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Реч унапред

„Једног дана ушао сам у један музеј и читав живот ми се 
променио...” могла би бити прва реченица Монологије Дани-
ла Вуксановића. Ипак, у његовом случају не ради се o уласку 
у макар који музеј, већ онај дуге традиције, богате историје и 
велике колекције пуне разнородних збирки и предмета каква 
је Галерија Матице српске. И не ради се ни само о уласку, него 
о опредељењу да музеј постане одредиште професионалног и 
животног послања. Некако судбински, баш тај музеј је савр-
шено уоквирио сва његова дотадашња интересовања, постиг-
нућа и тежње и постао темељ за његово будуће уметничко 
стваралаштво. 

Доласку Данила Вуксановића у Галерију Матице српске 
претходили су његово детињство у Сомбору, у коме је одра- 
стао уз стихове Лазе Костића и потезе четке Милана Коњо-
вића, уметничко сазревање у Новом Саду и његово прво са-
мостално наступање, надахнуто каменим крњојелским пејза-
жом празавичаја и, коначно, стална загледаност у прошлост: 
у личности, догађаје, слике и симболе као блеске националне 
културе. У Галерију се са Данилом уселио његов бесколорит-
ни израз графичара развијен на основним студијамa, препо-
знатљив цртеж карактера којим је магистрирао, али и усме-
реност на изражавање кроз линију, масе и алегорије. Са њим 
се појавио и његов навијачки дух испољен кроз вербално и 
уметничко пропагирање и подржавање оних вредности које 
препознаје као истинске и важне. И коначно, са Данилом је у 
Галерију стигло и његово размишљање − писање о уметности 
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и музејској свакодневици, али и писање о сопственом ства- 
ралаштву и стваралаштву других.

Галерија је постала место његових истраживања и про-
мишљања те стога не чуди што је Данило Вуксановић тему 
својих докторских студија пронашао у подруму Галерије Ма-
тице српске, одабравши непознату и потпуно необрађену 
збирку клишеа. Откривши групу матрица намењених оти-
скивању, мултиплицирању представа и преношењу идеја 
у посебном орману смештеном у депоу Галеријe Матице  
српске, препознао је идеалну основу за уобличавање свог 
рада као сликара, конзерватора и музејског мислиоца. 

Одабирајући те данас необичне, нaсумично сакупљене и 
деценијама чуване некада утилитарне предмете, Вуксановић 
је пред себе поставио питање матрице као модела понављања 
и репродуковања уметничких дела, али и преношења нарати-
ва и идеја. Посматрајући их као оригиналне музејске предме-
те, препознао их је као матрице у поступку настанка нових 
уметничких дела, указујући на важност симбола прошлости 
као модела за стварање у актуелном уметничком тренутку. 
Истовремено, одабиром личности значајних за историју уста-
нове, као и уметничких дела важних за колекцију, исказао је 
своје уверење о важности појединца и идеје за развој нацио-
налне музејске установе а самим тим и националне културе 
у целини. Сава Текелија, Фрања Малин, Урош Предић, Сава 
Шумановић референтне су личности историје Галерије Ма-
тице српске, баш као што су Срби светитељи, Богородица 
Сивачка и Богородица Винчанска најрепрезентативнија дела 
њене колекције. Као посвећени проучавалац симбола, Вукса-
новић је посебну пажњу посветио кључним идентитетским 
представама/предметима: Оснивачком писму Матице српске, 
Великом печатњаку, Дипломи Матице српске. Истовремено, 
одабрао је приказ Кошнице као симбола рада вредних пчела 
и сталног стварања меда – знања, дела и идеја – под кровом 
Матице српске. Не мање важан за аутора је и приказ Сејача, 
алегоријске представе настанка новог, јер се ниједан процес 
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никада не завршава већ увек из њега проклијава семе неког 
будућег напретка. Коначно, његово прихватање актуелне 
конзерваторске праксе као науке а не вештине, видљиво је 
у одабиру приказа Микроскопа који истовремено указује на 
неопходност научног приступа у заштити уметничких дела, 
али и дубоког, прецизног погледа у прошлост као место од-
говора и на данашње упитаности уметника, музеалца и кри-
тичара. 

