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B. A. T. / BON À TI RER
(одо бра вам ти раж или одо брен ти раж)

Bon à Ti rer је ори ги нал ни гра фич ки лист, ко ји је у пот пу но сти при хва тљив за умет
ни ка и гра фи ча ра ко ји из во ди гра фи ку. Овај оти сак слу жи као ни во ква ли те та пре ма 
ко јем се по ре ди сва ки сле де ћи од штам па ни оти сак ти ра жа. Штам па се на истом па
пи ру као и ти раж, пот пи су је се од стра не умет ни ка са B. A. T. чи ме ау тор одо бра ва 
штам па ње еди ци је. Уо би ча је но је да тај оти сак оста је гра фи ча ру ко ји из во ди гра фи ку 
у ти ра жу. Та ква прак са има за ре зул тат им пре сив ну ко лек ци ју умет нич ке гра фи ке 
раз ли чи тих ау то ра код гра фи ча ра ко ји ма је про фе си ја ве за на за из во ђе ње гра фи ка 
дру гих умет ни ка.

Упо ре до ба вље ње и за ни ма ње гра фи ком и гра фич ким тех ни ка ма до ве ло је до су
сре та три умет ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја, жи вот них ста во ва и ка рак те ра. Ме сто 
су сре та би ла је гра фич ка ра ди о ни ца Цен тра за гра фи ку и ви зу ел на ис тра жи ва ња, 
њи хо во рад но ме сто. Дра ган Цо ха, умет ник ге не ра ци је ко ја је мо гла да жи ви од сво је 
умет но сти, вре ме на бо ем ског Бе о гра да. Не бој ша Ла зић, умет ник мла ђе ге не ра ци је 
ко ји је од мах по сле сту ди ја оти шао у Аме ри ку на уса вр ша ва ње, и ко ји се вра тио на кон 
де сет го ди на са из у зет ним ис ку ством са нај пре сти жни јих аме рич ких ин сти ту та и ра
ди о ни ца за ли то гра фи ју. Та ма ра Пај ко вић, умет ни ца чи је су го ди не сту ди ја про шле у 
сту дент ским про те сти ма, санк ци ја ма, а за вр ши ле се бом бар до ва њем Бе о гра да.

За јед нич ки рад на ства ра њу умет нич ких де ла, ка ко за дру ге та ко и сво је, бес крај ни 
раз го во ри, раз ме на ис ку ства, зна ња и схва та ња при бли жи ло је ова три умет ни ка. 
Пред пу бли ком По клон зби р ке Га ле ри је Рај ка Ма му зи ћа, то ком де цем бра 2015. го ди
не, при ка за на је за јед нич ка из ло жба ова три ау то ра са ста вље на из два сег мен та. Део 
из ло жбе са чи ња ва ју њи хо ви са мо стал ни ра до ви, на ко ји ма се ви ди сва њи хо ва ра зно
вр сност, осо бе ност и ја ка ин ди ви ду ал ност. Дру ги део из ло жбе пред ста вља по но во 
њих тро је, њи хов за јед нич ки рад на из во ђе њу гра фи ка дру гих умет ни ка, ме ђу ко ји ма 
су: Ми кан Ани чић, Мо ма Ан то но вић, Ан ђел ка Бо јо вић, Mic hael Bar nes, Ми лан Бла ну ша, 
Ко ста Бог да но вић, Бо јан Бем, Ко са Бок шан, Isa bel Cu ar da do, Ђор ђи је Црн че вић, Жив
ко Ђак, Вје ра Да мја но вић, Ма ри ја Дра гој ло вић, Зо ран Ди мов ски, Зо ран Гра о вац, Fran
ci sko Ve la sco Fer nan dez, Ђор ђе Ивач ко вић, Је ле на Јо цић, Та ди ја Ја ни чић, Ми о драг 
До ца Јан ко вић, Ни ко ла Јан ко вић, Ра де Кун да чи на, Бран ка Ку зма но вић, Сло бо дан Кне
же вић, Бо шко Ка ра но вић, Жолт Ко вач, Ба та Кр го вић, Ве ли зар Кр стић, Ми ли ца Ко јић, 
Сте ван Кне же вић, Дра ган Лу бар да, Алек сан дар Лу ко вић, Ма ри на Мар ко вић, Дра ган 
Мо ми ров, Сан дра Мр ка јић, Та фил Му со вић, Зо ран На сков ски, Ми о драг На гор ни, За
ха ри је Ор фе лин, Иво на Пле ско ња, Pe terp ho bia, Бо жа Про да но вић, Ми ле та Про да но вић, 
Зо ран Па вло вић, Бог дан Па вло вић, Ива на По пов, Пе ра Рај ко вић, Бран ко Ра ко вић, 



Дра га на Ра ди во је вић, Ра до мир Ре љић, Си мо ни да Рај че вић, Ми лан Ста ше вић, То дор 
Сте ва но вић, Сло бо дан ка Сту пар, На ђа Ста ме но вић, Цу ца Со кић, Aki ko Sa to, Бран ко 
Сту пар, Жар ко Сми ља нић, Не на Стој са вље вић, Ber nar do Sa njur jo, Ми лош Шо ба јић, 
Зо ран То до вић, Ра ша То до си је вић, Мир ја на То ма ше вић, Зо ран То до ро вић, Ха лил Ти
кве ша, Здрав ко Ве ло ван, April Vol lmer, Вла ди мир Ве лич ко вић, Си ни ша Жи кић, Иван ка 
Жив ко вић.

