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Сажетак       

 

Клавир у црном – Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 

музиком обележеног простора је докторски уметнички пројекат при Сликарском 

одсеку на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду. 

Чине га реализовани зидни цртежи већих димензија у ентеријеру Музичке школе 

Мокрањац у Београду у Дечанској улици број 6. Уметничка истраживања у 

фокус постављају испитивања трансформације рада малог формата на знатно 

већи и у просторним констелацијама, која подразумевају феномен ликовног 

модулирања цртежа и слике у условљеним амбијенталним околностима. У 

оквиру остваривања поетике уметничког рада у непосредном окружењу 

разматрања се ослањају на разноврсна ликовна експериментисања и досадашње 

остварене уметничке интервенције у амбијентима и на зидовима унутар јавних 

простора. Други део рада дат је у облику писане студије и обухвата најпре 

историјско теоретски поглед на ликовна збивања која су се односила на 

истраживања цртежа, зидне слике, монохромије, структура, интервенција у 

простору, рецепције – важних проблематика и пракси којe су у многоме утицале 

на токове савремене уметности. Искуства уметника и релевантна критичка 

опажања препозната су као значајан допринос анализи овог уметничког 

пројекта. Изнета методологија визуелних истраживања предочава сва опажања, 

разматрања и ликовна догађања током извођења амбијенталне композиције, чија 

се идеја односила на спровођење одговарајуће ликовне модулације личног 

уметничког опуса и мотива музичке кутије, односно клавира у простору 

Музичке школе.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Кључне речи: цртеж, зидни цртеж, структуре, репетиција, серија, site 

specific, простор, ликовна модулација, перцептивно искуство 
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Abstract 
 

Piano in Black - Modulation of ambiance through a series of wall drawings marked by 

music is a doctoral art project at the Department of Painting at the Faculty of Fine 

Arts, University of Arts in Belgrade. It consists of several large format drawings 

transferred on the interior wall at the Music School Mokranjac, 6 Dečanska Street in 

Belgrade. The artist aimed to investigate the effects of small format drawings 

transferred into considerably larger format in a specific spatial constellation, implying 

the phenomenon of visual modulation of drawings and paintings in given space. In 

order to produce the poetic artwork suited for the immediate environment, the project 

involved a series of artistic experiments and interventions, which were considered and 

created for various ambiences and public interiors. The second part of the artwork is 

given in the form of a written study and includes all historical and theoretical reviews 

of art occurrences that are related to the research of drawings, wall paintings, 

monochromes, structures, artistic spatial intervention, reception - important issues and 

practices that have greatly influenced the streams of contemporary art. The 

experiences of the artist and the relevant critical observations have been recognized as 

an important contribution to the analysis of this artistic project. The written 

methodology of visual research presents all observations, considerations and art work 

during the creation of ambient compositions, the idea of which was to implement 

corresponding visual modulation of artistic oeuvre and the motive of the music box / 

piano in the interior of the Music school. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Keywords: drawing, wall drawing, structure, repetition, series, site specific, 

аmbiance, visual modulation, perceptual experience 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цртање није један дефинисан ентитет који је 
остао непромењен. To је активност која је стално 
променљива, непрестано прилагођавање новим 
облицимa, новим технологијама и концептуалним 
ставовима. 

 

Брајан Феј 
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Увод 

 

 Докторски уметнички пројекат Клавир у црном – Ликовна модулација 

зидним цртежима као нов доживљај музиком обележеног простора ликовно је 

реализован и промовисан у јавности средином маја 2015. године у Музичкој 

школи Мокрањац у Београду. Чине га три зидна цртежа већих димензија у 

ентеријеру приземља, међуспрата и првог спрата поменуте образовне установе. 

Визуелна истраживања обухваћена овим уметничким пројектом пре свега се 

ослањају на досадашњи ток уметничког рада и иступања где сам цртежом и 

бојом интервенисала на зидовима унутар слободних галеријских простора, као и 

на сопственом искуству интервенција у специфичним просторима и историјским 

урбаним целинама. Тематски је рад базиран на континуитету досадашњих 

уметничих излагања радова из опуса From the Music Box. Иницијално је то била 

серија слика мањих и већих формата стилизоване музичке кутије – клавира, који 

су до сада у серијама представљани колажем, сликањем, везом, комбинованим 

техникама. Мотив клавира је даље у галеријским просторима имао неколико 

сличних визуелних варијетета и интерпретација, те је и овом приликом настојано 

да се поменутом реализацијом преиспита могућност комуникације новог 

простора и целине зидних цртежа, обједињене различито сведеним мотивима 

клавира у складу са одабраним позицијама унутар простора Музичке школе. 
 

С обзиром на специфичност рада који је осмишљен за овај амбијент, 

реаговано је на постојеће стање простора стварањем site specific уметничког 

дела, дакле, у складу са постојећим амбијентом и свакодневним активностима 

које се овде могу ослушкивати. Амбијент у коме је настао овај рад су приземни, 

међуспратни и спратни простор испред учионица у којима се свира клавир. Ауле 

јавних грађевина обично су простране и на њиховим зидовима могућe је извести 

слободнија и разноврснија решења. Амбијенти који су ми поверени су издужени, 

међутим не и довољно широки за сагледавање зидова, чак веома скучени за 

такву перцепцију, што је представљало озбиљну проблематику, а тиме и оквир 

за комплексан истраживачки рад. Суочила сам се са питањем како да 

монументализована ликовна решења која ће бити приказана доведу посматрача у 

нов доживљај, нова виђења и перцепцирања досадашњег простора. На овим 
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радовима није се стварала дескриптивност облика ни илузија смањивања како 

налаже линеарна, правилна перспектива, већ напротив, линеарном и 

геометријском сведеношћу форме и изостављањем очекиване дубине створена је 

могућност нове опсервације простора. Током испитивања могућности 

трансформације медија и извођења цртежа и колажа у монументалним 

просторним позиционирањима, постојало је настојање да се полазиште у 

изворном импулсу и целовитој промишљености задржи. У ликовној реализацији 

интима и емоција имају прво нарушавање у комплексном преобраћању. Зато је 

велика пажња посвећена трагању и изналажењу начина како сачувати квалитете 

веродостојности проживљеног и исказивању адекватним ликовним поступком. 

Уобличен концепт, сведен ликовни језик и изражена емоција на малим 

форматима наметали су велику обазривост у остваривању мере у новој синтези 

интимног са јавним простором. Изазов ликовног истраживања лежи у 

неминовним изменама и усвајању одлука, а нарочито изменама у ликовним 

техникама и третирању новонастајалих форми и структура. Иступањем 

уметника, новим искуством сагледавања и ишчитавања радова интимније 

уметничке поетике на знатно већим форматима и у новом простору, свакако се 

отвара комплексна и осетљива релација јавног и личног. За све то ме је 

охрабрило досадашње ликовно искуство, али исто тако и размишљања и праксе 

других уметника у јавном простору. 
 

 Писани део уметничког пројекта има за циљ да разјасни приступ израде 

уметничког рада, у коме су личне анализе кореспондиране са истраживањима 

појединих теоријских разматрања и ликовним остварењима више релевантних 

уметника. Систематизоване су све елементарне појединости ликовних испоља- 

вања које су у релацијама са оним у оквиру реализованог пројекта.  
 

 Поетички наслов и поднаслов докторског уметничког рада позиционирали 

су почетна поља истраживања обухватајући појмове који сублимирају уметнички 

оквир, али и шира сагледавања ликовних испољавања под самим наведеним 

појмовима. Определила сам се да појмовна одређења сврставам у понављајући 

поднаслов Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај музиком 

обележеног простора, издвајајући маркацијом реч или језичку деоницу која 

може да обухвати више појмова у којима сам препознавала блискост са својим 
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радом, што је на исти начин назначено и кроз поднаслове у садржају рада на 

самом почетку. Појмови, и иницијални и они који су нужно наметали дубље 

анализе и проширивали поља истраживања, ишчитани су кроз примере 

искустава, уметничких остварења и критичка разматрања током историје 

уметности и установљених кодова одређених радикалних праваца и тенденција 

уметности, нарочито 20. века. Намерно остављање поднаслова у целини у 

сваком од поглавља односи се и на међусобну садржајност тих појмова и унутар 

различитих подпоглавља. 
 

 Тако су под зидним цртежима обухваћени следећи појмови и појаве: 

зидни цртеж, зидна слика / мурал, графит, цртеж испољен као самосталан 

концепт, функција бојеног поља, монохромија, минимализам, релација теме и 

трагања за ликовном формом, геометријски приступ, симетрија, употреба 

материјала, принцип економичности, варијација теме, серија, репетиција, 

патерн, појавност ликовних структура, растер. 
  
 Под ликовном модулацијом подразумевани су: основни ликовни еле-

менти, то јест, ликовно компоновање које исто тако носи срж модификације; 

приступ радy са варијацијама и у серијама; модулација која се опажа у зависности 

од кретања оног који посматра. 
 
 Под простором су обухваћени: уметнички рад у простору, простор као 

уметнички рад и простор унутар дводимензионалног уметничког дела. 
 
 Под простором који је музиком обележен класификовани су: интерме-

дијски приступ у конципирању простора; простор схваћен као апстрактан, 

створен у свести уметника и реципијента; поимање времена кроз феномен 

музике и у простору.  
 
 Под потенцијалним новим доживљајем класификовано је: опажање; 

претпоставке о томе шта уметничко дело у садејству са амбијентом може да 

произведе код посматрача; свеоубухватност реаговања више чула под дејством 

уметничког дела; позивање на могућност синестетичког искуства. 
 
 Такође су објашњени појмови из наслова Клавир у црном који се односе 

на поетику рада. Под клавиром је појашњен избор овог мотива као полазишта за 

исказивање интимистичких садржаја, затим однос великог и малог кроз појмове 



	   10	  

клавир и музичка кутија, као и појавност овог мотива код других уметника. 

Објашњавајући употребу термина црно у називу докторског уметничког пројекта 

у коме ова боја визуелно не доминира, осврнула сам се на пређашње поетике 

својих радова који су се на њу идејно ослањали и технолошки је садржавали и 

истраживали. Кратак преглед дат је о појавама и вредностима црне боје у 

ликовном стваралаштву, као и њеној симболици и тумачењима. 
 

 Методологија ликовних истраживања током реализације уметничког 

пројекта, као централни део писаног рада, уз приложену фотодокументацију 

детаљно излаже идеју рада и његову поетику, разјашњава читав ток извођења 

овог подухвата, износи сва разматрања, анализе, измене које су се догађале 

током цртања, сликања и реализације, позивањем, између осталог, на 

континуитет досадашњег личног рада у простору и амбијенталним интервенци-

јама који је дат на самом почетку. 
 

 Tеме и остварења из уметности су присутна у свим структурама живота и 

професија. Њеним феноменима бавили су се не само уметници, историчари и 

теоретичари уметности, већ су разноврсна достигнућа у тумачењима давана из 

подручја филозофије, архитектуре, науке, психологије и физиологије. С тога је 

литература свакако обимна и поред извора који су се могли пронаћи у 

библиотекама и приватним збиркама, велики број примерака сада се званично 

објављује и на интернету, што је омогућило доступност неким новим издањима, 

новим мишљењима и разматрањима и из других земаља. 
 

 На крају, према редоследу појављивања, дат је списак репродукованих 

уметничких дела са прецизнијим подацима, што у многоме визуелно олакшава 

ишчитавање писаног дела докторског уметничког пројекта. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Осврт на поетичке оквире и интервенције у простору 
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Полазишта, мотиви 
 

Сваку целину мог досадашњег ликовног рада, сагледавајући кроз 

приређена самостална јавна иступања или са другим уметницима, могла бих 

објединити сродним приступом и редоследом настанка коначног опуса или 

амбијенталне целине. Континуитет постоји у темама и мотивима, као и у 

доследном аналитичном истраживању разноврсних ликовних проблематика. Као 

сликару најближе ликовне технике су ми свакако цртање, сликање, колажирање, 

које и најчешће користим у почетним испитивањима. Кроз  експериментисања, 

конструктивно употребљена технолошка изненађења су ме инспирисала или 

налагала надградњу и изражавање у новим техникама и медијима (коришћење 

индустријских тканина, суптилних и финих материјала, фотографије). 

Комплексним тражењем и проналажењем најпогоднијег медија за реализацију 

идеје, рад је добијао интересантну слојевитост. Принцип понављања у мојим 

радовима присутан је у оквирима ликовности, али тај моменат репетиције долази 

и као последица добијања нових решења у циљу изграђивања чисте форме. 
 

Полазишта у мом раду крећу се из различитих праваца и неодвојива су од 

интимних садржaja. Најчешће, то су дневнички записи или извесни цитати, или 

пак одабир из актуелних разноликости које ме окружују и оне које ме окупирају, 

оно чему приступам с радозналошћу. Уметност која се ослања на искуства 

проживљеног, прочитаног, пропутованог, одсањаног, и уопште, једног личног 

односа према виђеном, отвара могућност тражења дубљег значења. Интроспе-

ктиван однос отвара широко поље преиспитивања, али и одговорности.  
 

Утицаји 
 

У сусрету са различитим остварењима и схватањима уметности, 

интересовала су ме она у којима сам препознавала ликовна и аналитична 

разлагања уметничког поступка. Примери из модерне и савремене уметности 

који су давали концептуалне и прочишћене завршнице, били су добар подстицај 

и охрабрење за даљи рад и размишљање. Изучавање средњовековне уметности и 

упознавање техника кроз сликање, конзервацију и рестаурацију икона и фресака 

учврстило је озбиљнији и преданији однос према сопственом раду. Прихватила 

сам извесна правила комбиновања боја, прављење и одабир чистог квалитетног 

тона, тежила ка јасним и прочишћеним формама и односима.  Битан утицај из 
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средњевековне уметности била је употреба злата и сребра. У хришћанству злато 

носи метафору божанске светлости, духовног симболa који има вредност 

јасноћe, док сребро превасходнo има вредност везану за моралну чистоту и 

светост. Златну и сребрну боју у том контексту користила сам када сам их 

равноправно вредновала са квалитетом линије или употребљавала у грађењу 

структуре. Започела сам да примењујем једноставније принципе при грађењу 

линије, постављање истовременог осетљивог и динамичног односа боја. Духовно 

искуство допринело је да се извесне експресије и гест преусмеравају ка 

организованом ’хаосу’ и сензибилној рационалности. Наставила сам да негујем 

стрпљење у процесуалним технолошким захтевима. Поменуто искуство 

оплеменило је и каснија уметничка истраживања кроз различите технике, не 

само у цртежу и слици, него и у другачијим покушајима – оштећивања подлоге 

урезивањем, гребањем или пробадањем; грађење линијa или структура везом; 

просветљавања, фотографисања, удвајања негатива фотографисаних слика и 

цртежа; рециклирање старих радова. Такође, то је имало утицаја и при употреби 

видео рада, аниматорског поступка, у интервенцијама у простору и изведби 

цртежа и слика директно на зиду галерије. Иако су почетни сликарски радови 

често малих или пак минијатурних димензија, осмишљавани су тако да могу 

истовремено бити и монументални. Настојала сам да рад увек буде читљив на 

оба начина. Након извођења рада и на великом формату, догађало се 

оживљавање и сагледавање реалног односа малог и великог формата.  
 

Промишљање простора  
 

Презентација рада за мене значи приказивање целине једног мишљења 

или сегмент континуираног испитивања. Галерију или алтернативни изложбени 

простор не посматрам као корисни моменат за смотру насталих радова, већ као 

простор за истраживање нових односа и могућност концептуалног мишљења. 

Мојим радовима и целокупној идеји амбијентална реализација даје њену 

коначност. Простор понекад може да инспирише, али најчешће га посматрам и 

сагледавам као потенцијално нову комуникацију – на који начин амбијент може 

да прихвати мој рад, или како рад може да измени перцепирање тог простора. 

Постављање радова на зиду или у простору захтевно је колико и само извођење 

на зиду, али и изазовно. У промишљању простора и поставци радова водим се 

основним ликовним параметрима – компоновањем, пажљивом одабиру и 
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односима, студији светла. Обликовање ликовне композиције је срж коју не 

заборављам ни у једном делу свога рада, од почетка до њене реализације. 
 
Појединачна излагања у виду интервенција у простору 
 

Сагледавајући поједине изложбе као неку врсту заокружених целина, у 

свакој од њих су различите ликовне проблематике разматране у дводимензио-

налним односима, али су поставке у галеријама, алтернативним просторима или 

градским бедемима доприносиле да радови иступају у простор и покрећу се у 

тродимензионалним констелацијама сачињавајући нове амбијенталне целине. 

Свака од тих поставки са собом је понела пређашње размишљање, испитивање, 

чак и форму, али са тенденцијом надградње, откривања нових могућности 

сагледавања, сазревања, не ретко и поједностављивања. Догађало се да помоћу 

две или више изложби представљам управо континуитет или целовитост једног 

размишљања, баш као што су две слике или две фотографије објашњавале један 

поглед. Покушаћу да на основу избора појединих излаганих радова представим 

приступе који носе поступно, темељно промишљање и различита решења 

коначног презентовања у складу са простором, што је значајно допринело да се 

уобличи начин којим сам остварила и зидне цртеже у Музичкој школи 

Мокрањац. То су следећа иступања. 
 

- Павиљон Вељковић, ЦЗКД, Београд, 1999. 
  Чипка неминијатура, видео инсталација колажа, ЦСМ, 7 мин 
 

Током интензивног бављења колажем, наметнуло се питање: може ли се и 

како опросторити колаж. Исход тог питања / идеје сам назвала видео инстала-

цијом колажа, чему је претходила веома темељна припрема, односно ликовни 

рад. Почешви од малог формата, фотографисала сам дуге равне женске косе, 

природну тамну и офарбану светлу, уз осмишљено осветљене различите тканине. 

Пажљиво сам компоновала све елементе, чиме су постојеће површине у 

простору, унети индустријски материјали и орнаменти, као и негована коса били 

у служби структуре и доприносили квалитету фотографисаних површина. Моја 

интервенција настављала се на негативу филма, његовим оштећивањем – иглом 

и назубљеним алаткама, наношењем прозирног синтетичког лепка, колажирањем 

ситних прозирних фолија. Фотографије сам израдила, а потом интервенисала 
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органским материјалима – наносила сам црвенкасту ситно млевену паприку и 

жућкасти кари зачин у праху. У сваком поступку интервенисања одржавала сам 

прецизност у организовању различитих материјала као апстрактних површина, 

трудећи се да не нарушим фину напетост композиције1. Направила сам одабир и 

редослед завршених. То је био мој први сусрет са техником монтаже у студију. 
 

 
1.2.3.4. Чипка неминијатура 
 

Понуђени простор за излагање био је квадратног облика, иначе коришћен 

за активности алтернативних позоришта и јавних актуелних дебата. Четири 

степенаста гледалишта поставила сам у углове ове велике просторије, те је 

средишње постављен екран монуменатлних димензија био свима сагледив. Тај 

екран састојао се од три спојене површине. Два гледалишта могла су видети 

пројекцију низања колажа на белој мат тканини, а супротна гледалишта исту 

пројекцију на сјајној белој тканини. На половини приказивања, ручним 

покретањем чекрка истовремено су спуштене ове тканине и прострте равно по 

поду, чиме је откривен транспарентан трећи екран истих димензија. Он је затим 

задржавао слике наспрамних пројекција. Тако се даље одвијало просторно 

колажирање. Усмеравањем посматрача на задржавање и гледање осмишљеног 

низања сада монументалних колажа тежила сам да прескочим класичну презен-

тацију радова, а поставком четири гледалишта у углове, и целокупном изведбом 

и радом, намера ми је била да излагачки простор добије потпуно нову амбијен-

талну атмосферу. Измонтирано низање имало је своју динамику приказивања, а 

сензуалности је доприносила музика мађарске групе Kampec Dolores2. 
 
Уместо сликањем, односе различитих површина поставила сам кроз 

решења са неуобичајено употребљаваним материјалима и разноврсним техни-

кама, што ће увек бити присутно у наредним радовима. Појава колажа, присутна 

као једна озбиљна ликовна игра у експериментисању, увек је отварала нова и 

узбудљива ишчитавања. Увеличавање пажљиво израђених малених колажа и 
                                                             
1  Jедан од ових колажа публикован је на насловној страни збирке песама Печат за једно време Сандре  
Нешовић у издању Центра за стваралаштво младих у Београду 2000. године. 

2  Бенд основан 1980-их година, в. www.kampecdolores.hu 
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цртежа овде има корен у огромним композицијама средњовековних фресака, као 

и у искуству савладавaња израза на великом формату током почетних студија на 

Факултету ликовних уметности. Оно што нисам знала то је да ће само пар 

година након овог извођења савремена технологија тако рапидно усавршити 

компјутерске програме и процесе, који би вероватно скратили месеце мога рада. 

Вероватно ме оваква искуства смештају у ону групу уметника која ће нове 

технологије користити у служби олакшавања рада, стављајући акценат на 

поступност, темељност и стваралачко занатски сензибилитет, позивајући се на 

мануелност. 
 

- IV Интернационални бијенале младих, Конкордија, Вршац, 2000. 
  Тунел, амбијентална интервенција 
 

Рад у коме сам остварила истовремене oдносе суптилних и динамичнијих 

структура и стварање ликовне тензије површина је амбијентална интервенција у 

уском ходнику који спаја две излагачке просторије у оквиру зграде Конкордије у 

Вршцу. Оба прилаза, бочне зидове ходника и висок плафон пресвукла сам 

крутом црном пластичном фолијом. Под је био саздан од камена, слаган као 

калдрма, па сам у све његове фуге пажљиво утиснула сребрну фолију. Изнад 

улаза је био постављен снажан извор испрекиданог strobe осветљења. 

Исписивање структура догађало се тако на статичном исијавајућем поду, на 

свим странама насталог тунела, које су давале увек нову површину одразом 

осветљених људских силуета, наглашена проласком публике. Голицање 

перцепције на овај начин давао је још једно поимање структуре посматрачу, што 

је остављало простор за лични доживљај. 
 

- Виртуелна ткања, Галерија СУЛУЈ, Београд, 2002. 
  Инсомнија, слајд инсталација 
 

Потребу за превазилажењем несанице, напрегнутост мисли и чула, 

нелагодност у реалности, представила сам интимним цртежима уз коришћење 

цитата за мене чудесне бајке о Принцези на зрну грашка. Принцеза је графитном 

оловком представљена у тренутку док тражи узрок свог жуљања и свог немира 

испод великог броја наслаганих мадраца. Али, она немир не открива, а ни он се 

не појављује и не одлази. Усисивач добија катарзичну улогу, јер га на другом 

цртежу она одлучно користи за уклањање своје нелагодности, у покушају 
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ослобађања од споља наметнутог3. Замисао клаустрофобичности и несанице 

реализован је кроз тактилну слајд инсталацију, односно пројекцију ова два 

цртежа на супротне стране централно постављеног тубуса од финих тканина, 

органдина и кадифе. Свесно је поновљен моменат транспоновања цртежа на 

различите наспрамне подлоге – мат и исијавајућу белу. Женска осећајност која се 

најчешће везује за флуидно и интуитивно, интерпретирана је такође деликатним и 

лелујавим померањем ових отмених тканина проласком посетиоца поред истих.  
 

 
5.6.7.8. Виртуелна ткања / Инсомнија 
 

- БЕЛЕФ, Дефтердарева капија на Калемегдану, Београд, 2003. 
   Рендген I; Confused Angels, дигитални принтови на зидинама 
 

Фотографисањем прислоњених авиона, исечених од рендгенских транспа-

рентних снимака на прозорска окна, понудила сам нов поглед на сумрак из 

затворене просторије. У кадру су задржани рефлекси неонског осветљења, тако 

да је светло и изван и унутра записано на снимку4. Моменат новог перцецирања 

двеју фотографија из ове серије експеримената догодио се постављањем фото-

графија великог формата у нише / слепе прозоре једног тихог и готово интимног 

дела зидина Калемегданске тврђаве у Београду. Тиме је наизглед отворен нови 

видик кроз зидине, односно нише, грађене у духу источњачке стилизације. Мало 

даље, кроз постојећу Дефтердареву капију поглед се пружао на Велико ратно 

острво. Целовита амбијентална поставка где су укључене фотографије са ’новим 

погледом’ кроз зидине назвала сам Рендген. Занимљиво је да је на истом 

простору Доњег града Словенац Едвард Русијан извео трагичан лет 9. јануара 

1911. године. Данас се на овом простору одржавају аеро митинзи ултра лаке  

авијације. Из  потребе  да  се  једна  ствар, једно  догађање  објасни  и 

интерпретира  са  више сличних или процесуално различитих момената, створена  
                                                             
3  Серија цртежа Инсомнија публикована је у часопису за књижевност и друштвена питања Реч у издању 
Фабрике књига у Београду 2005. године 

4  Једну од ових фотографија уступила сам за насловну страну књиге Пола Вирилиа Рат и флим I – 
Логистика перцепције, у издању Београдског Института за филм 2003. године. 
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9.10. Симулације                                       11.12. Рендген I 

је ликовна целина Симулације. Осим серија фотографија Рендген и мноштва 

варијација мотива авиона у лету, поменуту целину сачињавају и изведен 

билборд Confused angels – серија тактилних слика мањег формата и транспа-

рентних цртежа. Билборд постављен на зидине Калемегданске тврђаве настао је 

спајањем три фотографије на којима се виде сенке женске силуете у сличним 

ставовима при опонашању летења. У изради радова мањег формата пажња је 

најпре посвећена одабиру индустријских материјала на којима је минималном 

интервенцијом (сребрном оловком, везом, колажем) представљено такође 

подражавање лета, понављањем мотива људских силуета и авиона у покрету. 

Транспарентност цртежа постигнута је мануелном перфорацијом папира тако да 

је зависно од самог постављања (на зид, хоризонтално или у слободном 

простору галерије) било могуће сагледати различите квалитете саме структуре 

изведеног цртежа. 
 

- 12. Бијенале уметности Одбрана природе, Панчево, 2006. 
  Рендген II, принт на згради градског језгра 
 

 Извесни активизам и принцип комуникације уметничког рада и јавног 

простора настављен је истом интервенцијом – прислањањем велике фотографије 

на угао једне запуштене фасаде у центру Панчева. Принт је осим идентичног 

угла зграде испред себе имао и представу авиона у лету, чија је репетиција 

такође комбинована од исечених рендгенских снимака. У узајамном односу 

фотографисаног  и  постојећег  дат  је  моменат  демистификације  појављивањем  
 
 

 
13.14. Симулације                                          15.16.17. Рендген II 
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руку које држе стакло на коме су авиончићи од рендгенске фолије прислоњени. 

Они су дакле у простору, јер се користи одговарајућа удаљеност комада стакла и 

фотоапарата, како би се померањем компоновало / кадрирало шта ће се видети 

од онога што је иза, а то је већ поменути угао фасаде. 
 

- Фасцинирајућа геометрија, Галерија Магацин, Београд, 2009. 
  Клавир - Перспектива као симулација простирања, зидни цртеж 
 

Служећи се косим геометријским путањама за постизање илузије 

просторног смањивања приказана је симулација амбијенталног пружања 

дводимензионалне плишане музичке кутије, маленог клавира. Стилизовани 

обриси увеличане слике, приљубљени као сенка, пратили су ток и кривљење 

зидова просторије на површини од готово 5 х 5 метара. Негујући монументал-

ност, са тежиштем на финој напетости композиције, приказала сам јасну, 

прочишћену форму у оквиру њеног простирања и наговештаја дубине. 

Применивши геометрију у раду, покушала сам да је развијем у складу са 

почетном емоцијом. Прецизност геометрије није умањила ни емоцију ни 

интимност, него их је даље јасно дефинисала и наглашавала. Затим сам по црно 

обојеној позадини колажирала црне плишане авионе једним промишљеним 

визуелним системом, доводећи у тензију однос црног на црном. Поклопац 

клавира такође је имао свој стилизован геометријски облик, који је представљен 

шрафуром графитне оловке. Исликан, исцртан и колажиран клавир, сведен у 

својој форми и ликовним интервенцијама, носио је садржај свега онога што је 

тема клавира у пређашњој целини From the Music Box5 – поетику, употребу 

различитих материјала и техника. Докторски уметнички пројекат у Музичкој 

школи се директно ослања на продубљивање интервенције ове врсте и њене 

ликовне проблематике.  
 

 
18.19.20. Клавир - Перспектива као симулација простирања 
                                                             
5 From the Music Box, самостална изложба слика и пројекција видео рада, Београд, Галерија Ремонт, 2004. 
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- Галерија Факултета ликовних уметности, Београд, 2010. 
  Из кавеза, у кавез, цртежи на зиду 
 

Дуги низ година овај излагачки простор у мени је будио потребу за 

интервенцијом у виду бележака суптилних сенки на зиду које би током дана 

стварала орнаментика кованог гвожђа испред прозорског окна. На жалост, 

Галерија је својим положајем у односу на сунце неодговарајућа за једну овакву 

студију светла. Улазак светлости и незнатно појављивање сенке догађало се у 

рано послеподне, тек негде уз сам прозор. Одустала сам од те давне жеље, 

нарочито што је простор стакла у тим бочним прозорима потпуно затворен 

спољним паноима. 

 

Извесно време радила сам цртеже, колаже и мање слике кавеза са 

представом једне живе и једне мртве птичице зебе. Прича је из живота. Деца су 

за свој рођендан добила птичице и кавез им је заиста био примамљив да га 

додирну и отворе, како би дошли до зеба. Изненађени смо били када смо 

угледали да је мужјак убио своју женку. Неко време бојажљиво је живео сам, а 

онда су га деца пустила да одлети, у слободу. Одлучила сам да актуелну 

тематику транспонујем у Галерију као просторни цртеж. У овом излагачком 

простору могу се препознати три издиференциране целине. Након стакленог 

излога у чији сам простор ставила много белог перја, одабрала сам да најпре 

представим главну тему – птице и кавез. Испред себе сам имала наспрамне 

зидове. На левом зиду и углу који следи, нацртала сам монументални кавез у 

коме се налазе жива и мртва зеба са пратећим патернима плесачког пара у 

златном. Трећа димензија, чије је сагледавање било могуће из једне одређене 

стајалишне тачке, била је сугестија, наговештај. Орнамент од кованог гвожђа 

добио је пандан у исцртаној крлетки, те је било могуће доживети малу 

комуникацију цртежа и постојећег прикривеног прозорског окна. На наспрамном 

зиду иста сцена птичица представљена је линеарним цртежом огромних размера, 
 

 
21.22.23. Из кавеза, у кавез 
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колико је површина зида то дозвољавала. У ову целину укључила сам и слику 

малог формата која је представљала иницијацију целе замисли. На следећем зиду 

поставила сам доста високо и веома близу горњих прозора минијатурне радове 

електричних жица на дрвеној подлози. Посматрач је морао да усмери главу ка 

њима, на горе, ка парчету неба, да се поистовети са потребом птичица којима 

није дозвољено да лете. Цео наспрамни зид пажљиво сам исцртала графитним 

оловкама. То су опет биле жице које су на два места прекинуте раскадрираним 

погледима током низања у екстеријеру. Линије су на зиду Галерије имале своје 

танке и задебљане путање. Дуге хоризонталне линије пратиле су зид у његовом 

ломљењу под углом. Као и оне минијатурне, налазиле су се изнад висине 

људског ока. У последњем делу Галерије на зиду сам бојом извела тренутак када 

деца попета на столице покушавају да додирну постављени златни кавез. Ову 

доминантну сцену прате ликовно разложени покушаји на минијатурама урађеним 

меким графитним оловкама на дрвету препарираном црном бојом. Будући да је 

цела изложба конципирана на идеји директног цртања по зидовима Галерије, 

изазовно је било да комбинација монументалног цртежа и већ урађене минијатуре 

задржи интиман, камерни карактер. Велики формат овде на зиду није имао 

задатак да појасни онај мали, већ да с њим на потпуно нов начин комуницира. 
 

- Кроз цртеж, Галерија Магацин, Београд, 2010. 
  ”___ . __ ”, цртеж на зиду графитним оловкама 
 

Рад изведен на овој групној изложби био је наставак ’пружања’ 

монументалних жица, које су и сада биле исцртане високо изнад видног поља 

посматрача. Нова целина изгледала је као да су то ишчупане стране из дневни-

чке свеске и затим цитиране. Поново су ’покренута’ хоризонтална простирања 

жица, попут оних телефонских дуж путева на којима стоје птице, али које на 

овим површинама прате ритам зидова унутар галеријске архитектуре. Наизглед 

паралелни, слични токови жица одражавали су истовремено суптилне и веома 

прецизне односе. Спорадично су прекидани и настављани уз мала померања. 
 

 
24. 25. 26. ” ___ . __” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступ уметничком пројекту кроз појмовна одређења 
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Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком обележеног простора 
 
 
 
Цртеж / мурал на зиду 

  

 Одређење и владање појмом зидни цртеж могуће је прихватити кроз 

двојако дефинисање Мишка Шуваковића. По њему је зидни цртеж / зидна слика 

у постминималној и концептуалној уметности 70-их, 80-их и 90-их година ХХ 

века трансформисана у визуелну сцену чиме постаје конститутивни елемент 

архитектонског амбијента. Као концептуални модел интервенције значење се 

односи на истраживање амбијенталних синтеза сликарства, концептуалне 

уметности и архитектуре 6 . Цртеж који је своје место нашао нарочитим 

геометријским поретком у складу са амбијентом, према аутору, даће допринос 

визуелној димензији артикулације архитектонског простора. Зидни цртеж 

подразумева осмишљен концепт, поимање и уважавање простора у ком настаје, 

те с тога истражује могућности интервенције и нетрадиционалним средствима за 

постизање ликовног исхода у монументалним форматима. 
 

 Иако појава цртежа на зиду датира још из праисторијског периода, у 

класичним оквирима зидна слика је представа или композиција урађена на зиду 

или таваници ентеријера на свежем или сувом малтеру у циљу његовог 

декорисања. Она је у периоду Старог Египта, античког, средњовековног, 

ренесансног, па и сецесионистичког периода подразумевала употребу боје, 

односно пигмента и одговарајућег везива. Мотиви су били у духу времена и 

потреба наручиоца (религијски, естетски, лични). Усвајање термина мурал 

везује се за настанак и распрострањеност исликавања монументалних зидних 

слика на великим јавним површинама у време уметничког покрета у Мексику 

1920-их година, иницираног након револуције 1910. године. Мексичка 

револуционарна влада коју су сачињавали савремени уметници иницирала је да 

се становништво образује кроз уметност, с тежиштем на нов израз који се окреће 

народној уметности из периода пре доласка Шпанаца 7 . Рад се показао 

пријемчивим због обраћања широј популацији снажним наративним садржајима, 

                                                             
6  Шуваковић, Мишко, Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности и праксе после 1950. Београд, 
Српска академија наука и уметности, Нови Сад, Прометеј, 1999, 382. 