Као централни експонат изложбе Вуксановић је изабрао 
клише цртежа Уроша Предића, настао као илустрација за но-
вогодишњу честитку за наступајућу 1900. годину. На њему ка-
рикатурално приказан Лаза Костић вешто жонглира лопти-
цама у којима су на француском по слоговима исписане речи 
јавно мњење. Тај мотив жонглера заправо је персонификација 
самог Данила који деценијама континуирано барата/хармо-
низује своја бројна опредељења и страсти и тако ствара је-
динствену слику у покрету. Данило Вуксановић није ни само 
уметник, ни само музеалац усмерен на процесе конзервације 
као модел заштите уметничких предмета и прошлости. Он је 
и музејски мислилац који промишља процесе настанка дела, 
њихове путање доласка у музејску колекцију, затим позици-
онирање и комуникацију унутар музејске колекције. Живот 
предмета у музеју, његово излагање, представљање и кому-
никација са публиком процеси су које Данило проучава. Ко-
начно, као уметника њега заним процес настанка савременог 
уметничког дела насталог у дијалогу са прошлошћу коју музеј 
баштини кроз прикупљене предмете.

Уочљиво је да се кроз готове све одабране мотиве  и 
новонастала дела провлачи кружни облик који се заправо 
повезује са круговима Лазе Костића. Сви изабрани клишеи 
саставни су део историје, домета и послања Матице српске. 
Сачувани у форми клишеа намењеног отиску на папиру, у де-
лима Данила Вуксановића реинтерпретирани су у нова умет-
ничка дела. Понављају се у различитим формама а сведени 
су на монохромну палету са тек понеким колористичким ак-
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центом. Вуксановић им додаје и одузима елементе садржаја 
не потискујући њихову основну поруку трајања, осликану у 
облику круга као геометријског тела без краја и почетка.

И да се вратимо на почетак текста... Добро је познато да 
никада ништа није случајно. Баш као што није случајно што 
је Данило Вуксановић ушао у Галерију Матице српске, није 
случајно ни што је деценију касније као уредник покренуо 
серију изложби и едицију каталога „Традиција и савремено 
стваралаштво”. Рад на њој увео га је у суштину музејског де-
ловања и послања и покренуо откривање, испитивање и ре-
интерпретирање једне сасвим неуобичајене музејске збирке 
каква је збирка клишеа у Галерији Матице српске. Истовре-
мено, отворио је за њега ново поље креативности засновано 
на питању може ли се из нечега што је матрица или отисак 
створити читава једна изложба савремених уметничких дела. 
Може ли се таквим поступком и на један другачији начин 
испричати прича о установи, њеним часницима, њиховим 
идејама, делима и послањима у прошлим временима, али и 
актуелном тренутку.

У стваралачком процесу конципирања изложбе сазда-
не од заборављених клишеа, слика Данила Вуксановића и 
оригиналних инсталација у простору, велики допринос дао 
је уметник и конзерватор Лука Кулић. Традиционално уоб-
личеним делима Данила Вуксановића дух нових медија и 
савремене технологије додао је професор Срђан Радаковић с 
Академије уметности у Новом Саду, а музички их је допунио 
композитор Горан Трајкоски, ауторском музиком инспири-
саном предметима с изложбе. Синтеза музејских предмета, 
уметничких дела и вештина уобличен је на комплексном делу 
– изложби „Матрица”.

Изложбом „Матрица” Вуксановић је указао на могућу 
преплетеност музејског предмета, његовог наратива и поруке, 
с једне, и савременог уметничког дела као плода промишљања 
о њему, с друге стране. Указавши да се музеј суштински може 
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Др Тијана Палковљевић Бугарски
управница Галерије Матице српске

посматрати као клише који се деценијама понавља али који 
се, у корелацији са савременим тренутком и актуелном есте-
тиком, увек чини нов и другачији јер га обликују струка, вре-
ме и публика. Одабиром клишеа сачуваним у фиокама ор-
мана деценијама чуваног као део ентеријера депоа Галерије 
Матице српске, њиховом реинтерпретацијом, мултиплици-
рањем и излагањем на изложби, уметник је створио наратив 
заснован на прошлости а усмерен ка будућности. Баш онако 
како је и замишљена серија изложби „Традиција и савремено 
стваралаштво”. 





13

Музеј, Слика, Поставка, Клише, Орман, Депо 
Збирка 016, Фиока, Матрица, Меморија

Реч кружи

Ових десет речи су називи музејских појмова који заједно 
дефинишу пут слике од места чувања до изласка у јавни про-
стор музеја. Речи обележавају постављене фиоке као уводну 
асоцијацију на системско чувањe предмета у музеју. Груписа-
не у кружном облику, оне пунктирају ритам сталног кретања 
уметничке мисли. Трајање неминовности идеја и историчност 
збирки докторском поставком на тему матрицậ покушавају да 
укажу на меморијску снагу музејског континуитета.

