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БЕЗ И МЕ НИ
Са вре ме на, ства ра ју ћа кул ту ра на Ко со ву и Ме то хи ји има сво је из дво је не и пот пу-

но за не ма ре не обла сти, сег мен те и умет ни ке. Ва јар ство је, за раз ли ку од књи жев но сти 
или сли кар ства, го то во пот пу но мар ги на ли зо ва но и не по зна то ши рој кул тур ној јав-
но сти, па чак и ак ту ел ној ло кал ној ли ков ној сце ни. Сем спо ра дич них уче шћа на по је-
ди ним ли ков ним ко ло ни ја ма, ови умет ни ци, оста ли су без сво га гла са, про сто ра, га-
ле ри ја или јав них про сто ра. 

Про стор из у зет но бо гат са крал ним спо ме ни ци ма дао је у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та, из ме ђу оста лих, ака де ми ка Све то ми ра Ар си ћа Ба са ру и про фе со ра 
Зо ра на Ка ра ле ји ћа. По сле бом бар до ва ња 1999. го ди не цр кве на ба шти на до жи ве ла је 
фа тал ни уда рац, а спо ме нич ко на сле ђе по гра до ви ма, укљу чу ју ћи и де ла из со ци ја ли-
стич ког пе ри о да пот пу но је уни ште но и, у нај ве ћој ме ри, не ста ло без тра га. Из гле да ло 
је да су са тим де ли ма, ра за ра њи ма и из го ном ста нов ни штва не ста ли и ва ја ри, да је, 
сем Од се ка за ва јар ство на Фа кул те ту умет но сти ко ји је из ме штен из При шти не у Ко сов-
ску Ми тро ви цу, за мр ла чи та ва јед на умет нич ка област. Ме ђу тим, са вре ме но ства ра ње 
и жи вот да ли су из не на ђу ју ћи од го вор: у ге ти ма, у пот пу ној изо ла ци ји, без кри ти ке и 
вред но ва ња, ра ди и ства ра јед на но ва, мла да ге не ра ци ја ко сов ско-ме то хиј ских ва ја ра. 

Дом кул ту ре „Гра ча ни ца“ је, у ду жем пе ри о ду, на раз ли чи те на чи не пра тио њи хов 
рад, иден ти фи ко вао их и имао де ли ми чан увид у ства ра ње. Ула зак у ге то-ате ље и из ла-
зак на све тло ових ра до ва, ни је са мо от кри ва ње без и ме них ства ра ла ца, не го и от кри ће 
јед не све де не по е ти ке об ли ка ко ја на сто ји да се кон сти ту и ше као по себ ни из раз на стао 
из ме ђу раз ли чи тих об ли ка и фе но ме на зла. Ова из ло жба, пр ви пут иден ти фи ку је, 
пред ста вља и оквир но вред ну је јед ну но ву и не по зна ту ге не ра ци ју у окви ру са вре-
ме не ли ков не сце не Ко со ва и Ме то хи је. Овај скулп тор ски опус до са да ни је опи си ван, 
пе ри о ди зо ван и евен ту ал но вред но ван и кри тич ки об ра ђи ван. 

На по чет ку ре а ли за ци је из ло жба је за ми шље на као је дан вид по др шке мла дим 
љу ди ма, али се са ду бљим уви дом схва ти ло да је реч о от кри ва њу по е ти ке, нај ве ћим 
де лом, за сно ва не на ико нич ном пра о бли ку, све де ној чул но сти и гла сној ге то ти ши ни 
у ко јој је на ста ла.

Дом кул ту ре „Гра ча ни ца“ је на осно ву тих кри те ри ју ма за ову из ло жбу иза брао де вет 
мла дих ва ја ра. То су: Игор Чеп ке но вић (Ли пљан), Ђор ђе Јо цић (Ву чи трн), Ана Га шић 
(Осо ја не, Ис ток), Вла ди мир Ан тић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Сла ви ша Ми хај ло вић (Ко сов ска 
Ка ме ни ца), Бра ни слав Ри стић (Штрп це), Не над Ми ло са вље вић (До ња Гу ште ри ца, Ли-
пљан), Ми ли сав Ша рац (Ко со во По ље), Алек сан дра Стан ко вић (При зрен). Сва ки од њих 
за сту пљен је са по две скулп ту ре.

У скулп ту ра ма Бра ни сла ва Ри сти ћа од нос про сто р–о блик све ден је на ме ђу соб но 
про жи ма ње где ва здух чи ни са став ни део скулп ту ре, ко ја као да је за гњу ре на у про стор 
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у ко ме се до пу њу је сво јом угла ча ном пу но ћом. „Про чи шће не скулп ту ре“ од ли ка су 
ве ћи не ау то ра: Ђор ђа Ан ти ћа, Ане Га шић, Вла ди ми ра Ан ти ћа и Алек сан дре Стан ко вић. 
У њи хо вим ра до ви ма су при ме ње ни не за о би ла зни основ ни прин ци пи: ли ков ност, 
јед но став ност и кон зи стент ност, као и из бе га ва ње „але го риј ског дис кур са“ у ко рист 
фор ме и ње ног ен ти те та. По што ва ње ма те ри ја ла и ње го во до во ђе ње до пер фек ци је 
и у са вр шен склад са иде јом о об ли ку, пред ста вља спој чул ног и ра ци о нал ног у ак то-
ви ма Иго ра Чеп ке но ви ћа и Не на да Ми ло са вље ви ћа. Сла ви ша Ми хај ло вић се из два ја 
од оста лих ка ко ма те ри ја лом ко ји ко ри сти, та ко и сим бо ли ком фор ме где су скулп ту ре 
при ка за не као фрак ту ре или пре ло ми ко сти ју, што је ме та фо ра по де ље них све то ва 
ко ји „кри во сра ста ју“. Два пра во у га о на ка ме на про же та ре љеф ним ак цен ти ма Ми ли-
са ва Шар ца су сво је вр сна асо ци ја ци ја на Га зи ме стан, и део су умет ни ко вих тра же ња 
у ду хов но сти и са крал ној умет но сти.

Оста ти и ства ра ти без и мен у сво јој ен кла ви зна чи жи ве ти јед ну вр сту под ви га. 
Ва ја ти пот пу но изо ло ван, без кри ти ке и са пре ма ло кон та ка та, а би ти по е тич ки укљу-
чен у ге не ра циј ско ства ра ње, у оп ште фе но ме не и иде је вре ме на зна чи да је ова умет-
ност из над свог вре ме на. Без и ме ни ства ра о ци у изо ло ва ним ге то ате ље и ма мо де лу ју 
сво ја раз ми шља ња, стра хо ве, пат њу, на ду, а „Дух ди ше где хо ће, и глас ње гов чу јеш, а не 
знаш от ку да до ла зи и ку да иде“ (Јн 3,8) и све до чи о фе но ме ну ства ра лач ке по сто ја но-
сти и от пор но сти са вре ме не срп ске умет нич ке сце не и кул ту ре на Ко со ву и Ме то хи ји. 


