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УМЕТ НОСТ МИ РЕ БРТ КЕ (1930–2014)
Умет нич ка би о гра фи ја Ми ре Брт ке је из у зет но бо га та. Сво ју ства ра лач ку ак тив ност 

она је за по че ла као филм ски ства ра лац, не по сред но по сле окон ча ња сту ди ја на бе о-
град ској Ака де ми ји за по зо ри шну и филм ску умет ност, Од сек филм ске ре жи је у кла си 
ве ли ког филм ског ства ра о ца, про фе со ра Слав ка Вор ка пи ћа, 1955. го ди не. У су бо тич-
ком по зо ри шту, као ди плом ску пред ста ву, ре жи ра Ста кле ну ме на же ри ју Те не си ја 
Ви ли јам са, а већ сле де ће го ди не је у Пра гу где ра ди као аси стент ре жи је Ота ка ра 
Ва вре у фил му Про тив свих. Вра ћа се у Бе о град и сни ма ви ше до ку мен тар них фил мо-
ва, са мо стал но или у са рад њи са Ни ко лом Мај да ком. То ком 1959. го ди не од ла зи у Рим 
и та мо се упи су је сли кар ство на Ака де ми ји ле пих умет но сти. Упо ре до са сту ди ра њем 
тра је ње на жи ва филм ска ак тив ност: са ра ђу је са Ђа ни ни јем и Лу за ти јем на ре а ли за-
ци ји цр та ног фил ма Свра ка гра бљи ви ца. Тај филм је био кан ди до ван за Оска ра. У ери 
сту дент ских не ми ра 1968. го ди не она кре и ра ко сти ме за „омла дин ски“ филм Па о ла 
Пи е тран ђе ли ја Por ci con le a li (Ле те ће сви ње) уно се ћи сло вен ске и сло вач ке фол клор-
не еле мен те и ко ло рит у мо дер но оде ва ње, што да је пе чат ита ли јан ској мо ди тог вре-
ме на. Од та да по сто ји из раз – ca mi ci o ne sla vo / сло вен ска ко шу ља – за бе ле же но је у 
углед ном мод ном ча со пи су Vo gue. Фил мом ће се ба ви ти и ка сни је: 1969. го ди не за 
„Нео план та филм“ у Но вом Са ду ре жи ра до ку мен тар ни филм Пар ти зан ске ба зе; за 
еми си ју Ен ци кло пе ди ја за ТВ Бе о град ре жи ра по лу ча сов ни филм Сло ва ци, о до ла ску 
Сло ва ка у ове кра је ве; 1970. го ди не до би ва по зив у од Сти пе Де ли ћа да уче ству је у 
ра ду на ре а ли за ци ји фил ма Су тје ска, а за ТВ Но ви Сад ре а ли зу је филм Ве не ци јан ски 
Bi en na le 1995. го ди не.

Ње на ин тен зив на сли кар ска ак тив ност за по чи ње 1964. го ди не ка да ди пло ми ра на 
Ака де ми ји ле пих умет но сти у Ри му код про фе со ра Фран ка Ђен ти ли ни ја и Ми на Ма-
ца ри ја. За вре ме бо рав ка у Ри му не пре ки да кон так те у Ју го сла ви ји. Уче ству је на мно-
гим зна чај ним из ло жба ма код нас, као што су бе о град ски „Ок то бар ски са ло ни“ те 
„Ју го сло вен ски три је на ле“. Са мо стал но из ла же у Са ло ну му зе ја са вре ме не умет но сти 
у Бе о гра ду и у Га ле ри ји са вре ме не умет но сти у Но вом Са ду. Исто вре ме но, њен ита-
ли јан ски пе ри од био је из у зет но пло до но сан. У Ри му је Ми ра Брт ка члан зна чај не 
гру пе Il lu mi na tion ко ју је 1967. го ди не осно вао ја пан ски умет ник Нобyа Абе, а ко јој су 
при па да ли Мар ша Ха фиф, да нас свет ски по зна та аме рич ка умет ни ца; Ита ли ја ни Па о-
ло Па те ли и Ал до Шмит те срп ска умет ни ца Ми ле на Чу бра ко вић. Основ ни кон цепт 
ове гру пе на мет нуо је Абе на сто је ћи да прин цип са же те фор ме и ге о ме три је бу де 
опле ме њен кон тем пла ци јом и спи ри ту ал но шћу. Ми ра Брт ка се при др жа ва ла ових 
на че ла до из ве сне ме ре, али је убр зо, во ђе на вла сти тим сен зи би ли те том, до спе ла до 
сли кар ства ин тен зив но бо је них по ља с твр дим иви ца ма. Та квим оства ре њи ма ова 
умет ни ца се укљу чи ла и у ин тер на ци о нал не умет нич ке то ко ве. Ин те ре сан тан је по-
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да так да је од 1970. го ди не уче сник по кре та Ар те и де о ло гиа чи ја је цен тра ла у Ита ли-
ји, а у ко јем је де ло ва ла за јед но са ин тер на ци о нал ном гру пом умет ни ка ме ђу ко ји ма 
су би ле и лич но сти по пут Бој са, Кри стоа, Пи сто ле та, Рих те ра, Ку не ли са и дру гих.

