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ЕНЕРГИЈА, ДИНАМИКА, ПОКРЕТ
Јак си јев рад је ра зно лик: цр теж, сли ка, штам па, зид обје кат, скулп ту ра, ин ста ла ци ја. 

По сто ји ве лик број раз ли чи тих ра до ва, али сва ки ко ре спон ди ра је дан са дру гим и део 
је је дин стве ног умет нич ког из ра за.

Енер ги ја, ди на ми ка, по крет – јед на ко ка рак те ри шу ње го ве ра до ве и ве ли ких и ма лих 
ди мен зи ја. Кон стан тин Јак си сли ка ди на мич ним ге стом, прак тич но се осе ћа фи зич ки 
до при нос и брз по крет ње го ве ру ке.

Ње го ва де ла су ди на мич них и из у зет но кон траст них ком по зи ци ја. Обич но су цр но-
-бе лих и си вих то но ва, при че му је глав на те ма на сли ци по ста вље на кре дом, ту шем, 
олов ком или акрил ним бо ја ма, че сто ком би но ва них тех ни ка. Огра ни че њем на цр но-бе ле 
то но ве и нај ма њи рад по сти же им пре си ван ин тен зи тет и сна гу.

Сви ра до ви има ју афи ни тет пре ма тех ни ци, ар хи тек ту ри и ди зај ну. Умет ник је за-
и ста фа сци ни ран кон струк ци ја ма: мо сто ви, ста ди о ни, аеро дро ми, лу ке... све тех нич ке 
ства ри, као што су ди за ли це или ро лер-ко сте ри са ди на мич ким ефек ти ма, сен ка ма 
или си лу е та ма. Јак си са ку пља сво је ути ске и сли ке у ре дов но во ђе не ски цен-бло ко ве 
и у без број ним фо то гра фи ја ма. Спон та но, од тих не ис црп них основ них фор ми, Јак си 
ства ра – уз им пре сив ну фан та зи ју и ви тал ност – но ве сли ке, објек те или скулп ту ре.




