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ВЛА ДИ СЛАВ СТШЕ МИЊ СКИ

УНИ ЗАМ У СЛИ КАР СТВУ

Наш ли ков ни сен зи би ли тет и сва ки наш суд о умет нич ким 
де ли ма на ста ју под огром ним при ти ском ба рок не тра ди ци је. Ла ко 
је го во ри ти о ру ше њу тра ди ци је. Ла ко је тра ди ци о нал ној кул ту ри 
су прот ста вља ти сво ју не кул тур ност, одво је ну од ни за сјај ни јих 
по ја ва, ка да на ру ше ви на ма раз би је не на ста је но ва, али са мо он да 
ка да је ја ча од прет ход не, ка да вред но сти ко је је ство ри ла успе ва 
успе шно да су прот ста ви не ка да шњим вред но сти ма. Сна га ба ро ка 
ни је сна га са мог из ра за или ње му срод них дру гих из ра за, као што 
су тра ди ци ја, про шлост, част пре да ка, ро ман ска кул ту ра и сл. Ба рок 
је че стит и ин тен зи ван рад пе де се так сли ка ра и то по је ди на ца који 
су би ли у ста њу умет ност да до ве ду до бли ста вог про цва та. Ко лек
тив ни рад сли ка ра, по пут Рем бран та, Му ри ља, Ве ла ске за, Ти ци
ја на, Тин то ре та, Ел Гре ка, Ко ре ђа, Ка ра ва ђа, Пу се на, Зур ба ра на, 
Ри бе и ре, Ве ро не зеа, Ђор ђо неа, Ру бен са и ве ћег бро ја ма њих, мада 
ипак ве ли ких – ство рио је ком пак тан и је дин ствен си стем ба рок
ног сли кар ства. Пре ла ма ње ба рок не тра ди ци је ни је пре ла ма ње 
са мог из ра за „тра ди ци ја” већ и не сва ки да шње спо соб но сти тих 
истин ских и ве ли ких сли ка ра.

О то ме ка ква је моћ ба рок не кон цеп ци је, ка ко ње ни кри те ри
ју ми с вре ме ном по при ма ју моћ при вид но уни вер зал них и ван
вре мен ских кри те ри ју ма, мо же да по све до чи по ре ђе ње ба рок не 
фор ме и фор ме Се за на и ку би зма у ва ри јан ти ко ја је по сто ја ла пре 
1918. го ди не. Ба рок је на стао он да ка да је сли ка пре ста ла да бу де 
део зид не де ко ра ци је. Ре не сан сна сли ка је би ла део ар хи тек ту ре, а 
ње на свр ха: да ис пу ни по вр ши ну зи да. Зид, у гор њем де лу оде љен 
сво дом, био је си ме трич ног об ли ка. Од че га је по ти ца ла си ме трич
на струк ту ра ре не сан сне сли ке? Зид је имао сле де ће прав це: вер
ти ка ла, хо ри зон та ла и лук. Ре не сан сна сли ка би ла је ду жна да 
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са др жи те прав це у раз ли чи то мо ди фи ко ва ним ви до ви ма, због 
по на вља ња ар хи тек тон ског рит ма, а кроз то и по ве зи ва ња с ар хи
тек ту ром. Ре не сан сна сли ка ни је би ла са мо до вољ на је ди ни ца, већ 
је би ла део ар хи тек ту ре и за ви си ла је од ње; с ар хи тек ту ром се 
по ве зи ва ла не по сред ним по на вља њем и мо ди фи ко ва њем ње них 
еле ме на та. Мак си мал ну моћ по се ду је са мо у ар хи тек тон ском окру
же њу за ко је је на сли ка на и ко јим је усло вље на.

Одва ја ње сли ке од зи да мо ра ло је иза зва ти ре ви зи ју сли кар
ских пој мо ва. Си ме три ја не пру жа ствар ну кон струк ци ју. Си ме
трич на сли ка ни је кон стру и са на ка да сва ку ње ну осу си ме три је 
мо же мо про из вољ но, у бес ко нач но да про ду жу је мо. Јер због то га 
ни ка да не да је за вр ше ну и ком пакт ну це ли ну. Та ко да је но ви си
стем кон струк ци је тре ба ло на гла си ти по мо ћу ли ни је и бо је.

Ли ни ја у ба ро ку се схва та као знак ди рек ци о не на пе то сти. 
Сва ка ба рок на ли ни ја је ди на мич ки знак. Сва ка ли ни ја у су сре ту 
са дру гом за вр ша ва се њом. Удар ли ни је о ли ни ју пред ста вља за
вр ше так сли ке. Фор ма ко ја на ста је на тај на чин је сте ре зул тат 
по ни шта ва ња си ла, има сво је сре ди ште, ство ре но при ти ском ме
ђу соб них ди рек ци о них на пе то сти. Сре ди шња ком по зи ци ја је ре
зул тат те жњи ка пру жа њу ослон ца кон струк ци ји сли ке за сно ва ној 
на вла сти тој прет по став ци, кон струк ци ји сли ке ко ја ни је од елеме
на та ко је јој на ме ће ар хи тек ту ра, већ од оних ко је са ма по се ду је. 

На осно ву бо је струк ту ра сли ке као да се од ви ја дру ги пут, 
не за ви сно од ли не ар не струк ту ре. Бо ја је раз ме ште на пре ма сво јој 
те жи ни. По јам те жи не, по јам при ти ска је сте ди на ми чан по јам. У 
ње му опа жа мо да је пре ко ба ро ка ди на ми зо ва на и бо ја. Струк ту
ра бо је сли ке је не за ви сна у од но су на ли не ар ну струк ту ру. Ли не
ар на струк ту ра те жи за вр ша ва њу спле та ди рек ци о них на пе то сти, 
а струк ту ра бо је – аси ме трич ној рав но те жи бо ја.

Ли ни ја, ко јом се слу жи ба рок, да би на сли ци по сти гла струк
тур ну по ве за ност об ли ка, та ко што је је дан по ве зан с дру гим, 
чи ни ком пакт ну це ли ну – гу би свој ка рак тер кон ти ну и те та ко ји 
је има ла у ре не сан си. Ни је реч о мр љи за тво ре ној у се би и рав но
ду шној пре ма ути ца ји ма свих дру гих мр ља, већ о про ди ра њу бо је 
из јед ног об ли ка у дру ги, пре ки да њу кон тур не ли ни је, тач ни је, по
ве зи ва њу бо је јед ног об ли ка с дру гим. Ба рок на ли ни ја је дис јунк
тив на ли ни ја, не раз гра ни ча ва бо је, већ у ма си бо ја ства ра ске лет 
струк ту ре сли ке, са ста вљен од ди рек ци о них на пе то сти. Ди рек ци
о на на пе тост је знак при ти ска и због то га је ње но бит но свој ство пре 
пра вац и ве ли чи на при ти ска не го ме ђу соб но те сно до ди ри ва ње. 
Ли ни ја мо же би ти пре ки ну та без сма ње ња ње ног ди на мич нокон
струк циј ског зна че ња: за вр ше так ди рек ци о них на пе то сти оста је 
на сна зи кад је пра вац озна чен, јер је је дин ство сли ке исто вре мено 
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ве ће, јер га не по ве зу је са мо ли ни ја већ и бо ја ко ја пре ла зи из јед
ног об ли ка у дру ги, на тај на чин по ве зу ју ћи не по сред но јед но с 
дру гим.

