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 Данашња је српска, а још у већој мери светска уметничка сцена, толико разуђена, 
дивергентних циљева, различито позиционира у односу на главне токове стварности, са 
разноврсним одзивима на стваралачке потицаје тек минулих епоха модерне и постмодерне, 
да су за прегледан и тачан опис стања потребне енормна обавештеност и велике стручне 
компетенције. Ипак, „из низа критичких дијагноза о процесима, расположењима и стањима 
духа у уметности последње деценије запажају се у њима неки ипак свима сродни симптоми и 
закључци“. Овако Ј. Денегри почиње свој приказ уметности деведесетих у књизи 
„Деведесете: теме српске уметности“- Светови Н. Сад, 1999. Прво што наводи то су 
„констатације о извесном „хлађењу“ изражајних тонуса“, затим евидентан „све јачи нагласак 
на позицијама менталног и концептуалног заснивања уметничких операција,“ разликовање 
појма не-експресионизам наспрам појма неоекспресионизам које предлаже Германо Целан и 
оцену чувеног италијанског критичара и теоретичара Бoнита Оливе да се у овом периоду 
десио прелаз од „вруће“ ка „хладној“ трансавангарди. (Ренато Барили ће увести појам 
„хладни барок“). Денегри примећује да  „исти, или неки други критичари уочавају и говоре о 
„обнови модерне“, чак и о „обнови модерног пројекта“. На крају Денегри закључује: „Ако 
данас, дакле, нису у стању да се изнова успоставе идеалистичке и утопијске пројекције 
некадашњих авангарди, од њиховог наслеђа остаје даље на снази перманентни 
експериментални порив уметника да својим делом и својим понашањем пориче затечено, 
шири претходно, увек (макар тежи да) ствара нешто ново...“ Оваква дескрипција савремене 
уметности и данас је прихватљива с тим што јој се могу додати неке нове појаве  углавном 
условљене  техничким напретком као што је компјутерска уметност, уметност интернета, 
видео-арта, уличне уметности итд. Но уз сву разноликост и аморфност савремене уметности  
очита је њена маргинализација. Владислав Панић у књизи „Психологија уметности“ 
записује: “Тај маргинални положај уметности није у томе што је уметност као уметност 
мање потребна, већ је у томе што су је друге силе савладале и потиснуле њене вредности“. У 
тим околностима и сам уметник је у прилици да прихвати компромисе како би од медија и 
окружења био примећен или да свесно изабере аскетски пут „према маргиналном положају 
(уметника) као неинтегрисаног појединца зарад сопствене језичке, идеолошке и у крајњем 
случају, етичке аутономије (Денегри).  

 Чланови уметничке групе Нови поглед свакако да припадaју овој другој категорији 
српских уметника, и то је њихово свесно и одлучно опредељење што је евидентно из њихове 
уметничке праксе, њихових поетика и њиховог животног стила. Оно што њих повезује, како 
сами кажу је „јединствен однос према уметности“, а тај „јединствен однос“ се, по њима 
огледа у томе да се „Стваралаштво поима као начин живљења и (као) жижа око које се 
формирају сви остали односи, лични приоритети и морални кодекси“. Овим ставом 



креативни чин постаје сама суштина постојања а његов крајњи резултат само зауставна тачка 
која бива ослонац уметнику за све даља и дубља  креативна понирања. Стваралачка 
постигнућа су, тако, упечатљиви трагови на путу до есенције бића. Њих дакле повезује и 
заједничка вера да се у јединствености сваке појединачне личности налази језгро 
индивидуалног бића до кога се допире усредсређеношћу, одрицањем и медитацијом, а оно 
нас спаја са самом суштином свеколиког универзума. До уметничког дела ови уметници не 
теже да дођу занатском вештином него интуицијом, духовним озарењем, високим 
интезитетом воље и емоције. Вољна усредсређеност је потребна да обезбеди највиши степен 
концентрације приликом изведебе самог дела, а емоцијалност и интуиција су потврда о 
неминовности и неопходности његовог настанка. Овакав однос према уметности 
истовремено је (видели смо код ових уметника) и однос према животу, однос обележен 
тежњом за мистичком спознајом основа стварности која је нешто натприродно и првобитно и 
остварује се интуицијом, непосредним доживљајем и осећањем „а не путем рационалног и 
појмовног расуђивања“. Тај мистички аспект омогућава да се стекне нови вид, нови поглед, 
поглед пробуђеног за „области вишег знања“. Уметник тако постаје „учитељ себе и других, 
посвећеник и ентузијаста“. Његов живот стопљен са креативним чином и спознајним 
илуминацијама прибавља непрекидну радост и екстазу, уметник тако бива онај који се 
стално радује опијен „лудом  љубављу“.  