7  Мајерс, Бернард С., Савремено мексичко сликарство, Београд, Југославија, 1969, 21. 
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комбинацијом изворне народне сликарске традиције јарких боја и тадашњег 

европског модернизма8. Монументални мурали, политички ангажовани и са 

социјалним темама, потом су попримили све веће размере и у осликавању зграда 

у екстеријеру. 
 

 Незаобилазна појава зидних цртежа и мурала као облик субверзивног 

изражавања у јавном простору, изнедрила је култура андерграунда и свој корен 

има у социјалним и друштвеним проблемима. У форми графита, цртеж 

представља визуелизацију бунта млађе генерације, који је у почетку био у форми 

текста, индиректне поруке тренутне стварности, и то уобичајено у простору или 

на објектима где је то бивало забрањено. Популарност визуелног обраћања у 

градским језгрима расла је мноштвом приказа који су имали свој исказ кроз 

симболе, сликовне или текстуалне природе. Врло често, осим експресивне 

друштвене конотације, нису могли бити естетски категоризовани. Након 

подизања Берлинског зида почетком 1960-их година аутори графита и мурала 

проналазили су огроман простор за изражавање свог мишљења и слања порука 

најразличитијих садржаја. Брзо након тога, за време бурних париских збивања 

1968. године, писање по зидовима постало је аутентичан медиј омладинске 

контракултуре9, а натписи су коришћени у сврху студентског отпора уносећи 

новине у градске просторе. Сликовни графити привукли су касније пажњу 

светске јаности, а неки од графитера постали су и запажени уметници 10 . 

Континуитет исписивања графита задржан је све до данас. Цртачи графита у 

данашње време имају различите стилове и сваки од њих тежи да унесе 

оригиналност и креативност чиме би добили поштовање осталих аутора графита. 

У складу са тим, графити имају велику функцију у формирању групног 

идентитета. У урбаним срединама прерасли су у мурале који добијају јасан 

легитимитет, па и финансијску подршку од стране званичних власти. Улична 

уметност постала је у великој мери призната као релевантан друштвени, 

креативан и уметнички феномен. Интересантна појава у амбијенталним 

интервенцијама су такозвани 3Д графити који привлаче пажњу својом 

атрактивношћу, али се појављују и поједини у строго минималним односима и 

                                                             
8  Уметници су одлазили у европске градове како би се школовали или су већ примили утицај ранијим 
боравком (Дијего Ривера и Сикериос Давид Алфаро били су у Европи, а Ороско Хозе Клементе у 
Америци), исто, 32. 

9  Lalić, Dražen, Anči Leburić i Nenad Bulat, Najsmo luđi – Grafiti i subkultura, Zagreb, Alinea, 1991, 22. 
10 Као на пример: Jean Michel Basquiat, Lee Quiñones, Keith Haring, Les Frères Ripoulin, A. R. Penck, и други 
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ликовним извођењима, који позивају на одређену тачку стајалишта, одакле је 

једино могуће видети измењен ликовни акт у односу на реално стање и 

перцепирање рада у појавности симулиране треће димензије. Такво опросторење 

цртежа / мурала доводи до фине измене перцепције и до тачке илузионизма. У 

оквиру помињања испољавања цртежа или слике на зиду, навешћемо и корисну 

изведеницу graffito према Клаићу11 која означава ”натпис изгребен на зиду, 

урезан цртеж”. У том домену, интерпретација поруке има сусрета са цртачем-

ствараоцем који, попут папира, зид третира као подлогу и средство за рад. 
 

 
27. Баскијат                    28. Lee Quinones                                                          29. Кит Херинг 
  
 

 Уколико је могуће да ликовни уметници учествују у формирању изгледа 

једног града, њихов допринос је свакако изражен кроз осликавање делова 

урбаног језгра. Према прегледу из 2011. године12 почеци осликавања мурала на 

фасадама јавних зграда града Београда везују се за мурал који је осликао Лазар 

Вујаклија 1970. године на фасади мале занатске радње у Булевару Краља 

Александра који није очуван. Вујаклија је обогатио део града особитошћу 

сопствене ликовне поетике. То је учинио још једанпут са муралом који је извео 

на фасади зграде Генекс у Новом Београду. Међународне сарадње започете су 

интервенцијом уметничке бригаде Салвадор Аљенде из Чилеа, која је осликала 

мурал на спољном зиду Студентског културног центра у Београду у оквиру 

манифестације Недеља Латинске Америке.  
 

 

 

       
30. Лазар Вујаклија                             31. Ч.Васић, И.Степанчић                    32. Бригада Салвадор Аљенде 
                                                     В.Кнежевић, Р.Кнежевић 
                                                             
11  Клаић, Братољуб, Велики рјечник страних ријечи, Загреб, Зора, 1974, 496. 
12  КУРС, Историјат осликавања мурала у Београду, www.udruzenjekurs.org 
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 Популаризација мурала у Београду је нарочито приметна 1980-их година 

и подржана од стране тадашњих градских власти, када је професор Чедомир 

Васић са групом уметника, а такође и са својим студентима, реализовао више 

мурала. Почетком 1990-их година настали су мурали финансирани од стране 

приватних компанија, а након 2000. године мурали ће постати важан сегмент у 

брендирању града Београда, када је организација Београдског летњег фестивала 

позвала домаће и светске street art уметнике да допринесу промоцији Београда 

као значајне метрополе13. 

 

 
33. Владимир Перић                        34. Блу                                                          35. Валерио Берути 
 

 У оквиру излагачких активности унутар београдских галеријских 

простора, те и шире, уметници су се изражавали цртежом на зиду и тим путем 

остваривали своја истраживања и концептуалне замисли14. Радови због природе 

галеријског функционисања нису сачувани осим у документацији. 
 

       
36. Марко Марковић            37. Синиша Илић                                            38. Ивана Смиљанић 
 

    
39. Предраг Дамјановић                                                                               40. Синиша Илић 
 
                                                             
13 студенти Факулета ликовних уметности у Београду под менторством проф Весне Кнежевић, Ремед, Ера   
Миливојевић, Блу, Валерио Берути, Маријус Варас, Биљана Ђурђевић, Владимир Перић и др, исто 

14 Марко Марковић, Синиша Илић, Ивана Смиљанић, Предраг Дамјановић, Предраг Терзић и др.	  
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Цртеж као самосталан концепт 

  

 Након кратког осврта на различита уметничка иступања у јавном 

простору и коришћења зида као подлоге за рад, дефинисању контекста 

докторског уметничког пројекта можемо приближити појаве оних зидних 

цртежа који се трансформишу у визуелну сцену и истражују нове амбијенталне 

синтезе15. Одређена збивања и тенденције допринели су да зидни цртеж буде 

ослобођен од традиционалних пракси и опстане као засебно истраживање 

ликовних и интелектуалних испољавања савремених концепата. 
 

 Захваљујући снажном подстицају еколошке савремене културе створена 

је целовита поетика екстерног дејства савременог дела која својим размерама 

више не рачуна на постојање у галеријско-музејском просторy16. Крајем 1960-их 

година реализоване су уметничке инсталације и интервенције великих димензија 

у природном пејзажу, познате као land art17. То је имало утицаја на иступање 

уметника и изван галеријског простора, једнако као и коришћење истог у циљу 

проширивања перцепције конвенционалног излагања. 
 

 Одрживости зидних цртежа допринели су уметници минимализма током 

1960-их година. Они су намерно избегавали спонтаност и то радовима 

заснованим на примарним геометријским облицима и односима истих у 

простору. Истовремено су уводили и текстуалне цитате. Како констатује 

Шуваковић18, у техничком смислу остварује се редукционистички став радом са 

геометријским елементима (предметима, контурама геометријских облика, 

модулима, серијалним структурама, гешталтима и структурама растера или 

мреже). У концептуалном смислу аутор констатује да редукција указује да 

уметничко дело није доминантно одређено материјалним, просторним и 

визуелним аспектима, већ концептуалним планом и структуралним пројектом 

који се намеће предмету или инсталацији. 

                                                             
15 Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 382. 
16 Богдановић, Коста, Свест о облику II, Нови Сад, Прометеј, 1995, 103-104. 
17 Иступање специфично за амерички простор, проистекло из еволуције минималистичке скулптуре и 
перформанса, док су за европску процесуалну уметност карактеристичне минималне интервенције и 
остављање трагова у природном простору која не мења простор и тло, већ постаје видљиви и невидљиви 
траг бивања уметника у том простору, у: Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 167. 

18 Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 191. 



	   28	  

 Кључна личност у стварању нове радикалне естетике 1960-их био је 

њујоркшки уметник Сол Левит. Термин концептуална уметност19 добио је своје 

прво теоретско тумачење уметниковим изјашњавањем у ревији Артфорум 

објављујући своје Параграфе о концептуалној уметности 20 . Напомињао је 

значај концепта или идеје према строго осмишљеним поставкама и није 

показивао интерес за нарацију. Кроз све медије у којима је радио, истраживао је 

идеју у једном формату и затим транспозиционирање у други. Левит је 

утврђивао унапред правила идеје која управљају узајамним зависностима 

појединачних елемената целине како би избегао произвољност избора и удео 

укуса. Чак и када је употребљавао боју био је доследан истој методи: користио 

се основним бојама затварајући их у мрежу унапред строго постављених линија: 

на пример, вертикалне за једну, хоризонталне за другу, дијагоналне (слева 

надесно и одоздо нагоре) за трећу, опет дијагоналне (али у обрнутом смеру) за 

четврту. Свака следећа фаза истог поступка састојала се у супротстављању 

појединачних елемената посредством комбинаторне радње како би постигао 

серију отворену за решења. Његове зидне геометријске слике замишљене су као 

концептулни метод интервенције. Левит је створио велики број зидних цртежа у 

периоду од 1968.  до 2007.  године и они свакако одражавају изузетну доследност 
 

 

41. Сол Левит                                                              42. Сол Левит 
  
систематских истраживања којима је био посвећен кроз строге, дедуктивне и 

готово ригорозне одабире чак математички комбинованих геометријских 

елемената и њихових односа. При том се ослањао на рад руком уз употребу 

графитне оловке, креде, мастила, акрилне боје. По Левиту, извођење је након 

разраде концепта чисто техничка ствар. Зидни цртежи, дакле, не морају 

                                                             
19 Почетак тенденције концептуалне уметности Лор Дени види у изложби Радни нацрти и друге ствари на 
папиру које не треба неизоставно посматрати као уметност коју је 1966. године поставио Мел Бохнер 
на Академији визуелних уметности у Њујорку. у: Лoр, Дени, Историја уметности XX века, Београд, Арс 
Клио, Музеј Савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2014, 172. 

20 Исто, 172. 
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постојати материјално по себи, они су само испланирани у подручју 

невидљивог 21 . Кустос је добијао концепт извођења забележен у ставкама 

документа. Илустрација оваквог става и односа је пример израде Зидног цртежа 

#370 у Музеју Метрополитен у Њујорку 2014. године, за чију реализацију је 

ангажован тим извођача који су поновили оригиналан рад за потребе изложбе. С 

обзиром да је сматрао да експеримент са материјалима и технологијом одвлачи 

пажњу од основног концепта и подржавао извођење са највећом могућом 

економијом материјала, тиме се и олакшавало понављање идентичног дела.                   
 

     
43. Сол Левит                                                                         44. Сол Левит 
  
 Суштински детерминисано, цртање, као технички најједноставнији 

ликовни поступак, најјасније одражава способност ликовног уметника да 

успостави и контролише везе између перцепције, опсервације, размишљања, 

вредновања и материјализације22. Можемо усвојити мишљење Дејана Грбе да 

цртање развија вештине концептуализације и апстраховања, које омогућавају 

креативни увид у различитим контекстима и на најширем личном плану, те да због 

тога цртеж представља најважнију поетичку одредницу ликовних уметности23. 
  

 Употребљен као самостална ликовна дисциплина у простору, у складу је 

са оним што је донело доба модернизма и постмодерно доба. Џон Фишер24 

уочава да је од модернизма присутан доминантан поглед на цртеж и да је 

цртање, којe се претходно сматрало више традиционалним медијем, а не 

самосталном дисциплином, почело да преиспитује и истражује суштинску 

природу и вредности. Од средњовековне до модерне уметности, цртање 

                                                             
21 Исто, 173. 
22 Грба, Дејан, Цртање, www.dejangrba.dyndns.org  
23 Исто 
24 Fisher, Jean, On Drawing, in Catherine de Zegher (ed), The Stage of Drawing: Gesture and Act: Selected from 

the Tate Collection, London & New York: Tate Publishing and the Drawing Center, 2003, 217-230, y: Fay, Brian 
A Continiuus incompleteness, y: Moran, Lisa and Sophie Byrne, What is Drawing?, Dublin, Irish Museum of 
Modern Art, 2013, 12.	  
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углавном представља припреме за реализацију рада у сликарству, вајарству, 

архитектури или једноставно вежбу, поље тестирања као припрему за финални 

рад. Како дефинишу Лиза Моран и Софи Бирн 25 , за постмодерно доба 

карактеристична је интердисциплинарност, што је створило нове могућности за 

цртеж као експериментални медиј. Уметници почињу да користе разноврсне 

нове дисциплине у остваривању својих циљева. Нагласак се поставља на идеју 

или концепт пре него на продукцију уметничког објекта. 
 
 Узевши цртеж као основно средство за истраживање једне идеје, а 

нарочито за исказивање уобличеног мишљења или концепта, веома је важна и 

његова димензија испољавања у пољу ликовности. 
 

Функција бојеног поља 

 

 Цртеж у основном приступу подразумева линеарно мишљење, односно 

испољавање, али се не искључује реаговање бојом или другим средствима, 

попут аплицирања материјала. То није бојени цртеж већ боја која својим 

дефинисањем, нарочито геометризованим, постаје форма. Уз контролисану 

поставку више перспектива (вертикалне, обрнуте, линеарне, и то из неколико 

недогледа разнородних по сврставању) и њиховом преклапању, образована је 

ненаметљива могућност различитог сагледавања форме, овде музичке кутије / 

клавира, као централног ликовног мотива у раду који је презентован. У целовито 

реализованом раду Клавир у црном комбиновано је линеарно испољавање и 

образовање форме у сусрету две или више површина. У једном сегменту цртеж 

се појављује у врло свежем исказивању, четком, црним тушем и оловком, док у 

друга два бојене масе нису оивичаване линијом, већ се осмишљеним односом 

бојених маса остварује цртеж форме. Иако је примењен принцип сликарског 

мишљења, чак и скулпторског односа маса уз отворену комуникацију са 

архитектуром овог ентеријера, а опет, без описивања волумена или конвен-

ционалног постизавања илузије тродимензионалности, коришћење боје овде је у 

оквирима цртежа. Једини, условно речено, колорит, који се појављује је 

маслинасто сива боја, која у мрачнијем делу амбијента и у додиривању белине 

зида даје тамнији тон. На спрату, где постоји сусрет са природном светлошћу и у 

додиру је са мат црном површином, ова боја добија расветљавање и сугестију 

                                                             
25 Исто, 8. 
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светлијег тона. Пиктураланост, постигнута кратким потезима оловке или уноса 

равномерног, али нечитљивог рукописа, само је визуелни подстицај који је био 

довољан да се резонује мишљење цртежа. Избегнуто је уситњавање 

разноврснијих наноса и третирања поља. Намера је била да се догоди општа 

минимална интервенција на ширем нивоу, како би се постигао јасније 

дефинисан однос површина на великом формату.  

 

 Монохромија је у докторском уметничком пројекту подређена потребама 

цртежа. Боја је употребљена у снази истог тона, а једине измене настајале су 

интервенцијом уређене шрафуре и контролисаног рукописа у пољима која би 

требало да упуте на друго физичко стање представљеног мотива. Редукција 

описивања волумена и дубине учињена је у корист јасних геометријских 

доминација монохромних поља који доприносе монументалним простирањима. 

Тако уодношеним површинама и постигнутим структурама, компонована је 

хомогена форма стилизованог мотива клавира.  
 

 У тежњи ка успостављању другачијих правила, конвенција чисте боје и 

аутономности форме, Коста Богдановић26 налази да се у модерном сликарству 

остварује истовременост значења боје и форме. Према таквом разматрању израз 

боја / форма постаје самостално значење, поима се само по себи и за себе, те 

један геометризовани поредак облика у овом значењу основни је тумач визуелне 

самодовољнсоти.  Аутор  објашњава  да  савремено  дело  у  принципу  форму  не  
 

 
45. М.Б.Протић      46. М.Марзук                 47. Е.Кели            48. Д.Тремлет                               49. А.Матис 
 

издваја већ је усаглашава са остатком видног поља. Пут замене представе 

препознатљивог ка условном нефигуративном је пут ка продубљивању значења 

и саме уметности. Тај процес по правилу је напредовао упоредо са слабљењем 

релације у значењима: виђено-представљено, детаљно-уопштено, аморфно-

геометризовано. Јер, како Богдановић27 дефинише, форма је продукт глобалне 

                                                             
26 Коста Богдановић, Свест о облику II.., нав. дело, 15. 
27 Исто, 16. 
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урбане свести којом се фигурално не схвата више као атрибут личења већ 

знаковност постојања. 
 

 Прича о монохромији како износи Слободан Мијушковић28 започела је 

са два различита начина негације и елиминације, а не афирмације боје. Из својих 

монохромних слика, а нарочито слика бело-на-белом, уметник Казимир 

Маљевич поставио је своју теорију супрематизма као један став и стање ума. 

Према Арону Шарфу 29 , за Маљевича је квадрат (било црни или бели) 

представљао одраз одрицања појавног света и уметности прошлости и 

инсистирао је на томе да, иако монохроман, квадрат није празан, већ пун 

одсуства било каквог објекта или предмета, пун значења. Остварења и писане 

теорије које је оставио иза себе утицале су касније на многе уметнике. 

Алексндар Родченко је, насупрот Маљевичу, монохромију видео као остварење 

извесне тежње ка синтези, афирмацију позитивних сликарских вредности кроз 

њихово сажимање у једну сублимну форму и одбацио је филозофску 

трансценденцију30. Док се Маљевич окренуо нематеријалном и беспредметном 

кроз бело са извесном фактуралном динамиком, Родченко је чврсто стајао у 

материјалном и у црној коначности31. На његовим црним сликама из 1921. 

године уочљиве су одређене форме, попут круга или елипсе и та одвајања форме 

од формата произилазе из различитих фактура које, апсорбујући или 

рефлектујући спољашњу светлост, заправо стварају форме 32 . Присутна је 

уметникова тежња да се истакну механичка својства и материјалност, где је 

фактура искључиво техничко средство као опипљива компонента, а не 

преносилац духовних или метафизичких садржаја. Чисти монохроми, изведени 

само у три примарне боје, потпуно су укинули однос фигуре и позадине, као и 

све друге модалитете пластичких односа, хроматских, формалних, линеарних, 

фактуралних, просторних, чиме је уклоњена и традиционалнo важна 

                                                             
28 Мијушковић, Слободан, Прва ”последња 'слика' ”, Геопоетика, Едиција Арт, Београд, 2009, 25. 
29 Маљевич захтева активистичку позицију чистог, апсолутног стварања, чије форме треба да живе од 
сопствене енергије, енергије рађања у аутономном простору сликовне површине. За њега је квадрат био 
основни супрематистички елемент и полазна основа свих других супрематистичких форми. Изражена је 
тенденција да изрази менталну културу свог времена, не имитацијом, већ креацијом и да унетим формама 
створи нову стварност, не мање важну од реалности саме природе. у: Scharf, Aaron, Suprematism, 1966, 
www.monoskop.org/images/9/91/Scharf_Aaron_1966_1994_Suprematism.pdf 

30 Мијушковић, Слободан, Од самодовољности до смрти сликарства, Геопоетика, Београд, 1998, 99.	  
31

  Исто, 103. 
32

  Исто, 104. 
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композиција. Слика као представа изједначена је са сликом као површином у 

оквиру формуле једна површина – једна боја33.  
 

 Како би остварио лепоту синтезе јасноће, смирености и равнотеже, Пит 

Мондријан је својим Композицијама формулисао принципе новог облика 

апстрактне уметности, које је именовао неопластицизмом34. Своје сликарство 

ограничио је на употребу чистих основних боја чији је тон увек исти на белој 

подлози, одвајајући их и уједно компонујући поља вертикалним и хоризонтал-

ним црним линијама које се секу под правим углом, чиме је тежио да изрази 

апсолутну равнотежу и композицијску хармонију. Напетост између пуноће 

обојених поља и бруталног прекида који сече строго постављена линија 

(коришћењем тејпа и добијањем такозваног зипа), а која уједно и дели и 

сједињује, доноси уметник Барнет Њуман35. Монохромна поља која добијају 

засебну структуру са трагом уклоњеног тејпа приближавају се цртежу. За 

Њумана монохромно значи стање тишине, кроз коју пролази линија чија је моћ 

пластичка, јер тај рез насилно и дели и повезује, али је и метафизичка, јер се 

виртуелно наставља у бесконачност36. Њуман нуди да дела буду посматрана не 

издалека већ изблиза, што чини да посматрач буде увучен у монументално 

хроматско окружење. 
 

 Са друге стране, уметник Марк Ротко радио је апстрактне слике са 

монохроматским правоугаоним пољима, хоризонтално постављеним једно изнад 

другог на чистој позадини. Он оставља зоне боје на равни слике, а маргином 

уоквирује облике. Тако уклапа хроматске траке које лебде на празној позадини. 

Граница бојених површина је при том намерно нејасна, јер боја отеловљује 

светлосну вибрацију37. Платно је на крају сведено на два или три правоугаона 

елемента исте ширине. Занимљиво је поменути и његов брижљив приступ и 

естетски став према поставкама изложби38, када осмишљава начин који ће 

омогућити појачану снагу својих великих формата с циљем да посматрач урони 

у слику и да унутрашња енергија боје апсорбује посматрача. То постиже 

                                                             
33 Исто, 107. 
34 Прву теоријску формулацију неопластицизма објављује у тексту Нова пластичност у сликарству 1916-

1917. године у ревији De Stijl, која је отворена за теоријске текстове, у: Дени Лор, Историја.., нав. дело, 64. 
35

  Исто, 133. 
36

  Исто, 133. 
37

  Исто, 132. 
38

  Исто, 137. 
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поставком слика у што већем броју и што ниже на зиду, као и захтевом да 

изложбени простор буде у полумраку и без усмереног осветљења, што по 

његовом мишљењу доприноси урањању у саме слике. Иза њега је остала 

амбијентална поставка у капели у Хјустону39 коју је у договору са архитектом 

дизајнирао у осмоугаоном облику. У оквиру ње је поставио четрнаест платана 

већег формата распоређених појединачно или у форми триптиха, поштујући све 

међудимензионалне односе унутар амбијента, између слика, чак и удаљеност 

ивица слика у односу на плафон и под. У складу са особеностима пројектованог 

простора одлучио се за седам платана у монохромној тамнољубичастој боји који 

су у равнотежи са седам слика „са црним правоугаоницима тврдих ивица на 

кестењастој подлози”.40  
 

 Према Денију Лору41, Клемент Гринберг у свом есеју Амерички тип 

сликарства из 1955. године износи мишљење да сликарство не треба да ствара 

илузију треће димензије као у домену скулптуре и говорећи о сликарству 

бојеног поља, сликарству даје вредност медитативног ширења бојених поља 

натопљених светлошћу. Реч је о новим тенденцијама широких светлосних трака 

које су ослобођене традиција игре основним бојама и контрастима хроматских 

валера. Трагање за интензитетом везаним за физичко простирање бојене 

површине одвија се помоћу свођења палете на два или три тона којa се наносе 

као премази. Сликарство тежи монохромији, а са монументалношћу формата и 

поступком all over и сolour field она постаје окружење. Присутна је тенденција да 

се у највећој могућој мери повећа визуелни утицај боје, ослобођен од свих 

асоцијативних компоненти. Монохромно сликасртво је карактеристично за 

редуктивне апстрактне сликарске тенеденције у уметности после Другог 

светског рата. Иступање Ив Клајна 1950-их година са Монохромним 

предлошцима и референтном плавом бојом која нема димензије, имало је за  циљ 

да посматрача наведе да се ослободи перцептивне традиције у трагању за 

међусобним интензитетима боје. Такође, изложба Монохромно сликарство у 

Градском музеју у Леверкузену 1960. године окупила је уметнике млађе 

                                                             
39 Џон и Доминик де Менил позвали су 1965. године Ротка да уради серију мурала за капелу Католичког 
универзитета Сент Томас у Хјустону. Рад је започео са архитектом Филипом Џонсоном, а завршио је са 
Хаувардом Брнстоном и Еугеном Обријем. Уз високе захтеве, платна је радио до 1967. године у свом 
студију на Менхетну, симулирајући архитектонске димензије саме капеле. у: Baal-Teshuva, Jacob, Rothko, 
Taschen, 2009, 73-74. 

40 De Menil, Dominique, www.rothkochapel.com  
41 Дени Лор, Историја.., нав. дело, 131-132. 
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генерације и приказала нов начин промишљања боје 42 . Монохромијом се 

превазилазила хроматска модулација, а грађење хроматског склада подразуме-

вало је блиско деловање форме и боје. Та монохромија није постављала однос 

боја-форма који даје ритам систему, није давала ни најмањи пластички знак, па 

је тако доследније ступила у сферу апстракције. Ове тенденције постављале су 

вредности у димензијама формата, интензитету валера, текстура, дебљини слоја 

наноса, трагова употребљеног алата43. Уметник Ед Рајнхарт, иако је припадао 

уметницима апстрактног експресионизмa, имао је важан утицај на развој 

концептуалне, минималистичке уметности и монохромног сликарства. Употребио 

је црну уједначену мат боју која не дозвољава рефлекс светлости. Без фактуре и 

видљивог рада четком, остваривао је редукцију непотребних44, дакле готово 

свих елемената, сматрајући да слика не треба да има много детаља који би могли 

утицати на чистоћу слике. 
 

 Избор да се виђено представља у монохромним односима често су давали 

и редитељи филмова, са уверењем да филмови треба да буду црно-бели, јер боје 

могу да ометају редитеља у приказивању ствари онаквима какве заиста јесу45. 

Такав став се може узети у обзир у прилог истицању монохромије, у циљу да 

предмети, површине или линеарни склопови буду постављени што ближе 

суштинским односима. 
  

 У Европи су монохроми израз виталне снаге која боју враћа његовој 

првобитној енергији. Бели монохроматизам добија апсолутну вредност у жељи 

за удаљавањем од широке палете боја. Тај искорак је централни аргумент 

минимализма46. Лор47 наводи да Црне слике с тракама Френка Стеле чине 

теоријски модел према коме ће се овај покрет уобличити и развијати. У пратећем 

тексту Стелине изложбе 1959. године Предговор сликарству 48  Карл Андре 

заступа уметност која одбацује интервенцију уметника, а у корист једноставног, 

минималног предмета, обликованог према нормативним начелима. Границе 

                                                             
42

  Исто, 164. 
43 Исто, 164-165. 
44 Rose, Barbara, Art as art, The Selected writings of Ad Reinhardt, New York, The Viking Press, 1975, 204. 
45 Попут руског редитеља Андреја Тарковског: ”Сасвим чудно, иако је свет обојен, црно-беле слике су 
ближе психолошкој, натуралистичкој истини уметности, базиране на осебним моћима вида и слуха”, у: 
Тарковски, Андреј, Вајање у времену, Београд, Уметничка дружина Аноним, 1999, 136. 

46 Дени Лор, Историја.., нав. дело, 161.	  
47 Исто, 161. 
48 Исто, 167.	  
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оквира на сликарству трака преображавају слику у тродимензионалну ствар. 

Стелин ликовни волумен води минималисте уз коришћење плошности ка 

афирмацији тродимензионалног предмета. Композиционим схемама они 

супротстављају серијски принцип као начин истраживања концепта. Концепт је 

преузео предност у односу на физичку димензију уметничког дела. Нова 

достигнућа, као што су поставка на тлу или серијски рад, истраживала су 

природу материјала ређе коришћених у пољу уметничког стварања. О таквој 

непосредној употреби у уметничком раду могу се узети у обзир руски 

конструктивисти Александар Родченко и Владимир Татљин, који су први 

афирмисали дословну материјалност предмета сачињеног од индустријских 

материјала49, као и уметници немачких авангардних стремљења. 
  

 Минимализам је приступио одбацивању материјалног трага стварања дела 

у циљу да се сачува целина предмета. Према Лору50, деловање уметника сведено 

је тиме на најмању могућу меру како би се до уметности дошло уз уштеду 

средстава, јер како аутор и дефинише, неделање неутралише ширење 

означавања51. Усвојено је мишљење да се минимализам заснива на форми као 

минималној целини коју уметник обрађује у концептуалној серији. Поставка 

предмета у галерији и јесте минимална, предмети су изложени на поду и 

најчешће су без постоља. Зид се и даље користи, али једино као површина на 

којој се могу приказати низови поновљених елемената52. Уметници минима-

листичке уметности се окрећу индустријским, неуметничким материјалима, као 

што су неон, плексиглас, алуминијум, док се поступак уметника 

постминимализма, који је заснован на неодређености облика отеловљених у 

нарочитим материјалима, одликује мекоћом, попут употребљеног сомота, 

текстила, стаклене вуне, гуме и других еластичних материјала53. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
49 Исто, 167. 
50 Исто, 168. 
51 Тако на пример, поља деловања за уметника Доналда Џада у контексту хијерархије облика су посматране 
као тоталитет по себи, које види као поље јединствене форме. У серијској структури у дијалогу са 
простором Џад дословно понавља градивни елемент, једноставан и основни, а без икаквог односа 
подређености, исто, 169. 

52 Исто, 169-170. 
53 Исто, 170. 
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Релација теме и трагања за ликовном формом  
 

  Монохромија примењена у раду Клавир у црном један је од параметара за 

постизавање и дефинисање форме музичке кутије, с намером да она у својој 

коначности не намеће идеју неке другачије стилизације. Сваки од три приказана 

клавира имају своје варијације у складу са простором где су реализовани и поред 

својих различитости обједињавају једну целину. Одлука да форма једног рада 

буде постигнута линеарним цртежом, а два монохромним односима потиче из 

трагања за сагласјем асиметричног ритма појављивања радова у амбијенту. Са 

поставком захтева у циљу непосредније и довољно динамичне комуникације: 

зидни цртеж – простор, зидни цртеж – гледалац, али и релације: зидни цртеж – 

простор – гледалац, окренула сам се изразу који нагиње геометријском свођењу и 

поједностављивању са што мање употребљених средстава, сматрајући да би 

било који вид оптерећивања садржаја, односно форме, водио ка удаљавању 

усклађивања интервенције и простора, па тако и утиска који би имао реципијент. 
 

 Неједнакост између објективно виђеног предмета и његове линеарне 

транспозиције Едгар Дега подржава у ставу да цртеж није форма, него начин на 

који се она остварује54. Јер, као што Пол Валери55 каже, ради се о две различите 

ствари које се виде: предмет у тренутку посматрања и исти предмет у тренутку 

цртања. Природу уметничког процеса, нарочито трансформације визуелне слике 

пре него што постане значајан симбол, у својој Педагошкој бележници из 1924. 

године анализирао је уметник Пол Кле. Кроз пластична поређења поставио је 

однос природе и уметности, објашњавајући да се уметничко дело ствара нужним 

искривљавањем природног облика, јер само тако и сама природа може да се 

препороди, а симболи уметности оживе56. За њега су линија (као мера) и боја 

(као квалитет и тежина) у процесу преображавања удружене у композицији која 

је и сама чин стварања57.  
 

 У контексту трагања за изразом кроз чисту форму, а према закону 

визуелне целовитости ’добре форме’, односно гешталт структуралној теорији 

                                                             
54 Протић, Миодраг Б, Облик и време, Београд, Нолит, 1979, 91.  
55 Valery, Paul, Degas, danse, dessin, Paris, Gallimard, 1965. y: исто, 91. 
56 Кле, Пол, Записи о уметности (избор и прев. Бојан Јовић), Београд, Езотерија, 1998, 47-48.	  
57 Исто, 53-55. 



	   38	  

перцепције коју наводи Шуваковић 58 , закон економичности подразумева 

становиште да опажајне целине теже да буду једноставне, правилне, симетричне 

и конзистентне. Блиско овоме, у гешталт психологији исти термин се односи на 

људску тенденцију да предмет који опажамо видимо као најједноставнију, 

најкомплетнију и најхармоничнију појаву, онакву какву би предмет ’требало да 

има’. Аутори Баухауса 59  су тако замисли концепта гешталт перцепције 

преусмерили и применили у поетички и продуктивни концепт, заснивањем рада 

уметника на експерименту, истраживању и анализи. Економичност обликовања, 

односно минимална употреба материјала у постизању предвиђеног ефекта, 

показала се као законитост принуде уравнотежења 60 . Створена је чувена 

функционална естетика у оквиру које сваки предмет или објекат обједињује 

чистоту облика, употребну логичност, једноставност израде и солидност61. За 

уметнике Баухауса захтев за рационалном анализом и синтезом процедуралних 

грађења уметничког дела и истраживања његових функција био је полазни услов 

за наставу и деловање у школи62. Принцип економичности се односио на 

минималну употребу материјала у постизању очекиваног исхода и стварању 

структура које имају нове облике. Сваки материјал се користио без отпада, ако је 

икако могуће, и без икаквог губитка у пуном искоришћењу. Материјал и 

простор, који регулишу састав, имали су свој унутрашњи узајамни однос. 

Негативни простор, дакле онај непопуњен, наметао се као креативни елемент63. 

