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Завичајни музеј Рума, од 1995. непосредни организатор Ликовне колоније „Борковац“, ове, 2017. године
по 45. пут је окупио уметнике - ликовне ствараоце. То је
четврти сазив у непрекинутом низу који доследно прати
концепцијско опредељење „нове серије“, прокламовано и
успостављено 2014. године. Tада смо били, као што смо и
сада уверени, да је после готово четири деценије интензивне уметничке излагачке активности (поред свих осталих музеолошких садржаја) у окриљу ове установе, упркос сукцесивним осцилацијама услед неминовне биолошке смене генерација, дефинисан одређен компактан
круг зреле и еманциповане публике која је спремна да
прихвати аутентичну ликовну презентацију текућих, савремених уметничких пракси.
Након окупљања уметника слободног, интуитивног исказа, из круга тзв. „аутсајдер уметности“ 2014,
затим истакнутих стваралаца фотографског уметничког
медија 2015, па аутора који у ликовном раду негују различито дефинисану стилску поетику геометријских и
геометризованих форми 2016, ове године су заједнички
стварали уметници који су у својим конструктивним тродимензионалним радовима, формом на трагу традиција
авангардних ликовних дадаистичких манифестација: редимеида и асамблажа.
Као и претходна три, и овај сазив реализованим
делима потврђује и сведочи о почецима и првој половини
претходног века као захукталој оригиналној, креативној
стваралачкој лабораторији, непресушном исходишту готово свих актуелних токова савремене уметности.

Дадаизам је један од првих модерних глобалних
уметничких покрета 20. века, који преноси уметнички израз у сферу провокативног деловања. Настанак овог покрета узрокован је дубоким разочарењем у до тада важеће
цивилизацијске принципе и духовне вредности које је
Први светски рат разарањима, нехуманошћу и крволочношћу развејао у ништавило. Дадаисти су усмерени
укупно друштвено антисистемски а посебно отворено антибуржујски, дају предност ирационалном над рационалним и декларишу се као анархисти. Изражавају се у
више различитих уметничких дисциплина: књижевност,
музика, различите форме ликовности, негирајући и
омаловажавајући укупан дотадашњи концепт уметности.
Заговарају деструкцију традиционалних вредности, иронију, парадокс, гротеску - величају нагоне и нихилистичке поступке, подразумевајући изазивање шока код
публике као једног од својих важних крајњих циљева.
Резултат свог деловања директно сврставају у контекст
„антиуметности“ чији су принципи јасно усмерени против изразитог лицемерја и контрадикторности између
животне праксе и традиционалне уметности у којој влада
неподношљива „хармонија и лепота“.
Покрет је 1916. године основала група уметника
из различитих земаља: Немачка, Румунија, Француска песник Тристан Цара (Tristan Tzara, 1896-1963), сликар,
вајар и песник Ханс Арп (Jean Arp, 1887-1966) - сл.1 и
сл.2, песник Хуго Бол (Hugo Ball, 1886-1927), Рихард
Хилсенбек (Richard Huelsenbeck, 1892-1974), који су се
као противници апсурда рата склонили у неутралну
Швајцарску, у Цирих. Име су одабрали без икаквог значења и смисла, случајно изабравши страницу немачко-

француског речника са појмом у форми дечијег назива за
играчку - дрвеног коњића за љуљање. Своје представе:
плесне, музичке и литерарне наступе и перформансе одржавали су у ноћном клубу „Кабаре Волтер“. У Америци
су идеје покрета развили песник и сликар Марсел Дишан
(Marcel Duchamp, 1887-1968) – сл. 3-6, Франсис Пикабија
(François Marie Martinez Picabia, 1879-1953) – сл.7-8 и
авангардни фотограф, режисер, скулптор и сликар Ман
Реј (Man Ray - Emmanuel Rudzitsky, 1890-1076) – сл. 9-10.

поведањем бесмислица и друштвено-политичким ставовима, иако веома краткотрајан (у изворном облику трајао
је свега око шест година, 1916-1922), дубоко је утицао на
многа књижевна и уметничка кретања у 20. веку (поп-арт,
Флуксус, хепенинг, концептуализам, конкретна поезија ...).

Сл. 4.
Сл. 6.
Сл. 3.
Сл. 1.

Сл. 2.

Дела која је остварио дадаизам уствари су восмислене представе свакидашњих предмета који су експонирани на начин који им мења првобитну функцију и смисао постојања и даје им нову, битно другачију димензију.
Покрет је утицао на формирање надреализма, који ће
прихватити многи дадаисти као свој наредни, логичан корак у уметничкој пракси. Радикалним стваралачким
принципима, срачунатој ирационалности, ватреним про-

Сл. 5.

