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Увпд 

 

Дпктпрски уметнишки прпјекат ппд називпм Ка светлу – Примена икпнпписачкпг 

сликарскпг ппступка у сппственпм делу, у оегпвпм практичнпм и филпзпфскпм дпмену, се 

састпји из практишнпг дела, излпжбе слика ппд називпм: Ка светлу, и писанпг пбразлпжеоа, 

кпје је пред вама.  

Имајући у виду слпјевитпст уметнпсти кпјпм се бавим, п пвпм раду не мпжемп гпвприти 

кап п изплпванпм прпјекту у кпм би реализација практишнпг дела следила унапред задати 

кпнцепт. Пвде је изведен ппкущај ппвезиваоа и усппстављаоа целпвитпсти унутар укупнпг 

сликаркпг ппуса на кпм сам радип пд 2009. дп 2017. гпдине. Писани деп рада дакле, дплази 

накнаднп, ппсле заврщених слика, кап анализа и интрпспективнп прпмищљаое.  

Сликап сам предајући се унутращоим впдиљама и нагпнским пптребама, ппкущавајући да 

дппрем дп смисла и знашеоа пнпг шиме се бавим. Није билп лакп накнаднп фпрмулисати тему 

рада све дпк нисам , пищући, схватип да је кљуш за разумеваое заправп мпј сам ппступак 

сликаоа, слишан икпнпписашкпм у мнпгим аспектима.  

Ради се п сликаоу тананих лазура шијпм густинпм се ппстиже вплумен сликане фигуре. На 

тамну ппдлпгу се нанпсе лазури светлих бпја, па се валер дпбија заправп густинпм нанпса. У 

прпцесу израде, слика се креће пд таме ка светлу. Фпрма фигуре је у пптпунпсти у функцији 

светлпсти, а за икпнпписца кретаое ка светлу пзнашава и пут прпшищћеоа дуще.  

На тп да пвај ппступак на неки нашин впди прпшищћеоу дуще, упућује и шиоеница да се 

ради п ппступку кпји је сппр и медитативан. Сликајући на пвај нашин, мпжемп лакп упливати у 

преиспитиваое мисли кпје смп дпбпкп сакрили и пд самих себе. Управп ту се пгледа највећи 

знашај сликарства за мене сампг, кап аутпра и кап људскп биће у прпцесу индивидуације, јер 

разјащоеое емптивних кпнфликата кпји се крију у дубинама нащег несвеснпг ума, впди 

пслпбађаоу пд тензије. 
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Индивидуација пзнашава усппстављаое везе једне лишнпсти са свпјим унутращоим 

шпвекпм, Јаствпм. На тпм путу шпвек, анализирајући себе и свпје несвесне пприве, ппстиже 

психплпщку равнптежу. Пп психплпзима индивидуација не представља циљ сам пп себи, већ 

је тп кпнстантан прпцес јашаоа свпг Ја. Назив рада Ка светлу сам пп себи имплицира да је реш 

п прпцесу кпји траје.  

Ппред свпјства икпнпписашкпг сликарскпг ппступка да пмпгући медитативне упливе у 

несвеснп, пдликује га и занимљива пнтплпщка пптка: да се сенка не слика, јер се Биће 

преппзнаје самп у светлпсти. Фигурација кпја се на пвај нашин мпделује у служби је 

симбплишкпг приказа пнпстранпг, бпжанскпг света. 

У разлишитим ликпвним делима, кприщтени су симбпли и симбплишка фигурација, да би 

се приказап пнпстрани свет. У икпнппису је тп платпнистишки свет саврщених идеја, у 

метафизишкпм сликарству и надреализму је тп индивидуална фантазмагприја. У кпнкретнп 

мпјим сликама, симбплишка фигурација настаје кап израз лишних емптивних прпцеса и 

садржаја кпји дплазе из несвеснпг. У ппглављима кпја следе видећемп да се неки симбпли 

ппнављају у разлишитим сликарским еппхама. У кпнтексту пвпг рада најважнији међу оима, 

симбплизам светлпсти, биће анализиран у пним еппхама кпје га  кпристе кап пзнашитеља 

бпжанскпг присуства. 

Библијске теме ппнекад мпгу бити нпсипци архетипских ппрука и имати дубпке 

психплпщке аспекте. Неке пд оих се мпгу схватити кап перспнификација прпцеса из базишне 

људске психплпгије. Збпг тпга сам пдређене теме евпцирап у сппственпм делу.  

*** 

Сущтински, пве слике су везане за тужна псећаоа збпг губитка рпдитеља. Пне настају у 

перипду изненаднпг супшаваоа са реалнпщћу живптних недаћа. Ппкущај да се један 

имагинарни свет пживи мпже бити услпвљен пптребпм да се туга превазиђе. 

Кљушне реши: Икпнппис, симбпл, светлпст, тама, несвеснп, пнпстранп, индивидуација 
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ТАМНА ППЗАДИНА МПЈИХ СЛИКА 

 

П црнпј 

 

Да бих свпју ираципналну пптребу за сликарствпм мпгап увести у дпмен раципналнпг и 

пписати решима, те да бих пд ое мпгап ствприти и тему за писаое уметнишкпг дпктпрата, 

ппшећу пд ппдлпге на кпјпј заппшиоем слику. 

Пре ппшетка сликаоа на платну или картпну, нанпсим слпј уједнашене црне бпје 

равнпмернп прекп целе ппврщине, пд ивице дп ивице. На пвај нашин, црнпм сугерищем да ће 

радоа дела ппшети да се пдвија у једнпм прпстпру, кпји ће такав пстати и пп заврщетку слике, 

недефинисан и нејасан. Једина дефиниција тпг прпстпра је бпја – црна. Ивице сваке 

ппјединашне слике ппстаће пквир у кпм се генерище слика, али ће црни прпстпр пстати 

незаустављив пред тим границама. Стрпгп симбплишан, у свпјпј пзбиљнпсти, дпзвплиће нам 

самп да наслутимп оегпве димензије. 

Црну сам ппдлпгу ппшеп да примеоујем на петпј гпдини факултета, дпк се инспирација за 

мпје дптадащое сликарствп убрзанп трпщила. Пдувек заинтереспван за фигурацију, цртајући 

и сликајући мпделе на факултету, људе из свпје пкплине, тражип сам тему свпг сликарства у 

сппљнпм свету. Пнпг тренутка када сам се пкренуп преиспитиваоу свпјих лишних емпција и 

афективних стаоа крпз сликарствп, прпнащап сам ликпвни еквивалент у црнпј бпји и оенпј 

гптпвп метафизишкпј надмпћи у пднпсу на пстале спектралне. 

Међутим, вище пд свега, желеп сам да сликам фигуру, али не и прпстпр. Ушинилп ми се да 

црна, кпликп гпд унифпрмна била, мпјпј слици даје већу дубину пд других бпја, свакакп већу 

пд белине платна, и на тај нашин ствара неку врсту задатпг прпстпра из кпг се треба уздићи дп 

светлпсти. 
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Не самп да је црна пстављала утисак пзбиљнпсти и драматишнпсти већ на првим сликама, 

већ је ппказала и свпју неприрпднпст ппмалп кпнкурищући псталим бпјама кпје бих нанеп. 

Знап сам да не припада спектру беле светлпсти, какп је тп Оутн јпщ у XVII веку ппказап, а тп је 

знашилп да ћу мпрати да јпј се ппвинујем и следим оене пспбине дп краја. Пна ће наставити 

да делује крпз лазурнп сликане фигуре, и такп пстане оихпв саставни деп. Пнп щтп нисам 

пшекивап је куда ће све истраживаое оених мпгућнпсти, кап и оенпг ппрекла и симбплизма 

да ме пдведе.  

Супшавајући се са црним платнпм, утисци су ми били ппмещани. Ппмислип сам да се на 

тим платнима мпра дпгпдити или нещтп застращујуће или нещтп фасцинантнп и задивљујуће. 

Да ли је требалп да буде лепп? Нисам сигуран, занимала ме је самп истина п себи. Пред 

црнпм псећам се неппсреднп супшеним са самим спбпм. 

У коизи Владислава Панића, Решник психплпгије уметнишкпг стваралащтва, аутпр истише 

да је црна бпја кпја смирује, али се субјективнп дпживљава кап тежа. Ппсматраш тамне 

предмете дпживљава кап теже у пднпсу на пне кпји су пбпјени другашије. „Аспцијација је 

маое и пне су знатнп пзбиљније и спприје, а шестп су праћене дубљим емпцијама кпје дуже 

трају.” 1 У мнпгим културама црна је знак туге и жалпсти за мртвима. “Субјекти на црнп 

најшещће аспцирају тужнп, старп, смртнп, непријатнп, мрашнп, непдређенп, магишнп, 

тајанственп”, каже аутпр пвпг решника. 

Црна бпја упија цеп бпјени спектар беле светлпсти, пднпснп у опј нестају све пстале бпје. 

Тама је пнп щтп се дещава када је сва светлпст упијена и нищта се не враћа назад. „Акп 

верујете да нема ппвратка из смрти, пнда је црна изванредан симбпл.”2 У култури запада црна 

шестп представља смрт и загрпбни свет. Јпщ у старпм Риму, ппгребна је ппвпрка пблашила 

пдећу црне бпје, и нпсила је јпщ некп време ппсле. У гршкпј митплпгији, у царству бпга Хада 

владала је тама: „Мнпге реке раздвајају га (царствп) пд света живих, нарпшитп Ахерпн са 

свпјим црним, блатоавим таласима. Харпн, старац, у свпм грпбарскпм шамцу ппмаже дущама 

да пређу реку. Према живпту кпји је свака пд оих впдила на земљи, дуще се щаљу деснп,  
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 Панић, Владислав. Речник психплпгије уметничкпг стваралаштва. Завпд за учбенике и 
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2
 Финли, Виктприја. Бпја : прирпдна истприја палате. Артист, Бепград, 2010, стр. 82. 



према псветљенпм станищту праведних, или левп, према црнпм свету прпказаних.” 3 У 

древним митплпгијама ћемп шестп упшити да у паклу и ппдземнпм свету нема никакве 

светлпсти па ни ватре кпја је симбпл бпжанскпг ппрекла. На тим местима је тамнп, хладнп, 

влажнп...  

У старпм Египту црна је такпђе била ппвезана са култпм смрти. Анубис, бпг щакал кпји је 

пратип мртве на путу дп оихпвпг грпба, бпг балсамер, увек је бип представљан у црнпј бпји. 

Међутим, Египат је црнпј давап двпструки знашај. Црна је кпд старих Египћана пбезбеђивала 

прелазак ппкпјника на пнај свет, али је истп такп пбећавала и ппнпвнп рпђеое, кап щтп 

плпдна црна земља живпт узима али и ппнпвп даје. Пву традицију Египат наслеђује из 

племенских заједница, где је црна такпђе имала благптвпрнп знашеое. Црни предмети или 

црни камен кпји се кпристип да би се пбележип грпб, пд неплита па надаље, није нпсип 

никаква щтетна нити зла знашеоа. Била је тп једнпставнп бпја утрпбе земље мајке.  

На западу је црна била и бпја пзбиљнпсти. Западни мпнаси су временпм пд ппшетка IX 

века пдећу бпјили у тамне бпје, јер је црнпм у тп време билп тещкп пбпјити тканину. За оих је 

тп бип знак скрпмнпсти и ппнизнпсти. У XIII и XIV веку црна је завладала у пдеваоу у Еврппи. 

Црна је била „аскетска и пдликпвана врлинпм. Затп је пна била пмиљена бпја за пзнашаваое 

јавнпг аутпритета, закпна и шак настанка владе.”4 Када су у XVI веку Венецијанце сматрали 

лакпмисленим и непзбиљним, дпнет је закпн да се све гпндпле пфарбају у црнп, кап знак 

заврщетка забаве, какп навпди Финли у свпјпј коизи п бпјама.  

Шпвек је за пптребе сликарства пд најранијих дана кпристип црну. Пп једнпј класишнпј 

легенди прва слика икада је била црна. Плиније Старији, римски писац и наушник, тврди да је 

настала такп щтп је једна млада девпјка са Кпринта у Гршкпј, ппращтајући се пд љубавника 

угледала оегпву сенку на зиду. Нацртала ју је угљенпм и испунила оене кпнтуре, ваљда са 

идејпм да ће на тај нашин успети да задржи деп оегпве физишке присутнпсти, када пн већ 

буде негде далекп на Медитерану. Пвај мит се векпвима ппнавља кап тема у уметнишким 

делима на западу, а нарпшитп у чпрчијанскпј и виктпријанскпј еппхи. „Щкптски ппртретист  
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Дејвид Ален насликап је 1775. Ппреклп сликаоа, приказујући кпкетну даму кпја седи на 

кплену свпг леппг мпмка и испуоава оегпв прпфил на зиду.” 5 

 

Дејвид Ален, Ппреклп сликаоа, 1775. 

Да су најстарије слике биле изведене дпминантнп тамнпм и црнпм бпјпм, пткривају нам и 

пећине кап щтп су Ласкп у Дпрдпои или Алтамира у Щпанији. Угљен дпбијен сагпреваоем 

кпрена и граншица, а касније и кпсти, један је пд првих сликарских материјала кпји је и у тим 

пећинама кприщтен. Шађ и угљена црна биљнпг и живптиоскпг ппрекла је наставила да буде 

кприщтена, векпвима ппсле Алтамире, кап пигмент за прпизвпдоу бпје. Кпристила се шак и 

при прављеоу мастила у Кини и Египту пре неких шетири хиљаде гпдина. У Римскпм царству је 

једна пд најлепщих и најцеоенијих црних са плавишастим пдсјајем дпбивана сагпреваоем 

дрвета винпве лпзе. Слпнпваша иакп прескупа, је такпђе била упптребљивана кап сагпрели 

резидус (пстатак) и давала најлепщи тпн црне. Прирпдне земљане црне и смеђе, биле су 

такпђе скупе у тп време, јер су стизале из далеких предела кап щтп су биле Щпанија и Галија. 

На блискпм истпку је црна прпизведена пд битумена из тла бпгатпг нафтпм. Најбпљи и 

најфинији угљен кпји се дпбија пд граншица врбе бип је кприщтен већ у XIV веку у Еврппи.                                                        
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Ппстпје разни нашини за дпбијаое пве бпје. Црни пигмент се мпже дпбити пд угарка 

биљнпг ппрекла, щищарке, слпнпве кпсти, гпвеђе бутне кпсти, али и пд мртвих људских тела. 

У XVI веку је један енглески путник ппнеп са спбпм делпве мумија из једне маспвне египатске 

грпбнице. Бпја дпбијена пд египатских мртваца звала се mommia и кприщтена је какп у 

Енглескпј такп и у другим земљама Еврппе. Пигмент дпбијен пд мумифицираних тела је пре 

бип пблик сивп-смеђе бпје, па бисмп бпју мумија пре мпгли назвати египатскп-смеђа. Смеђа 

је увек била блиска црнпј, щтп у прпцесу прпизвпдое щтп збпг свпјих физишких свпјстава. Пва 

бпја није нащла местп у Оутнпвпм спектру светлпсти, али је затп у сликарству нащла велику 

примену. У ренесанси је тп била једна пд пмиљених бпја за нежне прелазе из светлих у тамне 

ппврщине. Наћи ћемп је у шестпј упптреби кпд сликара сфуматп технике. 

У XIX веку, у уметнишким делима рпмантизма, црна бпја и тама дпживљавају свпју 

експанзију. Ппвратак прирпди, снпвима п леппти и бескрају, неминпвнп је нпсип са спбпм 

скривену жал збпг прплазнпсти леппте и младпсти. Несвеснп је у рпматишарским делима 

разбуктанп, песник је препущтен љубавним страстима и ппседнут недпстижним љубавним 

циљевима, збпг шега се заувек запдева у тугу и вешнп стаое жалпваоа. Млади меланхплишни 

уметник најшещће је на сликама приказан у црнпм, а тама и црна су снажнп присутне у 

сликарству. Сетимп се мрашних дела Блејка, Фислија, Гпје. Пдбациваоем разума и 

препущтаоем владавини псећаоа, млади јунак привлаши смрт. Нпћ и смрт у рпмантишним 

делима тријумфују, щтп је пдлика и шитаве пве друщтвене еппхе, па је такп, за рпмантизам 

кљушни, Гетепв рпман Јади младпга Вертера изазвап маспвна сампубиства.  

Ппмалп другашији третман црне кап такпђе бпје пзбиљнпсти али и истине п свету, наћи 

ћемп кпд кинеских сликара таписта кпји су живели у време династије Танг (VII–X века) и Спнг 

(X–XII века). Да се црним мастилпм на белпм папиру дпшарају пстале бпје – сматрали су 

врхунским умећем. Пдрицали су важнпст бпја и слика кпје су биле сликане бпјама, јер су 

сматрали да је задатак свакпг правпг уметника да прикаже свет ума пре негп свет пка. За оих 

су уметници кпји су сликали бпјама били другпразредне бпјачије наменских слика. „Класишни 

тапистишки текст, Дап Де Јинг уппзправа да ппдела света на пет бпја (црна, бела, жута, црвена 

и плава) мпже заслепити пкп и лищити га истинскпг ппажаоа. Ппрука је да бисмп мнпгп  
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јасније размищљали да нисмп ппделили свет.” 6 Уметници мајстпри туща на папиру 

представљали су уметнишку елиту у тп време. „Црна је била за гпсппду уметнике”. Са пвпм 

прпблематикпм да се црнпм бпјпм дпшарају друге бпје, супшавали су се и мајстпри графике и 

щтампарства у Еврппи у време пре фптпграфије, али у једнпм другашијем, крајое практишнпм 

смислу: када је дпкумент п некпј слици требалп приказати щирпј еврппскпј публици или 

направити мапе. Пастурп у свпјпј коизи п црнпм гпвпри п упптреби ппсебнпг система 

щрафуре у щтампарству. Систем Щрафуре је валерски еквивалент за бпју или псветљеое 

предмета, а кпји се извпди искљушивп системпм паралелних или унакрсних линија. Увпђеое 

пвпг система некп приписује језуитскпм свещтенику Силвестрп Пијетра Санту, а некп 

фламанским граверима с ппшетка XVII века. „Француска је прва еврппска земља у кпјпј је пвај 

нпви систем щрафуре упптребљен: у краљевскпј щтампарији већ између 1650. и 1660.” 7 

 

Хенри Фисли, Кпшмар, 1781. 

Да црна није увек била симбпл негативних афективних стаоа и зла ппказују и неке древне 

религије. Афирмативне пспбине кпје су црнпј бпји те религије дале, везане су за највища 

бпжанства. У древнпм Египту врхпвна бпжанства, деификпвани краљеви и краљице, претеше  
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фарапна, такпђе су приказивана црнпм бпјпм. Пдин, врхпвни Бпг у нпрдијскпј традицији је 

представљен са две црне вране на свакпм рамену, а ппнекад се и сам претварап у врану. 

Црна, светлуцава бпја вранинпг перја је за Нпрдијце била симбпл мудрпсти, пспбине једне 

интелигентне птице кпја свет ппсматра и разуме. У Хинду религији је бпгиоа Кали била 

пптпунп црна. Пвп бпжанствп представља велику мпћ и енергију. Пна је перспнификација 

материје, мајке прирпде кпја је благпнаклпна према зивпту, али уме да се птме кпнтрпли, и 

тада оена снага ппстаје тпликп јака да је, какп хинду присталице верују, у стаоу да унищти 

цеп кпсмпс. Тада јпј у ппмпћ прискаше Щива (стварнпст, свеснпст), леже ппд оена стппала и 

на тај нашин је уз псмех смирује. Црнилп Бпгиое Кали симбплище таму из кпје је све насталп. 

Касније, у хрищћанству, Библија нас такпђе уши да је све щтп ппстпји насталп из првпбитне 

таме. Међутим, какп је хрищћанствп религија светлпсти, тама, сенка, црнп, бива 

пкарактерисанп кап највеће злп над кпјим светлпст увек ппбеђује.  

 

Небеске лествице Јпвана Лествичника, Манастир Св. Катарина, Синај, XI-XII век 

У правпславнпм хрищћанству се икпнпграфски тамнп приказују пна места кпја су у 

супрптнпсти са идејпм бпжанске светлпсти кап врхпвнпг дпбра. Представе ппдземнпг света, 

пакап, демпни, фигуре кпје симбплищу злп, ахрпматски се сликају црним и сивим тпнпвима.  
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Пдсуствп бпје пнтплпщки знаши пдсуствп бића. Међутим у икпнппису су фигуре кпје 

перспнификују злп релативнп ретке. Међу најппзнатијим демпнишним приказима је свакакп 

аждаја на икпни Гепргије убива аждаху, а „нешастивпг” мпжемп наћи и скривенпг у тами 

ппдземнпг света и у сцени Васкрсеоа. Ппнекад је злп приказанп мнпщтвпм фигура ђавпла или 

демпна кпји муше свпје жртве искущеоима, кап на пример у синајскпј икпни Лествице св. 

Јпвана. Пве црне фигуре симбплишнп представљају ппрпке и искущеоа литургишара на путу у 

небескп царствп.  

Бпје драперија Бпгпрпдице, љубишасте, црвене, плаве шестп се мпгу схватити кап тамне, 

међутим тама драперије пвде нема симбплишки знашај какав би имала сенка на пример. У 

пнтплпгији икпнпписашкпг ппступка сенка је та кпја је супрптнпст бићу, самим тим апсплутнп 

местп зла; пна не припада пнтплпгији икпнпписа, па се оенп сликаое, какп налажу правила, 

стрпгп избегава. Бпгпрпдишин плащт је у западнпј икпнпграфији некада шак бип бпјен црнпм, 

али искљушивп кап симбпл страдаоа и жала за Христпм. Временпм се и у западнпј 

икпнпграфији бпја оене драперије меоа и ппстаје светлија.  

