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ВАЈАР ВЕЛИМИР КАРАВЕЛИЋ – КАРАВЕЛА
Када се нађем пред овако моћним делом насталим нигде и ниоткуда посматрано неким мундијалистичким очима – онда се сетим и зовем у помоћ Ива Андрића
који каже: „Време је за љубав исто што и ветар за ватру,
малу гаси а велику пали.“ Мислим да ово важи и за додсадашњи живот и дело вајара Велимира Каравелића, бившег професора пожешке гимназије.
Уметничко дело може настати за пар минута, али
и после неколико деценија, векова, па чак и миленијума. Велимира Каравелића познајем као уметника још
од прве године заједничких студија на уметничкој академији у Приштини 1973. године, и тада је био, како се
то каже „осуђен на успех“, талентован, радан и истрајан.
Код њега је срећом било доста праве и истрајне љубави
према уметности, а мало лошег ветра. Скрајнут у пожешку провинцију, затворен у професуру, он се није угасио.
Напротив, потврдио је једно друго правило нашег драгог
професора историје уметности, доктора Лазе Трифуновића (како смо га из милоте звали), да уметност настаје
баш из вишка емоција а мањка могућности. Уметност и
није чедо комфора, среће, већ најчешће обрнуто – чедо
немира, неприхватања или непристајања.

Добар цртач са изразитим нервом, личним рукописом, са савршеном оптичком и нервном структуром и
координацијом, овај уметник приступа цртежу, мотиву,
форми, аналитички а изражава је синтетички. Његов цртеж је сочан, барокно виртуозан, његова синтетичка линија форме јасна је и прецизна у првом појмовно-предметном плану, па је он тек онда оркестрира лирским и
барокним пуњењем – тачкицама, испрекиданим пицикатима или пијанисимима до одумирања у времену и простору а у присуству сведока – ока посматрача. Његов је
цртеж лирски па тек онда постаје драматичан, али никако није трагичан, бруталан и ништаван. Он погледа у амбис, понор ништавила али не рони у њега. Његова свест,
његов уметнички ерос је у соларном принципу мушког.
Форма као формирање свести о свету и себи, а уметничко дело као носилац свести уметника о вези материјалог, саме форме материје и духовног, овде су се потпуно сјединили у самом делу – скулптури, у идеју лепоте
и идеалног (свако идеално је пут ка богу). У самом феномену уметника Велимира Каравелића и његовог дела
истичу се три стања или три нивоа појаве. Спољашњи
свет натуралности, појавни и мотивациони: жене, људи,
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животиње, историјске личности и сам жанр. Други начин појавног уметничког бића је његов унутрашњи свет
доживљавања и изражавања. Он припада синтетичком,
реалном и фигуративном типу ствараоца. И трећи ниво
је сам ликовни, односно, уметнички вајарски језик. Мислим да је овде кључни моменат његов уметнички језик.
Уметности није важно шта него како. Биће уметности
лежи у његовом језику, значи у начину изражавања, приказивања, остваривања. Формирајући скулптуру у мермеру најтежим начином принципом одузимања супротно начину додавања (рад у меким материјалима, глини,
воску...) вајар Велимир Каравелић се доказује као зрео
и апсолутно суверен вајар форме у најчистијој и најфинијој материји у вајарству – у мермеру. Гледајући његове
скулптуре иако камерне по формату, оне остављају утисак монументалног. Он као да је целога живота сабијао и
носио некакав тотемски терет и набој у себи па га сада
само претовара, истовара и похрањује у своје форме породиља, жена, мајки, монаха, бикова, овнова, птица или
историјских личности. Његов хуманистички приступ животу, материнству, мајци као полазишту и монаштву као
исходишту и путу ка посвећењу са упливима митског и
паганског преко анималног је само квалитет више у ши-