Сл. 8.

У конкретном, ликовном смислу, поступак редимеида (ready made - готови предмети) се састоји у извођењу из
уобичајеног контекста и редефинисању као уметничког дела
тривијалних производа људског
рада и свакодневних предмета.
Узвишени процес стварања дела
који је наглашавао генијалност
аутора и материјализовао продукте потврђених естетских
вредности, замењен је чином
Сл. 7.
преименовања и проглашавања
неуметничког предмета естетски незанимљивим уметничким делом. То је суштински
критички гест који је из основа пољуљао дотадашњу
представу уметничког стварања и омогућио формирање
новог принципа по коме је редимеид обележен као окос-

ница промене статуса уметничког дела. Израз је први
употребио Марсел Дишан 1913. године објашњавајући
поступак стварања својих дела пред збуњеном и револтираном публиком и критиком.
Асамблаж се по основној идеји надовезује на колаж, с тим што је колаж углавном дводимензионална техника а асамблаж подразумева обавезно увођење треће,
просторне димензије. То је вајарска техника употребе
различитих, најчешће неуметничких материјала и њихово склапање у просторну целину. Порекло појма везује се
за француског авангардног сликара и вајара Жана Дибифеа (Jean Philipe Arthur Dubuffet, 1901-1985) – сл. 11, 12,
аутора помињаног у вези са настанком и оснивањем покрета Сирове уметности – „Арт Брут“ после Другог светског рата. Свакако да он постоји без дефинисаног имена и
од раније, од почетка 20. века: кубистичких кола-жа, Пикасових раних конструкција и дадистичких предмета.
Сл. 9.

Сл. 10.

Сл. 11.

Сл. 12.

Занимљив огранак асамблажа је тзв. старежна,
отпадна скулптура („junk sculpture“), која инсистира на
отпацима цивилизације и претвара их у уметничко дело
селекцијом, реорганизацијом или презентацијом без
коментара. Добија име у текстовима британског историчара уметности и кустоса Лоренса Аловеја (Lawrence
Alloway, 1926-1990) а један од првих аутора који ствара у
овом маниру је уметник из Тексаса Роберт Раушенберг
(Robert Rauschenberg, 1925-2008) - сл. 13,14. пред збуњеном и револтираном публиком и критиком.
Дадаистички покрет није заобишао уметничке
кругове наших простора. Као део европског, југословенски дадаизам или „југо-дада“ окупио је групу младих
уметника око песника, критичара, новинара и сценаристе
Драгана Алексића (1901-1958) – сл.15, прашког студента
славистике. Прво удружење основано је у Винковцима, са
истакнутим члановима: Антуном Милинковићем, Драганом Сремцем, Славком Шлезингером, Михајлом Пет-

ровим, Видом Ластовим... а у Загребу је основан Дадаистички клуб. Алексић је сарађивао са часописом „Зенит“
Љубомира Мицића и многим европским часописима
сличног профила а издавао је и сопствене часописе („Дада-Танк“ и „Дада-Џез“)..

Сл. 13.

Сл. 14.

Учесници 45. сазива Ликовне колоније „Борковац“, шест вајара и по један сликар и графичар, за недељу
даа заједничког рада и дружења створили су укупно 35
дела која су по свом естетском надахнућу у блиској стилској вези вези са знаменитим делима из прошлости. Сви
они определили су се за рециклажу углавном металних

елемената које су у нове, маштовите и духовите, ансамбле спајали варилачким или неким сличним поступком. Овога пута, наши савремени уметници, у сасвим другачијем друштвено-политичком миљеу од својих претходника од пре једног века, позабавили су се
решавањем естетских просторних проблема, тек повремено, ретко - у неком наслућеном визуелном цитату,

Сл. 15.

рефлектује се дух оних историјских тренутака и дела
која су обележила епоху и дубоко утрла пут неспутаном, ангажованом, широко отвореном стваралаштву.
Драгомир Јанковић

Бранислав Црвенковић, Рума
Нови Сад, 1978.
Вајарство на ФПУ Београд 2004.
Три самосталне и више
десетина колективних изложби.
Награђиван.

Микрокосмос, метал, Ø 48 цм

Играчке-пљачке, пластика, в=15 цм

Вукашин Миловић, Београд
Андријевица (ЦГ), 1962.
Освајање простора, метал, в=55,5 цм
Канџа, метал, в= 60 цм

Грађење простора, метал, в=29,5 цм

Вајарство на ФЛУ Београд и
последипломске студије 1990.
Доцент на ФПУ Београд.
Више десетина самосталних и
групних изложби
у земљи и иностранству.
Известан број скулптура
реализован у јавном простор.
Награђиван.