Слике, објекти, цртежи, анимација/музика, инсталација 
ормана за клишее, приказују материјализоване, рефлексивне 
коментаре којима се не подражава основни приказ матрице 
као носиоца сликовне информације. Радови су референце, 
фуснотирани додаци, нова читања старих значења али и ре-
анимација секундарних облика ремек-дела. Креација пово-
дом скривених ризница остварена је у дослуху са поступцима 
цитатности и апропријације. Докторска изложба „Матрица. 
Монологија Данила Вуксановића“ настоји да уметничким 
средствима превреднује „непризнату” музејску збирку.

Слике памте

Припреме за изложбу протекле су у многобројним по-
кушајима да се из мноштва предмета који се налазе у оквиру 
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збирке клишеа (збирка 006), издвоје најпогоднији за рад на 
новом уметничком делу. У овом случају, означава се предмет 
који је носилац визуелне информације о уметничком делу, 
негатив или инверзија техничког предлошка у служби ре-
продуковања жељених слика. Слика је лице и наличје про-
мене којој је подложна, иницијална матрица помоћу које су 
отискиване слике деловале у друштву. Природу слике није 
могуће прецизно дефинисати. Одређивању дефиниције су-
протстављају се појмови функције, сврхе и карактера слике. 
Матрице послагане у дрвеном орману, посебно начињеном за 
овај специфични каталог потенцијалних слика, фотографија 
и факсимила, говоре нам о непрестаној тежњи да се сачува 
материјални образ слике. 

Умножавање постаје функција слика, доступност њихова 
сврха, а карактер остаје непознат услед разлике између отисну-
тог и матрице на којој се технички припремљена слика налази. 
Ако занемаримо технолошке финесе настанка једног отиска, 
остаје да тумачимо место у коме су матрице похрањене. 

Стога је важност ормана, као меморијске опне, за 
скрајнуту колекцију много више од симболичког и докумен-
тарног. У орману се проналазе, за нас у музејима, незаборавне 
ствари ‒ клишеи. Унутар полица садржани су прошлост, са-
дашњост и будућност. У његовим строгим оквирима налази 
се материјал за нову уметност, док се иза месинганих брава и 
ручки фиока крије тајна памћења.

То је мали храм унутар већег, музејског.

Сећање на предмет

Идејни концепт изложбе заснован је на цитатности ода-
браних слика/представа које су временом мењале медијске 
улоге у зависности од намене. Захваљујући сталном кретању, 
идентична слика изведена у различитим временима, губила 
је примарну функцију. Kао музејска слика, поседовала je исто 
порекло, извор из кога се преливала у утилитарности медија. 
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Визибилна информација репродуковане слике у контексту 
музејске политике постала је аутентични музејски производ, 
маркација популаризације музеолошке идеје. Савремени 
уметнички алати, умножени у медијском плуралитету, из-
ложбом „Матрица. Монологија Данила Вуксановића” проду-
жавају живот музејско-историјској слици. 

Уобичајено подразумевање естетских категорија у свр-
си комуникације са публиком, преузима методе савременог 
уметничког процеса настављајући преобликовање наизглед 
анахроних слика у постмодерне апропријације. Техноло- 
шки поступак сликања изузима унутарње пориве и ослања 
се искључиво на деликатну фактуру матрице, на камелеонско  
(не)прилагођавање оку. Рефлекси металних графичких пло-
ча, трагови штампарске боје, спуштени нивои површина 
нагрижених киселином, осим што говоре о традицији штам-
парства, пружају широк распон ликовних вредности. Арти-
кулација је условљена количином и смером светлости која 
се на матрицама зауставља. Зато су уз ове слике изложене и 
матрице како би посматрачу пружиле прилику за препозна-
вање или субјективну анализу. 

Фрагменти штампарске иконографије предмета обу- 
хваћени су класичним сликарским поступцима. Акрилни, 
први сликани слој у комбинацији са рељефима различитих 
гранулација, у циљу је патинираног утиска, оног невидљивог 
слоја који уметничком делу даје утисак посебне завршено-
сти настао трајањем кроз време. Другостепено сликани слој 
уљаним бојама, уз коначни, разређени раствор битумена и 
шелака повезује гестуалне потезе, црно, бело и сивосребрне 
површине у целину. Рамови су дрвени и робусни, састављени 
под углом од 90º, налик на дрвене плоче на којима су матрице 
аплициране. Сугестивност третираног мотива је спроведе-
на концентрацијом на периферне одлике графичке матрице. 
Подражавање је индиректно. 

Као сећање на предмет. У израстању површине, облика 
и текстуре.
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Матрица. Десет музејских речи 
инсталација, дрво, бајц, бронза, променљивих димензијa, 2020.
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Простор, симболи и личности

Уводни, стожерни камен докторске изложбе је литограф-
ски. Служио је својевремено Миливоју Николајевићу, слика-
ру, управнику Галерије Матице српске и председнику Матице 
српске, чије име носе и изложбене сале у којима је изложба 
постављена. На њему је исписана прва реченица обраћања за-
мишљеног писма управнице Галерије Матице српске др Тија-
не Палковљевић Бугарски Миливоју Николајевићу – Пошто-
вани господине Николајевићу...