Уоб ли ча ва ње фор ме од ви ја се пу тем кон тра стив не ком би на
ци је све тлих и там них бо ја. И што је кон траст ве ћи, фор ма је на
гла ше ни ја. Сна га кон тра ста бо ја од лу чу је о сна зи по ка зи ва ња 
об ли ка. Об лик је на стао пре ко кон тра ста бо ја. Тај кон траст бо ја 
пре ко си ле кон тра ста по вре ме но по при ма вид ди на мич них си ла 
ко је опа жа мо као две на по ред не мр ље.

На че ло кон тра ста је на че ло ко је не оба ве зу је са мо при ме ње
но на бо ју, већ при ме ње но и на об ли ке. Ве ћа или ма ња из ра зи тост 
по ја вљи ва ња об ли ка, об ли ци ко ји се ин тен зив но по ја вљу ју по ред 
сла бо на гла ше них об ли ка, ве ли ки об ли ци по ред ма лих, об ли ци 
раз ли чи тих ка рак те ра, по пут там них об ли ка на све тлој по за ди ни 
и све тлих об ли ка на там ној по за ди ни, од но сно раз ли чи то на сли
ка ни ма те ри ја ли усло вља ва ју раз ли чи тост фак ту ра.

При ме њу ју ћи стро ге кри те ри ју ме фор ме у ана ли зи Се за но вих 
сли кар ских де ла, пре све га, опа жа мо ве ли ку раз ли ку у по гле ду 
бо ја. Им пре си о ни зам ко ји је до тле вла дао, ру ко во ђен на че лом ви
ше бој но сти, при ме не це ло куп не ска ле бо ја на сли ци уме сто га ме 
бо ја у ба ро ку (га ма злат не, га ма сре бр не и им пре си о ни зам), са 
сво јом те о ри јом су прот них бо ја – при ме нио је Се зан. На пр ви 
по глед, Се за но ве сли ке су на из глед дру га чи је у од но су на ба рок
не. У ствар но сти, ме ђу тим, про ши ре ње ска ле бо ја ов де је са мо 
по ве ћа ње бро ја кон тра ста бо ја ба рок ног сли кар ства. Се зан гру
пи ше бо је пре ма на че лу кон тра ста (цр ве на на гла ше на зе ле ном и 
сл.). На че ло кон тра ста је основ но на че ло ба рок ног сли кар ства. Од 
тог на че ла ни је од сту пио ни Се зан. Ње го во од сту па ње је при вид
но. У ствар но сти ње го ве ком би на ци је бо ја оста ју кон тра сне, као 
што су ба рок не ком би на ци је би ле кон тра сне. Ба рок је ап сор бо вао 
до стиг ну ћа им пре си о ни зма. Кад је упио ба рок и по слу жио се њим 
за бо га ће ње и про ши ри ва ње сво је фор ме, им пре си о ни зам још увек 
ни је био раз вио свој вла сти ти си стем.

У сва ком дру гом по гле ду, Се зан оста је на ста вљач ба рок ног 
сли кар ства. Не ста нак кон тур не ли ни је, њен пре кид бо јом (у им пре
си о ни стич ком, а не у ва лер ском сми слу, као што је би ло у ствар
ном ба ро ку), не за ви сност бо је од ли ни је, ме ђу соб но за вр ша ва ње 
ди рек ци о них на пе то сти, ко је тво ре ли ниј ски ске лет сли ке, раз ме
штај бо ја пре ма њи хо вој те жи ни ра ди по сти за ња аси ме трич не 
рав но те же – то су обе леж ја Се за но вог сли кар ства.

При ме њу ју ћи исто ме ри ло објек тив не фор ме на ку би зам, по
себ но у ње го вим пр вим раз до бљи ма, ко ја прет хо де епо хал ном 
обр ту, ко ји су из вр ши ли Жа не ре и Озан фан, от при ли ке око 1918. 
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го ди не – мо ра мо да кон ста ту је мо да су пр ва раз до бља ку би зма 
ве о ма све сно при ме њи ва ла ба рок, у ви ду про чи шће них и ин тен
зи ви ра них истих на че ла, ко ји ма се од ли ку је ба рок но сли кар ство.

У ку би зму опа жа мо ди рек ци о не на пе то сти као основ ни 
струк тур ни еле мент сли ке. Те на пе то сти су се у ба ро ку мно го пу та 
по ја вљи ва ле у ма ски ра ном ви ду, као спо ља шње или уну тра шње 
кон ту ре, са свим сво јим слу чај но сти ма. Уво ђе њем на че ла ге о ме
три за ци је, ку би зам је та на че ла на гла ша вао, по цр та вао, ис ти цао 
ске лет сли ке и на чин кон струк ци је. Циљ на по ра остао је не про
мен љив. На чин – уза јам но окон ча ва ње ди рек ци о них на пе то сти 
– остао је, та ко ђе, исти.

Ска ла бо ја је бо га ти ја чак у по ре ђе њу са Се за но вом ска лом 
бо ја. То је по стиг ну то уво ђе њем еле мен та фак ту ре, од но сно ње ном 
све сни јом и рас про стра ње ни јом при ме ном. Фак ту ра – то је ста ње 
бо је не по вр ши не. Од на чи на на но ше ња бо ја за ви си ути сак о бо ја
ма ко ји се не мо же по сти ћи ни ка квим по ве зи ва њем бо ја.

Под бо јом у ба ро ку ку би сти су на ди на ми чан на чин под ра зу
ме ва ли фак ту ру. Ку би сти су ди на ми зо ва ли фак ту ру, схва та ју ћи је 
као траг од ре ђе ног кре та ња, знак кре та ња или не кре та ња, у за ви
сно сти од са ста ва мо ле ку лар них че сти ца бо је, од ко јих се са сто ји 
фак ту ра, нпр. игли ча ста, ис пре се ца на, мат, све тлу ца ва, тач ка ста.

Раз ме штај фак ту ре и бо је на сли ци код ку би ста се од ви ја 
пре ма на че лу те жи не бо је них или фак тур них ма са – не за ви сно од 
ли ниј ске струк ту ре. Не за ви сност бо је од ли ни је у ба ро ку на шла 
је из раз у ку би зму, као не за ви сност фак ту ре и бо је од ли ни је. 

