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ИЗ МЕ ЂУ ПОП-АР ТА И ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ АП СТРАК ЦИ ЈЕ: 
СЛИ КАР СТВО МИ ЛЕ ТЕ АН ДРЕ ЈЕ ВИ ЋА  

ОД 1961. ДО 1964. У ЊУ ЈОР КУ

СА ЖЕ ТАК: Те ма сту ди је је пр ва фа за у аме рич ком пе ри о ду ра да Ми ле те Ан дреје-
ви ћа од 1961. ка да за по чи ње, до 1964. ка да пре ста је са спе ци фич ним сли кар ским сти лом 
из ме ђу поп-ар та и ге о ме триј ске ап страк ци је. По вод за ис тра жи ва ње де ла умет ни ка који 
је у срп ској исто ри о гра фи ји спо ми њан са мо спо ра дич но као члан За дар ске гру пе је сте 
по тре ба да се ре ва ло ри зу је ње гов исто риј ски зна чај. По себ но ва жан пе ри од у ње го вом 
ра ду пред ста вља са рад ња са Ри чар дом Бе ла ми јем, ко ји га уво ди у круг умет ни ка ко ји 
ме ња ју је зич ке па ра диг ме умет но сти у САД по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка – по пут 
поп-ар та, harded ge сли кар ства и ми ни мал-ар та – ан та го ни зу ју ћи се са до ми нант ним 
ап стракт ним екс пре си о ни змом. Ан дре је ви ће во све де но и ге о ме три зо ва но сли кар ство 
с мо ти ви ма из сва ко днев не, по пу лар не кул ту ре, али и спе ци фич ним ерот ским ин си-
ну а ци ја ма, упи су је се у том тре нут ку у аме рич ку исто ри ју умет но сти. Циљ ове сту ди је 
је да се ана ли зи ра Ан дре је ви ћев сли кар ски стил овог крат ког и у исто ри ји умет но сти 
у Ср би ји не до вољ но об ра ђе ног пе ри о да ње го вог ства ра ла штва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми ле та Ан дре је вић, асо ци ја тив на ап страк ци ја, поп-арт, ге о ме-
триј ска ап страк ци ја, Га ле ри ја Грин.

Увод

Име Ми ле те Ан дре је ви ћа из у зет но се рет ко спо ми ње у струч ној ли те ра ту ри и 
на уч ним ра до ви ма исто ри ча ра умет но сти из Ср би је. Из у зев крат ких освр та (Di mi-
tri je vić 2006: 293–294; De ne gri 2010: 309–312; 2019: 81–82), не по сто ји ни јед на сту-
ди ја ко ја те мељ ни је об ра ђу је ње го во ства ра ла штво. У исто ри о гра фи ји, Ан дре је вић се 
углав ном спо ми ње као је дан од про та го ни ста За дар ске гру пе, али из у зи ма ју ћи спо-
ра дич не фак то граф ске по дат ке, ни су за бе ле же ни ма те ри јал ни тра го ви о ње го вом 
сли кар ству на ста лом у За дру од апри ла до ав гу ста 1947, ни ти стил ске ана ли зе сли ка 
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из тог пе ри о да. Због то га је у уво ду у ову сту ди ју нео п ход но да се украт ко раз мо тре 
нај зна чај ни ји де та љи из Ан дре је ви ће ве би о гра фи је.

Ми ле та Ан дре је вић ро ђен је у Ве ли ком Беч ке ре ку (Зре ња нин) 25. сеп тем бра 1925. 
го ди не. За по чео је сред њу шко лу у За гре бу, а на кон оку па ци је 1941. го ди не ње го ва 
по ро ди ца пре шла је у Бе о град где је са пет на ест го ди на кре нуо у Шко лу за при ме ње-
ну умет ност. На кон за вр ше не две го ди не, опре де лио се за сли кар ство и кра јем 1945. 
го ди не пре ла зи на Ака де ми ју ли ков них умет но сти (Ba bić 1981: 34). 

Ан дре је вић je за вр шио основ не сту ди је 1950. и по том ма ги стар ске сту ди је („спе-
ци јал ку”) 1952. го ди не у кла си про фе со ра Не дељ ка Гво зде но ви ћа. Пр ву и је ди ну само-
стал ну из ло жбу у Ју го сла ви ји, ре а ли зо вао је у Га ле ри ји УЛУС у Бе о гра ду, ок то бра 1953. 
Убр зо на кон по чет ног успе ха пр ве са мо стал не из ло жбе Ан дре је вић кра јем 1953. одла-
зи у Па риз. Из у зев крат ких лет њих по се та Ро ви њу и Бе о гра ду, ни је се ви ше вра тио 
у Ју го сла ви ју.

Ан дре је ви ће ве па ри ске го ди не су пре све га фор ма тив не за сли ка ра ко ји спо ро 
и пре да но ра ди на раз во ју основ них еле ме на та свог ли ков ног је зи ка, про све тље њу 
па ле те и сло бод ни јем по те зу чет ки це. До ми нан тан мо тив у ње го вом та да шњем сли-
кар ству пред ста вља ју пеј за жи, кро во ви гра да у ко ји ма усва ја се за нов ски при ступ 
ка ко осве тље њу, та ко и сво ђе њу и ге о ме три зо ва њу кон ту ра ку ћа. Још је дан би тан 
ли ков ни при ступ би ло је сли ка ње сце на гра да у су мрак, мо тив ко јим се нај ви ше при-
бли жио ап стракт ном сли кар ству (Mi hić 2020: imejl), као што се то ви ди на сли ци 
Ab strac tion (1957, Ka la ma zoo In sti tu te of Arts) ко ја ука зу је на пра вац раз во ја Ан дре-
је ви ће вог сли кар ства.

