
ФИГУРАЦИЈА ФАНТАСТИКОМ УЗВРАЋА УДАРАЦ 

 

Двадесети век је од самог почетка поставио нови идеал уметности и у први план 

избацио нови тип креативне личности: ствараоца ex nihilo. Оригиналност по сваку цену 

постављена је као иманентни врховни циљ, али се убрзо преобразила у категорички 

императив. Тако су многи уметници у последњих сто и више година, у грчевитом настојању 

да не личе ни на кога, створили дела која не личе ни на шта. Оно што је у почетку изгледало 

као „ослобађање слике“ од дотадашњег „робовања“ наративном садржају и мимезису, 

изметнуло се у јарам и бич. Предводник у том усиљеном маршу авангарде била је 

апстракција. Без обзира на то што није успела да у потпуности потисне фигурално 

сликарство, поједини теоретичари уметности су апстракцију проглашавали чак јединим 

легитимним видом стваралаштва. По речима Клемента Гринберга, „[...] у име аутономних 

компетенција из сликарства морају да се искључе све несуштинске конвенције: 

илузионизам, дескрипција, репрезентација, нарација.“ Али зашто то морају? Од када је ова 

пресуда помпезно објављена, небројени надарени ствараоци одбијали су да јој се повинују, 

посвећујући свој дар фигуралном сликарству, неретко скрајнути преко сваке маргине јавне 

сцене и по правилу лишени било какве подршке. Међутим, у последњих пар деценија 

подршка је почела да стиже: идеолошки острашћеним критичарима-стручњацима 

(релативно новом соју људи) супротставили су се колекционари-патрони (древна сорта 

којој можемо бити захвални за небројена дела претходних миленијума). Ово Бијенале јесте 

једна таква појава која настаје на тлу Србије, у знаку фигурације и фантастике. 

Зашто фигурација? Тип „фамозног“ модерног уметника себи је одредио положај 

врховног креатора, алфе и омеге свог опуса, по Сатаниној формули из Његошеве Луче 

микрокозме: „Нек' се сваки на своме престолу самостално горди и велича!“ Насупрот томе, 

традиционални сликар себе је одувек доживљавао као субкреатора („са-ствараоца“), не 

либећи се да се надахне природом и делима минулих епоха када они у његовој души изазову 

хармоничан ехо. У неким раздобљима та тенденција је доводила до екстрема и фактичке 

анонимности аутора (Андреј Рубљов се, рецимо, никада није потписао на својим ремек-

делима). Али, чак и у епохама када је уметник проглашаван „Божанским“ (Микеланђело 

Буонароти, на пример), он себе није доживљавао као неког ко ствара нешто потпуно ново, 



већ као оног који у постојећем открива оно што је било скривено. Признањем врховног 

Творца, ствараоци минулих времена себи су дозвољавали својеврсни парадокс: да већ 

савршеној Творевини додају још. Тај принцип у својој суштини постоји и данас. Не 

упињући се да буду оригинални, уметници који излажу на овом Бијеналу уместо тога су са 

лакоћом аутентични, што значи изворни и искрени. Они следе сопствене снове, замисли и 

машту, те својим у слике преточеним визијама суштински обогаћују већ постојећи свет. А 

посматрачи гладни смисла наћи ће на тим сликама питања која су жудели да поставе, као и 

могуће одговоре на њих, уколико покрену своја срца и умове попут самих уметника који су 

изложена дела извели. 

Зашто фантастика? Права фантастика није ескапизам, није бекство од стварности. 

Она не проистиче из пуког незадовољства манифестованим светом, него је резултат 

другачијег виђења тог света. При томе, манифестацију не чини само спољашња, физичка 

реалност у којој се човек рађа, ствара и умире, него и она унутрашња, психичка. У дубинама 

и ширинама уметничке душе заиста постоје места, бића и ствари који богатством далеко 

превазилазе све што се може видети и срести у грубој појавности. Од стилова и праваца 

новијег времена ту ризницу су истраживали симболизам, метафизичко сликарство и 

надреализам, а њима се могу придружити и неки експресионисти. На домаћој сцени, у 

области фантастике упутили су се како појединци (Милена Павловић-Барили, на пример), 

тако и група Медиала. Стога се може рећи да савремена фантастичка фигурација има богато 

и разноврсно залеђе, а ако се у њега укључе древне епохе, минуле цивилизације и 

ваневропске културе, тај извор инспирације постаје практично неисцрпан. Појединачна 

дела ће посматрача (макар релативно упућеног) свакако асоцирати на остварења неких 

врхунских мајстора фигурације из прошлости, од праисторије, преко Византије и ренесансе 

(рецимо, Учела и Бројгела), све до надреализма Далијевог или Магритовог типа. Међутим, 

уопште није важно постоји ли уистину таква филијација или се кроз изложена остварења 

спонтано пројављују нека универзална виђења за која је људска душа кадра да их сагледа, 

а рука да их представи. Посматрачу предстоје „слатке муке“ одгонетања и уживљавања у 

визије и мистерије таквог спектра да ће се за сваког наћи понешто неодољиво. 

У свему овоме нема ничег случајног (и само постојање „случаја“ је по дефиницији 

недоказиво), осим у смислу да се Бијенале „случило“, то јест догодило. Оно је, заправо, 



било чак и неминовно, као поновно рађање митске птице феникса. Из пепела модерне 

произвољности која је претендовала на апсолут (и, логично, завршила у апсурду), у пуном 

сјају поново се диже богати дијапазон посебности које теже универзалном, кроз фигурацију 

и фантастику. Јер, крајње је време да се са појма лепоте скине лудачка кошуља царевог 

новог одела, а реч уметност врати умећу, вештини да се та лепота представи. На издисају је 

центрифугални „прогрес“ усамљених и уображених монада ка таштом ништавилу. 

Насупрот томе, аутентични сликари као непоновљиве личности, сваки са своје уникалне 

позиције, упутили су се ка скоро заборављеном Центру, који је одувек био, јесте и биће у 

векове векова. 
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