И он је третиран материјалом. Сваки елемент или структурна компонента имала 

је улогу пуне ефикасности у компоновању. Економичност обликовања водила је 

ка испуњењу визуелног тоталитета минималним бројем елемената повезивања, а 

имала је за циљ да искључи спонтаност, интуитивност и случај. Овај приступ 

водио је заснивању теорије ликовне форме у аванградним школама, даљој 

                                                             
58 Гешталт теорију (нем. Gestalt, јединстена целина) су 1912. године увели Макс Вертхајмер, Вофганг Келер 
и Курт Кофка, у: Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 111. 

59 Баухаус (нем. Bauhaus), државну школу за архитектуру и примењене уметности,  основао је 1919. године 
архитекта Валтер Гропијус (Walter Gropius) у Вајмару у Немачкој. Школа је постојала у три немачкa 
града: Вajмару (1919-1925), Десау (1925-1932) и Берлину (1932-1933). Предавачи су били Пол Кле, 
Василиј Кандински, Јозеф Алберс, Ласло Мохољи Нађ, Пит Мондријан, Георг Муха, Наум Габо, Марсел 
Бројер и др. Из многоструких колективних активности које је развијао Баухаус произашао је модерни 
индустријски дизајн, у оквиру којег се и данас поштују начела јединства намене (функције), поштовање 
материјала и процеси серијске производње. y: Šuvaković, Miško, Kontekst i teorija Bauhausa, у: Šuvaković, 
Miško (prir.), Bauhaus, Ex-Yu recepcija Bauhausa, Orion Art, Beograd, 2014, 95-107 

60 Исто, 99. 
61 Батос, Славица, Писмо из Париза: Сликарство Баухауса, Београд, Политика, Култура, наука, уметност, 

10. август 2002, V. 
62Ласло Мохољи Нађ и Јозеф Алберс су у примарном курсу засновали рад уметника на замисли 
експеримента, истраживања и анализе, у: Miško Šuvaković, Kontekst.., нав. дело, 97. 

63 Spies, Wеrner, Albers, New York, Harry N. Abrams, 1970, 20.	  
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примени у стварању дела геометријске апстракције и проблематизовању 

гешталта у минималној уметности. 
 

 Уметност визуелног и ликовног обликовања заснованог на конструисању 

геометријских облика и структура унела је естетску примарност, неговање 

чистог погледа и јасног мишљења, неговање техничке реализације пројекта 

уметничког дела, као и развијање геометријских начела компоновања слике и 

структуре. Преокупација архитекстонско – конструктивистичких својстава 

присутна је у просторној проблематици цртежа Јозефа Алберса64. Вернер Спајс65  
 

    
50. Јозеф Алберс                               51. Јозеф Алберс                                       52. радови студената Ј. Алберса 
 

упућује да је уметник тематизовао питања која ангажују наше гледање/уочавање 

и наше разумевање. Геометријском игром представљао је амбивалентне форме 

које захтевају од нас да учинимо напор у проматрању. Тако се посматрањем  

његових  степенишних форми, реципијент  заправо колеба приликом усвајања ра- 

зличитих интерпретација. Оно што изгледа да у позадини искорачује напред, 

заправо се повлачи, или оно што изгледа као да се спушта, у ствари се уздиже. 

Сам степен неизвесности са различитим могућностима разумевања и 

турбуленцијама перцепције дао је заправо и међусобно уравнотежење. И Јоханес 

Итен66  је анализом дела из свих периода историје уметности тврдио да је 

геометријска структура својствена уметничком стваралаштву.  
 

Помињањем форме и трагања за њом кроз редукцију и прецизнио 

обликовање, геометријски и монохромијом дефинисано, дотаћи ћемо се нужног 

параметра коме тежи јасно дефинисан облик, а то је симетрија. Према студији 

коју износи Богдановић67, по правилу, што је облик прецизнији по свом настанку 

или изради то му је симетричност примеренија. Еманципацију аморфије аутор 

                                                             
64 Исто, 26. 
65 Исто, 26. 
66 Славица Батос, Писмо.., нав. дело. 
67 Богдановић, Коста, Свест о облику 1, Београд, Музеј савремене уметности, 1988, 74. 
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види као нужни пут ка симетрији, што може водити и ка геометријски изведеној 

форми. Аморфно престаје тамо где се зачиње ред, сређеност, осмишљавање 

функције и сврхе. О појму значења симетрије Рената Јадрешин Милић 68 

поставља два тумачења. Прво тумачење се односи на симетрију као сагласност и 

уједначеност у величини, облику и распореду делова са различитих страна једне 

равни, линије или тачке, тако да сваки део на једној страни има свог пара на 

другој. Друго значење најчешће подразумева симетрују као прави или прикладан 

међусобни однос делова једног тела или целине. Симетрија као универзални и 

организациони принцип у визуелизацији уметничког дела, подразумева 

тенденцију успостављања ритма и хармоније, идеју о геометричности, однос 

уређености размере и пропорција, однос између делова и целине69. Богдановић 

запажа да правилан ритам у распореду елемената око реалне или замишљене осе 

активира и правилност међупростора, односно празнине.70 Ауторка напомиње да 

тај свесни вид негације симетричности такође представља посебан вид симетрије 

и односи се на склад елемената и површина унутар уметничког дела. У 

контексту изграђивања и усклађивања целе композиције, а примењено и на 

сагледавање целовитости коју чине по форми три засебно створена рада у 

Музичкој школи, и Кандински71 запажа да је можда лакше тражити исти звук 

кроз различите облике, него настојати поново се изразити кроз понављање истог 

облика: потпуно исто понављање, по њему, превазилази наше моћи.  
 

 Формирање неког облика може уследити и као резултат експериментисања 

са материјалима, што трансформише и уобличава настајући облик. У 

коришћењу материјала који нису уобичајено употребљени у сфери технологије и 

уметности Јозеф Алберс је видео предност у креирању нових техника и нових 

могућности експресије. Тако је долазио до разноврсних варијација и решења у 

експериментисању са валовитим картонима, жичаним мрежама, целофаном и 

транспарентним материјалима, папирнатим тракама, новинама и тапетама, 

гумом, шибицама, грамофонским иглама и жилетима72. У едукацији је спроводиo 

                                                             
68 Јадрешин, Милић Рената, Појам симетрије као универзалног принципа пројектовања, Београд, Институт 
за архитектуру и урбанизам Србије, Архитектура и Урбанизам, бр.22-23, 2008, 87. 

69 Исто, 96. 
70 Тако о симетрији неједнаких површина у сликарству аутор даје пример сликарства Пита Мондријана, 
уколико се има у виду закон златног реза у целини видног поља садејства линије и боје. у: Коста 
Богдановић, Свест о облику 1.., нав. дело, 74. 

71 Кандински, Василиј, О духовном у уметности (прев. Бојан Јовић), Београд, Езотерија, 1996, 85. 
72 Wеrner Spies, Albers.., нав. дело, 28. 
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целовите и систематичне приступе у индивидуалним уметничким достигнућима 

у студијама од понуђених радних материјала и то је представљао један свеобу-

хватан визуелни тренинг. Једна од његових студенткиња, Ева Хесе, имала је 

праксу увођења вајарских и потенцијално неконвенционалних уметничких 

материјала  у  цртање  и  сликање,   што  је  утицало  да   мултидисциплинарни  рад 

 

                     
53.54. Ева Хесе                                                                                        55.56. Херман Глокнер  
 

доминира у каснијим савременим уметничким праксама. Данас је позната као 

пионир увођења материјала у рад као што су латекс, фиберглас и 

пластика/полиестер. У својим истраживањима цртежа и линија користила је 

каблове и конопце, што је значајно утицало на начин како материјали могу да се 

трансформишу променом њиховог контекста. То ју је упутило на рад у рељефу, 

као и стварању просторних цртежа. Превођење цртежа у други медиј добило је 

природан, непосредан ток чиме је створила и препознатљив сензибилитет73. 

Херман Глокнер је, на пример, за своје радове користио предмете које је имао 

при руци: канап, картон, папирнати тејп, шибице, пиљевину. Ове објекте је 

састављао на јединствен начин креирајући нешто потпуно ново. Слике су му 

претходиле такође цртежом чије су геометријске форме настајале кроз колаж и 

друге материјале74.  
 
 Развијајући своје циклусе експериментисањем, понављањем и употребом 

различитих и нових материјала, Јозеф Алберс се држао принципа варијације 

теме. Вредност се по њему одликује у супротстављеним, али подједнако важним 

приступима или решењима која се често разликују само у малим детаљима. У 

његовим раним циклусима постоји варијација скицираних структура које се  

концентришу на објекат. Он је креирао серије једне теме и заправо упућивао не 

само на индивидуалну слику, већ и на контекст у којем се она у варијацијама 

                                                             
73 Saletnik, Jeffrey, Josef Albers, Eva Hesse, and the Imperative of Teaching, Tate paper no. 07, www.tate.org.uk/ 

research/publications/tate-papers/07/josef-albers-eva-hesse-and-the-imperative-of-teaching 
74 Labouve, J, A History of Herman Glöckner, Austere, www.austere.co/a-history-of-hermann-glockner 
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појављује. По Алберсу, не постоји дефинитивно решење слике – једна слика 

постоји само у односу на другу75. Остварене серије у осмишљеним варијацијама 

први пут су констатоване у раду импресионисте Клода Монеа у којем се 

приказује природа и део урбаног пејзажа у различитим фазама дневног кретања 

сунца. Моне је постигао да нам се учини да разумевање слике зависи од оне 

претходне и оне следеће76. Довођење рада до серија и циклуса постаће начин 

размишљања и метод експериментисања многих уметника у медију сликарства, 

фотографије, филма, скулптуре, поезије, музике – у минималној, постминималној, 

процесуалној и концептуалној уметности. Уметничко дело тако није јединствен 

и целовит компонован комад, знак или звук, већ низ истих или различитих 

елемената који се понављају један за другим. За тај систематски рад рецепција 

појединачних делова није примарна, већ поступак којим су уведени у концепт 

целине. Рад у серијама карактеристичан је за трансформацију уметничког дела, 

као и целине, у поредак реда, као и фокусирање пажње са изгледа дела на његов 

концепт, јер дело својим визуелним изгледом указује на логику грађења особеног 

уметничког поретка. 
 

 Хрватски уметник Јулије Книфер градио је минималним средствима на 

својим сликама, скулптурама, скицама и зидним цртежима композиције меандра, 

мотив који представља форму без почетка и без краја, без напредовања или 

назадовања. Једноличним ритмом монохрохамтске редукције контраста црног и 

белог и строгог вертикалног и хоризонталног кретања плоха, настајале су модула- 
 

       
57.58.59. Јулије Книфер 
 

лације линеарне форме, а тиме и велики број варијација. Варијацијaма овде није 

циљ сам меандар, већ је меандар део процеса77. Још једанпут се можемо позвати 

на рад Јозефа Алберса који поставља тежиште на испитивања и истраживања 
                                                             
75 Wеrner Spies, Albers…, нав. дело, 10. 
76 Марцикић, Ивана, Ефекти конструкције простора у визуелним уметностима, [докторска дисертација, 
Библиотека Факултета примењених уметности], Београд, Универзитет уметности у Београду, 2002, 85.	  

77 Vijatovic, Zarko (comm. d’exp.), Julije Knifer. Le méandre est une forme de ma liberté [каталог изложбе], Paris, 
Le Galerie Frank Elbaz, 2015. 
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кроз експеримент, те се као исход процеса догађају бројне варијације. Аспект 

испитивања на дводимензионалном платну, Книфер преноси и у амбијент 

галерије, чији зидови више нису само поимани са узајамним релацијама 

димензије слике, већ су то просторна испитивања и нова разматрања ентери-

јерских условљавања, која активирају и постављају односе суседних зидова, 

сучељени квалитативно новим ритмованим варијацијама црне и беле линије. 
 

 Када су целовита слика или цртеж остварени употребом варијације или 

уређеног ликовног система у виду репетиције, унутар те јединствене ликовне 

целине, поред правилних смењивања одабраних елемената или организованих 

целина, постоји и просторни интервал, као контрастни елемент јединици или 

целини која се понавља. Овај просторни интервал активно учествује у 

организацији целе композиције и може бити различито вариран. У композицију 

се уз поновљене јединице уноси елемент сукцесивног гледања, који ми осећамо 

као временски. Пошто су простор и време корелати, свако ликовно дело и поред 

тога што је по својој природи статично, због активног учешћа овог просторног и 

временског интервала, добија на динамичности ритма. Репетиција је један од 

градивних елемената на коме почива развијање естетике склада и у архитектури, 

декоративној и примењеној уметности, дизајну, тако и фотографији, визуелном 

приступу у филму, а нарочито музици. 
 

 Понављањем ликовних елемената остварује се кретање, хармонија или 

јединство. Мотиви се могу посматрати као јединице узорка и често се називају 

патерни. У визуелним уметностима могу бити поновљени, копирани или 

распоређени различито у зависности од онога шта се жели постићи. Репетиција 

као поновна употреба облика, боја, или других ликовних елеменaта може да 

помогне уједињењу различитих делова у целину. Примери су бројни у оствареним 

правилним ритмовима. Али, понављање може бити ограничено и само на два 

елемента. Иако то није довољно да се створи одређени образац репетиције или 

испуњенији ритам, довољно је да изазове визуелни одјек и ојача или нагласи 

одређени аспект рада. Организован ритам унутар репетиције и груписања 

сличних мотива или елемената који се понављају без правилности, створила сам 

у свом раду одабирањем мотива авиона као патерна који су инкорпорирани и у 

зидним цртежима у Музичкој школи. Осмишљеном поставком неонских 

светиљки site specific радом на зиду, уметник Роберт Ирвин, иначе пионир у 
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истраживању интервенција светла и простора, добија ритам истих елемената 

који прекрива целу површину зида галерије и где се поставка може перцепирати 

као  целовито  формирани  исијавајући  цртеж. Пажљив  одабир  једног ready made 

 
       

60. Роберт Ирвин                             61. Владимир Перић         62. Предраг Нешковић           63. М.Црнобрња 
 

 

предмета као патерна, попут маказа, кључа, жилета или груписање старих 

играчака у инсталације нових контекста, у свом стваралаштву примењује српски 

уметник Владимир Перић, приступаjући инсталацији врло прецизним 

постављањем. У његовом раду су заступљене репетиције и варијације где је 

предмет као основна јединица велике ликовне форме третиран као естетски 

елемент, те нуди могућност модуларног надограђивања и простирања у 

бесконачност 78 . Веома ироничним значењима и поигравајући се са кичом, 

уметник Предраг Нешковић често приступа понављајућим исликаним цитатним 

мотивима којима обједињује визуелно поље. 

 

Ликовне структуре 

 

 Настанком уређених понављања, правилних мрежа цртањем или сликањем 

остварује се карактеристичан преображај линијског поретка серије у поредак 

структуре која прекрива површину. Геометријски тродимензионални предмети 

међусобно повезани у линијске, површинске или тродимезионално структуре тада 

стварају услове за настајање модула. 
 
 Реч структура примарно је почела да се користи у лингвистици кроз тзв. 

структурализам 1930-их година, а тек ју је касније Клод Леви-Строс79 увео у 

антропологију, што је отворило пут и ликовним теоретичарима за њену 

употребу. Замисао структуре применио је на истраживање друштвених односа, 

где се појам структуре не односи на емпиријску стварност, већ на моделе који су 

по њој конструисани. Истраживање структура нуди применљивост на најразли-

                                                             
78 Перић, Владимир, Репетиције и варијације [каталог изложбе], Пожега, Градска галерија, 2010. 
79 Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 331. 
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читије појаве друштва, културе и уметности, а не гради посебно подручје. Према 

Шуваковићу, структурализам не настоји да открива суштину појавности облика 

света, већ да ствара смисао у својим семантичким системима које придаје 

проучаваном објекту. У уметности се више покрета80 директно позивало на 

структуралистичку теорију. Уметничко дело се посматрало као модел елемената 

и њихових односа, а не као стваралачки интуитивни феномен. Уметнички 

поступак се према томе заснивао на формалним поступцима грађења, 

повезивањем елемената у одређени поредак односа (ликовних, просторних, 

просторно-временских, знаковних), а сам поступак грађења се називао 

структурирање дела. 
  

 Ликовне структуре су утемељене у сликарству, вајарству и графици, као и 

у новим дисциплинама које су настале увођењем неуметничких материјала 

(асамблажа, ready made објеката, инсталација, текстова или рукописа уметника, 

перформанса) 81 . Пиктурална структура се односи на вредносну плошну 

структуру композиције и ту постоји систем унутрашњих зависности елемената – 

од линије, шрафуре, тачке, мрље, рукописа, наноса боје и других различитости. 

Они граде смисао, значења и вредности слике или цртежа82. Добијена структура 

битно се разликује од стварања фактуре, као ликовно техничког поступка 

обраде површине. У сликарству то подразумева густ и дебео, импасто нанос 

боје четкицом, који је готово тродимензионалан и тактилан, као и лазуран нанос, 

који је прозиран и гладак. У традиционалном сликарству се лазуран премаз 

употребљавао за тамне тонове, а светли тонови били су третирани скоро 

рељефно. У вајарству се под фактуром подразумева начин употребе алата и 

трагова који остају при том моделирању. Можда ближе, појам структуре може 

бити доведен са појмом текстуре који се односи на карактер, самим тим и на 

квалитет површине која може бити пластичка (храпава или глатка), сликарска 

(зависно од различитих густина наноса потеза) и цртачка (када су цртачки 

елементи, тачка или линија различито употребљени за испуњавање површине). 

Ипак, стварање структуре више се односи на омеђено поље цртежа или слике 

које је имало један осмишљен или концептуалан приступ пре саме реализације, 

                                                             
80Неоконструктивизам, нове тенденције, постгеометријска апстракција, минимална уметност, постми-
нимална уметност, кинетичка уметност, исто, 332.	  

81 Исто, 330. 
82 Исто, 331. 
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увек позициониран у односу на друго поље или се појављује самостално у 

сусрету са амбијентом или подлогом. Структура на површини цртежа или слике 

не подразумева контурне линије, јер она сама гради облик. Линије се могу 

груписати густо или ретко. 
 

 Растер као мрежни систем структуре линија који формира цртеж или 

слику је принцип организације којим се површина прекрива једнообразним 

понављањем одабраног ликовног елемента или креираног патерна 83 . Тада 

кључни постају пресеци вертикалних или хоризонталних линија или самостална 

бојена поља која различито третираним правцима уређене структуре граде 

мрежу својим граничним линијама, као и равномерно понављани елементи који 

граде растер површину. У таквом систему, експресивни и субјективни чиниоци 

уступају место концептуалним аспектима структурирању плохе цртежа или 

слике. Замисао растера иницаран је у сликама Пита Мондријана и Тео ван 

Дусбурга и разрађен је у геометријској апстракцији, а наговештен је и присутан 

у делима многих уметника током 1960-их година84. Даћемо примере радова 

уметника који приступају принципу варијација, а који структуру и растер имају 

као принцип истраживања, обједињавајући већину појмова које смо наводили. 
 

 Како је већ поменуто, строге системе унутар концепта у својим 

реализацијама поставио је Сол Левит. Избегавао је да своје тродимензионалне 

радове назива скулптурама, већ се окренуо термину структуре, јер укључујући 

и  аспекте  слике и  аспекте  скулптуре издваја  нешто  треће: концепт рада. Као и у  
 

 
64-67. Сол Левит 

модуларним скулптурама, Левит примењује строго осмишљене принципе 

мишљења и анализа y зидним цртежима. Његова испитивања започињу стру-

ктурама  са  правим  линијама, којима  приказује  основне  комбинаторике  линија. 

На примеру квадрата исте величине, унутар њих исцртава структуре међусобно 

                                                             
83 Исто, 286. 
84 Исто, 286.	  
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другачијих конфигурација: вертикалним, хоризонталним и дијагоналним 

линијама. На сваком наредном следи извођење нових квадрата, системом 

комбинације поменутих примарних структура. Добија уређене растере, чији је 

вид организације поступног структурирања линија у осмишљеним правцима и 

сам разложени концепт.  
 
 Уметница Егнис Мартин је у свом суптилном раду оловкама и линијама 

поставила екстремне границе цртежа ограниченом палетом и геометријским 

приступом. Започела је 1960. године фино диференцирана, бледа, црно-бела 

платна са осетљивим мрежама, односно решеткама остварених графитним 

оловакама које као да лебде изнад основне боје, чиме је покушавала да подстакне 

перцепцију савршенства85. Линија и мрежа су постали основни елементи њеног 

уметничког дела. Њен  рад  је препознат као чиста апстракција у којој су простор,  
 

 
68. Сол Левит                       69. Ани Алберс                                                                      70. Егнис Мартин 
 

метафизика и унутрашња емоционална стања истраживани преко слике, цртежа 

и графике. Иако су је критичари приближили радовима минималистичке 

уметности, њени радови су садржавали мале недостатке приликом цртања у 

односу на очекивану перфекцију концепта, према чему се она односила лично и 

духовно. Ева Хесе је дефинисала реч шему као структуру, дијаграм и то је била 

форма  и  концепција  заједничка  свим  члановима  Баухаус  класе  1927.  године86. 

Равномерно распоређена мрежа и у цртежима и скулптурама код уметнице 

суштински се формира у прецизном планирању и строгости, укључујући и њен 

избор материјала. Она је користила материјале како би експериментисала са 

структурним својствима гуме, папир-машеа, метала и других. Роберт Морис, 

познат по замисли и реализацији тродимензионалних облика, у исто време је 

истраживао са комплекснијим геометријским структурама и структурама од 

                                                             
85

 Searle, Adrian, Off the Grid: the quiet, controlled paintings of Agnes Martin, United Kingdom, The Guardian, 1. 
june 2015, www.theguardian.com/artanddesign/2015/jun/01/agnes-martin-review-tate-modern-grid-paintings 

86
 Saletnik, Jeffrey, Josef Albers, Eva Hese and tne Imperative of Teaching, Tate Papers no. 7, London, Tate, 2004, 
www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/07/josef-albers-eva-hesse-and-the-imperative-of-teaching 
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стаклене вуне. Рад Робертa Рајманa излази из оквира који поставља класичне 

разлике између уметности изражену кроз објект и кроз слику, између структура 

и орнамента, наглашавајући уместо тога улогу перцепције и контекста као важне 

игре у стварању естетског доживљаја. У својим радовима користио је белу боју 

на квадратном платну, папиру, металу, пластици, дрвету – искоришћавајући 

могућности нијансираних ефеката светлости и сенки које анимирају његов рад. 

Уносећи разноврсност у формате, ритмове, пигментне растворе, рамове, повр-

шине, настојао је да укаже на комплексност ликовне текстуре беле површине87.  
 

 
71. Егнис Мартин                  72. Ева Хесе                           73. Ричард Лонг            74. Ева Хесе  
 

Многи уметници су наставили да продубљују принципе структуре и растера у 

својим поетикама, те су до данас примери бројни. Амерички уметник Рој 

Лихтенштајн се у својој поп-арт поетици ослањао на мотиве из масовних медија, 

стрипа и производа потрошачке културе, увек оивичене јаком контуром. У 

слици интензивних боја користио је разложене графичке растере, у виду тачке и 

линије. Стваралаштво уметника Ричарда Лонга засновано је на раду у природи 

где усклађује своју интервенцију са природним одликама окружења. Са друге 

стране, он природне материјале уводи у галерију где се у многоме препознаје 

принцип уређених структура груписањем природних материјала. Рад новијег 

датума је његов зидни цртеж у атријуму пословног простора зграде пројектоване 

у сведеним линијама и формама88, у који је унео своју поетику. Иако се највише 

бавио кружним формама у својој уметности, овде је видео логику коју налаже 

сама гравитација – вертикалу 89 . Остварио је цртеж јединственим широким 

вертикалним линијама изграђених од воде и земље90. Пажљивим наносима ове 

мешавине створио је мноштво кружних трагова руку и прстију који сачињавају 

изграђену структуру сваке траке понаособ, а растер у целини као принцип рада. 
                                                             
87 Дени Лoр, Историја..., нав. дело, 138. 
88 Зграду Hearst Tower на Менхетну у Њујорку пројектовао и дизајнирао архитекта Норман Фостер 2006.  
89

 Amado, Norberto López (dir.) and Carlos Carcas, Cuanto pesa su edificio, Señor Foster? [документарни филм,  
   78 мин], Russia/España, Art Commissioners-Aiete Ariane Fims, with Canal+ and TVE, 2010. 
90

  Уметник је направио мешавину блата из реке Хадсон у Њујорку и реке Ејвон у великој Британији, исто. 
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Појавност ликовних структура y виду текстуалног записа 

 

 Осим употребе разноврсних техника приликом стварања структуралних 

површина у цртачком или сликарском поступку, те коришћење и аплицирање 

готових или индустријских материјала, у својим радовима изграђивала сам 

структуре и форме рукописом или на писаћој машини. Рукопис или текст не мора 

 

 
75-78. Цитати - Пекић. 

нужно да исказује замисао самог текста, већ он представља визуелни предложак 

структуралне интервенције, поредак из којег се ишчитава принцип структуре, 

патерна, серије. Употреба, правци и квалитети наношења пружају широк дијапазон 

могућности, једнако као и комбиновање ликовних елемената цртачким прибором. 
 
 Нарочиту културу лепог писања, које је по себи декоративно, пронаћи ће 

се у калиграфским траговима источних народа. Како Владан Радовановић 

запажа 91 , изразиту апстрактну декоративност поседује арапско писмо, што 

доприноси укупном сликовитом изгледу, будући да ислам забрањује прикази-

вање живоликих форми. У односу на латинично писмо, коришћено обилато у 

дизајну, арапско писмо није круто, у визуелном појављивању има искорачења у 

облости и не доминира вертикалност која често може допринети строгости. 
 
 У заоставштини средњовековног ликовног и примењеног наслеђа 

репетицијом орнамената постизали су се јединство и лепота, али бих овде 

издвојила примере, који свакако не могу бити окарактерисани ни концептуалним 

ни ликовним приступом, већ снажним позивањем на посвећеност хришћанском 

страдању. Илуминације и манускрипти обједињени у Књизи оданости, Егертон 

182192 на појединим страницама приказују изузетне примере те побожности и 

оданости, апострофирањем огромног броја готово правилно распоређених капи 

                                                             
91	  Радовановић, Владан, Воковизуел, Нолит, Београд, 1987, 23.	  
92 Сматра се да су ови средњовековни рукописи настали 1490. године, по иницијативи једне жене из 
области Кент у Великој Британији, у: A Book for Devotion: BL MS Egerton 1821, Cataloge of Illuminated 
Manuscripst, The British Library, www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourKnownC.asp 
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крви. Почиње странама које су обојене у црно, по којима су велике капи 

исликане. Потом следе странице потпуно прекривене црвеним стилизованим 

капима на такође крваво црвеној позадини. Према текстовима позносредњо-

вековних рукописа о побожности ове опомињујуће и узнемиравајуће декорације 

представљају Христове ране од страдања и има их на десетак узастопних страна, 

а укупно око 540. Осим контекста страдања које изазива емпатију, 

страхопоштовање и побожност, репетиција која је ликовно јасно уочљива 

доприноси свакако утиску драматичности, с намером да изазове поменута 

емоционална и духовна стања. Према напоменама, постоје претпоставке да се 

побожност примала директним физичким контактом, додиривањем и 

љубљењем, што се према знаковима оштећења може и наслутити. 
 

       
            79. Егертон 1821                                                          80. Егертон 1821 
  

 У илуминацијама, дрворезима, гравирама и литографијама годинама 

уназад била је присутна тенденција развоја ликовних особина самих слова у 

графичким и ликовним обликовањима, али су ретко била третирана као главна 

ликовна тема93. Радовановић помиње Фернара Лежеа као једног од сликара који 

је први посветио пажњу слову у ликовном смислу94. Даље наводи да је помак ка 

сарадњи уметника из различитих области уметности допринео да сродност 

између литературе и графичких уметности, као и поезије, калиграфије и 

типографије, постане све ближа. Објашњава да су слова често сведена на 

најнужнија геометријска обележја и рађена као ликовни објекти. Могу бити 

неоптерећена читљивом поруком или посебним значењима, иако теже да уведу 

лингвистичке елементе у ликовни простор95. Значајно је поменути изложбу 

                                                             
93 Вадан Радовановић, Воковизуел.., нав. дело, 19. 
94 Поред илустрација за текст Блеза Сандрара Крај света како га је филмовао анђео са Нотрдама, Ф. Леже 
је третирао слова на слици Мртва природа (1913) као објекте у перспективи, као што их уводи и у филм 
Механички балет (1924), исто, 19. 

95
  За наклност према словима аутор наводи Пола Клеа који је бојио слова и тиме чинио раздвајање бојених  

      површина, или је користио идеограме и пиктограме као интегралне елементе у својим радовима, исто, 20. 
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Поеми мурали Карла Белолија из 1943. године у оквиру које је уметник поезију 

ставио у простор у виду зидних песама96, чин за који Радовановић сматра да је 

Белоли видео визуелну димензију у поезији једнако као што су то дали 

примерци типовизуелних страница у италијанском часопису Лацерба97. Часопис 

је био блиско повезан са уметницима футуризма и онима који су носили искуства 

обогаћена израдом колажа. Након 1950-их и током 1960-их година у ликовном је- 

зику наћи ће се и писаћа машина, типографија, приказан текст прожет контекстом,  
 

 
81. Карло Белоли                                 82. Роберт Смитсон                                      83. Џозеф Кошут 
 

али и једно слободно организовање апстрактног визуелног језика, где се 

нечитљивост задржава у домену чисто визуелног. Текстуалном уметношћу, 

односно развијањем проблема визуелне уметности у медију текста како 

дефинише Шуваковић98, бавили су се уметници концептуализма. Група Art & 

Language 1970-их година разматрала је могућност излагања текста и есеја у 

галерији на начин како се излаже визуелни уметнички рад, али аутор констатује 

да је концептуалним уметницима визуелни изглед есеја неважан, већ је за њих 

важно да он буде читљив99. Велику пажњу статуса текста као концепта и 

уметничког дела посветио је уметник Џозев Кошут, који је запис излагао 

третирајући га као ready-made 100 , у виду неонског записа, на рекламним 

записима у јавном простору у виду текстуалних инсталација или је креирао 

читав текстуални амбијент који је прекривао текстом у коме су све реченице 

прецртане, али које су и даље читљиве101. Простор којим се Владан Радовановић 

као уметник бави односи се на систем страница књиге, односно листа папира, 

унутар којег је физичко стање слова третирао као ликовну вредност, схематску 

конструкцију сачињену од речи или пак као ритмичко-метричку артикулацију 

                                                             
96

      Poniž, Denis, Antologija konkretne in vizualne pozije, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1978, исто, 31.	  
97

      Исто, 31. 
98

        Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 340. 
99    Исто, 340. 
100  Речничку дефиницију конкретног или апстрактног појма је снимао и изложио, исто, 341. 
101

  Текстуални амбијент Нула и Ништа из 1985. године сачињавале су тапете са текстовима из дела 
Сигмундa  Фројда, исто, 341. 
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целовитог текста102. И у постмодерној уметности је карактеристична текстуална 

пракса 103  као што су то на пример мимезиси рекламних постера Барбаре 

Кругер104. 
 

 Вратимо ли се изнова у неко раније време можемо навести занимљивe 

примерe рукописа швајцарског писца Роберта Валсера и америчке песникиње 

Емили Дикинсон, посматране као ликовни исход посвећености и поклањања 

посебне пажње визуелној димензији записа. Вероватно су књижевници имали 

нарочит однос према својим текстовима, али их је кураторка изложбе Pencil 

Sketches Клер Гилман105 презентовала публици на посматрање, размишљање и 

процену да ли ови визуелно аутентични примерци интимних испољавања 

обухватају димензије и текста и цртежа. Ауторка је запазила да су обоје развили 

нарочит начин писања, који је резултирао у раду зачуђујућу визуелну сложеност. 

Валсер је писао сићушним загонетним рукописом на уским тракама папира, 

признаницама и пословним визит картама употребљавајући застарели немачки 

алфабет који је дуго времена сматран неразумљивим. Слично томе, Дикинсонова 

је стављала своје разнолике поетске фрагменте на пажљиво цепане делове 

коверата, новинских чланака и папира за писање. Џошија Мекелини, у есеју који 

прати каталог изложбе106, наводи да њихови рукописи могу бити нешто ближи 

уметности и цртежу, јер правећи нацрте оловком на папиру, код оба аутора везе 

између њиховог језика и физичке манифестације су комплексне и испреплетене. 

Остављају нас са текстовима који се морају гледати, а не само читати. Може се 

закључити да су писци имали свест о визуелном, нарочито тиме што су 

припремали папире за писање, тако што су их намерно секли или савијањем 

обликовали пре него што би на њима почели да пишу. У случају Дикинсонове, 

важност ових архивских материјала односи се на базу језика, извесних пејзажа 

и облика, у оквиру којих је писала или које је стварала писањем, а код Валсера 

на скуп интензивних апстракција, конструисаних од речи на тему прозаичне 

                                                             
102

    Уметник је место сопствене поетике у садејству речи, звука и лика, областима чијим се граничним 
подручјима и бавио, означио термином воковизуел, употребљавајући најпре синтагме реч-лик-звук и 
лик-значење-звук, а потом и вербо-воко-визуел, у: Владан Радовановић, Воковизуел..., нав. дело, 5-6.	  

103    Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 342. 
104  Ђурић,  Дубравка,  Феминистичка  пракса,  Женске студије 2/3, Београд, Центар  за женске студије, 1995,  
      www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-2-3/259-femi 

nisticka-umetnost 
105  Gilman, Claire, Dickinson/Walser: Pencil Sketches [каталог изложбе], The Drawing Center, New York, 2013. 
106  McElheny, Josiah, Visual forms for words: Overlaps of art and literature in Emily Dickinson and Robert 

Walser, y: Claire Gilman, Dickinson.., нав. дело, 23-25, 51-72. 
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свакодневнице. Ефемерни радови на папиру који су тајновити и готово 

дражесни, заправо су творевине удружених форми које говоре о специфичности 

језика и напетости између речи као представе и речи као посебног објекта, 

између речи као недвосмислених значења и речи које постају апстракција. Емили 

Дикинсон  је  обликовала  папире  на  којима  јe  писала,  повремено  чак  и  налик 

 

 
     84. Роберт Валсер                                           85.86. Емили Дикинсон                             87. Роберт Валсер               
 

оригамију, а исписивање је често бивало у одређеним облицима, слично ономе 

што ће касније радити уметници Флуксуса107. Својим записима пројектовала је 

тренутке својих мисли прекинутим линијама, модулираним ивицама и обликом 

папира, што изазива интерактиван начин не само њеног писања већ и 

појављивања на папиру. Насупрот Дикинсонових динамичних облика, Роберт 

Валсер је својим писањем на пресавијеним картама, признаницама и 

календарским странама, визуелно увећао графички аспект брзог исписивања 

оловком, за њега специфично минијатурним рукописом. Понекад су облици 

делова текста одјек форме која већ постоји на картама, понекад су само блокови 

текстова, а понекад се смер мења у односу на форму папира.   
 