Жељко Радић, Рума
Рума, 1967.
Зидно сликарство-конзервација/
рестаурација 1995. и
последипломске студије мозаик на ФПУ Београд 1999.
Десетак самосталних и исто
толико групних изложби
у земљи и иностранству

Брусхалтеризам, стакло, дрво,
метал, 36х31 цм

Револуција и Карикенамарике,
стакло, дрво, метал, 36х31 цм

Купаћикостимизам, стакло,
дрво, метал, 36х31 цм

Револуционарно отпадање,
стакло, дрво, метал, 36х31 цм

Птица 2, метал, в=52,5 цм

Милош Раденковић, Београд
Ниш, 1977.
Вајарство и магистарске студије
на ФПУ Београд 2006.
Уметнички сарадник на ФПУ.
Три самосталне и више десетина
колективних изложби.

Круна, метал, в=56цм

Птица 1, метал, в=52 цм

Рак самац, метал, в=35 цм

Метаморфоза животиња, метал, в=76 цм

Милош Шарић, Београд
Лесковац, 1991.
Вајарство ФУ Приштина 2014.
мастер-примењено вајарство
ФПУ Београд 2015.
докторант – примењена ум.
и дизајн,
примењена скулптура на
ФПУ Београд.

Двоколица, метал, в=21,5 цм

Просторни цртеж 1,
метал, 97х120 цм

Миодраг Млађовић, Београд
Жеровница,
Кос. Митровица, 1960.
Графика на АЛУ Приштина 1983.
Последипломске студије на
ФЛУ Боград 1985.
Ванредни професор на
ФЛУ Београд.
Више десетина самосталних
и преко 200 групних изложби
у земљи и иностранству.
Награђиван.

Просторни цртеж 2,
метал, 128х198 цм

Газела, комб.материјали, в=50 цм

Славко Живановић, Београд
Перлез, 1961.
Кондор, комб.материјали, в=43 цм

Вајарство и последипломске
студије на ФЛУ Београд
Доцент на Катедри за вајарство
АУ Нови Сад.
Више самосталних и колективних
изложби у земљи и иностранству.
Известан број скулптура
реализован у јавном простору.
Награђиван.

Рода, комб.материјали, в=106,5 цм

Ништа без ноге...,
комб.материјали, в=75 цм
Ништа без руке...,
комб.материјали, в=39 цм

Акваријум, стакло, в=51 цм

Кобра, комб.материјали, в=68 цм
Жаба, комб.материјали, в=11 цм

Пуж, метал, в=12 цм

Врло перспективна колица, метал, в=86 цм
Комарац, комб.материјали, в=44 цм

Пауци (3 ком), жица од кишобрана
и други материјали

Цртеж са огледалом, дрво, жица, стакло, 75,5х197

Томислав Тодоровић, Београд
Сибница, 1948.

Складиштење светлости,
метал, стакло, в=50 цм

Вајарство на АЛУ Београд 1972.
Редован професор на АУ Нови Сад.
Више десетина самосталних и
више стотина колективних изложби
у земљи и иностранству.
Награђиван.

Скок, комб.материјали, в=97,5 цм

Кишни дан, метал, жица, стакло, в=208 цм

Једногласном одлуком жирија у саставу:
мр Вања Јовановић, сликар-конзерватор,
Љиљана Војводић, вајар и
Драгомир Јанковић, историчар уметности-музејски светник
Плакета са ликом Миливоја Николајевића 45. ликовне колоније „Борковац“ 2017. године
додељује се

мр Славку Живановићу
академском вајару из Београда
Жири је пред собом имао низ квалитетних остварења која генерално могу да се сврстају у две категорије:
једној припадају дела у којима аутори дате, готове индустријске продукте разлажу до непрепознатљивости
првобитног облика и транспонују, вешто их инкорпорирајући у форме актуелних личних стилских опредељења, а у
другој су радови који задржавајући затечени облик, комбинују различите предмете и материјале надграђујући,
допуњујући и додајући им нови смисао. Оба поступка донела су бројна уметнички и естетски зрела и оригинална
дела (посебно прва наведена категорија). Ипак, чланови овогодишњег жирија више су обратили пажњу на радове из
друге категорије, јер су, не само формално, директније кореспондирали са историјским делима која су била повод за
конкретно тематско опредељење организатора.
У изузетно озбиљној, компетентној уметничкој конкуренцији за годишњу награду Ликовне колоније
„Борковац“, Плакете са ликом Миливоја Николајевића, вајар мр Славко Живановић се посебно издваја инвентивном
и духовитом употребом понуђених готових материјала и предмета.
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