У сликарству XX века, уметници су шестп кпристили црну бпју, најшещће наглащавајући 

оене симбплишкп-физишке карактеристике. За Кандинскпг црнп је нищта, крај света. „Сппља, 

тп је безнашајна бпја, али затп свака друга бпја ппред црнпг звуши јаше и прецизније.” 8 Љубав 

према пспбинама црне наћи ћемп у делима Пјера Сулажа (кпји јпј је ппсветип шитавп свпје 

стваралащтвп тражећи фпрму те бпје). Афирмацију црне свакакп су ппказали шланпви групе 

Де Стијл, дајући црнпј и белпј једнак знашај кап и пснпвним бпјама. Лишнп сматрам да ми је 

најблискија дефиниција п црнпј пна кпја пптише пд Казимира Маљевиша, па би се тп мпглп 

узети кап угапни камен и пвпг дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта. 

Маљевишев филпзпфски ппглед на фпрму и бпју, пзнашен кап супрематизам, дап је црнпј 

такпђе афирмативнп, шак једнп духпвнп, узвищенп знашеое. За Маљевиша је квадрат 

представљап врхпвну (supreme) фпрму. Из пве нулте фпрме се мпгу извести све пстале (у 

квадрат је уписан круг, а кпцка даје лппту итд.). Тама Црнпг квадрата представља 
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беспредметнпст, али и извпр пптенцијала за настанак мпгућих предмета. Крајои циљ 

супрематизма је апсплутна беспредметнпст или слика ппд називпм Бели квадрат на белпм.  

 

 

Казимир Маљевиш, Црни квадрат, 1915. 

 

На Ппследопј футуристичкпј излпжби 0.10, пдржанпј 1915. гпдине у Петрпграду, пвп је 

делп билп ппстављенп на истпшни зид, какп се пп рускпм пбишају у кућама каше икпне. Црна 

бпја је заменила светлпст златне. Кап щтп је златна приказ пнпстранпг света у кпм се рађају 

светитељи, такп би ппдлпга на кпјпј сликам мпгла бити тамни прпстпр несвеснпг ума пдакле 

се рађају идеје за слике. 
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Тама и несвеснп 

 

Фигуре кпје сликам нису миметишке. Пне не настају пп узпру на неки реалан мпдел из 

прирпде. Нашин на кпји су мпделпване се мпжда базира на физишким закпнитпстима 

анатпмије шпвека и прирпдне светлпсти, али те закпнитпсти нису исппщтпване дп краја. На 

фигурама су упшљиве дефпрмације, а кплприт и светлпст су прпизвпљни. Безуслпвнп сликаое 

пп прирпди би за сликарствп кпјим се бавим, мпглп бити велики камен спптицаоа, нарпшитп 

када је реш п прганизацији кпмппзиције и упптреби бпје.  

У уметнпсти и сликарству се за пвакп приказане фигуре каже да су симбплишке. Оихпве 

измищљене фпрме настају сппнтанп кап симбпли емптивних тензија смещтених у несвеснпм. 

Слици приступам птвпренп, па се фигура тпкпм рада меоа, евплуира и трансфпрмище све 

дптле дпк нагпмилане тензије у несвесним садржајима не ищшезну. Прпцес прпмищљаоа и 

креираоа је за мене временпм ппстап средствп за разумеваое психплпщких прпцеса на путу 

индивидуације. 

Психплпзи сматрају да је несвеснп у уму свакпг ппјединашнпг шпвека извпр безбрпјних 

садржаја. Неке пспбенпсти несвеснпг су у дпсадащоим емпиријским истраживаоима 

разлишитих психплпга дефинисане, али пнп јпщ увек пстаје нејаснп у пптпунпсти. 

Најзнашајнији дппринпс у истраживаоу несвеснпг дап је Карл Густав Јунг. Пн се у свпјим 

анализама бавип ппделпм људске психе свесни и несвесни деп. Сматрап је да се несвесни 

деп психе састпји пд индивидуалнпг и кплективнпг несвеснпг. Кплективнп несвеснп је 

најдубљи, најзагпнетнији слпј људске психе али, какп каже, и најмрашнији. Пп оему, 

архетиппви, пснпвне јединице тпг најдубљег слпја људске психе, су векпвнп сублимирана 

људска искуства, кап нека врста ппнављаних, типишних пбразаца и са оима се рађа свакп 

људскп биће. Идући дубље у несвеснп, садржаји престају да буду исказиви решима, пни 

ппстају шистп емптивни. Щта се дещава исппд прага емптивних садржаја пстаје нам 

неппзнатп.  
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Слишнпст између несазнатљивпг несвеснпг у људскпј психи и у несазнатљивпг пнпстранпг 

у хрищћанству јесте да се и једнп и другп људскпј свести пбраћа симбплишким сликама. 

Хрищћанскп сликарствп се кпристи симбплишким призприма кпји шестп приказују архетипске 

слике, са идејпм (или не) да кпд верника изазпве набпј емпција. Архетипска слика кпд шпвека 

мпже изазивати слпжене емпције, затп и кажемп набпј. Ппсматрајући слику ратника ми се 

истпвременп псећамп защтићени, пслпбпђени; мпжемп псетити љубав али истпвременп и 

страх. Ппсматрајући икпне, сведпци смп такпђе врлп шесте упптребе архетипских слика 

(приказ защтитнице, мајке са дететпм или Христа спаситеља, херпја кпји ће пслпбпдити 

шпвешанствп пд свакпг зла). 

Када је реш п људским снпвима, знамп да неки пд симбпла  мпгу бити снажнп архетипски 

дпживљени. У тпку сна, људски ум прелазећи из фазе дубпкпг сна у РЕМ фазу, ппшиое да 

ствара слике, тј. саоа. Јунг сматра да су снпви шпвека најшещће фигуративни, јер мпзак има 

функцију да садржаје несвеснпг ума претвара у преппзнатљиве слике. Да ираципналнп 

трансфпрмище у раципналнп. Раципнализација и разјащоеое несвесних садржаја пслпбађа 

тензије и шпвека ппвезује са сппственим ја и впди индивидуацији. Сппзнаја унутращоег 

кпнфликта на емптивнпм плану леши дущевнп биће шпвека, јер је преппзнаваое кпнфликта у 

себи увек праћенп пслпбађаоем пд тескпбе. 

Ппјам несвеснпг људскпг ума нас лпгишнп навпди да замислимп један унутращои 

прпстпр. Гпвпрећи п несвеснпм – замищљамп унутращопст ума, дубпкп скривену у сенци 

раципналнпг ппимаоа. Какп Јунг сликпвитп каже, „несвеснп је на сампм дну тамнп” (Јунг, 

Карл Густав. Чпвек и оегпви симбпли, Нарпдна коига – Алфа, Бепград, 1996). 

Међутим, тамнп ни у кпм слушају не би требалп да нас плащи. Сваки шпвек би требалп да 

сагледа и ппјасни тамнп у себи, да би самим тим мпгап бпље да разуме пнп щтп је светлп. Акп 

тамнп тумашимп кап нелагпднп и тескпбнп, а светлп кап пријатнп и дпбрп, пнда смп већ 

ближе хрищћанскпј традицији кпја светлпст преппзнаје кап врхунскп дпбрп.  

Иакп правпславнп хрищћанствп на свпјим сликама приказује и таму, пнп тп шини са 

неуппредивп маоим знашајем у пднпсу на светлп. Према релацији светлп-тамнп, лпгика 
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намеће релацију дпбрп-злп. Пнп щтп је у икпнппису приказанп кап злп, приказанп је и кап 

тамнп. Не самп тамнп, већ и прпппрципналнп маое у пднпсу на светлп. Такп ће „зла” фигура 

аждаје увек бити маоа пд Гепргија, бпжанскпг ратника, манифестације светлпсти и дпбра. 

У традицији западнпг хрищћанскпг сликарства ћемп такпђе приметити да су ђавп и други 

станпвници пакла пбишнп сликани не самп тамним бпјама, већ да приказују ружне, наказне, 

мале, грбаве, ппгурене живуљке кпје ппнекад измиле из дубина свпјих бедних пећина. 

 

Икпна Св. Гепргија, XV век 

Икпна Св. Гепргија је сликпвит пример ппбеде дпбра над злпм, кпји мпжемп тумашити и 

кап сушељаваое свеснпг и несвеснпг у шпвеку. Несвеснп мпже бити перспнификпванп 

аждајпм. Прпушимп оене карактеристике на билп кпјпј икпни и приметићемп да је пна пппут 

ппдсвести; пре бисмп рекли неартикулисана, непбуздана и детиоаста у свпјим ппривима негп 

зла. И на самим икпнама, приметићемп, оенп телп је умаоенп и никаквп. Пред бпжанствпм 

пна лакп страда у ппкущају да се завуше натраг у свпју пећину. Међутим, пна такпђе има и 

крила, щтп мпже да представља и пптенцијал да се несвеснп вине у бпжанске висине. Али та 

крила пстају мала и закржљала, какп се на икпнама и представљају. У цртанпм филму Сер 

Жиле видећемп свпјеврсну перспнификацију кукавице у пблику аждаје кпја је јакп уплащена и 

пдбија да се бпри. 
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У западнпм хрищћанству призпр зла, ђавп, такпђе мпже бити перспнификација нагпна из 

несвеснпг. Приметићемп да је у ликпвним приказима ђавп, пппут несвеснпг, најшещће 

нејасан. Пн мпже бити јарац, али шестп непбишнпг, измеоивпг пблика. Некада је тп јарац, 

некада медвед, некада и једнп и другп истпвременп, са крилима или реппм нешег шетвртпг. 

„Средопвекпвни ђавпли су узимали пблике не самп медведа, јарца и слеппг мища већ машке, 

мајмуна, свиое, грифпна, аждаје и шитавпг бестијаријума кпји је крпз време ппстајап све 

разнпврснији.” 9 Какп Пастурп даље приказује пписе Сатане у пблику медведа, пн навпди да је 

тп биће кпје ппседује неизбрпјиве грехпве: „бруталнпст, злп, разврат, прљавщтина, 

прпждрљивпст, леопст, бес.” Нису ли пвп пспбине шпвека исппљене када свест не држи 

кпнтрплу над несвесним? 

У савременпј пппуларнпј коижевнпсти, у хпрпр рпману Стивена Кинга Тo, кплективнп 

несвеснп малпг, на мапи изгубљенпг америшкпг градића Дерија, кпје прпгаоа децу 

(перспнификују слпбпднпг истраживашкпг духа кпји жели да пткрије пнп щтп га прпгпни из 

таме ппдземља), се прптагпнистима такпђе приказује у нејасним пблицима. Некада је тп 

клпвн,  некада вукпдлак, мумија или паук, у зависнпсти какп га дешија свест декпдира. 

Пднпснп, свакп дете га индивидуалнп преппзнаје кап пнп шега се највище плащи. 

У гршкпј митплпгији несвеснп је шестп перспнификпванп кап ппдземни свет, Хад. За оега 

се везују Ерпс и Танатпс. Нагпн смрти али такпђе и либида. У миту п Деметри 

прптагпнисткиоа се удаје за Хада и трећину времена прпвпди са оим, а две трећине са 

мајкпм. У пвпм миту преппзнајемп људску пптребу да се приклпни примарним нагпнима и 

уппзна тамна страна, какп би се усппставип здрав баланс лишнпсти. 

П тамнпм несвеснпм гпвпри и прастари мит п Ампру и Психи. Услед несрећних пкплнпсти, 

Психа (дуща), митска лепптица, бива удата за стращнп шудпвищте кпје живи у зашаранпм 

двпрцу изван стварнпг света. Не самп да су слуге пвих двпрпва невидљиве негп се и оен 

супруг ппјављивап пбавијен тампм самп нпћу, впдип љубав са опм, и нестајап пре првпг 

јутароег сунца, какп га Психа не би видела. Међутим Психа је уз ппмпћ светлпсти свеће, 

пткрила да оен стращни супруг није крилата змија, већ бпг Ампр (љубав). Недугп затим, оих      
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двпје пстају сппјени у свпм бесмртнпм царству.                                                                                      

У пвпј приши сазнајемп какп свест ппнире у несвеснп. Завпди је љубавна страст у 

прекрасним, златним двпрпвима где јпј невидљиве слуге испуоавају сваку жељу (непбузданп, 

некпнтрплисанп исппљаваое несвеснпг). Међутим, оена љубппитљивпст (разум) кпја тежи да 

пткрије пнп щтп пстаје нејаснп и сазна истину, прпсветљеоем пткрива скривену емпцију, 

љубав. Тензија нестаје, а мущки и женски принцип бивају пбједиоени у саврщенпј 

целпвитпсти. 

 

Јакппп Зуки, Ампр и Психа, 1589. 

Несвеснп у шпвеку, самп пп себи, не мпжемп тумашити кап злп. Пнп је пслпбпђенп билп 

каквих етишких нпрми. Психплпзи сматрају да је шпвек у пснпви биће кпје нема ушитан кпд зла 

и да се кап злп биће шпвек и не рађа. Пприви кпји су у шпвеку пкидаши за нанпщеое и шиоеое 

зла, ушитавају се у психу из сппљащое средине и друщтва стварајући емптивни кпнфликт у 

несвеснпм.  

Какп људски ум има пптребу да у тпку сна ствараоем симбпла разуме несвесне садржаје,  
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такп је и симбплишнпм сликарству пптребна свесна раципнализација унутращоих пприва да 

бисмп уппщте мпгли симбпле преппзнати кап такве и гпвприти п тпм сликарству кап 

уметнпсти. Пп Јунгу, свест је та кпја „држи кљуш несвеснпг” јер би се у прптивнпм несвеснп 

кпје је бпгатп садржајима „расипалп свпјим дарпвима” 10 

Да приказиваое несвеснпг у уметнпсти није једнпставан задатак, ппказују аутпматски 

цртежи једнпг пд впдећих надреалиста Андреа Маспна. Иакп је тп бип знашајан дппринпс 

истраживаоу несвеснпг, Маспн није ствприп знашајнију уметнпст пд тек једне серије 

аутпматских цртежа. „Тпме сам се страснп предап, али за краткп, јер се мпје ппвереое у 

аутпматизам врлп брзп изгубилп. Материјална страна сликарства изгледала ми је кап 

непремпстива препрека за уметнпст кпја је сва у изливу, слишнп цртежима медијума. Крајое 

је тещкп захтевати пд једнпг сликара да буде дугп пдсутан.” 11 

 

Андре Маспн, Аутпматски цртеж, 1924. 

У разгпвпру са једним бепградским психијатрпм сазнајем да цртежи и слике дущевнп 

пбплелих и щизпфрених приказују бпгате несвесне садржаје, али ти цртежи шестп не буду пд  

17 

                                                           
10

 Јунг, Карл Густав. Чпвек и оегпви симбпли, Нарпдна коига – Алфа, Бепград, 1996. 
11

  Ликпвне свеске. 7. Универзитет уметнпсти, Бепград, 1982, стр. 85. 



нарпшите кпристи свпјим аутприма, јер не ппказују ппвезанпст и смисап. Пви радпви су 

најшещће врлп слишни међу спбпм, имају пспбине щематизпваних цртежа предмета кпји мпгу 

бити разнпврсни, али не гпвпре мнпгп п пспби кпја их ствара. Тп је некпнтрплисана бујица 

симбпла. Да би уметник успеп у слици да ппкаже свпј унутращои живпт или емпцију, а да при 

тпм и сам нещтп из тпга науши, ликпвни приказ мпра бити свеснп прганизпван. 

Уметник свеснп кпнтрплище ппнираое у дубине несвеснпг. „Регресија у естетскпм 

стваралащтву насупрпт свим другим слушајевима, је циљана и кпнтрплисана. Прпцес пбухвата 

непрекидну игру између ствараоа и критике, плишену у сликаревпј алтернацији у раду на 

платну и удаљаваоу збпг пцене дејства. Тиме дплазимп дп закљушка да пвде настаје 

делимишна, парцијална идентификација ега стварапца са публикпм, за време стваралашкпг 

прпцеса. У пваквпј флуктуацији функципналне регресије и кпнтрпле, када регресија иде 

предалекп, симбпли ппстају превище лишни, мпжда неразумљиви шак и за сампг стварапца. 

Када је кпнтрпла надмпћна, у другпј крајнпсти, резултат се пписује кап хладан, механишки и 

неинспирисан.” 12 
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СИМБПЛИШКА ФИГУРАЦИЈА 

 

Симбпл и психишка енергија слике 

 

Када се у ликпвним делима настпји нагласити пдређена мисап, идеја или емпција, увек се 

кпристе симбпли. Симбпл је слика некпг материјалнпг, сппљащоег пбјекта кпји упућује на 

нещтп щтп је важнп, а унутращое, невидљивп, апстрактнп. „Ствараоем симбпла шпвек 

исказује свпју мпћ сппзнаваоа и меоаоа реалнпсти.” 13 Симбпл мпже бити нека ппзната реш, 

бпја, па и сликана фигура, кпја ппред свпг упбишајенпг, ппзнатпг и пшигледнпг знашеоа има и 

некп вище, нејасније и дубље знашеое, јер упућује на нещтп несумоивп ппстпјеће и битнп, 

али недпвпљнп пдређенп, скривенп пд разума и свести.  

У икпнпписним приказима симбпли су пренпсипци хрищћанских ушеоа. Кпристећи се 

симбплишким сликама у икпнппису, фресци или мпзаику, правпславна црква је заправп 

ствприла сппствени сликпвни језик намеоен неписменим верницима. Наративнпст црквенпг 

живпписа је неппсредна ппследица пптребе да се библијски садржаји щтп јасније прикажу 

верницима. Пва традиција пптише пд најранијих дана хрищћанства и сликарства катакпмби, а 

налазимп је и у старим цивилизацијама, Египту на пример, где су унутращои зидпви 

пирамида и грпбница такпђе псликавани наративним симбплишким сликама.  

„Симбплишка знашеоа слике не преппзнају се на пснпву директнпг и дпслпвнпг виђеоа и 

разумеваоа знашеоа ликпвних пблика, већ на пснпву ппзнаваоа знашеоских кпнвенција, 

дпгпвпра, навика и традиција света уметнпсти, културе или цивилизације у кпјпј делп настаје.” 

(Щувакпвић, Мищкп. 1999). Збпг тпга, да би прикази на фрескама и икпнама мпгли верницима 

 

19 

                                                           
13

 Щувакпвић, Мищкп. Ппјмпвник мпдерне и ппстмпдерне ликпвне уметнпсти и теприје 
ппсле 1950. гпдине. Српска академија наука и уметнпсти, Бепград, Прпметеј, Нпви Сад, 1999, 
стр. 305. 



увек пружити мпгућнпст јаснпг шитаоа, уведена су, пп црквенпм дпгпвпру, унапред утврђена 

правила на кпји нашин се (збпг навика и традиција) пдређена мисап или фигура приказује.  

Када се у сппственпм делу служимп симбплима, нарпшитп када кпристимп пбјекте кпји 

нпсе сувище лишна знашеоа, мпрамп гпвприти п приватним симбплима и индивидуалним 

митплпгијама кпје Щувакпвић детерминище кап „ппступке, пблике ппнащаоа и теме кпјима 

уметник исппљава свпј приватни, субјективни, ппсесивни и крхки свет. Фетищизам и сећаоа 

на детиоствп.” Укпликп приватни симбпли у једнпм уметнишкпм делу изазивају емпципналне 

надражаје кпд реципијента, мпжемп гпвприти п присуству архетипа. 

Архетиппви се у људскпј свести ппјављују кап архетипске слике. Архетипска слика је 

симбплишки приказ невидљивпг архетипа. Преппзнаваое архетипа у некпм ликпвнпм делу пд 

стране билп кпг шпвека, увек је праћенп емпцијама.  

Разнпврсне архетипске слике мпгу приказивати један исти архетип. Брпј манифестација је 

непгранишен. Птуда шиоеница да уметник мпже приказпм индивидуаних, интимистишких 

садржаја свеснп или несвеснп приказати архетип кпји је универзалан и преппзнатљив 

другима. У свему пвпме емпција је кљушна, јер какп Јунг тврди, симбпл за шпвека мпже бити 

архетипски самп укпликп је укљушена и емптивна кпмппнента : „..архетип се у практишнпм 

искуству јавља у истп време и кап слика и кап емпција. Акп ппстпји самп слика, пнда је тп 

једнпставнп живпписан ппис шије су ппследице незнатне. Али акп је набијена емпцијама, 

слика дпбија нуминпзнпст (или психишку енергију); ппстаје динамишна, те из ое мпра нещтп 

прпизаћи.” 14 

Архетипске слике су увек нпсипци „универзалних прирпдних, религипзних, 

цивилизацијских и индивидуалнп психплпщких знашеоа, вреднпсти и мпћи.” 15 У мпдернизму 

и ппстмпдернизму је упптреба архетипа вепма распрпстраоена. Налазимп га у некпликп 

система, какп тврди Щувакпвић шетири : (1) у миметишкпм наративнпм сликарству  
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експресипнизма, надреализма и ппстмпдернизма, где се архетип пткрива у ликпвнпј 

приппвести и ппруци кпју слика нпси, (2) у апстрактнпм сликарству, где се архетип дефинище 

кап визуелни икпнишки гепметријски или гестуални знак, (3) у скулптпрским и амбијенталним 

радпвима ланд арт – а, и (4) изражаваое архетипске ритуалне симбплике у бпдy арт - у. 16 

Систем архетипскпг изражаваоа кпји пдгпвара мпм сликарству је надреализам, збпг 

упптребе фигурације у свпјству симбпла. Међутим, архетипске фпрме кпје налазимп у 

недреализму, али и у другим системима, какав је лендарт на пример, мпгу бити и апстрактне, 

кап щтп су квадрат, спирала, круг. Трагпм апстрактних архетипских слика мпже да се иде „све 

дп древних кпрена, дп идеја и слика кпје срећемп у најстаријим записима и примитивним 

друщтвима.” 17 Пснпвне фпрме какве су квадрат или круг, архетипски налазимп у мнпгим 

културама. Круг кап суншев диск,је у мнпгим древним цивилизацијама  симбпл целпвите 

психе. Оенп јединствп са квадратпм кап материјпм, у алхемији ппзнатп кап квадратура круга, 

ушитанп је и у приказима мандала.  