Сли ка Без на зи ва (1956, МСУ, Бе о град) је дан је од рет ких до са да про на ђе них 
при ме ра лир ске и асо ци ја тив не ап страк ци је у Ан дре је ви ће вом опу су ко ји се укла па 
у то ко ве па ри ске ап стракт не умет но сти сре ди не пе де се тих го ди на XX ве ка, по пут 
та ши зма, и пред ста вља нај ве ћи ис ко рак у тој фа зи ње го вог ства ра ла штва. Ге о ме три-
зо ва ни об ли ци и чвр ста струк ту ра на овој сли ци се рас пли њу ју, пра вил ни и оштри 
по те зи и на но си бо је омек ша ва ју, а чи та ва ком по зи ци ја „раз и гра ва”. Ако је и по сто-
ја ло по ла зи ште и пред ло жак у ур ба ном пеј за жу, оно се гу би у јед ној но вој и дру га-
чи јој мор фо ло ги ји тво ре ња сли ке. Ка да је по ста вио те ме ље сли кар ству асо ци ја тив не 
ап страк ци је, Ан дре је вић се са су пру гом Хе лен од се лио у Њу јорк 1958. го ди не.

У епи цен тру свет ских умет нич ких зби ва ња

У тре нут ку ка да се Ми ле та Ан дре је вић об рео у Њу јор ку 1958. го ди не, ду го го-
ди шња до ми на ци ја сли кар ства ап стракт ног екс пре си о ни зма до сти же вр ху нац, али 
убр зо пре ла зи зе нит с по ја вом поп-ар та и ми ни мал-ар та. Су о чен с пот пу но дру га-
чи јим умет нич ким кон тек стом од па ри ског, „као да сам до шао на дру гу пла не ту”, 
ка ко сам из ја вљу је (He trich 1980), Ан дре је вић из но ва за по чи ње сво ју сли кар ску кари-
је ру, и по ка зу је спо соб ност да се при ла го ди, и пре и спи та свој ли ков ни из раз ин спи-
ри сан ур ба ним ам би јен том јед не са свим дру га чи је ме тро по ле. По чет них не ко ли ко 
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го ди на он по ку ша ва да цр пи ин спи ра ци ју из но ве сре ди не, али и да обез бе ди усло ве 
за сли ка ње, што је и ус пео про на ла же њем ате љеа на Мен хет ну. У тим пр во бит ним 
го ди на ма Ан дре је вић на пу шта стил асо ци ја тив не ап страк ци је за по чет у Па ри зу и 
по све ћу је се сли ка њу ур ба них де та ља по пут по вр ши не тро то а ра, укљу чу ју ћи и пу-
ко ти не и дру ге тра го ве у ас фал ту (Mi hić 2018; 2021 imejl). Пр ве сли ке ко је на ста ју у 
Њу јор ку по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка има ју обе леж је вр ло све де не, ге о ме-
триј ске ап страк ци је ко ја се у аме рич ком кон тек сту пре по зна је као кон тра пункт до-
ми нант ном ап стракт ном екс пре си о ни зму, што по твр ђу ју и из ја ве са мог умет ни ка 
(ДРА ЖИЋ 1976). Те жњу ка крај њем упро шћа ва њу на сли ка ма ко је на ста ју, Ри чард Бе ла-
ми (Ric hard Bel lamy) опи су је сле де ћим ре чи ма: „This is the first sin gle split ter that I saw” 
(He trich 1980). Ко мен тар се од но сио на ми ни ма ли стич ки при ступ сли кар ству, и на 
крај ње јед но став ну по де лу сли ке на два пла на, ка ко је то тек на кнад но Ан дре је вић 
схва тио. Схе мат ско ре ше ње у ге о ме триј ској струк ту ри ње го вих сли ка, с до ми нант-
ном вер ти кал ном ли ни јом по сре ди ни ко ја де ли бо је не по вр ши не и де фи ни ше про-
стор ну струк ту ру, на тра гу је ре ше ња Бар не та Њу ме на (Bar nett New man) на ње го вој 
пр вој ам бле мат ској сли ци One ment I (1948) и по то њој се ри ји сли ка ко ја га укљу чу је 
у по ја ву сли кар ства бо је ног по ља.1 Ан дре је вић на сли ка ма ко је ин кли ни ра ју ге о ме-
триј ској ап страк ци ји уво ди још ви ше еле ме на та; вер ти кал не и хо ри зон тал не ли ни је 
раз ли чи тих де бљи на ко је де ле мо но хро мат ска по ља чи сто и пре ци зно ои ви че них боја 
ко је на гла ша ва ју пло шност по вр ши не сли ке, као на при мер на сли ци Lo ve Bat te ri es 
(1962). По тим од ли ка ма, ње го ве сли ке има ју до дир не тач ке са исто вре ме ним harded ge 
сли кар ством а ока рак те ри са не су и као преми ни мал ра до ви (Mul ler 1972: 41). Међу-
тим, ње го во сли кар ство ге о ме триј ске про ве ни јен ци је, осим по ме ну тих ана ло ги-
ја, ни је увр шће но у кон текст harded ge сли кар ства ко је се ја вља на за пад ној оба ли 
САД, и чи ја су глав на од ли ка рав не мо но хро мат ске бо је не по вр ши не раз гра ни че не 
оштрим, ја сним или „твр дим” иви ца ма. Во де ћи про та го ни сти овог прав ца Ел сворд 
Ке ли (El lsworth Kelly) и Френк Сте ла (Frank Stel la) све сно уво де им пер со нал ни при-
ступ на но ше ња сли кар ских бо ја на плат но и на гла ша ва ју пло шност по вр ши не сли ке.2 
Уз број не дру ге про та го ни сте но вог та ла са ап стракт ног сли кар ства у САД по чет ком 
ше зде се тих го ди на, они се сво јим хлад ним и рав но ду шним при сту пом су прот ста-
вљају до ми на ци ји ап стракт ног екс пре си о ни зма и осло ба ђа ју ње го вог анг ста (Adams 
1993: 110). Симп то ма тич на је за то те за да до ла зе ћа умет ност поп-ар та по не по сред но-
сти, пло шно сти и дво ди мен зи о нал но сти сли ка них пред ме та има ви ше за јед нич ког 