 Исписивање текста руком може се уважити као ликовна структура у 

фотографији и филму, где се аутори позивају на визуелну димензију древних 

писама и културе калиграфије. Тако ћемо на фотографијама из серије Women of 

Allah код Ширин Нешат срести арапско писмо преко лица, руку и ногу где у 

паралели са оружјем испитује сложеност идентитета жене у муслиманској 

култури и виђење ове културе кроз призму западне свести. Такође, у филму 

                                                             
107  Fluxus, неоавангардни уметнички покрет који је деловао после 1962. године у Сједињеним америчким 

државама и Европи, карактеристичан по синтези разнородних уметничких дисциплина, близак са 
неодадом, хепенингом, mixed medijem и експериментима у визуелној поезији, у: Мишко Шуваковић, 
Појмовник.., нав. дело, 101. 
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Pillow book108 редитељ Питер Гриневеј, ослањајући се на поезију, сликарство и 

уметност калиграфије далекоисточњачких традиција, користи опсесивно 

исписивање реченица јапанским писмом, којим љубавници тело и кожу 

третирају као странице књиге. Тиме сликовито приказује животне приче препуне 

мистичности, страсти, експеримената, лутања и снова. У оба случаја обликовање 

текстова условљено је формом тела, што са свешћу о покретљивости 

исписивања у статичном приказу и учешћем покрета у филмском кадру 

доприноси динамизацији појаве структура унутар компонованог формата. 
 

 
88.89. Ширин Нешат                                              90.91. Питер Гриневеј 

 

Ишчитавање ликовних структура y фотографији 

 

 Поред структура у ликовним уметностима које су у различитим 

техникама темељно истраживане, оне се могу препознати и у фотографијама. 

Међусобни односи скупина понављајућих елемената допринели су да се и 

фотографија више не доживљава као нужни медиј за неке од традиционалних 

тематика (портрет, документ друштвених и социјалних догађања). Тако је Пол 

Странд109 у обичним предметима, сенкама ограде или терасе, двориштима или 

погледом на куће преко ограде, запажао естетски значајно привлачне форме. 

Намерно избегавајући ефекте перспективе, доводећи елементе кроз један 

ритмички образац у плошне равни, које не захтевају ни површинску текстуру ни 

фине детаље, долазио је готово до поимања апстрактног мишљења цртежа. 

Александру Родченку110 је ракурс био један од важних компоненти субјективног 

кадра. Одступао је од осе нормалног, природног погледа и просторно логичне 

оријентације. Закорачио је у домен горњих и доњих ракурсних виђења и тако 

поставио нове визуелне односе. Естетску вредност носе изузетна ликовна 

                                                             
108  Greenaway, Peter (dir.), The Pillow Book [играни филм, 126 мин.], USA, Kasander&Wigman Productions, 

Woodline Films Ltd, Alpha Film Corporation и др, 1996. 
109  Gernsheim, Helmut, Alison Gernsheim, Fotografija, sažeta istorija (prev. Mirjana Rajković), Jugoslavija, 

Beograd, 1973, 191. 
110  Лавре́нтьев, Алекса́ндр Никола́евич, Ракурси Родченко, Москва 1992. 
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решења у наглашеним ракурсима, често дијагоналним компоновањима и  

коришћењу  фотографисаних мотива као структуре.  Родченко је направио серију 

фотографија у ауто-заводу АМО. Као и на ранијим, и овде је експериментисао са 

угловима фотографисања и са искошавањем фотоапарата. Примењивао је крупне 

кадрове, одабирајући мотиве попут механизама, овалних шрафова и зупчаника, 

постављене један изнад другог или један поред другог. То је доприносило 

стварању утиска монументалног, али и добијања вредности ликовних структура.  

Понављање  зубаца или различитих група шрафова умањивало је документарност 

 
 

 
92. А. Родченко                     93. А. Родченко                      94. П. Старнд                   95. Л. Мохољи Нађ 
 

која је пак остајала у називима, али се постизала нова визуелност у ликовним 

тензијама. Паралелни гајтани из радио-центра који се простиру у страну ка зиду и 

затим настављају уз зид на горе, а са апстрахованим репером реалне ситуације, 

такође носе извесну структуру. По начину кретања гајтана и по углу снимања, 

сличне су слетске свечаности где су људи у колони у правилним растојањима. 

Временска удаљеност постоји, али, карактеристичан сензибилитет Родченковог 

посматрања, кадрирања и свођења се не мења. Чувеном фотографијом Chairs at 

Margate Ласло Мохољи Нађ се поиграо односом негатива и позитива, али кроз 

упоредне позиције празних лигештула од белог платна смештених по дијагонали 
 

 
96. А. Родченко      97. П. Старнд                                             98. Брасаи                  99. Х. Шардин 
 

формата, наспрам хоризонталних редова столица у којима људи седе окренути 

леђима, одевени у тамну одећу са шеширима на главама. У фотографији 

Распоред температуре око загрејане металне цеви111 професора Хуберта Шар-

дина уочени су ликовни односи блиски оптичким експериментима, а настали су 

као споредан продукт научних испитивања. Иако се фотограф Брасаи није бавио 

                                                             
111  Helmut Gernsheim, Fotografija.., нав. дело, 244. 
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структурама у фотографији, у примерима ноћних серија фотоапаратом забележио 

је стварање истих у оквиру приказаних калдрма које дају разноврсне рефлексе 

светлости. Постигнуте су апстраховане слике са различитим вредностима црне. 
 

Ишчитавање ликовних структура y филму 

 

 Препознате структуре и репетиције обилују у експерименталним и 

играним филмовима и музичким спотовима, што може допринети интензивном 

визуелном садржају. Ликовни простор обогаћује филм фином динамиком на 

специфичан и поетски начин и чини нарочитим изражавања стања или драмских 

сучељавања. 
 

У филмовима руског редитеља Андреја Тарковског постоје бројни кадрови 

који могу бити окарактерисани као ликовне структуре и који садрже снажне 

визуелне димензије. Аутор их је највише проналазио посматрајући природу. У 

филму Иваново детињство112 постоји сегмент сећања малог Ивана, када се коњи 

мокри од кише приближавају просутим јабукама на обали реке. Кадар коњске 

главе у близини и нешто даље другог коња са мноштвом малених згуснитих 

облика дају интензиван визуелни доживљај. Односи масе главе и простора који 

заузимају јабуке су чисти, јасни, снажни. У истом филму, тренуци мира наспрам 

трагичне ратне приче осећају се у структури која сачињавају беличаста стабла 

бреза у шуми. Правилна ређања усправних стабала постижу и графицизам у 

црно белој плошности, где је трећа димензија готово само наговештена 

незнатним смањивањем стабала. Сцена с почетка филма Андреј Рубљов113 у којој 

се крећу три монаха по пољу, исечена трава груписана у ниске криве пластове и 

оштри пљусак кише који их ту затиче чине утисак као да се и сама тела крећу 

унутар цртежа. Чувена сцена је када млади помоћник Фома пере четкице и 

слуша разговор двојице монаха иконописаца Андреја и Теофана, у којој се 

камера са лица младића креће преко руку и запрљаних четкица ка плитком току 

реке, где прати и трагове боје који отпадају са четке, али и нежно кретање густе 

дуге траве која је у потпуности сабијена под водом. У филму Огледало114 

ширина поља добија на својој ликовној структури када ветар у оквиру дугог 

кадра на тренутак покрене сву траву у равномерном ритму. Моменти када у 
                                                             
112  Тарко́вский, Андре́й Арсе́ньевич (ред.), Иваново детство [играни филм, 84 мин], Россия, Мосфильм, 

1962. 
113	  	  Тарко́вский, Андре́й Арсе́ньевич (ред.), Андрей Рублев [играни филм, 205 мин], Россия, Мосфильм, 1966.	  
114  Тарко́вский, Андре́й Арсе́ньевич (ред.), Сталкер [играни филм, 163 мин], Россия, Мосфильм, 1979. 
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филму Сталкер115 три главна актера улазе унутар Зоне и затичу групације 

светлог песка која више подсећају на пејзаж или кад ту почиње да цури и вода, 

ликовне структуре одвијају се мирно и битни су чиниоци у визуелном, 

ликовном, али и психолошком аспекту сцене. 
  

У филму немачког редитеља Вима Вендерса Небо над Берлином116 у 

сцени док старац Хомер трагајући за предратним градским тргом 

Постдамерплацем наилази на запуштено и обрасло поље уз Берлински зид, док 

се чују његове мисли, појављује се јато птица које синхронизованим летењем у 

различитим правцима формирају и један предах слободе. Суптилна мењања 

подсећају на цртеж који је сав у настајању, готово анимиран. Аудио структура у 

истом филму постигнута је у библиотеци док протагонисти филма, анђели, 

веома брижљиво ослушкују мисли присутних људи у циљу чувања осећања кроз 

време. Усложњавање тих шапата може имати своју паралелу  у  ликовном језику.  
 

 
100.101.102. Андреј Тарковски                                                                                              103. Ширин Нешат 

 

Иранска визуелна уметница Ширин Нешат у својим кратким филмовима и видео 

инсталацијама који се односе на друштвене, културне и верске кодексе у 

муслиманским друштвима, постиже снажне визуелне контрасте прочишћеним 

ликовним језиком. Веома пажљива, али и строго дефинисана композиција је 

увек присутна, а односи светло тамног, групације мушкараца у белом, а жена 

одевених у црно, уз сву драматичност и изражајност мимике ликова, доприносе 

тензији традиционалне, али изузетно осетљиве релације мушког и женског. У 

аудио видео инсталацији Занос117 слушајући наратора док интерпретира причу из 

Курана o греху изазваном жељом, у џамији је црном тканином издељен простор 

у којем у једном делу жене прекривене црним тканинама клече, а у другом 

мушкарци одевени у беле кошуље седе. Правилне групације које формирају 

                                                             
115  Тарко́вский, Андре́й Арсе́ньевич (ред.), Зеркало [играни филм, 108 мин], Россия, Мосфильм, 1975. 
116  Wenders, Wim (reg.), Der Himmel über Berlin [играни филм, 128 мин], Road Movies Filmproduktion, Argos 

Films, Westdeutscher Rundfunk, Wim Wenders Stiftung, USA, 1987. 
117  Neshat, Shirin (dir.), Fervor [двоканална видео / аудио инсталација, 10 мин], USA, California, Santa Monica, 

Wexner Center Foundation, Clumbus, Ohio / Peter Norton Family Foundation, 2000. 
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својим положајима тела постављају наспрамне структуре које је једноставно 

ишчитати ликовним приступом. Додатни динамизам структура доприносе и 

кретања камера које се на подељеном екрану крећу у супротним правцима, као у 

огледалу. Групације ових тела снимана окренутих леђа делују као да се прибли-

жавају једна другој, а затим видљивих лица са озбиљним изразима, док се 

камере опет крећу у наспрамним правцима, као да се удаљавају једни од других. 
 

Формирање структура груписањем предмета 

 

 Како је у ранијем поглављу подробније изнето о настанку и увођењу 

појма структуре, а нарочито o доприносy који су дали Сол Левит и уметници 

минимализма, препознају се и појаве које се догађају када се осмишљеним 

груписањем одабраних материјала или предмета догађа формирање ликовне 

структуре у простору, а тактилним квалитетима поседују блискост са поимањем 

вредности фактуре у скулптури. Тако је британски уметник Ричард Лонг форми- 

 

         
                      104. Сол Левит                        105.106. Ричард Лонг  
                             

рао линију / стазу од груписаних и пажљиво распоређених четвртастих комада 

камена у једној равни без међусобног преклапања. Изложена у галерији, инста- 

лација концептуално позива на пејзаж, док ce у природном окружењу овако 

организована стаза изнова појављује, али је доминантно грађена ликовним при-

ступом. Савремени  кинески  уметник  Ај Вејвеј  се често изражава мноштвом еле- 
 

          

107 -110. Ај Вејвеј                                                                                 

мената, као на пример када у оквиру амбијенталног рада Sunflower Seeds 

поставља сто милионa малих скулптура љуспица семенки сунцокрета ручно 

израђених и исликаних у порцулану у природној величини. Иако изгледају 

готово идентично, заправо је сваки јединствен комад, чиме аутор поставља 
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улогу појединца у односу на колектив и директно коментарише социјална, 

политичка и економска питања, релевантна за савремену Кину. Такође, 

емотивним радом формираним од 5355 руксака  симболизује  број  убијене  деце  

од  земљотреса у провинцији Сечуан. Поставком правилно слаганих руксака са 

квадратним мотивом директно позива на одговорност такозване tofu јефтине 

градње школа која је допринела овом страдању. Колумбијска уметница Дорис 

Салцедо, одговарајући на архитектонске, географске и политичке околности, 

интервенише у јавном простору site specific инсталацијом сазданом од груписаних 
 

       

111.112. Дорис Салцедо                                                113.114. Фабио Маури 
 

предмета, мноштвом столица на запуштеном грађевинском земљишту између 

две зграде које су у прочељу у истој равни. Стотине густо збијених личних 

кофера у виду високог зида поставља у галерији уметник Фабио Маури, као 

спомен погинулим током Другог светског рата у Аушвицу, али позива и на 

актуелне кризе везане за миграције становништва изазване ратовима. Изразом 

блиским овим уметницима, своје Суперструктуре118 од одбачених елемената 

дрвне грађе и ентеријера кућа и станова гради српски уметник Бранислав 

Николић. Пажљиво комбинујући сав прикупљен материјал, својеврсним 

принципом колажа он склапа, закуцава и гради осмишљене структуриране 

просторне форме за одабрани амбијент и остварује духовит карактер нових 

односа фрагментарно одабраних елемената. Метафору привремених објеката 

егзистенцијално и социјално угрожених структура друштва поставља паралелом 

кроз ограничено временско трајање уметничког иступања у галеријском простору.  
 

 Осмишљеним распоредом већег броја огледала у јавном простору ликовно 

се може остварити формирање структура, не само статичним фрагменталним 

погледом на простор услед репетиције рефлектованог природног или урбаног 

окружења, већ учешћем и физичким померањем посматрача, када се ствара интер- 
 

                                                             
118  Суперструктуре, самостална изложба Бранислава Николића, амбијентална поставка, Салон Музеја 

савремене уметности, Београд, 2016. 
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115.116. Јеп Хајн                                                                      117.118. Арно Лапјер  
 

активно формирање патерна. Осим тога, рад ове врсте инсистира на дијалогу и 

истовремено ангажује више чула гледаоца. 
 
Структурe y музици 

 

 У контексту структура које се у овој студији издвајају, паралела са 

појавама у музици може се поставити у грађењу звука и музичке композиције 

кроз приступ понављања. Репетиција је укорењен облик интерпретације звукова 

још од музике константног ритма примитивних заједница, када је веза магије и 

звука прерастала у везу религије и музике, и може се наћи у свим жанровима. 

Аналогни елементи у овом трагању могу се сагледавати кроз густину 

понављајућих нота, музичких деоница организованих попут патерна, примену и 

распоред пауза, разноврсност ритма. Композитор Арнолд Шенберг је увео 

додекафонију119 и пантоналност120 што представља један од кључних момената у 

20. веку у превазилажењу мелодијског и хармонијског континуитета. Мелодија 

је тиме стекла неограничену еластичну моћ, односно ширење и скупљање у 

најразличитијим интервалима. Тако је настала серија, организациони принцип у 

којем једнакост дванаест тонова у хроматској лествици, ритам и паузе постају 

структурни експресивни елементи нових звучних грађевина121. Минимализам у 

музици 20. века се репетитивношћу окретао ка медитативном и екстатичком 

принципу, непосредно се обраћајући комплетној доживљајној моћи рецепције, а 

не само сазнајно-сентименталној122. Нови концепт изградње музичке форме који 

се темељи на репетицији и преплитању музичких образаца дао је Тери Рајли, 

најпре композицијом In C из 1964. године намењеној било којем инструментал-

ном саставу123. Рајлијева хипнотичка и механичка репетитивност, полиметрична 

                                                             
119   Дванаестостепена музика, у којој су 12 тонова међусобно удаљени за полустепен и обухватају интервал 

октаве, али се прихватају као потпуно једнаки. у: Лучано, Алберти, Музика кроз векове (прев. др Иван 
Клајн), Београд, Вук Караџић, 1974, 282-283. 

120   Према Шенбергу - напуштање, неразликовање тоналитета, исто, 283. 
121   Исто, 283. 
122   Ковач, Борис, Нови ритуал, једно поетичко мишљење (нове) музике, Едиција Шум, Ниш, 1990, 75. 
123  Композиција In C састоји је из 53 музичка обрасца, који се могу понављати неодређен број пута. 

Музичари започињу свирање у различито време, обрасце свирају назначеним редом, али неки од њих 
могу бити и прескочени. Сваки извођач одлучује који ће образац свирати. Композитор је ипак назначио 
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и вишеслојна текстура и оријентални призвук водили су ка истраживању нове 

тоналности и успостављању нове визије савремене музике, другачије од оне коју 

је понудила европска музичка авангарда после Другог светског рата. Ова 

композиција, уз дела Филипа Гласа, Стива Рајха и Џона Адамса заснована на 

истом принципу, променила је ток музичке историје у 20. веку и инспирисала 

стваралаштво не само аутора уметничке, већ и популарне музике. 
 

 Електронска музика 1950-их и 1960-их година унела је значајне новине, 

које ће до данас имати своја развијања и у сједињавању са визуелним. Нови 

концепти музичких композиција заснованих на математичким принципима, 

звуцима машина или генераторима случајности, уз појаву електронског клавира 

и аналогног синтисајзера, допринели су да електроника залази и у домен 

модерне музике. Софтвери нових технологија и постпродукција пружили су 

огромне могућности модификације звука и настајања музике. Електро пионири у 

остаривању аудио визуелног концепта су немачки бенд Крафтверк124, чији се 

текстови, уобличени у ритмичким структурама и у минималној форми, баве 

европским урбаним животом и модерном технологијом. Експериментишући 

електроником, ритам машином и уобличавајући глас и звук дигиталним 

технологијама, започели су нову револуцију у поп музици. Живи концертни 

наступи, праћени осмишљеним визуелним минималистичким и сведеним 

колористичким формама у репетицијама, носили су у себи и димензије високо 

естетизованог перформанса. Уз дигитални звук 1980-их година настаје техно 

музика која ће уз све своје модулације и поджанрове бити и те како праћена 

музичким спотовима, који се до данас развијају у редитељским или уметнички 

концептуалним приступима високе продукције.  
 

 

119.120.121. Kraftwerk 

                                                                                                                                                                                
да разлика у броју образаца који звуче истовремено не би требало да буде већа од три. Обичај је да један 
од извођача свира тон С-е у осминама нота током целог извођења. Овај слој фактуре назива се пулс. 
Трајање композиције није одређено и може бити између 15 минута и неколико сати. у: Поповић, Бранка, 
Клавирске метаморфозe – Тери Рајли: In C-е [радио емисија], Београд, РТС, Радио Београд 3, 10. 2. 2014. 

124   Kraftwerk, електро поп бенд формиран 1970. године у Дизелдорфу, в. www.kraftwerk.com 
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Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком  обележеног  простора 
 
 
 
 Разматрање и анализа спроведене поставке, интервенције зидним 

цртежима у простору Музичке школе Мокрањац, упућују најпре на основне 

елементе који сачињавају целовит ликовни траг у другој димензији. Сваки од 

тих саставних елемената такође се односе на промишљања и радове који се у 

даљим истраживањима проширују и на шире концепте. Ликовни елементи тада 

бивају сами по себи параметри карактера и спољњег деловања рада, на неки 

начин се подразумевају и постају и само осећање уметника. Они се тада не 

траже, они су већ присутни, и на њих се уметник може позивати како би 

контролисао и проверавао правце у којима се креће у целовитом визуелном 

испољавању. 
 

 Утемељни ликовни елементи од којих се креће у изражавању су: тачка, 

линија, боја, плоха, текстура, уз коју се подразумева светлост, сенка, волумен и 

простор. Кроз избор материјала, тоналитета, формирање облика и њихових 

положаја унутар формата или простора, уметник настоји да, усклађивањем сли-

чности и разлика, повеже ликовне елементе и вредности у међусобне односе. 

Руководи се композицијом, установљавањем пропорција, обликовањем ритма, 

репетицијом, доминацијом, контрастом или јединством, градећи и увек тежећи 

ликовној равнотежи, условно речено хармонији. Како ликовни елементи мењањем 

димензија, техника и контекста где се примењују добијају своју модулацију, 

тако и у сфери звука и модулација има своја испољавања. Она најједноставније 

означава најпре сваку промену у висини, јачини, тону или боји гласа током говора. 

У музици означава прелазак из једног тоналитета у други, дурски или молски, 

или измена унутар истог. Тиме се током компоновања или задатих вежби у 

уметности музике бави област хармонија. Композиција би у паралели аудио и 

визуелног испољавања могла имати изједначавајуће значење – то је крајњи 

исход, реализација, рад, музичко дело, односно целина на коју се идеја или 

концепт односи. 
 

 Композиција дакле подразумева распоред и однос делова унутар неке 

целине. Врсте ликовног компоновања зависе од распореда површина и облика 
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који се приказују у равни папира или платна одабраног формата или у односу на 

простор 125 . И сам француски сликар Анри Матис назвао је композицију 

”уметношћу распоређивања разних елемената које сликар користи да изрази 

своје осећаје”. То би могло да се узме у обзир, с тим да су авангардне уметности 

и радикални правци током 20. века распоред ликовних елемената дубље 

разложили у тој ”уметности распоређивања” користећи их да прикажу своја 

промишљања, концепте и далеко ширe позиције својих интересовања. 
 

 Основни проблеми у компоновању, можемо констатовати, јесу односи. 
 

 Усклађивање односа онога што би са мањег формата требало превести и 

нужно мењати, овде на зидном цртежу у складу са простором, изнова је једно 

ново компоновање, ликовно уређивање. Тај процес објашњава употребу термина 

ликовна модулација у поднаслову. Модулација, односно модулирање, у свом 

етимолошком значењу (лат. modulatio – промена, прелазак) односи се на радњу у 

којем се особина једне величине мења у складу с променом друге. Правећи 

прецизну разлику у појму моделације, као стварања илузије светлосним 

тоновима и валерским вредностима, и са друге стране модулације као стварања 

илузије волумена комплементарним тоновима, односно наспрамним 

вредностима у основној скали боја, оградила сам се од потребе да описујем 

форму на један од ова два начина. Маса изграђена уједначеним тоном боје или 

ликовном структуром која, геометријским поједностављивањем и одређеним 

позицијама у односу на формат, сада и у простору, може да допринесе јасном 

представљању форме, није нужно наметала описивање ни стварање илузије 

волумена. На крају, у ликовном смислу, сами односи у ликовном 

експериментисању и анализи сучељених и јасно поједностављених 

геометријских површина далеко су ме више привлачили. При том је светлост 

имала своје дејство након извођења у циљу извесних мењања квалитета 

површина. Појам ликовна модулација је добила своју вредност у свим могућим 

испољавањима и подразумевајућим околностима током превођења рада из 

једног медија у други, односно са малог формата на знатно већи и опросторен. 
     
 Принципи које су уметници минимализма поштовали, да сваки елемент 

постоји само као део серије других елемената истог типа, може се применити и 
                                                             
125  У складу са тим неке се називају водоравном, вертикалном, кружном, пирамидалном или слободном 

композицијом.  
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када исти мотив или форма имају своја мењања и модулације, из чега настаје 

смислена целина. Серија не значи да уметник умножава исто дело. Она пре 

одређује метод који тежи продубљењу концепта на коме дело почива. Тако је на 

пример Сол Левит градио читаво своје дело на коцки као скулптури, а на 

квадрату као слици, засновано на једноставном принципу: понављање основне 

јединице у коју уметник уноси варијације. Исти мотив није уводио до 

идентичног понављања. Напротив, постоји артикулација која ствара уређен 

систем у сталној промени једног истог појма126. 
 
 Унутар трагања за изналажењем прецизне и поједностављене форме 

стилизоване музичке кутије током 2004. године127, посветила сам се процесу 

експериментисања са цртачким и сликарским материјалима и индустријски 

готовим текстилима. Текстуре тканина које су биле исијавајуће, свилене, или пак 

круте, са тканим шрафурама, затим мекане, препуне уређених флоралних 

елемената, у себи су носиле готове минималистичке односе црно-на-црном, 

црвено-на-црвеном, беж-на-бежу, сиво-на-сивом. Оне су у сусрету са 

припојеном црном акрилном или уљаном бојом, наносом меког графита, 

сребрног или златног танког фломастера, добијале своју ликовну сврсисходност. 

Форма маленог клавира имала је варијације са отвореним поклопцем, са или без 

назнака шта се у музичкој кутијици налази, а понекад је и сам механизам 

добијао своје интерпретације, где сам избегавала описивање и појашњавање. 

Много тога текло је осећајем, али сам водила рачуна да унутар формата форма 

клавира има своју стабилност и веома суптилну напетост у односима површина, 

индустирјски готових и оних новонасталих. Колаж је у том случају био велики 

изазов. Одабирала сам комаде ручно прављеног или тамног пелир папира или 

додавала самолепљив црни плиш који је већ својим прецизно исеченим обликом 

уз структуру натегнутог материјала могао да понесе и целу тему. Комади 

јеленске коже, на пример, нису били лепљени, али су своје припајање добили 

цртежом који је постигнут пробадањем игле и различитом врстом веза. Такође, 

сваки рад је имао своје мале измене, надградњу и модификацију у следећем, али 

садржавајући увек и претходно размишљање и искуство доживљеног и 

реализованог експеримента. Настајале су серије, које су на пример садржавале 

две, четири, или пак девет примерака, препуне сличности и комплементарних 
                                                             
126  Дени Лoр, Историја.., нав. дело, 168. 
127  Радови су приказани на поменутој самосталној изложби From the Music Box у Галерији Ремонт у Београду 
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разлика, а оне опет, градиле су већ поменуту целовитост под називом From the 

Music Box. 
 
 Свакако се на великом формату догађа ликовна измена или модулација у 

односу на мањи формат и почетну идеју. Тематски она носи највећу садржајност 

и комуникацију, али нови изазов и лежи у томе да се сачувају и остали важни 

токови. Унутар две димензије уметник има четири класичне ивице према којима 

поставља односе одабране форме. Из тог разлога пажљиво се бира формат. У 

свом ранијем раду одустала сам од формата који подразумева димензије златног 

пресека, јер се са њим креће од склада. Мене су више интересовали формати 

који дају једну нелагоду, приближавају се квадратном облику, међутим, не 

дозвољавају да постане форма једнаких ивица. Довољно је само неколико 

центиметара разлике да се постигне специфичан формат унутар кога је сада 

изазов како формом постићи потенцирање те нелагоде, постављајући пружање 

или више ка ширини или ка висини. Стилизација је тада наметала у појединим 

деловима јасне геометријске односе, па облост клавира није смела ићи ка 

произвољности. Бојом је добијао пуноћу форме, а цртеж је у свом слободном 

кретању наметао другачији избор технике. Сада у простору, зидови нису могли 

бити поимани или одабирани пропорционално формату, односно у складу са 

димензијама. Простор и све што се налази у њему морали су бити укључени као 

веома важни параметри за одређивање величине, положаја и одабира технике. У 

приземљу је део простора омеђен шрафуром оловке како би се остварило 

позивање на интимност. На међуспрату нису биле одабране ивице формата, јер 

је то учинила сама форма клавира. На првом спрату оивичавање рада добило је 

сугестију вертикалног простирања, као што смо навели, незнатним сужавањем 

црне позадине. Како би карактер зидне интевенције имао комуникацију са 

оствареним испитивањима и сензибилитетом на малом формату, одлучила сам 

да се ослоним на цртачке технике, где је траг оловке имао своју доминантну 

улогу. На форматима који су попримили монументалне димензије цртежа, 

оловка није употребљена у свом основном линеарном својству како би градила 

линију, односно форму контурама, већ да би изградила површину или постала 

градивни елемент структуре. 
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 У визуелном дејству једне укрупњене форме Богдановић128 проналази и 

богату вишезначност нарочито под појмом монументалног, које се по њему 

најпре односи на посвећеност и свест о трајању и трајности онога што се не 

помиче са места, дакле фиксирано је у одређеном простору. Увећана форма, како 

аутор наводи, на основу реално постојеће неке мање, носи обележја визуелне 

сензације којом се најчешће желе преквалификовати значења њене појавности. 

Монументализовано виђење предмета доноси и ново стање визибилности и 

појавности новостворених форми, осамостаљена значења дводимензионално 

представљеног предмета које уметник настоји да ликовно, материјално и 

димензионално, али и поетички и метафорички, усагласи. 
 

 У контексту ликовног компоновања, односно овде ликовне модулације, 

приступ при прављењу плана реализације уметничког пројекта у Музичкој 

школи, односио се на пажљиво сагледавање и одабир радова мањих димензија 

који ће се у новим, монументалним пропорцијама наћи на најадекватнијим 

местима у складу са активностима унутар зграде, али уз велику пажњу о 

међусобној повезаности ова три рада. Водећи рачуна о положају мотива на 

малим форматима и њиховом смештању на једну, две или три равни зида, 

трудила сам се да одаберем делове и углове зидова без превелике паузе у видном 

пољу током хода, како би се избегло напуштање повезивања радова и њихове 

целине као мишљења о једном раду. У складу са тим, цртеж који је био изведен 

везом на свиленкастој и исијавајућој тканини и посматран из горњег ракурса, 

имала сам намеру да пренесем у рогаљ широког ходника приземља, високо 

изнад погледа, изложен дневној сунчевој светлости. Рад који је био вертикално 

компонован и чија је форма клавира била прецизно колажирана природном 

кожом на тканини боје блиско тону као што је и сам материјал, добио је своје 

место на међуспрату, чија се вертикалност истицала разилажењем степеница на 

горе и на доле. Дневна светлост ту не допире, већ постоји могућност делимичног 

расветљавања паљењем фењера који је остао унутар бојене површине. И на 

крају, рад који је имао више својих варијација у техникама и материјалима на 

малом формату, нашао је своју позицију за преношење на једном од зидова 

првог спрата, где се употпуњено сагледавање догађа кретањем дуж ходника 

                                                             
128   Богдановић, Коста, Марија Драгојловић: Монументализовање једног виђења [каталог изложбе], Београд, 

Цептер Галерија, 2000. 
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спрата и где, иако су димензије збиља велике, није било могуће остварити 

монументалност у висину, управо због ширине ходника који одвлачи видно 

поље. Хоризонтални формат својом позицијом чини и формат и форму 

стабилном, те сам се одлучила да његова позадина у црном добије извесно 

сужавање које неће нарушити компактно позиционирање; таква статична 

прецизна форма имаће латентну сугестију нагињања ка посматрачу.  
  

  Могло би се уважити да свест о модулацији зависи и од самог реципијента. 
 

 Потребно је предвидети вредносне измене које се догађају физичким 

померањем и посматрањем. У приземљу ће се то односити на промену кретања у 

више праваца, јер изведен линеарни цртеж намеће променом тачака стајалишта и 

промену самог цртежа на зиду. Цртеж клавира на тај начин добија врло живу 

модулацију. Из сваке тачке форма ће се променити, нарушиће се основна 

статика и догодити ликовно кривљење. Доминација одређеног сегмента, 

сугерисаће на неки начин више различитих цртежа унутар овог једног. 

Поетички, он је дат у складу са карактером окружења. На међуспрату 

перцепцијска модулација догађаће се по вертикали, јер издужена форма 

стилизованог формата, уз наспрамне степенице које воде и горе и доле, даје 

могућност и различитог сагледавања. Он се на један начин усваја из подножја, а 

другачије са висине. С обзиром да је заузео угаони положај, дакле простире се на 

два суседна зида који се додирују под правим углом, сваки пут ће наметати и 

сугестију потенцијалне треће димензије, иако у основи није дат по правилима 

различитих видова пројекције перспективе. Готово да делује као до пола 

отворена књига. Најзад, на првом спрату клавир је дат на једној површини зида, 

од врата до врата по хоризонтали, од пода до плафона по вертикали, те поставка 

у условима мање дистанце сагледавања захтева од гледаоца да се креће,  

посматра и тако уочава целовитост представљеног мотива. Из различитих 

стајалишних тачака неки ће ликовни елемент доминирати, а неки ће се 

подразумевати. То се на пример догађа у посматрању форме – из једног угла она 

делује хомогеног тона, док се из наспрамног угла под утицајем јачег извора 

дневне светлости губи та уједначеност и уочава се контрастност и визуелно 

раздвајање на доњу половину клавира испуњену шрафуром и горњу половину у 

виду поклопца која делује далеко светлије, јер ту није интервенисано оловком.  
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Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком  обележеног  простора 
 
 
 
Уметнички рад у простору и простор као уметнички рад 

 

 Искуство излагања, поимања и третирања простора у уметности до данас 

се веома развило и даље доприноси новим промишљањима и анализама. 

Обухвата више области, више уметности, више медија и на крају више видова 

нових технологија. Ток историје уметности, кроз ликовне и примењене и 

архитектуру, утемељио је основне законитости естетике на којима се више 

стотина година ослањала и едукација. Уметности су биле неодвојиве од 

религијских, функционалних и декоративних потреба. Термин expositio из 11. 

века означава ’излагање’, чију основу Пол Арден129 види као очигледно давање 

публицитета уметничком делу које доноси неку корист и сматра да је историја 

уметности такође и историја излагања. У доба ренесансе приватне колекције 

имале су за циљ да у форми ’тапета’, дакле једног објављивања поседовања 

уметничких дела, пружи могућност процењивања богатства и материјалне моћи. 

