха ни за ма те ме ље них на по гон ском дје
ло ва њу елек тро е нер ги је (Алек сан дар Ср нец).”9 Ни су све 
ове ки не тич ке тен ден ци је нео кон струк ти ви зма има ле од ли
ке умет но сти ми ни ма ла, ма да се у сва кој од њих мо гу на ћи 
при ме ри умет но сти ко ја има тен ден ци је ка ре ду ко ва ним и 
ап стракт ним фор ма ма, чи сто ти из ра за, из ра жај но сти кроз 
ма те ри јал, мо ду лар но сти об ли ка и ге о ме три за ци ји фор ми. 

Де не гри ис ти че да је на пи та ње шта се под ра зу ме ва под 
пој мом ми ни мал ног у ју го сло вен ском умет нич ком про сто
ру на сто јао од го во ри ти Ма ри јан Су сов ски на из ло жби у 
Га ле ри ји су вре ме не умјет но сти у За гре бу 1983, утвр див ши 
за сту пље ност знат ног бро ја ау то ра ко ји су се у то ку ше зде
се тих и се дам де се тих го ди на слу жи ли ре дук тив ним, што не 

6 Šu va ko vić, М. нав. де ло, стр. 257.
7 Исто.
8 Исто.
9 Žu pan, нав. де ло, стр. 211.
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зна чи и из ра зи то ми ни мал ним и ми ни ма ли стич ким формама 
у извор ном зна че њу то га тер ми на.10

Из ло жба Видикиминималнега, одр жа на у Мо дер ној га ле ри
ји у Љу бља ни, са свим је ја сно по ка за ла да ни на сло вен
ској умет нич кој сце ни ми ни ма ли зам ни је је дин стве на и 
јед но крат на по ја ва, не го да се ја вља у не ко ли ко на вра та, у 
ви ше та ла са, са др жа ва ју ћи низ је зич ких вр ста и под вр ста, 
а сви ма је за јед нич ко раз ма тра ње не ких те мељ них он то ло
шких пита ња умет но сти и умет нич ког де ла као ау то ном них 
духов них ен ти те та.11

Ка да се го во ри о ми ни ма ли стич ким тен ден ци ја ма ју го сло
вен ске умет но сти тре ба ис та ћи да ту ни је реч о минималном/
ми ни ма ли зму у ра ди кал ним по зи ци ја ма ка кве се на ла зе у 
прак си и у те о ри ји Ро бер та Мо ри са (Ro bert  Mor ris) и До на да 
Џа да (Do nal d Judd), не го пре о ни зу раз ли чи тих ре дук тив
них за хва та на ко је би се мо гла при ме ни ти озна ка Мар се
ли на Плеј неа (Mar ce lin  Ple u net) о ми ни мал ним облици ма 
као ау то ном ним ен ти те ти ма уте ме ље ним на струк ту рал ним 
међу за ви сно сти ма.12

У том кон тек сту Де не гри по ста вља ло гич но пи та ње мо ра/
мо же ли се по ја ва ми ни ма ли зма на ју го сло вен ској умет нич
кој сце ни ви де ти као од јек по сле ди ца или де ри ва ци ја аме
рич ког фе но ме на ми ни мал арта. Он ис ти че да су на на ста
нак ове прак се ре дук ци о ни зма ути ца ли по ред аме рич ких 
и европ ски из во ри, као и они ло кал ни – по пут за гре бач ке 
ге о ме триј ске ап страк ци је гру пе ЕXАТ51, што је до во ди ло 
до про жи ма ња раз ли чи тих умет нич ких прак си и ства ра ња 
ау тен тич них умет нич ких по ја ва. Сто га је, Де не гри за кљу
чу је, не мо гу ће де фи ни са ти ре дук ци о ни зам у ју го сло вен ској 
умет но сти као ми ни мал арт.13

Он по ре кло ових по ја ва та ко ђе ви ди у ути ца ју кли ме ка сног 
мо дер ни зма и ин тер на ци о на ли за ци ји ло кал них умет нич ких 
зби ва ња: 

