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Са ва Сте па нов
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ДА НИ ЛО ВУК СА НО ВИЋ
ДИ ЈА ФРАГ МЕН ТИ. ЛИ КОВ НА ХРО НИ КА 2001–2018.

У исто ри ји срп ске умет но сти че сто су се по ја вљи ва ли ли ков ни умет ни ци као пи сци 
ли ков них кри ти ка, есе ја и тек сто ва о де ли ма сво јих ко ле га. Чак се по че ци на ше мо-
дер не кри ти ке и те ка ко мо гу по ве за ти са тек сто ви ма Јо же фа Пе ха на, Са ве Шу ма но-
ви ћа, Пе тра До бро ви ћа, Бран ка По по ви ћа, Ра до ји це Ное Жи ва но ви ћа, Ва се По мо ри-
шца. По сле Дру гог свет ског ра та не ке од кри ти ка ко је су на пи са ли бе о град ски умет-
ни ци Пе тар Лу бар да, Ми ло Ми лу но вић, Пе ђа Ми ло са вље вић, по го то во Ми о драг Б. 
Про тић, а за тим и Сто јан Ће лић, Ми ћа По по вић, Зо ран Па вло вић, Жи во јин Ту рин ски, 
ка сни је Бал ша Рај че вић, Ми ле та Про да но вић, баш као и низ вој во ђан ских умет ни ка 
по пут Јо же фа Ача, Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа, Сто ја на Тру ми ћа, Имреа Ша фра њи ја, Бо-
го ми ла Кар ла ва ри са, Бог дан ке По зна но вић, Ба лин та Сом ба ти ја, Ла сла Ке ре ке ша, Ра-
то ми ра Ку ли ћа (Вер бум про грам) и дру гих, да нас су не за о би ла зна ли те ра ту ра о са гле-
да ва њу пра ва ца раз во ја срп ске и вој во ђан ске са вре ме не умет но сти. Тој тра ди ци ји 
ли ков но-кри ти чар ског ан га жо ва ња сли ка ра, сво јим тек сто ви ма са бра ним у књи зи 
Ди ја фраг мен ти. Ли ков на хро ни ка 2001–2018, при дру жу је се и по зна ти но во сад ски умет-
ник Да ни ло Вук са но вић. Вук са но ви ће ва спи са тељ ска ак тив ност се од ви ја упо ре до са 
ње го вим умет нич ким де ло ва њем. Од по ста ка де миј ских по че та ка на са мој раз ме ђи 
ве ко ва, овај сли кар по све ће нич ки, склад но и ло гич но раз ви ја сво ју сли кар ску умет-
ност. Оно што је сте по сту лат ње го вог при сту па сли ци је сте све сно фор си ра ње при-
мар ног деј ства ли ков них еле ме на та и гра ђе ње ау тен тич ног би ћа сли ке. Но, то ин си-
сти ра ње на пик ту рал но-пла стич кој ау то ном но сти де ла Вук са но ви ћа ни ка ко ни је од-
ве ло у ап страк ци ју, ка ко то уо би ча је но би ва код сли ка ра ко ји се на гла ше но по све ћу ју 
ор га ни за ци ји сли ке у ко јој се од ви ја не сме та на функ ци о на ли за ци ја пик ту рал не струк-
ту ре. Вук са но ви ће ва сли ка је плод ин те грал ног са зна ва ња и ин тер пре ти ра ња све та. 
Као о рет ко ко ме из ње го ве ге не ра ци је, о ње му је мо гу ће го во ри ти као о сли ка ру-ин-
те лек ту ал цу, о ства ра о цу ко ји ин си сти ра на ка рак те ру и зна ча ју са др жа ја у сво јим 
сли ка ма. При то ме, са др жај у сли ци ни ка да ни је плод пу ке по тре бе за де скрип тив ном 
на ра ци јом, већ се ов де ра ди о на ра ти ву-те зи, о на сто ја њу да се од ре ђе не те ме ли ков-
но и су блим но про бле ма ти зу ју, кон цеп ту а ли зу ју, фи ло зо фи ра ју. 

Из та квог про ми шља ња сли ке и из тог ми љеа по ти чу под сти ца ји ко ји су Да ни ла 
Вук са но ви ћа на ве ли да се ба ви те о ри јом сли ке и сли кар ства, да се по све ти чи та њу и 
ела бо ра ци ји де ла дру гих ства ра ла ца. Из у зет но је ин те ре сант на и ком плек сна по зи-
ци ја из ко је се Вук са но вић као ли ков ни кри ти чар и пи сац обра ћа умет но сти ма дру гих 
ау то ра ли ков них де ла. У ства ра лач ке раз ло ге сво јих ко ле га он „ула зи“ пр вен стве но 
као са мо све сни сли кар, као сен зи бил на умет нич ка осо ба, као ин те лек ту а лац ко ји је 



206

и спре ман и во љан да ту ма чи сли ку и њен сми сао у са вре ме ној кул ту ри и у ак ту ел но-
сти ма све та.1 