Средином 18. века немачки историчар и познавалац античке уметности Јохан 

Јоаким Винкелман врши темељну класификацију објеката из историје културе и, 

изводећи за то потребне критеријуме, проглашава их вредним уметничким 

делима130. Ово поједностављено утемељивање вредности значајно је, јер ће 

годинама након тога успостављени доминантни ток историје уметности 

омогућавати публици да уметничка дела ’разуме’ и, што је важније, ужива у 

њима или у чиновима разумевања. Тиме је пружено и јасно осећање припадања 

цивилизацијском поретку и развоју који своје корене вуче још из античких 

култура. Тако су одласци у музеје, галерије, позоришта, концертне дворане 

пружали умирујуће осећање извесности кретања у правцу усавршавања. 

Двадесети век, пак бележи субверзивне моменте. Фиктивни музеји уметника 

имитирају стварне музеје, али увек са извесним неподударањем. Марсел 

Брударс131 дао је критику музеја као храма уметности инсталацијом коју је радио 

                                                             
129  Арден, Пол, Контекстуална уметност, Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине, 2007, 27. 
130  Шуваковић, Мишко, Дискурзивна анализа, Универзитет уметности, Београд, 2006, у: Илић, Влатко, Ка 

успостављању новог режима мишљења уметничке праксе (теоретизација интервенције серије јавних 
догађаја у процедуре излагачке праксе), www.koreta-making.info 

131  Дени Лoр, Историја.., нав. дело, 180. 
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у периоду од 1968. до 1972. године под називом Музеј модерне уметности. 

Одељење орлова. Уметников стан у Бриселу постао је симулација уметничке 

изложбе, чиме је покренуто питање институција. Интимистички моменат у 

освајању простора видљив је у ’портабл музеју’ који је конструисао Марсел 

Дишан као уметничко дело у периоду од 1936. до 1941. године, којим је  учинио 

да сви његови изуми постану лако преносиви. Креирана Кутија у коферу, са 

минијатурним репликама његових дотадашњих дела, постаје носиоц његовог 

сопственог музеја132 и отвара релацију приватног / јавног, с тим да Дишан више 

држи до чина који од гледаоца захтева одређено виђење. 
 

 Од 1960-их година употребом различитих нових медија кроз књигу, 

телевизију, видео, смештања дела у природу и нове локације, театрализације 

кроз перформанс и хепенинг и употребом тела као материјала, значајно се 

увећава број уметничких дисциплина и нових начина стварања. Врло често 

публика постаје укључена у процес израде инсталација као савремени вид 

стваралаштва. Према Лору 133 , инсталација доноси ново одређење естетске 

перцепције дела и даје посматрачу ново место, које више није контемплативно, 

већ подразумева његово укључивање, перцепцију, па самим тим продубљивање 

разумевања и доживљај посматрача постају материјали уметности. Ready made 

поступак у авангарди одузима обичном предмету његову функцију и претвара га 

у уметничко дело одлуком уметника. И инсталација полази од ready made-а, али 

инсталација тражи и одређену ситуацију и отвара нарочито ново поље 

истраживања које узима у обзир међусобно деловање простора и дела. 

Инсталација добија смисао само у оквиру дијалога са местом, јер је оно део 

његовог стварања. 
 

 Истраживање на пољу простора, као саставног дела уметничког 

пластичког концепта даје и могућности његове инкорпоративности у саму 

суштину креативног уметничког процеса. Најупечатљивији појам у коме ће се 

наћи прожета размишљања о реализацији уметничког дела, простору у коме се 

налази, интревенцији и, уопште, уобличен концепт који све то подразумева је 

већ до данашњих дана широко употребљаван термин у излагачким праксама и 

назива се in situ или site specific облик уметности. Он подразумева да је 

                                                             
132  Пол Арден, Контекстуална.., нав. дело, 30. 
133  Дени Лoр, Историја.., нав. дело, 179. 
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уметничко дело направљено да постоји на одређеном месту, а потом и 

комлексну анализу места, концептуализацију и извођење уз поштовање свих 

специфичности окружења или контекста. Простор је тиме третиран као битан 

елемент уметничког рада у коме уметник остварује директан контакт са местом, 

интервенишући у њему. Мењајући га и користећи његове погодности, 

прилагођава му се или га потчињава. Такође, може постојати и другачији однос, 

када се простор јавља као главна тема уметничког истраживања и многоструки 

односи његових елемената бивају унети у одређени уметнички концепт.  
 

 Термин site specific промовисан је од стране калифорнијског уметника 

Роберта Ирвина, који је светлосним инсталацијама истраживао перцепцију као 

основни проблем у уметности. Термином је објаснио тежњу да његова уметност 

одговори и реагује на знакове окужења134. Site specific Пол Арден135 дефинише 

као уметност у односу на место где се излаже за које је посебно створена, 

углавном кратког трајања и не представља толико елемент декора, колико 

естетски предлог критичке природе. Како наводи, особина уметности која 

првенство види у јавним просторима, интервенцијама, хепенинзима и учешћу 

гледалаца, јесте њена неминовна повезаност са стварношћу. Не по начину 

представљања, званој реалистичној, већ по зависности од материјалног света и 

конкретног окружења. Овај облик уметности и интервенција развија се у 

великим размерама, почев од 1960-их година, с минималном уметношћу, 

концептуалних и неоконцептуалних струја. Пре тога су модернистички 

уметнички објекти били преносиви и могли су постојати само у музејском, 

односно, галеријском простору. Насупрот томе, тренутна локација садржи 

јединствену комбинацију физичких елемената: дубине, дужине, тежине, висине, 

облика, зидова, па чак и температуре, чиме се подразумевају и поштују све 

специфичности простора или локације. 
 

 Са једне стране превазилажење излагања у галеријама догађа се 

иступањем из ње, а унутар излагачког простора остварују се примери 

амбијенталне поставке. Јасно је да се простор више не схвата као празнина коју 

треба испунити или једноставније, више није место за приказ или смотру радова. 

У новом концепту амбијент се не користи као пасиван омотач, већ постаје битан 

                                                             
134 Diehl, Carol, Robert Irwin: Doors of Perception, New York, Art In America, December 1999, 73-86. 
135 Пол Арден, Контекстуална.., нав. дело, 16-17. 
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чинилац дела136. Рад реагује на простор, у њему су усаглашавања. Простор се 

битно не мења, већ се мења опажање реципијента. Прикладан пример свакако је 

изложба осморо уметника Радови са земљом137 на Корнеловом унуверзитету 

1969. године. Као средиште мисаоне основе покрета амбијенталне уметности 

запажен је рад уметника скулптора Роберта Смитсона, који је фокусиран на рад 

са природним и другим материјалима, попут земље, соли, стакла као 

скулпторским интервенцијама у простору. Његов начин третирања простора 

тиче се поимања односа стварног – идеалног и концептуалног – конвенционалног 

простора. Смитсон се одлучио да своју уметност заснује на појмовима који им се 

дијаметрално супротстваљају: одсутност уместо присутности, референтне тачке 

уместо опипљивих површина и не-виђење уместо оптике, стварајући тако 

скулптуре које се баве односом локације – нелокације. Од елемената који су у вези 

 

       
Роберт Смитсон                                                   122.                                             123. 

 

са стварним делом (материјал, планови и фотографије) створио је сећање, 

наставак и разматрање138, те је његово дело ’неместо’ истовремено и естетско и 

критичко. У раду Једна нелокација, Френклин, Њу Џерзи поиграо са ренесансним 

идејама простора које више нису од користи. Перспектива са једним недогледом 

је традиционална шема чија је сврха стварање основе за дводимензионално 

представљање тродимензионалног пејзажа. Употребио је трапезоидне сандуке 

који посматрани из једне од тачака искривљују простор галерије стварајући 

илузију његовог повлачења, док из других тачака они изгледају трапезоидно. 

Гледалац је у прилици да види и узорак и негацију саме Локације. За разлику од 

                                                             
136  Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 24. 
137  Хобс, Роберт, Роберт Смитсон: ретроспективни преглед, Београд, Музеј савремене уметности, 1983, 7. 
138  Пол Арден, Контекстуална.., нав. дело, 31.	  
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ренесансних уметника који су одлазили у каменолом у набавку материјала за 

своје скулптуре, Смитсон је Нелокацију сместио у галерију, у посебно 

направљене трапезоидне сандуке у којима се налази материјал у природном 

стању донет из каменолома 139 . Гледаоци Нелокације у галерији се стално 

подсећају на Локацију донетог камена, али уколико би је према постављеним 

мапама и прецизно датим информацијама посетили, гледаоци не би могли стећи 

искуство уметничког рада у целини, зато што је део који чини Нелокацију већ 

пренесен у уметнички контекст. 
 
 Уметници који су се такође бавили site specific уметношћу су Роберт 

Морис, Денис Опенхајм, Мајкл Хајзер, Ричард Сера, Клас Олденбург, Ричард 

Лонг140, Ден Флејвин, Валтер де Марија, Џени Холзер, Сол Левит, Џозеф Кошут, 

Ребека Хорн, Џејмс Турел, Кристо и Жан Клод141, Ричард Врајт, Артуро Херера, 

До-Хо Сух, Џесика Стоклодер, Феличе Варини, Стефан Дефлон142 и многи други. 
 

 У виду локацијског рада бива веома важно и да се остави простор за 

тумачења, декодирање, некакав међупростор између публике и уметничког дела, 

и уопште, нешто више од визуелног искуства. Уметничка дела су након 1960-их 

година почела да се појављују на одабраним специфичним местима, али и на 

зидовима музеја и галерија. Даниел Бирен је уметник који делује site specific 

интервенцијама. Његов рад је најпрепознатљивији по вертикалним пругама143, 

уобичајено смењиваним у две боје, обавезно белој и другој одабарној. Осим на 

сликама, његов рад је веома чест на зиду галерије, на предмету који је и у 

излагачком простору као и на специфичним урбаним локацијама. Он настоји да 

контекстуализује своју уметничку праксу једним апстрактним садржајем – 

вертикалним линијама као визуелним средством, обликом језика у простору, 

позивајући гледаоца да заузме критичка становишта у односу на изазове 
                                                             
139  Роберт Хобс, Роберт.., нав. дело, 15. 
140  Kaye, Nick (ed.), Site Specific Art: Performance, Place and Documentation, London, Routledge, 2000, 140-141. 
141  Site Specific Art / Environmental Art, Pioneered in United States and international, mid-1960s, New York, 

Guggenheim, www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/movements/195235?page=2 
142  Schwabsky, Barry, Vitamin P: New Perspective in Painting, London, Phaidon, 2002. 
143  Бирен објашњава да су пруге, увек широке 8,7 цм, једини ’стабилан елемент’ који без изузетка користи 

од 1965. године, када је први пут наишао на тканину коју је искористио, а која је стандард у текстилној 
индустрији широм света. Наводно је и то приближно растојање између очију наизглед нормалног 
људског бића. Такође, за њега је и то корисна димензија којом без алата може измерити сваки простор и 
предвидети га за интервенцију. Све остало у његовом раду – од идеје до самог материјала (дрво, платно, 
стакло, папир и др) – се стално мења, у зависности од намене, места и времена. у: Rosenzweig, Phyllis, 
Interview with Daniel Buren, Lawrence, Sidney (et al.), Hirshhorn WORKS 89 [каталог изложбе], 
Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 1990, у: Buren, Daniel, Les Écrits (1965-1990), III, 
Bordeaux, Musée d'art contemporain, 1991, 357-359. 
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традиционалних идеја о уметности и свакако начина презентовања уметности у 

односу на систем музеја и галерија. Излагајући на специфичним местима и 

градским улицама прилазио је деконструкцији модернистичке вредности 

гледања и презентације дела. Његов рад јесте концептуалан, реагује на ситуацију 

и истовремено даје став својом поетиком и препознатљивим обраћањем. Један је 

од оних уметника који су имали намеру да се слика смањи на најосновније 

физичке и визуелне елементе кроз систематско понављање мотива. Рад Даниела 

Бирена 1990-их година постао је далеко више архитектуралан. У оквиру 

постојећих јавних амбијената, паркова, па чак и плажа, он је започео стварање 

нових простора, где његов рад у препознатљивом испољавању увек комуницира 

променљивом геометријском формом са окружењем и нарочито постојећом 

архитектуром. След ствари је трансформација перцепирања простора и усвајање 

новонастале архитектуре са његовом интервенцијом. Биренов приступ подразу-

мева истраживање структуре места, архитектуру, распоред просторија, излазе, 

ходнике, степеништа, прозора. За интервенцију у оквиру одабране локације он 

такође узима у обзир и друге  аспекте датог  простора: мрежу социјалних, економ- 
 

 
124-127. Даниел Бирен 
 
ских и политичких снага које ће се наћи у његовој игри у било ком датом 

контексту. Од самог зачећа, његови радови су блиско повезани са поставкама 

које представљају сценарија свакодневног живота. Они су намењени и постоје 

кроз директну интеракцију, изазивање посматрачевог сензибилитета, 

интелигенције и његове рефлексије 144 . Осим вертикалних трака и објеката 

којима је вешто и у одређеним контекстима простора манипулисао, Бирен се у 

простору изражавао и бојом, транспарентним стаклима и огледалима. 
 

 Пример окупљања више уметника који су деловањем in situ радом 

остварили нове просторне целине и локације је концепт Панчевачког бијенала 

под називом Укрштања 2002. године. Како наводи селекторка Светлана 

                                                             
144

  The Eye of the Storm: Works in situ by Daniel Buren, www.guggenheim.org/new-york/education/school-
educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online?view=item&catid=721&id=38 
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Младенов145 замисао изложбе је стимулисала уметнике да реагују на понуђени 

или одабрани простор, затворен и одређен сопственом унутрашњом 

архитектуром или пак отворен, ограничен урбанистичким законитостима. 

Простор је такође третиран као имагинарно поље контемплације, размишљања, 

интелектуалног кодирања. Тумачен је на више начина, као простор за 

социолошко-историјска истраживања, успостављања односа са прошлошћу, са 

традицијом и односа према савременом начину живљења и свему што оно 

доноси; али, и као простор за установљавање личних ставова и одређења према 

актуелном друштвено-историјском тренутку, и свакако простор за нове 

експерименте и изазове. Понуђени простори постајали су тако актуелни 

галеријски простори, као и неки стари, заборављени и руинирани амбијенти, 

који су адаптацијом и интервенцијама претворени у излагачке дворане. 

Сажимајући сазнања, информације, сопствене сензибилитете и освојени лични 

дискурс, уметници су, како каже ауторка, реаговали на простор у више праваца. 

Показивали су изузетно поштовање за постојећу архитектонску и урбанистичку 

структуру, као и претходну намену или су мењали постојеће стање 

интервенцијом елементима инсталације и тако образовали нове амбијенте. 

Поједини су размишљали о простору много раније, тако да је почетна идеја већ 

била у директној релацији са простором.  
 

 Према систематизацији коју даје Шуваковић146, простор, као један од 

најопштијих замисли физике којом се описује појавност, изглед и присутност 

света, има три полазне дефиниције: најпре као место и средина у коме се нешто 

налази, затим простор као универзална могућност положаја ствари и на крају, 

простор као апстрактна, концептуална, логичка и математичка замисао 

остваривања целине могућих односа ствари. Тродимензионални простор се 

уобичајено сматра искуственим физичким простором и помоћу њега се описује 

конкретни перцептивни људски свет. Основни параметри простора су димензије, 

смерови и величине. 
 

 Шуваковић издваја и естетски простор као изузетни простор у коме је 

могућ естетски доживљај или естетска рецепција природно лепог и уметнички 

                                                             
145  Младенов, Светлана, Сава Степанов, Укрштања, 10. Бијенале визуелних уметности [каталог изложбе], 

Галерија савремене уметности, Панчево, 2002.	  
146  Мишко Шуваковић, Појмовник.., нав. дело, 277. 
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лепог. Простор у уметности, назван и уметнички простор, физички је простор 

који је обликован, конструисан или именован радом уметника и тиме дефинисан 

као уметничко дело. Ликовни простор је простор скулптуре и слике, односно 

њихових еволуција у инсталације, амбијенте и перформансе.  
  

Простор у дводимензионалном уметничком раду 

 

 Уметност према Павлу Флоренском147 ни у ком случају не може да се 

схвата одвојено од живота. У складу са таквим ставом, својства живота која се у 

филозофији и науци учвршћују логичким симболима, у уметности добијају 

симболичке формуле, изражене сликама. Уметничка дела тиме представљају 

формуле погледа на свет. Флоренски се бави простором, просторношћу и 

временском димензијом у уметничком раду, али помиње и да излагањем дела 

простор може постати потпуно нов, што је у претходном поглављу о простору 

више изложено. Сагледавањем просторности у уметничком раду, Ивана 

Марцикић148 поставља вишезначан и вишеструк однос простора и слике, у којем 

различити начини представљања простора непосредно зависе од уметниковог, 

дакле, аутентичног виђења. Мишљења је да се тиме не доводи у питање 

визуелност слике, јер она свакако изазива одређени визуелни ефекат. 
 

 Према Рудолфу Арнхајму149, који је најпре анализирао линију и контуру, 

линија се као елементарно достигнуће ума у превођењу, опажа као 

једнодимензионална појава, где закон једноставности управља визуелном 

комбинацијом линија, илуструјући то кроз примере цртежа Пола Клеа. Када 

линија постаје контура, она заправо ступа у појмљивију другу димензију с којом 

већ постоји безграничан опсег различитости, нарочито као систем фронталних 

равни. Линеарним системом, различитим градијентима или сенчењем долази се 

до утиска тродимензионалнсти форме која лежи у тој другој димензији слике. 

Старија уметност имала је тенденције да наглашава чврст волумен и јасно 

распознатљиву дубину. Том усвојеном констатацијом долазимо до веома важног 

разматрања, а то је метод просторног представљања који подразумева укључи-

вање перспективе, али и манипулацију њеним искључивањем. 
   

                                                             
147  Флоренски, Павел, Простор и време у уметничким делима, Београд, Службени гласник, 2013, 252-253. 
148  Ивана Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 225. 
149  Арнхајм, Рудолф, Уметност и визуелно опажање, Психологија стваралачког гледања (прев. Војин 

Стајић), Београд, Универзитет уметности у Београду, Студентски културни центар, 1998, 188. 
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 Богдановићева илустрација 150  о представљању простора у најранијем 

сликарству упућује на зависност човековог схватања простора око себе у 

стварном животу. Палеолитски човек је дао своје виђење простора у виду 

неутралне позадине, у коме су представе људи и животиња нагомилане и дате 

без неког реда, те се оваква представа назива конгломерат. Стварни живот је 

могао условити овакву представу, јер уређених односа вероватно још увек није 

било. Народи Старог Египта, Асирци, Вавилонци и Персијанци такође нису 

познавали перспективу. Њихови мајстори су осећали перспективу, можда ближе 

дубину, која се чак постизавала заклањањем, уз комбиновање профилног и 

фронталног изгледа. Распрострањен принцип просторних изазова решаван је 

поставкама фигура и предмета где су неки већи, а неки мањи, што је требало да 

представи удаљеност од посматрача. Одраз сређенијих односа у друштву и 

окружењу због појаве поделе рада у свим областима људског деловања био је 

постављен и ређањем тих друштвених структура и облика рада по вертикали. 

Дете то исто осећа и на сличан начин представља односе. Прве перспективе 

налазимо у античко време код Грка и Римљана. Уметничка дела у Помпеји 

настала су такође са осећањем перспективе, где се приказују пејзажи са сврхом 

да просторије добију проширено деловање151. Али, тек у ренесанси долази до 

пуног осмишљавања перспективе, мада се у почетку цртало паралелном 

перспективом, тако да се и пружање линија предмета одвијало паралелно. Прве 

тачне перспективне конструкције на темељу тлоцрта направљене су почетком 

14. века. Кроз доба ренесансе цртање и сликање перспективе се усавршава, што 

је касније у бароку било веома спретно решавано и представљано. 
 

 Перспектива, како је дефинише Перо Радуловић152, појава је која се 

указује нашем оку, тако да оно што је посматрано ближе нама, чини се да је веће 

и представља се перспективном пројекцијом, а оно што је удаљеније, чини се 

мање 153 . Перспективу неког предмета можемо представити ако нацртамо 

                                                             
150  Богдановић, Коста, Рајка Бошковић, Ликовна култура, Завод за уџбенике, Београд, 2007, 28-29. 
151  Мали број прозора и врата карактеристичан је за ентеријере вила у Помпеји, један је од разлога за 

богато украшавање зидова. Цртеж је покривао велике партије зидних површина. Варирао је између оних 
код којих је зид препрека и оних који визуелно ставрају зид и шире простор собе. у: Ивана Марцикић, 
Ефекти.., нав. дело, 269. 

152  Радуловић, Перо, Све о перспективи, Загреб, 1988, 8.	  
153  Први експеримент нове перспективе извео је 1415. године фирентински архитекта, вајар, математичар и 

златар Филипо Брунелески доказавши да сликар може тачно и рационално да представи смањење или 
увећање различитих предмета у зависности од њиховог удаљења од тачке посматрања. у: Ивана 
Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 21. 
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слободном руком, то је ’сликарска перспектива’; исцртана геометријском 

методом централне пројекције назива се ’геометријска перспектива’ 154 . 

Сликарска перспектива даје резултат различит од резултата који се постиже 

конструктивном, односно геометријском методом и зато што су дар сликара и 

његова интуиција изван и изнад реалног света 155 . Радуловић даје кратку 

систематизацију постављања предмета у дводимензионалној слици156, према 

којој предмет може стајати у приказаном простору на три начина и у складу са 

тим представља се: паралелном перспективом, без недогледа; централном 

перспективом, са једном тачком недогледа и онда се назива акциденталном; 

фронталном, са две тачке недогледа и назива се чеоном; птичјом, жабљом или 

рационалном (са једном, две или три тачке недогледа). Геометријском методом 

можемо предмете верније приказати у различитим положајима и из различитих 

висина, а суштина принципа је заправо хватање зрака светлости који долазе из 

свих тачака неког предмета у наше око. Аутор конструкцију нашег ока најближе 

упоређује са описом тамне мале коморе (camera obscura). Видни зраци на задњој 

страни ока чине умањену и обрнуту слику онога што гледамо и она је мања што 

је предмет удаљенији. Смер гледања је уопште окомит на видно поље. Положај 

очне тачке и избор величине видног угла, полазних елемената за конструкцију 

перспективне слике, како поставља Марцикић, одлучујуће утичу на саму 

перспективну слику157. Радуловић158 закључује да сваки предмет који желимо 

видети мора се налазити унутар видног поља. И према томе, сваки предмет мора 

бити удаљен од нашег ока како би његове крајње тачке падале унутар видног 

поља. Уколико су већи предмети удаљени од ока, од величине предмета ће 

зависити и потребна удаљеност за његово добро виђење. Та се удаљеност зове 

дистанца предмета од ока. 
 
 Узевши наведене дефиниције у обзир, шта ће се догодити ако 

представљену слику поставимо да посматрач нема прилику да учини ту 

дистанцу и догоди се да не буде баш све у његовом видном пољу? Постоји 

могућност да ће се доживљај изменити, да ће и гледалац бити на неки начин 
                                                             
154  Перо Радуловић, Све..., нав. дело, 8. 
155  Ауторка дефинише и систематизује сликарске перспективе, што сматра да долази од суштине уме-

тничког дела. Са друге стране поставља оптичко-физиолошки апарат посматрача који о тој перспективи 
суди. у: Ивана Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 13. 

156  Перо Радуловић, Све..., нав. дело, 12-14. 
157  Грешке у избору ових елемената доводе до наглашених деформација перспективе, иначе тачно констру-

исане. у: Ивана Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 17. 
158  Перо Радуловић, Све..., нав. дело, 10.	  
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увучен у саму слику, постати део тог простора и перцепирати и слику и простор 

на нов и изузетан начин и довести до сазнања да је перспектива само једна 

активност ума. Велики формат слике или монументална зидна слика могу 

понети то својство. Такозвану широкоугаону, односно фронталну перспективу 

са наглашено великим видним углом на великом формату, а нарочито са малом 

дистанцом сагледавања примењивао је уметник Пјеро дела Франческа 159 . 

Марцикић препознаје сличан принцип конструисања просторних слика, односно 

макета предмета изведених у нарочитом скраћењу, тако да посматрач има 

визуелни утисак да је објекат дат у правој величини. Ауторка је назива и 

рељефном перспективом, која је најчешћа код извођења позоришног и филмског 

декора. Са таквом конструкцијом и малим удаљењем, гледаоца је могуће увући у 

призор. У ранијем излагању о монохромији, поменуто је да је у својим 

поставкама на томе инсистирао и Марк Ротко160. Осим уметности монохромног 

сликарства великог формата и минималне уметности код које је то такође 

изражено, велики формат основни је и свеприсутан на средњовековним 

фрескама, где је на особен начин поиман простор приказаног. 
 

Примери перспектива: 
 

 
128. вертикална                            129.  ваздушна                   130. инверзна           131. геометријска/централна 
 

 У остваривању просторних решења на зидном сликарству српских 

манастира, према студији Анке Стојаковић161, досегнута су нека пројекционо-

композициона начела која представљају драгоцену ризницу из које се црпела 

покретачка снага за сва каснија, нова и другачија решења. Упливи из западног 

света који се односе на овладавање перспективом – свођење слике на две 

димензије којима је додата илузија треће – нису прихватани, јер би то нападало 

концепт архитектонског простора, а тиме и смисао слике, чија се традиционална 

чистота, поистовећена са верском истином, није смела доводити у питање. Како 
                                                             
159  Пјеро дела Франческа, Иделани град, 1470, Национална галерија, Урбино, у: Ивана Марцикић, Ефекти..,  

нав. дело, 17. 
160   в. стр. 33-34. 
161   Стојаковић, Анка, Архитектонси простор у српском зидном сликарству XV – XVI века, Зборник Матице 

српске за ликовне уметности 27-28, Нови Сад, Матица српска, Оделење за ликовне уметности, 1991-
1992, 257-268.	  
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Стојаковић даље наводи, вредности архитектонско-просторних решења није 

везана за историјско време, ни за квалитет сликарства, него пре свега зависи од 

мајсторове културе и склоности за схватање суштинске улоге архитектонског 

облика и значења примењене конструкције у стварању јасног, прегледног и 

убедљивог архитектонског простора. Стога се, према ауторки, у српском 

средњовековном сликарству најчешће исказује активан, стваралачки однос 

према архитектонско-просторној традицији, суштински схваћеној. Као обележје 

наше уметности, примљено давно из византијских поставки, својствена је 

иреална пројекција архитектонског простора, одуховљеног и нестварног, далеког 

и невиђеног, издигнутог над свакодневним у свет верских идеја, у област 

вишњег и недоступног. ”Сликар не практикује геометријску перспективу већ 

духовну”162. Марцикић163 прецизира да се простор у инверзној перспективи 

најчешће разуме као простор космичке сфере који се, супротно простору 

конструктивне перспективе, шири са увећањем дистанце.  
 

 Арнхајм164 је мишљења да је деформација кључни чинилац у опажању 

дубине зато што она смањује једноставност и повећава напетост у визуелном 

пољу, али истовремено и ствара тежњу ка поједностављењу и опуштању. Косина 

је најосновнија деформација облика која настаје у опажању дубине. Али, наводи 

да деформација не подразумева сваку промену облика, као што ни примена 

сваке косине не подразумева појавност дубине. Марцикић 165  одступања од 

конструктивне перспективе види као могућност успостављања визуелних 

ефеката који омогућавају тумачење и представљање уметнички схваћеног 

простора. Визуелни ефекти постигнути сликарском перспективом, односно 

начином како уметник решава илузију дубине, пружају јачи доживљај простора 

пренетог на слику. Коришћење сликарског перспективног метода ауторка види у 

примени било ког сликарског елемента као средства које својим физичким 

особинама може да увећа, умањи или неутрализује утисак дубине.  
 
 У радовима које сам реализовала на зидовима Музичке школе с намером 

сам приступала избегавању описивања тродимензионалности предмета или 

описивања простора у којем је овај монументалан предмет смештен. Настојала 
                                                             
162  Кашанин, Милан, Бела Црква Каранска, Старинар IV, Београд 1926/27, стр 193. у: Ивана Марцикић, 

Ефекти.., нав. дело, 56. 
163   Исто, 56. 
164   Рудолф Арнхајм, Уметност.., нав. дело, 220. 
165   Ивана Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 11.	  
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сам да форма увек има плошност приказане фронталности одабране стране 

посматраног мотива или већ удруживање дводимензионалних површина. Тиме 

сам хтела да постигнем сугестију оформљивања мотива у самом перцепирању 

приказаног. Настала је одлука да се радом у приземљу поигравам са перцепцијом 

треће димензије из приказане птичје перспективе са тачком посматарања из 

жабље перспективе. На нивоу међуспрата се не изводи илузија дубине, већ 

архитектура амбијента нуди излазак, односно одлазак мотива у простор, где 

клавир добија своју форму, па тако и утисак дубине, смештањем монохромних 

површина на два суседна зида која се сусрећу под углом. Нарочито сугерисање 

дубине постигнуто је исписивањем текста по тим површинама и различитим 

нивелацијама њиховог завршавања. У раду на спрату постоји позивање на 

перспективу, где је посредно уношење дубине решено сужавањем, на неки 

начин и усправљањем позадине ка горњој ивици зида, чиме је негирана основна 

намена равни објекта који је приказан као статичан, тј. без његовог опростореног 

положаја. Кретањем посматрача и дејством светлости на структуру изведену 

кратким потезима графитне оловке открива се раздвајање површине која 

представља кутију клавира у геометријски стилизованој профилној равни и 

његовог поклопца који је посматран из основног конструктивног тлоцрта, 

одозго, али је у приказано поље слике ушао као уздигнут, односно оборен. Тиме 

се формирала већа свест о облику, али и нови доживљај инструмента 

монументалних димензија. Нисам примењивала линеарну перспективу, њена 

основна својства и конвенције (линију хоризонта, сугерисане ортогоналне 

линије, тачке недогледа). Тачке стајалишта нудиле су основни идејни поглед, 

али не и дефинисање познате реалности. Јер, рад нуди могућност субјективног 

осећаја посматраног и издвојен доживљај, нарочито услед визуелног усвајања из 

више тачки посматрања. 
  
 У класичном сликарству, у којем су се поштовала достигнућа 

геометријске перспективе, смештање мотива и облика је у реалном простору. 

Како наводи Марцикић166, сликар 20. века свет види другачије, на нов начин, јер 

га види не само својим оком, већ и оком камере и других оптичких средстава. У 

његов доживљај света уграђена перспектива је нешто што се подразумева и не 

доводи у сумњу. У модерном визуелном представљању облика, према 

                                                             
166  Исто, 14. 
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Богдановићу,167 простор се среће као анониман, недефинисан и подразумева се 

често као претходни тотал, празнина која се најчешће сугерише једнобојношћу. 

Облици могу улазити у простор из различитих ракурса из репертоара 

сагледљивости. Такво истовремено виђење и сагледавање објекта из више 

стајалишних тачака је вид ослобођености савременог уметника у изражавању и 

тумачењу виђеног, а он сам преузима улогу сакупљача сензација у својој 

свакодневници. Аутор констатује да обележја савремене визуелне илузивности, 

а особито у сликарству, стварају и одређују чиниоце којима се сугестивно 

указује на постојање и деловање човека, али често без представе његовог лика. 

Представе предмета и бића на тај начин постају чиниоци просторности, а 

подразумева се да је само видно поље у којем се представа налази исечак 

глобалног макро простора. Овој визуелној конвенцији нису увек неопходни 

препознатљиви облици, већ индикативи илузивности простора, захваљујући 

којима је могуће било чиме окупирати видно поље. Из таквих релација стварају 

се визуелне сугестије матафизичких стања што је по личењу на предмет 

представа реалног, али по поретку и односу у простору, нереално. Ова стања 

аутор види као напуштање класичне значењске основе свакодневне визуелности, 

која се приближавају сновиђеним и поетским облицима опросторења визуелне 

форме. Представљени предмети или само један предмет у видном пољу слике, 

демонстрирају посебност свога постојања на начин живих бића. На слици због 

тога предмет увек има елементарни динамизам. Неидентификованим простором 

у коме је смештен предмет Богдановић168 сматра да може бити освешћен смисао 

материје или материјала у савременом делу, а да је у исто време схваћена и 

просторност сажетог ’свевиђења’. 
 
Примери сликарских перспектива: 

 
132. Пол Гоген                                   133. Јован Бијелић                             134. Пол Кле             135. Анри Матис 

                                                             
167   Коста Богдановић, Свест о облику II..., нав. дело, 17. 
168   Аутор сматра да је из тих разлога релативно лако преводиво значење нечега што је као форма малих 

димензија у форму знатно већих, исто 28. 
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Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком  обележеног  простора 
 
 
 
 Ендрју Бенџамин 169  износи чињеницу да су архитектура и урбано у 

великој мери уткани у потку постојања, као и разних делатности. Урбанистичко 

архитектонске концепције пројектовања полазе од комплексних захтева, попут 

функције објекта, окружења, економичности, услова који морају бити у непосре-

дној релацији са конструкцијом, формом и естетиком. Бенџамин констатује 

присутност везе између времена, функције и форме који по њему одолевају 

поједностављеном покушају да буду утврђене свака за себе, јер су ти односи 

исто толико међувезе колико и међусобна одређења170. Такође, саму функцију 

поставља као елемент који отвара питање природе везе функције и форме. 
 

 Простор Музичке школе Мокрањац није грађен наменски за простор где 

би се изучавала музика и вежбало на инструментима. Зграда у београдској улици 

Дечанска број 6 грађена је да би била основна школа и завршена је као 

”велелепна двоспратница” 1930. године на месту нешто старије приземне 

школе171. Нова школа је била најмодернија у своје време, јер је имала свечану 

салу са галеријом и позорницом, амбуланту, купатило, школску кухињу, терасу 

за сунчање и државно забавиште за малу децу. Та сала се и данас користи за 

концерте и музичке смотре. Архитекта зграде био је Андреј Катаринић. Школа је 

почетком 1930-их година била и седиште удружења београдске трговачке 

омладине и учитељског певачког хора Маринковић. У време професора 

Александра Краставчевића као директора, део Музичке школе који се налазио у 

зградама у Крунској улици и улици Кнеза Милоша пресељен је 1993. године 

године у нову зграду у Дечанској улици, где су смештени клавирски, 

солопевачки и теоријски одсек.  
 