Кон траст об ли ка из ра жен на све сни ји и из ра зи ти ји на чин 
(кон траст ге о ме три зо ва них об ли ка лак ше опа жа мо не го кон траст 
не ге о ме три зо ва них об ли ка), кон траст бо ја, уз диг нут до кон тра ста 
фак ту ре – до пу њу ју ана ло ги ју еле ме на та струк ту ре ку би стич ке 
и ба рок не сли ке.

Ку би стич ка сли ка је кон стру и са на та ко што су вер ти ка ле и 
хо ри зон та ле пре те жно са др жа не у сре ди шту, раз ме ште не пре ма 
оси струк ту ре. Лу ко ви и ко се ли ни је, њи хо ва основ на гу сто ћа, без 
об зи ра на сре ди шност, на ла зе се у бли зи ни гра ни ца сли ке. На тај 
на чин, сре ди ште сли ке је пре ко рит ма сво јих пра ва ца по ве за но с 
вер ти кал ним и хо ри зон тал ним прав цем гра ни ца сли ке, а исто вре
ме но – кроз об ли ке је сме ште но по крај гра ни ца – одво је но од тих 
гра ни ца. До ла зи до кон тра ста фор ме сли ке, као це ли не – и ње них 
гра ни ца; кон траст ко ји не до пу шта пот пу но по ве зи ва ње фор ме 
сли ке – с ње ном по вр ши ном, с ње ним гра ни ца ма. Фор ма оста је 
не по ве за на с окви ром, има вла сти то сре ди ште гра ви та ци је, ни је 
пове за на с гра ни ца ма сли ке, кон тра сти ра с њи ма. Ре зул тат тог кон
тра ста је ве ћи ин тен зи тет фор ме.
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Да та по ја ва ни је слу чај на, све до чи чи ње ни ца да су на ку би
стич ким сли ка ма, на сли ка ним у елип си, по крај гра ни ца на го ми
ла не пра ве ли ни је – док су лу ко ви у сре ди шту. То је трај на по ја ва, 
ко ја се за сни ва на то ме да сре ди ште сли ке по на вља ри там гра ни ца, 
а исто вре ме но кроз кон траст сво јих пра ва ца по на вља ње го ве гра
нич не де ло ве. С прав цем гра ни ца оне се нај ја сни је одва ја ју од њих. 
Због то га је крај ње ис пра ван на зив ку би стич ке кон струк ци је – сре
ди шња кон струк ци ја. 

Атрак тив на моћ ба рок не тра ди ци је је та ко ве ли ка да јој је 
под ле гао чак и Се зан, ко ји се сма трао ини ци ја то ром са вре ме не 
умет но сти уоп ште. Био је им пре си о ни ста, а по стао је про па га тор 
и на ста вљач ба ро ка. Ку би зам ко ји се сма трао крај њом су прот но
шћу це ло куп ног ста рог све та умет но сти – ис по ста вља се ана ли зом 
ње го ве фор ме, да љим на став ком и раз во јем ба ро ка, ње го вим до
след ним очи шће њем. Пи та ње те ме не игра уло гу, као ни пи та ње 
са др жа ја. Бес пред мет ност, ап стракт ност – исти су са др жај као и 
сва ки дру ги са др жај. Од лу чу је фор ма ко ја је је ди на, ис кљу чи ва 
вред ност у сли кар ству и је ди но ме ри ло на пре до ва ња или на за до
ва ња у умет но сти. И упра во ана ли за те фор ме утвр ђу је јед но знач
ност Се за но вог ба ро ка и ку би зма.

Оп шта ана ли за свих ва ри јан ти ба рок ног сли кар ства мо ра 
до ве сти до за кључ ка да је ба рок сли кар ство дра ма тич них на пе то
сти, сли кар ство си ла. Дра ма је ускла ђи ва ње су ко ба. Њи хо ва моћ, 
моћ тих су ко ба и моћ са ко јом су ди вер гент не и цен три пе тал не 
те жње до шле до јед но гла сног из ра за, моћ с ко јом су те те жње обу
зда не и при мо ра не на са рад њу, је сте при ну да ко ја при мо ра ва на 
јед но гла сност из ра за – да од лу чу је о ду би ни и ши ри ни дра ме. Ба рок 
је дра ма сли кар ских су ко ба, уса гла ше ност ду а ли за ма фор ме: цен
три пе тал ност струк ту ре. Фор ма има вла сти то сре ди ште кон цен
тра ци је. Об ли ци су гру пи са ни око тог сре ди шта. Сре ди шња струк
ту ра има тен ден ци ју за тва ра ња у об лик кру га или елип се, пру жа 
ме ђу соб но, стрикт но по ве зи ва ње об ли ка. Исто вре ме но, сре ди шња 
струк ту ра, да ју ћи си стем об ли ка, ко ји гра ви ти ра ка сре ди шту, не 
во ди ни ка квом по ве зи ва њу с гра ни ца ма сли ке, за бо ра вља на гра
ни це, с об зи ром на то да је ми сао ис кљу чи во об у зе та по ве зи ва њем 
об ли ка. Због то га је то из вор пр вог су ко ба: фор ме као це ли не све
га што је на сли ка но на сли ци – с про сто ром, на ко ме је на сли ка но 
– с рав ним пра во у га о ни ком плат на. Фор ма је као не што што се 
ви ди кроз не ка кву ви зи ју и из те ви зи је је пре не то на блеј трам. 
Ду а ли зам на сли ка не фор ме и блеј тра ма, на ко ме је она на сли ка на, 
од го ва ра ба рок ној кон цеп ци ји: мак си мал ном ра спо ну сли кар ских 
су ко ба, дра ма тич них су ко ба. Кон траст елип се као фор ме с пра во
у га о ни ком блеј тра ма је фор мал ни кон траст, од но сно по ве ћа ва оп шти 
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ин тен зи тет фор ме, по ве ћа ва број кон тра ста. Кон траст је сло во А 
ба рок ног сли кар ства.

Не за ви сност бо је од ли ни је је дру ги су коб ба рок ног сли кар
ства. Ли ни ја ства ра ске лет кон струк ци је уда ра њем јед не о дру гу 
и њи хо вим ме ђу соб ним за вр ша ва њем. Бо ја или фак ту ра су ва ло
ви те, пре ла зе јед на у дру гу, раз ме ште не су пре ма те жи ни, с об зи
ром на то да ства ра ју си ме трич ну рав но те жу. Кон траст бо је не 
огра ни ча ва ли ни ја (у сми слу кон ту ре), јер је то кон траст ли не ар
не ре шет ка сте кон струк ци је и афор ми је бо је. 

Бо ја и ли ни ја ду жне су да са ра ђу ју и за јед нич ки, да јед но ду
шно те же од ре ђе ном об ли ку, с об зи ром на ли ни ју та ко и бо ју. 
Не за ви сност, од су ство ко ор ди на ци је у од ре ђи ва њу об ли ка, ње гов 
раз ли чит трет ман са др же у се би су прот ност, су коб, ду а ли зам, 
ко ји обо га ћу ју фор му и по ве ћа ва ју ње ну дра ма тич ну на пе тост.