рини његове духовне опсервације као човека логоса,
на једној страни, и уметника танатоса, на другој страни.
Еротизоване форме доведене до распрскавања он на неким местима врло вешто утеже лиризмом цртежа, ужета,
сајле, траке, што хипнотички смирује узбуђење посматрача и све на неки вешт начин правог заводника чини
скоро ангажованим и рекао бих доводи до свакидашњег
жанра. Минимум интервенције на пренапрегнутој форми доноси максимум осећајности и сугестивности. Његово дело није никада и нимало литерарно, дескриптивно нити илустративно. Оно је увек довољно јако, јасно и
убедљиво као чиста скулптура. Он поштује свој принцип
синтетичке скулптуре и када ваја Карађорђа, кнеза Лазара, берачицу малина или птице. То би биле одреднице
визуелног утиска произашле из синтетичког и херметичког Каравелиног приступа вајарству као чину, занату и
делу као посреднику између природног, уметничког и
комуникацијског.
Овде бих желео посебно да нагласим, по мом личном осећању, најпоетскије и уметнички најделикатнији
однос између мотива у физичком персоналном виду и
његовог транспоновања у уметничку форму. Његова
природна форма, појава човека, доведена је самог појма
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или симбола. У његовим приказивањима монаха, или самог Светог Саве, Светог Симеона, као да је отпала, отрулила сва она телесина, сва она небитна телесност а остао
само усправан дух, сам свој симбол.
То је онај минимум појавног, материјалног, физичког потребан да се доживи, докучи у свести сам појам
монаха, Светог Саве или Симеона, али само као они, а
не неко други. То је она мера коју имају ретки уметници,
да апстракцијом дођу до дефиниције. Оно не тоне у ми-

стицизам, не губи се у митологији, већ чврсто и стабилно стоји у свом свету, у свету свога наслеђа и видокруга,
топлине и поетике, мајке, оца, деце, жене, светих отаца,
пуноће и мекоће мириса и слатких омама праеротских
стања свести, облине, шупљине, пуног и празног, споља
и изнутра, његове метохијске земље и проклетијске свести, жене као форме, а свести као линије или њене судбине.
Обрад Б. Јовановић

ПУТНИЦИ И ДУХОВНИЦИ ВЕЛИМИРА КАРАВЕЛИЋА
Заснивајући свој рад на искуству модернизма, Велимир Каравелић ствара снажне облике у камену, кроз
фигуре језички сведених, стилизованих, али наглашено
сензибилних физиономија. Телесни став Каравелићевих
људи и жена, који одаје раскош интелектуалне снаге или
привидну умиреност у средишту екстремног физичког
напона, природно је определио уметника за једну од најфинијих материја скулптуре – мермер – који омогућава

контраст углачаних површина порцеланског сјаја, и богате, неравномерне фактуре.
Каравелић, постављајући у галеријском простору
фигуре монаха, монахиња и мајки, путника, уморних или
на предаху, замишљених, напрегнутих или смирених,
гради снажан утисак монументалности замисли и форме,
иако су димензије ових скулптура невелике.
У монументалности Каравелићевих скулптура
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налазимо суптилни поетски садржај, који се, ослобођен
дескриптивности, чита као знак. Истовремено уметник,
ослобађајући мермер у чврсто саздану и јасно омеђену
фигуру, дефинише унутрашње, невиљиве, или тек наговештене форме, као језгра садржаја скулптуре – овим се
Каравелић сврстава у низ оних мајстора мермера, који
су дефинисали историју скулптуре, од чудесних кикладских идола, преко класичних и барокних узлета, па све
до савремених експеримената.
Освојивши речитост мермера, Велимир Каравелић је сажео причу ових простора у историју сеоба, кроз

које је духовно наслеђе опстало као стожер расејања.
Рођен и одрастао у Метохији, Каравелић је у своје
дело уградио снажан импулс културне и националне
традиције. Оно, међутим, што ову изложбу најпре чини
значајном, је дар да суштину традиционалне духовности
ових простора изрази самосвојним, савременим ликовним језиком скулптуре, утемељеном у естетици сведених форми, загледан у пут испред себе.