 Дакле, формом која би упућивала на функцију, унутрашњом органи-

зацијом ентеријера и учионица у циљу предвиђања акустике, али ни естетски, 

здање не упућује на музику, осим у административном смислу и оно што је 

веома важно – у звуку који је свеприсутан. Мотив на зидним цртежима који се 

                                                             
169 Бенџамин, Ендрју, Филозофоја архитектуре, Арс Клио, Београд, 2011, 14-15. 
170 Исто, 13. 
171 Мијатовић, Бошко, Два века Дечанске улице, Београд, Службени гласник, 2009, 72. 
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сада појављују на више места у овом амбијенту је клавир, монументализована 

музичка кутија. Тема је усклађена са карактером онога што се у том амбијенту 

свакодневно догађа – изучава се и свира музика, и то највише клавир. Живот је 

овде специфичан и простору се дарује димензија која не мора бити свакодневна 

у осталим урбаним просторима. Уз све ове карактеристике, нисам видела 

потребу да се уметничком интервенцијом овај нарочит живот илуструје, већ да 

се кроз сведеност једног симбола и његових варијанти можда догоди 

истоветност у осећању посвећивања ономе чему је популација која се едукује и 

наклоњена – потреби за редом, јасноћи и прецизности извођења музике, али и 

истраживању и сазнању. На пажљив начин Игор Стравински објашњава свој 

однос према уметности, дакле и према музици, помињући извођење балета172: 

 
      ”Дубоко сам се дивио класичном балету, који, у својој суштини, захваљујући 

лепоти хармоније и аристократске строгости форме, најбоље одговара мом 

схватању уметности. Зато сам овде, у класичној игри, видео тријумф идеје реда 

над случајношћу. (...) Долазимо до вечне дилеме у уметности – аполонијског и 

дионизијског принципа. Овај последњи, као крајњи циљ, претпоставља екстазу, 

боље рећи лутање нас самих, и то управо онда када уметност пре свега захтева 

уметничку самосвест. Мој избор између ова два принципа не би могао, дакле, да 

буде доведен у сумњу. Иако, у том смислу, ја поштујем вредност класичног 

балета, то не чиним једноставно зато што га волим, већ зато што у њему видим 

управо савршен израз аполонијског принципа.” 

 
 Приступ мог уметничког рада у односу на простор, који је овде музиком 

обележен, проналазим у свести захтевног поступка: усаглашавању ликовне 

мисли и архитектонске ситуације кроз ред, меру и јасноћу облика. У датим 

околностима свакако сам са великом пажњом узимала у обзир све оно што је 

појавно у оквиру зидова и у ентеријеру (присутност или одсутност прозора, 

висине врата, низања врата учионица, фењер, утичнице, прекидачи, маске за 

електричне каблове, гелендере, степеништа, ширине ходника). 
  

 Једна од повезујућих тачака за овде издвојен поднаслов може се наћи и у 

поимању времена. Ликовне уметности се изражавају у простору, док се музика 

изражава у времену, јер она неминовно укључује проток времена. Кле сматра да 

                                                             
172  Стравински, Игор, Хроника мога живота, Aртист, Београд, 2005, 76-77. 
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је посматрачева суштинска делатност заправо временска173. У том ужем смислу 

и ова три рада великог формата такође захтевају утрошак времена. Потребно је 

сагледати шта је представљено, осетити, проћи физички кроз амбијенте и 

формате, уочити измене које се догађају приликом промена места. Стравински174 

помиње да феномен музике има за циљ да утврди ред ствари, укључујући, 

нарочито, ред између ’човека’ и ’времена’. Да би то било реализовано, потребно 

је да се створи једна особена конструкција. Ако је она остварена, постигнут је и 

ред, који у нама ствара емоцију сасвим посебног карактера, и који не мора да 

има ничег заједничког с нашим реакцијама и утисцима из свакодневног живота. 

У ширем смислу, Борис Ковач175 закључује да музика надилази време у његовом 

реалном протицању. Дајући музици не физичко-акустичко одређење, већ 

метафизичко, сматра да музика тежи да га заустави и према времену се односи 

тако што га искриви, заокрене и коначно заустави у самој себи. И док су 

временске уметности мање-више мимезис реалног времена, музичко време по 

њему не изражава оно реално, већ је музика у властитом времену. У таквом 

контексту сродност музичке и ликовне уметности је неминовна и могућност 

њиховог прожимања према осећању и доживљају је остварива. 
 

Утрошком реалног времена и оног личног које уметник посвећује 

уласком у галерију, односно иступањем у јавни простор уметниковом поетиком, 

ствара се нови простор и уједно веома осетљива релација интимног и јавног. 

Излагачки моменат је важно место за уметника. Галеријски простор и сваки 

који је постао излагачки тако постаје и Трећи простор 176, отворен за широк 

распон односа, изграђен поетикама симбола, метафора, концепата који досежу 

до сржи и огољавања једне од уметникових истина. Трећи простор је 

апстрактан, интиман и апсолутан, нагиње извесној херметичности. Сандра 

Ускоковић177 даје разлику у схватању новог простора који Хенри Лефебвре у 

Производњи простора уводи као појам трећег простора, простора крајње 

отворености, простора којем се може приступити једино метафизички, док 

                                                             
173  ”Он уноси део по део у очну дупљу, и да би се припремио за нови део он мора да напусти стари”, у: Пол 

Кле, Записи.., нав. дело, 38. 
174   Исто, 42. 
175   Борис Ковач, Нови.., нав. дело, 25. 
176  у: Спаић, Јелена, Милица Црнобрња Вукадиновић: Тихо, тихо, Милица [каталог изложбе], Београд, 

Галерија Факултета ликовних уметности, 2010. 
177   Ускоковић, Сандра, Трећи простор као егзистенијски хабитат или поетска имагинација, Загреб, 

Часопис Зарез, двонедељник за културна и друштвена питања, 19. V 2005, год.VII, бр. 155, 17. 
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наводи да Гастон Бачелард у Поетици простора тај трећи простор изналази у 

поетици, коју користи као лингвистичко средство. Помоћу ње анализира 

простор, испитује простор реалног и иреалног, простор маште и простор у којем 

се живи. 
 

 Према Сандри Ускоковић савремена свест о простору и просторности 

припада постмодернистичкој перспективи. Наиме, концепт простора се може 

једино промишљати интердисциплинарно. Тај приступ укључује друштвену, 

историјску, метафизичку и временску димензију, а све са сврхом целовитог 

схватања концепта простора, који ауторка означава као кључну тачку у 

разумевању нашег савременог живота и света на свим нивоима – од оног 

најинтимнијег према Бачеларду, до оног глобалног према Норбергу Шулцу у 

Егзистенција, простор и Архитектура178. Део у студији докторског уметничког 

пројекта посвећен простору који је музиком обележен, можемо препознати и 

објединити: простором у коме се ослушкује, чује и свира музика, радовима 

великог формата који су у складу са истраживањем простора и личном 

поетиком, створеним метафизичким амбијентом, потребом за додиром ових 

зидних цртежа, тежњом ка реду и хармонији. Најједноставније сагледавано, 

повезују се слика и музика, а природно стање човека је да поседује перцептивне 

и комплементарне способности да у исто време и слуша и гледа. За уметност је 

ипак то небитно, јер она пре настоји да ангажује све креативне способности и 

како наводи Борис Ковач179 обраћа се тоталном доживљајном бићу човека. 

Ковач сматра да је суштина те синтезе у комуникацији медија, у њиховом 

узајамном прожимању, провоцирању и подстицању, допуњавању и обогаћивању, 

а њен резултат је могућност аудио - визуелног доживљаја. Основни порив 

интермедијалности, како аутор наводи, није само у тежњи ка проширивању 

различитих могућности и иновацијама, него у природној потреби човека-

уметника да не буде ограничено биће. Односи између аудитивног и визуелног у 

таквој синтези веома су сложени, вишесмислени и полиасоцијативни. Простор 

тих односа је простор неограничених стваралачких могућности, простор у коме 

се сажима целокупно људско и уметничко искуство, сав интелектуални, емотивни 

и енергетски потенцијал стваралачке личности или колектива таквих личности.  
 

                                                             
178  Исто, 17. 
179  Борис Ковач, Нови.., нав. дело, 47-48.	  
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 У складу са прожимањем и узајамним деловањем различитих уметности, 

музиком се исто тако можемо упутити на неки простор, на амбијент. Стравин-

ски180 поетично илуструје такву везу. ”Не би се могао боље објаснити утисак 

изазван музиком него као идентификација онога што у нама побуђује 

размишљање о архитектонским облицима. То је добро разумео Гете, говорећи да 

је архитектура окамењена музика.” У контексту стварања одређене атмосфере и 

извесног дистанцирања од реалног тренутка у неки далеки или други ментални 

простор, могла би се поменути појава амбијенталне музике средином 1970-их 

година. Историјски се Брајан Ино сматра зачетником амбијенталне музике, не 

као жанра, већ више творцем новог приступа звуку. Марк Прендергаст181 описује 

да је Брајан Ино донео у популарну музичку сцену простор и време, време за 

размишљање, време за рефлексију. До тада је музика била неодвојива од простора 

у коме је извођена, али Ино даје важност јаком покрету током касног 19. и у 20. 

веку, усмереном према музици као импресивном искуству окружења, далеко од 

наратива, која се креће од извођеног догађаја у звучни простор182, што дефинише 

његову тежњу да се музика лоцира у неки међупростор, између предњег плана и 

бекграунда183. Једно од његових есенцијалних доприноса било је интегрисање 

постојећих звукова и спољних снимака у контексту студијских снимања као 

битног дела музичког искуства. Тиме је у својој музици градио окружење како 

би поново створио одређена постојећа места, али и да би од одређених комадића 

музике, који сугеришу смисао контекста, изградио оно окружење, средину која не 

само да се може чути, већ је слушалац може и осетити184. Електроника и креирање 

снимањем дозволило је компоновање до тада немогућих перспектива и веза, као 

на пример откриће да сићушни звуци могу бити велики, те и да се огромни могу 

сабити у мање. Акт стварања звука постала је уметност нове звучне локације и 

стварање нових квалитета и боја звукова, нових инструмената. Са друге стране, 

амбјентална музика нашла је своје место и у примени филмске музике како би 

подржала нешто друго, евоцирала психолошки простор у коме се сугерише 

намера неког догађања, али где акција на пример може да изостане.  

                                                             
180  Игор Стравински, Хроника.., нав. дело, 42. 
181  Prendergast, Mark, The Ambient Century, London, Bloomsbury, 2003, 115. 
182  Брајан Ино упућује на Густава Малера, Клода Дебисија, Ерика Сатиа, Едгара Вареза, а потом и на Џона 

Кејџа, Ла Монт Јанга и модернисте, исто, XI-XII. 
183  Анђелковић, Владимир (уред), Естетика Амбијентална музика, у: Постмодерна култура, Mесечни е-

часопис за друштвена питања, културу и уметност, септембар 2009, www.postomedrnakultura.blogspot.rs 
/2009/09/estetika-ambijentalna-muzika. 

184   Cерија снимака носили су називе Музика за аеродроме, Музика за филмове, На земљи.., исто. 
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Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком  обележеног  простора 
 
 
 
 Ликовно дело, након свих уважених појмовних параметара током 

осмишљавања и реализације, коначно, има своју завршност од стране онога ко 

визуелно прима и усваја виђено – од реципијента. Његов доживљај је оно што 

дело носи даље са собом. С обзиром да ова три клавира имају своја испољавања 

у садејству са амбијентом и његовим особеним карактером као што је наведено, 

сви пратећи елементи и карактер простора и оно што простором утиче на њега 

носе целокупно јединство. 
 

 Можемо претпостављати шта је то што интервенција ове врсте уноси као 

новину у амбијент и потенцира нов доживљај. Најпре постоји уочљива визуелна 

измена у односу на оно што је годинама устаљено. Присутност у затвореном 

простору може изазивати тежњу за осећајем потврде архитектонског 

обликовања, које се уобичајено ослањало на симетрију као елемент стабилности. 

Понуђене композиције не носе очекивану симетрију у простору. Ненаметљиво 

нуде другачије усвајање амбијента, који је овде ликовно промишљен и 

компонован у виду три рада као целине. Слабо осветљен простор, преширок и 

превисок, добио је извесно покретање и удаљенији делови зграде постали су 

међусобно више повезани. Интервали између радова нису дуги и кад год се 

одлази од једног, већ се назире следећи рад који привлачи нашу пажњу и 

радозналост да се дође до следећег зида на коме је интервенисано. Посматрач 

има општи и непосредни доживљај, врло често постављен у релацији пријатно – 

непријатно, али је у њему примарна потреба да се уочи шта је представљено. 

Присутни су процеси опажања, разликовања и препознавања путем чула вида и 

усвајају се елементарне карактеристике као што су величина, облик, боја, 

положај. Следи разлучивање тог субјективног доживљаја и покрећу се 

дефинисиња уоченог, потом и потреба за откривањем значења, што може бити 

условљено знањем и сећањем на неке раније усвојене форме, са одређеним 

полазиштима или пак очекивањима185. Пошто се ради о простору унутар кога се 

чује музика, нарочито клавирска, мотив клавира с намером није дат реалним 

                                                             
185	  Мишко Шуваковић, Појмовни.., нав. дело, 291. 
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описивањем. Геометријски сведени облици, у чистим и минимално дефинисаним 

односима површина, у том случају могу имати дејство које визуелно еманципује 

посматрача, ослобађа га од зависности подразумеване форме. Приказани клавир 

нема нужно преносно значење извођења музике, већ звук који је свуда присутан 

уз ове стилизоване форме отвара нова визуелна поимања у сагледавању од 

стране посматрача и може изазвати естетски доживљај. 
 

 Када се ствар, односно простор појављује у неком новом светлу186 , 

сагледава се из нове перспективе, те се мења и квалитет перцепције оног који 

посматра. Стварањем новог амбијента ствара се и нова атмосфера и сам простор 

тако може бити носилац квалитета специфичних дејстава на индивидуу. Дамир 

Смиљанић, као један од принципа којима се руководе архитекте приликом 

пројектовања одређеног објекта, наводи узимање у обзир начина на који 

обликовани простор може деловати на онога ко се налази у њему. Пошто неки 

моменти простора или сам простор могу утицати на расположење субјекта, 

поједине је навело да конструишу појам животног, осећајног или штимунг 

простора, простора који је испуњен надражајима, атмосферама, расположењима, 

експресивним и вредносним квалитетима187. 
 

 У оквиру теорије опажања Гернот Беме 188  запажа да атмосфере и 

обједињеност чулних квалитета имају естетски потенцијал, јер по њему, атмо-

сфере нису ограничене на домен једног чула, већ оне могу да укључе више чула 

у своју перцепцију189. Смиљанић те феномене, који настају спајањем квалитета 

разних чулних регија, назива синестезијама. И уколико се они описују на тај 

начин да им се додају предикти пријемчиви другим чулима, именују се истим 

термином. Тако даје пример да се једном бојом повезују квалитети који на први 

поглед немају везе са њом или се осети из других чулних регија повезују 

међусобно. Исто тако, просторно описани утисци (као висок, низак) приписују 

се на пример звуку, а оно што се може осетити на кожи даје се описом бојама 

(као топло, хладно). На нивоу чулног опажања учествује ипак више осета који се 

на неки начин боре да привуку пажњу субјекта, те је веома значајно њихово 

повезивање у општем утиску индивидуе. 

                                                             
186   Смиљанић, Дамир, Синестетика, Скица патичке теорије сазнања, Адреса, Нови Сад, 2011, 98. 
187   Исто, 112. 
188   Böhme, Gernot, Atmosphere Essays zur neuen Asthetik, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1995, исто, 195. 
189   Исто, 78. 
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Смиљанић190 наводи да су синестетичари особе које на специфичан начин 

опажају стварност, али заступа став да је свако од нас у извесном смислу склон 

синестетском опажању, те и да је сам процес опажања синестетског карактера. 

То илуструје свакодневним коришћењем синестетских израза које употрeбљавамо 

како би окарактерисали наша чулна искуства. Употреба тих израза сведена је на 

пуки пренос информација, а запоставља се експресивни моменат комуникације и 

могућност садржајнијег говора о нашим доживљајима, што би укључивало и 

чешћу примену синестетских предиката у комуникацији. Аутор наводи две 

важне категорије синестетике, теорије која се бави феноменима у виду 

синестезија у ширем смислу те речи: израз (експресија) и утисак (импресија), 

које се често налазе у међусобној корелацији. Израз  буди у нама утисак, што 

значи да тај утисак у нама на неки начин ’дрема’ и ми смо дакле предиспонирани 

за синестетичке ефекте који долазе од неког спољашњег израза. Даље сматра да 

се чулни квалитети не опажају појединачно, један за другим, већ се утапају у 

целовит осећај који указује на неко стање ствари и ту лежи кључна разлика 

између осета и утиска који назива концентратом и у којем се збирно групише 

мноштво осета. Такође, ствари које видимо или осећамо, баш као и простор и 

време, имају дејство на нас, те под њиховим карактером и квалитетом, односно 

спољашњим дејством, доспевамо до извесног расположења или емоционалног 

стања191. 
  

 Простор као такав може развијати синестетске ефекте, али исто тако 

синестетска дејства могу имати просторан карактер, па се у говорном језику, 

како Смиљанић илуструје, може чути да је карактер неког човека ’скучен’, да је 

неко ’дубокоуман’, а да неко ’отвара душу’. Доживљајност је димензија простора 

која је у уској вези са телесношћу човека, али која није пуки ефекат 

субјективности, већ има објективно важење192. Простор се, дакле, различито 

доживљава. Такође, аутор наводи да постоје предмети атмосферичног карактера, 

који изазивају синестетске ефекте, а захваљујући својој интеракцији са простором 

или захваљујући њима, сам простор се приказује на одређен начин. 

 

                                                             
190  Исто, 74.	  
191  Исто, 20. 
192  Најпре, димензије простора као што су ширина или дубина могу постати засебни феномени. Тако нас 

пространство може очарати, исто као што нас ускоћа просторије може узнемирити, исто, 191. 
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 Према Смиљанићу, Беме193 констатује да постоји специфичан профил 

оних који намерно и систематски производе синестетске ефекте и назива их 

естетским радницима, који преко синестезија желе утицати на расположење 

реципијента (наводи архитекте ентеријера, музичаре, сценографе..). Он сматра 

да знање о синестезијма пре треба црпити из рада ових креативаца него из 

физиологије чула, експерименталне психологије или филозофске естетике, 

дакле, из конкретног практичног рада. Ако бисмо овакву тезу могли узети у 

обзир, онда ствараоц и јесте у прилици да осмишљеним деловањем унутар рада 

предвиди и одређена дејства која дело може изазвати.  
 

Проблем синестезија није се промишљао само у физиолошком, 

психолошком и филозофском контексту, него је био и предмет разматрања 

уметника. У Немачкој, као и у Русији, поклањала се велика пажња проучавању 

синестезија и практиковање синестетских искустава. О синестетском дејству 

ствари разматрао је и Гете, нарочито о дејству које може развити индивидуални 

квалитет као што је боја. Гете се није сложио са Њутновом оптиком интерпрета-

ција боја, да боје нису само модификације светла, него је био мишљења да су то 

самосвојни чулни феномени којима приписује посебан смисао194. Почетком 20. 

века теоретски проблем боја постаје актуелан у контексту развоја авангардне 

уметности. Један од најзначајнијих представника синестетичке теорије боја у то 

време био је Василиј Кандински195. Он је писао о улози боја и форми у стварању 

композиције слике и о расуђивању духовног и синететског дејства боје. Указао 

је на две врсте дејства боја: чисто физичка и  психичка дејства196. Физичка 

дејства боја нису трајна – довољно је одвратити поглед од њих да им дејство 

ослаби или потпуно престане, колико год био угодан њихов пређашњи 

доживљај. Психичка моћ боје по њему изазива душевно треперење197. Кандински 

је сматрао да само код извесних људи 198  остаје очувана способност 

                                                             
193  Исто, 78. 
194  Уочавао је да се њихово дејство не може раздвојити од њихове појаве. Гете за боље проучавање ефекта 

боје препоручује истраживачу да их себи предочи појединачно, као на пример у соби обојеној једном 
бојом или посматрајући ствари кроз једнобојно стакло. Он даје класификацију боја у оквиру које 
појединачним бојама односно њиховим комбинацијама додељује разне описне предикате, исто, 107. 

195  Кандински већ постулира дубинску везу између вида и других чула, и тиме поставља темељ синесте-
тичкој теорији боја, тј. теорији синестетских дејстава боја. исто, 109. 

196  Василиј Кандински, О духовном.., нав. дело, 69-71. 
197  Исто, 71. 
198  Кандински их именује високоразвијеним људима, код којих је ”пут ка души толико непосредан, да су и 

њени утисци толико брзо доступни” (…) ”Такви јако осећајни људи су као добра, разрађена виолина, 
која при сваком превлачењу гудала трепери свим деловима и жицама”, исто, 72. 
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опажања унутрашњег звука код различитих предмета, што свакако није циљ 

уметнику да само појединци буду у могућности да дело осете, осим што 

препознају или уваже поруку и размишљање. Ни овде није циљ да изведени 

зидни цртежи пробуде нарочите осете, већ пре свега да учествују у креирању 

новог, у смислу неуобичајеног или неочекиваног перцептивног искуства 

простора, с обзиром да је у уметничком приступу тежиште било да се ликовним 

језиком реагује на постојеће визуелно стање простора и анализира међусобни 

ликовни однос постигнутих форми. Синестезија би само могла да се претпостави 

као један од исхода. Као што је већ поменуто, према Смиљанићу, тај унутарњи 

доживљај, утисак или чулна синтеза естетског дејства може се уочити уколико 

га посматрач исказује говорним путем – дескрипцијом и веома сликовитим 

језиком и метафорама199. Кениг200 каже да ако се естетско дејство сликовито 

изрази и умесно опише, може у нама подстаћи и пробудити естетско дејство201. 

Такође, он даје још једну сличну аналогију, тако што естетско дејство, 

постављајући однос реципијента са уметничким делом, пореди са уређивачем 

клавира који штимује музички инстумент. Исто онако као што овај не доводи 

клавир у неко душевно стање (дословно штимунг) исто тако се ни дејство неког 

уметничког дела не састоји у произвођењу расположења. Ради се о томе да су 

реципијент и дело на истим ’таласним дужинама’, да се (нечујни) тон тог дела 

подудара са тоном који производи онај који описује своја дела. На крају, Кениг 

естетско дејство идентификује као духовно дејство. 
 

 Према Мирјани Веселиновић Хофман 202  која наводи синестетичке 

замисли аустријског композитора Арнолда Шенберга о узрочно-последичном 

повезивању елемената различитих уметности (речи, тона, боје, светла, покрета), 

као и композиторову свест о томе да један нови уметнички жанр који претендује 

на уметничку обухватност, мора имати, попут сваке уметности и посебна, 

                                                             
199

   Кандински је дао сликовите примере када се у утиску позивају и остала чула, те именује утиске боје 
тактилним описима које могу изгледати храпаво, боцкаво или глатко, сатенски, меко, тврдо или суво, 
чак и миришљаво, позивајући и друго чуло. исто, 72. 

200  König, Joseph, Die Natur der asthetischen Wirkung, 1957, 305, у: Дамир Смиљанић, Синестетика.., нав. 
дело, 248-249. 

201  Као на пример, ако се активира звучна виљушка и принесе се клавиру чије је крило отворено, огласиће 
се жица чији се тон по висини подудара са тоном који производи звучна виљушка. Аналогија се састоји 
у томе да се на сличан начин активира естетско дејство, када га неко на адекватан начин опише, исто, 
248-249.  

202  Веселиновић-Хофман, др Мирјана, Драма са музиком Срећна рука Арнолда Шенберга као вишемедијски 
пројект, Катедра за музикологију, Факултет музичке уметности, Београд, www.fmk.singidunum.ac.rs/ 
content/artmedia/11_Mirjana%20Veselinovic-Hofman.pdf 
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сопствена изражајна средства. Другим речима, уметничка средства као таква 

имају моћ којом се изазива душевно треперење, при чему свака уметност има 

сопствено средство. Стога је, закључује ауторка, побуђивање душевног 

треперења заједничко свим уметностима, што је кључна претпоставка њиховог 

специфичног, синестетичког повезивања. Према визионарској идеји Кандинског, 

управо ће се на основи таквог повезивања временом створити монументална 

уметност, то јест уметност која ће објединити специфична средства и дејства 

музике, сликарства и покрета на тлу дела, које ће формирати жанр сценске 

композиције, „која ће бити прво дело монументалне уметности”203. Оно што је 

значајно у примеру повезивања и комбиновања музичког, сликарског и плесно-

уметничког покрета, средство сваке уметности Кандински сматра да ће бити 

препознатљиво, односно да ће водити свој медијски независан живот. Јер, како 

тумачи204, „као што два главна елемента сликарства (цртачка и сликарска форма) 

воде независне животе, говоре кроз сопствена и само њима својствена средства, 

као што композиција у сликарству настаје из комбиновања ових елемената и 

њихових збирних својстава и могућности, исто тако ће композиција на сцени 

бити могућа кроз садејство, али и супротстављање горе наведена три покрета”. 
 

У модерној музици развио се интерес за проучавање тзв. слушања у 

бојама, а такође је и у филму као новом медију, препознат синестетски 

потенцијал – приказ покретних форми у апстрактном филму (са или без пратње 

музике) који изазива синестетске ефекте. Немачки психолог Георг Аншиц205 се 

истакао на конгресима206 који су истраживали тему синестезије, конкретно: 

односа боје и звука. Он је имао визију нове синтезе духа повезану са 

истраживањима синестетских појава, што је значило повезивање и продуктивну 

комуникацију међу научницима и уметницима и тиме превазилажење 

дисциплинарних разлика.  

 

 

 

 

                                                             
203  Василиј Кандински, О духовном.., нав. дело, 126. 
204  Исто, 128.	  
205  Дамир Смиљанић, Синестетика.., нав. дело, 91. 
206  Kongresse zur Farbe-Ton-Forschung, Hamburg, Germany,1927. 1930. 1933. 1936, исто, 108. 
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Клавир у црном 
 
 
 

 Подршку за иступање уметничким радовима и интервенцијама у простору 

са одабиром интимних тема из личног живота препознала сам у замисли 

индивидуалних митологија Харалда Земана које по њему означавају поступке, 

облике понашања и теме којима уметник испољава свој приватни, субјективни и 

крхки свет207. 
 
 Одабрани мотив на зидовима Музичке школе Мокрањац има своја 

полазишта и настајање, као што је већ поменуто, у једном од мојих пређашњих 

опуса под називом From the Music Box. Целина се односила на истоимени видео 

рад208, цртеже и слике мањих и већих формата. На њима jе обично приказана, 

бочно или фронтално, само једна геометријски поједностављена форма музичке 

кутије у облику клавира или су у једној равни ти различито виђени положаји 

били приказани удвојено. Радови су имали своје бројне серије и настајали су 

комбиновањем различитих техника и материјала, без тенденција за описивањем 

карактера ове играчке, као ни саме предметности у простору. Посматрала сам 

музичку кутију у реплици концертног клавира и круто излевену пластичну 

луткицу – балерину. Путем навијања опруге, уз пискаву мелодијску матрицу, 

окретала се око своје осе, подрхтавајући због испрекиданих покрета узрокованих 

придржавањем помоћу магнета за подлогу и праћењем ротационог механизма. 

Моменат прекида затварањем и поновног покретања бескрајне интимне 

представе био је увек налик новом открићу. Осећај одушевљења чаролијом звука 

из једне мале кутије и окретање фигурице може се повезати са непосредном 

фасцинацијом која се тако лако јавља код детета. Снажна имагинација 

својствена је дечијем уму, али је она присутна, често као ескапистички моменат, 

и код одраслих, такође у виду слојевитијих имагинација и фантазија209. 

                                                             
207  Осим што је замисао индивидуалних митологија увео на изложби Документа 5 у Каселу 1972. године, 

Харалад Земан ју је применио и на сопстевни рад теоретичара уметности и реализујући изложбе о 
индивидуалним склоностима, опсесијама и утопијама. у: Мишко Шуваковић, Појмовник…, нав. дело, 
124-125. 

208  Црнобрња Вукадиновић, Милица, From the Music Box [видео рад, DV, 4 мин], Београд, БЕЛЕФ, 2004. 
209  Тако на пример, редитељ Луис Буњуел у филму Криминални живот Арчибалда де ла Круза (1955) 

приказује снагу маште код дечака који прихвата причу дадиље да музичка кутија коју добија за забаву 
има злокобну прошлост и убојиту моћ. Фиксација у његовом случају настаје када, слушајући необичну 
историју овог ”инструмента”, метак који споља разбија прозор погађа младу жену и убија је. Дечак 
збиља придаје моћ музичкој кутији и повезује је са изненадном смрћу гувернанте, па ће се са тим 
осећањем сусретати или покушати да га изазове и касније као одрастао човек.	  
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 Шта би се могло догодити да балерина којим случајем напусти музичку 

кутију којој припада? 

 
 Поистовећена са програмираним функционисањем музичке кутије, 

машине, која према урезаној информацији на металном цилиндру и уз помоћ 

зубаца репродукује аудио-визуелни хепенинг, осмислила сам видео експеримент. 

На известан начин понудила сам тој, по мало наказној луткици, излазак из 

крутог и бруталног система деловања, проласком кроз пређашње цртеже и 

слике, а вођену магнетом, нежно ношену руком или померајима који су 

фотографисани и потом у монтажи повезани. Пратећи њена маневрисана 

залажења  у  моје  слике  и  цртеже  осећала  сам се као да ми је било омогућено да 
 

 
136-139. From the Music Box 

доживим исто што и један од актера у филму Снови210 Акира Куросаве, који се у 

музеју, након гледања у једну од Ван Гогових слика, нашао унутар многих 

његових радова или је прошао кроз оживљене пејзаже. Разнолика кретања 

балерине односила су се на позивање из реалности, на покушај проналажења 

унутрашњег мира и удобнијег оквира за функционисање. Старозаветни цитат 

Врати се, душо моја, у мир свој (Псалми Давидови, 116.) нудио је могући 

оптимизам и сигурност да умирење постоји. За пластичну балерину сви ови 

амбијенти били су свакако неадекватни. Јер, она се, везана суровим, али за њу 

одговарајућим механизмом, ипак најбоље окретала у својој музичкој кутији којој 

се на крају и враћа. Оно што је мени било логично, пројекција видео рада 

одвијала се на једној од слика музичких кутија, исликаној различито засићеним 

белим површинама на великом формату. Тиме се и добијао калеидоскопски 

повраћај ове ’излетнице’.  
 
 Музичка кутија у својој реалности, постаје носилац значења симулакрума 

у односу на гигантски инструмент клавира. Тако је омогућено поседовање у 

малом онога што се тренутно не може имати, или доживети. Пошто је уметност 

кроз многе векове могла бити развијана само захваљујући финансијској помоћи 
                                                             
210  Kurosawa, Akira (dir.), Dreams [играни филм, 119 мин], USA, Warner Bros, 1990. 
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имућних и богатих, ни клавир није могао имати било ко. Након барока у 

времену класичног периода музике клавир је заменио до тада употребљавано 

чембало. Бартоломео Кристофори211 се сматра изумитељем модерног клавира, 

усавршивши компликован механички аспект клавирског дизајна у 18. веку док је 

радио у служби италијанског војводе Фердинанда Медичиа212. Уместо до тада 

коришћеног механизма гавранових пера која окидају жицу направио је систем 

чекића који звук производи ударцем о жицу. Тиме је постигао зависност јачине 

одсвираног тона од јачине удара прста на дирку што је у то време била новост, 

јер се раније окидањем жице преко механике дирки могла постизати само једна 

јачина тона. Због овога су се први клавири називали Piano e forte213. Дизајн и 

декорација клавира мењали су се у складу са стиловима намештаја и актуелне 

моде. Са друге стране, у прошлости је идеја о музичкој кутији потекла од 

самосвирајућих звона (carillon bells) која су коришћена на црквама и торњевима 

у Европи 214 . Њихов механизам је чинио биротирајући цилиндар, односно 

стублина изрезбарена зубцима на одређеним позицијама, која је померала чекиће 

тако да би у одређено време ударали у мелодична звона и производили звук. 

Производња музичких кутија, јер је и потражања постала огромна, започета је у 

Швајцарској и постала је права индустрија крајем 18. и почетком 19. века. 

Најзаступљенији су били модели табакере, несесера, кутије са птицом, али и 

облици мандолине, модели цилиндар-оркестар или узвишена хармонија215 који 

су репродуковали мелодије. Крајем 19. века појављују се музичке кутије које 

имају у себи покретне или ротирајуће фигурице, попут балерине пируете216. 

Технологија производње музичких кутија типа диска је омогућила власницима 

                                                             
211  Ehrlich, Cyril, The Piano History, London, J. M. Dent & Sons Ltd, 1976, 7-8. 
212   Три оригинална клавира које је направио Кристофори сачувани су до данашњих дана. Први је 

направљен 1720. године и налази се у Њујорку, у музеју Метрополитен. Други потиче из 1722. године, 
налази се у Риму у Националном музеју музичких инструмената. Трећи датира из 1726. године и налази 
се у Универзитету музичких инструмената у Лајпцигу. y: Powers, Wendy, The Piano: The Pianofortes of 
Bartolomeo Cristofori (1655–1731), New York, The Metropolitan Museum of Art, In Heilbrunn Timeline of 
Art History, October 2003, www.metmuseum.org/toah/hd/cris/hd_cris.htm 

213  Piano e forte (итал. тихо и гласно) први је почео да прави немачки израђивач инструмената са диркама 
Готфрид Зилберман 1723. године. Његови ученици су усавршавали производњу ових инструмената у 
Енглеској и Аустрији. Израда клавира са бечком механиком била је најмасовнија на прелазу из 19. у 20. 
век. Временом ју је потиснула енглеска механика, која је и данас доминантна. Типичан клавир укључује 
резонантни корпус, жице и механизам са клавијатуром и педалама. Различите врсте клавира су 
концертни клавир, пијанино, полуконцертни клавир и електрични клавир. Концертни клавир 
карактерише хоризонтална расподела жица и оквира, а први га је конструисао Себастијан Ерард 1777. 
године  Француској. у: Cyril Ehrlich, The Piano.., нав. дело, 47. 