Удар ли ни је о ли ни ју, ме ђу соб но за вр ша ва ње ди рек ци о них 
на пе то сти је сте тре ћи су коб ба рок ног сли кар ства, знак не по сред
ног де ло ва ња, ре зул тат од но са пре ма сли ци као ди на мич ној ства ри 
и не схва та ња сва ког об ли ка, сва ке ли ни је не са мо као ли ни је већ 
и као зна ка си ле. У ствар но сти, ли ни ја је ли ни ја и ни шта ви ше. 
Од но сно, она је ње на објек тив на исти на. По ста вље на је та мо где 
ле жи и њен за да так је раз гра ни ча ва ње јед не бо је од дру ге. Ме ђу
тим, ба рок јој при да је илу зор но кре та ње ко је у ствар но сти не по
сто ји. То илу зор но кре та ње одва ја ли ни ју од ње ног пра вог ме ста, 
при мо ра ва је на кли же ње по сли ци, што во ди су ко бу ли ни ја, не
по мич но сти гра ни це бо ја – ли ни ји као по крет ном, ди на мич ном и 
кли за ју ћем зна ку си ле. Ли ни ја по чи ње да се кре ће, иа ко се не 
по ме ра с ме ста.

Ди на ми зам ни је чи сто ли ков на по ја ва. Ли ков ност је уоб ли
ча ва ње про сто ра. У област ли ков но сти ула зе са мо про стор не по
ја ве. Ди на ми зам је кре та ње, од но сно вре мен скопро стор на ствар, 
пре ва зи ла же ње про сто ра у вре ме ну. Удар ли ни је о ли ни ју, глав на 
смер ни ца ба рок не струк ту ре, је сте ди на мич но де ло ва ње. Сва ко 
кли же ње ли ни је, сва ки удар јед не ли ни је о дру гу са др жи у се би 
од ре ђен вре мен ски пе ри од, у ко ме се од ви ја. Што је ве ћа ди на
мич на ди фе рен ци ја ци ја, то је ве ћа ко ли чи на вре ме на сли ке. Ја сни 
по кре ти, осла бље ни по кре ти, сла би по кре ти, го то во не по сто је ћи 
по кре ти, ста тич на ме ста, уда ри раз ли чи те сна ге, та ко ђе, ме ста 
увла че ња ли ни је у бо ју или фак ту ру и пре ста нак де ло ва ња те лини
је због про тив деј ства фак ту ре или бо је, све то усло вља ва са др жај 
вре ме на у ба рок ној сли ци, сто га смо при мо ра ни да је та ко ре ћи 
чи та мо, де ши фру је мо као по ступ но де ло ва ње об ли ка и да пу тем 
син те зе до ла зи мо до ви ђе ња це ли не. Ме ђу тим, сли ка је сте или би 
пре тре ба ло да бу де ствар пред о дре ђе на ис кљу чи во за гле да ње. 
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Од но сно, не би тре ба ло да бу де по при ште дра ма тич не бор бе, же
сто ке бор бе си ла већ ис кљу чи во вид на по ја ва. Иде ја стра на сли
кар ству – ко ја оне мо гу ћу је, не до пу шта раз у ме ва ње чи ње ни це да 
сли ка ни је илу зи ја не где ви ђе не, ис кал ку ли са не по ја ве пре не те на 
сли ку већ су прот но то ме – да сли ка по сто ји са ма по се би и за се бе. 
Основ на прет по став ка ба ро ка је сте да је сли ка ду жна да бу де знак 
дра ма тич ног па то са. Па тос на ла зи свој из раз у ди на ми зму ди рек
ци о них на пе то сти и дра ма тич но сти уда ра ко је ли ни је за да ју – дру
гим ли ни ја ма. Из то га про из и ла зи ну жност ве ли ке ко ли чи не вре
ме на у сли ци. Што је ви ше вре ме на, то је ње на ди на мич на дра ма 
бо га ти ја и ду бља.

Кон траст об ли ка у ба ро ку с вре ме ном се све ви ше ис по ља ва, 
по ста ју ћи у ку би стич ком сли кар ству усме ра ва ју ће на че ло. То није 
са мо кон траст лу ка и пра ве ли ни је, вер ти ка ле, хо ри зон та ле и обли
ка, ве ли ког об ли ка у од но су на ма ли већ из ра зи тог об ли ка у одно су 
на ма ње из ра зит, кон траст су мар но на мет ну тог об ли ка у од но су 
на де таљ но об ра ђен об лик, као и у од но су на дру ге кон тра сте који 
се од но се на дру га чи је схва та ње фор ме. На че ло кон тра ста, раз би
ја ју ћи сли ку на низ об ли ка ко ји се не мо гу по ве зи ва ти, одво је них 
је дан од дру гог, у ме ђу соб ном су ко бу, во ди оп штој бор би свих 
об ли ка, оп штем дра ма тич ном су ко бу кон траст не фор ме. Об лик 
ни је ре зул тат са мог се бе и об ли ка сли ке, са ко јим мо ра да се пове
зу је. Об лик не по се ду је вла сти ту не ми нов ност ко ја би га ло ци ра ла 
на сли ци и по ве за ла с њом. Об лик по сто ји са мо за то да по ве ћа ва 
кон траст ну на пе тост дру гих об ли ка. Ни је дан об лик ни је на стао 
због из ра зи те не ми нов но сти свог по сто ја ња; по тре бан је по сред
но, због дру гих, а не због са мог се бе и сли ке. На пу ту ка тра га њу 
за кон тра сти ма не ће се по сти ћи по ве зи ва ње об ли ка ко је ће ство
ри ти је дин ствен сли кар ски ор га ни зам. Су прот ста вља ју ћи об ли ци 
оста ће не при ја тељ ски пре ма дру ги ма, оста ће за у век не при ја тељ
ски јед ни у од но су на дру ге об ли ке ко ји ства ра ју на пе тост кон ден
зо ва не, бо га те и моћ не фор ме, ко ја оби лу је дра ма тич ним кон тра
сти ма об ли ка, пот пу ним фор ма ма, чи ја при ну да и над моћ на ла жу 
је дин ство спо ља шњег по ве зи ва ња, ме ђу тим, ни ка да не ће ства ра ти 
сли кар ски ор га ни зам, чи ји би сви де ло ви би ли по ве зи ва ни сна гом 
уну тра шње ло ги ке.

Кон траст бо ја, не за ви сно од ва ри јан те ба рок ног сли кар ства, 
увек се ја вља у ви ду там но –све тлих кон тра ста (у ба ро ку, у чи стом 
ви ду) или су прот них (жу то –пла во, цр ве но –зе ле но и слич но, у Се
за но вом им пре си о ни стич ком ба ро ку) бо ја или фак тур них кон тра
ста у ап стракт ном и ге о ме триј ском ба ро ку – у ку би зму.