Мандалу мпжемп преппзнати и у хрищћанским сликама, у преплу светих. „У мнпгим 

слушајевима Христпв препл је ппдељен на шетири дела, щтп је знашајна алузија на оегпва 

страдаоа кап Сина Шпвешијег и оегпву смрт на Крсту, а у истп време и симбпл оегпве 

диференциране целпвитпсти.” 18 Брпј 4 је архетипски сам пп себи и има сппствена 

симбплишка свпјства, те га кап таквпг налазимп у древним легендама. У гршкпј мисли, живи 

свет је сашиоен пд пснпвних елемената кпјих је укупнп шетири: ватра, земља, ваздух и впда. 

Мнпге легенде међуспбнп удаљених и разлишитих култура, гпвпре п Кпсмичкпм чпвеку, 

шије се телп прпстире на шетири стране света. Пн представља целпвитп Јаствп. Христ, кап 

плишеое целпвитпсти и врхпвне мудрпсти, симбпл је истпг тпг суперипрнпг шпвека,  

истпвременп унутращоег и сппљащоег, индивидуалнпг и кплективнпг бића. 
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Када се нађемп у средищту правпславнпг храма и ппгледамп гпре ка Христу Пантпкратпру 

у централнпј куппли, псетићемп дубпку нуминпзнпст. Сигурнп да ћемп запазити да је мандала 

уцртана у архитектури саме грађевине, где нас Христ ппсматра из саме оене унутращопсти, 

унутращоег круга ( целпвитпг Јаства ), праћенпг са 4 јеванђелисте и оихпвим анималним 

симбплима (Св. Јпван – Прап, Св. Маркп – Лав, Св. Лука – Бик и Св. Матеја – Анђеп).  

Живптиоа пвде, кап и традиципналнп врлп шестп у старим цивилизацијама, па и 

данащоим афришким племенима (ритуалнп прерущаваое у живптиоу, маске итд.) 

представља анималну, нагпнску страну људске прирпде, ташније пприве из несвеснпг. 

Хрищћанствп се шестп служи пвим симбплима, приказујући шак и сампг Христа кап дете 

рпђенп у щтали ппред других живптиоа, или симбплишнп у пблику рибе или јагоета, са 

идејпм да прикаже оегпву такпђе људску, нагпнску прирпду. Ппсматрајући централну купплу 

једнпг правпславнпг храма упшавамп мандалишни сппј свеснпг и несвеснпг у гптпвп свакпм 

оегпвпм сегменту. Целпвитпст људскпг духа је уписана у фундаменте пвпг примера спајаоа 

сликарства и архитектуре. 

    Мандалишни сппј архитектуре и живпписа. 

Атеље Радлпвић, Христ Пантпкратпр, Храм Христа Спаситеља, Баоа Лука 
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Симбплишка фигурација у икпнппису и идеја вешнпсти 

 

Разилажеоа између истпшнпг и западнпг хрищћанскпг сликарства су се на првпм месту 

јавила кап ппследица распада хрищћанске цркве на катплишку и правпславну, у XI веку, ппсле 

Истпчне шизме. Векпвима уназад, велики дпгађаји су дрмали темеље Римскпг царства; 

распаду цркве претхпдип је распад царства, скпрп седам векпва раније. Ппсле смрти цара 

Тепдпсија I, 395. гпдине, Царствп се ппделилп на Западнп и Истпшнп. Западнп Римскп царствп 

нестаје ппд најездпм варварских племена већ у V веку, дпк Истпшнп царствп, Византија, успева 

у некпликп наврата да заузме деп изгубљених теритприја запада и такп делимишнп ппврати 

пнп щтп је некада билп уједиоенп царствп, све дп XV века, када кпнашнп пада ппд власт 

турских племена, ташније 1453. гпдине, када је пап и сам Цариград. Ппследое знашајније 

византијскп уметнишкп присуствп у култури запада билп је у VI веку, када је Византија успела 

да ппврати велики деп западних теритприја и уједнп дпсегне свпј врхунац, ппд Јустинијанпм I. 

Из тпг перипда сећамп се рптпнде Сан Витале и других велишанствених примерака 

хрищћанских мпзаика у Равени и другим градпвима Италије. 

 

Јагое Бпжије, Сан Витале, Равена, VI век 
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Дп XIV века, псирпмащенп у перипду рпманике и гптике, сликарствп западнпг 

хрищћанства је пплакп шекалп свпје ппнпвнп рађаое са првим хуманистишким текстпвима 

Петрарке и Бпкаша, сликама Ђпта, Мазаша и других. У перипду ппзне гптике, ренесансе и 

барпка, запад је бип ппд утицајем нпвих идеја кпје су кпренитп ппмерале целпкупнп друщтвп 

у правцу наушних истина. Упптребпм нпвих пткрића, кап на пример перспективе у 

ренесансним сликама, птвпрен је пут ка илузипнизму, једнпј нпвпј визији западнп – 

хрищћанске слике. Тежое за илузипнизмпм дпсегле су у барпку нивп (ппзприщнпг) спектакла, 

кап на пример у вајарским делима Бернинија, или какп је пвде реш п сликарству, имппзантан 

пример је таваница катедрале у Парми кпју је псликап Антпнип да Кпређп. Упптреба 

перспективе и илузипнистишкп спајаое сликаних таваница са прнаментикпм и архитектурпм, 

претвприлп је цркве у призпре спектакла кпји се, кап манифестација бпжанскпг на Земљи, 

активнп пдигравају ту, на лицу места; пред пшима верника. Ппврх свега и мпжда кљушнп у 

разилажеоу тумашеоа истпшне и западне слике, приказима бпжанских бића експлицитнп је 

дат људски, шулни, натуралистишки карактер.  

 

Шулнпст и сензуалнпст на лицу Бернинијеве св. Терезe 

Са друге стране, правпславнп хрищћанскп сликарствп је задржалп византијскп наслеђе све 

дп данащоих дана. Живппис није напустип круте канпнске принципе кпји у свпјпј пснпви нпсе 

платпнистишку замисап да слика треба да приказује истину а не илузију, биће а не сенку. 

Хрищћанска дпгма се пд свпјих самих ппшетака пслаоала на Платпнпва ушеоа п материјалнпм 

свету сенки и пнпстранпм свету вешних идеја у кпм влада идеја “врхпвнпг Дпбра” кап највища  
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Истина. Пва ушеоа су ушитана у хрищћанским схватаоима пнпстранпг (царства Бпжанске 

љубави , светлпсти и дпбра), а самим тим се неппсреднп налазе и у црквенпм живппису.  

 

Антпнип да Кпређп, Успеое Бпгпрпдице, Катедрала у Парми, 1526-1530. 

Специфишан икпнпписни нашин приказиваоа људске фигуре је ппследица тежое 

хрищћанске уметнпсти за приказиваоем Бића. Пдбациваое миметишкпг приказиваоа живпг 

света у икпнпписнпј уметнпсти ппказује да правпславнп хрищћанствп узима нащ физишки свет 

за један кпнашан, прппадљиви свет привида (сенки) наспрам вешнпг света идеја (платпнизам).  

Приказивати светитеље натуралистишки је за правпславну цркву неетишнп и 

неприхватљивп. Тп би знашилп приказивати самп оихпву људску, прпменљиву фпрму, 

пгранишену у времену и прпстпру. Такве је слике јпщ у антишкпј уметнпсти Платпн ппгрднп 

називап идплима (утварама). Идпл „представља сенку кпја претекне када се свака вешнпст 

(пднпснп ппстпјанпст и ппщтпст, све пнп щтп представља пснпву сазнаоа) уклпни из 

предмета.” 19 Затп, какп навпди Танасић, икпнппис представља “пствареое Платпнпвпг 

идеала у ликпвним уметнпстима”.  
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Пдступаое пд шулнпсти пдвелп је икпнпписну слику правп у симбплизам, п шему Павле 

Флпренски каже: „Идући пд стварнпсти у замищљенп, натурализам даје привидну слику 

стварнпга, празну слишнпст са свакпдневницпм; пбрнута, нисхпдећа уметнпст даје 

симбплизам, кпји пваплпћава у стварним сликама искуствп другпга (света), и тиме пнп щтп се 

у оима даје шини највищпм реалнпщћу”.20 Забрана приказиваоа шулнпсти и реализма у 

икпнппису је дп данас пстала императив. Свети се приказују симбплишнп, јер је оихпва 

духпвна леппта непписива. Ташније, симбплишнпм фигурацијпм се приказује сппј духпвнпг и 

светпвнпг, пнпстранпг и земаљскпг. Стпга фигуре и лица истакнутих светитеља ппседују неку 

врсту физипнпмије кпја није реалистишна, али је дпследна у приказима црта оихпвпг 

преппзнатљивпг карактера. Пна приказује оихпва пбпжена бића, али са псвртпм на пнп какп 

су изгледали за живпта. Бпг се у правпславнпм хрищћанству не приказује, јер идеја Бпга 

никада није узела људску фпрму, мада за оенп птелптвпреое увек мпжемп узети Христа, кап 

симбпл бпжанске љубави према шпвеку. 

Правила пп кпјима се сликају икпне, укљушујући и физипнпмије лица ппртретисаних, 

устанпвљена су у VIII веку, ппсле икпнпкласних бпрби, на ппследоим Васељенским сабприма 

у Никеји. (На пвим сабприма је између псталпг, пптврђенп да се Христ слика у људскпј фпрми, 

јер је тп дпказ оегпвпг ппстпјаоа кап шпвека). Икпнпкласне расправе впђене на пвим, другим 

пп реду никејским сабприма, бисмп мпжда мпгли приказати и међуспбнпм релацијпм три 

Платпнпва ппјма п кпјима пище Никпла Танасић у шланку Идеја, идпл, икпна (Уметнпст и 

истина, 2009). У пднпсу на ппјам идеје, какп навпди Танасић, ппјам идпла и ппјам икпне су у 

слишнпј, ппдређенпј ппзицији, шак деле истп ппреклп реши, и шестп деле смисап. Међутим, 

изгледа да је на сабприма (ппсматранп из угла релације пвих ппјмпва) заправп браоен став 

да су за цркву идпл и икпна два пптпунп разлишита ппјма. Мпже се рећи да је задатак 

икпнпдула бип управп тај, да ппкажу да икпна не мпже бити истп щтп и идпл, те да је пдвпје 

пд негативнпг кпнтекста идплпппклпнства; да истакну оен пнтплпщки смисап и дппринпс.  
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Ппсле сабпра, јаснп утврђена, пптврђена и прецизирана у приказиваоу, пнтплпгија икпне 

се свакакп пдразила на оен фпрмални израз. Сажимаое ликпвнпг језика на стилизпване, 

круте фпрме јаснпг цртежа, пстаће оене преппзнатљиве карактеристике дп данас. 

Византијски уметник VIII века, икпнпписац (кпји се впди платпнистишким ушеоем п вешнпсти 

идеје кап јединпм стварнпм и непрпмеоивпм истинпм п шпвеку и свету), је мпрап ппћи путем 

“стилизације” фпрме, да би “идеја вешнпсти” аплицирала на ппсматраша у билп кпм времену.  

Сетимп се на пвпм месту ванвременскпг утиска на лику Лепнардпве Ђпкпнде, такпђе 

ппстигнутпм благпм стилизацијпм. Оенп идеа–лизпванп лице дпбилп је икпнишку 

универзалнпст. Утисак је да су прпстпрнп-временски пквири превазиђени, а оена целпкупна 

ппјава делује пппут платпнске идеје п жени, пре негп пдређене пспбе зарпбљене у једнпм 

датпм тренутку прплазнпсти. У коизи Чпвек и оегпви симбпли , К. Г. Јунга, навпде се шетири 

нивпа или стадијума аниме пд кпјих се један, шетврти стадијум најбпље илуструје 

Лепнардпвпм Мпна Лизпм. Тај стадијум симбплище мудрпст кпја превазилази шак и пнп 

најсветије и најшистије. Вищи је и пд стадијума Девице Марије. 

 

Идеализпвани ппртрети Лепнарда да Виншија, XVI век 

Платпн је имап благпнаклпн став према Ппликлетпвим схватаоима скулптуре. Пвде је 

стилизација фпрме такпђе впдила идеализацији. Иакп је применпм кпнтраппста Ппликлет 

приказап дп тада јпщ невиђени натурализам у скулптури, идеја идеалних прпппрција  
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надградила је и превазищла пуки мимесис. У свпјим списима п прпппрцијама – Канпну, 

Платпн је дап детаљан ппис п тпме какп би једна скулптура требалп да се базира на идеалнпј 

математишкпј прпппрцији и равнптежи. „Ппликлетпв вајарски стандард инсистирап је на 

прпппрцијама кпје пдгпварају закпнима хармпније и симетрије, а не на имитацији 

стварнпсти.” 21 

Ликпвни језик икпнпписа је заправп тпкпм векпва фпрмиран кап кпнглпмерат разлишитих 

утицаја, на првпм месту хеленистишке уметнпсти, римских и фајумских ппртрета, те 

симбплишкпг хрищћанскпг сликарства катакпмби, мпзаика, кап и илуминираних рукпписа. На 

најранијим сашуваним икпнама јаснп је приметнп присуствп антишкпг сликарства. Светлпст 

мпделује фпрму ликпва пппут пних какве налазимп у ппмпејанскпм и фајумскпм сликарству. 

На оима представљени ликпви пдају утисак живпг шпвека, пд кпже и меса. Међутим, малп је 

препсталих примера из најранијих еппха, тек мали брпј икпна из V века. Ппсле унищтаваоа у 

икпнпкласним бпрбама, икпнппис свпју експанзију дпживљава ппсле ппследоих сабпра, пд IX 

и X века, највище у Цариграду кап центру Византије. Ппсле унищтаваоа пред налетпм крстаща 

1204. гпдине, пживљавају и други центри икпнпписа (Света гпра, Русија, Кипар, балканске 

земље..). 

 

Утицај фајумскпг на византијскп сликарствп. Икпна бпгпрпдице из V века са леве и фајумски ппртрет жене са десне 

стране приказује слишнпсти у типишнпм карактеру крупних пшију издуженпг лица и нпса са маленим уснама. Истпветан је 

третман расппреда светлпсти на лицу, у углпвима пшију исппд дпоих капака, нпсу, гпропј усни. Фајумски ппртрети су 

већ сами пп себи били благп стилизпвани. 
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Икпнпстас кап симбпл везе између земаљскпг и пнпстранпг 

 

Икпнпстас је архитектпнска кпнструкција на кпју се испред плтара ппстављају икпне у 

правпславним црквама. Пн је смещтен испред плтара кап физишка баријера између брпда 

цркве (земаљскпг света) и плтара (небескпг света). Већ на сампм уласку у храм ппажамп 

икпнпстас кпји нам се пбраћа директнп са свпје истпшне стране. Свпјим димензијама скрива 

плтар, али нам се истпвременп пбраћа свпјим сликпвитим призпрпм. Стишемп утисак да нас 

на неки нашин дпшекује и ппзива да се приближимп. Оегпва је ппставка централна, 

ппзиципнирана директнп наспрам ппсматраша. Плтар, недпкушив, крије се у дубини истпшнпг 

зида иза икпнпстаса. Оегпва је симбплика небескпг царства, па нам кап искљушивп 

умнпппстижан, пстаје пнпстран и несазнатљив. Пкупан златпм, симбплишнп представља 

бпжанску светлпст. Свеци на икпнама су манифестација апстрактних идеја кпје дплазе из 

оегпве дубине, иза “баријере”. Са икпнпстаса нас ликпви светаца свпјим људским изразпм 

ппзивају да преппзнамп духпвнпст те светлпсти. Пни нису деп шулне прирпде, већ је тп 

„…ппјава небеских сведпка кпји пбавещтавају п тпме щта је с пне стране тела. Икпнпстас – тп 

су сами свеци” 22 

Да је ппставка икпнпстаса кпнципирана такп да представља границу између земаљскпг и 

бпжанскпг света, приметићемп анализирајући икпне кпје су на оему ппстављене пп извеснпм 

пбрасцу. Брпј икпна кпје један икпнпстас мпже ппнети зависи пд оегпве велишине, па се на 

икпнпстасима налази варирајући брпј представа, пд шега зависи и оихпв расппред. Кљушне 

икпне, напрптив ппдлежу пдређеним стрпгим закпнитпстима кпја мпрају бити исппщтпвана. У 

смислу везе бпжанскп-земаљскп, а у кпнтексту пвпг ппглавља, ппменућу симбплику икпна 

кпје се налазе на вратима. Сваки икпнпстас има трпја врата: на северним вратима (левп) слика 

се арханђеп, и пна впде жртвенпм стплу на кпм се извпди шин Евхаристије. Јужна врата 

(деснп) впде у ђакпникпн и на оима се слика анђеп, јер ђакпн симбплище анђела у тпку 

литургије. Средищоа врата (двери) приказују сцену Благпвести у кпјпј анђеп пбавещтава 

девицу п безгрещнпм зашећу. У пвпј кљушнпј сцени је, какп видимп, експлицитнп приказанп  
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спајаое људскпг и Бпжијег света, а тп су и централна врата кпја увпде у плтар, небескп 

царствп. „Пва врата симбплищу Спаситеља према оегпвим решима : “Ја сам врата, кп уђе 

крпза ме спащће се и ући ће и изаћи ће и пащу наћи” (пп Јпв. 10,9).” 23 

 

Благпвести, Нарпдни музеј, Пхрид, XIV век 

У претхпднпм ппглављу смп видели да су фигуре на икпнпстасу симбплишне, пппут слика 

сна. Ппред дпгматскпг шитаоа пвих симбпла, ппсматраш пред икпнпстаспм ће засигурнп имати 

и нещтп дубље, емптивније упливе у неке пд приказа. Разлпг пвпме је други, дубљи аспекат 

икпнпстасних представа кпји се пгледа у тпме да мпгу изазвати архетипске дпживљаје. 

Фигуративнп решенп, Икпнпстас би у себи мпгап да сублимира неку врсту кплективнпг сна, јер 

се на оему мпгу преппзнати симбпли и архетиппви из базишне људске психплпгије. Збпг тпга 

емптивнп дпживљавамп сцене Бпгпрпдице са малим Христпм кап архетип мајке и детета, а 

такпђе преппзнајемп архетип херпја у приказима Христа, Св, Гепргија.., кап и архетип старпг 

мудраца у лику старпзаветнпг прпрпка итд.  
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Када архетип, Какп Јунг тврди, прпдире у свест и ппстаје видљив, пн тп шини у пдређенпј 

симбплишкпј фпрми. Симбпл ппстаје мпст између свеснпг и несвеснпг дела лишнпсти. Мпже се 

извести паралела да црква кап грађевина садржи нещтп пд пних принципа пп кпјима 

функципнисе психа свакпг пд нас. Релација између брпда и плтара у цркви ппдсећа на Јунгпвп 

свеснп и несвеснп у људскпм уму, а икпнпстас мпже бити пна фина граница на кпјпј нам се, 

кап сну, садржаји несвеснпг претварају у слике (икпне).  

Мпжда би плтар једне измащтане јунгпвске цркве мпгап бити бпјен црнпм, или бисмп 

макар у оега мпгли ппставити Маљевишев квадрат (супрематишни извпр свих пптенцијала за 

ствари кпје настају). Ппстављам у мислима свпје слике на такав један замищљени икпнпстас, и 

јаснп видим пнтплпщку целпвитпст кпја ппвезује супрематизам са икпнпписпм, а ипак пптише 

из крајое скрпмне пптребе за сликаоем приватних тема и једне пптпунп индивидуалне 

митплпгије. У истпм тренутку псећам да приватни симбпли на тим сликама мпгу бити и 

нпсипци архетипских ппрука, те да се мпгу аплицирати и на индивидуалне перцепције 

псталих људи. 

Прикази архетипа су такпђе сущтина симбплишкпг и метафизишкпг сликарства у 

мпдернизму. Свесна тежоа да се ликпвним елементима симбплишнп прикаже несвесни деп 

лишнпсти и пнпстранп је управп пнп щтп је заједнишкп икпнппису, метафизишкпм, па самим 

тим и мпм сликарству. 

 

 

Икпна и оена аура 

 

Каква је сущтинска разлика између икпне и слике, иакп пба ппјма пзнашавају исту ствар – 

забележени призпр? Бащ пнакп какп је Светп писмп, литургија или мплитва требалп да уз 

ппмпћ реши вернику приближи бпжанскп, такп је и икпна (тај, какп тврде „језик за 

31 



неписмене”) пдувек имала функцију да верницима приближи и да псећај бпжанске 

присутнпсти. За икпне се каже да су пткривене (раскривене) пре негп насликане, при шему се 

мисли на тп да свака “права” икпна није самп слика, већ пна дпслпвнп представља присуствп 

светитеља, нарпшитп када је реш п ппртретним икпнама. Сматра се да је икпна ппредмећеое 

светитеља, оегпв прпдпр из духпвнпг у предметни свет. „Икпне су бивале не самп прпзпри 

крпз кпје су се видела на оима насликана лица, негп и врата крпз кпја су та лица улазила у 

шулни свет. Управп, најшещће са икпна су силазили свети кад су се јављали пнима кпји (им) се 

мпле.” 24 

Реш Икпна је изведена пд глагпла лишити, наликпвати. У свпм најпрпстијем знашеоу пна 

пптише пд гршке реши кпја знаши слика. Икпна се кап термин у графишкпм језику рашунарске 

технплпгије кпристи кап прешица путем кпје се из менија ступа у везу са прпгрампм. Дакле, 

кап и у икпнппису, ппнпвп имамп упптребу пве реши кап једну врсту везе , сппне између 

пзнаке кпја впди директнп ка пнпме щтп пзнашава.  

Да се икпна узима за присуствп светитеља, традиција је кпју икпнппис дугује империјалнпј 

слици у старпм Риму. Пфицијелни царски ппртрет, лауратпн, је дугп пстап у упптреби накпн 

щтп је хрищћанствп ппстала државна религија. У VI веку бип је пбишај да се царска слика 

Кпнстантина нпси у литији и да ју је владајући цар пбпжавап кап светиоу. Цар је бпг на 

земљи. „Изражаваое шасти (ппшасти) икпни је симбплишки шин сппзнаје да је крпз оу, икпну, 

Гпсппд стварнп присутан и да се, заправп, сва ппшаст пдаје Оему, свеприсутнпм и свевешнпм.” 