214   Collector’s World Inc, www.collectorsworldinc.com/history 
215  Farm House Museum, Iowa State University, www.museums.iastate.edu/MusicBoxes 
216

  Kochanny, Thaddeus, A Music Box History, AMICA – Automatic Musical Instrument Collectors’ Assn, 
www.amica.org/Live/Instruments/Music_Boxes/Music_box_history 
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да купују нове мелодије и допуњавају репертоар својих музичких кутија и та 

индустрија је цветала до почетка 20. века, када водеће радионице почињу да 

уводе савремене моделе типа грамофона, клавира и оркестрона или 

комбиноване моделе с тежњом да задрже доминацију. Највећи број радионица за 

израду музичких кутија пропао је до 1910. године217. 
 

 С обзиром да мој мотив није био клавир, већ минијатурни симулакрум 

клавира који нема активне дирке, сваки мој музички инструмент приказан је без 

описивања ове прве препознатљивости. Иако су дирке по себи визуелно 

репетитивног карактера, који мене веома интересује у ликовним експериментимa, 

нисам желела да рад ограничим на интерпретацију музике која би у први мах 

била тако лако ишчитана. Положај за дирке увек је сугерисан деликатним и 

веома малим кривљењима, што знатно веће и геометријски поједностављене 

површине наглашавају. Зато је предвиђен простор за дирке најчешће неиспуњен 

или је једноставно изостављен, дајући прилику да перцепирање виђеног 

допринесе рецепцији по личном нахођењу, осећају или дубљем разумевању.  
 

 Стилизована музичка кутија на малом формату, изведена у бројним 

варијацијама комбиновањем боја, веза, колажа, различитих интервенција по 

индустријском материјалу и текстилу, добила је дакле своју ликовну модулацију 

у одабраним деловима амбијента Музичке школе. Монументализовањем и 

геометријски прецизно компонованом формом, музичка кутија је изнова у 

перцепирању ликовно разложеног облика постала клавир. Мотив добија своје 

ново осамостаљење, што Бодријар218 показује ставом да симулакрум даје себи 

вредност и не мора се више изједначавати са било којом реалном ствари, па се 

директно не ослања на позивање и дефинисан симбол музике. Из позиције 

ликовног истраживања то по себи подразумева интензивније виђење и ново 

деловање слике / објекта, које има своје модификације унутар простора и унутар 

површина које га изграђују. Клавир је постао и облик приватног симбола, што 

                                                             
217  У Европи се данас само швајцарска компанија Reuge бави израдом модерних, али и старинских 

музичких кутија које су задржале неке од квалитета старих, цењених и скупоцених модела. Савремена 
индустрија музичких кутија се највећим делом преселила у Јапан, где је компанија Sankyo водећи 
произвођач. Њихова производња се базира на механизмима који се данас уграђују у лутке, кутије за 
накит и украсне фигуре. Својом функцијом, декорацијом и изгледом задовољавају основне потребе 
данашњег тржишта и прате музичке трендове, али им у изради мањка елеганције и квалитета који су 
били одлика њихових преткиња, исто. 

218   Бодријар, Жан, Симулакруми и симулација (прев. Фрида Филиповић), Нови Сад, Светови, 1991, 5-10. 
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Шуваковић означава као знак, визуелни израз и образац понашања којим уметник 

говори о свом приватном животу и интимности219.  
  

Мотив клавира у виду објекта појављивао се у поетикама визуелних 

уметника у различитим контекстима. Изложба на којој је било могуће видети 

више документације везане за уметнике220 који су у свој рад укључивали клавир 

или се позивали на њега одржана је 1996. године у Вили Медичи у Риму221. Један 

од првих концептуалиста, немачки уметник Јозеф Бојс, тако је 1966. године 

поставио инсталацију Хомогена инфилтрација за клавир у којој је клавир 

прекривен филцом, на коме је аплициран црвени кожни крст. Иако је заробио 

звук, клавир има свој звучни потенцијал и када није у употреби. Објекат је 

замишљен као подстицај за дискусију, а не као естетски производ. Аутор је 

приказаним позивао људску врсту да полако научи да говори. Немачка визуелна 

уметница Ребека Хорн222 клавир је употребила за своју инсталацију Концерт за 

анархију 1990. године, где јој је инструмент послужио да направи кинетичку 

скулптуру која је ослобођена од своје дефинисане материјалности и чија 

метафора уз остале објекте дотиче митске, историјске, књижевне и духовне 

слике. Српски концептуални уметник Раша Тодосијевић између осталог има 

дугогодишњи рад инсталација клавира Fuxux Piano223, чије су клавијатуре пробо-  
 

 
140. Ричард Артшвагер                          141. Раша Тодосијевић                               142. Ребека Хорн 

                                                             
219  Мишко Шуваковић, Појмовник…, нав. дело, 273. 
220  Нам Џум Паик, Јозеф Бојс, Луис Буњуел, Салвадор Дали, Рене Магрит, Владимир Баранов Росине, Јанис 

Кунелис и други, у: Villa(s)7-Extensions, Villa Médicis, Rome, www.culture.gouv.fr/villa/JMichel/piano.html 
221  Изложба је окупила три уметника (Жан Мишел Отониел, Ален Сонвил, Ник ван де Стег) с намером да 

се оствари вишедиспилинарност. Амбијентални експеримент Скулптура у мраку Ж.М. Отониела, нуди 
посетиоцима да слушају музичке композиције М.А. Далбавијеа, али и да позове на шапат, додир, и да 
клавир открију попут скулптуре. у: Villa(s) 7 - Extensions, Villa Médicis, Rome, www.culture.gouv.fr/villa/ 
pres.html 

222  Taylor, Rachel, Rebeca Horn, Concert for Anarchy, London, Tate, Art&Artistst, July 2003. www.tate.org.uk 
/art/artworks/horn-concert-for-anarchy-t07517  

223  Fuxus Piano је заправо игра речи: фукса (сленг из немачког језика за лошу женску, лисица) и Fluxus 
(уметничког покрета с почетка 1960-их година), [објашњење уметника], инсталације Концерт за 
анархију се налазе у Паризу, Клагенфурту, Грацу, Болоњи, Верони.. 
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дене штаповима за ходање, подређени идеји која, између осталог, доводи у 

питање смисао израза класичних материјала. Прободени клавири настали су од 

такозваних класичних материјала, класичних инструмената и архајских штапова 

који симболишу како старост и немоћ, тако и патријархалност, вођу и моћ. 

Амерички уметник Ричард Артшвагер узимао је клавир као мотив, а између 

осталог радио је и слике-објекте које је обично постављао под углом који 

захватају два зида. Форма клавира налик је спљесканом објекту и на духовит 

начин сагледива са свих страна. Јапанска савремена уметница Чихару Шиота у 

своје перформансе и комплексно изведене монументалне амбијенталне 

инсталације са нитима вунице укључује поједине мотиве којима остварује 

многостручна значења. Поставка са клавиром је упућивала на медитативно 

искуство звука и његовог одсуства прожето личним искуствима. 
 

 
143.144. Чихару Шиота                                                                             145. Јозеф Бојс 
 
 Клавир је инструмент који има огромну моћ произвођења звука помоћу 

додира прстију и уз помоћ којих свака нота може бити и тиха и веома гласна, 

што клавиру даје изванредан опсег изражајности. У средини где се едукује млада 

популација музикалних може се очекивати да ће нови облици и нова атмосфера 

у школи не само позивати на познати облик и његов звук, већ и на потребу да се 

зидни цртеж / мурал, нарочито онај који на себи има аплициране авионе од 

меканог црног плиша, и додирне. Чуло додира је уопште најосетљивије чуло 

преко кога се остварују искуства са материјалном стварношћу. Можда ће и то 

бити допринос рецепцији уметничког дела на један субјективнији начин. Како 

наводи Смиљанић224, објективно се не може раздвојити од субјективног, они 

једноставно коинцидирају, и дејство објекта се увек укршта са одговарајућом 

реакцијом субјекта или његовом спремношћу да реагује на спољне утицаје. 
 
 

                                                             
224  Дамир Смиљанић, Синестетика..., нав. дело, 224. 
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Клавир у црном 
 
 
 

 Апострофирајући црну боју у оквиру појмовних одређења, прво бих 

изнела разлог зашто се у називу појављује овај епитет, када инструмент ни у 

једном од зидних цртежа заправо и није црн. Црна боја је суптилно и у извесном 

другом плану присутна у сваком од њих. У приземљу је клавир исцртан црним 

тушем, линеаран је. Повезан је са прочишћеним изразом и најнепосреднијим 

сусретом онога што уметник мисли, запажа, осећа. На међуспрату поприма тон 

сенке у сивомаслинастој боји, а сенка се у виду таме прво повезује са мраком, 

црном. Унутар њега рукопис је исписан црном бојом и у даљој је вези са раније 

изведеним целинама 225 . На првом спрату црна позадина постаје носилац 

перспективе и истовремено прецизним оивичавањем истиче велики клавир чија 

се музика највише у овом простору школе и чује. Намера је била да буде 

присутно позивање на црну, али и да ликовно и технички заправо представља 

модификовацију и уобличавање различитим испољавањима онога што је у тој 

боји постигнуто на малим форматима. 
 

 Према неком усвојеном осећају услед већ уобичајеног и стандардног 

појављивања, поимање овог инструмента позива на велики концертни клавир 

који је црне боје и прекривен је високим сјајем. Има ли црна боја подразумевано 

значење за клавир? Можда, јер одаје отменост, озбиљност, концентрацију и 

тежњу ка уравнотежењу током свирања, обликовања и извођења музике.  
 

У појединим ранијим радовима, а обилато у опусу Симулације и 

пређашњим цртежима под називом Цитати 226 , грађење различитих форми 

настајало је из организованог рукописа или контролисаног куцања на писаћој 

машини којима сам цитирала делове приче Чудо у Силоаму из књиге Време чуда 

Борислава Пекића. У њој се помиње огорченост слепог просјака Вартимеја који 

чудом исцелитеља Давидовог потомка добија вид и увиђа све оно што оком до 

тада није могао да види – ружноћу, похлепу, лицемерје, различите ситуације које 

га очигледно узнемиравају, услед којих почиње да осећа гађење и готово мржњу 

према свом најбољем пријатељу просјаку. У свему томе он тражи назад своју 

                                                             
225 Симулације (2002-2016), цртежи, слике, колажи, графике, фотографије 
226 в. стр. 49. 
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стару немоћ, своје слепило, свој црни свет, али тек ископавањем сопствених 

очију враћа свој мир и спокој који је осећао у њему. 
 

      ”Затворених очију осећао се много боље. Као да је тако и видео боље, као да 

је, не гледајући, могао сам да измишља и обликује предмете међу којима ће 

живети, без страха да ће га разочарати или повредити својом незграпношћу. 

 

       Нико ти, размишљао је Вартимеј, није замерао што светлост какву ти створи 

за твој црни свет није светла, што уопште не личи на ову засењујућу струју 

ваздуха и сјајан дим; јер светлост коју је он до тада познавао беше лети ужарен 

ветар, црна припека, дан који греје али не светли, а зими беше црно иње, 

расхлађујућа вејавица црнила, светлост која леди али не светли. Нико ти није 

замерао што су сви састојци твог црног света црни, што су црни сви предмети, сви 

обриси, сва растојања, сви створови, и што су они мицали или непомично трајали 

у свим црним просторијама, под црним блеском сунца и под црним хладом сфере. 

Нико ти није замерао што је све у твом свету без ивица, врхова, углова, све 

завијено у црну вату, обло и отупљено, па ипак храпаво као крљушт, наборано као 

кора палме (чак и свила, вода или ваздух, који су се разликовали од осталих 

појава само по томе што је њихова храпавост била неосетљива под прстима). И ко 

ти је пребацивао што ликови тог света, и сами прецрни, нигде нису започињали да 

би се негде завршавали, већ су се у тој црној разноликости и безобличју 

прожимали, ипак љубоморно задржавајући своје замишљене тамне границе.  

 

      Јер у његовом засебном свету, тој црној лопти изван природних закона, која је 

подсећала на искривљен лик аутентичног света виђен у неком црном огледалу, и у 

којој је безброј предмета могло да заузима исто место, или да се у исто врeме црни 

на разним местима, све се уклапало једно у друго, све се кретало као подмазано и, 

мада на свој особен начин, понављало слике из оног светлог, двојничког света.  

 

      Ето, зато се затворених очију осећао много безбеднији.” 227 
 

Повезујући ово књижевно дело које у многоме има димензију 

синестетичког искуства и посматрајући малену пластичну балерину која се под 

грубим механизмом музичке кутије окреће и увесељава заинтересоване, 

реализовани видео рад From the Music Box приказује окретање луткице, њен 

излазак и њен повратак механизму који, колико год да је суров и тежак, заправо 

је њена могућност опстанка. У поетици истоименог опуса црну боју сам 

употребљавала у њеним различитим испољавањима на малом формату 

постижући грађење форме музичке кутије међусобним односима црне, црних 

                                                             
227  Пекић, Борислав, Време чуда, Београд, Лагуна, 2012, 112-113. 
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површина и структура унутар њих. Према мишљењу Стефани Розентал 228 , 

уметник који преферира црну боју подстиче око на другачије гледање, наиме, 

гледање које се навикава на таму. Исто тако, уколико око може у тој 

привикнутој атмосфери да се навикне на таму, могуће је и да се финесе између 

појављивања једног тона, као што је то црна, уочавају као њени ликовни 

квалитети. Тада је довољно променити само правац четке или шрафуру оловке и 

добити различито супротстављене вредности, једнако као и употребљавати 

различите црне и користити дејства које може учинити светлост.  
 

Црна боја у уметности 

 

 Прогрес који су у 19. веку донели фотографија и филм, обилато изражени 

у црно белим односима, нису допринели статусу црне колико је томе допринело 

сликарство. Према опште прихваћеном мишљењу, а како наводи Мишел 

Пастуро229, пред крај 19. века много је уметника било очарано црном, попут 

Манеа и Реонара. У сликарству француског сликара Хенрија Матиса црна боја 

добија на важности као боја са сопственом вредности. ”Црна је једна боја”, 

говорио је Матис, ”Црна је одређена моћ: ја сам завистан о црној боји како бих 

поједноставио конструкцију”230. Тиме Матис заузима супротну позицију од 

Кандинског који је црну окарактерисао као вечиту тишину без будућности и 

наде, док је белу описао као велику, апсолутну тишину, али не мртву, већ пуну 

могућности231. Црна је добила своју велику функцију и своје значајно место у 

појави монохромије у модерној уметности, нарочито на сликама приказаним на 

Х Државној изложби – Беспредметно стваралаштво и супрематизам 1919. 

године у Москви232. Неколико година раније Казимир Маљевич насликао је 

супрематистичке слике са формама црног квадрата, крста, круга или 

правоугаоника на белој позадини. Нарочито је квадрат позиционирао као 

почетну, а не крајњу тачку супрематизма који је поставио. Александар Родченко, 

како је већ изнето у поглављу о монохромији, експериментисао је уз помоћ црне 

боје у домену аналитичких истраживања различитих квалитета фактуре и њених 

                                                             
228  Rosenthal, Stefani, Crno u umjetnosti u Njujorku (prev. Irfan Hodžić), Sarajevo, Odjek, Revija za umjetnost, 

nauku i društvena pitanja, Udruženje za očuvanje kulturne tradicije, proleće / 2007, www.odjek.ba/?broj=09& 
id=22 

229  Пастуро, Мишел, Црна: Историја једне боје, Београд, Службени гласник, 2010, 180. 
230  Matisse, Henri, Uber Kunst, Zurich, 1982, 191-192, y: Stefani Rosenthal, Crno.., нав. дело. 
231  Василиј Кандински, О духовном.., нав. дело, 103. 
232  Слободан Мијушковић, Прва.., нав. дело, 25. 
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стања унутар слике, попут храпавости, глаткоће, засићености и тежине233. И за 

Варвару Степанову, према Мијушковићу234, редукција сликарског речника на 

саму фактуру, постигнуту експериментисањем и истраживањем са различитим 

материјалним / фактурним стањима површина, са искључиво црним пигментом 

исте тонске вредности, значи само сликарство. У апстрактном сликарству црна 

постаје самостална колористичка вредност и добија доминантно место. Према 

критичару Харолду Розенбергу235 може се следити интензивно соучавање са 

црном бојом, па су је апстрактни експресионисти сматрали као оздрављујућу 

боју, даровали су јој ’мистични нимбус’ једним делом због њене шкртости, а 

другим делом можда јер је сама по себи поседовала нешто величанствено, 

нарочито ако би се постигла уредна и снажна црна. Посебно је Макс Бекман 

будио интересовање америчких уметника начином како се опходио са црном 

бојом. За њега је црно боја апстракције 236 . Црна се нашла у средишту 

послератне, широко распрострањене жеље да апстрактну уметност испуни 

једним конзистентним сижеом, или пак другачије речено, како би се доспело до 

уметничке експресије која није ограничавана неминовношћу за предметним 

приказивањем237. 
 

Средином 20. века велики број уметника радио је слике црним бојама 

(Њуман, Ротко, Рајнхарт, Раушенберг, Стела). Рајнхарт је једно време сликао 

слике у бојама које делују као црне, тематски усмереним погледом ка унутарњем 

аспекту проматрања и егзистенцијалним питањима уметника. У оквиру 

разумевања црне боје, сматрао је да не постоји само једна црна, већ мноштво 

различитих, те је разликовао црну која је стара, и црну која је свежа, сјајну 

(бриљантну) црну и мат црну, црну на сунцу и црну у хладу. За стару црну, на 

пример, додавао је делић плаве, за мат црну делић беле, а за сјајну црну, пак, 

додавао је туткало. Црна на сунцу показивала је сиве рефлексије238. Не поседују 

сви црни тонови на уметничким делима искључиво црне пигменте. Они могу 

бити мешавине тамноплаве или црвене боје и према наводима Стефани Розентал 

                                                             
233  Исто, 49-52. 
234  Исто, 53. 
235

  Kellein, Thomas und Gudrun Inboden, Ad Reinhardt: Die Malerei als Ultimatum [каталог изложбе] 
Staatsga-leri Stuttgart, 1985, y: Stefani Rosenthal, Crno.., нав. дело. 

236  Westheider, Ortrud, Die Farbe Schwarz in der Malerei Max Beckmanns, Reimer, Berlin 1995, исто. 
237  Tuchman, Maurice, New York School. The First Generation, Los Angeles, County Museum, Paintings of the 

1940s and 1950s [каталог изложбе], 1965, исто. 
238  Goncourt, Edmond de, Hokusai: les albums traitant de la peinture et du dessin avec ses prоfacesе, u: Gazette 

des Beaux-Arts, XXXVI (3e per. XIV), 1895, исто. 
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још 1921. године минхенски рестауратор Макс Доернер разликовао је више 

црних пигмената: биљно црну, чађаво црну, манган црну, црну од шкриљца и 

оксидно гвоздено црну239. Уметник Пјер Сулаж је скоро читаво своје дело 

посветио црној, наносећи је шпахтлом широким потезима, финим или грубим 

четкицама, водећи рачуна о деликатној вишепигментској пракси240. 
 
 Наука прави разлику између осећања и виђења црне боје. За оба аспекта 

постоје две теорије чије паралеле наводи професор експерименталне 

психологије Карл Гегенфуртнер241. Физичар Херман вон Хелмолц242 је осећање 

црне сводио на неприсутност светла и недостатак светлосног подражаја, а 

физиолог Евалд Херинг243 је сматаро да при сваком визуелном опажају, тако и 

при опажају црне боје, важи само присуство светлости објашњавајући опажање 

црне боје кроз контраст. Ипак, Гегенфуртнер усаглашава обе тезе следећим 

закључцима: одређена површина изгледа као црна ако не рефлектује нити трун 

светла који на њу исијава, што значи да површина гута таласе које је око у стању 

да региструје, а испупчења и отвори не примају информације. Како наводи, црну 

боју видимо, тако што је чулима примамо, а мозгом опажамо. 
 
 Разумевање црног као боје или не-боје током векова се више пута 

мењало. Аристотел је бело и црно, као светлост и таму, називао основним бојама 

из којих произилазе све остале. Тек са ренесансом почиње схватање да бело и 

црно нису више боја. У то време црна је служила као контрастно средство које 

наглашава утисак приказане светлости и бојене светлосне снаге, односно као 

потамњивач боје или је већ служила функцији представљања таме. Математичар 

и језуитски свештеник Луис Бертранд Кастел244 сматра да црна престаје да буде 

негација свега бојеног, те изнова постаје супстанца која у себи садржи све остале 

боје. Бојене појаве Гете посматра као резултат сталног сукоба светла и таме, 

беле и црне, и сматра да се остале боје налазе у распону између њих и да оне 

садрже делове светла и таме. Са позиције призматских појава245, боје бела и црна 

                                                             
239  Max Dorener, Malmaterial und seine Verwendung im Bilde, Leipzig 2001, исто.  
240  Мишел Пастуро, Историја.., нав. дело, 180. 
241  Karl. R. Gegenfurtner, Farbe und Sinneswahrnehmung, у: Hoormann, Anne, Karl Schawelka, Whos afraid of. 

Zum Stand der Farbenforschung, Weimar 1998, y: Stefani Rosenthal, Crno.., нав. дело. 
242  Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) немачки физичар 
243  Karl Ewald Konstantin Hering (1834 -1918) немачки физиолог и истраживач мозга 
244  Stefani Rosenthal, Crno.., нав. дело. 
245  Goethe, Johann Wolfgang von, Farbenlehre. Theoretische Schriften, Tübingen, 1953, 174, исто.  
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по њему нису боје, иако егзистирају као пигмент с којим се њихов изглед 

преноси на друга тела. 
 

Однос према црној 
 

Оно што је својствено човековој природи, то је да свему придаје значење 

и обележавање, што је и црна боја у свом настајању, развијању и употреби 

добијала. У најраније познатим заједницама које су своја склоништа и станишта 

проналазила у пећинама, имамо трагове њихових обитавања по зидовима пећина 

управо насталих угљеном црном, продуктом контролисаног сагоревања 

разноврсног дрвећа, њиховог корења и коре, а потом и минерала, костију и 

рогова. У свести човека насељен је страх од таме, што је ублажено откривањем и 

коришћењем ватре, те можемо претпоставити да је склањање и обитавање у 

пећинама било дуже и евентуално спокојније. Страх од мрака, који кроз развијање 

друштва и његовог осавремењивања и даље постоји у људској души, могуће да 

је био ублажен. У самом разликовању светлости од таме и њених постепених 

претапања, појавио се и шири дијапазон црних нијанси. Црна је даље добијала 

своја усавршавања, што се може уочити на заоставштини старе египатске 

цивилизације, народа Блиског истока, старих Римљана и Грка. 
 

Пошто је црна боја имала епитете ноћи и таме, била је симбол смрти, 

вечног питања непознатог и претпостављаног, те јој се у сваком друштву 

придавала велика пажња. У фараонско време била је везана за плодност земље и 

представљала је боју утробе земље и подземног света246, те је за мртве и њихов 

загробни свет била благотворна. У време митологија старе Грчке и Рима, 

германских и скандинавских народа, а потом и код хришћана, црна је такође 

имала особине таме и хладноће, страха и туге. Божанства подземног света била 

су представљана црном бојом, док је у хришћанству, насупрот светлости раја и 

васкрсења, свако наслућивање туге или зла било у црној, а пакао удвојен црном 

и црвеном бојом. 
 

Значења које су добијали предмети и представе сликани црном бојом 

придавана су и у култури одевања кроз коју се може пратити и друштво и 

разликовање статуса унутар њега. Урбана текстилна индустрија на 

                                                             
246  Мишел Пастуро, Црна..., нав. дело, 23. 
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средњовековном западу била је заправо строго контролисана и регулисана247. 

Постојали су прописи с којим материјалима и са којом групом боја је било 

дозвољено радити у одређеним радионицама. Са производњом црне боје дуго је 

било великих проблема, јер није било лако постићи уједначен и засићен црн тон. 

Често су то били смеђи, сиви, плавичасти тонови, а под дејством воде и 

светлости тонови су се спирали и просветљавали. Богато аристократско друштво 

је крајем средњег века постало огромни потрошач црне боје сматрајући је веома 

отменом, те су бојаџије пред високим захтевима усвршили фарбање текстила до 

солидно уједначене црне248. Одевање у црно упућивало је и на знак велике 

несреће, нарочито оне која је задесила Европу под црном кугом, затим је 

означавало хришћанско покајање, те врлину и скромност, али је имала и етичку 

димензију у законима против раскоши, у уређењу класа и институција. У 14. 

веку код високих дворских званичника и градских заступника у Француској, 

Енглеској и Италији постала је омиљена за означавање јавног ауторитета и 

закона, а врло брзо постала је знак распознавања одређеног статуса и носила 

известан грађански етички код249. У време цветања индустрије половином 19. 

века, у Енглеској је појава радничких одела бивала у плавој или сивој боји, док 

је за ауторитативнији и послован свет црна постала нека врста норме250. До 

почетка 20. века црна боја је постепено смањивала друштвене баријере, јер су је 

у различитим приликама користили људи из различитих друштвених класа. 
 

 Макс Вебер251 је указао на вишестране појаве црне боје у индустрији као 

трајну последицу протестантске етике и њен утицај на развој капитализма и 

економске предузетности. Пред крај 19. века европска и америчка индустрија су 

почеле масовно да производе предмете за широку потрошњу без живих боја, где 

су доминирале црна, сива, бела и смеђа. Пастуро црну боју, чија експанзија у 

индустрији, свакодневном животу и моди креће пре Првог светског рата, 

                                                             
247   Исто, 86. 
248  Додаване су храстове јабучице (granum quercicum), што је заправо био продукт излагања јаја неких 

инсеката чију је ларву постепено облагао сок дрвета храста и затварао је у неку врсту шкољке. 
Користиле су се док су ларве још биле унутра, а осушене су биле препуне танина који је омогућавао 
изванредне колоритне могућности бојења спектра црних нијанси. У недостатку храстових јабучица у 
Европи, увозиле су се из Источне Европе, Блиског истока и Северне Африке, те је произведена и тако 
бојена тканина била веома скупа, исто, 88. 

249   Исто, 91-95.	  
250

  Попут професија у банкарству, судству, градским управама, просвети, међу лекарима, што се   
проширило на целу Европу, те су и полицајци, ватрогасци и поштари усвојили црну као службену 
униформу, исто, 170. 

251   Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 8e ed, Tubingen, 1986, исто, 170. 
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именује као модерну црну. За дизајнере, како наводи, она није била ни раскошна 

ни принчевска црна, него истовремено и трезвена и рафинирана, елегантна и 

функционална252. Након рата, модерни аспект црне постао је још израженији, 

што је видљиво и до данашњих дана. 
 

 Однос према црној одећи, према црном предмету, према црној боји у 

уметности, и уопште, према црном далеко је од ограничавајућег и његова 

употреба зависи од личног афинитета или већ концепта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
252  Исто, 180. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поступак реализације докторског уметничког пројекта 

у амбијенту Музичке школе Мокрањац у Београду 
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Приступ 
 
 
 У визуелним уметностима није једноставно разграничити методологију 

рада као приступ и процес истраживања од самог процеса извођења уметничког 

рада. Те ствари се преплићу, у суштини су једно, крећу се ка истом исходишту. 

Заједничко им је бескрајно сагледавање. 
 

 Пратећи такав став и анализирајући досадашњи сопствени приступ у 

настајању појединих радова, систематизација и реализација докторског 

уметничког пројекта имала су своја упоришта у установљеним токовима 

пређашњих ликовних истраживања. Она су између осталог испољена у медију 

фотографије и видеа, као и интервенцијама у простору. У ликовним радовима 

истраживања су текла кроз експериментисања различитим цртачким, сликарским 

и разноврсним индустријским материјалима, увек уз продубљену анализу 

пређашњег искуства у реализованом раду, али и сегментом нове проблематике. 

Као што је већ поменуто, поступним радом створена је поетска целина From the 

Music Box на који се овај пројекат позива. Полазишта су била неодвојивa од 

интимних садржаја и једног личног односа према виђеном. 
 

 Одлучивши да неколико мањих формата са мотивом музичких кутија из 

поменуте целине реализујем у овом амбијенту, најпре је уследило непосредно 

посматрање и уочавање ритма свакодневнице у Музичкој школи Мокрањац и 

запажања њених специфичности. Унутрашња архитектура амбијента, постојећи 

зидови и претпостављање могућности комуникације личне поетике и 

амбијенталне целине, свакако је наметало размишљање и о комуникацији радова 

и реципијената у простору. Варијанте су биле бројне. У ранијим извођењима 

цртежа и интервенција на зиду нисам се ограничавала на једну површину зида, 

већ сам увек настојала, колико је за то било могућно, да рад превазилази оквире 

који су задати унутрашњом архитектуром од једне ивице зида до друге. Таквим 

приступом могуће је интензивније остварити ново перцепирање простора, јер 

углови и сва кривљења доприносе динамици унутар рада. Трагала сам за таквим 

деловима амбијента, међутим, ни један ми простор није био довољно 

интригантан. Није било могуће обухватити на пример плафон и сучељене зидове 

како би се догодиле драстичне измене у визуелном пољу. Ходници су широки за 
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кретање, међутим и дугачки, те сваки рад у дну ходника где постоји сусрет више 

површина не би могао бити монументалан и дати очекиване резултате. Стога сам 

морала учинити прилагођавање постојећем. Усмерила сам се ка одабиру углова и 

странама зидова на којима би се плошним и дводимензионалним интервенцијама 

могла постићи појединачна самосталност сваког рада. Такође, настојала сам да 

радови резултирају као једно дело, једна замисао и тако заједно дају нову 

динамику простору. 
 

 Уследило је ескпериментисање на скицама у складу са амбијентом, 

различита извођења, одлука који од мањих формата може бити адекватан за, 

условно речено, преношење у нов медиј. Разматрала сам комбиновање појединих 

радова према техникама, компоновању форме унутар малог формата и 

специфичности појединих делова ходника, сагледавајући и међусобне односе 

одабраних радова, уз пажњу да исти сачињавају једну целину. Одлуке су морале 

бити донете и у избору техника које би биле употребљене уз увиђање реалних 

могућности извођења.  
 

 Оно чега сам се придржавала радећи на малим форматима – употреба 

линија, веза, колажа, текстура, тонова и мотива на материјалима, условљеност 

према светлости, однос бојених тонова, површина и израђених структура – сада су 

биле драгоцене одреднице којима сам уобличавала концепт форми, овде 

планираних и прилагођених за одабрани амбијент. При томе сам следила ликовне 

параметре: компоновање, ритам појављивања геометријски стилизованих форми 

клавира, усаглашавање поновљених мотива, однос бојених и оловком изграђених 

површина, утицај светлости, усвојених патерна и рукописа унутар равних и 

монохромно обојених површина. Процес рада је кроз све експерименте 

непрестано носио квалитете сагледавања и тежио јасном исходу који Стравински 

назива ”тријумфом идеје реда над случајношћу” 
253. 

 

 Реализована су три зидна цртежа, један линеаран и два бојена, поред 

којих су дата кратка објашњења. Издвојен је и сегмент на једном од међуспратова 

на коме су постављени репродуковани оригинали радова, почетне идеје. 

 

 

                                                             
253	  	  в. цитат Игора Стравинског на стр. 83.	  
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Реализација зидног цртежа у приземљу 
(графитна оловка, црни туш, аплицирани црни плиш, 340 х 340 цм)  

 
 
 У приземљу зграде, у самој улазној аули, готово да нема слободних зидова. 

Испресецан бројним вратима, кретањима ка степеништима, стубовима, 

плакатима, обавештењима и са централно постављеном бистом композитора 

Стевана С. Мокрањца, простор није био адекватан ни за какву уметничку 

интервенцију. Након главног улаза, са десне стране пружа се дугачак ходник који 

тек пред сам крај добија природну светлост. Са једне стране нижу се врата 

учионица, као и огласник од тамног дрвета и стакла, док су са друге стране ток 

ходника прозори, већином без допирања дневне светлости, између којих су биле 

постављене урамљене репродукције портрета значајних личности из света 

класичне музике. Деце, младих и родитеља овде има непрестано. У окружењу се 

одвијају часови теорије музике, часови солфеђа, соло певања, а из подрума допире 

мноштво звукова удараљки и бубњева. Осетна је фузија догађања препуних 

погрешака, исправљања, тензије, покушаја да се дође до доброг и адекватног 

ритма, експлозије усаглашених удараца. Такође, цео простор одише атмосфером 

едукације.  
 

 Највећи слободан зид скоро квадратно дефинисан постоји у само једном 

делу, који ни једног тренутка током дана није изложен директној дневној 

светлости. Нисам се определила да на том месту реализујем рад, јер би сама 

интервенција добила на важности, али се не би добио концептуални приступ 

саживљавања са простором. Догодило би се фокусирање на тај централни приказ, 

изгубила би се могућност ликовног истраживања простора, а исход би могао 

попримити погрешна значења. Учинило ми се и да би школа могла да понесе 

епитет по раду, јер би био доминантан у видном пољу приликом уласка у школу. 

То није била намера. Баш као ни то да се илуструје карактер саме установе.  
 

 Стога сам за свој рад наменила део зида на крају ходника, као и бочним до 

њега који је у једном делу прекинут отвором ка осталим учионицама. Водећи 

рачуна о томе да је простор сагледив и изблиза и издалека, приликом самог 

уласка, обухватила сам и део плафона. У први мах сам претпостављала рад од 

пода до плафона са делом таванице, условљен димензијама рогља који би ту 
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настао. Али, у том случају бочни зид не би могао бити довољно видљив, а рад 

сагледив у тим димензијама, и са веће дистанце форма би се готово расточила. 

Био би то предимензиониран клавир који стоји изнад глава и сав искривљен због 

сусрета три зида. Чинило ми се ипак да је то неумесно. И још једно питање би 

било логично – зашто баш клавир? Музика подразумева много инструмената и 

звукова. Из тих и других разлога уследиле су промене и нове одлуке. Остала сам 

доследна свом мотиву, музичкој кутији, која се морала смањити у амбијенту од 

првобитне идеје. Тиме сам избегла могућност додиривања, доцртавања, 

свакодневног прљања и оштећивања, јер је простор веома фреквентан. Формат 

рогља дефинисан је са једне стране зида до отвора за пролаз ка другим 

учионицама, затим на суседној страни зида, уз прелазак на један увучен део изнад 

врата и коначно, на квадратном делу плафона који се у складу са претходне две 

површине формирао. Рогаљ је постављен високо, на неки начин и интимно, што је 

омеђивање потврђивало. Исцртавање графитним оловкама омеђеног простора и 

линеарно презентовање инструмента обезбеђивало је одабир техника које би у 

овом делу простора биле ненаметљиве.  
 