Две бо је ко је уда ра ју јед на у дру гу кроз свој кон траст раз би
ја ју је дин ство сли ке, де ле ту сли ку на оно ли ко де ло ва ко ли ко је 
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кон траст них мр ља. Што је ве ћи кон траст бо ја, то су њи хо ви уда ри 
ја чи, ве ћи је ра спон сли кар ских су ко ба. Што је сли ка не по врат ни је 
раз би је на на де ло ве, по де ље на уда ри ма бо је, то је ве ћи дра ма тич
ни ин тен зи тет сли кар ске фор ме. Бес ко нач но на пе та, за си ћи ва на, 
али ни кад за си ће на фор ма, об у зда ва на бр зи на – то је пра ви са др жај 
ба рок не сли ке. Сли ке, ко ју бо ја рас тр же на два де ла ко ји се не мо гу 
спо ји ти, ма да су не где по ве за ни афор ми јом и од су ством гра ни ца.

Кон траст бо ја не са мо да де ли сли ку на де ло ве ко ји се не могу 
по ве за ти већ ства ра нај ве ћи ин тен зи тет фор ме на гра ни ци бо ја. 
Ин тен зи тет фор ме рас по ре ђен је не рав но мер но: по сто ји по ве за ност 
фор ме и пра зни на фор ме. По сто је кон тра сти згу сну те, кон ден зо
ва не фор ме – с ме сти ма у ко ји ма фор ма, та ко ре ћи, не по сто ји. Раз
ли чи тост ин тен зи те та фор ме, на тај на чин, де ли сли ку на де ло ве 
с раз ли чи тим свој стви ма, на де ло ве ко ји су јед ни дру ги ма стра ни, 
на де ло ве је ди но по ве за не за јед нич ким дра ма тич ним па то сом.

Тој ду а ли стич кој кон цеп ци ји ко ја по ку ша ва да по ве же не по
ве зи ве ства ри ко је не на ла зе сми сао по сто ја ња у по сти за њу пла
ни ра ног ци ља већ у сна зи су прот ста вља них си ла и у пре те ра ном 
на по ру, упо тре бље ном за об у зда ва ње кон цеп ци је ко ја ства ра си ле, 
да би им се не пре ста но су прот ста вља ла, али ни ка да по бе ђи ва ла 
– мо ра мо су прот ста ви ти кон цеп ци ју сли ке као сло жне и ор ган ске 
ства ри. Ду а ли стич ка кон цеп ци ја тре ба да бу де за ме ње на уни стич
ком кон цеп ци јом. Она не тре ба да бу де ни па тос тих дра ма тич них 
екс пло зи ја, ни ве ли чи на тих си ла, већ сли ка ор ган ска по пут при
ро де.

Ана ли за свих пра ва ца ба рок ног сли кар ства тре ба да до ве де 
до за кључ ка да ба рок ни ка да ни је био у мо гућ но сти да ство ри сли
кар ски, истин ски је дин ствен ор га ни зам, ко ји по сти жу ћи мак си
мум кон траст них дра ма тич них на пе то сти, ни је мо гао да по ве же 
те на пе то сти. Је ди но је оста јао на фор мал ном зна че њу сво је по тен
ци јал не тен ден ци је ка њи хо вом по ве зи ва њу. Уме сто ствар ног пове
зи ва ња ви дљи вог оком и не по сред ног – ну дио је по ве зи ва ње, чије 
је тен ден ци је ум раз у мео, иа ко их очи ни су ви де ле.

Ча ри ба ро ка су та ко из ра зи те, да по и ма ју ћи ства ри ба рок но, 
то не опа жа мо, сма тра ју ћи да смо га ли ше ни. Глав ни ар гу мент у 
ко рист до бре сли ке је сте „бо гат ство фор ме” или „за си ће ност фор ме” 
– је ди ни ар гу мент у обла сти ба рок них пој мо ва. Шта је то „бо гат
ство фор ме”? Та мо где по сто ји мно штво кон тра ста фор ме, ве ли ки 
ди ја па зон бо ја, ве ли ка ди на мич на ак тив ност, об у зда ва на дру гом, 
где по сто ји ве ли ка раз ли чи тост и ве ли ка осе тљи вост при на но
ше њу бо ја, где по сто је кон тра сти фак ту ре – та мо по сто ји бо га ство 
фор ме. Исти ти пој мо ви од ре ђу ју су шти ну ба ро ка, ње го вих иде а ла, 
циљ ње го вих те жњи! Од но сно: да ли су бо гат ство фор ми и са вр шен
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ство сли ке исто знач ни с ње ном ба рок но шћу? Да ли је сли ка бо ља 
уко ли ко са др жи у се би ви ше ба ро ка?

Крај ње је вре ме да се ре ви ди ра ју по јам бо гат ства сли кар ске 
фор ме и дру ги срод ни пој мо ви. Ле ти мич на ана ли за тих пој мо ва 
тре ба да нас уве ри да под бо гат ством фор ме и оста лог под ра зу
ме ва мо за пра во оно што раз би ја је дин стве ност сли ке, што де ли 
ту је дин стве ност и уме сто ор ган ске је дин стве но сти на ста је ме ха
нич ки кон гло ме рат не по ве зи вих де ло ва. Јер, кон траст ни је ду жан 
да бу де ме ри ло фор ме сли ке већ су то ње но је дин ство и сред ства 
ко ја те же ње ном ства ра њу.

Сре ди шњост сли ке не во ди је дин ству сли ке, јер иза зи ва кон
траст фор ме и про сто ра, на ко ме је сме ште на. У сре ди шњој струк
ту ри опа жа мо ја сно сре ди ште око ко га на ра ста фор ма; што је не
што уда ље ни је од ње га, то је ин тен зи тет фор ме сла би ји. Це ло куп на 
фор ма, же ле ћи да се за кљу чи, при бли жа ва се об ли ку елип се или 
кру га – на ви дљив или не ви дљив на чин. Код ви дљи вог за кљу че ња 
пре ва жу лу ко ви, а код не ви дљи вог у бли зи ни гра ни ца на ла зе се 
ко се ли ни је. Це ло куп на струк ту ра фор ме сра чу на та је на кон траст 
ко ји се ја вља post fac tum, на кон траст фор ме у од но су на гра ни це 
сли ке.

Тај на чин кон струк ци ја је у су прот но сти с на че лом екви ва лен
та про сто ра сли ке. Сва ки cm2 сли ке је под јед на ко вре дан и у ис тој 
ме ри уче ству је у кон струк ци ји сли ке. Од но сно, ни је оправ да но 
ис ти ца ње јед них, а из о ста вља ње дру гих де ло ва сли ке. По вр ши на 
сли ке је је дин стве на, пре ма то ме, ин тен зи тет фор ме мо ра да бу де 
раз ме штен јед но о бра зно. 