„По сред ни или не по сред ни по ти ца ји мо гу тра жи ти у не
ким зби ва њи ма у са ста ву ве не ци јан ског Би је на ла 1964. 
и 1966, по себ но у екс пан зив ним аме рич ким на сту пи ма 
у ко ји ма се тих го ди на про мо ви ра ју  Мо рис Лу ис (Mor ris 
Lo u is), Но ланд (Ken neth No land), Сте ла (Frank Stel la), Ке
ли (El lsworth Kelly)и Олиц ки (Ju le s O lit ski) на ап стракт
ном, од но сно Ро берт Ра у шен берг (Ro ber t Ra uschen berg), 

10 De ne gri, J. (1991) нав. де ло, стр. 114.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
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Џа спер Џо унс(Ja sper  Johns), Ол ден бург (Cla es Ol den
burg), Дајн (Jim Di ne), Лих тен штајн (Roy Lic hten stein) и 
Џон Чем бе рер лејн (John Cham ber lain на пред мет ном и 
предста вљач ком кри лу умјет но сти сед мог де се тље ћа.”14

Скулп ту ра Во ји на Ба ки ћа не при па да нео ко струк ти ви стич
ким и нео а ван гард ним тен ден ци ја ма и екс пе ри мен ти ма. Ње
го ва умет ност се кре ће од ра ног мо дер ни зма (ку би стич ког 
ути ца ја ви дљи вог у скулп ту ри Бик) ка по зно мо дер ни стич кој 
ре дук тив ној ап страк ци ји (ви дљи вој у скулп ту ра ма ше зде се
тих). Ни Де не гри ни Шу ва ко вић не свр ста ва ју Ба ки ћа ме ђу 
умет ни ке ко ји се ба ве нео кон струк ти ви стич ким те жња ма и 
про бле ми ма. Они ње го ва де ла ви де као ра ди кал ну ап страк
ци ју и као умет ни ка ви со ког мо дер ни зма. 

Ипак, из ме ђу Ба ки ће вих скулп ту ра на ста лих ше зде се тих –  
Светлоснеформеиз 196364. године и скулп ту ра по је ди них 
аме рич ких умет ни ка кон струк ти ви стич ких тен ден ци ја ко ји 
су ства ра ли пе де се тих и ше зде се тих има слич но сти у ли
ков ном по ступ ку. Је дан од та квих умет ни ка је Деј вид Смит 
(Da vid  Smith), ко га ка рак те ри шу и као скулп то ра ап стракт
ног екс пре си о ни зма. Ње го ва де ла из се ри је Cubi на ста ла из
ме ђу 1961. и 1965. године по ка зу ју из ра зи то мо дер ни стич ка 
схва та ња скулп ту ре. Фор ме су ап стракт не, ге о ме три зо ва не 
и све де не, али умет ник за др жа ва ком по зи циј ску сло же ност 
и ефе кат ко ји под ра зу ме ва емо тив ну ре ак ци ју. Исте од ли
ке има ју Ба ки ће ве Светлоснеформе/Свјетлосниоблици из 
1963. и 1964. године. Умет ник ства ра струк ту ре од мо ду лар
них је ди ни ца раз ли чи тих ве ли чи на, али го то во истих об ли ка 
ко ри сте ћи но ве ма те ри ја ле, по пут нер ђа ју ћег че ли ка. Иа ко 
се ко ри шће ње мо ду лар них је ди ни ца, као и но вих ма те ри ја ла 
за па жа као есен ци јал но у ми ни мал арту, Ба ки ће ве Светло
снеформе не ма ју ка рак тер ми ни мала, јер ови исто вет ни по
ступ ци ни су ко ри шће ни у исто вет ну свр ху као у ми ни ма ли
зму. Док је циљ умет но сти ми ни мала да ре ду ку је сен за ци ју, 
да ли ши де ло ка рак те ра, емо тив ног и су бјек тив ног ути ска 
и да про кла му је хлад ну и ри гид ну струк ту рал ност као циљ 
умет нич ког из ра за, де ла Во ји на Ба ки ћа за др жа ва ју на ме ру 
да оста ве, ка ко ли ков ни та ко и су бјек тив ни (емо тив ни) ути
сак на по сма тра чи цу/а. Упра во су то умет ни ци ми ни мала 
(Dan  Fla vin, Car l An dre, Sol  Le  Witt) за ме ра ли скулп то ри ма 
кон струк ци о ни зма пе де се тих. Ко ли ко год да је де ло Деј ви
да Сми та ап стракт но, за њих је би ло пре ви ше фи гу рал но.15 
Оно што оста је као ба шти на мо дер ни стич ке скулп ту ре код 