Књи га Да ни ла Вук са но ви ћа Ди ја фраг мен ти. Ли ков на хро ни ка 2001–2018. са др жи 
тек сто ве на ста ле у пе ри о ду по сле две хи ља ди те, да кле, од 2001. до 2015. го ди не. То је 
вре ме у ко јем у на шем дру штву и умет но сти тра ју уз бу дљи ве тран зи циј ске про ме не. 
Про ме на дру штве ног си сте ма за по че та још то ком по след ње де це ни је про шлог ве ка 
на мет ну ла је ста ње пер ма нент не ви ше де це ниј ске кри зе срп ског дру штва, је дан кон-
текст ко ји и те ка ко ути че на зби ва ња и ка рак тер умет но сти. Исто вре ме но и упо ре до 
од ви ја се и тран зи ци ја уну тар са мог би ћа умет но сти од „кла сич них“ ка елек трон ским 
ме ди ји ма. Вук са но вић је умет ник и кри ти чар ко ји је све стан свих тих про ме на и ко ји 
се не по ста вља уз би ло ко ју од ак ту ел них ме диј ских и ства ра лач ких пре тен зи ја. Уме-
сто од но са pro et con tra он на сто ји да бу де објек тив ни ту мач умет но сти сли ке и сли-
кар ства у окол но сти ма но ве тех но ло шке ви зу ел но сти. Ње го ва кри ти чар ска прак са 
по ка зу је пре вас ход ну за ин те ре со ва ност за ту ма че ње и пре по ру чи ва ње де ла и из ло-
жби оних умет ни ка ко ји су му ге не ра циј ски бли ски, а чи јом се ак тив но шћу чу ва и 
не гу је диг ни тет сли ке/сли кар ства (те фо то гра фи је и дру гих ви зу ел них ме ди ја), у до ба 
гло бал но умре же не елек трон ске ико нос фе ре ко ја нас бе со муч но бом бар ду је не из-
ме ре ним бро јем сли ка нај ра зли чи ти јег по ре кла, сми сла и на ме ра.

У се ри ји тек сто ва са под на сло ви ма Ди ја ло го ва ње, у ко ји ма Вук са но вић при ка зу је и 
ту ма чи умет нич ке кон цеп те на на чин сво је вр сних има ги нар них ди ја ло га (дво ји це ту ма ча; 
те о ре ти ча ра и умет ни ка...) раз от кри ва ју се ау тор ски раз ло зи, ства ра лач ка стра те ги ја и 
ко нач ни ре зул та ти умет нич ке де ми ју р ги је. Овај на чин пи са ња тек сто ва о умет но сти (и 
умет ни ци ма) пред ста вља за себ ност у на шој но ви јој ли ков но-кри тич кој ли те ра ту ри. Ту су 
још и тек сто ви пред го во ра за ка та ло ге са мо стал них и груп них из ло жби (ли ков не ко ло-
ни је, из ло жбе Но во сад ског са ло на, за јед нич ке из ло жбе у Са ве зу удру же ња ли ков них 
умет ни ка Вој во ди не), али и за пи си о умет ни ци ма ко ји су на пи са ни у раз ли чи тим по во дима. 

Књи га Да ни ла Вук са но ви ћа Ди ја фраг мен ти. Ли ков на хро ни ка 2001–2018. пред ста вља 
је дан мо гу ћи по глед на лич но сти и по ја ве у умет но сти Ср би је и Вој во ди не то ком про те кле 
де це ни је и по. На рав но, књи га је су бјек ти ви стич ки обо је на, кри ти чар Да ни ло Вук са но вић 
на то ме и ин си сти ра јер не пре тен ду је да сво је до жи вља је, ви ђе ња и ту ма че ња пред ста-
ви као „је ди ну исти ну“, ка ко је то чест слу чај у на шој да на шњој кри ти чар ско-спи са тељ ској 
прак си. Због то га је ово шти во дра го це но. Јер, у свим тим тек сто ви ма об ја вље ним у књи-
зи Ди ја фраг мен ти. Ли ков на хро ни ка 2001–2018, Да ни ло Вук са но вић се др жао свог основ ног 
ства ра лач ког прин ци па, та ко је згро ви то из ре че ног у јед ном ин тер вјуу: Сми сао оног што 
ра ди мо ни је, а тај при ступ че сто же ле да нам на мет ну, да се иде а ли зу је сли ка жи во та и 
ти ме уљуљ ка ју они ко ји ма се обра ћа мо. На пр о тив, и сли кар ство, као и умет ност уоп ште, 
мо ра да пре по зна је про бле ме не са мо јед ног тре нут ка, да те ра љу де да се с њи ма су о ча ва
ју и да их ре ша ва ју, да ду бо ко, ду бо ко за ра ња ју у ви ше слој ност жи во та...2

1 У ана ли зи те о риј ске и кри ти чар ске ак тив но сти Да ни ла Вук са но ви ћа по жељ но је има ти на уму 
и ње го ву му зе о ло шку ква ли фи ка ци ју те ње го ву струч ност у обла сти кон зер ва ци је и ре ста у ра ци-
је ко јом се ба ви као за по сле ник у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом Са ду од 2004. го ди не.
2 Ђ. Вук ми ро вић, „Умет ник мо ра да мо три и упо зо ра ва“, Ве чер ње но во сти, Бе о град, 17. ју ли 2011.