Сре ди шњост струк ту ре је ре зул тат ви зи је фор ме. Фор ма се 
ви ди као не што одво је но од сли ке, до жи вља ва се ван сли ке. Та ква 
фор ма по пут ка пи во де по при ма об лик кру га или елип се. Ви зиј ски 
до жи вљај фор ме у изо ло ва ном, без гра нич ном сре ди шту – у ап
стракт ном и нео гра ни че ном про сто ру – ни је мо гао дру га чи је да 
ре зул ти ра.

Ме ђу тим, ако по ста не мо све сни да истин ска је дин стве ност сли
ке ни је са мо по ве за ност ње них об ли ка већ и по ве за ност тих об ли ка 
с про сто ром из ко га из ра ста ју, он да са ма по ве за ност ни је до вољ на; 
та ко да је истин ска по ве за ност сли ке је дин стве ност оног што је би ло 
пре на стан ка сли ке с оним што се по ја ви ло на кон ње ног осли ка вања 
– од но сно, тек та да би се мо ра ло пре ћи са илу зо ри зма су бјек тив не 
фор ме, са ње ног ви зиј ског до жи вља ја на објек тив ну струк ту ру и 
ор ган ску сли ку. При род не чи ње ни це сли ке (че тво ро у га о на гра ни
ца и рав на по вр ши на) су еле мен ти струк ту ре сли ке, и то мо жда 
нај ва жни ји, јер са мо у за ви сно сти од њих мо гу на ста ја ти дру ги 
об ли ци сли ке, али у за ви сно сти и нај те шњој по ве за но сти са њом.
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Ба рок на сли ка је би ла кон стру и са на кроз ди на ми зам. Отад 
ди на ми зам ни је тре ба ло уоп ште да бу де чи ни лац струк ту ре сли
ке, већ да бу де при ме њи ван на сли ци.

Ди на мич на сли ка ни ка да ни је сра сла са по вр ши ном сли ке. 
Она не из ра ста са ме ста сли ке на ко ме се на ла зи. Ње но кре та ње 
увек је усме ре но у прав цу ко ји је во ди из ван гра ни ца сли ке. Ди
на мич но кли за ње об ли ка по по вр ши ни сли ке одва ја га од ме ста 
где се на ла зи, одва ја га од сли ке, из ба цу је ван сли ке. Кли за ју ћи 
об ли ци ни су ду жни да по сто је на сли ци. Мо ра по сто ја ти пот пу но 
је дин ство на сли ка ног с по вр ши ном, на ко јој су ти об ли ци на сли
ка ни. Об ли ци тре ба да чи не пот пу но и не рас ки ди во је дин ство с 
по вр ши ном сли ке.

Ди на ми зам не мо же да ство ри истин ску струк ту ру сли ке. 
Струк ту ра је пот пу на ме ђу соб на сра слост об ли ка с по вр ши ном 
сли ке, та ко да се ни је дан од тих об ли ка не мо же одво ји ти од цели
не, одво ји ти од ње, од но сно да се ства ра ју одво је ни и по себ ни де
ло ви. С об зи ром на то да ди на ми чан об лик има, та ко ре ћи, су прот
но деј ство: он пред ста вља одво јен део, же ли да на пу сти це ли ну, 
ни је сра стао ни са по вр ши ном сли ке, ни са дру гим об ли ци ма, због 
то га се не мо же упо тре би ти као гра ђа сли ке. На чин ди на мич не 
град ње: уда ра ње свих де ло ва о све по сти же ефе кат ха о са, тре нут
но за у ста вље ног у си сте му ко ји чу ва при вид си сте ма ко ји је ре
зул тат де струк тив ног де ло ва ња уда ра ња де ла о део. Об ли ци не 
из ра ста ју из сли ке, ни су сра сли с њом, ни ти сра ста њем јед ног с 
дру гим тво ре ор га ни зам. Њи хо во за др жа ва ње на ме сту, не мо гућ
ност на пу шта ња ме ста од ре ђе ног за се бе, ре зул тат су при нуд ног 
де ло ва ња дру гих об ли ка. У овом слу ча ју, при нуд ност нај бо ље до
ка зу је да струк ту ра ни је ствар но ор ган ска. Ако би струк ту ра би ла 
ор ган ска при ну да, она не би по сто ја ла. Да је из ба чен је дан об лик, 
при ти сак с ње го ве стра не био би ма њи, рав но те жа би се по ре ме
ти ла и це ло куп на ми сте ри о зност при нуд не псе у до струк ту ре би ла 
би на ру ше на. Ме ђу тим, сва ки об лик тре ба ло би да је сам по се би, 
не по сред но сра стао са сли ком, да у том слу ча ју по моћ сва ког дру
гог об ли ка бу де су ви шна. Та ко да при нуд ност струк ту ре нај у бе
дљи ви је све до чи о не до стат ку ње не ор ган ско сти. 

Кре та ње је вре мен ско про стор на по ја ва. Ди рек ци о на на пе тост 
је знак кре та ња, од но сно са др жи еле мент вре ме на. Уме сто сли ку 
да по сма тра мо, да је ви ди мо, при мо ра ни смо да је де ши фру је мо. 
Што је ви ше ди рек ци о них на пе то сти, то ви ше об ли ка уда ра је дан 
у дру ги, ве ћа ко ли чи на вре ме на је са др жа на у сли ци, она се ви ше 
уда љу је од чи сте ли ков но сти ко ја те жи исто вре ме но сти про стор
нооп тич ких по ја ва. Циљ на ших те жњи је – ван вре мен ска сли ка, 
сли ка ко ја ис кљу чи во опе ри ше пој мом про сто ра.
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На су пре ма ти стич ким и над ре а ли стич ким сли ка ма би ло је 
по ку ша ја да се са њих укло ни вре ме. То је по сти за но по мо ћу уза
јам ног не у тра ли са ња об ли ка. Об ли ци су сме шта ни на сли ци та ко 
да не ути чу је дан на дру ги. Исто вре ме но и не за ви сно по сто ја ње 
об ли ка, од су ство тзв. ме ђу соб не по ве за но сти, од су ство не по сред
ног де ло ва ња во ди то ме да на тим сли ка ма не осе ћа мо тра ја ње 
вре ме на. Ма да, те сли ке се не мо гу у пот пу но сти сма тра ти ван вре
мен ским. Си стем одво је них и не за ви сних об ли ка ис ти че на по ред
ност об ли ка. Ви де ћи об ли ке и ви де ћи ра сто ја ња ме ђу об ли ци ма, 
као да не ви ди мо јед ну сли ку већ низ сли ка, не за ви сних јед них 
од дру гих. Да би смо их по ве за ли у је дан ви зу ел ни ути сак, мо ра мо 
има ти на рас по ла га њу од ре ђен пе ри од вре ме на. На тај на чин, на
из глед ван вре мен ска сли ка по ста је вре мен скопро стор на сли ка. 
Јер са мо крај ње јед но о бра зна сли ка мо же би ти не вре мен ска, чи сто 
про стор на сли ка.