14 Исто, стр. 115.
15 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) Artsince1900, Lon don: Tha mes & Hud son, 

p. 472.
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Ба ки ћа и Сми та је су тра ди ци је ку би стич ког ре дук ци о ни
зма, есте ти за ци ја фор ме и сам трет ман де ла као још увек 
скулпту ре, а не као инсталаци је или објек та. 

Та ко ђе, обо ји ца у сво јим ра до ви ма за др жа ва ју мо дер ни
стич ке од но се ау торде ло и де лопу бли ка. Док је ми ни мал 
арт про кла мо вао смрт ау то ра и от клон од су бјективног у 
сва ком сми слу (и из ра жа ва ња ау то ра и учи та ва ња пу бли ке), 
де ла Ба ки ћа и Сми та и да ље по се ду ју екс пре сив на свој ства 
ап стракт не умет но сти пе де се тих. На чин на ко ји ове фор ме 
ре флек ту ју све тлост, об ли ку ју пр стор и ме ња ју пер цеп ци ју 
про сто ра код по сма тра ча го во ри у при лог то ме да је у пи та
њу ипак за др жа ва ње од ре ђе ног ви да илу зи о ни зма ко ји је у 
умет но сти ми ни мала не ги ран. Циљ да се од ре ђе ни ви зу ел
ни ефе кат и сен за ци ја пре не су по сма тра чи ци/чу  ни је ни ка да 
био циљ ми ни мала, објек ти и њи хо ве фор ме у умет но сти 
ми ни мала су са ме се би циљ – од но си фор ми међ соб но и њи
хов од нос са про сто ром су фо кус пре не го пу бли ка и ње на 
пер цеп ци ја. По сма тра ју ћи скулп ту ре ци клу са  Светлосне
форме, уо ча ва се да сва ка посматрачица и сваки посматрач 
до би ја соп стве ну им пре си ју, да је по сма тра ње пер со на ли
зо ван про цес и да је у том сми слу да ле ко од хлад них обје
ка та ми ни мал арта ко ји те же је дин стве ној сен за ци ји од но са 
про стор ног и пред мет ног. Код Ба ки ћа је од нос осо бе ко ја 
по сма тра су ди о нич ки, док је у ми ни малу, узевши Фрај до ву 
(Fried) те о ри ју у об зир, те а тар ски16. Пред пу бли ком се од ви
ја пред мет и про стор, она не су де лу је у на стан ку зна че ња, 
она је са мо при ма тељ ка сен за ци ја ко ја је уни форм на. Ба кић 
ти ме пре на ста вља тра ди ци ју мо дер ни ста ко ји су од са мог 
по чет ка мо дер ни зма же ле ли да ус по ста ве су де о нич ки на су
прот те а тар ском од но су.