Литографски камен је трансфер комуникације између 
два, не толико удаљена времена, у оквирима темпоралности 
музејског простора. У писму је исказано поштовање пре-
ма претходнику и наведен credo деловања Галерије Матице 
српске:

Поштовани господине Николајевићу,
Хвала Вам за постављање темеља професионалног дело-

вања Галерије Матице српске у турбулентним временима на-
кон Другог светског рата. Један век након оснивања Музеума, 
спајањем дела националне ликовне уметности XVIII и XIX 
века са делима савремених уметника показали сте да про-
шлост има важну улогу за разумевање садашњости и обли-
ковање будућности. На том ставу/камену исписали смо кре-
до деловања Галерије Матице српске у XXI веку: Поштујући 
традицију стварамо традицију.

Именовање простора у коме се чува орман са клишеима 
није строго ограничен контекстом Галерије Матице српске. 
У сутерену зграде некадашње Продуктне берзе изграђе-
не 1926/1927. године, у којој још увек постоји уски озидани 
опход око бившег трезора, од 1958. године чувају се бројна 
дела српске уметности. Стицајем историјских прилика, мате-
ријални трезор вредности је наставио да буде депо духовних 
вредности. 

Најстарији уметнички музеј у Срба траје од 1847. го-
дине и произашао је из Друштва Матице српске, основа-
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ног у Пешти 1826. од стране способних Срба окупљених 
око идеје очувања српског културног и политичког бића. 
Настала на револуционарном курсу обнове националне 
свести, успостављена као средиште српске књижевности и 
науке, на симболичком нивоу, позната је по свом амблему. 
У складу с уходаним штампарским правилима тога доба, 
представа кошнице је поред неких сличних, понуђена уред-
нику Летописа Георгију Магарашевићу, који је из каталога 
графичких вињета (VERZIERUNGEN IN ABGÜSSEN FÜR DIE 
PRESSEN DER KÖNIGLICHEN UNGARISCHEN UNIVERSITÄTS-
BUCHDRUCKEREY. OFEN 1824) одабрао графички приказ 
кошнице под ружиним грмом, 1824. године. Тако је универ-
зално обележје најдуготрајнијег српског часописа, оно што 
данас сматрамо обавезним логотипом, у своје време било 
уобичајена одредница саборности, сакупљања и радиности. 
Потом је време учинило своје. 

У реинтерпретацијама савремених уметника на тему 
кошнице, које се могу видети у каталогу изложбе „Кошница. 
Традиција и савремено стваралаштво”, назиру се идејни об-
риси и за докторску изложбу „Матрица. Монологија Дани-
ла Вуксановића”. Очигледна је семантичка сродност између 
речи матрица и матица и оне су у суштини блиског порекла 
и значења. Полазиште за разумевање прапорекла у заједнич-
кој природи архаичних значења. 

Сава Поповић Текелија, велики српски добротовор и 
задужбинар, председник Матице српске и оснивач Текелија-
нума, део је круга просветитеља чије племенито име и данас 
шуми у хладу ружичњака што наткриљује кошницу плета-
ру. И не претпоставља се случајно да је он био аутор нацр-
та за алегоријски лапидариј, композицију скулптура у каме-
ну Деметра приводи ученика Атини Палади, исклесаних и 
постављених на атику старе зграде Текелијанума. Портрет 
младог Саве Текелије пренет је са офсетне цинкане плоче ко-
ришћене за каталог издат поводом 125 година Галерије Мати-
це српске. На слици је амбициозни и образовани млади човек 
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у овалном раму са необичним жутозеленим пасажима. Свет-
лост је учинила да матрица изгледа изазовно и недоречено у 
исти час.

На супротном зиду, у истој, првој сали поставке је и 
реинтерпретација приказа кошнице са странице Магараше-
вићевог Сербског летописа, а за овај рад преузета је са ка- 
снијег клишеа за издања Матице српске из двадесетих година 
XX века. Мотив са грба изведен је у монохромним тонови-
ма, са суптилним примесама топлијих пигмената. Ова слика 
је заправо резултат манира ранијих обележавања јубилеја и 
других повода. 