1 За раз ли ку од сли ка ра ап стракт ног екс пре си о ни зма ко ји се ба ве ге сту ал ним тра гом бо је на плат-
ну, сли ка ри бо је ног по ља су се фо ку си ра ли на хро мат ске вред но сти и ис тра жи ва ли ре ти нал не ефек те 
бо је на спрам из ра жај ног ути ца ја ли ни је (Moszynska 1990: 162).

2 У ге не а ло ги ји раз во ја ап стракт ног сли кар ства у САД у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, на-
кон ап стракт ног екс пре си о ни зма до ла зи до по ја ва сли кар ства бо је ног по ља, и по том ши ре по ста вље не 
плат фор ме на зва не пост сли кар ска ап страк ци ја по из ло жби Кле мен та Грин бер га (Cle ment Gre en berg) 
у Лос Анђелeсу 1964. Harded ge сли кар ство се мо же по сма тра ти као по себ ни сег мент уну тар спек тра 
пост сли кар ске ап страк ци је.
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са овим ти пом ап стракт ног сли кар ства не го са са вре ме ним ре а ли змом (San dler 
1988: 157).3 

Су срет са Бе ла ми јем, јед ним од нај бо љих по зна ва ла ца ак ту ел них по ја ва на њу-
јор шкој сце ни и осни ва чем Га ле ри је Грин (Green Gal lery), кљу чан је тре ну так за даљу 
Ан дре је ви ће ву ка ри је ру.4 У крат ком вре мен ском пе ри о ду од 1961, ка да пр ви пут са-
мо стал но из ла же у Га ле ри ји Грин,5 па до 1964, ка да до ла зи до ра ди кал ног за о кре та 
и на пу шта ња ап страк ци је, Ан дре је вић је до сти гао зрео сли кар ски из раз из ме ђу ми-
ни ма ли стич ког при сту па сли кар ству ге о ме триј ских об ли ка и чи стих бо је них по вр-
ши на с јед не стра не, од но сно поп-арт мо ти ва – по пут аме рич ких сан ду чи ћа за по шту 
или се фо ва, с дру ге стра не.

У том пе ри о ду Ан дре је вић се на шао у епи цен тру нај ак ту ел ни јих и нај ра ди кал-
ни јих умет нич ких то ко ва у Аме ри ци ше зде се тих го ди на, по чев ши од хе пе нин га који 
су ути ца ли и на по ја ву поп-ар та, пре ко harded ge сли кар ства, ми ни мал-ар та, оп-ар та, 
све до ленд-ар та, про це су ал не и по том кон цеп ту ал не умет но сти ко је су усле ди ле.6 
Ан дре је вић по ста је ак тив ни про та го ни ста њу јор шке умет нич ке сце не из ла жу ћи у 
Га ле ри ји Грин на ко лек тив ним из ло жба ма 1962. и 1963. са Џо ном Чем бер ле ном (John 
Cham ber la i ne), Фран цом Клај ном (Franz Kli ne), Џеј мсом Ро зен кви стом (Ja mes Ro sen-
qu ist), Мар ком ди Су ве ром (Mark di Su ve ro), Де ном Фле ви ном (Dan Fla vin), До нал дом 
Џа дом (Do nald Judd), Ро бер том Мо ри сом (Ro bert Mor ris), Џор џом Си га лом (Ge or ge 
Se gal), и мно гим дру гим умет ни ци ма. 

Ан дре је вић та ко ђе уче ству је у раз ли чи тим ро ла ма у хе пе нин зи ма Кла са Ол ден-
бур га (Cla es Ol den burg), ко је тај умет ник ор га ни зу је у соп стве ној про дук ци ји Ray Gun 
The a ter то ком 1962.7 На кон што је 1961. до био аме рич ко др жа вљан ство, већ 1963. из-
ла же на „Го ди шњој из ло жби са вре ме ног аме рич ког сли кар ства” у Вит ни му зе ју аме-
рич ке умет но сти. Тај кључ ни пе ри од у ства ра ла штву Ан дре је ви ћа, ка да се као 

3 На при мер, Олиц ки (Ju les Olit ski) је у се ри ји сли ка по чет ком ше зде се тих ко ри стио на зи ве ка рак-
те ри стич не за поп-арт, као и ин ду стриј ску тех ни ку air brushа; Но ланд (Ken neth No land) је ра дио на 
на из глед „ме ха нич ким” сли ка ма у „ма ну фак ту ри” слич ној Вор хо ло вој Фек то ри где је он до но сио са мо 
кључ не „уред нич ке” од лу ке а са рад ни ци их ре а ли зо ва ли на сли ка ма. Но лан до ве се ри је сли ка по пут 
Cros ses, или Stri pes, под се ћа ју на кор по ра тив не ло гое то га пе ри о да, свој стве не мо ти ви ма поп-ар та. 