На чин на ко ји Во јин Ба кић ко ри сти ма те ри ја ле, иа ко су то 
че сто исти ма те ри ја ли ко ји ма се слу же умет ни це/и ми ни
мала, и да ље је ли ко ван. Умет ни ци/уметнице ми ни мала су 
по ку ша ва ли да екс пре сив ност ма те ри ја ла све ду на ми ни
мум као и ње го ву ли ков ност, а да у пр ви и је ди ни план ис
так ну фи зич ко при су ство, про стор ност и ко ре спон ден ци ју 
пред ме та/ње го вог ма те ри ја ла са око ли ном. Упо тре ба ма
те ри ја ла са свој стви ма огле да ла је у умет но сти ми ни мала 
слу жи ла да још ви ше ис так не мо ду лар ност, ре пе та тив ност 
и ба нал ност фор ме, док је код Ба ки ћа, као и Сми та, слу жи
ла да, ре флек ту ју ћи соп стве не де ло ве, ам би јент и пу бли ку 
ство ри ви зу ел ну игру ко ја се од ви ја на по вр ши ни скулп ту ре 
ме ња ју ћи њен из глед, ка рак тер, па и зна че ње. По вр ши не са 

16 Fried, M. (1967) ArtandObjecthood: http://atc.ber ke ley.edu /201/re a dings/
Fri e dObjcthd.pdf (Пре у зе то 1. авг 2017, 11:35).
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својствима (или де ли мич ним свој стви ма) огле да ла до при
но сила су у њи хо вим де ли ма ди на ми ци и ли ков ном ди вер
зи те ту ви зу ел ног ути ска. У умет но сти ми ни мала ди на ми ка 
ни је по жељ на, упра во су прот но – по жељ на је ста ти ка фор ме 
и ви зу ел ног ути ска, а сто га и ста ти ка зна че ња (од но сно од
су ства мо гу ћих зна че ња). Ди вер зи тет та ко ђе ни је по же љан 
у ми ни ма ли зму, ма да су умет ни ци или уметнице ми ни мала 
че сто ства ра ли де ла ко ја су ли ков но за ни мљи ва упр кос њи
хо вој на ме ри да се од то га огра де. За умет ни ке или уметнице 
ми ни мала ова кве скулп ту ре, по пут Сми то вих, су пре ви ше 
пик то рал не, до не кле и илу стра тив не и на ра тив не.17

Во јин Ба кић об ли ку ју ћи Светлосне форме, пре ма ре чи ма 
Жу па на: „Мо ду ли ра њем ди ско ва – исто вр сних зр цал них 
је ди ни ца – ства ра ју ћи ефект не струк ту ре и ра бе ћи и нов 
град бе ни ма те ри јал – не хр ђа ју ћи че лик и инокс, ма те ри јал 
ко ји, ба рем не у на шој сре ди ни, та да не ма не ку по ви јест ни
ти је зич ну про шлост – ки пар у Свјетлоснимоблицима исто
доб но сли је ди на че ла ге о ме триј ске ап страк ци је и оп тич ких 
ис тра жи ва ња.”18 Упр кос оп тич ким еле мен ти ма и ви зу ел ној 
игри ко ју (лу ми но)кин те ти ка про у зро ку је, Ба ки ће ве Све
тлоснеформени су под ве де не под оп тич ку, кин те ич ку и лу
ми но ки не тич ку умет ност – упра во због од су ства тех нич ких 
ме ха ни за ма и ди на ми ке ко ја је про грам ски или машински 
про из ве де на. Ба ки ћу је у фо ку су ли ков ни ефе кат ко ји про из
во ди ме те ри јал. И ма да је овај ма те ри јал ин ду стриј ски, са мо 
де ло је да ле ко од то га да бу де по сма тра но као не ка вр ста 
де лама ши не. 

