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Ско ро све ге не ра ци је срп ских и вој во ђан ских умет ни ка су то ком не срет ног XX 
ве ка ства ра ле из ме ђу ра то ва. Ре ђа ли су се бал кан ски ра то ви (1912–1913), Ве ли ки рат 
(1914–1918), Дру ги свет ски рат (1941–1945), гра ђан ски рат на кон рас па да СФРЈ (1991–1995) 
да би се век ко нач но за вр шио НА ТО бом бар до ва њем СР Ју го сла ви је 1999. го ди не. Увек 
из ме ђу слут ње, кр ви и на де, на ста ја ла су умет нич ка де ла срп ских и вој во ђан ских умет-
ни ка – ве чи то у на сто ја њу да се из ра зи аде кват но осе ћа ње ду ха вре ме на али и да се 
до сег не он то ло шка аутен тич ност умет но сти и ње ног сми сла.

Из ло жба на сло вље на Слут ња, крв, на да – При ме ри из умет но сти у Вој во ди ни и 
Ср би ји 1914–2014. је кон ци пи ра на у три це ли не, та ко да пр ви део чи ни по став ка Ми лан 
Ко њо вић на рас кр шћи ма срп ске умет но сти (1914–2014) у ко јој ће упо ре до би ти при-
ка за не и Ко њо ви ће ве ини ци ја ти ве и ути ца ји у срп ској умет но сти то га до ба. Дру га 
це ли на би ће по став ка Фа тал не де ве де се те – су прот ста вља ње ха о су, а тре ћу чи ни 
по став ка По сле 2000. – Тран зи ци ја у умет но сти – умет ност у тран зи ци ји.

I 
Ми лан Ко њо вић на рас кр шћи ма срп ске умет но сти (1914-1990)

При каз исто риј ско-умет нич ких зби ва ња од по чет ка Пр вог свет ског ра та па све до 
рас па да СФРЈ по чет ком де ве де се тих го ди на про те клог ве ка. Кон цеп том из ло жбе је 
по себ но ука за но на Ми ла на Ко њо ви ћа (1898–1993), умет ни ка ко ји је сво јим ду гим жи во том 
и опу сом нат кри лио ско ро цео „скра ће ни XX век“: ње го во ства ра ла штво је об у хва ти-
ло и пре суд на рат на зби ва ња – са чу ва ни су ње го ви цр те жи из Пр вог свет ског ра та у 
ко јем је уче ство вао као вој ник на фрон то ви ма од Укра ји не до се вер не Ита ли је; по том 
па сте ли из ло го ра Осна брик Офлаг 5б у ко јем је био за ро бљен то ком 1941; те спе ци-
фич на све до чан ства о умет ни ко вој слут њи гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји то ком де ве-
де се тих го ди на XX ве ка.

Ко њо ви ће ва уло га у срп ској умет но сти је ве о ма зна чај на јер је ак тер нај зна чај ни-
јих пре лом них зби ва ња – то ком пост ку би стич ких тен ден ци ја (1920–22); као во де ћи 
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екс пре си о ни ста из ме ђу два свет ска ра та; као пред вод ник бор бе про тив иде о ло ги је 
со ци ја ли стич ког ре а ли зма (по чет ком пе де се тих и ра них ше зде се тих); као ре а ли за тор 
јед ног ра ног пер фор ман са (1962) ко ји је зна чај на ан ти ци па ци ја и ини ци ја ци ја кон цеп-
ту а ли зма у срп ским и вој во ђан ским умет нич ким при ли ка ма; као ак тер пост мо дер ни-
стич ке „но ве сли ке“ сре ди ном осам де се тих го ди на.

1. Срп ски ку би стич ки екс курс. У исто ри ји умет но сти Ср би је Ко њо вић сло ви као 
аутор нај зна чај ни јих (пост)ку би стич ких оства ре ња. Та де ла су ва жна јер пред ста вља-
ју пр во од луч но мо дер ни стич ко про ми шља ње сли ке у срп ској умет но сти, ра ди ка лан 
до при нос по кре та њу мо дер ни стич ке сли кар ске ми сли. По ред Ко њо ви ће вих де ла у 
по став ци ће упо ре до би ти из ло же на и де ла нај зна чај ни јих ак те ра истих тен ден ци ја у 
срп ској умет но сти. Ту су, из ме ђу оста лих, Пе тар До бро вић, Са ва Шу ма но вић, Иван 
Ра до вић, Ар пад Г. Ба лаж.