4 Бе ла ми ја су мно ге ко ле ге, га ле ри сти и умет ни ци сма тра ли „нај бо љим оком Њу јор ка” (Stein 2017). 
Ај ван Карп (Ivan Carp), са рад ник га ле ри сте Леа Ка сте ли ја (Leo Ca stel li), по сре до вао је и по звао Бе ла-
ми ја да по гле да Ан дре је ви ће ве сли ке. По сле проб не са рад ње са Ка сте ли је вом га ле ри јом, Ан дре је вић 
се ипак ве зао за Бе ла ми ја ко ји 1960. уз фи нан сиј ску по др шку из сен ке так си-маг на та и ко лек ци о на ра 
Ро бер та Ска ла (Ro bert C. Scull) отва ра Га ле ри ју Грин. 

5 На по сте ру пр ве са мо стал не из ло жбе у Га ле ри ји Грин пот пи сан је као Mi let An dreyevich, а ка сније 
је ко ри стио пот пис Mi let An dre je vic.

6 Све ове тен ден ци је, вр ло бр зо и сук це сив но њи хо вом по ја вљи ва њу то ком ше зде се тих го ди на, 
пре по зна ла је но ва ге не ра ци ја аме рич ких кри ти ча ра, као и га ле ри сти, а по том и му зе ји. На рав но, бра-
ни о ци фор ма ли стич ког ка но на по пут Кле мен та Грин бер га, оштро су их кри ти ко ва ли, по себ но по ја ву 
поп-ар та. 

7 Ан дре је вић уче ству је у сле де ћим хе пе нин зи ма Кла са Ол ден бур га: у Ray Gun The a ter: Sto re Days I 
(23–24. фе бру ар); Voyager I (4–5. мај); Ne kro po lis II (16–17. март) (Ol den burg 1967: 77–78).
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ма ло ко ји дру ги умет ник из ју го сло вен ског умет нич ког про сто ра то га вре ме на ета-
бли рао у во де ћем свет ском умет нич ком цен тру, остао је не за па жен и не до вољ но ис-
тра жен у исто ри ји умет но сти зе мље и кул ту ре из ко је је по ни као.

У тим пре лом ним го ди на ма с по чет ка ше зде се тих, ра ђа се јед на но ва и дру га-
чи ја па ра диг ма умет но сти, а Га ле ри ја Грин пред ста вља цен трал но ме сто где сви поме-
ну ти умет ни ци сту па ју на сце ну и има ју за па же не на сту пе. Упра во у том кон тек сту 
де фи ни ше се и умет ност поп-ар та за чи ју про мо ци ју Бе ла ми је ва Га ле ри ја Грин, по ред 
га ле ри ја Ру бен (Re u ben Gal lery) и Ка сте ли (Leo Ca stel li Gal lery), има пре су дан зна чај 
(Lip pard 1969: 79).

Бли скост поп-ар ту

Је дан од кључ них мо ти ва ко ји је увр стио Ан дре је ви ћа ме ђу про та го ни сте поп-
-ар та (Lip pard 1967: 131) пред ста вља ју сти ли зо ва ни аме рич ки по штан ски сан ду чи ћи, 
као на при мер на сли ци U.S. Mail (1962) (Сл. 1). По из бо ру кла сич ног пред ме та аме-
рич ке сва ко дне ви це, као и упо тре би 
сло ва, нат пи са и игре ре чи на сли ка ма 
по пут U.S. Mail, или Night De po si tory, 
ње го во сли кар ство не сум њи во при-
па да кор пу су иде ја ове све при сут није 
тен ден ци је на њу јор шкој сце ни по-
чет ком ше зде се тих го ди на.

Кључ не рас пра ве у аме рич кој 
исто ри ји и те о ри ји умет но сти во де се 
око од но са из ме ђу из бо ра пред ме та 
ко ји је на сли кан и на чи на на ко ји је на-
сли кан, што је за Ро бер та Ро зен блу ма 
(Ro bert Ro sen blum) бит на ди стинк-
ци ја јер поп-умет ник би тре ба ло да 
по ну ди по ду дар ност из ме ђу сти ла и 
те ме, то јест, да пред ста ви ма сов но 
про из ве де не сли ке и објек те ко ри сте-
ћи стил ко ји се та ко ђе за сни ва на ви-
зу ел ном реч ни ку ма сов не про из вод ње 
(San dler 1988: 145). По Ир ви ну Сен-
дле ру (Ir ving San dler), уже де фи ни сана 
умет ност поп-ар та пред ста вља сли ке 
ода бра не из ко мер ци јал не умет но сти 
– зна ко ве пред ме та и зна ко ве зна ко-
ва – али што је још ва жни је, она ко-
ри сти ме ха нич ке, а ти ме и без лич не, 

Сл. 1. Milet Andrejevic, U.S. Mail, 1962, уље на  
платну, 142,2 × 114,3 cm (56 × 45 in.)
Љубазношћу Blanton Museum of Art,  

The University of Texas at Austin, Gift of  
Mari and James A. Michener, 1968
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тех ни ке ко мер ци јал не умет но сти ко је су но ве у шта фе лај ном сли кар ству (San dler 
1988: 145). 

Нај ра ди кал ни ји при мер је Ен ди Вор хол (Andy War hol), ко ји на кон из бо ра пред-
ме та ко ри сти ре про дук тив ну ко мер ци јал ну тех но ло ги ју си то штам пе ко ју по том може 
би ло ко да пре у зме у ре а ли за ци ји или про из вод њи умет нич ког де ла (Lip pard 1969: 
9, 82). Та ко ђе, Лих тен штај но ва (Roy Li ec hten stein) упо тре ба ша бло на и умно жа ва ња 
емај ли ра них сли ка, или Ро зен кви сто ва тех ни ка бил бор да, го во ре о ко ре ла ци ји мо-
ти ва и ко ри шће не тех но ло ги је ко ја ис ти че ове умет ни ке као нај чи сти је пред став ни ке 
поп-ар та у Њу јор ку. Пре по зна то твр до је згро умет ни ка поп-ар та: Вор хол, Лих тен-
штајн, Ро зен квист и Том Ве сел ман (Tom Wes sel mann), од ли ку је и уво ђе ње де пер со-
на ли зо ва ног при сту па при ка за ном пред ме ту.