Жу пан пра вил но при ме ћу је да је Ба ки ће ва ком по зи циј ска 
ме то да им про ви зи ра ју ћа и да на ста је на те ме љу по ступ ка 
ко ји је ис кљу чи во ма ну ал не на ра ви и не по ко ра ва се окви ри
ма ге о ме триј ских про ра чу на: „Објек ти, да кле, ни су оства ре
ни по на цр ти ма пре ци зних ана ли тич ких сту ди ја, об ве зат но 
уте ме ље ним на ну ме рич ки ре гу ли ра ним пра вил но сти ма и 
про по зи ци ја ма, ни ти се њи хов ау тор – ви зу ал но и об ли ков
но – слу жи број ком.”19 Сто га ов де не мо же би ти го во ра о 
се риј ској про из вод њи ка кву су на уму има ли/е умет ни ци/
це ми ни мал арта. У фо ку су ау то ра оста је ком по зи ци ја де
ло ва ра да у ви зу ел ну це ли ну ко ја ни је ста тич на, про грам ски 
струк ту и ра на и мо но лит на.

За др жав ши ли ков ност као вред ност, и ком по зи ци ју ко ја 
ни је ге не рич ка као свој ство де ла, умет ни ци по зног мо дер
ни зма не пре и спи ту ју вред ност тра ди ци о нал них ли ков них 

17 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) нав. де ло, стр. 473.
18 Žu pan, нав. де ло, стр.216.
19 Исто.
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елемена та као што то чи не умет ни ци ми ни мала, већ от кри
ва ју но ве мо гућ но сти њи хо ве упо тре бе. На ве де на свој ства 
го во ре у при лог то ме да се у слу ча ју Ба ки ћа (и Сми та) ре
дук ци о ни зам фор ме ни је огле дао у ми ни ма ли стич кој те жњи 
ка ре дук ци о ни зму зна че ња, већ у по зно мо дер ни стич кој 
тежњи за чи сто том ап стракт не ге о ме триј ске фор ме.

Та ко ђе, зна чењ ске ево ка ци је го во ре у при лог раз ли ка ма Ба
ки ће вих скулп ту ра и при мар них струк ту ра ми ни ма ли зма. 
Ро берт Мо рис ја сно ука зу је на то че му су све умет ни ци ми
ни мала ре кли не: не тран сцен ден тал ним и спи ри ту ал ним 
вред но сти ма, не хе рој ским, стре пљи вим из бо ри ма, исто риј
ском на ра ти ву, вред ном ар те фак ту, ин те ли гент ној струк ту
ри, за ни мљи вом ви зу ел ном ис ку ству.20 Ба кић у сво јим де ли
ма за др жа ва струк ту ру, по не кад на ра тив, па чак и хе рој ско 
и спи ри ту ал но, али по себ но за др жа ва, и чи ни се вред ну је, 
за ни мљи во ви зу ел но ис ку ство. Он, за раз ли ку од умет ни ка 
ми ни ма ли зма, ни јед ног тре нут ка не по ка зу је пре тен зи је да 
ње гов ре дук ци о ни зам по ста не мо но тон, јед но ли чан и хла
дан. Ба кић не пре тен ду је на од су ство зна че ња, кон тек ста и 
ефек та. 

У де лу Во ји на Ба ки ћа се чак ни у пе ри о ди ма ка да су фор ме 
тр пе ле нај ве ћи сте пен ре дук ци је и сти ли за ци је, ни је де си
ла де пер со на ли за ци ја у умет нич ком по ступ ку, ка рак те ри
стич на за умет ни ке ми ни мала. У ње го вој умет но сти не ма те 
врсте фа брич ке про дук ци је де ла и пот пу ног из о стан ка ау то
ро вог оти ска ко ји укла ња са де ла ау ру умет нич ког објек та. 
Ба ки ће ве скулп ту ре су и да ље об ли ко ва не та ко да у њи ма 
оп ста је иде ја умет ни ка као кре а тив ног ства ра о ца де ла. Он 
за др жа ва ка те го ри ју сти ла и ау тен тич но сти умет нич ког из
ра за, што је та ко ђе на сле ђе мо дер ни зма – по себ но оног ка
сног мо дер ни зма аме рич ке и европ ске умет но сти пе де се тих 
у ко ме је ста тус умет ни ка/це, као ства ра лач ке ин ди ви дуе 
која се кроз умет ност из ра жа ва, био од по себ не ва жно сти.