2. Екс пре си о ни зам – чи сто сли кар ство. Нај зна чај ни је по ја ве у срп ском сли кар-
ству из ме ђу два свет ска ра та – екс пре си о ни зам бо је и ге ста, ин ти ми зам, по ет ски ре-
а ли зам и ко ло ри стич ки ре а ли зам – у струч ној ли те ра ту ри се озна ча ва ју тер ми ном 
Круг чи стог сли кар ства. Уз Ко њо ви ћа том кру гу при па да ју још и Би је лић, До бро вић, 
Шу ма но вић, Јоб, Зо ра Пе тро вић, Шер бан и дру ги – ко ји су у јед ном ко ле ба њу из ме ђу 
аван гар ди зма и тра ди ци о на ли зма, до спе ва ли до аутен тич них пер со нал них ре зул та та 
бли ских сен зи би ли те ту све та и вре ме на у ко ме су жи ве ли и ства ра ли. У овом сег мен ту 
из ло жбе пред ста вље на су де ла Зо ре Пе тро вић, Пе тра До бро ви ћа, Ми лен ка Шер ба на.

3. Про тив со ци ја ли стич ког ре а ли зма – ка ап страк ци ји. То ком по рат них го ди на 
у Ју го сла ви ји је умет ни ци ма на мет ну та кон цеп ци ја со ци ја ли стич ког ре а ли зма. Др жа-
ва је на сто ја ла да умет ност „упо тре би“ за ја ча ње ко му ни стич ке иде о ло ги је и та да шњег 
ре жи ма. Ко њо вић је ис так ну ти про тив ник та квог кон цеп та, а ње го ва и Лу бар ди на 
из ло жба (обе у про ле ће 1951) нај зна чај ни ји су до при нос са вла да ва њу та квих по ли тич-
ких на ме та. То ком пе де се тих и у ра ним ше зде се тим Ко њо вић у не ко ли ко сво јих сли ка 
на го ве шта ва пут ка ап страк ци ји, чи ме да је зна чај ну ини ци ја ти ву сли кар ским сло бо-
да ма и мо дер ни за ци ји та да шњег срп ског сли кар ства. Уз Ко њо ви ће ве сли ке у овом 
де лу по став ке су и ра до ви Јо же фа Ача, Бо шка и Зо ра на Пе тро ви ћа, Ан ки це Опре шник, 
Па ла Пе три ка, Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа и др.

4. Са мо је дан пер фор манс. Го ди не 1962, Ми лан Ко њо вић је у Но вом Са ду из вео 
пер фор манс јав ног сли ка ња. Тај пер фор манс се де сио ско ро исто вре ме но ка да не ко-
ли ци на европ ских сли ка ра (Ив Клајн, Жорж Ма тје) из во де слич не јав не на сту пе. По-
ка за ло се да је тај Ко њо ви ћев пер фор манс прет хо дио сна жном кон цеп ту а ли стич ком 
по кре ту у Вој во ди ни за че том кра јем ше зде се тих и то ком се дам де се тих го ди на XX 
ве ка. Уз фо то-до ку мен та ци ју о по ме ну том пер фор ман су би ће из ло же на де ла вој во-
ђан ских кон цеп ту ал них умет ни ка из гру пе Bosch+Bosch, Ба лин та Сом ба ти ја, Слав ка 
Мат ко ви ћа, Ати ле Чер ни ка, Ver bum pro gram-а и др.

5. Умет ност осам де се тих: ви зан тиј ски ци та ти. То ком осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, Ко њо вић се у сво јим осам де се тим го ди на ма, ак тив но укљу чу је у то ко ве 
та да шње „умет но сти осам де се тих“. Ње гов екс пре си о ни стич ки за мах, из не над но ба вље-
ње „ци ти ра њем“ ви зан тиј ске ико но гра фи је, при бли жи ле су га та да ак ту ел ној умет нич кој 
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сце ни – не са мо као сво је вр сног ан ти ци па то ра не го и ре ле вант ног ак те ра са вре ме них 
зби ва ња. По ред Ко њо ви ће вих сли ка из „Ви зан тиј ског ци клу са“, би ће пред ста вље на 
де ла нај зна чај ни јих вој во ђан ских пред став ни ка пост мо дер ни стич ког сли кар ства: 
Ла сло Ке ре кеш, Ми лен ко Пр вач ки, До бри во је Ра јић, Ду шан То до ро вић, Бран ка Јан ко-
вић, Ве ра За рић.