 Мотив у малом формату био је цртеж изведен везом на свиленкастој 

тканини. Пре него што сам тај рад извела, тканину нисам пеглала, задржавајући 

тиме једну непосредност. Сваки преклоп који је био и правилан и наизглед згужван 

током стајања, за мене је носио ликовни квалитет. Пажљиво сам текстил натезала, 

незнатно га олабављујући. Линеаран цртеж везом носио је у себи извесну 

инфантилну изведбу. Намера ми је била да тај карактер инфантилног, али и 

пажљив приступ израде, буде доживљен и у монументалнијем облику. 

Испробавање у цртежима и скицама дало је занимљива решења. Чак, како бих 

потврдила своје замисли, покушала сам да кроз скице и комбинације цртежа и 

амбијента у рачунарском програму сагледам шта ме заправо очекује у новој 

атмосфери. Све је то било далеко другачије и комплексније у самој изради.  
 

 Наизглед омеђен простор поменутог рогља у простору постигнут је 

пажљивом сивом шрафуром. Ограничила сам своје материјале на графитне оловке 

тврдоће Н, удвајала и повезивала чак четири одједном, како би се догодила та 

помешаност покрета, нешто што се креће ка илузији треперења. Добијало се 

необично вибрирање структуре. То је заправо упућивало на ону тканину која је 

била на слици мањег формата. Нисам имала намеру да описујем наборе, нити да 



	   112	  

преводим карактер тканине, већ да нова структура подлоге алудира на нешто што 

одаје тактилност. С обзиром да су прекриване три површине, имала сам 

могућност да шрафуре усмеравам у три различита правца. Бледо сивом шрафуром 

се такође остварило сугерисање ваздушног простора који се тиме и формирао.  
 

 Постојала су два параметра у сагледавању извођења и доношењу одлука. 

Односила су се на удаљеност, близину и даљину. Из далека то је била бледо сива 

тространа површ која је заиста одавала утисак испуњеног тродимензионалног 

простора. Баш као да ће у њему бити нешто уметнуто. Интимно иступање је 

имало своју логичност. Из близине је тај рогаљ визуелно освајао много већи 

простор. Поставка у вис деловала је као исправна одлука. Нови изазов постојао је 

у транспоновању одабраног мотива у тај, назовимо га, ’кутак’.  
 

 У складу са простором и одвијањем дневног и вечерњег програма, цртеж 

без дескрипције и његово смештање у овај ’лични простор’ заправо је био и 

најпогоднији. Линеаран цртеж даје есенцијално сагледавање сваке проблематике, 

можда и болно огољавање, али зато је могуће понудити и аутентичан доживљај 

уметника. Насупрот изведеној површини у графитној оловци, сада сам се 

окренула комбиновању техника црним тушем, четкицама и аплицирањем црног 

плиша у контексту грађења линије. Иако ми је циљ био да се оствари беспрекоран 

цртеж, сав ’затегнут’ и дефинисан без могућности другог избора форме, у складу 

са одвијањем у окружењу и динамичног грађења и мењања самог цртежа, 

дозволила сам да се грешке догађају и исправљају, а поједине и сачувају. 
 

 Како сам напоменула, везом на платну ’нацртан’ је клавир посматран из 

позиције горњег ракурса, а сада је требало да буде постављен у угао обухваћен 

плафоном, што мења позицију посматрања и смешта посматрача у сагледавање из 

доњег ракурса, одноно жабље перспективе. У таквим новим констелацијама, и 

тиме што је клавир сада изнад нас, ствара се извесна нелагода. Прожимају се 

ракурси, а људско око има потребу да дефинише сагледавање.  Цртеж на малом 

формату има и стилизовану трећу димензију, без тенденција да описује дубину, 

већ пре сагледавање са више страна. Поклопац клавира, фино одшкринут и 

ослоњен, био је далеко мањи од оног што реалност казује. Масивност се изгубила, 

осећала се још само у акцентованим уситњеним ногицама и ширењу у бочним 

горњим правцима. Принцип је својствен инверзној перспективи који је 
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примењиван у фреско сликарству средњовековне византијске уметности, али је у 

овом случају осетнији поглед из птичје перспективе. 
 

 У покушајима остваривања свежине линије на тако великој површини, 

нисам нагињала ка решењу експресије ширим потезима. Она је морала бити 

уткана у саму композицију, али сам настојала да буде контролисана. Започела сам 

преношење тог рада, одређујући позиције путања самих линија. Превидела сам 

мноштво мењања и нових визура мењајући позиције посматрања. Рад на скели у 

таквим тренуцима уопште није једноставан, јер све што се исцрта и испроба на 

висини од четири метра, далеко је другачије када се сиђе, скеле се откотрљају у 

страну и затим се сагледавају исходи интервенције. Коригујући их, положај се 

радикално мењао. Тражењем добрих путања веома дугих линија и мењањем 

цртежа, сваки пут та иста стилизација бивала је све новија и све необичнија у 

односу на форму клавира којој сам придавала велики значај. Поклопац је бивао 

веома тесно смештен, па затим прешироко, заправо, он није могао заузимати 

четири тачке дефинисања како сам остварила на малом формату, условно речено, 

скици. Тежиште се морало одржати на три тачке. Тада сам морала да се одлучим 

за једну тачку посматрања, фиксирану позицију која одређује сваки параметар и 

карактер рада. Изобличавања форме сада сам сагледавала као нови ликовни 

квалитет. Самим кретањем и различитим позиционирањем, долазило је до измена 

форме клавира. То је задовољавало моју идеју за одабрани простор.  
 

 У складу са карактером часова и звуцима који су се одвијали у непосредној 

близини цртежа, препустила сам се да моји покушаји и трагање за 

најубедљивијим позициционирањем клавира на зиду буду видљиви на неким 

местима. Ногице су тражиле стабилност форме, а она се мењала и модификовала 

сваким мојим кретањем, губила се, извијала, савијала и изнова појављивала. 

Поједине покушаје тражења покушала сам да уклоним гребањем оштрим 

алаткама како ми не би сметали у даљем тражењу, а оне које сам сачувала 

укључила сам у композицију. Удвајањем ’проба’ и линија које су биле 

консолидовани носиоци форме добијао се далеко бољи ритам. Циљ је био да се 

клавир препознаје у својим обрисима, те нисам хтела да га исцртавам унутар те 

форме, чиме бих наглашавала дубину и приближавала се реалности. Правци 

кретања самог облика наговештавани су и испрекиданим линијама. Линије су 

генерално робусне и искрзане, онако како четком и тушем може да се постигне 



	   114	  

свежина потеза. Неколико пута сам дефинисала одшкринут поклопац клавира, али 

је уобичајеним пробама сагледавања из више углова он имао незадовољавајућу 

улогу у целој композицији. Из тог разлога сугерисала сам цртама и тачкама 

линије које откривају његов положај. Недовршене линије у дефинисању тог 

поклопца, а у средишњем делу целе композиције, доприносиле су масивности 

клавира. Покушаји тражења стабилне форме доведени су у везу са мноштвом 

провежбавања и учења који су током дана допирали из околних учионица. Дакле, 

није било потребе ништа ригидно дефинисати.  
 

 На малом цртежу поклопац се испрекиданим убодима конца уткао у 

спољну форму целокупног приказа маленог клавира, али је механизам музичке 

кутије, представљен кружним орнаментом, пружао информацију о чему ова 

стилизована форма говори. Вез је дозвољавао детаљ декоративности, која се није 

наметала у целини рада. Одлучила сам да орнамент, који је био веза са 

илустровањем музичке кутије, овде не буде приметан. Морао је бити скривен, 

ишчитан из сасвим друге димензије. Унутар празнине коју је формирао поклопац 

са целокупним клавиром на зиду, представљен сагледавањем из горњег ракурса, а 

сада проматран из доњег, назирао се само бочни шпиц поклопца, који се ’кретао’ 

ка нама, ка доле и на неки начин у простор тог формираног ваздушног кубуса. 

Његово потенцијално кретање није било потребно да се реално доврши. У 

замишљеном продужетку дотицао би се неке сасвим друге ивице. Оно што ми се 

учинило веома интересантним, то је комбинација сугерисања различитих 

перспектива, што Ивана Марцикић 254  назива перцептивном деформацијом, 

приликом које посматрач чини визуелни напор да приказано уврсти у оно што је 

већ имао прилике да као форму усвоји, па тек дужом опсервацијом може се 

разумети да се ради о визуелној игри. Тиме се добио један вид квалитета у 

сагледавању. Избацила сам дефинисање и описивање дирки. Остао је само 

формиран простор за њих. С обзиром да клавир и није у примарној аудио 

егзистенцији у приземљу, није морао бити ни строго описан. Оно што би могао 

бити преведен вез са цртежа на таканини унела сам кроз путање прецизно сеченог 

црног плиша у форми обриса малих авиона. Они су били интегрални део путања 

огромних линија, баш као што то чини бод-вез, односно пробадање игле. 

                                                             
254  Ивана Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 249. 
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Одређене путање ишле су у једном смеру, друге су само сугерисале правце где би 

се линија могла наставити. 
 

 Посматрајући композицију из далека, омеђен мали простор са изграђеним 

линијама одавао је утисак уређености. Допринело је и измештање репродукција 

композитора из ходника које су сада организоване на празном доминантном зиду 

који је био први поменут. Цртеж није био наметљив у амбијенту, али је био 

видљив високо изнад глава присутних. Током дана, када је сунчева светлост веома 

интензивна, рад линеарно изведен и у монохромији бледог тона, одаје фине 

односе цртежа и амбијента. Током вечери, када је упаљено неонско светло које 

није директно усмерено ка плафону и изведеном раду, реализована композиција 

делује тамније и омеђивање је незнатно наглашеније.  
 

 Изблиза је утисак далеко интензивнији. Опцртана стопала као место 

стајалишне тачке пружају основну идеју цртежа и сугерисање сивог кубуса. 

Померањем у страну, као што је већ помињано, догађа се и кривљење форме, 

готово као да се и сам клавир изобличавањем креће. Нарочито приласком, 

стајањем у непосредном подножју и поновним удаљавањем, поклопац клавира као 

да се цео савија и ломи. Уопште, свако кретање и мењање тачке посматрања, 

композиција из почетка добија нови приказ. Уколико би се фотографисало виђење 

из сваке позиције посматрања и потом у монтажи повезало фрејм по фрејм, 

добила би се веома динамична анимација цртежа клавира. У овим оквирима, 

посматрач је у прилици да буде активиста и да својим померањем у произвољним 

правцима учини модулацију приказане форме. 
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Фазе рада зидног цртежа у приземљу: 
 

 

 

146. Изглед затеченог стања ходника                                                        147. Угао предвиђен за интервенцију 
 

 
 

 

 

 
 
        148. Почетни мотив                                                              149. Исти почетни мотив, фотографисан под углом 
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150-160. Трагање за формом поставком цртежа папирнатим тејпом, обележавање утврђених праваца  кретања 

цртежа, омеђивање рогља испуњавањем шрафуре у различитим смеровима учетворострученим тврдим 
графитним оловкама. 
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161. Завршен зидни цртеж у приземљу 
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162 -173. Детаљи 
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174-177. Промене форме нацртаног мотива услед посматрања са различитих стајалишних позиција 
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                            178.179.  Изглед амбијента након интервенције зидним цртежом у приземљу 
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Реализација зидног цртежа на нивоу међуспрата 
(сиво маслинаста акрилна боја, рукопис црним фломастером, 240 х 310 цм) 

 

 Рад на малом простору између приземља и првог спрата био ми је веома 

важан за позиционирање једног од клавира. Поглед који се пружа ка том делу 

ходничког амбијента требало је да упућује на даље кретање, на повезивање и са 

цртежом који је у приземљу, као и са осталом целином замисли на спрату, а који 

нас тек очекује. С обзиром да сагледавање цртежа из приземља остаје као поглед 

у вис, било је логично да се ритам тако и одржи. Следи, дакле, и даље поглед на 

горе. 
 

 У згради постоје два међуспрата. У лево позиционираном делу највећи део 

заузима прозор и пријатна дневна сватлост. Оно што би у опажању интервенције 

ликовним радом у том простору било незгодно, то је да би рад био на неки начин 

потиснут контра-светлом и пропустила би се прилика за ликовну игру унутар 

форме. У продужетку поменутог међуспрата, ка следећем нивоу се пружао 

широки зид, али га је било немогуће сагледати. Нарочито што се чак и не назире 

из приземља, те у видном пољу не би имало функцију повезивања и упућивања на 

оно што следи. За тај простор наменила сам нешто друго. 
  

 Десно крило које заузима други међуспрат био је адекватнији за ову 

замисао. На средини, између приземља и првог спрата, постоје врата иза којих се 

налази одговорно особље, секретар школе. Директног дневног светла нема, 

допире тек незнатно кроз стакло изнад врата, које сам умирила прекривањем паус 

фолије, те је светлост постала дифузна. Два зида сачињавала су добар угао за нови 

клавир. Доњи део једне стране зида био је увучен, намењен за смештање високих 

радијаторских ребара, али радијатор који је ту смештен знатно је мањи од 

увученог простора. Део те нише и даље је празан, што у случају уметничке 

интервенције нуди да буде укључен. Размишљала сам на који начин би постојећа 

ниша била искоришћена. Такође, у истој равни тог зида, али у вис, догађало се 

једно геометријско кривљење, односно завршетак горњег дела степеништа. И то је 

био просторни квалитет који је композиционо могао бити укључен. Враћала сам 

се сагледавању мојих пређашњих радова и цртежа и један од њих се показао као 

најадекватнији. Тај угласти простор, односно дно степеника горњег степеништа, 
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био је готово исти са углом који се на раду малог формата формирао раздвајањем 

површина подигнутог поклопца и носеће кутије клавира. То је значајан део у 

оквиру готово апстрахованог облика, а који упућује на стање клавира. Одабрала 

сам рад који је био сачињен од две тканине. Као подлога била је свиленкаста 

маслинасто сива тканина са укусо тканим ребрима, а друга је била маслинасто 

зелена кожа која није била лепљена, већ је цртеж везом чинио да она буде 

приљубљена уз подлогу. Форма сведена у материјалу коже имала је 

експериментисану и строго дефинисану стилизацију клавира. Назирао се 

отворени поклопац као и на другим радовима из исте серије. Форма је попримила 

издужено позиционирање на платну и извесну стабилност исказа. Носиоци 

клавира биле су три видљиве ногице, које су само суптилним укошавањем 

сугерисале назирање дубине и тродимензионалност. Убоди игле пружали су 

могућност да материјал не мора бити лепљен и да та ногица физички буде 

одвојена од подлоге, те је и својом сенком учинила да се малена музичка кутија 

отискује од свиленкастог материјала. Са друге стране, цртеж везом који је био 

преко те коже давао је форму шире позиционираног клавира са отвореним 

поклопцем, готово идентичног са формом која нас очекује на зиду попевши се 

даље на спрат. Тродимензионалност линије изведeне везом била је снажан 

ликовни квалитет. 
 

 У првој замисли монументалност клавира требало је постићи поставком 

форме од ивице пода до ивице плафона, како би посматрач имао осећај да је у 

једном тродимензионалном простору, слично сугестији који је рогаљ захватао у 

приземљу. Међутим, продужавајући форму на доле и на горе од видног поља, 

знатно би се изменио мотив и прерастао би у нешто сасвим друго, што није 

одговарало целини. Одлучила сам да клавир започиње из празног дела нише и 

тиме буде обухваћена у форми приказаног клавира. Она се налазила незнатно 

испод висине погледа. Тако је и део нише могао попримити сугестију невидљивог 

простора за дирке које се изнова нису описивале. Позивање на дирке могло би се 

препознати и у ребрима радијатора која су изван предвиђене форме клавира, али у 

њеној близини. Две ногице, које су до самих ивица силуете клавира шириле 

позиције простирања, нису биле идентичних ширина и положаја. Обе су се благо 

окретале ка унутра, наговештавајући перспективу. Децентрирану дубину учинила 

је најситнија, уједно и најудаљенија ногица у близини једне од претходне две, на 
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десној страни зида. Сенку која се формирала на малом формату физичким 

одвајањем коже од подлоге нисам интерпретирала, нарочито што се 

занемаривањем сенке, тј. привидног губљења треће димензије, може постићи 

ефекат апстракције. С обзиром на јасно дефинисану монохромну форму која се 

пружала на два бочна зида, није било потребе омеђивати простор, заправо, форма 

је сачињавала тај простор. Марцикић255 упућује да се једноставним средствима 

може постићи визуелни доживљај неограниченог простора, а са друге стране јасна 

форма и чист израз додатно делују као да је сведена на симбол, на знак. 
 

 Директног извора сунчеве светлости овде није било и квалитативне измене 

које се уобичајено догађају под утицајем светлости нисам могла очекивати. 

Одлучила сам да боја зида буде у стању каква обично бива нијанса сенке, 

неодређено тамна. Оно што је увело још једну димензију простирања био је 

рукопис исписан осмишљеним стилом, који подсећа на брзе белешке, али 

произилази из неговања лепог писања. Није постојала намера да рукопис буде и 

читак. Он у себи носи сва размишљања везана за овај пројекат, тако да је остао 

затворен круг описивања. Такође, није излазио из остварене форме. Он је у 

домену ликовности највише понео функцију структуре. Мера у различитим 

висинама и завршавањима била је најбитнија, круцијалана. Различитим 

нивелацијама, а насупрот ниши која је постојала са леве стране, десно крило 

понело је утисак дубине. Изнова се догађала удвојена перцепција дубине и самим 

тим нови вид тродимензионалности. Перцепирање из различитих позиција није се 

знатно мењало. Простор заправо није дозвољавао драстичне измене. Али, клавир 

је у целости био сагледив само из позиције средњег дела степеништа. 

Позиционирање је такође давало и увид са целим окружењем. На том месту 

црним фломастером обележила сам стопе као тачке стајалишта и посматрања.  
 

 Пратећи елементи у амбијенту били су неизбежни. Унутар десне стране 

представљеног клавира постоји штекер за прекидач фењера. Пребојила сам га 

идентичном акрилном бојом која се не отире. Црни фењер активирањем светла 

додаје импресији интимног више него што се то догађа у полумрачној атмосфери. 

Ствара се осећај осаме, али и доживљај детаљнијег ’уласка’ у рад и стапања у овај 

’кутак’. 
 

                                                             
255  Ивана, Марцикић, Ефекти.., нав. дело, 242. 
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 Следећи моменат који је требало да буде укључен на раду то је цртеж 

везом који постоји на слици малог формата. Размишљала сам о искрзаној линији 

која би била постигнута наносом четке и да ли употребити неки од сведених 

тонова, као што су сребрна, златна или црна боја? Описивање и илустративност 

низања ланчић-веза нису долазили у обзир. Међутим, одустала сам потпуно од те 

интервенције. Сребрна је визуелно укључивала све пратеће каблове, пластичне 

беле маске и оивичења која су доносила степеништа. Златна се највише одвајала 

од изведеног рада. Црна је пак била можда и најадекватнија, али би у визуелном 

сагледавању конкурисали изражено црни гелендери који окружују и уједно 

сачињавају само степениште. Поштујући присуство гелендера цртеж у простору је 

заправо већ постојао. Рад у малом формату, потом нацрт идеје у кадрираном 

амбијенту и целовито изведен рад у простору са самим простором – све је то 

давало различита решења. Дакле, цртеж преко ове изведене форме морао је бити 

искључен. Овако поптуно сведен рад давао је суштину. И настао је потпуно нов. 
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Фазе рада зидног цртежа на међуспрату: 
 

 

Изглед затеченог стања ходника на нивоу међуспрата: 
 

 
 

180. Посматрано из приземља        181. Посматрано са степеништа                182. Посматрано са првог спрата 

 
 
 

 

  

 

                               183. Почетни мотив                                  184. Исти почетни мотив, фотографисан под углом 
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185-189. Оивичавање форме папирнатим тејпом, испуњавање бојом, грађење структуре рукописом 
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190. Завршен зидни цртеж на нивоу међуспрата 
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191 -194. Детаљи 
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195-197. Поглед на зидни цртеж у амбијенту: са степеништа, из приземља и са нивоа међуспрата 
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Реализација зидног цртежа на првом спрату 
(црна и сиво маслинаста боја, графитна оловка, аплицирани црни плиш, 340 х 340 цм) 

 

 Попевши се на спрат Музичке школе наилазимо на рад који заузима само 

један зид, од пода до самог плафона. Зидни цртеж који је у боји поприма карактер 

мурала између врата две учионице. Иза тих затворених врата, као и на целом 

спрату, учи се свирање клавира. И дању и ноћу увежбава се свирање. Приметна је 

тежња ка перфектном извођењу. Вежбање има тај циљ. У складу са са тим, у раду 

који целокупно приказујем ова тежња бива оличена и у ликовном компоновању и 

техничкој реализацији цртежа / слике. 
 

 Из опуса From the Musix Box за овај зидни цртеж определила сам се да 

анализирам три рада истог формата који су рађени на индустријски произведеном 

текстилу, са флоралним и геометријским садржајима у свом ткању, односно 

штампи. На овим радовима на три начина варирани су обриси идентичне позиције 

клавира. Први рад је изведен меком графитном оловком на црној индустријској 

тканини, тако да поклопац и главни носећи део имају распознавање под утицајем 

различитог усмерења трага графитне оловке. Постигнут је један минималистички 

однос црног на црном. Захваљујући светлости, црни потези меке оловке добијају 

дубоко исијавајући сиви тон. Код другог рада је само позадина, исткана од црно-

сивог орнамента, прекривана сребрном оловком / фломастером, тако да су обриси 

клавира остајали у површини оригиналног материјала. Трећи је на својој 

флорално-геометријској штампи имао колажни вид интервенције. Целовита 

силуета идентичног положаја клавира била је од аплицираног црног плиша. 

Четврти, који није директно укључен у овај пројекат, разбијао је репетицију 

силуете, постављајући клавир са отвореним поклопцем у један вид перспективе, 

тако што су се по пажљиво одабраним смерницама коју налаже форма силуете 

прекривали црни орнаменти сребрном, златном и графитном оловком. 
 

 Још један рад на који сам се и према геометријском решењу позвала био је 

зидни цртеж изведен 2009. године у Галерији Магацин у Краљевића Марка у 

Београду на групној изложби Фасцинирајућа геометрија. Рад је урађен наменски 

за ову изложбу по позиву кустоса Мирослава Карића и тада је искоришћена 

постојећа сива боја собе, иначе коришћена за приказивање филмова у овом 
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алтернативном излагачком простору. Монументализован клавир простирао се на 

два суседна зида и укључивао је сва ломљења зидова која су се ту налазила, те је 

његово кривљење попримало продубљивање. Одабрани простор и зид на првом 

спрату Мокрањца није дозвољавао ту атмосферу. Као и у приземљу, ходник је 

испресецан вратима, последњи угао у дну био је предалек и непогодан за ову 

врсту интервенције, јер су делови слободног зида били веома мали. Из тог разлога 

композиција је заузела место између врата две учионице. Форма је наметала 

велику прецизност и стабилност без икаквог кривљења. Додата позадина у црном 

и њено поступно сужавање ка ивици плафона дали су могућност сугерисања 

необичне перспективе, далеко изнад висине погледа. Флорални материјали који су 

били употребљени на мањим форматима сада су персонификовани осмишљеном 

репетицијом мотива малих авиона од самолепљивог црног плиша. У положајима 

сагледаваним одозго сви авиони су били постављени у смеру ка плафону и тако су 

створили једну добру меру у свом ритму појављивања. Водила сам рачуна да не 

добију симетричност у поставкама, да групације од два ситнија, имају наспрам 

себе, у другом делу рада на пример један велики авион или пак два различитих 

величина. Организовала сам их тако да одрже тежиште кретања позадине. Унутар 

те црно - црне позадине остао је обрис клавира, веома прецизан, готово 

перфектан. Сугерисање перспективе не би било могуће без статично приказаног 

клавира и без односа према нечему. Приликом поставке цртежа употребљавала 

сам папирнату лепљиву траку, како би ивице биле што удаљеније од поимања 

рада руком и четком. У тој прецизности било које кривљење форме, па чак и 

најмањи углови постајали су веома уочљиви и важни. Оштар угао између 

поклопца и носећег дела клавира овде је био веома минијатуран простор, али је  

много говорио о сусрету та два облика, као и о целом клавиру и његовој позицији 

у замишљеном простору. 
 

 Боја зида била је бела и јак контраст приближавао је форму реалном 

приказивању. Опет сам хтела то да избегнем. Све је требало да буде сугерисано, 

да једино заинтересованост посматрача и пажљива опсервација дају коначно 

решење. Зато сам одлучила да та унутрашњост изнова не допусти илустративност 

и описивање облика, и површину сам испунила истом сиво маслинастом бојом 

као што је копмозиција клавира на нивоуа међуспрата зграде. Сада, изложена 

дневној светлости, та сиво маслинаста боја је уз црно окружење добијала тон боје 
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песка. Како бих упутила на размишљање о објекту у више дводимензионалних 

планова, доњи део клавира третирала сам шрафуром од кратких вертикалних црта 

помоћу меких графитних оловака. То је на крају био једини моменат који остали 

део композиције издваја од перфекције. Људска крхкост, грешка, понављање. Све 

је то било у складу са осећањем онога који покушава да вежбањем на клавиру 

дође до перфектног и савршеног извођења, до самог врха својих могућности. 

Приласком слици из правца степеништа површина боје песка је готово 

уједначена. Шрафура је била толико широко распрострта, да се тек приликом 

кретања појављивала и исијавала различитим интензитетом, као да сам клавир 

има своју активност. Најпре је у појединим сегментима структура веома светла. 

Када се прође нешто даље, наизглед неуједначена шрафура постаје засебна 

површина уједначеног тона, потези изведени оловком се јасније виде, као и 

раздвајање форме инструмента на његова два дела. Дакле, иако је на само једној 

површини зида, слика даје разноврсна појављивања. Изведба и сведеност је 

потпуно геометријска, те су токови облости клавира и закривљеност поклопца у 

свему томе веома осетни. Искоришћеност потпуне висине зида и близина 

сагледавања у посматрачу може изазвати осећај да се налази у некаквој 

апстракцији. Тек се дистанцирањем покреће и доживљава све наведено. 
 
  
 
 
 
 
 

   
 

198-200. Почетни мотиви 
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Фазе рада зидног цртежа на првом спрату: 

 

   

 
201. Изглед затеченог стања ходника на првом спрату, прилазак од степеништа 

 

   

 
202. Изглед затеченог стања ходника на првом спрату, поглед ка зиду и учионицама 



	   135	  

 
 

 203-214.  Поставка  цртежа  папирнатим  тејпом, нанос црне боје, потом сивомаслинасте, аплицирање патерна у  
 форми авиона од црног плиша, исцртавање шрафуре меким графитним оловкама 
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215. Завршен зидни цртеж на првом спрату 
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216-218. Детаљи 
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219.222. Детаљи 

 

 
 

 
 

223.224. Детаљи рада и изглед под утицајем сунчеве светлости у касно послеподне 
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225. Изглед зидног цртежа у амбијенту првог спрата 

 

 

 
 

226. Изглед зидног цртежа у амбијенту првог спрата, долазак са степеништа 
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Сагледавање изведених радова као једне целине 
 
 
 

 Осим зидних цртежа у амбијенту Музичке школе, у оквиру поменутог 

међуспрата који је обасјан дневном светлошћу, на два зида који сачињавају тесан 

угао, постављено је композиционо решење више малих радова који су били 

иницијални мотиви за овај пројекат256. За ову прилику радови су штампани и 

каширани на пени, трајно аплицирани на зид, а све интервенције, изведене 

графитним и сребрним оловкама, кожом, црним плишем, везом, акрилном и 

уљаном бојом, видљиве су. 
 

 Када се размишља о јединственој целини зидних цртежа у целокупном 

простору најпре се помисли на оно што их повезује, односно на сличности које се 

међусобно појављују. То је свакако мотив музичке кутије, али у монументалним 

размерама у овом простору, оне су дефинитивно преображене у клавире. Два 

клавира могла би имати идентично размишљање према строго геометријском 

извођењу, рад оловке у оквиру друга два, црно појављивање у виду линеарног 

цртежа, црног рукописа и црне позадине. Међутим, различитости које се поја-

вљују, такође међусобним упућивањем могу дати добар ритам обједињавања. 

Прво, ни један клавир није исијавајуће црн, како нас визуелно најпре упућује 

поимање овог инструмента. Он је нацртан, затим је исписан и у новом је тону, а 

потом и окружен црном перспективом. Клавири се по облику веома разликују: 

један је праћен линеарним цртежом и форма је у назнакама, други је издужен, 

трећи опет веома стабилан и широк, са јасно раздвојеним полуотвореним 

поклопцем. 
 

 Оно што највише раздваја, а потом и уједно спаја као целину је ритам 

перцепцијске модулације који се догађа у сусрету изведби, позиционирања у 

простору и техника са једне стране, и кретања посматрача са друге стране. У 

приземљу је присутна латентна динамика и догађа се покретљивост цртежа и 

мноштво измена и нових појављивања цртежа услед физичког померања 

посматрача у различитим правцима. На међуспрату, као што је поменуто, до 

цртежа се може доћи пењањем уз степенице са једне стране ходника и спуштањем 

                                                             
256  Радови су од 2008. године у Колекцији савремене српске уметности Компаније Теленор у Београду, 

www.telenorkolekcija.rs/artists.php 
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низ степенице са друге. С обзиром да заузима угао, и да је рукопис као структура 

заустављен до различитих граница на странама овог угла, клавир има своје знатне 

промене и динамизам по вертикали, а нарочито из различитих висина погледа. Из 

подножја делује да се издужује на горе, доминантна је једна страна, са нивоа 

међуспрата сагледиве су обе стране и дубина коју сугерише рукопис даје на 

динамици објекта, а са висине, одакле се могу видети клавири и на међуспрату и 

на спрату, могу се уочити битне разлике и сличности. Боја им је у основи иста, 

али је она променљива под утицајем различите светлости и у окружењу 

различитих позадина. Један је још увек издужен, други шири и веома стабилан. 

Опет, овај на међуспрату изнова има своје мењање у перцепирању. Клавир на 

спрату нуди различит садржај под утицајем кретања посматрача, као што је 

поменуто, што рефлекси потеза графитне оловке овоме највише доприносе. 

Дакле, кретања по хоризонтали на спрату, по вертикали унутар међуспрата и у 

свим правцима у приземљу најважнији су чиниоци мењања и модулирања форме, 

положаја, њеног садржаја и динамике унутар целине рада. 
 

 

   

   
 

227. Истовремени поглед на зидни цртеж у приземљу и на нивоу међуспрата 
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228. Поглед на зидни цртеж на нивоу међуспрата и на првом спрату, са упаљеним светлом 

 

 
 
229. Поглед на зидни цртеж на нивоу међуспрата и на првом спрату, са угашеним светлом



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Можда су снага цртежа и његово трајање у томе 
што моменат дефинисаности никада  неће  доћи. 

 

Брајан Феј 
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Закључак 

 
 
 

  Изведена целина зидних цртежа у Музичкој школи Мокрањац и писани 

део који прати анализу приступа и све сегменте ликовног рада кроз појмовна 

одређења, са позивањем на искуства, покрете и радикалне правце у уметности, 

ослоњени су такође и на ликовне реализације које сам остварила у ликовним 

галеријама и алтернативним излагачким просторима. Већи број радова наведен 

је и репродукован у докторском уметничком пројекту. Сва та пређашња 

остварења имала су самостална решења као што је изложено у претходном 

поглављу. Била су увек у комуникацији са амбијентом, његовим карактером и 

окружењем, те свакако и са реципијентом. У складу са темом и захтевом 

простора, имали су и свој поетички континуитет, увек уз надградњу ликовног 

истраживања претходног искуства, прочишћавање усвојеног или извесно 

редуковање. Доследно, методологија рада на докторском уметничком пројекту 

била је блиска досадашњим реализацијама. 
 

 Значајан моменат за сумирање свих утисака представљала је временска 

дистанца између завршетка изведеног уметничког рада и писаног дела, будући 

да се указала могућност објективнијег сагледавања нове просторне ситуације. 

Томе је допринело освратање на ток рада, од оног планираног, са свим 

неопходним анализама и корекцијама у циљу најбоље могуће мере и односа 

идејног, ликовног и просторног, као и детаљна анализа оствареног у новом 

амбијенту. 
 

 Рад који остаје у Музичкој школи постаје и њен визуелно интегрални део, 

за оне који бораве у њему, али и за оне који ће простор по први пут видети и 

доживети. Како сам и настојала, рад није постао радикалан искорак. Иако 

егзистира као самосталан концепт са утканом личном поетиком, ненаметљиво 

постаје свакодневница амбијента. Тек опсервацијом, утрошком времена и 

поступним удубљивањем у ликовну проблематику, рад може бити ишчитан и 

схваћен на више начина и у више слојева. Онолико колико посетилац и 

посматрач за тим имају потребе и могућности сагледавања.  
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Изјављујем да је штампана верзија мојег докторског уметничког пројекта 
истоветна електронској верзији коју сам предала за објављивање на порталу 
Дигиталног репозиторијума Универзитета уметности у Београду.  
 

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског 
звања доктора уметности, као што су име и презиме, година и место рођења и 
датум одбране рада. Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама 
дигиталне библиотеке, у електронском каталогу и у публикацијама Универзитетa 
уметности Београду. 
 
 
 

   У Београду, 6. мај 2016. године                                                   Потпис докторанда 
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Изјава о коришћењу 

 
 
 
 
Овлашћујем Универзитет уметности у Београду да у Дигитални репозиторијум 
Универзитета уметности унесе мој докторски уметнички пројекат под називом: 
 
Клавир у црном – Ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај 
музиком обележеног простора 
 
који је моје ауторско дело. 
 
Докторски уметнички пројекат предала сам у електронском формату погодном за 
трајно депоновање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   У Београду, 6. мај 2016. године                                                   Потпис докторанда 

 

 

 

 

 

 

 