Оно пак што по ве зу је по зне мо дер ни сте по пут Ба ки ћа и ми
ни ма ли сте је што де ле иде ју о ау то но ми ји умет но сти. Не 
са мо о ау то но ми ји ли ков не ре ал но сти, већ и о ау то но ми ји 
од упо треб не вред но сти. Док је кон струк ти ви зам као исто
риј ска аван гар да по ку шао да спо ји умет ност и рад, упо тре бу 
и ин жи ње ринг, ми ни мал про кла му је бес ко ри сност умет нич
ког објек та, од но сно не до ста так ње го ве упо треб не вред но
сти – као што је Сол Ле Вит ре као: „Ar t i s no t u ti li ta rian”.21 
Ипак, ка те го ри ја са мо стал но сти умет нич ког де ла и ње го ве 
не у по тре бљи во сти у прак тич ном сми слу ка рак те ристич на је 

20 Fo ster, H. and Kra uss, R. (2012) нав. де ло, стр.462.
21 Исто, стр. 465.
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и за мо дер ни стич ку ми сао, с тим што је умет ност минимала 
ову тен ден ци ју до ве ла до крај њих гра ни ца.

Та ко ђе, иде ја ко ју ју го сло вен ски ре дук ци о ни зам (сто га Ба
ки ће ва умет ност) и нео кон струк ти ви зам де ле са ми ни мал 
артом је иде ја о тран сгре си ји ме ди ју ма са сли ке и скулп
ту ре на објек те. На из ло жби Објеткиибоја’968 у Га ле ри ји 
Центар у За гре бу 1968, као и у сек ци ји Објекти у са ста
ву Три је на ла МСУБ 1970. године по ја ви ле су се тен ден ци је 
спа ја ња пла стич ких и сли кар ских осо би на фор ме.22 Ипак, не 
би се мо гло по у зда но твр ди ти да су Ба ки ће ве скулп ту ре овај 
тип скулп ту реобјек та. Иа ко оне по не кад са др же ли ков ност 
и пик то рал ност сли кар ске ком по зи ци је (ка да су у пи та њу 
Светлоснеформе или Разрезанеповршине ово до ла зи по
себ но до из ра жа ја) не мо же се твр ди ти да пре ла зе гра ни цу 
у ко ји ма скулп ту ре по ста ју објек ти. Слич ну про бле ма ти ку 
уо ча ва мо и код умет ни ка То ми сла ва Ка у зла ри ћа, ко ји је, ка
ко Де не гри на во ди, то ком дру ге по ло ви не ше зде се тих био 
је ди ни за ступ ник иде је скулп ту реобјек та.23 Пре лом на је би
ла са мо стал на из ло жба Ка у зла ри ћа у Га ле ри ји Ко лар че вог 
уни вер зи те та 1967, упра во ко јом овај ау тор у под руч је срп
ске умет но сти уно си та да но ви пла стич ки род та да уве ден 
и при хва ћен под на зи вом скулп ту раобјект.24 Док Ка у зла
ри ће ва де фи ни тив но је сте скулп ту раобјект бу ду ћи че сто 
ре фе рент на на readymade, за Ба ки ће ву скулп ту ру ко ја овај 
еле мент не са др жи не мо же се твр ди ти да од го ва ра пој му 
скулп ту раобје кат. Ка у зла ри ће ва скулп ту раобје кат оста је и 
да ље на ра тив на и асо ци ја тив на, док се Ба кић у истом пе
ри од по зних ше зде се тих и се дам де се тих осло ба ђа ди рект не 
асо ци ја тив но сти и на ра ти ва. У Ба ки ће вим фор ма ма не по
сто ји ми ме тич но сти и ре фе рен ци јал ност на ре ал ност. Об
ли ци и ма те ри ја ли су ар ти фи ци јел ни, на зи ви уни вер зал ни а 
зна че ње ком по зи ци ја је отво ре но за ин тер пре та ци је. Та ко ђе, 
у са мим на зи ви ма на ста вља мо дер ни стич ку тра ди ци ју да 
ап стракт не фор ме на зи ва јед на ко ап стракт ним на зи ви ма – 
Светлоснеформе или Разрезанеповршине.  