На тај на чин, по ме ну ти умет ни ци пра ве од лу чан ко рак да ље од Џе спе ра Џон са 
(Ja sper Johns), чи је се де ло, по себ но сли ке аме рич ке за ста ве, че сто пре по зна ва ло као 
ка ри ка ко ја отва ра пут ка умет но сти поп-ар та. Пред ме ти из ко мер ци јал ног све та 
по пут кон зер ви ко је Џонс ко ри сти, ни ка да, ме ђу тим, не гу бе „ар ти стич ке” остат ке, 
не по ста ју „пот пу но но ви”, пре у зе ти из ма сов не про из вод ње, са фа брич ких тра ка 
или ре клам них па ноа, не оди шу „ма сов ном аро мом” бли ској опи пљи вој ствар но сти, 
ти пич ној за поп-арт (Lip pard 1969: 78).

Ан дре је вић на сли ка ма ко је се при бли жа ва ју поп-ар ту раз ви ја спе ци фич ну ли-
ков ну, али и тех но ло шку ино ва ци ју. Ка ко то при ме ћу је Бар ба ра Ро уз (Bar ba ra Ro se), 
он ко ри сти раз ли чи те ефек те да на на из глед су здр жа ним, сми ре ним сли ка ма на пра ви 
ве ли ке кон тра сте. На при мер, сли ка њем air brush спре јом око пред ме та по пут по штан-
ских сан ду чи ћа он про из во ди ути сак тра ди ци о нал ног кја ро ску ра и пред ме ти ма даје 
пла стич ност, тро ди мен зи о нал ност, су че ља ва их са пло шно бо је ним по вр ши на ма и 
одва ја од њих (Ro se 1963: 58). Ан ре је ви ће ви ли ков ни кон тра пунк ти, ефек ти ко је про-
из во ди тех ни ком air brushа ка рак те ри стич ном за поп-арт, јук ста по зи ци ја гу стих и 
тан ких на но са бо је, као и суп тил на ди со ци ја ци ја из ме ђу мо ти ва ко ји сли ка, и на чи на 
на ко ји сли ка, на гла ша ва ју ње го ву спе ци фич ну по зи ци ју у умет но сти поп-арт ори-
јен та ци је ко ја се огле да и у ви зу ел ним али и вер бал ним „игра ма”, ка ко је то Ро уз лу-
цид но при ме ти ла (Ro se 1963: 58). Ан дре је вић, ме ђу тим, ни ка да не гу би го ди на ма 
гра ђен и раз ви јан ис тан ча ни сли кар ски сен зи би ли тет. Он увек оста је пре вас ход но 
сли кар ве ран тра ди ци ји пик ту рал но сти и „умет нич ког” у умет но сти и по то ме се 
ње го во сли кар ство раз ли ку је од по ме ну тог „твр дог је згра” поп-арт умет ни ка. 

По ја ва поп-ар та сво јим при сту пом са мом ме ди ју сли кар ства ру ши ус по ста вље-
не мо дер ни стич ке ка но не „чи сто ће у умет но сти” ко ју за го ва ра Кле мент Грин берг, и 
до во ди до пот пу не про ме не је зич ке па ра диг ме ко ју је ус по ста ви ла Њу јор шка шко ла. 
Ре цеп ци ја по зних фи ло зоф ских тек сто ва Лу дви га Вит ген штај на (Lud wig Wit tgen ste in) 
ко ји ин си сти ра на обич ном је зи ку, у пот пу но сти се по ду да ра са ста во ви ма умет но сти 
поп-ар та. Пре у зи ма њем нај ор ди нар ни јих пред ме та из сва ко днев ног жи во та обич них 
љу ди по пут су пе из кон зер ве, поп-арт од ба цу је ме та фи зич ке пре тен зи је ап стракт ног 
екс пре си о ни зма (Dan to 1998: 26).
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На том фи ло зоф ском, ан ти ме та фи зич ком ни воу чи та ња Вит ген штај на, Ан дре-
је ви ће во сли кар ство оста је у ре фе рент ном по љу поп-ар та. Ме ђу тим, он се ни ка да у 
пот пу но сти не иден ти фи ку је са им пер со нал ним и ре про дук тив ним умет нич ким 
при сту пом и тех ни ка ма/тех но ло ги ја ма ра да ко ји ус по ста вља ју во де ћи про та го ни сти 
ове тен ден ци је у Њу јор ку. Спе ци фич ност Ан дре је ви ће вог сли кар ског сти ла за пра во 
се очи та ва у укр шта њу еле ме на та аме рич ког ап стракт ног сли кар ства ге о ме триј ске 
про ве ни јен ци је с по чет ка ше зде се тих го ди на, ко је усва ја по до ла ску у Њу јорк, на пу-
шта ју ћи асо ци ја тив ну ап страк ци ју па ри ског пе ри о да, са мо ти ви ма ка рак те ри стич-
ним за умет ност поп-ар та.