Клише почасне дипломе Матице српске из 1887. године, 
коју је литографисао Вилхелм Грунд, узет је с намером да ука-
же на докторски, узлазни карактер изложбе „Матрица. Моно-
логија Данила Вуксановића”. Исто тако, изглед овог клишеа 
који умногоме подсећа на орман или олтар барокно-класи-
цистичког храма, упућује на обичај верификације припадања 
организацији са профилисаним програмом деловања. У дну 
клишеа је празно кружно место за суви жиг амблема Матице 
српске. Матрица представе на коју је након отискивања ру-
ком исписивано име члана. На слици већег формата експре-
сивним замасима је анулирана њена дескриптивност и на-
глашена реторика препуна украса, личности и алегоријских 
фигура. Поставка слике са опцртаном формом дипломе, ап-
страховала је све поменуте елементе, али их није апсолутно 
потиснула. Ова слика је средиште докторске изложбе, поста-
мент намере у циљу јаснијег ишчитавања сложених сликов-
них представа.

 Изложени радови нису копије у којима се подражава 
оригинална слика са свим њеним својствима. Овај поступак 
непотпуног ослањања на изворну визуелну представу наро-
чито се огледа на слици насталој по бакрорезу Христофора 
Жефаровића Свети Сава са српским светитељима дома 
Немањина из 1741. године, која заједно са његовом књигом 
Стематографија представља најважнији културно-поли-
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тички догађај прве половине XVIII века. На слици се у првом 
плану налази часна трпеза са круном, Јеванђељем и другим 
сасудима. Уметнута драперија  увезана је са десне стране сто-
ла кроз процеп платна и пада до ивице слике. 

Фигуре светитеља су назначене бројним потезима из-
разитог рељефа постављеним између часне трпезе и Светог 
Духа – голуба који исијава на кружном фону зракастог Сунца. 
Кружница је заједнички именитељ – симболични садржалац 
на већини бираних мотива. Геометријском формом додатно 
се назначавају динамизми заједничких обележја и значења, 
да би на самом крају изложбе, сребрни круг месечевог одсјаја 
– Великог печатњака затворио привремено кружење истог, у 
времену и простору осмишљеног мизансцена изложбе.

Лик Фрање Малина, првог управника Музеја Матице 
српске подстакнут је минијатурним клишеом фотографије. 
Округле наочаре назиру се на растеру графичког ткања и 
уоквирене су ексерима којима је клише закован на дрвену 
плочу. То је једини шири приказ клишеа на изложби. У истој 
сали су још сликане реминисценције народног певача и ње-
говог унука са слике Деда и унук, сликаној према Вјекосла-
ву Карасу, у флуоресцентској жуто-црно-белој комбинацији 
минијатурне плоче, потом зографска Богородица Сивачка у 
сребрнкастом слепилу, детаљ са иконе Свети Јован Претеча, 
портрет Жена крај прозора сликара Саве Шумановића у зе-
леносивој гами и, највероватније, царски профилни, кружни 
медаљон непознатог порекла.

Програмски и идејно, централну позицију на изло- 
жби заузима посве друкчија тема. То су три уздужне слике 
са мањим разликама, настале по клишеу цртежа карикатуре 
Лазе Костића сликара Уроша Предића за новогодишњу че-
ститку за улазак у нови, XX век. Клише је израђен у Бечу и 
на њему се налазе обриси карикатуре која је заправо верни 
портрет песника, али и његове маније за телесним вежбањем. 
За ову прилику клише је изливен у бронзи чиме је истакнута 
његова скулптуралност. На отиснутом цртежу Лаза Костић 
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жонглира куглама (нулама) на којима је исписано на францу-
ском Opinion publique (јавно мњење). У горњем десном углу 
Предић је написао: „О какво уживање за јунаке, играти се 
ништицама! То је обележје генија да је увек – ништар!”

Цртежи настали поводом Предићеве карикатуре послу-
жили су у анимацији Срђана Радаковића за усамљену, коло-
рисану етапу жонглирања на путу матричастих фантазија. 
Три поновљене слике, са различитим позадинама, положаји-
ма тела као и степеном црне, сиве и сребрнобеле „обојености”, 
теже да буду саставни део триптиха. Постављене са малим 
размацима, рустичне и композиционо смакнуте у односу на 
изворни клише, ове слике подсећају на драматичну судбину 
генија и дух празнине никад завршених уметничких подухва-
та. На тај начин, свесна сликарска обнова старих и познатих 
слика рестаурира устаљене матрице српске културе. 