           Иван Павић о томе, у свом уметничком креду експлицитно казује наводећи поуку 
сликарима да поред осталог треба да буду добри људи, да буду побожни, свети, учени да 
управљају својим чулима итд из „једног старог тибетанског будистичког списа“. Његови 
радови изведени уљаном техником енигматичношћу своје фигурације буде спознајни порив 
у посматрачу, а свођење композије на један загонетни однос фигуралних елемената узрокује 
исијавање једне дубље логичке заснованости недоступне на први или површан поглед 
посматрача. Иванове слике треба дуго посматрати, све док се око не ослободи свакодневног, 
стереотипног погледа на ствари и појаве и почне да спознаје праве релације између 
феномена стварности. Тако фигура краве (симбол светости, доброте, једноставности, 
спокојства...) у композиционом саодносу са младим месецом (ноћ, мир, починак, светлост 
без топлоте...) на модром фону ноћи даје приказ две појавности које на плану животних 
конкретности немају много додирних тачака, али на вишем, симболичном, спознајном, имају  
итекако. Њихова суштинска коегзистентност је спознаја, откриће, које уметника приближава 
тренутку буђења бића или просветљења. Мозаичке композиције Ивана Павића су попут 
мандала које праве тибетански монаси а које представљају идеју „преданости раду“ и 
захтевају време, вештину и стрпљење, али показују и могућност одрицања, јер рад треба да 
сабере и ангажује све делатне потенцијале нашег бића а не само да обезбеди материјалну 
корист. Тако тибетански монаси када је мандала готова „пуштају да је ветар однесе“ а Иван 
Павић своје мозаике препушта посматрачу без и најмање ауторске сугестије свестан да оне 
само кривотворе и онемогућавају аутентичан доживљај уметничког дела. 

Оливера Гаврић Павић такође излаже цртеже и мозаике где се очитује фигурација у 
цртежима а апстракција у мозаицима, мада  је мозаик  „Царство небеса“ мозаичка 
реализација једног фигуралног цртежа.  Полазећи од неких референци реалности 



(„Калемегдан“, „Калемегдан- Лето 1999“, „Три фигуре у храму“...) које 
неоекспресионистички интензивира колоритом и перспективом која позива посматрача на 
духовно-емоционално елевацију, она указује на важност тог духовног емоционалног 
комплекса, а инкорпорирањем религијских представа хришћанског проседеа у структуру 
слике сугерише идеју светости, сакралности осећајне димензије нашег бића. Борис 
Вишеславцев у књизи „Срце у хришћанској и индијској мистици“, логос, Бгд 2008. каже: 
„Наћи ту своју вечност – значи наћи своје истинско Ја, загледати се у дубину свога срца... 
човек који заиста жели да се загледа у своју сопствену дубину мора да искуси религиозно 
осећање,...он мора у самом себи да види цео свет пун бесконачног.“ О. Гаврић Павић и сама 
каже: “Мотивација која је покретач нашег деловања није изван нас, није у спољашњим 
манифестацијама”. Њени мозаици садрже и једну  циљану фрагментарност која својом 
естетском енергијом призива потребу за досезањем целине што би могло да се преведе као 
тежња појединачног бића за уцеловљењем у исконске, вечне основе стварности. 

Славица Марковић већ дуго времена опстојава као потпуни посвећеник уметности са 
вером која ни на тренутак не подлеже сумњи, да је „уметник само посредник који користећи 
своје способности, омогућава делу да настане...“Она тако долази до највишег степена 
спонтаности, до оног „слободног испољавања духа“ потезом „који сам собом управља“ 
(Сузуки). И њени радови теже да посматрача ишчупају из стега феноменалне стварности и 
њене лажне заводљивости и пријемчивости, и тако га припреме за вишу спознају. Њени 
цртежи наличе (да се послужимо још једном мудрошћу и духовношћу Истока) на коан у зен-
будизму, у зен причама, који представља  „умне загонетке богате логичким апсурдима које у 
једном тренутку решавања доводе до  духовног скока (просветљење)“. Људско тело, 
(најчешћи мотив Славице Мaрковић), бива тако, деконструисано у својој иманенцији-
телесној, еротичној, фигуралној што изазива, у први мах, једно стање шока код посматрача а 
потом, продубљеношћу перцептивног увида и неочекиваношћу асоцијативних могућности, 
долази се до озарења, радости, „буђења тренутног сазнања где су и стваралац и посматрач 
самосазнаваоци“. Карактеристичан је њен рад под називом Едипова мајка у коме се Јокаста 
приказује у тренутку када свест о инцесту учини апсурдним њен психолошки комплекс 
материнства као и еротичност њене чулне природе, што у уметничкој сензибилности 
узрокује један, готово екстатичан креативни порив, потпуну слободу у обликовању мотива 
којим настаје дело. На тај начин дело постаје, како и сама каже „биће за себе, веће од нашег 
знања“.  

Изложба Нови поглед представља три аутора јединственог става према уметности 
који нас својим радовима позивају на освајање вишег знања, радовима који нас својим 
ликовним језиком заводе, опчињавају и придобијају, радовима којима се сведочи да нам је 
уметност данас потребна исто, а можда и више него јуче. 

Данило Радојковић 

 