Ерот ске ин си ну а ци је

Је дан од кључ них мо ме на та ко ји до дат но из два ја Ан ре је ви ће во сли кар ство тога 
пе ри о да су ерот ске ин си ну а ци је ко је при да је сти ли зо ва ним, ге о ме три зо ва ним и хлад-
но сли ка ним упо треб ним пред ме ти ма по пут по штан ских сан ду чи ћа. Ка рак те ри стич-
на је и игра ре чи ка да, на при мер, уме сто „U.S. Mail” (аме рич ка по шта) на по је ди ним 
сли ка ма с тим пре по зна тљи вим пред ме ти ма пи ше „U.S. Ma le” (аме рич ки му шка рац), 
или пак на зи ва сли ку Ma le Box.8 Та ко ђе, фа лу со ид ни об лик тог мо ти ва до дат но ирони-
зу је „ма чо” екс пре сив ни и ге сту ал ни стил у аме рич ком ак ци о ном сли кар ству. Дефини-
ци ја Бар ба ре Ро уз да су то „нај чи сти је пр ља ве сли ке” ко је је ви де ла на пра ви на чин 
опи су је контраст из ме ђу „то пло крв них” ерот ских при зву ка и „сте рил ног” на чи ног 
сли ка ња хлад ним бо ја ма (Ro se 1963: 58). 

У чи та вој се ри ји сли ка ко је Ан дре је вић пра ви по чет ком ше зде се тих го ди на, фалу-
со ид ни об ли ци до ми ни ра ју сре ди шњим по љем ге о ме три зо ва них ком по зи ци ја с чи-
стим бо је ним по вр ши на ма, као што је при мет но на сли ци End of Con tact (1962) (Сл. 2).9 
Слич не ко но та ци је са др же и сли ке с мо ти вом се фо ва ко ји по пут два ци лин дра асо ци-
ра ју на спо је не жен ске но ге Night De po si tory (1962). Ан дре је вић про ши ру је спек тар стили-
зо ва них пред ме та ко је сво ди на основ не ге о ме триј ске фор ме. Сли ка Exit (1964) (Сл. 3) 
та ко за по ла зи ште има ве ли ка вра та ави он ског хан га ра са цр ве ним све тлом упо зо рења 
на вр ху. Умет ни ко ва при кри ве на асо ци ја ци ја су, ме ђу тим, жен ске но ге и ме ђу нож је 
(Mi hić 2018; 2021 imejl). Још екс пли цит ни је ерот ске ко но та ци је мо гу се иш чи та ти на 
сли ци Con tact Unit (1962) (Сл. 4), где сти ли зо ва ни слот за уба ци ва ње нов чи ћа или жето-
на асо ци ра на жен ске ге ни та ли је. Ро уз ну ди дру га чи ју ана ли зу и интер пре та ци ју када 
твр ди да Ан дре је вић за пра во пре тва ра пол не ор га не у ге о ме три ју или пак да жен ски 
де ло ви по ста ју пре ки да чи за све тло као што је слу чај на сли ци Push (Ro se 1963: 58).

8 Ерот ске алу зи је иш чи та ва ју се та ко ђе и у на зи ви ма сли ка по пут Up per Screw, Night Screw, Uni ted 
De si res, Night De po si tory, итд. 

9 Број не сли ке из ове се ри је на ла зе се у ко лек ци ја ма аме рич ких му зе ја: Si ne Qua Non (1961), The 
Nel son-At kins Mu se um of Art; Pri va te In di ca tor (1961), The Ame ri can Uni ver sity Mu se um – The Kat zen Arts 
Cen ter; Mo nu ment to an Unk nown Sol di er (1963), Whit ney Mu se um of Ame ri can Art; Dri ver (1964), Por tland 
Art Mu se um; итд.
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Јед на од па ра диг мат ских сли ка ге о ме триј ске ап страк ци је, Uni ted De si res (1962), 
из ла га на на груп ној из ло жби New Work Part I ко ју је Бе ла ми при ре дио у Га ле ри ји Грин 
1963, упра во је при мер за ерот ске при зву ке и кар нал ност ко је Ан дре је вић при да је упо-
треб ним пред ме ти ма као што су ци лин дри се фо ва (Stein 2017: 185). Бе ла ми је по тен-
ци рао умет нич ке ра до ве са екс пли цит ним или при кри ве ним ерот ским са др жа јем,10 

10 По тен ци ра њу и да љем раз ви ја њу ерот ских ко но та ци ја у Ан дре је ви ће вом сли кар ству сва ка ко 
је до при не ло и Бе ла ми је во охра бри ва ње (Stein 2017: 321).

Сл. 2. Milet Andrejevic, End of Contact, 1962, уље на  
платну, 127 × 86,36 cm (50 × 34 in.) 

Вл. Mark Andrejevic

Сл. 4. Milet Andrejevic, Contact Unit, 
1962, уље на платну, око 142 × 58 
cm (56 × 22.75 in.). Љубазношћу 

Ahlers & Ogletree Auction Gallery, 
Inc. (Atlanta, GA, USA)
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што се укла па ло и у ши ри дру штве ни кон текст сек су ал не ре во лу ци је (Stein 2017: 181). 
Ан дре је вић та да из ла же са Лу ка сом Са ма ра сом (Lu cas Sma ras), Ја јои Ку са мом (Yayoi 
Ku sa ma) и Џор џом Си га лом чи ји су ра до ви на гла ша ва ли ат мос фе ру пу ну еро са која 
до ми ни ра из ло жбом. Уз уче шће До нал да Џа да, Де на Фле ви на, Ле ри ја Пун са (La rry 
Po ons) и Ро бер та Мо ри са, ова ам бле мат ска из ло жба исто вре ме но ан ти ци пи ра и нове 
тен ден ци је у умет но сти по пут ми ни мал-ар та и оп-ар та, као и пре те че кон цеп ту ал не 
умет но сти и то у тре нут ку ка да је поп-арт тек по чео да се про фи ли ше као јед на од 
до ми нант них по ја ва на њу јор шкој сце ни (Stein 2017: 181).

