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УМЕТНОСТ РАДОВА У СТАКЛУ
Музеју у Ужицу припала је част: да у њој први
пут излаже уметник који је у овом граду дуго
живео, али је то било време када је Александар М. Лукић радио неки други посао, далеко
од уметности, а и сам се није надао да ће простор ужичког музеја једног дана пунити делима сопствене уметничке провенијенције. Већ
сада, коју деценију након одласка из Ужица,
Лукићеви радови заступљени су у галеријама
и музејима широм Србије, а употребним, декоративним и чисто уметничким предметима
представио се и у Европи, уврстили су га међу
600 уметника који стварају препознатљива
дела у стаклу, на светском нивоу, а у каталогу
америчких историчара уметности Данијеле
Крачун и Чарлса Мек Фадена његови радови
су заступљени на чак три странице обимне
књиге посвећене ствараоцима у стаклу из читавог света; поред храмовне уметности у којој
је остварио широк дијапазон радова у витражу, витражима је опремио неколико познатих хотела у свету, декорисао раскошне виле
савремених богаташа у земљи и иностранству, употребним предметима примењене
уметности у стаклу украсио је многе домове,
галерије, пословне амбијенте: то су кандила,
лампе, а последњих година све чешће ради
комаде пуне пластике у стаклу, права вајарска ремек-дела. Многе од тих радова имаће
прилике да виде и посетиоци Музеја у Ужицу,
на овој изложби. На тај начин, у будућности
ће историчари уметности имати прилику да

пишу и оцењују Александра М. Лукића као
уметника свестраног интересовања у области која је вековима егзистирала на граници
између занатских вештина и уметничке инвентивности према којима овај уметник показује
изузетну склоност и способност да их на себи
својствен начин надахне емоцијом и обезбеди
њихово трајање.

Прозор 06, 23 х 8 cm, 2013.

Љубичаста измаглица,
35 х 30 х 31 cm, 2007.

Уметност радова у стаклу код нас није нарочито
развијена – обично школовани, млади уметници
застану пред чисто финансијским проблемима.
Радити са стаклом подразумева, поред физичке
кондиције, адекватну опремљеност радионица,
стално усавршавање. Предмети који су овде
изложени сврстани су у тематске циклусе према њиховој намени, времену када су настали и
простору коме су намењени. У свима доминира
чињеница да је Александар М. Лукић уметник
великог формата, стилски и тематски свој у потпуности, бескомпромисни истраживач домета
материјала у коме ради и презентер његових
могућности. У тој области он не тражи искуство
других, од почетка је ишао својим путем па, иако
се у витражима (али само оном делу који се
односи на храмовну уметност), можда мало наслања на традиционално искуство византијских
и готичких мајстора, своју самосвојност надокнађује у вајарским радовима у стаклу, формама
пуног, вишедимензионалног изгледа у којима
достиже врхунац технике, дајући им смисао
кроз надахнуте облике, формате и мајсторску
изводљивост. Време у коме ствара Александар М. Лукић захтева што више иновативности,
препознатљиве имагинације као и и разбијања
давно утврђених стандарда, са одређеном дозом како песничке тако и мајсторске предиспозиције, на путу стварања новог човека. Једном
приликом је велики уметник, Оља Ивањицки,
изјавила: „За мене је стварање само пут да на
крај свог живота не стигнем празна срца“ – са
уметношћу Александра М. Лукића кроз живот
идемо радошћу испуњени и ми, његови савременици! Честитам!
Септембар 2015.
Славица Винчић, историчар уметности

Прозор 06, 35 х 23,5 cm 2012.

Strings 01, 66 х 23,5 cm 2011.

Војводина II, 2011, детаљ

Александар М. Лукић, рођен 1964. године у Сремској Митровици. Живи и ствара у Суботици.
Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине од
2008. године, у секцији примењено сликарство, област витраж.
Уврштен међу 108 уметника из света који користе стакло као материјал, у монографији
Креативно стакло, аутора Данијеле Крачун и Чарлса Мек Фадена (Creative Glass, Schiffer Publishing LTD, USA, 2010).
Уврштен међу 400 уметника у Атласу ликовних уметника примењених уметности и
дизајнера Србије – 21. век, аутора Слободана Малдинија и Софије Ланцош Малдини, 2014. године.
Године 2013. објављена је монографија Витражи и фузионисано стакло, у којој су
представљени уметнички радови Александра М. Лукића и његови радови у области сакралне,
примењене и декоративне уметности.
Излагао је на бројним групним изложбама: Нови Сад 2007, 2008, 2009, 2011. и 2014, Суботица
2008. и 2009, Горњи Милановац 2010. и 2015, Београд 2013. и 2014, Панчево 2014, Опленац 2014,
2015, Андрићград 2015. године.
Најзначајније самосталне изложбе: Галерија Мацут, Нови Сад, 2007, Студио М, Нови Сад 2008,
Галерија С, Кикинда, 2009, Галерија Форма, Нови Сад, 2010, Мала галерија Градске библиотеке,
Суботица, 2011, Градски музеј Суботица 2014, Народни музеј Панчево, 2014. године.
Изложба у Народном музеју Ужице је Лукићева 12. самостална изложба.
Радови галеријског формата Александра М. Лукића налазе се у приватним збиркама у Србији,
САД, Канади, Аустралији, Немачкој, Аустрији и земљама у окружењу.
Изведени радови на објектима сакралне и профане архитектуре:
Витражи у Храму Св. пророка Илије, Палић, 2007-2014, у Спомен-храму Св. Тројице, Теслић,
(Република Српска), 2010; у Храму Св. Стефана Лазаревића, Бачка Топола, 2015.
У протеклој деценији Александар Лукић извео је и радове декоративне и примењене
уметности (техника витража и фузионисано стакло) у преко 20 стамбених простора у Србији и
околном земљама; у пословним просторима, атељеима, хотелима и ресторанима у Србији; у
ресторану у Сојзаху (Швајцарска).
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