У по след ње вре ме, низ пра ва ца у сво јој ево лу ци ји је до шло 
до уве ре ња да је ис кљу чи во по вр ши на ду жна да бу де гра ђа сли ке 
и да ли ни ја не тре ба да по сто ји у свом до та да шњем, цр та стом 
ви ду. Ту по ја ву тре ба сма тра ти по зи тив ном, јер је ли ни ја знат но 
склад ни ја и ди на мич ни ја од по вр ши не, из о ста вља ју ћи то да по
вр ши на као за тво рен об лик бо ље сра ста с по вр ши ном сли ке од 
ли ни је ко ја се, с об зи ром на не мо гућ ност при род ног за вр шет ка, 
мо же про ду жа ва ти у бес ко нач ност, ис по ља ва ју ћи увек тен ден ци ју 
из ла ска ван сли ке. Упра во у то ме је за слу га су пре ма ти зма ко ји је 
уво ђе њем по вр ши не мно го го ди на прет хо дио свим дру гим прав
ци ма са вре ме ног сли кар ства.

Ге о ме три за ци ја је по сто ја ла у свим ва ри јан та ма ба ро ка. У 
истин ском ба ро ку опа жа ју се сви об ли ци у ви ду лу ка или сло ва 
С (пле ме ни та за о кру же ност фор ме). По ја вљу ју се код Се за на, док 
су у ку би зму ти об ли ци до след но све де ни на пра ву ли ни ју и лук 
– на нај јед но став ни је и нај ја сни је фор ме, с об зи ром на то да се сма
тра ло да се на тај на чин мо же ство ри ти чи ста и пре ци зна кон струк
ци ја. Ме ђу тим, пу тем ге о ме три је се не мо же ство ри ти сли ка. Ге
о ме три ја да је ја сну и пре ци зну гра ђу, али јој тач но не од ре ђу је 
ме сто на сли ци, у скла ду с ње ном пре ци зно шћу. Због то га сли кар 
од ре ђу је ме сто об ли ци ма ис кљу чи во по мо ћу ин ту и ци је. Не до ста
так објек тив них за ко на при мо ра ва на тра же ње ослон ца у ин ту и цији, 
су бјек тив ној, про мен љи вој ства ри ко ја за ви си од лич ног уку са. У 
ствар но сти, ге о ме триј ска кон струк ци ја је про из вољ на као и сва ка 
дру га кон струк ци ја. Ге о ме три ја мо же на гла си ти кон струк ци ју 
она квом ка ква је сте, по ка за ти је из ра зи ти је без ге о ме три за ци је, 
али је ни шта не мо же кон стру и са ти. Јер не ну ди ни ка ква ухва тљи
ва на че ла кон струк ци је. 
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Кон струк ци ја сли ке је ди но се мо же од ви ја ти кроз мо но лит
ност ну ме рич ког из ра за це ло куп не сли ке, та ко што се од но си ве
ли чи не јед ног об ли ка у од но су на ве ли чи ну дру гог од ре ђу ју истим 
ну ме рич ким из ра зом. Та ко што је при род но да су ду жи на и ши
ри на сли ке по ла зи ште. На ла же ње ве ли чи не сли ке у ни зу раз ме ра 
дру гих об ли ка и њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва ње и усло вља ва ње 
истим ну ме рич ким из ра зом је нај си гур ни ја по ве за ност об ли ка с 
гра ни ца ма сли ке. Исти ри там ну ме рич ких од но са свих об ли ка је 
њи хо ва нај и стин ски ја по ве за ност. За по чи њу ћи кон струк ци ју сли
ке, тре ба узе ти у об зир ње ну ши ри ну и ви си ну основ них раз ме ра 
као по ла зи шта, јер од њих за ви си ши ри на и ду жи на, као и ме сто 
сва ког об ли ка. С об зи ром на то да ди мен зи је сли ке по ста ју пр во
ра зред на, а не дру го ра зред на ствар сли ке ко ја на не ки на чин по сто
ји ван гра ни ца на ше све сти, као што је по сто ја ла у ба ро ку, ма да 
је су штин ска и од лу чу ју ћа за струк ту ру и њен ка рак тер.

Ме ђу тим, не тре ба сма тра ти да при ме на ну ме рич ких из ра
чу на ва ња мо же иза зва ти ме ха нич ност иде је и ау то ма тич ност свих 
функ ци ја сли кар ства. Ни пот пу но по зна ва ње на чи на про ра чу на
ва ња не мо же ство ри ти сли ку. Про ра чу на ва ње мо ра ићи у па ру с 
ин ту и ци јом. Ме ђу соб на са рад ња јед не ак тив но сти с дру гом ства
ра сли ку. По зи ти ван ре зул тат при ме не ме то да из ра чу на ва ња је 
објек ти ви за ци ја сли ке, из ба ци ва ње ин ди ви ду ал них на чи на и гра
фо ло шких дрх та ја, пре ба ци ва ње те жи шта на сли ку, на ње не за
ко не, на ње ну струк ту ру – уме сто из ра жа ва ња дрх та ја во ље и 
тем пе ра мен та овог или оног сли ка ра, уме сто ис по ља ва ња ње го вог 
уку са на сли ци. За кон струк ту ре сли ке тре ба да бу де из над ин ди
ви ду ал но сти сли ка ра. Де ло сли ка ра тре ба увек да бу де ве ће од ове 
или оне, слу чај не и про мен љи ве, при ро де сли ка ра.

Кон траст бо ја на сли ци ко ји је ба рок при ме њи вао ра ди по
сти за ња дра ма тич них кон тра ста – не мо ра се при ме њи ва ти у уни
стич кој кон цеп ци ји, а ни по де ла сли ке на ме ђу соб но су про ста
вље не де ло ве, већ склад ност свих де ло ва сли ке. С об зи ром на то 
да је ор га ни зам је дин ствен, да с ње го вим раз два ја њем на сту па смрт 
ор га ни зма и ње го во раз би ја ње бо јом уби ја сли ку, чи ни је мр твом, 
при мо ра ва на тра га ње за спо ља шњим и при нуд ним сред стви ма 
за гал ва ни за ци ју ле ша. Јер иви це ди рек ци о них на пе то сти тек тада 
по чи њу да вр ше сво ју уло гу, иа ко је сли ка мр тва, у ста њу је рас
па да, рас па да ња на де ло ве. Кон траст бо ја усло вља ва смрт сли ке. 
И шта с тим што се по сти же на пе тост фор ме мр тва ца?