У ши рем кон тек сту аме рич ке умет но сти по чет ка ше зде се тих го ди на, чи ни ло 
се да је ап стракт ни екс пре си о ни зам већ де фи ни сао мо гућ но сти обра ћа ња те ле сном, 
ге сту ал ном и екс пре сив ном. По ста ви ло се, ме ђу тим, пи та ње да љег од но са пре ма том 
на сле ђу с ко јим су се су о ча ва ли умет ни ци ко ји сту па ју на њу јор шку умет нич ку сце ну. 

Сл. 3. Milet Andrejevic, Exit, 1964, уље на платну, 78,74 × 60,96 cm (31 × 24 in.)
Вл. Велизар Васа Михић
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Сл. 5. Milet Andrejevic, Private Indicator, 1961, уље и угљен на платну, 99,06 × 73,66 cm  
(39 × 29 in.) Љубазношћу American University Museum, Katzen Arts Center
Gift from the Trustees of the Corcoran Gallery of Art (Gift of David Bourdon)
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Је дан од мо гу ћих од го во ра очи та ва се у ан ти ге сту ал ном при сту пу.11 Те жња тих но вих 
тен ден ци ја у умет но сти да се од рек ну ста рих вред но сти, а да за др же при звук те ле-
сно сти, али у дру га чи јем се ман тич ком ко ду, ну ди ла је два мо гу ћа при сту па: да се 
те ле сном при пи ше не га тив на ре то рич ка вред ност – да се учи ни то ли ко обич ним да 
по ста је го то во не ви дљи во, или да се еро ти зу је као ап стракт на ана ло ги ја сек су а ли-
зо ва них об ли ка и сен за ци ја (Wag ner 1995: 12). Тај дру га чи ји при ступ за у зи ма Лу си 
Ли пард за го ва ра ју ћи ап стракт ну еро ти ку са вре ме не умет но сти и ис ти чу ћи „умет-
нич ку про дук ци ју ко ја при зна је лич ни и ул ти ма тив но ап стракт ни ква ли тет ерот ског 
ис ку ства” (Lip pard 1995: 221).

У се ри ју сли ка с мо ти ви ма нај у о би ча је ни јих, сва ко днев них пред ме та, вр ло све-
де ним, ге о ме триј ским и ми ни ма ли стич ким ли ков ним је зи ком, ко ји сва ка ко тре ба 
ди фе рен ци ра ти од ми ни мал-ар та, Ан дре је вић је уткао ерот ске ин си ну а ци је, као и 
суп тил ну иро ни ју. На при ме ру на чи на на ко ји Ан дре је вић ли ков ним је зи ком ар ти-
ку ли ше и дис крет но уво ди те ме еро са у свом ра ду упра во се очи та ва спе ци фи кум 
ње го ве по зи ци је из ме ђу умет но сти поп-ар та и до ла зе ћег ми ни мал-ар та као ре фе-
рент них по ља (Сл. 5). 

Епи лог

У тре нут ку ка да је ње го во пре по зна тљи во ап стракт но сли кар ство ге о ме триј ске, 
ми ни ма ли стич ке про ве ни јен ци је, с мо ти ви ма свој стве ним поп-ар ту би ва ло све за-
па же ни је на њу јор шкој сце ни, Ан дре је вић 1964. из не на да, на за пре па шће ње ко ле га 
умет ни ка, од лу чу је да пре ки не са та квим ли ков ним из ра зом. Ка ко сам умет ник ту-
ма чи, „од јед ном сам схва тио да ви ше не мо гу оп ста ти у ап страк ци ји” (He trich 1980). 
Њу јор шки уни вер зи тет га 1965. ан га жу је да пре да је сли кар ске тех но ло ги је, та ко да је 
го то во це лу ту го ди ну про вео ана ли зи ра ју ћи сли ке ста рих мај сто ра по му зе ји ма, не 
сли ка ју ћи уоп ште, док ни је по сте пе но од лу чио да на пра ви ко пер ни кан ски обрт и да 
за поч не се ри ју ре а ли стич них сли ка. Том од лу ком Ан дре је вић је из аван гард них умет-
нич ких кру го ва у Њу јор ку пре шао у пот пу но дру га чи ји умет нич ки ре ги стар ко ји се 
ка сни је ис кри ста ли сао као ре а ли стич но сли кар ство са сце на ма из њу јор шког Цен трал 
пар ка, али фун ди ра но на ми то ло шким те ма ма и ис ку ству ста рих мај сто ра Ни ко ле 
Пу се на (Ni co las Po us sen) и Пје ра Пи ви де Ша ва на (Pi er re Pu vis de Cha van nes), од но сно 
сли кар ство але го риј ског ре а ли зма, ка ко га је де фи ни сао Хил тон Креј мер (Kra mer 1985: 
244). Из та да шње екс пе ри мен тал не и ра ди кал не њу јор шке умет нич ке сце не ко ја је у 
пот пу но сти про ме ни ла је зич ке па ра диг ме у умет но сти ше зде се тих го ди на ета блира-
ју ћи по ја ве по пут хе пе нин га, поп-ар та, ми ни мал-ар та, оп-ар та, harded ge сли кар ства 
про це су ал не умет но сти, ленд-ар та, кон цеп ту ал не умет но сти итд., и из не дри ла не ка од 
нај зна чај ни јих име на свет ске умет но сти дру ге по ло ви не XX ве ка, он ула зи у сфе ру 
умет но сти ко ја је та да ока рак те ри са на као кон зер ва тив на а по том је ин кор по ри ра на 

11 Тер мин Ир ви на Сен дле ра.
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у ши ро ко по ље пост мо дер не умет но сти, и спе ци фич но ар ка диј ске тра ди ци је у аме-
рич ком ре а ли стич ном сли кар ству (Jencks 1987: 158). 