II 
Умет ност де ве де се тих: су прот ста вља ње ха о су – ра зум и осе ћај ност

Умет ност де ве де се тих се од ви ја у усло ви ма епо хал не кри зе укуп ног ју го сло вен ског 
дру штва. Тих го ди на до ми нант на је иде ја де струк ци је – ко ја ге не ри ше рас пад СФРЈ, 
ка та стро фич ну еко ном ску кри зу и свет ски ре корд ну ин фла ци ју, стро ги ем бар го и 
ис кљу че ње из ме ђу на род не за јед ни це, те фи зич ку рат ну де струк ци ју. Умет ност у Вој-
во ди ни се на спе ци фи чан на чин су прот ста вља та квом ста њу – оп ста је дух мул ти кул-
ту ра ли зма, фор си ра се кон цепт пла стич ког ра ци о на ли зма, скла да, кон струк тив но сти 
и град ње (ге о ме три ја, ми ни ма ли зам, кон струк ци ја), а исто вре ме но се по ја вљу је сна жни 
ан га жо ва ни умет нич ки ак ти ви зам (улич не ак ци је, пер фор ман си, ве ли ки ра до ви „in 
si tu“). Све вре ме „умет но сти де ве де се тих“ на сна зи је мо дер ни стич ки став Фи ли бер та 
Ме не по ко јем „умет ност има пра во на за себ ност – не да би се из дво ји ла, не го да би 
сво јим при ме ром би ла узор дру гим зна њи ма и дру гим прак са ма“ – та умет ност се 
су прот ста вља ла ха о су ну де ћи иде је кон струк ци је и ре да, скла да и ра ци о на ли зма. 
Глав ни ак те ри умет но сти де ве де се тих су Зо ран Пан те лић, Рас ти слав Шку лец, Дра ган 
Ра кић, Игор Ан тић, Зво ни мир Сан трач, Сом ба ти Ба линт, Ан дреј Ти шма, Ап со лут но, 
Ми ра Брт ка.

III 
По сле 2000: умет ност у до ба тран зи ци је – тран зи ци ја у умет но сти

Тре ћи део из ло жбе чи не по ја ве на кон 2000. Во де ћи ак те ри те умет но сти су умет-
ни ци ко ји су на је дан су бли ман на чин ин стант но про жи ве ли укуп ну суд би ну XX ве ка: 
слу те ћи на до ла зе ћу рат ну дра му, би ва ју ћи об у хва ће ни ат мос фе ром гра ђан ског ра та 
(1991–1995), а по том на да ју ћи се бо љим вре ме ни ма; да би убр зо на и шла но ва слут ња, 
но ви бру тал ни рат (НА ТО бом бар до ва ње, 1999) те но ви пе ри од на де по сле 2000. Та 
по на вља ју ћа суд би на, на рав но, ни је би ла у ста њу да ини ци ра ино ва циј ске про ме не. 
Не ма пре вла да ва ју ћих по ја ва, те као кон стан та пре о ста је ве ро ва ње у он то ло шке осо бе-
но сти и вред но сти умет но сти. У те мат ском сми слу вој во ђан ски умет ни ци се по нај ви ше 
по све ћу ју те ми дру штве не тран зи ци је. Исто вре ме но, ка ко је у гло бал ним при ли ка ма 
по че ла да до ми ни ра ло ги ка „ико нос фе ре“ ко јом пул си ра мно штво сли ка нај ра зли чи-
ти јег по ре кла и на ме ра – и у срп ској умет но сти је на мет ну та тран зи ци ја од кла сич них 
ка елек трон ским ме ди ји ма и елек трон ској умет но сти. Нај зна чај ни ји ак те ри умет но сти 
по сле 2000. су Ми ра Брт ка, Ми лан Бла ну ша, Го ран Де спо тов ски, Бо сиљ ка Зи ро је вић, 
Љу бо мир Ву чи нић, Сте ван Ко јић, На та ша Те о фи ло вић, Је ле на Бу ла јић, Ан дреа Ива но-
ви, Ко ри на Гу бик, Ан дреа Па ла шти, MP_art, Mul ti flex и дру ги.