Бо ју на сли ци не тре ба гру пи са ти пре ма кон тра сти ма, ни ти 
због раз би ја ња сли ке, већ због ње ног сје ди ња ва ња и по ве зи ва ња. 
Не тре ба ни због не по ду дар но сти бо ја, ни због оног што раз два ја 
већ због оног што спа ја. Га ма бо ја не по ве зу је, већ раз би ја сли ку, 
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ка да су у њој са др жа ни там но –све тли кон тра сти. Кон тра сти фак
ту ре раз би ја ју сли ку због раз ли чи то сти све тло сне си ле са др жа не 
у њој. По ве зи ва ње бо ја не мо ра се од ви ја ти ли ни јом јед но бој ног 
то на ли те та, јер та кав то на ли тет са др жи нај ве ћу раз ли чи тост све
тло сне сна ге у бо ји. Бо ју не тре ба сме шта ти ни у прав цу там но –
све тло, већ на хо ри зон тал ну ли ни ју ко ја по ве зу је це ло куп ну раз
ли чи тост под јед на ко на пе тих бо ја. Јед на кост све тло сне сна ге 
бо је по ве зу је сли ку, ства ра ње ну је дин стве ност. Ни јед на бо ја не 
од ска че од дру гих, ни јед на се не ута па; оста је је дин стве на ма са 
об ли ка и по вр ши на сли ке, у пот пу но сти по ве за на с по вр ши ном 
плат на. Ре ше ње бо је чи ни сли ку је дин стве ном, због че га не захте
ва при нуд на по ве зи ва ња ко ја би сје ди ња ва ла раз би је не бо је, оно што 
је не по ве зи во, што ни јед на дру га сред ства не мо гу по ве зи ва ти.

Тек са да мо же се оства ри ти не за ви сност бо је у од но су на ли
ни ју. Ли ни ја ни је ду жна да ис пра вља оно што бо ја раз би ја, ни ти 
да ли ни ја по ве зу је сли ку раз би је ну бо јом, већ да на ста је њи хо во 
за јед нич ко деј ство ко је те жи за јед нич ком ци љу – ства ра њу је дин
стве не сли ке, ме ђу соб ном по ве за њу свих де ло ва, ко ји на ста ју из 
свих при род них еле ме на та: че тво ро у гло ва гра ни ца и рав не по вр
ши не. Је дин стве на сли ка ни је бор ба об ли ка, ни ти је дра ма, већ је, 
као и сва ки ор га ни зам, је дин стве но де ло ва ње свих де ло ва, јед но
знач ност из ра за ли ни је и бо је. Сва ки еле мент кон струк ци је сли ке: 
ли ни ја, бо ја, фак ту ра – те жи за јед нич ком ци љу, ма да сва ки од тих 
еле ме на та чи ни то на се би свој ствен на чин. С об зи ром на то да је 
циљ дру га чи ји, да циљ ни је ни сли ка, ни дра ма, већ сли ка као 
ор ган ска ствар, због че га сва ки од тих еле ме на та има дру га чи ји 
циљ и дру га чи ји на чин ње го вог ре ша ва ња.

Рав ни на сли ке је јед на од по ја ва јед но знач но сти из ра за лини је 
и бо је. Бо ја ни је не за ви сна у од но су на ли ни ју. Ли ни ја је гра ни ца 
бо је. Бо ја не пре ла зи пре ко ли ни је. По ве за на је са њом, у ме ђу соб
ној су за ви сно сти, чи не је дин ство. Укла ња ње ду а ли зма у јед ном 
прав цу по вла чи за со бом укла ња ње ду а ли зма рав не по вр ши не 
плат на и за пре мин ске фор ме об ли ка на сли ка них на плат ну. Сли
ка ко ја те жи пот пу ној је дин стве но сти тре ба да бу де ре зул тат сво
јих при род них мо гућ но сти (рав них по вр ши на и че тво ро у га о них 
гра ни ца). Ме ђу тим, у ба рок ној кон цеп ци ји по сто ја ла је прет по
став ка го ми ла ња кон тра ста, њи хо вог су прот ста вља ња при род ним 
мо гућ но сти ма и јед ног дру гом. Сли ка ко ја је са др жа ла ма ло кон
тра ста, ко ја је би ла у скла ду са при род ним мо гућ но сти ма и са 
са мом со бом – с ба рок не тач ке гле ди шта је до сад на сли ка. За при
ста ли цу ба ро ка нео гра ни че ност је пу но ћа, нео ства ри вост је оства
ре ње, ре зул тат је ни шта, ис ко ри шћен на чин је – све. Због то га ти 
де ли мич ни по ку ша ји, ко ји су вр ше ни у гра ни ца ма ба ро ка ра ди 
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пре ла ска на рав ни ну сли ке – ни су уро ди ли пот пу ним ре зул та ти
ма. У по след њем пе ри о ду ку би зма, у су пре ма ти зму или у Мон дри
ја но вом нео пла сти ци зму – по вр ши не су рав не, иа ко це ли на још 
увек ни је рав на. Сли кар још увек тра жи кон тра сте, сли ка ју ћи рав
но, ма да не раз у ме ка ко ће оно ре зул ти ра ти. Из то га про ис ти че 
бо ја ко ја де ли сли ку, кон тра сти бо ја ко ји од је дин стве не рав не 
сли ке ства ра ју не ко ли ко по себ них по вр ши на. Из то га про ис ти чу 
кон тра сти об ли ка, чи ји ре зул тат је по себ ност и не по ве зи вост тих 
об ли ка, а уме сто је дин стве не сли ке низ об ли ка, на ко је је сли ка 
поде ље на. Из то га про ис ти че ди на ми зам ко ји од вла чи об ли ке ван 
сли ке и оне мо гу ћу је њи хо во сра шћи ва ње с по вр ши ном сли ке. Из 
то га, та ко ђе, про ис ти че сре ди шња струк ту ра ко ју да нас че сто при
ме њу ју ку би сти. Све те гре шке про ис ти чу из не про ми шља ва ња 
су шти не по ја ве, да рав ни на об ли ка ни је до вољ на, да тре ба да буде 
пр ви ко рак на пу ту ка рав ни ни це ле сли ке, да тре ба би ти све стан 
ка рак те ра ево лу ци је са вре ме ног сли кар ства, као пре ла за на ми
стич ну кон цеп ци ју сли ке, као сли кар ског ор га ни зма, јер уни зам 
у сли кар ству зах те ва уса гла ше ност свих еле ме на та сли ке с при род
ним мо гућ но сти ма, с об зи ром на то да рав ни на це ло куп не по вр
ши не сли ке на кон сли ка ња тре ба да об у хва ти је дин стве ну рав ну 
по вр ши ну. Сли ка тре ба да бу де је дин стве на и рав на. Ба рок ном дра
ма ти зму тре ба су прот ста ви ти уни зам у сли кар ству.

Пре ве ла са пољ ског
Би сер ка Рај чић