На пу шта ње спе ци фич ног и у умет нич ким кру го ви ма це ње ног при сту па сли-
кар ству, као и од би ја ње да при сту пи га ле ри ји Леа Ка сте ли ја, ути ца ло је на још је дан 
у ни зу ра ди кал них ре зо ва у Ан дре је ви ће вом ства ра ла штву ко ји га уда ља ва од та да 
кључ них то ко ва њу јор шке умет нич ке сце не. Ти ме се за о кру жу ју кра так пе ри од и јед-
на ко хе рент на це ли на у опу су умет ни ка оме ђе на го ди на ма пр вих и по след њих сли ка 
та квог сти ла, да кле од 1961. и пр ве са мо стал не из ло жбе у Га ле ри ји Грин, па до 1964. 
До ме те те се ри је сли ка тек тре ба те мељ ни је ис тра жи ти и кон тек сту а ли зо ва ти у окви ру 
аме рич ке и по себ но њу јор шке умет но сти то га пе ри о да ко јој у сва ком по гле ду припа-
да. При то ме, тре ба има ти у ви ду и сли кар ски сен зи би ли тет и тем пе ра мент ко ји је 
Ан дре је вић ду го го ди шњим ра дом раз ви јао у Бе о гра ду и по том Па ри зу. Због то га је 
и ње го ва по зи ци ја спе ци фич на за ми ље у ком се на шао, и по ред уста но вље них и од 
аме рич ких кри ти ча ра ва ло ри зо ва них стил ских од ли ка ко је су свој стве не сли кар ству 
ге о метриј ске ап страк ци је с јед не, и поп-ар та с дру ге стра не, овај мо жда и кљу чан пе-
ри од у Ан дре је ви ће вом ства ра ла штву оста је увек „из ме ђу”, и на руб ним тач ка ма по-
ме ну тих по ја ва. Праг ма ти зам у аме рич кој фи ло зо фи ји, ко ји се че сто од сли ка ва и у 
умет нич ким по ја ва ма у тој зе мљи, као и им пер со нал ни при ступ сли кар ству, ни је ни-
ка да у пот пу но сти по ста ла и од ли ка Ан дре је ви ће вог ства ра ла штва за ко ји је кљу чан 
„сли кар ски нерв” и чак инту и тив но ре а го ва ње на но ву сре ди ну и ли ков не по ја ве која 
је из не дри ла у том пе ри о ду по чет ком ше зде се тих го ди на. Мо жда би за то мо гло и да 
се за кљу чи да је за јед нич ки имен и тељ и је дан од по ла зи шних мо ти ва у свим фа за ма 
и раз ли чи тим стил ским опре де ље њи ма Ми ле те Ан дре је ви ћа за пра во ур ба ни пеј заж, 
са свим спе ци фич но сти ма и де та љи ма гра до ва и ли ков ним сце на ма (од Бе о гра да, 
пре ко Па ри за до Њу јор ка) где је гра дио сво је то ли ко раз ли чи те сли кар ске је зи ке, 
по ку ша ва ју ћи да се при ла го ди ам би јен ту у ко ме се об рео. 

Ме ђу тим, у све ак ту ел ни јим ре ви зи ја ма исто ри је умет но сти и ис тра жи ва ња гло-
бал не ди мен зи је тен ден ци ја као што је то умет ност поп-ар та, али и мно ге дру ге, о 
че му све до че и број не из ло жбе,12 све ви ше се ре ва ло ри зу ју апарт не и боч не по ја ве 
чи ји зна чај и ли ков ни до мет тек тре ба ис тра жи ти.13 У том све тлу тре ба по сма тра ти 
и овај осврт на спе ци фи чан и ау тен ти чан сли кар ски стил ко ји је Ан дре је вић раз вио 
у крат ком пе ри о ду, ко ји сва ка ко за вре ђу је да ље ана ли зе и вред но ва ње. 

12 The World Go es Pop – Ta te Mo dern 2015/2016; In ter na ti o nal Pop, Phi la delp hia Mu se um of Art, 2016, 
Lud wig Go es Pop + The East Si de Story, Lud wig Mu se um Bu de pest, 2015/2016, итд. 

13 При мер у сли кар ству ге о ме три зо ва не, ми ни ма ли стич ке про ве ни јен ци је де ло је Мај ро на Ста у та 
(Myron Sto ut) ко је се да нас иш чи та ва као спо на из ме ђу ап стракт ног екс пре си о ни зма и ми ни мал-ар та.
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Zo ran Lj. Erić
BET WE EN POP ART AND GE O ME TRIC AB STRAC TION: 

MI LE TA AN DRE JE VIĆ’S PA IN TING IN NEW YORK FROM 1961 TO 1964 

Sum mary

The subject of the study is the first phase in the American period of Mileta Andrejević, starting 
from 1961 until 1964, when he stopped using a specific painting style between pop art and geo-
metric abstraction. The reason for researching the works of this artist, mentioned only sporadically 
in Serbian historiography as a member of the Zadar group, is the need to revalue his historical sig-
nificance. A particularly important period of his work is the collaboration with Richard Bellamy, who 
introduced him to the circle of artists who changed the language paradigms of art in the USA in the 
early 1960s – such as pop art, hard-edge painting, and minimal art – antagonizing the dominant 
abstract expressionism. Andrejević’s reduced and geometricized painting with motifs from everyday 
popular culture but also with specific erotic innuendo entered American art history at that moment. 
The goal of this study is to analyze Andrejević’s painting style of this short period of his creativity 
insufficiently covered in the history of Serbian art.

Keywords: Mileta Andrejević, associative abstraction, pop art, geometric abstraction, Green 
Gallery.
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