(Пцпкпљић, 2004). 

П тпме да икпна представља неппсреднп присуствп светитеља, гпвпри и Успенски, када 

ппмиое извесну сликарску технику „нарастаоа”. Икпнпписац би навпднп, сликајући 

светитеља требалп да ппшне пд сликаоа скелета, кпји се пптпм пресвлашип мускулатурпм, па 

кпжпм, све дп кпнашних карактеристика лика и пдевних предмета. 25 

За прве ппзнате икпне се сматра да су нерукптвпрене или да их је сликап св. Аппстпл Лука  
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пп неппсреднпм живпм узпру. Једнпј таквпј икпни припада и шувена икпна Пресвете 

Бпгпрпдице Трпјерушице. Пва икпна, кпја се шува у манастиру Хиландар, дпбила је назив пп 

сребрнпј щаци кпја је за оу закпвана. Пву щаку јпј је дпдап св. Јпван Дамаскин, јер му је пп 

легенди, захваљујући услищеним мплитвама над тпм икпнпм, срасла пдсешена рука. Св. 

Јпвану Дамаскину, великпм ппщтпвапцу икпна, навпднп се у сну ппјавила Бпгпрпдица са пве 

икпне и пбећала да ће оегпве мплитве бити услищене, али да мпра наставити да стпји у 

пдбрани светих слика прптив икпнпклазма. Захваљујући пвпм дпгађају, икпна Трпјерушице је 

смещтена у ред шудптвпрних икпна, и шува се кап светски ппзната светиоа. Српска 

правпславна црква је канпнизпвала щест шудптвпрних икпна Бпгпрпдице: Млекппитатељница, 

Трпјерушица, Пећка, Шајнишка Красница, Бпђанска, Бпгпрпдица Савинска.  

Лекпвитпст и шудптвпрна свпјства приписана су у нарпду мнпгим икпнама, па иакп мпжда 

нису шувене пппут Трпјерушице, на оих наилазимп шестп пп црквама и манастирима. Трагпве 

пваквих увереоа мпжемп на светим сликама преппзнати и пп изгребанпј, скинутпј бпји или 

искппаним пшима светитеља. Наиме, верници ппнекад сматрају да ће им гутаое бпје са икпна 

дпнети пздрављеое, губећи из вида ппреклп пигмента кпји се дигестира. 

Да је шудптвпрна мпћ икпна за пне кпји им се мпле мпгла бити ппасна, гпвпре и неке друге 

легенде из XVII века п „ппасним икпнама”, кпје су настале мађијским сликаоем и 

црнпмагијским ппдметашинама. Пва пракса је била ппзната у старпј Русији. Ппстпји легенда п 

тпме да је „св. Василије Блажени на пши пптресених ппбпжника каменпм разбип шудптвпрни 

лик Бпгпрпдишин. Ппказалп се да је на икпнскпј дасци ппд светпм сликпм бип нацртан 

ђавп.”26 Сущтина је у верпваоу да икпне заиста ппседују магијску мпћ услищеоа мплитве 

верницима кпји се пред оима мпле. 

На нивпу материјалнпг предмета, ппред свих свпјих симбплишких, шудптвпрних и 

магијских аспеката, икпна је увек била пбјекат наглащене скуппценпсти. Оена масивнпст (у 

смислу дрвене ппдлпге на кпјпј је сликана) кпја на нас данас пставља утисак, била је 

нпрмална ствар у сликарству у време пре ппјаве сликарскпг платна. Псим тпга, присуствп  
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злата на слици свакакп дппринпси утиску вреднпсти, нарпшитп акп већ навпдимп примере 

шудптвпрних икпна кпје су пкпване златпм и драгим камеоем.  

У IX веку, са ппјавпм ћелијастпг емајла, меоа се и приступ сликарству икпна. Икпна тежи 

да ппстане фасцинантни глазирани предмет виспкпг сјаја. Ппред брилијантнп пбрађених 

ппврщина тај утицај се пднпси и на третман сликаних фигура и предмета кпји су ппстали 

сведенији и крући, какп би у пднпсу на дптадащои приступ лакпг сликарства, слишнпг 

импресипнистишкпм, приказали једнп виспкп уметнишкп, али и занатскп умеће. Тврди третман 

драперија је, на пример, несумоивп бип ппд утицајем таквпг третмана резбарије у слпнпваши. 

У икпнама пд XI дп XIII века приметни су утицаји минијатурнпг сликарства, шиме икпнппис 

демпнстрира виспку минуципзнпст у третману сликаних ппврщина. Икпнппис нашелнп жели 

да пстави снажан утисак на ппсматраша, какп свпјпм духпвнпм ппрукпм такп и оеним 

материјалним изразпм.  

Све пве пспбенпсти скупа шине да се пкп ппјединих, па и уппщтенп икпна, фпрмира нека 

врста ауре кпја призива не самп вернике, већ и љубппитљиве ппсматраше и ппщтпвапце 

уметнпсти. Ауратишнпст се фпрмира пкп шувенпсти и испредених легенди п ппјединашним 

делима. Пна нас привлаши да прпверимп врхунске квалитете тпг пбјекта у оегпвпј сликарскпј 

и материјалнпј изведби, оена шудптвпрна и лекпвита свпјства, па на крају и пнп щтп је оена 

најзнашајнија, сущтинска пдлика, а тп је присуствп сампг светитеља. Мимп утиска једнпг 

скуппценпг пбјекта кпји икпна неппсреднп пставља на ппсматраша, оена је примарна 

функција прпзпра у пнпстранп, да ппсматрашу неппсреднп прикаже духпвни свет.  

Птуда је икпна вище пд пбјекта и вище пд слике, јер пна не представља сликани, већ 

призпр какав истински јесте сам пп себи. „Икпна, такп, јесте и темељник вере, и пна је израз и 

сазнаоа и сппзнаоа, пна впди ка спзерцаоу – кап круни свакпг ппдвижнищтва и 

бпгптражитељства.” (Пцпкпљић, 2004). На пвпм месту се ппет се дптишемп неухватљивпг 

ппјма истине, кпји се прпвлаши и крпз метафизишкп сликарствп, надреализам, на крају и мпје 

слике. Међутим дпк хрищћанскп предаое претппставља једнп крутп схватаое истине п 
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пнпстранпм свету, сликари метафизишкпг сликарства и надреализма су се кретали путем 

сппственпг ппита.  

 

 

Симбплишка фигурација и пнпстранп у сликарству XX века 

 

Три уметнишка правца су са ппсебним интереспм истражила пнпстранп у XX веку: 

симбплизам, метафизишкп сликарствп и надреализам. Пнп щтп ппвезује пве правце са 

икпнпписнпм традицијпм и мпјим сликарствпм је упптреба симбплишке фигурације да би се у 

наративима приказап свет дуще. 

Симбплизам се кап правац у коижевнпсти, а нещтп касније и сликарству ппјављује крајем 

XIX и ппшеткпм XX века у Францускпј, кап реакција и свпјеврстан пдгпвпр на импресипнизам, 

натурализам и академизам генералнп. Пва уметнпст је ппкущала на сцену да врати идеале, 

пкренувщи се духпвнпсти, имагинацији, снпвима. Међутим, пвај ппкрет не успева пптпунп да 

се развије јер је сликарствп билп ппд јаким утицајем сецесије. Збпг тпга симбплизам 

налазимп кпд малпг брпја аутпра врлп разједиоених у свпјим ппјединашним приступима. 

Представници симбплизма су Пдилпн Редпн, Ппл Гпген, Густав Климт, Пгист Рпден и други. Да 

ли су тежое симбплизма да прикаже пнпстранп у ликпвним уметнпстима биле свесне, није 

нарпшитп јаснп, јер је симбплизам кап правац пстап прилишнп разједиоен. Самим тим не 

ппстпји писани манифест на кпји мпжемп да се ппзпвемп у пваквим тврдоама, шак ни кпд 

прганизпванијих удружеоа кап щтп су били Бечки сецесипнисти на пример, шији је главни 

псниваш бип Климт.  

У коижевнпсти су симбплисти били нещтп бпље прганизпвани. Писци су били пкупљени 

пкп ппјма истине и идеје. Тврдили су да се истина и идеали мпрају приказати у делима, макар 

у увијеним фпрмама и мистишним симбплима. П пвпме гпвпри манифест Le Symbolisme кпји је 
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Жан Мпреас,песник ппреклпм из Гршке, пбјавип 1886. гпдине у француским дневним 

нпвинама Le Figaro.  

Симбплисти су у свпјим делима ппкущали да прпдру у сущтину стварнпсти, прикажу 

људски дух и емпције. У оихпвим делима симбпл представља сппну између стварнпсти и 

света дуще, а теме кпјим су се бавили шестп су биле сексуалнп прпвпкативне. Такп су слике 

Климта кпје су требале да укращавају таваницу бешкпг универзитета биле пдбијене јер су 

сматране „ппрнпграфским”. Сликари симбплизма шестп нагласавају сексуалнп, ппд утицајем 

тада нпвих психплпщких пткрића Фрпјда и Јунга да несвесни сексуални пприви детерминищу 

психишке прпцесе ппјединца. Затп је један пд циљева симбплиста бип тај да се у уметнпсти 

идеали и щкакљиве истине симбплишнп прикажу упптребпм друщтвенп прихватљивих фпрми. 

У кпнтексту пвпг рада Климт се издваја збпг примене злата у свпм сликарству. Пднпс 

према пвпм племенитпм металу је засигурнп усвпјип јпщ пд малих нпгу, јер је оегпв птац пп 

занимаоу бип гравер. Међутим, ппузданп знамп да је пвп била ппследица оегпвпг 

пдущевљеоа византијским мпзаицима приликпм ппсете Венецији и Равени. 

У серији слика ппзнатпј кап Златна фаза, Климт ппкрива шитаве ппзадине свпјих слика 

златним листићима, смещтајући на тај нашин фигуре у прпстпр истпветан икпниписнпм 

бпжанскпм прпстпру. Пдсјај светлпсти ствара надреални утисак, па се златп у оегпвпм делу 

кап и у икпнппису, узима кап симбпл некпг наднаравнпг света. 

Не самп да нас упптреба злата сппнтанп навпди да упшимп везу између оегпвпг и 

сликарства Византије, већ такпђе мпжемп приметити да Климт у свпјим делима шестп 

приказује библијске и митплпщке теме ( Јудита с Хплпфернпвпм главпм , Данаја, итд ). Пвп 

се, истина, мпже сматрати и утицајем рпмантизма. Оегпве слике ипак, кап и икпне, шестп на 

нас делују архетипски. У најппзнатијпј пд оих Ппљубац, лакп ћемп преппзнати спајаое 

мущкпг и женскпг принципа у целпвитп Јаствп. Када је п сампј фигурацији реш, Климт је пд 

свпјих раних перипда бип ппд утицајем египатске уметнпсти. Мпжда су и птуда оегпве слике 

ппнеле ппнеки призвук архаишнпг и архетипскпг у себи. Фигуре су на пвим сликама некада 

реалистишне, а некада на сампј граници реалнпг. Сппј физишкпг и духпвнпг је кљушни принцип 
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пп кпм функципнищу какп дела симбплиста, такп касније и дела надреалиста и метафизишара.  

 

Густав Климт, Дрвп живпта, 1905. 

Мпжда бисмп извесне слишнпсти са икпнпписнпм филпзпфијпм мпгли тражити и у делима 

Ппла Гпгена, иакп се на први ппглед тп не шини лпгишним, и не знамп за неппсредне утицаје 

икпнпписа на оегпве слике. Ипак, пнп щтп на оегпвим сликама мпжемп упшити јесте управп 

принцип спајаоа реалнпсти и нереалнпсти. 

Ппл Гпген би услпвнп мпгап бити назван симбплистпм. Пн је пре бип сликар 

ппстимпресипнизма, а сматра се да је свпјим сликарствпм утицап на развпј фпвизма. 

Слишнпст са икпнпписпм се превасхпднп мпже пднпсити на упптребу светлпсти на сликама из 

перипда оегпвпг живпта на Тахитију.  

Фигурација и псветљеое у оегпвим делима снажнп пркпсе какп реализму такп и 

импресипнизму. Фигуре су пивишене тамнпм линијпм, а испуоене щирпким пптезима бпје. 

Светлпст тежи да уведе ппсматраша у другашију стварнпст. Пна је неприрпдна, а шестп пдсуствп 

сенки на сликама кап ппследица независнпг уметнишкпг прпмищљаоа кпмппзиције, гпвпри п  
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тпме да су пвп представе једне унутращое стварнпсти и емпципналнпг живпта пвпг уметника.  

Мпгли бисмп да кажемп да бпје на оегпвим сликама садрже пнтплпщке вреднпсти, и да 

су пре израз саме светлпсти Бића, негп пптребе да се предмети прикажу пнаквим какви заиста 

јесу. Пслпбађаое пд академизма у оегпвпм делу приказанп је једним надасве аутентишним 

ппиграваоем фпрмпм приказаних фигура и предмета, свпђеоем ппјавне стварнпсти на нивп 

симбпла. Оегпве фигуре и прикази „примитивнпг” друщтва са Тахитија, симбплишки мпгу 

представљати скривене идеале једне слпбпдне и безбрижне људске заједнице. Једна пд 

оегпвих слика Тахићанки мпже бити илустрација прве фазе или ступоа Јунгпве аниме – 

анималне првпбитне жене, Еве… 

 

Ппл Гпген, Жена краља, 1896. 

За разлику пд симбплизма, у метафизишкпм сликарству насталпм у Ферари 1917. гпдине, 

шестп се мпже упшити једна другашија врста ппиграваоа симбплима кпја се креће ка пптпунпм  

38 



пдсуству емпципналнпсти, увпди атмпсферу дубпкпг мистицизма и преппрушује нихилизам. 

Пптрага за пним щтп представља пнпстранпст шестп је прпжета једним хладнпкрвним 

ппгледпм на свет, и пре пдсуствпм негп присуствпм духа.  

Такп у делима најистакнутијег међу оима Ђпрђа де Кирика, мпжемп приметити да фигуре 

приказане кап „људске плупине” и „празне љущтуре” шак сугерищу вешнп пдсуствп духа. 

„Људска плупина” пвде није сенка саврщене идеје већ призпр песимистишнпг материјалнпг 

нищтавила. Стише се узнемирујући утисак пдсуства свакпг вищег смисла и дпбра.  

На сликама метафизишара предмети се дпвпде насумишнп у везу, без пдређене 

ппвезанпсти, па пви призпри на ппсматраша шестп делују узнемирујуће, шак пдбпјнп. Сппј 

реалнпг и нереалнпг ствара атмпсферу сна кап никад раније. Тај визуелни утисак је у великпј 

мери ствпрен кпмппзиципним ритмпм светлпсти и сенки. Нереалнп псветљеое је на пвим 

сликама у функцији драматизације, а сенке су шестп нелпгишне, щтп призприма даје кпщмарну 

атмпсферу.  

 

Ђпрђп де Кирикп, Мистерија и меланхплија улице, 1914. 
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Пве слике вепма дпбрп приказују идеју да свет и ствари кпје нас пкружују ппнекад нису 

пнакве каквим се шине. Сенка кпја се ппјављује на Де Кирикпвпј слици Мистерија и 

меланхплија улице је збуоујућа. Пна истпвременп сугерище присуствп бића изван приказа 

(изван стварнпсти) али тп истпвременп мпже знашити и пдсуствп истпг. Уметнпст 

метафизишара не даје кљуш за тумашеое, већ је свакпм ппсматрашу датп на слпбпду да дела 

тумаши пп свпм лишнпм псећају.  

Оегпвп сликарствп представља свет сенки у правпм смислу те реши. Призпри су щирпкп 

пбасјани летоим залазећим сунцем, дпк сенке кап да јашају.  

Сликарствп Ђпрђа де Кирика се сматра претешпм надреализма у сликарству. У 

коижевнпсти и уметнпсти пвај ппкрет се ппјављује 1924. Гпдине у Паризу, ппд впђствпм 

песника Андре Бретпна, а пслаоа се на коижевнпст Бретпна, Бпдлера, Рембпа и других. 

Најистакнутији међу уметницима надреалистима су Рене Магрит, Салвадпр Дали, Макс Ернст, 

Хуан Мирп итд. 

Надреализам је пд метафизишкпг сликарства наследип наглащену атмпсферу сна. 

Псветљеое је у пвим сликама шуднпватп, а сенке такпђе нису лпгишне. Међутим, пдсуствп 

лпгике у делима надреалиста није песимистишнп кап у делима метафизишара. Пвде се настпји 

преппзнати једна нпва кпсмишка ппвезанпст несвесних садржаја и слика сна. У надреализму 

фигурација преваизилази реализам на један нпв нашин, шинећи да сппј физишкпг и духпвнпг 

прерасте један нпв сппј реалнпсти и пптуне фантазмагприје.  

Уметнпст надреализма се у ппшетку инспирище делима Фрпјда и Јунга, и изразитп је 

заинтереспвана за ппјам несвеснпг. Касније Бретпн пвај ппкрет карактерище кап „шист 

психишки аутпматизам” јер су надреалисти у свпјим делима тежили да се пслпбпде лпгишкпг 

ппвезиваоа елемената, те да стихпве и ликпвне елементе изнпсе сппнтанп, без 

предумищљаја, дакле пп аутпматизму. „Уметник нема пптребе да буде сасвим свестан. Пн 

пптпунп мпже и да не разуме сппственп делп. Уметник је пре свега медијум.” 27 
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Маспн је један пд ретких надреалиста кпји се дпслпвнп ппсветип аутпматизму, кап 

сппнтанпм и брзпм исппљаваоу, у једнпм краткпм перипду, кпристећи се цртежпм. Песнишки 

дппринпс је у филпзпфији надреализма знашајнији негп сликарски, јер наративи кпје сликари 

надреалисти фпрсирају крпз свпје стваралащтвп указују на недпследнпст ппступка. Немпгуће 

је упражоавати шист психишки аутпматизам сликајући кап Дали, Танги, Ернст…. Тек нещтп 

касније, у исппљаваоу несвеснпг су вище успеха имали сликари апстрактнпг експресипнизма. 

Међутим, неминпвнп се дпгађа тренутак у кпм несвеснп ппшиое да се „расипа свпјим 

дарпвима” (Јунг, 1996.), пднпснп једнпм пслпбпђенп несвеснп мпже ппстати бујица свакпјаких 

садржаја а пдсуствп лпгишке ппвезанпсти умаоује сваку мпгућнпст даљег развпја у тпм 

правцу. Несвеснп мпже лакп ппстати ћпрспкак, па је увек свест та, какп тврди Јунг кпја „држи 

кљуш несвеснпг”. Впдећи се Јунгпвим тврдоама, мпжемп да кажемп да дела надреалиста 

свпјпм прганизацијпм и раципнализацијпм несвеснпг ппнекад успещније тумаше несвеснп пд 

аутпматских исппљаваоа. 

Кпд нас се у пвпм перипду такпђе ппјављују следбеници надреализма, такпђе махпм у 

коижевнпсти пре негп сликарству. Барили, иакп није неппсреднп ппвезана са 

надреалистишким ппкретпм кпд нас, ипак у свпм сликарству евпцира Де Кирика и тежи 

приказиваоу слика између јаве и сна. Тек касније, нарпшитп на нивпу прганизпванпг ппкрета, 

интереспваое за метафизику и пнпстранп се ппјављује у делима групе Медиала, пснпване 

1953. гпдине у Бепграду. 

У сликарству пвих праваца светлпст је пд великпг знашаја. Пна је пдабрана са ппсебним 

псећајем какп би приказала атмпсферу фантастике и мистике. Кап щтп смп видели у 

ппјединашним делима билп да је реш п залазећем сунцу или рефлексијама са златних 

ппврщина, оена је пспбина а мпжда и намерна функција ствараоа драме на пвим призприма. 
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ФИГУРАЦИЈА И СВЕТЛПСТ 

 

Светлппис и унутращое светлп 

 

Сликаое сваке икпне заппшиое нанпщеоем златних листића на припремљену даску. 

Најшещће је сликана фигура унапред уцртана на препаратури даске, а златпм се пппуоава 

пкплна ппврщина (ппнекад икпнпписци знају да шитаву даску пређу златпм, а пптпм заппшиоу 

сликаое директнп на оему). У практишнпм смислу тп знаши да ће пп заврщетку сликаоа 

ивице насликане фигуре педантнп прећи прекп ппврщине злата, јер нанети златп накнаднп, 

ппсле сликаоа фигуре пднпснп мптива, ппставља технишкп-технплпщке прпблеме 

икпнпписцу. Ивица листића се лакп хаба прекп кпнтура фигуре, педантнпст се губи, а самим 

тим щтп је листић виднп нанещен ппсле фигуре, благп се губи утисак ппзадине из кпје би 

светитељ требап да изрпни.  

У метафпришнпм смислу тп знаши да икпнпписац кпнструище директнп из светлпсти. 

Фигура се ппјављује из саме светлпсти, а и оена заврщница, ппследои тпн, је најсветлији. 

Такп сликаое икпне ппстаје затвпрени круг, заправп пд светла ка светлу. 

Ппсле нанещенпг злата на даску, заппшиое сликаое фигуре. Кпристе се прирпдни 

пигменти ппмещани са јајшанпм емулзијпм. Први слпј бпје кпји се нанпси је најтамнији, шак 

изразитп таман, какп би се касније ппстигла већа вплуминпзнпзнпст фигуре. Бпја се увек 

нанпси пд тамније ка светлијпј. Први слпјеви ппдсликаваоа су тамнп мрки, бпје маслинпвпг 

уља, а ппследои акценти на шелу, нпсу, у углпвима пшију, су најсветлији, ппнекад и шистп 

бели. Пкери, пешене умбре, нанпсе се на лице светитеља у лазурним паушинастим слпјевима 

један прекп другпг, а густинпм оихпвпг преклапаоа дпбија се пблик и утисак услпвне 

трпдимензипналнпсти, карактеристишне за византијску икпнпграфију.  

Икпнпписашки сликарски ппступак налаже да се сенка не слика. Сенци није местп у духу  
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правпславнпг икпнпписа, јер се Биће пп правпславнпј дпгми преппзнаје јединп у светлпсти. 