„Као типично ретрогардни (не и ретроградни)
Каравелић је пријемчив за све вредности високог модернизма. Фигуре су му нереалистично стилизоване,
обрада камена у техничком али и у естетском смислу
модерна, намерно неуједначена. Јасно се разликују овлаш обрађене површине мање значајних детаља од оних
који су изглачани до перфекције и тиме истичу примарност доминантних сегмената форме. Каравелић воли ка-

мен, најрадије ваја у мермеру, што треба разумети као
самосвесну ретрогардну диспозицију а не као анахрону
носталгију за старим вајарским техникама. Фигуре су му
на граници између минијатуре и средњег формата, али
својом пластичном структуром стварају утисак монументалности.”

Катарина Доганџић-Мићуновић

Ђорђе Кадијевић

ПУТНИЦИ
(...) Уз ове глатке и меке, изнутра динамизиране
пнеуме, један по начину обраде камена истоветан, мада
суштински опречан циклус портрета, изронио је са светом усправних или краљевски – седећих ликова.
То су индивидуалне монаде праслика очинских
фигура духовника – монаха, свештеника, песника, научника... Дефинисане суптилном и изузетно чврстом карактерном линијом рукописног меандра бочне силуете, у
једва приметном контрасту са паралелном, унутар саме
форме подвученом линијом савршено окомите нити у
ткиву каменог епидерма, групе ових фигура откривају
динамизам потпуно другачијег унутарњег набоја. „Спољ-

на”, жестоко „повучена” крива, загребана не у камену
него у простору самом, држи непоколебљивом снагом
целокупну експресију дела, а у ишчитавању, полазни је
знак сваког даљег кретања унутар слојева ликовне илузије.
Колористички ефекат белог, остаје у целој концепцији изложбе доминантан визуелни хоризонт. „Близу” погледу који их свеобухватно прима и уосећава и истовремено неухватљиво далеке, наглашено минимализоване,
форме су обухватне присном мером емоције одраслог
док обгрљује тело детињег бића.
Љиљана Николић

Велимир Каравелић, основне студије завршио је 1977.
године на Академији уметности у Приштини, у класи
професора Светомира Арсића Басаре. Магистрирао на
Факултету примењених уметности у Београду 1998. године. Члан је УЛУС-а.
Групне изложбе: Приштина, Београд, Нови Сад, Крагујевац, Лесковац, Куманово, Скопље, Пожега, Ариље, Косјерић, Ужице, Прибој, Ваљево, Горњи Милановац, Доњи
Милановац, Чачак, Вршац, Косовска Митровица, Пријепоље и друга места.
Самосталне изложбе:
1995 – Прибој
2000 – Галерија „Коларац“, Београд
2004 – Галерија УЛУС-а, Београд
2001 – Галерија „Божидарац“, Београд
2013 – Галерија 73, Београд
2014 – Галерија РТС-а, Београд
2014-2015 – Манастир Милешева
Пријепоље, Жагубица...

- Прва награда за споменик Кнезу Лазару у Гњилану – изведена скулптура
- Прва награда за споменик труби у Гучи – изведена
скулптура
- Награда „Бели анђео“, Уметничка колонија Милешева,
Пријепоље 2009
- Добитник Благодарнице Одбора Православног братства „Свети Кнез Лазар“ 2007.
Изведене скулптуре у простору:
- Љубљана, Краљево, Пожега, Ариље, Пожега, Косјерић,
Гњилане, Гуча, Београд, Даниловград, Сента, Вршац, Рибарска Бања, Бела Вода...

Награде
- Награда за скулптуру на Академији уметности
- Награда за портрет у Куманову
- Трећа награда за споменик Десанки Максимовић у Београду
- Награда за споменик Јовану Јовановићу Змају у Новом
Саду
- Награда за споменик Кости Стаменовићу у Лесковцу
- Прва награда Културно просветне заједнице Ужице
- Прва награда за скулптуру „Малина“ у Ариљу – изведена скулптура
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