У иконографији круга, лопте и нуле.
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Клише за цртеж карикатуре Лазе Костића
13,5 × 8 цм, Беч, крај XIX почетак XX века  
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Матрица. Opinion publique / Јавно мњење I 
акрил и уље, гит и песак на платну, 180 × 95 цм, 2020.
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Одливак клишеа карикатуре Лазе Костића у бронзи 
13,5 × 8 цм, 2020.  
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Матрица. Opinion publique / Јавно мњење II 
акрил и уље, гит и песак на платну, 180 × 95 цм, 2020.
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Честитка за Нову 1900. годину, карикатура Лазе Костића
непознати челикорезац према Урошу Предићу, 13,5 × 8 цм  
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Матрица. Opinion publique / Јавно мњење III 
акрил и уље, гит и песак на платну, 180 × 95 цм, 2020.
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Матрица
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Матрица. Балдахин 
акрил и уље, гит и песак на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020.  



32

Матрица
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Матрица. Управник, први
акрил и уље, гит и песак на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020.  
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Георгије Тенецки, Млади Сава Текелија, око 1785.

Матрица
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Матрица. Млада амбиција 
акрил и уље, гит и песак на платну, 92 × 77,5 цм, 2020.  



36

Матрица
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Матрица. Профил медаљона
акрил и уље, гит и песак на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020. 
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Непознати иконописац 
Богородица са Христом, око 1750.

Матрица
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Матрица. Богомати Сивачка
акрил и уље, гит и песак на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020.  



40

Непознати сликар XIX века, према Вјекославу Карасу
Деда и унук, друга половина XX века

Матрица
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Матрица. Сенка храста
акрил и уље, гит и песак на платну, 92 × 77,5 цм, 2020.  
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Сава Шумановић, Жена крај прозора, 1924.

Матрица
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Матрица. Чекање
акрил и уље, гит и песак на платну, 92 × 77,5 цм, 2020.  
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Станоје Поповић, Свети Јован Претеча, детаљ 
темпера на дрвету, 1741.

Матрица
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Матрица. Усековање
акрил, уље, гит и песак на платну, 92 × 77,5 цм, 2020.
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Диплома Матице српске Вилхелма Грунда 
према цртежу Брокхамера и Шухајдија, 1925.

33 × 38,5 цм (димензије плоче)
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Матрица. Почасна диплома
акрил, уље, гит и песак на платну, 180 × 220 цм, 2020.
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Христофор Жефаровић 
Свети Сава са српским светитељима дома Немањина 

бакрорез, 37,7 × 46,2 цм, 1741.
33 × 38,5 цм (димензија плоче)
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Матрица, Дом Светог Духа
акрил, уље, гит, песак и платно на платну, 180 × 220 цм, 2020.
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Анима ормана

Друга сала место је за експозицију ормана за клишее који 
је, пре него што је завршио у Музеју Матице српске, заправо 
био збирка клишеа штампарије Дунавске бановине. У редуко-
ваном осветљењу галеријске расвете, постављени орман при-
сутан је на изложби у својству сопствене појавности. Орман је 
дародавалац слика, али и повода у служби реализације нових 
уметничких дела. Он је материца идеје остварене у дослуху 
са фиокама, крвотоком унутрашњости. Фиоке и орман под-
сећају на мисао Г. Кар-Беноа, у књизи Поетика простора Га-
стона Башлара, који је наводио како је фиока „темељ људског 
духа”. У случају истраживања овог света распоређених пози-
тивних знања, немо мноштво музејских успомена сакривено 
је у фиокама ормана за клишее. Унутрашње и спољашње се 
смењује у зависности од наше жеље. 

Шта фиоке у орману желе? Колико их је пута потребно 
отворити и истргнути из дубоког мрака? Зашто су границе 
наше интимности понекад толико блиске богатствима башти-
не коју чувамо? 

Можда се неки од одговора изналазе у анимираном 
садржају ормана, исцртаној парафрази представа које су у 
њему похрањене. Анимација Срђана Радаковића динамизује 
и енергичном сменом бројних фотографија и цртежа (онога 
што се у орману налази) упућује на сасвим други медиј. Медиј 
подржан музиком Горана Трајкоског која прати ритмичност 
смењивања фиока, клишеа, печата и одливака. Звук подржа-
ва блеске недовољно упечатљивих носилаца слика. На зиду 
наспрам ормана, заправо је анимирана сенка сутеренско-му-
зејског ормана. Порекло анимације сугерише на тајновиту 
моћ бронзаних ручки изливених у виду рога изобиља. Иза 
њих се наслућује заборав оличен у јединој осветљеној тачки 
на врху неухватљиве меморије – ормана.
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Матрица. Орман за клишее (збирка 006)
дрво, стакло, месинг, в.:197,5; д.:40; ш.:161 цм

прва половина XX века

Матрица. Монологија Данила Вуксановића
анимација Срђан Радаковић, музика Горан Трајкоски, трајање 1'32"  
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Невидљиво око генија

Међу графичким матрицама које имају статус културног 
добра, свакако је јединствена бакрорезна плоча Захарије Ор-
фелина из 1770. године, Богородица Винчанска – Бездинска. 
Бакрорез представља прецизно опонашање композиције са 
иконе Богородице Владимирске. Динко Давидов својевремено 
је окарактерисао овај бакрорез изразито малог формата као 
граверски ванредно изведен рад, занатски коректан али без 
цртачког замаха. 