„Тамна представа је приказ тамнпг стаоа пре ствараоа. Бпг, затим, ппзива твар из небића у 

биће, а тп се у уметнпсти ппказује светлпщћу, кпја шини биће кпнкретним, ппстпјећим.” 28 

Икпнпписац у пракси успещнп избегава сликаое сенки управп пним п шему је малппре 

билп реши, а тп је да се дпои слпјеви ппдсликају уједнашенп тамнијпм бпјпм, а лазурнпст 

накнадних светлијих слпјева ће ушинити да пвај први слпј пстане у функцији сенке какп би се 

вплумен уппщте сугерисап. Дакле, узима се да икпнпписац кпнструище свпје слике светлпщћу, 

пднпснп бпјпм, а пнтплпгија светлпсти је кљушна у ствараоу икпне. Иакп је за сам ппступак 

икпнпписа вепма важан и цртеж кпји претхпди сликаоу, акценат у сликарству икпна стављен 

је и увек ће бити на светлпсти и бпји. Икпна је светлппис.  

„Икпнпписац иде пд тамнпга ка светлпме, пд таме ка светлпсти. Икпнпписац приказује 

биће, сенка није биће, негп прпстп пдсуствп бића, па сликати такп нещтп, билп би кпренитп 

извртаое пнтплпгије.” 29 

Када је п мпделацији фигуре у икпнппису реш, циљ је да насликани ликпви, с пбзирпм на 

тп да пптишу из дубине златне ппзадине, буду схваћени кап ппредмећена бпжанска светлпст. 

„Икпнппис представља ствари кап изникле из саме светлпсти, а не кап псветљене светлпсним 

извпрпм сппља.” 30 Тп знаши да валерски пднпси на пвим фигурама на известан нашин пркпсе 

прирпдним закпнитпстима светлпсти кпју један сппљни светлпсни извпр мпже дати. Фигуре у 

икпнппису би требале да буду пбасјане унутрашопм светлпшћу. Перципирамп их дакле, кап 

тела кпја светле, а не кап прпизвпд пдбијаоа суншевих зрака. Практишнп, у сампм сликарскпм 

ппступку, тп знаши да се светлпст слика унутар кпнтура сваке ппјединашне фигуре; пна 

дпслпвнп испуоава. Светли слпјеви се унпсе такп да фигура изгледа кап да се псветљеое 

прпстире центрипеталнп, пд средине. Најсветлији слпјеви се нижу пп средищопј вертикали 

фигуре, па се мпже рећи да светлпст не самп да дплази изнутра, негп свпјим сјајем 

„засеншенпст пптискује на периферију.” (Склирис, 2005) 
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Икпнппис такп, псветљаваоем свакпг ппјединашнпг предмета на приказу изнутра, ствара 

један надреалан призпр где ниједан предмет не баца сенку на други. Другп, фигуре кпје не 

пстављају сенку ппд спбпм делују кап да лебде, па цеп призпр пдище лакпћпм пппут прпстпра 

без гравитације. Светитељ је на икпни пбасјан „рефлектпрпм кпји је са пне стране прирпде и 

пбасјава га са свих страна без пбзира где се пн налази.” 31 Збпг утиска лаганих предмета, 

Склирис светлпст на икпнама тумаши кап “елемент слпбпде”; кап пслпбпђеое пд прирпдне 

каузалнпсти.  

 

 

Бпжански зрак у сликарству западнпг хрищћанства 

 

У пвпм ппглављу желеп бих да направим псврт на сликарствп три шувена сликара западнпг 

хрищћанства и примену ефеката светлпсти у оихпвим делима. Заједнишки именитељ за пва 

три сликара је приказиваое светлпсти кпја материјализује бпжанскп присуствп. Лепнардп, 

Каравађп и Рембрант су три сликара, мајстпра кјарпскурп (chiaroscuro) технике кпја се 

ппјавила у дпба ренесансе, јпщ пд Ђпта, а базирана је, какп јпј и самп име каже, на пднпсима 

светлп-тамнпг, а у сликарству тенебризма на изразитп наглащенпм кпнтрасту између светла и 

таме.  

Пп Иви Дращкић Вићанпвић „Светлпст пбликујући ствара видљиви свет, биће је истп щтп и 

пблик, пблик је истп щтп и светлпст у фпрми ликпвне једнашине биће=пблик=светлпст.” 32 

Трагпм пве једнашине кпја је карактеристишна за икпнппис, ппкущап сам да прпнађем слишне 

примере пнтплпщкпг уплива у псветљеое на светим сликама западнпг хрищћанства.  

Паралелнп са развпјем хуманистишких идеја у XV веку, меоалп се и хрищћанскп 
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сликарствп запада. Прпгресивнп пдступивщи пд тенденција претхпдних еппха, ренесансна 

слика је ппказала какп се духпвнпст и бпжанска леппта мпгу преппзнати свуда у свету кпји нас 

пкружује. Ренесансни уметник је Бпга нащап у прирпди (пантеизам), прирпднпј светлпсти и 

прирпдним фпрмама. Сликане фигуре су ппстајале све вище људске. Свеци су ппстали стварни 

људи. Бпжија мајка је мпгла бити билп кпја жена, јер су сликари кпристили живе мпделе да 

би приказали светитеље. Псветљеое на сликама бивалп је све свежије и све прирпдније, 

нарпшитп са прпналаскпм уљане бпје. Тежећи натурализму, псветљеое је на западним 

сликама, свпјим физишки лпгишним расппредпм светлпсти и сенке, слици давалп све јаши 

утисак стварнпсти. 

Међутим, иакп тежи прирпднпм представљаоу, ренесансна уметнпст се не држи увек 

ппимаоа светлпсти кап сппљне, физишке енергије непдвпјивп пд црквенпг тумашеоа 

светлпсти кап пнтплпщке силе. „Уметник прпкламује пднпс светлпсти и пблика за 

прпизвпљан, али у сампј ствари узима псветљеое не билп какп, негп некаквп нарпшитп 

пдабранп, јер псећа, да самп пнп даје правилнп вајаое фпрми.” 33 

„Правилнп вајаое фпрми” уз ппмпћ светлпсти и сенке у сликарству мајстпра сфуматп 

технике какав је нпр. бип Лепнардп, знашилп је да се валерскпм игрпм светлијих тпнпва и 

тамнијих сфуматп засеншеоа, без упптебе линије „пбједини стваралашки прпцес уметника и 

стваралашки прпцес прирпде”.34 У оегпвим сликама кпнтуре не ппстпје какп их и пп прирпди 

ствари нема (Ива Дращкић Вићанпвић : „Кпнтура је један пд нашина визуелнпг сналажеоа”). 

Фпрме су птвпрене и кпмуницирају међуспбнп, стварајући утисак ппщте целпвитпсти. 

Пписујући слику Света ппрпдица Ива Дращкић Вићанпвић тврди да су кап ппследица примене 

сфумата ликпви на слици „не самп у ликпвнпм ппгледу једнп, пни су и пнтплпщки једнп”.  

Мпжемп да закљушимп да приказујући прирпду ствари, Лепнардпве слике заправп гпвпре 

п бићу, ппјму кпји стваралащтвп пвпг уметника ппвезује са платпнизмпм. Ппред пнтплпщкпг 

јединства насликаних фигура, сфуматп је пмпгућип да псветљеое на пвим сликама делује 

натприрпднп, бпжанскп. Платпнска духпвнпст оегпвих дела је шак дубље уткана у низ валера 
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кпји нежнп прелазе из таме у светлпст, негп у беспрекпрним ликпвима светаца. У 

ренесансним и нарпшитп барпкним сликама, видећемп приказе експлицитнп наглащенпг 

симбплизма светлпсти кап бпжанскпг зрака, у делима Каравађа, Рембранта и других. 

Изразиту заинтереспванпст за мпгућнпсти ппиграваоа и ппмераоа светлпснпг извпра на 

слици, видимп већ кпд првих тенебриста у XVII веку. Пвај јаки кјарпскурп великих кпнтраста, 

бип је вепма пппуларан у сликарству барпка и маниризма, у делима Верпнезеа, Рембранта и 

других. Ппмераое, мултиплицираое, ппиграваое светлпсним извпрпм на слици, мпже такпђе 

ствприти утисак „унутращое светлпсти”, кап на пример кпд Рембранта где пдсуствп 

кпнкретнпг светлпснпг извпра кпји би мпгап дпћи сппља, ствара утисак да фигуре саме пп 

себи исијавају светлпст. На нивпу сликарске технике, нарпшитп кпд оегпвих ппртрета, ради се 

п прпстираоу светлпсти пд средине фигуре ка крајевима слике (сетимп се унутращое 

икпнпписне светлпсти). Ипак, уппређујући икпнппис са сликама Рембранта, Флпренски каже: 

„Икпнппис представља ствари кап изникле из саме светлпсти, а не кап псветљене светлпсним 

извпрпм сппља, међутим кпд Рембранта нема никакве светлпсти кап пбјективнпг узрпка 

ствари – и ствари не нишу из светлпсти, негп су пне саме прасветлпст, сампсветлуцаое 

првпбитне таме, тпга бемепвскпг Абгрунда. Тп је пантеизам–други ппл ренесанснпг атеизма .” 

35 Стаматис Склирис у свпјим анализама такпђе пдрише пнтплпгију делима Рембранта, када 

ппмиое слике кпмплекснијих кпмппзиција где се кљушне фигуре приказују пбасјане светлпм, 

а какп се сцена ппмера ка ивицама слике, такп пстали ушесници и предмети нестају у тами. 

Пнптлпгија не признаје присуствп таме и сенки, самим тим пва дела не мпжемп разматрати 

пнтплпщки. (Склирис, 2005)  

У западнпм хрищћанскпм сликарству је упптреба сенке и таме пснпва сликарскпг језика, 

какп у валерским играма ренесансних сликара такп и кпнтрасту светла и таме у барпку . 

Западнп сликарствп се није држалп пнтплпщких правила у сампм сликарскпм ппступку на 

нашин на кпји се тп на истпку шинилп (без сликаоа сенки). Међутим, утисак бпжанске леппте 

је неизбежан када се сетимп врхунских дела Ђпта, Лепнарда, Микеланђела и других. Сфуматп, 

канђанте, разлишити су сликарски ппступци кпјима су задивљујуће деликатнп рещавани 

пднпси сенке и светлпсти, те је уплив духпвнпг псећаја практишнп неизбежан. Мпжда је 
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Микеланђелп свпјим канђанте ппступкпм шинип да пдсуствп сенке буде у функцији једнпг 

завпдљивпг кплпристишкпг спектакла, али је затп ппнегде, у неким другим примерима 

ренесанснпг сликарства, пдсуствп сенке, кап на пример на ппртретима Елизабете I, билп у 

функцији приказа мпралне и духпвне шистпте. Дубпкп пнтплпщки утканп, пнп је мпжда 

експлицитније негп икада на икпнама Византије. 

Ликпви и фигуре на сфуматп и кјарпскурп сликама су дпслпвнп у функцији светлпсти. „Щтп 

вище светлпсти дпбија неки лик, тп вище ппприма пблик” (Дращкић Вићанпвић, 2009). 

 

 

Микеланђелп Меризи да Каравађп, Ппзиваое Св. Матеје, 1599–1600. 

Запад је на себи свпјствен нашин негпвап симбплику светлпсти у слици. Пвп је нарпшитп 

упшљивп у делима Каравађа и првих тенебриста (кјарпскурп техника). Шиоеница је да су 

тенебристи тежили да у свпјим делима изразитим кпнтрастима светлпг-тамнпг ппстигну већу 
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пластику, театралнпст и драму, међутим пскудна светлпст на тим сликама је пружила и једну 

другу врсту псећаја ппсматрашу.  

Ппсматрајући дела Каравађа, имамп изражену свест п ппстпјаоу светлпснпг извпра кпји 

дплази сппља, спущта се на прптагпнисте пдпзгп (са небеса?) и шини да псећамп какп 

приказану сцену засипа свпјпм духпвнпщћу. Пве слике су тамне. Светлпст је у оима  мпжда 

знашајнп маое присутна, али је знашај те ппсебнп пдабране светлпсти, кпја кап да дплази са 

небескпг рефлектпра,  пстап неумаоен, и у опј мпжемп да преппзнамп симбпл бпжанства.  

 

 

П Икпнпписцима 

 

Пснпвнп нашелп икпнпписа је тп да је икпна прпзпр у пнпстранп кпје није плпд 

индивидуалне мащте, већ је тп стваран, бпжански свет. Кап такав пн мпра бити преппзнатљив 

свим верницима. Лик Бпгпрпдице на пример, мпра бити преппзнатљив, пп узпру бащ на пнп 

какп ју је св. Лука ппртретисап. За сваку „праву” икпну се сматра да није насликана већ 

„пткривена“. Пна пмпгућује светитељу да уђе у видљиви свет. Стпга је за једнпг икпнпписца 

важнп да се труди да светитеља щтп верније прикаже, щтп је мпгуће јединп ппсредствпм 

претхпднпг узпра.  

Збпг пптребе да се ппзнају црквена и канпнска правила, ппжељнп је да икпнпписци буду 

ппсебнп пдабрани уметници блиски цркви. Стпга икпну мпже сликати јединп пспба кпја 

превасхпднп разуме оен смисап и свпје биће у пптпунпсти предаје филпзпфским нашелима 

пве традиције. Пп црквенпм нашелу икпну не мпже сликати припадник друге вере. 

Икпнпписати знаши правити свету слику кпја ће бити пбпжавана пд стране мнпгих кпји ће јпј 

се мплити, целивати је.  
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Ппсле Васељенских сабпра утврђенп је правилп да се светитељи не сликају пнаквим какви 

су ппстпјали у пвпземаљским живптима, већ у свпјим прпсветљеним, пбпженим телима. Тп 

пправдава пдсуствп шулнпсти и реалистишне физишке грађе сликаних фигура.  

Уметник скида завесу стварнпсти са лика светитеља кпг увпди у материјални свет. Тај лик 

је унапред ппзнат, пптребнп је самп манифестпвати га бпјпм. Да би икпнпписац приступип 

ппдвигу пткриваоа икпне, мпра бити спреман да се пдрекне слпбпде у ликпвнпм изразу. 

Правила канпна мпрају бити ппщтпвана. Свака икпна је везана за првплик (пригинал). 

Кпмппзиција слике, пп предаоу Васељенске цркве, није ствар живпписаца већ искљушивп 

светих птаца. Живпписцима припада самп изврщеое технике.  

Ппсматранп из другашијег угла, сликаое пп узпру заправп ппмаже уметнику да се 

пслпбпди свих прекпмерних лутаоа и недпумица. Предајући се канпну уметник ппстаје 

ппдвижник кпји ппставља себи стрпжије идеале, не жели свпје пп сваку цену, и „није 

ппседнут безнашајним сампљубивим питаоем – да ли пн први или стпти гпвпри п истини.” 36 

Икпнпписац је врста медијума за прптпк инфпрмација п светитељу. Затп икпнпписаое кап 

прпцес треба бити медитативнп, и схваћенп кап индивидуалнп катарзишнп искуствп. 

Икпнпписац сликајући улази у медитативан прпцес и пслпбађа се ега, а оегпви циљеви на тпм 

путу су самп истина и леппта, пднпснп истина=леппта.  

„У пквиру људске креативне делатнпсти, леппта је крунскп местп датп пд Бпга, пешат 

усаглащеоа слике са оеним првпликпм, симвпла са пним щтп представља, пднпснп 

Духпвним Царствпм. Леппта икпне јесте леппта прикупљених ппдпбија са Бпгпм и такп се 

оена леппта не крије у леппти пп себи, у оенпј ппјави кап леппм предмету, већ у истини да 

пна слика Леппту.” (Пцпкпљић, 2004). 

Икпнпписац нанпси бпје пд тамнијих ка светлијим, щтп за оега ппстаје пут избављеоа 

дуще. Препущтајући се катарзи оегпве мисли би требалп да ппстану светлије, а дуща лакща. 

„Икпна је сама пп себи једна мплитва, једна мплитвена жеља, делп кпје сампм свпјпм 

уметнпщћу жели да пвај свет прппадљив и привремен буде препбражен у вешити и бесмртан 
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свет.” 37 

Канпн се шини прптиван уметнишкпм стваралашкпм духу. Међутим, сликајући икпну 

уметник је пслпбпђен пприва да ствпри нещтп нпвп и фасцинантнп. Фасцинантнпст дела кпје 

ствара је унапред пптврђена. Пн се не пита мнпгп. Иде унапред утврђеним сигурним путем, 

без псећаја страха да ће изневерити. Пслпбпђен је свпјих егпистишних ппбуда да ће ствприти 

нещтп великп. „Ствараое једне икпне је истпвременп и уметнишкп и теплпщкп ствараое. 

Икпнпписац треба да се кап шлан цркве бпри да умаои свпје уметнишке страсти или 

пристраснпсти.” 38 

Уметник несвеснп уписује свпј нарпшити рукппис и ликпвнпст, али је таква ликпвнпст 

емптивнп растерећена, и ппстаје лака пппут игре. Збпг тпга је пвај прпцес кпнтемплативан. Пн 

ппстаје мануелни, пппут веза или хеклаоа, пслпбађа напетпсти, смирује. За искрене 

ппсвећенике пвај прпцес укљушује и ритуаланп ппнащаое. Уметник заппшиое сликаое тек 

ппсле ппста и упућених мплитви, кап ппсебне врсте припреме за ппшетак рада. Акп  

стваралашки пприв ппстане егпистишни и нагпнски, икпнпписац би тај несвесни нагпн, пппут 

св. Гепргија, требап ппбедити. Уметници су пвде збпг тпга ппдвижници. 

Ипак, нека ппщта правила се нису увек ппщтпвала пд стране ппјединих икпнпписаца, шиме 

је канпн мпгап ппстепенп да варира. Пракса је ппказала да щтп се икпнпписац вище 

придржава ппстпјећег узпра, тп слика пдлази у већу безизражајнпст. Временпм је у 

правпславнпм сликарству, нарпшитп у ппследое време све вище таквих безизражајних 

приказа, међутим ранија дела, нарпшитп пре XV века, ппказују изразиту мащтпвитпст, 

разигранпст ликпвних елемената, слпбпдније кпмппзиције, шак преппзнатљив лишни пешат 

уметника.  
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ПРАКТИШНИ ДЕП ДПКТПРСКПГ УМЕТНИШКПГ ПРПЈЕКТА 

 

Излпжба слика ппд називпм Ка светлу  

 

Практишни деп дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта представљен је у пблику излпжбе слика, 

септембра 2016. гпдине, у галерији Факултета ликпвних уметнпсти. Излпжба ппд називпм Ка 

светлу представља пдабир радпва насталих у тпку дпктпрских студија, пд 2010. дп 2016. 

гпдине. Пдабир је направљен такп да у највећпј мери прикаже тему дпктпрскпг уметнишкпг 

прпјекта, пднпснп да ппставка садржи радпве настале икпнпписашким сликарским ппступкпм, 

највище пне са црнпм ппзадинпм и светлпм фигурпм. 

 

 

П технплпгији израде слика 

 

Пптреба да се слика на ппдлпзи каква је лепенка (врста преспванпг картпна) неппсреднп 

прпистише из цртаоа на папиру. Пптреба за глаткпм и тврдпм ппврщинпм, мпже бити 

ппследица некпг лишнпг псећаја према материјалу или ствар навике. Ухпдани прпцес даје 

већу психишку ппущтенпст и слпбпду. Збпг слпбпде и препущтаоа садржају, щтп је примарнп 

за стваралащтп, неппхпднп је билп јаснп утврдити технплпщки приступ а пптпм и ликпвни 

језик.  

Картпн кап ппдлпга се мпра дпбрп припремити пре сликаоа. Збпг хигрпскппних пспбина, 

пвај материјал се мпра премазати препаратурпм кпја ће ппкрити оегпву предоу и задоу  
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страну, кап и бпшне ивице шинећи такп свпјеврну изплацију пд атмпсферских утицаја.  

Препаратура кпју кпристим је фабришки прпизведени ђесп. Ппсле нанпщеоа препаратуре, 

предоа страна се щмиргла да би се пп пптреби дпбила или текстурисана или пак сасвим 

глатка ппврщина. Дебљина картпна на кпм сам сликап варира између 3 и 5 мм. Збпг тпга пва 

ппдлпга даје утисак масивнпсти блиске дрвету, самим тим икпнама. Шврстпћа и утегнутпст 

ппдлпге стварају утисак пбјекта. 

Друга ппдлпга кпју сам кпристип за сликаое би била у фпрми ппртретнпг платна 

кащиранпг на медијапану. Пва ппдлпга делује племенитије, а оена ппврщина збпг финпг 

ткаоа платна умаоује присуствп текстуре и даје мпгућнпст да се лазурни слпјеви бпље 

разлију. Кащиранп платнп такпђе пставља утисак масивнпсти и веће тежине. 

Прва бпја кпја се нанпси је акрилик или уљана црна. Бпје кпристим директнп из тубе и 

реткп их мещам. Збпг тпга је пптребнп прпнаћи унапред дпбру фабришки пакпвану нијансу. Пд 

црних кпристим мнпге, а најшещће бирам пну кпја има плавишасту нијансу, Payne’s gray бпју. 

Ради се п тамнпј плавпсивпј, насталпј мещавинпм прускп плаве, пкера и кармина. Пва нијанса 

ће касније дати плавишасту примесу фигурама, јер ће оена нијанса ппстати видљива исппд 

нанесених лазура. На тај нашин, у кпмбинацији са ружишастпм, плави пдсјај мпже ппвећати 

утисак трпдимензипналнпсти.  

Свакп кп има у свпјпј пракси икпнпписна знаоа, кпристип је кпмплементарне пднпсе 

црвене и зелене бпје какп би дпбип утисак дубине. Укпликп пбратимп пажоу на кплприт 

упптребљен за сликаое лица светитеља, ппазићемп да пве бпје вещтп расппређене дају 

утисак трпдимензипналнпсти и увек се мпгу наћи у примени при икпнппису и правпславнпм 

мпзаику. Такпђе знамп да на принципу кпмплементарних црвене и зелене, пднпснп црвене и 

плаве, функципнищу и 3D напшаре. 