Гра фи ка из ме ђу оти ска и ути ска

Пу то ва ње би ло ка квог од ре ђе ног дис кур са не ког умет нич ког де ла увек по чи ње 
пи та њем ка ко га оцр та ти. Ка ко му од ре ди ти гра ни це де ла ња и сфе ру ути ца ја ко ју 
прет по ста вља мо да мо же да до сег не.

Пи та ње се ти че ус по ста вља ња са свим од ре ђе ног, та ко ре ћи ми сти чар ског је зи ка: 
ка ко он мо же по че ти? Од го вор: да би дис курс по чео по треб но је да не где по сто ји По
че так. Ка да је у пи та њу умет нич ко де ло, тај про блем про из во ди при зив на дах ну ћа. 
Он се сва ка ко раз ре ша ва у те р ми ни ма хте ња. Vo lo је по твр да да у сва ком тре нут ку 
мо же да до ђе до ро ђе ња. Ово во ди по ре кло из са да шњо сти и на че ло је по чет ка.

Спе ци фич ност про бле ма ти ке ко јом се ов де ба ви мо је сте ис кли зну ће ко је се до га
ђа јер у ова квој вр сти су сре та по сто је, на не ки на чин, два по чет ка. Пр ви је раз ре шен 
му зом ства ра ња, а дру ги то ства ра ње из но ва уоб ли ча ва без при су ства ства ра о ца. У 
пи та њу је на рав но умет нич ко де ло и ње го во из во ђе ње у би ло ко јој од гра фич ких тех ни
ка. Ов де vo lo пре ста је да бу де хте ње не че га јер пре ста је да сле ди пу та ње ко је уре ђу ју 
раз ли чи та са зве жђа су бје ка та и обје ка та не чи јег ис ка за (де ла) и по ста ју чин од ри ца ња 
сво је во ље или дру гог умет ни ка ко ји се по ду хва та штам па ња тог од ре ђе ног де ла. Ово 
пре ли ва ње ис ка за из на ста лог у да љи про цес на ста ја ња на зва ће мо на че лом два по
чет ка. Оста је на рав но на гла шен и сам чин хте ња, си ла ко ја га по но во ра ђа. Гла гол 
ни је ве зан ни за шта и ни ко га не мо же при сво ји ти. Он про ла зи кроз тре нут ке и кроз 
ме ста и увек из но ва би ва за хва ћен ду хом ства ра ња ко ји се по но во ра ђа, али ово га 
пу та ту ђом ру ком.

Ов де vo lo по ста је на че ло опе ри са ња ко је по тре са и про жи ма не ви ше оно га ко ји 
је пр ви по е та не ког де ла већ дру гог ко ји овом на ме ре њу умет нич ког да је би ће. Да кле, 
ов де пред у слов за ства ра лач ки дис курс ста вља пр ви бе о чуг у ни зу мо дал них гла го ла. 
Из хте ња са да про из ла зи моћ. Per vo lu ta tem pos sum om nia – во љом мо гу све. У том 
кре та њу од хте ти до мо ћи, де ло твор ност оног vo lo ве зу је се за уну тра шњи чин ко ји пред
ста вља на ме ре ње (in ten tio). И та ко, ма лопо ма ло ства ра се сло же на ма па „уну тра шње 
зе мље“, за ко ју је ве за но ово ми стич ко пу то ва ње по дис кур су ства ра ња гра фи ке. Ми
стич ко из чи стог об ре да пре ла за од уну тра шњег по ри ва умет ни ка ко ји ства ра и оног 
дру гог ко ји то ства ра ње из но ва по на вља. Оно што оста је не ви дљи во и за пре та но 
је су упра во на ме ре ња ко ја ов де по ста ју пре ла сци ко ји об ли ку ју не ка кав ме ђу про стор. 
На ме ре ња су ов де не при мет ни ге сто ви. Тре нут ни су и тај ни. До га ђа ји по ву че ни у од но
су на ви дљи во ис по ље ну исто ри ју ко ју у ства ри од ре ђу ју – без бу ке. Ово су кре та ња 
ко ја се не упи су ју у кон јунк ту ре дру штве ног жи во та и упра во ов де је ме сто од лу ке да 
то не ви дљи во до би је об лик ви дљи вог у пу то ва њу ко је је из ло же но свим по се ти о ци ма 
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ове из ло жбе. Би ле су по треб не го ди не ства ра ња да би се ова кво на ме ре ње уоб ли чи
ло и ево га ту пред на ма. Мо ра ло је да се одво ји од оно га што му из ми че. А из ма кло 
се да би нам са да из на шег уну тра шњег ме ста по ста ви ло сле де ће пи та ње. Оно се не 
за сни ва на же љи ко ја за ви си од дру гог већ „ву че нас ка спо ља шњо сти и у се би но си 
не до ста так“ (Пло тин, Ene a de, VI, 2). Овај не до ста так ће мо пре то чи ти у по зив да и ми 
уче ству је мо у чи ну ко ји по ве зу је не зна ну крај ност по ре кла (vo lun tas) пре то че ну у „уну
тра шњу од лу ку“. Оста је нам са мо да за јед но са Мај сто ром Ек хар том из го во ри мо: „Ни шта 
уи сти ну не чи ни чо ве ка осим од ри ца ња од соп стве не во ље.“