Од нос де ло ва и це ли не ја ко је би тан за умет ност ми ни ма
ли зма. Кон цепт ге штал та – ме ђу за ви сно сти и усло вље но
сти це ли не де ло ви ма и обр ну то је за умет ност ми ни ма ли зма 
зна ча јан по се бно ако се у об зир узме на чин ком по но ва ња, 
струк тур на устро је ност де ла, јед но о бра зност де ло ва и уни
форм ност це ли не. Код Во ји на Ба ки ћа је по себ но виљ ди
ва ова ме ђу за ви сност, јер он, (као и Смит) не од у ста је од 

22 De ne gri, J. (2013) нав. де ло, стр. 295.
23 Исто, стр. 275.
24 Исто, стр. 276.
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одређе ног сте пе на фор мал не сло же но сти ге штал та. И док 
оба ау то ра има ју тен ден ден ци ју да по на вља ју фор ме, ове 
фор ме ни су иден тич не, као ни њи хо ви ме ђу од но си. Коц ка 
или круг ни су по на вља ни се ри јал но као да су ин ду стриј ски 
про из ве де ни, они ва ри ра ју у ди мен зи ја ма и ком по зи цји. На 
тај на чин ау то ри за др жа ва ју при ступ умет ни ка мо дер ни
зма – ау тор је тво рац фор ме и зна че ња, и фор ма но си обе
леж је свог ства ра о ца. Ин ди ви ду ал но ни је усту пи ло ме сто 
ге не рич ком као у умет но сти ми ни ма ли зма. Иа ко игра ве
ли ку уло гу у по сма тра њу и ту ма че њу Ба ки ће ве скулп ту ре, 
ге шталт ни је јед но ста ван и уни фор ман као ге шталт у скулп
ту ри умет ни ка ми ни мала.

Те шко је де фи ни са ти шта је ми ни мал арт, а шта ни је, што 
оне мо гу ћа ва да се овај фе но мен по сма тра као је дин ствен 
по крет стил ски и идеј но. Џад го во ри о спе ци фич ним објек
ти ма пре као тен ден ци ји ко ја има ши рок спек тар ис по ља ва
ња у раз ли чи тим умет нич ким ме ди ју ми ма и фор ма ма не го 
као по кре ту. Он го во ре ћи о овој но вој тен ден ци ји на во ди чи
тав низ раз ли чи тих умет нич ких по ја ва ко је су и по фор ми и 
по са др жа ју вр ло ра зно ли ке, а че сто и пот пу но раз ли чи те. 
Но ве тро ди мен зи о нал не фор ме не чи не по крет, шко лу или 
стил. За јед нич ки чи ни о ци су пре ви ше оп шти и пре ма ло то
га има ју слич ног да би се де фи ни са ли као по крет. Раз ли ке 
су ве ће не го слич но сти. Слич но сти се уо ча ва ју ме ђу ода
бра ним де ли ма; али оне ни су прин ци пи или огра ни ча ва ју
ћа пра ви ла.25 Он по бра ја умет ни ке ра зних по кре та, од но вог 
рeализма у Фран цу ској (по пут Клај на (Yves Klein) и Ар ма на 
(Ar man), пре ко бри тан ских умет ни ка (Фи ли па Кин га (Phil
lip King)) до умет ни ка За пад не оба ле (Ле ри Бел (La rry Bell), 
Ки ен холз (Ed ward  Ki en holz)) и њу јор шких умет ни ка/ца (Ро
налд Блеј ден (Ro nal d Bla den), Ро берт Мо рис, Ку са ма (Yayoi  
Ku sa ma), Се гал (Ge or ge  Se gal), Фла вин (Dan  Fla vin), Ол ден
бург). На пр ви по глед се не мо же уо чи ти слич ност из ме ђу 
де ла ко ја ства ра ју ови уме тни ци/це, али оно чи ме их је Џад 
по ве зао је упра во тен ден ци ја да се из гу бе гра ни це ме ди ја 
умет нич ког из ра за, као и да се те жи тро ди мен зи о нал но сти 
фор ме, од но сно ње ној објек ти фи ка ци ји. Упра во због ши ри
не пој мо ва ми ни ма арта, при мар них струк ту ра, спе ци фич
них обје ка та, те шко је од ре ди ти да ли не ка умет ност је сте 
или ни је минима ли зам.

