
Последњих неколико година бавим се свакодневним догађијима које представљам кроз 

скулптуру. То покушавам да урадим на мени посебан и помало ироничан начин. Обично 

се постављам у улогу посматрача који кроз радове изражава лични став и даје коментар 

на одређено збивање. Посебно ме интересују ситуације у којима делује да нема излаза, 

или где је сама могућност решавања проблема крајње неизвесна.  

Радовима желим да укажем на таква дешавања, али и на реакције појединца када се 

у тим околностима нађу. Те ситуације су ми додатно занимљиве зато што се дешавају 

свима, како на локалном тако и на глобалном плану, како данас тако и у прошлости, а 

прилично је извесно да ће се дешавати и у будућности.   

Управо због тога, као бег од озбиљности, туге, па чак и несреће које се кроз овакве 

поставке намећу, у свој рад покушавам да унесем хумор и иронију као средства којима 

проналазим уметничке начине да саопштим ствари о времену у коме живим. Рецимо, 

скулптура се састоји од елеманата који се на први поглед не уклапају, што поред осталог 

наглашава нелогичност, а може бити схваћено и као метафора општег проблема којим се 

тај рад бави. Често користим и неку врсту претеривања у изразу и тако подцртавам, 

одређени догађај или ситуацију. 

У већини случајева, ситуације којима се бавим се базирају на елементарном и 

примарном осећају појединца који се у тим околностима суочава са својим животом у 

најсировијем облику. Страх, туга па чак и бес су само нека осећања којима се човек окреће 

када нема начина  да се избори са проблемом, а та осећања му, по дефиницији, веома 

тешко падају. Као контраст томе, својим шаљивим приступом раду, у први мах желим да 

оставим утисак лагодности и једноставности, док се „иза завесе“ крије окрутна реалност 

која у нама изазива зебњу. 

У раду комбинујем разноврсне материјале, попут метала, камена, гипса,  дрвета, 

али и већ готове предмете из свакодневног живота које обрађујем сходно теми.  
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