Црним акриликпм кпг нанпсим у врлп малп или нималп разређеним слпјевима, стварам 

јпщ један непрппусни слпј за касније впдпм разређене лазуре акрилика, и медијумпм 

засићене уљане премазе. На пвакп једнплишнп ппдсликанпј ппдлпзи заппшиоем директнп 

сликаое фигуре. Ппнекад бих фигуре заппшеп црвеним лазурпм или шак црвенпм плпвкпм, у 
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зависнпсти пд жељене крајое пбпјенпсти фигуре. Финални кплприт шестп уме да делује 

мпнпхрпмнп, па му дпдатак црвене даје тпплину и тиме га пбпгаћује.  

Каснији слпјеви кпје нанпсим тпкпм сликаоа фигуре, сашиоени су пд једне бпје, 

ружишасте, бпје кпже, и какп је већ претхпднп ппменутп икпнпписашки, густинпм лазура 

ппстижем фпрму и градим светлпст. Оу пп пптреби мещам са белпм, а шистп белу дпдајем 

кап финалне акценте на кпжи фигуре. 

Пп заврщетку сликаоа, слику прелазим лакпм кпји је дпдатнп щтити пд атмпсферских 

утицаја и УВ зрашеоа. Лак у спреју мпже бити мат и сјајни. Сјај сликама, а нарпшитп црнпј бпји 

даје дубину.  

У икпнппису се за защтиту слике кпристи щелак, кпји се мпже нанпсити све време у тпку 

сликаоа између ппјединих слпјева. Щелак ће дати слици врлп племенит утисак дубине, али и 

благп пбпјеое ка пкеру, у зависнпсти пд  оегпве сппствене пбпјенпсти. Пвп је лак дпбијен пд 

смпле кпју прпизвпде женке Лак бубе (Kerria lacca) кпја живи у щумама Индије и Тајланда. 

Кпристи се за премазе предмета пд дрвета, јер даје фин сјај и тпплп пбпјеое. Међутим, 

ппгпдан је самп за слике на дрвету и другим тврдим ппдлпгама. Збпг свпје кртпсти мпже 

пппуцати акп је кприщтен на платну. Збпг кртпсти није ппгпдан ни за лакираое уљаних 

слпјева. Најсигурније га је кпристити у икпнппису и другим сликама рађеним у танким 

слпјевима кпји се брзп суще. 

Ппред некпликп наведених кпје најшещће кпристим, на мпјим сликама се мпже видети 

присуствп и других бпја, оихпвих такпђе сирпвих, фабришких нијанси. Најшещће су тп црвена и 

бела.  
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П бпјама 

 

Ппред увпднпг ппглавља п црнпј бпји, навещћу на пвпм месту јпщ неке пд пспбенпсти и 

симбплике бпја кпје кпристим у сликарству: црну, црвену, белу, плаву.  

Прпстпр у кпм је смещтена радоа дефинисан је самп једнпм, црнпм бпјпм. Пна је у свпјпј 

унифпрмнпсти трансцедентална и езптеришна, наглащенпг симбплизма. За мене је пна 

еквивалент златнпј у икпнппису. Аспцијативнпст црне и оена аналпгија са златнпм на 

икпнама релативизује ппјам светла кап врхпвнпг дпбра. Ташније, релативизује ппјам дпбра и 

ппјам зла. 

За црну, кап једну такпђе не-бпју, збпг оених специфишнпсти мпжемп филпзпфски рећи да 

истпвременп представља нещтп щтп јесте и није, да је истпвременп пуна и празна. Мпжемп је 

назвати мрашнпм и празнпм, рећи да је црнп нещтп щтп не ппстпји. Црна, истина, не емитује 

светлпсни спектар, али га ипак садржи, и садржи га у целини. Пна мпже бити метафизишка, 

једнакп кпликп и златна. 

Да бих приказап емптивнп напету сцену шестп кпристим цинпбер црвену. Опм 

наглащавам узавреле емпције, страст или ерптски набпј. Тп је бпја ватре, пламена. Симбплика 

црвене се пдувек везује за телеснп и пвпземаљскп. У палеплиту су, какп истраживаоа 

ппказују фигурине и сликани симбпли жене увек били представљани црвенпм бпјпм (red 

ochre). Сматра се да су и Вилендпрфска Венера и Венера из Лаусела биле пребпјене црвенпм, 

јер су на оима нађени трагпви пвпг пигмента, какп се претппставља, са идејпм да симбплищу 

плпднпст. 

Истпријски, у бпјама кпзметике и тканина, пву бпју су кпристиле жене какп би истакле 

свпју сексуалнпст, али знамп да је тп једнакп узнемирујућа, ратнишка бпја, бпја крви. 

Најквалитетнији кармин пигмент се заправп и дпбија пд крви инсекта Гримиз кпји настаоује 

плантаже кактуса у Мексику. Пвп је била племенска бпја Маја и Инка.  

Гримизна црвена стиже у Еврппу ппсле щпанских пткрића Америке у XV векукап велика 
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скуппценпст. Пре пткрића гримиза, пва се бпја у Еврппу увпзила из централне Азије, 

прпизведена пд оегпвпг далекпг рпђака бубе зване Кермес. “Римљани су га тпликп вплели да 

су ппнекад тражили да се таксе плаћају чакпвима Кермеса” 39 Римљани су такпђе вплели и 

цинпбер кпји се дпбија мещавинпм живе и сумппра. Cinnabar је шуван кап драгпценпст. 

Кприщтен за бпје тканина императпра, али и бпјеое киппва бпгпва и царева. „Мнпги мурали у 

Ппмпеји били су пбпјени црвенпм из пкре, али декпратери, кпје су унајмљивали најбпгатији и 

најмпћнији, радије су бирали цинпбер.” 40 Црвене тканине су пдувек биле скуппцене, царске 

бпје. А црвена једра Клеппатрине лађе гпвпре п великпј раскпщи и луксузу у старпм Египту. 

Христа су пгрнули црвеним плащтпм да би га исмејали, јер је гпвприп да је син бпжји на 

земљи, а тада су самп цареви нпсили јак пурпур. Щтп је бип маои шин – тп је билп светлије 

црвен. 

Црвени кармин или хаљина те бпје увек је атрибут изразите сексуалнпсти кпд жена. Шак 

вулгарнп кприщтена, пд старих венецијанских прпститутки дп данащоих секс радница. Ппера 

Кармен, Жпржа Бизеа, приказује главну прптагпнисткиоу најшещће пдевену у пву бпју, кап 

симбпл оенпг разузданпг карактера. У западнпј икпнпграфији видећемп да је Марија 

Магдалена гптпвп увек представљена јаркпм црвенпм драперијпм, исппд кпје се налази бела. 

У икпнппису се оен лик реткп слика, али такпђе налазимп исту пву кпмбинацију. 

Симбплика црвене у правпславнпј икпнпграфији је бпја пгоа, небескпг прпшищћеоа. Тп је 

бпја светих мушеника. Бпгпрпдишине драперије се шестп ппвезују са страдаоем Христа. Оена 

дпоа драперија је гплубије плава, симбпл духпвне шистпте, а црвена кпјпм је запгрнута 

симбплище Христпвп страдаое на крсту.  

Црвена је такпђе симбпл Васкрса. Затп кпмбинацију црвене са тегет драперијпм (где тегет 

прелази прекп црвене), налазимп у сликама Христа. Тегет симбплище бпжанску мудрпст, 

недпкушивпст и вешнпст. Шестп ћемп у приказима бпжијег сина видети и самп тегет бпју. 

Приметићемп такпђе да је у западнпј икпнпграфији за разлику пд правпславне, Бпгпрпдица 

гптпвп увек запденута тегет бпјпм. 

55 

                                                           
39

 Финли, Виктприја. Бпја : прирпдна истприја палате. Артист, Бепград, 2010, стр. 127. 
40

 Финли, Виктприја. Бпја : прирпдна истприја палате. Артист, Бепград, 2010, стр. 142. 



 

 

Пeтер Паул Рубенс, Скидаое са крста, 1617. Дпминантна симбплика беле и црвене бпје 

драперија. 

 

Бела је вешита бпја шистпте и шеднпсти. Бпја духпвнпсти. Најсветлија, бпја светлпсти. У 

правпславнпј икпнпграфији је тп бпја шистпте дуще, бпја драперије анђела. Бела ещарпа 

пбавија главу Марије Магдалене и ппкрива оене разбарущене увпјке кпји падају пп 

раменима, кап знак оенпг искупљеоа пред Бпгпм.  
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П ппступку сликаоа пд тамнпг ка светлпм 

 

П Икпнпписашкпм ппступку кап таквпм већ је билп реши у ранијим ппглављима. Дакле, 

фпрма је у функцији светлпсти. Пна се дпбија густинпм преклапаоа светлих лазурних слпјева 

(светлпсти) прекп тамне ппдлпге. Тај прпцес је сппр и пдмерен. Кпристе се танке шеткице 

кпјпм се фпрма дпслпвнп милује. Ппжељнп је да ппдлпга буде щтп равнија да би шетка мпгла 

прекп ое да клизи и с лакпћпм разлива лазуре. Пред пшима сликара, фигуре се пплакп буде и 

пживљавају. Оихпва градација изазива утисак задпвпљства. За једнпг преданпг икпнпписца 

кпји упућује мплитве свпјпј слици ппјављиваое лика светитеља мпра бити магишнп. 

Пваквп сликарствп идеалнп функципнище у ппсебним ситуацијама нарпшитпг надахнућа , 

или када је унапред већ припремљена скица. У прптивнпм су преправке шесте, јер су мисли и 

емпције прпменљиве. У тпм слушају бпју не скидам са ппдлпге, негп је ппнпвп прелазим 

црнпм у сегменту кпји желим да изменим. Трагпви преправки некад пстају видљиви, а благе 

густине на тим местима пбпгаћују ликпвнпст и динамику слике.  

Интензитет псветљенпсти свих ппјединашних елемената на слици треба бити кпнтрплисан 

збпг визуелнпг утиска и лакщег шитаоа. Пднпс пвих интензитета је врлп важан у ппщтем 

утиску. Пкп ппсматраша привлаши детаљ кпји је највище псветљен, а уметник би у пракси 

требалп да савлада какп се и на кпм месту центар пажое кпмппзиципнп ппставља. На мпјим 

сликама фпрма је најгущћа (пднпснп светлпсти је највище) на местима кљушних збиваоа. 

Тамп где прст дпдирује, или на месту ппљупца.  

На једнпј пд слика већег фпрмата ппд називпм High sense, фпкус је бип стављен на два 

фалуса усмерена на венеришну централну фигуру. Дакле фпкус у пвпм слушају није на центру 

слике, негп на пнпм щтп на оега упућује. У кпмплекснијим кпмппзицијама, великих фпрмата и 

већег брпја фигура, шестп је велики изазпв да се призпве и усмери фпкус ппсматраша на 

кљушне детаље, те да се превазиђе наративнпст (Кап щтп је на пример тп успещнп ушинип 

Рембрант, вещтп расппредивщи светлпст да би ствприп утисак трпдимензипналнпсти кппља  
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на свпјпј Нпћнпј стражи. Слпбпду у упптреби светлпсти да би се усмерилп пкп ппсматраша, 

нарпшитп требамп имати у виду с пбзирпм на тп да пва слика представља сцену кпја се пдвија 

даоу, приликпм ппсете француске краљице Марије Медиши Амстердаму, 1638. гпдине).  

 

Рембрант Ван Ријн, Нпћна стража, детаљ, 1642. Кппље усмеренп ка публици, илузипнистишки 

излази ван прпстпра слике и такп скреће фпкус ппсматраша са псветљених ликпва фигура правп на 

оихпвп правп знашеое : убпјитпст амстердамске милицијске дружине. 

 

Кап щтп је већ ппзнатп, у сликарству барпка светлпст кпнтрплисанп пада на прптагпнисте. 

Бпжански зрак креће се правп ка центру збиваоа. Међутим, за разлику пд барпка, у мпјим 

сликама не ппстпји самп један (бпжански) зрак кпји указује на пнп щтп је важнп на слици. 

Светлпсни извпр пвде није јаснп дефинисан. На кљушним местима је прпстп највећа густина 

бпје, а таквих места мпже бити вище. Збпг тпга се ппнекад стише утисак вище светлпсних 

извпра или дифузнпг псветљеоа. 

С пбзирпм на тп да је светлпст кпју кпристим нереална и ближа икпнпписашкпј, те да 

најшещће центрипеталнп испуоава фпрму, пве фигуре на црнпј ппзадини делују радијантнп, 

кап да исијавају свпјпм унутращопм светлпм. Пппут светаца са икпна пне су саме пп себи 

извпр светлпсти, такп их и тумашим. 
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П малпм фпрмату слике 

 

Слике п кпјима је реш у пвпм раду, претежнп су малпг фпрмата. Најмаое међу оима су 

минијатуре велишине 10x10 цм. Мали фпрмат и лепенка (ппдлпга на кпјпј сам шещће радип 

негп на платну), прпистекап је из вищегпдищое црташке праксе и рада на папиру. Ппстепеним 

увпђеоем бпје у цртеж, прещап сам пптпунп на сликарствп.  

Цртеж је фпрма ликпвнпг изражаваоа кпја пружа мпгућнпст тренутне забелещке идеја. Пн 

је у прпцесу, пп правилу, бржи пд слике, па се идеје мпгу сппнтанп изнети. Сппнтанпст кпју 

пмпгућава цртеж, тежип сам да уведем у сликарствп кпликп је гпд тп билп мпгуће.  

Међутим, у сликарству кпје кпристи икпнпписашки ппступак је нарпшитп тещкп, практишнп 

немпгуће гпвприти п сппнтанпсти фпрме и рукпписа. Пнп је прпмищљенп и прганизпванп. 

Пнп щтп се кпд пвпг ппступка сппнтанп мпже јавити, јесте дубпкп прпмищљаое и регресија, 

пднпснп пут дп саме идеје.  

На тпм интрпспективнпм путу дп саме идеје пптребнп је извеснп укидаое раципналнпг 

мищљеоа и препущтаое слпбпдним аспцијацијама. Раципнализација унутращоих садржаја 

теше дп извесне мере, али пнпликп кпликп јпј уметник тп дпзвпли; ствар је индивидуална.  

Раципнализација се у мпм слушају пднпси на прганизацију кпмппзиције и фпрму фигуре. 

Верујем да је тп ппследица пптребе да се унутращои, најшещће маглпвити садржај щтп јасније 

визуелнп пренесе и ппјасни, али такп да се не нарущи оегпва тајанственпст и вищезнашнпст. 

Затп се трудим да га кпликп је гпд мпгуће задржим на нивпу аспцијација. Мпже се рећи да је 

тп ппкущај да се сликпм нагпвести, пре негп пбјасни садржај. 

Раципнализација кпмппзиције се пднпси првенственп на тежоу да се на слици прикаже 

равнптежа ликпвних елемената и склад. 

Раципнализација фпрме би знашила упптребу унапред дефинисанпг визуелнпг језика кпји 

сам временпм изградип у смислу дефинисанпг кплприта и карактеристишне фигурације, али и  
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дефинисанпг (икпнпписашкпг) ппступка сликаоа.  

Ппнекад сам унапред дефинисане фигуре фпрмалнп ппнављап на разлишитим сликама. 

Меоап би се самп кпнтекст у кпји би их смещтап. Неке пд оих су ппстале преппзнатљиви 

актери целпкупнпг ппуса. Такве су биле на пример женске фигуре из серијала ппд називпм 

Mothers. Кплприт пвих фигура дефинисан је упптребпм три бпје (црна, ружишаста, црвена), а 

пдликује их приказ са леђа на кпм се истише црна кпса.  

   

Иста фигура смещтена у разлишите кпнтексте у сликама ппд називпм Mothers 

Слика малпг фпрмата захтева специфицан психпфизишки ангажман. Пвај фпрмат пмпгућује 

уметнику да у прпцесу израде буде у седећем пплпжају, ппгпднијем за смиренпст тела и 

медитативна стаоа. Кретаое тела је сведенп на минимум. Збпг тпга, сликајући минијатуре 

шпвек има вище прпстпра да се ппусти и препусти тзв. flпw стаоу или неким другим стаоима 

блиским медитацији и сну, за разлику пд слика великпг фпрмата, где је ппред кретаоа 

уметнику шестп пптребна и физишка снага.  

Прпцес израде мпјих слика је углавнпм сппр, шестп збпг тпга щтп се ум и телп пптпунп 

ппущтају, а пптпм и збпг саме технплпгије израде (тананих лазура кпјима је пптребнп време 

да би фпрмирали густину). Слика заппшиое и заврщава флекицама, кратким лазурима и 

ташкицама кпје прпизвпде фпрму пнпм брзинпм кпликп је пптребнп да би се псущиле. 
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Када је п финалнпм утиску реш, мали фпрмат слике на ппсматраша делује интимистишки. 

Пн призива ппсматраша да се приближи и стане пред делп у пднпсу “један на један”. 

Ппсматраш свпјим телпм превазилази фпрмат и лакп ствара интимну атмпсферу макар за 

тренутак, у кпјем бива једини кпме се слика пбраћа. У таквпм пднпсу шпвек лакп псећа 

надмпћ и развија псећаоа фетищизма. Мала слика има свпјствп да ппстане интимни деп 

оенпг власника, скривен пд туђег ппгледа. Ерптске слике и фптпграфије шестп су биле рађене 

у фпрми минијатуре. А Бпгпрпдица са великим грудима дпказ је да су се ерптизпване фигуре 

мпгле наћи и у религипзним илуминираним рукпписима. Такпђе су ппзнате минијатурне 

слике фигура и ппртрета на пергаменту, кап щтп су ппртрети младића двпрјана у XVI веку, кпје 

су даме ппнекад крищпм дпбијале на ппклпн у виду привезака.  

 

Никплас Хилиард, Младић међу ружама, пкп 1588. 

Анализирајући свпје слике, схватип сам да сам мали фпрмат слике несвеснп укљушип у 

прпцес сппствене индивидуације, јер се минијатура пбраћа директнп ппјединцу, и захтева 

реакцију. Уметник ппнекад мазпхистишки има пптребу да изнесе тамну страну свпје психе на 

увид јавнпсти, да би је прпшистип и на неки нашин пправдап. Пвп мпже бити ризишнп с 

пбзирпм на тп да сваки мазпхизам привлаши и свпју супрптнпст садизам. Али изгледа да је 

уметнишкп биће спремнп на јавну псуду, а све у циљу да би превазищлп фрустрацију. 
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Сликарствп је за мене нагпнска пптреба, и у служби је разрещеоа неке тиоајуће 

унутращое нелагпде. Фпрмираое сцене на црнпј ппдлпзи теше паралелнп са пним какп ум 

разпткрива и дещифрује ту нелагпду. Задпвпљствп дплази нещтп касније у прпцесу, када 

ствари ппстају јасније, дпк се ум и телп пслпбађају тензије и напетпсти. Фигуре пживе и ппшну 

да рађају нпве идеје. Задпвпљствп шини да се ппследоим слпјевима не самп са ужиткпм 

ппиграм, негп да се слика кпмппзиципнп ушврсти и заблиста. 

Сматрам да би минијатура кпја привлаши ппсматраша да јпј се приближи, требалп тп свпје 

дејствп да пправда пнпг тренутка када је шпвек ппгледа изблиза. Ппред садржаја кпје 

минијатуре нуде, важан је и оихпв визуелни утисак, деликатнпст и минуципзнпст израде. 

Ппменуп сам већ аутпматске цртеже кпјим су се у свпјим делима кпристили неки 

надреалисти, пппут Андреа Маспна. Писаое пп аутпматизму устанпвип је Фрпјд шији су се 

пацијенти пвпм техникпм аутпматскпг навираоа и бележеоа мисли пслпбађали несвесних 

менталних садржаја. Пп узпру на пву терапију уметници су ппкущали да псвесте свпје 

несвесне унутращое садржаје.  

За разлику пд “сппрпг” сликарства кпјим се бавим, аутпматизам представља један далекп 

бржи ппступак. Пред тпга, пн пптпунп искљушује раципналну мисап. Садржаји се изнпсе 

далекп сппнтаније. Сваки уметник неминпвнп у некпм сегменту пткрива деп свпје несвесне 

лишнпсти. 

Пвакп настају и дешији цртежи, када се узме папир и плпвка у руке са задаткпм „нацртај 

нещтп” или „нацртај пнп щтп вплищ”, а пнда цртеж ппкаже да тп щтп се впли има мнпгп 

дубље и далекп кпмплексније знашеое на нивпу психплпщких прпцеса детета.  

Мпжда мпје сликарствп има у себи нещтп пд аутпматскпг приступа, јер тежи сппнтанпм 

изнпщеоу садржаја, али је кпнтрплисанп дп извесне мере у сампм прпцесу израде. Пне 

такпђе нису дпвпљнп брзе да би биле аутпматске.  

Уметник је пвде у улпзи медијума кпји дпзвпљава да се слика пдвија пред оим неспутанп, 
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 али такпђе се кпристи Јунгпвпм фпрмулпм да „свест држи кљуш несвеснпг”. Дакле, уметник 

не дпзвпљава бујици несвеснпг да преплави платнп, већ пажљивп бира садржаје кпје жели да 

истражи, и ту заппшиое прпцес.  

 

 

Тематика заступљена у дпсадащоем стваралашкпм ппусу 

 

Икпнпписашки метпд је изврщип велики утицај на мпју физишку и менталну дисциплину 

пред платнпм. Управп захваљујући тпј дисциплини, садржаји несвеснпг су, верујем, успещнп 

на сликама приказани. 

Филпзпфија икпнпписаоа, те старе традиције, је самп јпщ једна у низу пних кпје су 

ппкущале да дају мпгући пдгпвпр на питаое кп смп и пдакле пптишемп, щта је прирпда 

људске стварнпсти, људске психе, те да ли ппстпји дуща. Међутим, пна је тај пдгпвпр 

дпгматски наметнула кап једину неприкпснпвену истину, ппришући индивидуалнпст 

уметнишкпг истраживаоа. 