Пр ви са мо стал ни на ступ у на шој сре ди ни Ми ра Брт ка је, ка ко је већ за па же но, 
оства ри ла на са мом по чет ку се дам де се тих го ди на, а њен та да шњи сли кар ски кон цепт 
пред ста вљао је пра во осве же ње. Јер у та да шњем срп ском и вој во ђан ском сли кар ству 
би ло је ве о ма ма ло од луч но и до след но спро ве де них за хва та у до ме ну чи сте, ге о ме-
триј ске и ми ни ма ли стич ке фор ме. Због то га ње не из ло жбе сли ка, ко ла жа и цр те жа у 
Са ло ну Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду те у Га ле ри ји са вре ме не ли ков не 
умет но сти у Но вом Са ду (1971), пред ста вља ју пра во от кро ве ње и осве же ње, а да нас, 
у но ви јој ли ков ној кри ти ци и исто ри ји умет но сти до жи вља ва ју пра ву ре ва ло ри за ци ју. 
С вре ме ном се по ка за ло да се та да шња оства ре ња Ми ре Брт ке на ла зе у ини ци јал ном 
је згру мно гих по то њих по ја ва – по го то во у срп ској и вој во ђан ској умет но сти с кра ја 
осам де се тих и то ком „дис крет но мо дер ни стич ке“ умет но сти де ве де се тих го ди на про-
те клог ве ка.

Ства ра ју ћи у ве ли ким ци клу си ма, Ми ра Брт ка је оства ри ва ла из у зет не до ме те у 
сли кар ству, ко ла жи ма, та пи се ри ји, фил му и ви деу, те у но ви је вре ме и у скулп ту ри. 
Оно што је у том кон ти ну и те ту би ло кон стант но је сте ве чи та бри га о ства ра њу про чи-
шће ног и ана ли тич ког кон цеп та умет нич ког де ла. Чи сто та фор мал ног деј ства, не ек спре-
сив ност, про бле ма ти зо ва ње и фи ло зо фи ра ње сли кар ске или скулп тор ске фор ме те 
је зич ка до след ност, ме ђу тим, ни ка да не ре ме те со ци јал ну функ ци о на ли за ци ју ње ног 
из ра за. У том сми слу, ис каз Ми ре Брт ке бли зак је на че ли ма ко је је за сту пао ита ли јан-
ски те о ре ти чар мо дер ни зма Фи ли бер то Ме на, сма тра ју ћи да пра ва умет ност ни ка да 
не ма на ме ру да се из дво ји из дру штве ног ми љеа не го да сво јом пла стич ком кон сти-
ту ци јом на сто ји да жи вот ном окруж ју на мет не прин ци пе „при мен љи ве“ за спо зна ју 
и ту ма че ње све та у ко ме умет ник жи ви и ства ра.

Од ла ском Ми ре Брт ке на ша умет ност је оста ла без умет ни це ко ја је кон стант но 
за сту па ла иде је мо дер но сти и мо дер ни зма; ко ја је на је дан оди ста де ло тво ран на чин 
ре пре зен то ва ла дух све та и умет но сти на шег до ба; ко ја је до се гла ви со ке до ме те сво је 
ви та ли стич ке пла стич ке ми сли – баш као што се то не дав но су ге стив но по ка за ло и на 
ве ли кој из ло жби „Слут ња, крв, на да – При ме ри из умет но сти у Вој во ди ни од 1914–2014“, 
ко ја још увек тра је у ве ли кој га ле ри ји Кун стлер ха ус у Бе чу. Ва ља на по ме ну ти да ње на 
умет ност има и ле пу ин тер на ци о нал ним ре пу та ци ју, по твр ђи ва ну успе шним са мо-
стал ним из ло жба ма у Ита ли ји, Сло вач кој, Ма ђар ској, Тур ској те на сту пом на 54. ин тер-
на ци о нал ном би је на лу са вре ме не умет но сти у Ве не ци ји, 2011. го ди не.

По се бан зна чај умет ност Ми ре Брт ке има за умет но сти вој во ђан ских Сло ва ка. Ње-
но ау тен тич но де ло је на из ван ре дан на чин до при не ло мо дер ни за ци ји умет но сти 
при пад ни ка сло вач ке на ци о нал не за јед ни це у Ср би ји. Сво јим умет нич ким сен зи би ли-
те том, кон ти ну и ра но ре а гу ју ћи на им пул се ак ту ел ног све та од по стен фор ме ли стич ких 
сли ка из ра них ше зде се тих, пре ко чи стог ап страк циј ског сли кар ства (ге о ме три ја, мо но-
хро ми ја) из се дам де се тих, пост мо дер ни стич ки и нео ек спре си о ни стич ки кон ци пи ра них 
оства ре ња ти пич них за „умет ност осам де се тих“ (ко ла жи, сли ке), те но во мо дер ни стич ких 
сли ка све де не струк ту ре и кон струк ти ви стич ких скулп ту ра из де ве де се тих го ди на 
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про те клог ве ка и на кон 2000, Ми ра Брт ка је сло вач кој умет но сти у Вој во ди ни „обез-
бе ђи ва ла“ ути сак са вре ме но сти и мо дер но сти. Стал ним при су ством на из ло жба ма 
Би је на ла са вре ме не умет но сти вој во ђан ских Сло ва ка у Бач ком Пе тров цу, баш као и 
на дру гим по став ка ма, она је по твр ђи ва ла сво ју свест о зна ча ју јед не кул ту ре ко јој је 
искре но при па да ла.