Избор ове бакрорезне плоче, која је услед честог отиски-
вања изменила првобитни изглед, произашао је из намере да 
се скрене пажња на граверску природу графичке плоче. По-
рекло ове гравире јесте техничко и подсећа нас на збрку око 
појмова естампе и гравире, око материјалног носиоца слике 
– матрице и папира на коме је слика отиснута. Фокус је на 
минуциозном раду Захарије Орфелина, увећан микроскопом 
и одштампан на платну. Нови отисци на основу увећавајућег 
ока упућују на нови преображај истог порекла, гравиране ли-
није недовољно истраженог генија.

С друге стране, мотив Богородице такође је исликан у 
три верзије. Једна наранџастоцрвена, друга сивобела и трећа 
црна. За разлику од слика на којима је приказан Лаза Костић, 
овде је та разлика драстичнија и наглашенија у тростепеном 
симболичком смислу. Прва је најближа бакарном оригиналу, 
оваплоћење покретачког, друга је етерична, док трећа, црна 
Богородица, симболише посредовање ка невидљивом. Црве-
на, бела и црна значајне су боје у култури сваког народа на 
свету. То су основне, примарне боје. 

Слика издуженог микроскопа указује на научни приступ 
испитивању уметничких дела. Уз подсећање да је некад много 
важније ко кроз њега посматра.
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Матрица
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Матрица. Невидљиво око
акрил, уље и гит на платну, 180 × 95 цм, 2020.
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Захарија Стефановић Орфелин 
Богородица Винчанска – Бездинска

бакрорез, 16 × 8,8 цм, (величина плоче 17 × 9,2 цм), 1770. 
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Матрица. Покретач
акрил и гит на платну, 128,5 × 92,5 цм, 2020.
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Матрица. Етерична
акрил и гит на платну, 128,5 × 92,5 цм, 2020.



65

Матрица. Посредник
акрил и гит на платну, 128,5 × 92,5 цм, 2020.
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Матрица. Дигитално око
дигитална штампа на платну, 9 × 30 × 40 цм, 2020.
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Монологија уметничке мисли 

Кружни основ Матице српске на клишеу враћа нас на 
почетак приче о идентитету. Проглас исписан после равно-
правних потписа оснивача у кружници исцртаној шестаром, 
затвара циклус истурених примера из фиока ормана. Број 
круга је шест. Толико је и (не)довршених изложених слика. 
Два прецртана потписа разбијају склад јединства. На пет 
ланених непрепарираних платана наслућује се неизмерност 
простора који уметника одувек чини ћутљивим. 

Последња слика у низу, на дрвеној подлози са кушацима, 
алудира на Велики печатњак Матице српске из 1842. године, 
чији отисак није сачуван или га никад није ни било.

Отворени наратив компилативног и не строго дефиниса-
ног распореда уметничких дела у задатом простору, условљен 
је предрасудама аутора који годинама у том простору мисли 
и ради. Помоћу уметничких дела реализованих у односу на 
постојеће стање минијатурног музеја у сенци, формиран је ка-
талог „поузданих” водича. 

Симболошки путокази слојевитих и безграничних 
трансформација означени су у монологији уметничке наме-
ре. Монолошко-монолитна поставка субјективног одабира, 
трагање за идентитетским представама у савременом тренут-
ку, гестуална одлика потеза, објектна еманација фиоке, руч-
ке и кључаонице – елементи су преобликовања циркуларног 
сазнања. 

У кружници је садржана универзална снага, интелиген-
ција и свесност познатог и непознатог постојања. То је матри-
ца обновљених идеја чији оквир представља сусрет између 
времена и мисли.