Впђен интереспваоем за пнп щтп дплази ппсле смрти, истраживап сам сппственп 

несвеснп, верујући да ћу тим путем дпћи дп некаквих мпгућих пткрића. Истина је да су 

пдређене библијске теме биле пплазищте за нека пд тих истраживаоа. Ипак, акп уппщте 

мпжемп гпвприти п тпме, икпнппис се тематски дпдирује са мпјим сликарствпм највище у 

делима у кпјима су евпцирани архетипи.  

Интереспвап сам се такпђе за прирпду пдређених емпција. Пплазищта су шестп била тужна 

псећаоа, а сликарствп је ппмпглп да их декпнструищем и превазиђем. Из данащое 

перспективе ми се шини да тужне псећаје на првпм месту мпжемп везати за пдсуствп љубави, 

па је ваљда самим тим анализа неппсреднп впдила у тпм правцу. Ташније, исппставилп се да 

су садржаји мпјих слика у највећпј мери везани за ту емпцију, пднпснп псећаое сигурнпсти.  
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Нарпшитп занимљива ми је ппстала слпјевитпст емпције љубави, кпја је, кап сппна између 

двпје или вище разлишитих људи, везана за псећаое припаднпсти, самим тим и псећаое 

страха пд изппщтеоа и сампће. Разумеваое сппствених психишких прпцеса знаши сазреваое, 

али и сампћу са кпјпм се већина људи тещкп супшава. Прпцес индивидуације неминпвнп впди 

псами.  

Љубав је неппсреднп везана за ппл и сексуалнпст. Психплпщки аспект свакпг ппла је 

двпструк и садржи свпј унутращои ппларитет, јунгпвски анима и анимус. Равнптежа у 

јединству пвих ппларитета шини пспбу емптивнп и психишки здравпм. Равнптежа у јединству 

мущкпг и женскпг принципа на нивпу брашних партнера шини заједницу емптивнп и психишки 

здравпм. Равнптежа у пднпсима између рпдитеља кпју дете несвеснп преузима шини да једна 

млада јединка ппстане стуб здравијег друства.  

Пднпси у мпјпј ппрпдици су верпватнп ствприли предуслпв за тематику мпјих слика, јер су 

ти пднпси, кап и кпд псталих људи, неппсреднп уграђени у мпју лишнпст, сенку и несвеснп. 

Интрпспекцијпм уметник ураоа у нещтп щире пд себе, самим тим щтп је дете не једнпг већ 

два рпдитеља, а пнда се тај низ наставља у бескпнашнп, заправп дп кплективне свести. 

„Сппљащоа и унутращоа стварнпст су нераскидивп ппвезани, а један пд тумаша пвпг 

јединства, на свпј нашин, јесте уметнпст.” 41 

Смрт мајке је у мпм слушају птвприла врата заинтереспванпсти за пву фундаменталнп 

људску прпблематику. Оеним пдласкпм, схватили смп да је дптадащои систем пп кпм је 

функципнисала ппрпдица бип нарущен, и да је нпви систем мпрап бити бпљи, свима за утеху 

збпг губитка. Пдвајаое пд мајке за мене је ппсталп једнп нпвп рпђеое. У сампм прпцесу 

сликарства успеп сам да псвестим у кпликпј је мери оена лишнпст била уткана у мпју 

сппствену, а такпђе сам псетип кпмпензатпрнп задпвпљствп крпз сам шин сликаоа. Нещтп пд 

тпга ппмиое и Маркп Вукпвић у свпм раду п жалпваоу : „Жалпст навпди Ја да се пдрекне 

пбјекта прпглащавајући га мртвим и награђујући Ја мпгућнпщћу пстанка у живпту, ппд 

утицајем брпјних нарцистишких задпвпљстава. Бпл има немерљиву защтитну улпгу, пн 

пдређује и кпликп либида кпји је бип везан за изгубљени пбјекат ће се пслпбпдити. Патоа  
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збпг губитка је у вези с креативнпщћу и лепптпм.” 42 

Другп, нашин на кпји се мајка симбплишнп ппјављивала у мпјим снпвима бип је вище негп 

сликпвит. Сан је шестп нпсип јасне симбпле. У свакпм слушају, утисак је бип да ми се сан на 

неки нашин пбраћа какп би ублажип щпк, те да бих ппјаснип себи щта се заправп дпгпдилп, и 

кпје све ппзитивне аспекте треба из пваквпг искуства извући.  

Међутим, кап да је увек билп нешег јпщ да се дпкуши и разуме. Ппшеп сам да живим за тп 

сазнаое щта је прирпда смрти и щта је иза стварнпсти, па сам лпгишнп тп пренеп и на свпје 

сликарствп. Пплакп сам ппшеп свпје слике да дпживљавам кап слике сна, местп на кпм се 

несвеснп препбраћа у фигурацију да бисмп разумели оегпве ппруке. Пптимистишнп сам 

тражип пптврду за ппстпјаое некакве вище стварнпсти изван видљивпг света, те да 

квалитетан живпт мпра функципнисати према исправним духпвним нашелима и сппзнајпм 

истине.  

Када ми се мајка пбраћала у сну питап сам се да ли је тп ппрука из несвеснпг или 

пнпстранпг. Питаое на кпје нисам успеп и верпватнп нећу успети да нађем пдгпвпр је да ли је 

пнпстранп истп щтп и несвеснп. Пднпснп, да ли се људска свест рађа из несвеснпг и умире у 

пнпстранпм, или се ппнпвп враћа у несвеснп и такп затвара циклус живпта. Акп се враћа у 

несвеснп, да ли се са тпг места некада ппнпвп рађа? Ппщти закљушак је да је сага п несвеснпм 

узбудљива и да пткрива пунп тпга п људскпј психплпгији, али, за сада, неминпвнп впди у 

слепу улицу. 

Регресивна стаоа при кпјима шпвек уши п свпм несвеснпм кљушна су у прпцесу 

индивидуације. „Индивидуација се мпже ппјмити кап ппнираое у себе сампг, кпје шестп 

заппшиое у виду пдгпвпра на извеснп стаое недпстатка, дущевнпг несаврщенства, на неку 

кризну ситуацију, кпја мпже бити телесна или дущевна бплест, разпшараое у пријатеља, 

губитак впљене пспбе, псећаое незадпвпљства живптпм или дпживљај стагнације праћен 

псећаоем бесмисла.” (Вукпвић, 2015). 
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Пвај прпцес је бплан, али впди зрелијпј и јашпј пспби. Бпл збпг губитка впљене пспбе и 

пдрицаое пд ствари има велику улпгу у психплпщкпм сазреваоу. Прве такве псећаје сваки 

шпвек стише пп престанку дпјеоа и пдвајаоу пд мајке. Пре тпга дете себе дпживљава 

непдвпјивим, заправп истим бићем са мајкпм. Дете први пут схвата да је засебна јединка. 

Неки пд филпзпфа, кап на пример Щппенхауер, такпђе сматрају да је склпнпст ка уметнпсти и 

генералнп естетици кпмпензација за губитак или псећаое усамљенпсти. Пп оима је тп 

несвесна пптреба за утехпм збпг емптивнпг бпла. 

Разлишите психплпщке щкпле, кпје се заснивају на анализи несвеснпг, сматрају да је 

губитак ппвезан са развијаоем креативнпсти, пдређених талената и дарпва, али и стицаоа 

мудрпсти , другашијег става, према себи и свету. Према Јулији Кристевпј, „леппта се исппљава 

кап велишанственп лице губитка, препбражава га, какп би му пмпгућила да живи...тп је царски 

друм кпјим шпвек прелази прекп бпла.... тп је пут реши дате патои , дп крика музике , тищине 

и смеха....“. 43 

 

 

П тематици ппјединих слика представљених на излпжби Ка светлу 

 

С пбзирпм да су слике међуспбнп тематски ппвезане у целину али ппјединашнп набијене 

садржајем, пдлушип сам се да их пвакп разнплике класишнп ппставим у низ у кпм ће сваки рад 

имати дпвпљнп прпстпра за себе. Узевщи у пбзир да је идеја била да ппставка делује кап 

целина на ппсматраша, радпве сам ппставип у непрекидни низ, без пбзира на 

фрагментиранпст прпстпра галерије. Ппшетак и крај тпг низа је на месту где ппсматраш ступа у 

галерију, дакле на улазним вратима.  

Пвакп ппстављене слике ппмалп пстављају утисак развијене филмске траке, на кпјпј се 

смеоују разлишити призпри једнпг истпветнпг дпгађаја. Ликпви кпји се на сликама ппнављају, 
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такпђе сугерищу ту ппвезанпст.  

Такав је лик мајке кпји је шест у приказима, у виду жене са карактеристишнпм фризурпм 

пкренутих леђа. Лик малпг прпрпка се ппјављује на две кљушне слике. Шестп присутна мущка 

фигура, такпђе сугерище да се ради п једнпм истпм прптагпнисти кпји прплази крпз разлишите 

авантуре. Пва фигура ппседује свпјства аутпппртрета, а некада га експлицитнп и приказује. 

Захваљујући опј ппсматраш лакп примећује да је реш п једнпј лишнпј, интимистишкпј 

фантазмагприји. 

 

Излпжба Ка светлу, Галерија Факултета ликпвних уметнпсти, Бепград, 2016. 

Збпг тематике слика кпја шестп прпвпцира архетипске псећаје, желеп сам да ппставци дам 

благу архаишнпст тиме щтп сам једну пд слика, минијатуру, излпжип усред галерије, на 

ппстаменту. Ппстамент ппстављен централнп у пднпсу на низ слика кпје га пкружују, мпже на 

ппсматраша делпвати архетипски у смислу плтаркпг прпстпра, ташније пбреднпг стпла на кпм 

се принпси жртва бпгпвима.  

Фигура малпг дешака са минијатуре ппстаје кљуш излпжбе. Слике са зидпва гледају ка 

оему и на тај нашин фпрмирају неку врсту међуспбне кпмуникације. Све пстале слике мпгле 

би бити оегпви сппствени снпви и визије.  

Пн је представљен са рпгпвима (антенама) на глави пппут Микеланђелпвпг Мпјсија, самп 

је пвпг пута реш п младпм прпрпку, шија два нежна рпга симбплищу бпјажљиву ппвезанпст са 

бпжанским сферама.  

Ппставка минијатуре је таква да је оегпвп лице пкренутп слици на зиду кпја такпђе, сад  
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ппнпвп, приказује оегпв лик, са рукпм истраживашки урпоенпм у сампг себе. Фигура прпрпка 

на зиду представља једнп медитативнп биће. Веза између пве две слике ппдвлаши идеју п 

тпме да су све пстале слике интрпспективне визије и слике сна тпг бића, најверпватније сампг 

аутпра. Фпрма детета у замену за аутппртрет симбплизује неппхпдну слпбпду, сппнтанпст и 

птвпренпст ума за све мпгуће пптенцијале на путу разумеваоа сущтине шпвекпве стварнпсти.. 

 

Мали прпрпк, 2013. 

Слика п кпјпј је реш, ппд називпм Мали прпрпк била је пкашена на зиду у сампм средищту 

излпженпг низа и правп наспрам улазних врата у галерију. Збпг централне ппставке и оених 

димензија, највећих на излпжби, ппглед ппсматраша кпји улази у галерију пада правп на оу. 

Та слика ппзива да се ка опј крпши у дубину прпстпра. Тиме је плтарски дпјам суптилнп 

сугерисан.  

Занимљивп је да је и сам прпстпр галерије ппдељен на три сегмента какав је најшещће и 

прпстпр правпславне цркве (припрата, брпд, плтар). Слика малпг прпрпка пантпкратпрски  
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ппзива да се приђе „плтару”, а икпнпстасни призвук благп ствара и пплукружни лук на 

ппследоем трећем зиду изнад слике.  

Трећи сегмент галерије је прпстпрнп најмаои. Прпщавщи исппд лука ка слици ппсматраш 

мпже да псети да пвај „плтарски прпстпр“ заиста делује затвпреније, интимније, сппкпјније. 

На тпм месту има прилику да преппзна да је пва слика кљуш ппставке. Да оена једнпставнпст 

мпже да делује мпнументалнп. и да пна изван свега тематски гпвпри п испитиваоу прирпде 

стварнпсти, стварнпсти и пдраза (у пгледалу, впди) па и прирпди сваке слике кап уметнишкпг 

дела кпје гпвпри п некпј истини. Дешак на слици је прстићима истраживашки зарпнип у свпј 

сппствени пдраз, свпју другу нестварну пплпвину или мпжда бащ у пнпг истинскпг себе. 

У свпјпј пснпви пва је слика пбавијена велпм дубпке туге збпг губитка мајке. У себи пна 

садржи емпцију детиое пптребе да прпнађе защтиту и тпплину мајшинпг нарушја. Оегпвп телп 

присилнп је башенп у лежећи пплпжај, а пщтрпм је уздужнпм линијпм пресешенп на два дела 

кпја рушица детета храбрп ппкущава да ппвеже. 

Пандан пвпј слици је у минијатури кпја кап пбјекат стпји на ппстаменту. Ппстамент кпји је 

испрва стајап у сампм центру галерије, ппмерили смп благп у десну страну. На тај нашин 

птвпрен је слпбпдан пут за ппсматраша правп према Малпм прпрпку, а ппставка минијатуре и 

ппстамента је (ппсматранп у кпнтексту црквенпг расппреда) залишила на ппстпље за целиваое 

икпне.  

 

Минијатура ппд називпм М на излпжби у галерији Факултета ликпвних уметнпсти 



Минијатура на ппстпљу ппд називпм М приказује другу верзију фигуре малпг прпрпка. 

Оенп лице је пкренутп супрптнп пд улаза, према централнпј слици. Ппгледпм ка Малпм 

прпрпку упућује и ппсматраша тамп. Пве две фигуре ступају у међуспбну кпмуникацију.  

 

“Кпмуникација” слике М са сликпм Мали прпрпк 

Минијатура представља пбјекат састављен пд две слике фпрмата 10x10цм кпје шине лице 

и пплеђину исте слике. На предопј страни налази се фигура такпђе урпоена у себе. Прпрпк на 

слици је ппнпвп ппдељен симетришнп на два дела кпје ппкущава да ппвеже. Оегпвп телп се 

пвпг пута назире унутар једнпг већег тпрзпа, кпји га пппут пклппа наткрива и щтити рукпм кап 

благим гестпм. Да пвај тпрзп мпже представљати некаквпг анђела шувара пткривамп на 

пплеђини, где су оегпва леђа птвприла „шетвпре пши”. Пвпм сликпм сам нашелнп желеп да 

прикажем мпј лишни псећај драгпценпсти визије и љубав према слици Мали прпрпк , 

метафпришнп га рукпм увлашећи ппд пкриље сппствених груди, дубпкп, на местп срца, ваљда 

са идејпм да га утещим.  

Излпжба заппшиое низпм слика на зиду са леве стране пп уласку у галерију, и исписује се 

у правцу казаљке на сату. Прва слика на тпм зиду представља нагу мущку фигуру са 

израженим аутпппртретним цртама лица. Пвп је једина слика на излпжби за кпју сам  
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кпристип фптпграфију, щтп шини да пна већ ппмалп пдудара пд пстатка излпжбе. П тпме 

гпвпри кпмппзиципна крутпст лежећег тела. Идеја је била да се пвај аутпакт баци у пплпжај 

дубпкпг сна. Ппза у кпјпј се налази фигура гпвпри п удпбнпсти кпју телп псећа. На лицу је 

исписан благи псмех, кап знак да је ум активан и да је сан верпватнп у тпку. Изнад главе 

забашена рука испустила је јабуку кпја се кптрља дп ивице слике. Пвај призпр лакп аспцира на 

бајку п Снежани, па сам је испрва такп и назвап Snow White, између псталпг и збпг белине 

кпже пбамрлпг тела. Хрищћанска пптка у бајци п Снежани је заправп п симбплици јабуке кпју 

Снежана (Ева) дпбија пд вещтице (змије) и пада у вешни сан (Из рајске у телесну, смртну 

димензију).  

 

 

 

М, 2014. 
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Међутим, касније сам пвај назив прпменип у Аутпскппија (сампппсматраое). Пвпм 

сликпм заппшиоу визије кпје се нижу дуж зидпва галерије, међутим какп се приша (сан) 

пдвија, ехп пвпг првпг безбрижнпг спавајућег акта бива ппнпвљен некпликп пута у нещтп 

драматишнијпј фпрми. Шестп у пплпжају грша, пресавијенпг, мушенпг тела, на кпм се исписују 

трагпви унутращоег емпципналнпг расплета. Пве психпспматски мпделпване аутпактпве сам 

накнаднп пбјединип у паралелни серијал ппд актуелним називпм Body poems.  

 

Аутпскппија, 2011. 

 

На слику кпја заппшиое низ неппсреднп се надпвезују шетири слике пбједиоене у малу 

целину кпје представљају телп кпје ураоа у таму. Пне гпвпре п тпме да се приша пдвија у 

дубпкпм тамнпм несвеснпм или прпстпру сна. Не самп да телп ураоа у таму, већ у опј и 

плива, забављајући се. 
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Body poems: Composition 1, 2016 ; Composition 2, 2016. 

 

Без назива, 2010. 
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Врхунац излпжбе се дещава у прпстпру у кпм је слика Мали прпрпк.  

Прва кпја пптпм следи ппнпвп представља аутпакт ппд називпм Буђеое. Пна представља 

клешећу фигуру уплетену у мрежу црнпг несвеснпг кпје нестаје негде у оенпј ппзадини, 

ппвлашећи се кап завеса пред прпдпрпм светлпсти, препущта главнпм прптагпнисти да 

прптумаши ппруке смещтене унутар оега сампг. 

 

 

Буђеое, 2013. 
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Библијске теме и лишне интерпретације 

 

Паралелнп са уписпм на дпктпрске уметнишке студије, стицајем пкплнпсти сам ппшеп да се 

бавим мпзаикпм за пптребе црквенпг живпписа. Пптреба сампг ппсла захтевала је упућенпст 

и у библијске теме и правпславну икпнпграфију кпју сам ппстепенп уппзнавап извпдећи 

мпзаике. Неке пд таквих приша сам преппзнавап кап архетипскп наслеђе и у свпјим радпвима. 

Збпг тпга сам ппстап заинтереспван за оихпву вищезнашнпст, и пнп какп се те прише шестп 

мпгу преппзнати у свакпдневим живптним ситуацијама.  

У кпнтексту пве прише истакап бих свпју слику ппд називпм Кпнтра Гепрг. У оу је уткан 

психплпщки аспекат сцене кпја се пдиграва на икпни Св. Ђпрђа. У тпј сцени Св. Гепргије убива 

аждаху (свпје несвесне, анималне пприве). Насупрпт тпме, Кпнтра Гепрг шини пбрнутп, какп 

му име каже, кпнтрира. Прптагпниста пвде дппущта звери да надвлада, тј. несвеснпм да се 

разбукта и да га пптпунп преплави; щтп ултимативнп впди у аутпдеструкцију (декапитацију 

сппствене главе, безумље).  

Пва слика представља клешећег пбезглављенпг мущкарца, кпји свпју главу спущтену исппд 

међунпжја, држи за кпсу. Анимални, нагпнски пприви симбплисани су великим фалуспм у 

ерекцији кпји је у расппреду елемената ппстављен изнад главе. Клешећи став пзнашава 

препущтенпст, тренутак у кпм се телп предаје. Фалус се у пунпј снази ппмаља исппд нежнпг, 

симбишнп белпг кпстима кпји је паушинастп прпзиран и гптпвп нестаје са сцене. Ппд фигурпм, 

у дну сцене, црвена драперија симбплище страдаое али и страст, сукпб танатпса и ерпса. 

Друга слика кпја такпђе кпмбинује библијску пптку са изразитп ерптизпваним приказпм је 

слика ппд називпм High sense. Ппшетна идеја пве слике везује се за нека мпја лишна 

медитативна размищљаоа п пнпстранпм, у жељи за приказпм рајскпг врта. Међутим, приша п 

рајскпм врту кап да је непдвпјива пд прише п првпм људскпм греху. Најппзнатија сцена кпја се 

у хрищћанским сликама тамп пдвија је сцена у кпјпј змија завпди прве људе.  

Мпја заинтереспванпст за пву представу ппшиое кпнстатацијпм да капије Раја шувају 

херувими са пламеним машевима. „И изагнав шпвјека (Бпг) ппстави пред вртпм Едемским  
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херувима, с пламенијем машем, кпји се вијаще и тамп и амп, да шува пут ка дрвету пд живпта.” 

(Прва коига Мпјсијева – Ппстаое). У жељи да прикажем оихпву леппту кпја је архетипски 

истпвременп задивљујућа и застращујућа пдлушип сам се за два плавпкпса младића аријевски 

извајанпг тела, али уз извеснп присуствп стрпгпсти у ставу и изразу лица. Међутим, визија кпја 

је шинила да се пва слика даље фпрмира впдила је мимп пвих фигура, даље у дубину слике 

правп крпз капије рајскпг врта. Желеп сам да кпнструищем слику врта крпз приказ самп једнпг 

симбпла. Лпгика ствари је навпдила да би тп требалп бити дрвп живпта, међутим слика змије 

се уппрнп наметала, па сам је неизбежнп насликап.  

 

 

Кпнтра Гепрг, 2013. 
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Змија је, пп предаоу, пущтена да пуже пп земљи тек ппщтп је псуђена пд стране Бпга. 

Мпја највећа заинтереспванпст је на првпм месту била за оен мпгући изглед пре негп щтп се 

тп дпгпдилп. Затп сам пд ое направип мпдификпвану спиралу кпја впди у бескпнашнпст. 

Уздиже се вертикалнп пппут бића кпје стпји на две нпге. Спирала благп прави пблик женскпг 

пплнпг пргана, щтп шини оену неппсредну везу са Евпм кпја јабуку свеснп прпслеђује даље. 

Фалуси на телима херувима су у тпку сампг ппступка насликани ппследои пп реду. 

Присуствп женскпг принципа призивалп је приказ и мущкпг, па су фалуси на фигурама 

нарасли дп кплпристишких експлпзија. Пнп щтп се на тпј слици пдигралп неспутанп пред 

мпјим пшима тада и пнпг щтп се пдиграва у пку ппсматраша, пстављам свакпм на сппствену 

интерпретацију.  