Скулптурe циклуса Светлосне форме Во ји на Ба ки ћа, чи
ни се, ове оп ште (нај оп шти је) усло ве да се на зо ве Џа до вим 
објек том ис пу ња ва, ме ђу тим њен циљ ни је би ла трансгресија 

25 Judd, D. (1965) SpecificObjects: http://atc.ber ke ley.edu /201/re a dings/judd
so.pdf (Pre u ze to: 1. av gu sta 2017, 11:30).
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ме ди ју ма скулп ту ре у обје кат, већ са мо про ши ре ње пој ма 
скулп ту ре ка но вим ап стракт ним и ди на мич ним фор ма ма. 
Ми ни мал ни је са мо фор мал ни је зик ге о ме три је, ре дук ци је 
и ап страк ци је, већ је и иде о ло ги ја ко јом су умет ни ци/це ис
ка за ли/е сво је ста во ве о умет но сти. Ба кић ко ли ко је по зна то 
ни је де лио ста во ве аме рич ких умет ни ка ше зде се тих го ди на, 
и из ње го вог раз вој ног пу та се не уо ча ва да је све сно те жио 
умет но сти ми ни ма ли зма. Но, ка ко ми ни мал ни је је дин стве
на иде о ло ги ја или по крет, не мо же се за од ре ђе но де ло ре ћи 
при па дали или не при па да ми ни малу, мо же се са мо го во
ри ти у ко јој ме ри ко ре спон ди ра са иде ја ма и фор ма ма ове 
умет но сти. Ба ки ће ва скулп ту ра са др жи од ли ке ре дук ци о ни
зма, она те жи ге о ме три за ци ји, све де но сти фор ме и ап страк
ци ји у из ра зу, но и да ље, она не те жи да све ове тен ден ци је 
до ве де до крај њих тач ки у ко ји ма се гу би ау тор ски оти сак, 
екс пре сив ност фор ме и ком по зи ци о на сло же ност. Мо же се, 
да кле, за кљу чи ти да скулп ту ра Во ји на Ба ки ћа не при па да 
ни нео а ван гард ним тен ден ци ја ма нео кон струк ти ви зма, ни 
умет но сти ми ни мала као по кре ти ма, иа ко по не кад де ли њи
хо ве фор мал не из ра зе или чак са др жи од ли ке обе, услов но 
ре че но, тен ден ци је. 
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RETHINKING THE POSSIBILITY OF CHARACTERIZING 
LIGHTFORMS OF VOJIN BAKIĆ AS MINIMAL ART

Abstract

This paper focuses on sculptures of Vojin Bakić and on their forms 
from the perspective of formal and contextual analysis. The paper 
will try to answer the question if his sculptures ‘Light forms’ (1963
1964) can be considered minimal art or not and why, and thus which 
arguments in defying and contextualizing art as minimal can be used 
to characterize his artworks. Also, for understanding these artworks it 
is necessary to take into consideration the context of their occurrence 
as well as the influence made by other movements and artists. I will 
provide arguments of other art historians but also my own reflections 
about this subject. The paper will try to place Bakić’s ‘Light forms’ 
in already given categories. The wider contextualization of his ‘Light 
forms’ and rethinking its characteristics as minimal art can serve as 
directions for further research and possible definitions of the art of the 

60s in Yugoslavia.
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