У понављању се налази енергија која живи у преображају 
материје и синоним је обнављању. Из себе самога живимо увек 
наново, трагајући за разлозима сопствене несавршености. 
Поновити процес, мисао или поступак у дужем временском 
периоду, даје нам утисак занављања идеје. Именовати матри-
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цу само по себи није довољно. Стога се сви расположиви ала-
ти ангажују како би завршно дело имало снагу недовршеног 
дела. Изглед коначног потеза и потписивање уметничког дела, 
нису увек неопходни за завршну реализацију. Рад се само 
привремено прекида и ништа га не задржава да настави да 
постоји на другом месту, у дослуху са сасвим друкчијим те-
мама. Циклус вечитог обнављања, оличен је у представи уро-
бороса, змије која сама себи прождире реп. Симболичност је 
вишезначна и сеже у далеку прошлост, у доба Постања, на-
кон Великог праска или Потопа. Кретање и раст, уздизање и 
пад, умирање и трулеж, смешани су у епруветама алхемијских 
реторти. Анализа садржаја ормана са клишеима се једностав-
но не може и не сме одложити. Обнова заборављених знања 
учиниће нашу савременост довољно могућном, више него ве-
роватном и способном да разумемо смисао кружоликог света 
око нас.

Поводом стогодишњице Матице српске 1926. године 
штампана је монографија-зборник на чијим су страницама 
представе које се могу видети на изложби. Међу њима је и сли-
ка јесењих радова на ланеном платну, осуђена на једносмерни 
пут без могућности скретања, на неку врсту маније која је по-
примила форму монолога. 

До поновног, истинског сусрета мисли, четке и мистрије. 
Из жудње за поседовањем слике.
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Основ Матице српске, 1826.

Матрица
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Матрица. Монологија I
акрил и гит на ланеном платну, 125 × 125 цм, 2020. 
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Матрица. Монологија II
акрил и гит на ланеном платну, 125 × 125 цм, 2020. 
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Матрица. Монологија III
акрил и гит на ланеном платну, 125 × 125 цм, 2020. 
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Матрица. Монологија IV
акрил и гит на ланеном платну, 125 × 125 цм, 2020. 
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Матрица. Монологија V
акрил и гит на ланеном платну, 125 × 125 цм, 2020. 
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Посребрена медаља према Великом печатњаку из 1842, 2019. 
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Матрица. Образ печата
акрил, гит и битумен на дрвету, R 99 цм, 2020.
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Матрица



79

Матрица. Притисак
акрил, уље и гит на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020.
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Матрица
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Матрица. Вечита берба
акрил, уље и гит на платну, 92,5 × 72,5 цм, 2020.
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Матрица
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Матрица. Земља
акрил и гит на ланеном платну, 135 × 225 цм, 2020.
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Вишеструко лице матрице

На крају, у притокама главних изложбених сала Ми-
ливоја Николајевића, у посредним уским пролазима између 
главних просторија, изложени су радови на папиру из ски-
ценблокова. Обострано испуњени, захтевали су излагање у 
простору како би постојала могућност обостраног сагледа-
вања. Блокови су на столу, отворени. Цртежи, акварели, сли-
ке на папиру и колажи мањег формата на платну су пратећи 
материјал изложбе, рефлексивне параболе главних дела. 

Њихова изузетна важност у овом делу само је аутору  
изложбе позната.

Дрвени печат са гуменим клишеом логотипа изложбе, 
којег је могуће отиснути на папиру и, по потреби, потписати, 
завршни је рад на докторској изложби „Матрица. Моноло-
гија Данила Вуксановића”. За логотип изложбе осмишљен је 
калиграфски круголик, симбол идеје Бога, објаве цикличног. 
У средишту је стилизована кошница као персонификација 
хуманизиране намере окупљања и деловања. Графички ју је 
учврстио и за нови клише приредио Лука Кулић. 
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Матрица. Материјали и нацрти
колаж, 8 × 40 × 40 цм, блокови / радови на папиру, 2019–2020.

Матрица. Лого
дрво, 80 цм, R 20 цм, 2020.
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Уместо закључка треба нагласити да је, у савременој 
уметности, суверено ауторство у традиционалном смислу 
заправо нестало. Свака изложба је производ вишеструког 
ауторства, чак и када се аутор јасно истиче. У светлу изложбе 
„Матрица. Монологија Данила Вуксановића”, као да је насло-
вом одређено суверено ауторство. Ипак, тиме није умањен 
велики допринос свих оних који су учинили напор да из-
ложба буде полигон медија инсталације – простора у коме 
је успостављен лични поредак. Тај простор јесте Галерија 
Матице српске али и труд свих људи који у њеним оквирима  
делају. 

Стога сам посебно дужан да упутим захвалност управ-
ници Галерије Матице српске, др Тијани Палковљевић Бу-
гарски. Велико хвала ментору Зорану Тодовићу, професору 
Академије уметности у Новом Саду. Захвалан сам и Ратоми-
ру Кулићу који ме је први упутио на орман за клишее, као 
и Луки Кулићу, Александру Станишићу, Петру Вулековићу, 
Срђану Радаковићу, Горану Трајкоском и Дејану Радаковићу. 

 
Нека тако буде. Тако, а не иначе!

Мр Данило Вуксановић
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