У хрищћанству се симбпл змије и симбпл змаја узима за једнп те истп, пднпснп приказ 

силе зла, демпна. Симбпл змаја налазимп у гптпвп свим културама. Архетипски пн је 

универзалан и пптише из времена пре шпвека. Чинпвска бела змија је ппзната кап митплпщкп 

шудпвищте Аната, на кпм је лежап Вищну у превасељенскпм сну. Урпбпрпс, симбпл је древних 

цивилизација. Сматра се да је дп старих Грка стигап прекп Фенишана из Египта. Налазимп га и 

у списима из Тутанкампнпве грпбнице. Представља змаја или змију кпја гута свпј реп и такп 

пбједиоује мущки (реп) и женски (уста) симбпл у бескпнашнпј кружници (мандали). У Јунгпвпј 

психплпгији пн је превасхпднп мущки симбпл. Јунгпвски змај је представа несвеснпг у шпвеку.   

У легендама п бпрби херпја са змајем пбишнп се ппмиое и женска фигура, принцеза кпју 

змај шува кап недпкушиви трпфеј. Да би псвпјип принцезу, херпј мпра савладати неман, а када 

се несвеснп савлада, мущки и женски принцип веншани, бивају пбједиоени у успещнпј 

индивидуацији лишнпсти. У пвај мит спада и приша п светпм Гепргију, а на икпнама кпје 

представљају сцену убиства аждаје, шестп мпжемп видети и женску фигуру у ппзадини. 

Религипзна тема кап пплазищте пдвелп је сцену у мнпге правце, и птвприлп за мнпга 

тумашеоа. Али у тпме је и леппта надреализма, да превазиђе пгранишеоа пнпга щтп п нащпј 

прирпди знамп и дпзвплимп да п себи сазнамп вище. 
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High sense, 2014. 

 

Слика Lullaby представља пднпс две фигуре, мущке и женске. Пна гпвпри п хармпнизацији 

супрптнпсти. Мущка фигура се приклпнила женскпм загрљају. Оена рука га нежнп дпдирује 

пп кпси. У седећем ставу пна га ппзива ппд свпје пкриље, са идејпм да га успава, какп је и сам 

назив слике Успаванка. Оена крптка плава пбпјенпст смирује оегпву ватренп црвену. У пвпм 

јединству мущкпг и женскпг принципа желеп сам да прикажем леппту једнпг живптнпг 

склада.  
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Lullaby, 2016. 

 

У ппређеоу са Lullaby, слика Love такпђе представља две фигуре у слишнпј интеракцији. 

Ппнпвп је реш п загрљају. Али пвпг пута сцена је претвпрена у кпщмар. Мущка фигура је 

фпрме детета, а женска мпнструма кпји тп дете прпждире, у сцени кпщмарнпј пппут Гпјинпг 

Сатурна. У пвпј слици желеп сам да прикажем негативни аспекат великих љубави, у 

тренуцима када ппстају ппсесивне, те се лакп претварају у свпју супрптнпст, мржоу. Пва 

кпмплексна девијација емпције љубави услпвљена је нескладпм мущкпг и женскпг принципа. 

П тпме гпвпри и несклад приказа на пвпј слици. 
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Андрпгин. Алхемијски симбпл спајаоа мущкпг и женскпг принципа. „Симбпл праискпнскпг 

саврщенства и целпвитпсти. Јединствп супрптнпсти, безуслпвнп стаое, аутпнпмија, ппвраћени 

рај.” (Мали речник традициппналних симбпла, Либертп, Бепград, 2000) 

 

Love, 2012. 
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П фигурацији и сексуалнпсти 

 

У правпславнпј икпнпграфији акт је врлп реткп приказиван. Гптпвп самп у сценама 

мушенищтва кап щтп је разапети Христ или приказима ппруге и срама Адама и Еве. Спущтаое 

светпг духа у сцени крщтеоа на реци Јпрдан ппнекад приказује пптпунп нагп Христпвп телп, 

али такпђе са идејпм дпминације духпвнпсти над телесним. У неким мпзаишким приказима 

мпжемп видети гплп телп и на другима местима. Међутим гениталије најшещће делују кап да 

су пбрисане или апстрахпване. Иакп вепма присутне кап симбпли у примитивним и 

развијеним друщтвима пре хрищћанства, мущке и женске гениталије у хрищћанскпм 

сликарству гптпвп пптпунп нестају. У византијскпј уметнпсти уппщтенп, нагп телп билп је 

щирпкп присутнп на резбаријама у слпнпваши, пп хеленистишкпм наслеђу. Већи брпј 

пбнажених тела мпжемп видети на хрищћанским мпзаицима кпји вуку византијске кпрене тек 

у цркви Св. Марка у Венецији у XIII веку. Неки пд оих делују разузданп пппут приказа Нпјинпг 

пијанства на илустрацији исппд. 

 

 

Пијанствп Нпја, Базилика Св. Марка, Венеција, XIII век 
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Када је реш п фпрмалнпм изгледу фигура на мпјим сликама, пне су најшещће наге и 

пблишасте. Такпђе су шестп приказане кап дефпрмисане, изпстављених делпва тела и 

сувищних детаља. Укпликп ми се ушини да су пдређени делпви кпмппзиципнп сувищни, или 

нарущавају склад псталих елемената слике, бивају елиминисани. За пптребе фигурације 

нисам кпристип сппљащое узпре и мпделе. Упптреба мпдела ми је делпвала сувищнп и 

пдвлашила пажоу са медитативнпг тпка мисли. Ппл пвих бића је ппнекад нејасан, са идејпм 

да нагласи андрпгенпст душе пднпснп духпвнп биће кпје је изван пплне ппдељенпсти. 

Мущке атрибуте кпмбинујем са женским, и пбрнутп женске са мущким фигурама, у циљу 

приказа духпвнпг ппларитета,  аниме и анимуса. 

Пвај ппларитет се заснива на Јунгпвпм истраживаоу људске психе, где је дпщап дп 

закљушка да ппстпји извесна ппдељенпст кпја се мпже генерализпвати кпд свих људи. Ппделу 

између преппзнатљивих карактеристика мущкпг и женскпг аспекта једне исте лишнпсти Јунг је 

дефинисап терминима аниме и анимуса. Анима је назив за женски принцип кпји се налази у 

свакпм мущкарцу и пбрнутп, анимус за мущки принцип у жени. Склад пвих ппларитета впди 

стабилнпм ппнащаоу једне индивидуе. Пбрнутп, превласт једне у пднпсу на другу се мпже 

исппљити и преппзнати у пблику ппнащаоа карактеристишнпм за пдређени ппларитет. Сваки 

пд пвих ппларитета има свпје ппзитивне и негативне аспекте, па превелика дпминација једнпг 

ппларитета у пднпсу на други мпже узрпкпвати дестабилизацију лишнпсти. 

Фалус, кпји се ппнекад ппјављује на фигурама, шестп је експлицитнп приказан у пунпј 

снази, дајући живптвпрну снагу телима. Третман оегпве фпрме и бпје такпђе је требап бити 

нарпшит какп би уппщте пправдап смещтаое таквпг детаља на слику. Да би пвакви детаљи на 

сликама били пправдани, требалп је да им ппсветим ппсебну пажоу при третману бпјпм. 

Пбишнп би таква места била сликана гущће и детаљније. Присуствп или пдсуствп брадавица 

на грудима на пример, иакп наизглед безнашајнп, упућује на телесне псете и надражаје. 

Да би се пдређена симбплика истакла, сматрам да је неппхпднп прпшистити слике пд 

свакпг вищка. Слике пппут пвих ће свпју снагу верпватнп наћи у вещтп приказанпј релацији 

препсталих елемената кпји у оима ушествују. Збпг тпга је неппхпднп јаснп фпрмулисати сваки 
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Детаљ слике The One приказује спајаое мущких и женских гениталија 

 

ппјединашни детаљ. Такав је слушај и у икпнппису. Бића и предмети кпји се на икпнама 

ппјављују имају једнак знашај и не смеју бити нејасни или скривени сенкпм, а оихпва 

међуспбна релација ствара пнтплпщкп јединствп.  

 

 

Mothers 

 

Тематски пквир кпји ппвезује мпје слике у целину није унапред псмищљен кап такав, па ћу 

збпг тпга у пвпм ппглављу издвпјити један приказ кпји би тп ипак мпгап да буде. Ради се п 

слици кпју сам псмищљену унапред тематски ппнављап у некпликп наврата. Пднпснп, слика је 

ппнављана крпз брпјне варијанте истпветних фигура и ппза. Мпже се рећи да је та слика 

најближа пнпм щтп би мпгап да буде икпнпписашки ппступак, пбзирпм да је кпмппзиципнп и  
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у свпјпј фпрми унапред дефинисана. Пппут икпне, тп је слика кпја пслпбађа пд неизвеснпсти и 

пшекиваоа, те дпзвпљава веће ппущтаое и препущтаое сампм прпцесу настанка. 

Ради се п приказу женске фигуре, пкренуте леђима. Оена фпрма је ппнекад реалистишна, 

а ппнекад стилизпвана, али са увек јасним пдликама женскпг ппла. Мпжда културплпщки 

пбпјене, али ипак, ппред физипнпмије фигуре пдлике женскпсти су на опј такпђе дуга кпса и 

хаљина. 

 

Мпthers, 2013. 

У пвим сликама ппд увек истим називпм Mothers, евпцирап сам фигуру сппствене мајке, 

али сам истп такп настпјап да избегнем лик и црте карактера једне пдређене лишнпсти. Тп је 

један пд разлпга збпг кпјих је фигура пкренута леђима. Иакп слишних карактеристика са 

пспбпм из реалнпг света, на пвпј фигури је упшљива стилизација и претвараое реалнпг у шистп 

симбплишки призпр, где ппнекад пре имамп утисак да се ради п крпщои дрвета,негп фризури 

84 



женске пспбе. Желећи да назнашим да се ради п ппщтем пре негп индивидуалнпм симбплу, 

назив пве слике сам ставип у мнпжину: mothers = мајке. На тај нашин сам ппкущап да изађем 

из сфере интимистишкпг приказа, и тиме слици дам на већем унутращоем знашеоу. 

Ппсле спрпведених дпктпрских истраживаоа схватам да сам у пвпј слици несвеснп тежип 

да превазиђем временске пквире и пгранишеоа, те да прикажем, пппут Мпна Лизе, не једну 

(зарпбљену у прплазнпм тренутку), већ све жене икада, плишене у јединственпј 

непрпменљивпј фигури. Другим решима пва би се слика мпгла схватити кап платпнистишка 

идеја женскпг бића. 

 

Mothers, 2012 

Утисак кпји је пвај призпр пстављап на ппједине ппсматраше је бип вище негп дпвпљан да 

схватим да женска фигура на слици, на нашин на кпји сам је представљап има изразит 

архетипски дпјам. Пвај закљушак изнпсим на пснпву врлп прпстпг истраживаоа, на пснпву 

ппјединашних исказа кпје су ми реципијенати пвих дела свпјевпљнп упутили. Рекап бих да 

ппстпји изражен архетипски дпјам кпд разлишитих ппсматраша збпг емпципналнпг дпживљаја  
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кпји предоаши у пднпсу на раципналне закљушке. Мпнументалнпсти тпг симбпла навище 

дппринпси, шини ми се, једнпставнпст кпмппзиције али и естетскп упблишеое приказане 

фигуре. Црвена хаљина и пренаглащена кпса, шестп су врлп упешатљиве на пвим сликама. 

Пд ппшетака цивилизације дп данас женска фигура има ппсебан статус у уметнишким 

делима. Пд вилендпрфске венере дп скулптура Луизе Буржпа, оени атрибути су се меоали 

али и пстајали исти. Нашин на кпји је фигура представљана, свакакп је зависип пд друщтвенп-

истпријскпг кпнтекста у кпм је пдређенп делп настајалп, а самим тим и оегпва упптреба и 

намена (декпративни ппклпн или лекпвита икпна). Разлишите су биле улпге кпје је женски лик 

требап да пдигра у свим тим разнпврсним делима. Мене је највище занималп дп кпје мере је 

фигура мпгла да се упрпсти, да не сугерище знашеоа, а ппет емитује свпју искпнску снагу. Збпг 

тпга је пна на мпјим сликама тиха и неппмишна. Оен једини гест је загпнетна пкренутпст 

леђима, кпјим нас на неки нашин ппзива да је пткријемп. 

У тпј фигури мпжемп преппзнати Бпгиоу мајку, заједнишки назив у мнпгим културама и 

нарпдима. Пна је плишеое духпвних вреднпсти вище негп щтп је била спцијални или 

пплитишки впђа. Пна је защтитница рпда, ппрпдице, пгоищта, бпгиоа плпднпсти и свега щтп 

живи. Пна је бпгиоа свих бпгпва. Узвищени архетип материјализпван у планети Земљи кпја 

рађа зивпт. У јерменскпј митплпгији оенп је име билп Анаит, кпд старих Грка биле су тп 

Афрпдита, Деметра, Хера, Персефпна, у арапскпј митплпгији Алат, египатскпј Исида, Хатпр 

итд. 

Женски лик у правпславнпм хрищћанству кпји на ппсматраша пставља највећи архетипски 

утисак је свакакп лик Девице Марије, Бпгпрпдице. Оен најшещћи и најппзнатији приказ са 

малим Христпм ћемп увек шитати кап архетип мајке, защтитнице. Слика мајке и детета 

ппзната је јпщ из старпг Египта, Месппптамије, а налазимп је и у фигуринама виншанске 

културе. Приказ мајке са дететпм је дакле један пд ппщтих архетипа кпји налазимп у свим 

временима и независнп пд културе или религије. Исис са малим Хпруспм на крилу, је била 

бпжанска впдиља египатских владара пд VI века п.н.е. Оенп име знаши “трпн” ,а оена је 

фризура у пблику трпна. Египатски владари су се сматрали синпвима Исис, те да је пна 

пбезбедила трпн на кпји ступају. Слике мајке бпгиое су неке пд најраније прпнађених у  
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археплпгији Египта. 

Девицу Марију са малим Христпм ћемп такпђе шестп видети на трпну. Опј су ппсвећени 

најппзнатији хрампви хрищћанске религије. Оена се фигура прва ппјављује у плтару изнад 

икпнпстаса. Ращирених руку пна наткриљује вернике и ппзива их у свпј загрљај. Пп предаоу, 

први ппртрет Бпгпрпдице икпнпписап је св. Лука. Симбпли оене узвищенпсти се такпђе шитају 

у бпји драперија у кпје је пбушена. Пп симбплици у правпслављу, дпоа, гплубије плава, је бпја 

неба. Симбплизује духпвну шистпту, и схпднп тпме — ппвереое и вернпст у браку. Гпроа, 

црвена, је бпја пгоа и небескпг прпшищћеоа, симбпл живпта. Тп је такпђе бпја крви; дакле 

симбпл жртве и Васкрса, кап и бпја пдежди светих мушеника. 

Приказ Девице такпђе нпси једнп унутращое знашеое. Тп је сакрализпвани женски 

принцип кпји је активан психплпщки шинилац свакпг ппјединца. Пп Јунгу, Девица Марија 

представља трећи ступао у развпју аниме, „лик кпји уздиже љубав (ерпс) дп висина духпвне 

ппсвећенпсти.” 44 

На сликама Mothers, лик мајке се такпђе мпже тумашити кап перспнификација аниме. Та 

веза је настала сасвим слушајнп и без предумищљаја. Ппстпји верпватнпћа да сам сликајући 

мајку кап једнп узвищенп, пнпстранп биће, заправп сликап деп сппствене несвесне психе. 

Мајка и јесте та кпја кпд мущкпг детета пбликује женски принцип, изузетнп важан у 

психплпщкпм развпју и прпцесу индивидуације једне пспбе. Сцену у кпјпј Девица држи на 

свпјим крилима јпщ нејакпг Христа мпћи ћемп да је сагледамп једним нпвим пшима акп јпј 

приступимп из пвпг угла. Мпже нам се ушинити да у тпј слици видимп приказ једне здраве 

психплпщке кпнструкције људскпг ума: трећи ступао Јунгпве аниме, плишене у Девици 

Марији, на свпјим крилима ппдиже шетврти ступао перспнификпван у Христу (Пп Јунгу, 

сетимп се, пвај шетврти ступао се преппзнаје у Лепнардпвпј Мпна Лизи). 

Акп ппмпћу аспеката несвесне психе идеју прпсветљенпг Христа тумашимп кап пптпуни 

развпј аниме, имаћемп један нпви ппглед на оегпвп телп разапетп на крсту, симбплу 

кпсмишке целпвитпсти. У пвпм приказу преппзнаћемп везу Јаства са кпсмпспм, јер је развпј  
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супрптнпг ппла наще психе пут дп наще психишке целпвитпсти. 

Анима, женски принцип кпд мущкарца, је впдиш пп унутращоем свету. „Унутращоа жена 

кпја пренпси вепма важне ппруке Јаства.” ( Јунг, 1996. ). Оена ппзитивна функција је пднпс 

према псећаоима, ираципналнпм, фантазијама, прирпди, уметнпстима, али најважнија пд 

свих је, рекап бих, оена функција ппвезиваоа са несвесним. Несвеснп кап сущтина тематике 

мпјих слика захваљујући опј бива преппзнатп и материјализпванп на платну. Пппут 

митплпщке Психе, пна је та кпја дпнпси светлпст. 
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Закљушак 

 

У времену кпје тежи да превазиђе религијске кпнцепте, икпнппис, кап сликарска 

традиција правпславнпг хрищћанства, у пвпм раду дпживљава неку врсту ппвезиваоа са 

једним савременим, лишним прпмищљаоем. Драгпценп искуствп икпнпписних пракси 

рефлектпвалп се и на мпј лишни стваралашки прпцес, шинећи да, крпз тај медитативни пут, 

сппствене несвесне садржаје приближим себи и тиме, превазиђем један психплпщки врлп 

тежек перипд живпта. 

Пбразпваое на Факултету ликпвних уметнпсти у Бепградуме је делимишнп упутилп у нека 

пснпвна нашела класишних уметнишких пракси пппут икпнпписа. Радећи паралелнп у 

мпзаишкпм атељеу и на сппственпм дпктпрскпм прпјекту, псећап сам прпжимаое 

метпдплпгије и ппступака кпје сам применип у пквиру свпг дела, али пслпбпђених  пд билп 

каквих црквених канпна или мпралних стега. 

Симбплика пдређених аспеката људске психе је у сценама црквенпг живпписа шестп 

ушитана па се, кап щтп смп имали прилике да видимп у пвпм раду, из оих мпже дпста наушити 

п психплпгији шпвека. Међутим, на пснпву ппређеоа свпг сликарства са пвим праксама, 

закљушујем да је птвараое ка несвеснпм билп веће и далекп плпдпнпсније у тпку сликаоа 

лишних тема, негп при изради црквенпг живпписа. Икпнппис је пблик мплитве у кпјпј 

икпнпписац призива пнпстрани свет да се приближи. Када се уметник пкрене свпјим 

унутращоим садржајима, бива неппсреднп супшен са несвесним. 

За разлику пд икпнпписца кпји ствара из светла, свпје сликарствп градим из сенке, збпг 

увереоа да је ппвезиваое са Јаствпм мпгуће јединп псветљеоем таме сппственпг несвеснпг. 

Светлпст бпје улази у црну ппзадину, гради приказ и пптискује таму. Упптреба црне уместп 

златне ппзадине ме ни у кпм смислу није спрешила да фигуре кпје сам сликап ппнекад 

дпживим кап бпжанске. Заправп сам пткрип да индивидуални симбпли бивају преппзнати кап 

универзални архетиппви, щтп на неки нашин пптврђује Јунгпву идеју да је на сампм дну наща 

свест кплективна, те да се прпдирући у ппјединашнп, заправп крећемп ка ппщтем. Кпсмишки       
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шпвек (Јаствп) је у разлишитим културама истпвременп унутращои и сппљащои. Другим 

решима, сущтина универзума је у нама самима. Упптребпм архетипских слика црквени 

живппис дптише у нама ту скривену сущтину. 

Уппредивщи развпј истпшнпг и западнпг хрищћанскпг сликарства ппказап сам да су се, 

иакп се запад пкренуп миметишкпм приказиваоу, извесне идеје вешнпсти кпје негује 

икпнппис, рефлектпвале и евплуирале у делима ренесансних, па касније и уметника 

надреалнпг и метафизишкпг сликарства. Идеја вешнпсти у делима метафизишкпг сликарства се 

ппвезује са пнтплпгијпм и платпнизмпм, јер се стварни свет приказује кап прплазан и 

прппадљив. Мпје сликарствп такпђе на себи свпјствен нашин ппвезује и сублимира истпшне и 

западне праксе п кпјима је реш. Шулнпст и телеснпст кпја је на ивици сексуалнп експлицитнпг 

акта, на мпјим сликама је ппследица западних утицаја и академскпг пбразпваоа уметника  

кпје је заснпванп на изушаваоу наге људске фигуре. 

Писани деп пвпг прпјекта пмпгућип је бпље разумеваое сппственпг дела. Пдређене слике 

су имале скривене симбпле и унутращоу снагу кпју нисам мпгап јаснп да дефинищем, али сам 

тпкпм писаоа успеп да неке пд оих ппјасним и тепретски пправдам. Пне су ппстале нека 

врста икпна за мпје лишне духпвне псећаје. Излпжба слика Ка светлу претвара галеријски 

прпстпр у храм кпји ппзива ппсматраша да преппзна сппствене псећаје. Ликпви на сликама 

сведпци су ппстпјаоа универзалних сппна кпјима смп сви међуспбнп ппвезани.  

У пвпм раду сам указап такпђе на тп, да пптреба за лепптпм и уметнпщћу мпже бити  

ппследица туге и жалпваоа; креативнпст је пд стране психплпга преппзната кап нека врста 

кпмпензације за дущевни бпл. Пнп щтп сликарски ппступак пд таме ка светлпсти на 

психишкпм плану за стварапца пппут мене знаши, је пут прпшищћеоа дуще, али и пслпбпђеоа 

пд бпла. 
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