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ТРАГОВИ КАМЕНИХ СЕЋАЊА
скулптуре

1. Жути траг I, 10 х 10 х 10 цм, камен, 2003.
2. Жути траг II, 10 х 10 х 10 цм, камен, 2003.
3. Плаво јутро, 24 х 10 х 32,5 цм, камен, 2004.
4. Васкрс, 26 х 8 х 44 цм, камен, 2004.
5. Бардолино, 18 х1 8 х 23 цм, камен, 2011.
6. Уточиште, 10 х 8 х 10 цм, камен, 2011.
7. Визија, 10х 7 х 10 цм, камен, 2011.
8. Јутро у Бардолину, 20 х 21 х 13,5 цм, камен, 2012.
9. Пролеће, 12,5 х 22 х 47,5 цм, камен, 2012.
10. Лето, 12,5 х22 х 47,5 цм, камен, 2012.
11. Јесен, 12,5 х 22 х 47,5 цм, камен, 2012.
12. Зима, 12,5 х 22 х 47,5 цм, камен, 2012.
13. Сан у Бардолину, 14,5 х 10 х 17 цм, камен, 2012.
14. Јутро, 15 х 10 х 44 цм, камен, 2012.
15. Храм, 19,5 х 12,5 х 30 цм, камен, 2012.
16. Кућа на обали, 23,5 х 15 х 33,5 цм, камен, 2012.
17. Средиште, 19 х 9,5 х 31,5 цм, 2014.
18. Капија, 20 х 25 х 54 цм, камен, 2015.
19. Соба број 50, 20 х 25 х 57,5 цм, камен, 2016.
20. Јуче, 93 х 10 х 47 цм, камен, 2016.
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Рођен 12. априла 1959. године у Горњем Милановцу, где је завршио основну школу и гимназију. Факултет
примењених уметности завршио јуна 1983. године на катедри вајарства (код професора Миодрага Живковића) а
магистрирао априла 1991. године, код истог професора. Ради као самосталан уметник. Континуирано, од 2004. године
ангажован на изради мермерне орнаментике Храма Светог Саве у Београду, најчешће као стални сарадник
реномираних фирми за обраду камена из Словеније и Србије. У стручним круговима познат по изражавању у камену.
Скулптуре галеријског формата, изведене у камену, налазе му се у галеријским и приватним збиркама у Србији и
иностранству. Аутор значајних меморијалних и амбијенталних скулпторских дела у Србији и замљама окружења.
Добитник више награда континуирано током уметничке каријере, почев од студентских дана. Један од оснивача и први
председник Удружења ликовних и примењених уметника у Горњем Милановцу. Са групом ентузијаста 1989. године
оснивач Међународног бијенала уметности минијатуре. Покренуо сликарску колонију „Мина Караџић Вукомановић“
на Савинцу код Горњег Милановца. У периоду од 1999. до 2001. године ( четири сазива) покретач, уметнички директор и
активни учесник Међународног симпозијума скулптуре „Плавско језеро“ у Плаву (Црна Гора). У кратком периоду, у
жељи да Горњи Милановац добије адекватну галерију, од новембра 1997. до септембра 1999. године био је директор
Културног центра, у време одржавања Петог међународног бијенала уметности минијатуре. Уметнички директор и
учесник међународне вајарске колоније „Мармор+“ у Тополи 2009. године , која је једнократно организована.
Утемељивач и селектор традиционалне годишње изложбе „Уметност и вино“ на Опленцу и реномираним изложбеним
просторима у Андрићграду и Краљевском двору. Као сарадник „Мармора“ у Словенији учествовао у изради
мермерних копија Мештровићевих скулптура „Сањарење“ и „Мајка заветује дете“ за фондацију уметникове унуке
Иване Мештровић. У стручном словеначком тиму је и на извођењу неколико значајних пројеката у региону.. Као члан
УЛУПУДС-а добитник неколико годишњих награда (1990, 1994, 1996, 2003, 2011) и више пута биран у органе Удружења.
Тренутно је члан Управног одбора УЛУПУДС-а и председник Уметничког савета Културног центра у Горњем Милановцу.
Монументалне споменике портретског типа у камену војводи Милану Обреновићу (1995), кнезу Александру
Карађорђевићу (1996) и краљици Драги Обреновић (2010.) реализовао у Горњем Милановцу, а кнегињи Љубици
Обреновић (1997) у Срезојевцима. Аутор је мермерног попрсја војводи Живојину Мишићу (1995) у Горњем Милановцу,
у бронзи војводе Милића Дринчића (Дубље, Богатић), Арсенија Ломе (Драгољ). војводе Николе Милићевића Луњевице
(Луњевица), Цара Лазара (Ропотово, КиМ), четничког војводе Радивоја Керовића (Тобут, Република Српска), Мише
Михаиловића (Рудник), бронзане фигуре Василија Митровића (Хасе, Бијељина, Република Српска)...
Споменик учесницима Рудничке офанзиве (1996) на Галичу, Споменик борцима отаџбинског рата у Лопарама
(2003), Република Српска и Споменик руским добровољцима (2011) у Вишеграду, Република Српска, монументалне су
композиције изведене у камену. Камен је главни материјал и Споменика поводом сто година млинарства (1994) у Чачку,
Споменика изгинулима 1991-1999. у Горњем Милановцу, меморијалне скулптуре „Сан“ (2011) у Крагујевцу,
амбијенталне форме „Грозд“ (2011) у Винчи код Тополе, спомен-обележја пилоту Едварду Русијану на Калемегдану у
Београду (2012), чесме-фонтане „Водени цвет“ (1994) у Горњем Милановцу, фонтане“Вујић Вода“ (2003) у Петници код
Ваљева, рељефа„Сунце“ (2008) у Београду и„Традиција“ (2012) у Чачку, на фасадама архитектонских објеката, скулптуре
„Средиште“ у Тијању (2014). У камену су и рељефи ентеријера у хотелу Риц Карлтон у Алматију, Казахстан (2013), са
мотивима коња и скулптура црвеног петла на чесми у Београду (2016). Стални је стручни сарадник реномираних
фирми на реализацији регионалних пројекта у камену.

17. Средиште, 19 х 9,5 х 31,5 цм, 2014.

10. Лето, 12,5 х22 х 47,5 цм, камен, 2012.

ТРАГОВИ КАМЕНИХ СЕЋАЊА
Убрзане технолошке иновације и тренд рециклаже учинили су да је необичност материје скулптуре постала
уобичајена појава. Једна од главних тема интересовања публике данас је упућивање у технолошке процесе које
уметник користи. Без сумње, ова појава доноси нови квалитет перцепције изложбе, и не може бити предмет
оспоравања (напротив, напредак технологије је, подсетимо се, један од кључних подстицаја историјског тока
развоја уметности). Но, истовремено, приметно је да изузетно интересовање буде управо изложбе скулптуре (све
ређе виђене) чији се аутори опредељују за класичне материјале, усредсређујући се на грађење уметничког
садржаја естетским ефектима. Изложба Небојше Савовића – Неса, која је пред нама, један је од таквих уметничких
догађаја; он овом изложбом публици представља рафинирани израз скулптуре у камену, транспонујући класично
схватање хармоније кроз савремени скулпторски језик.
Мајстор мермера, најпре познат по изради монументалне скулптуре и архитектонске пластике, Нес се овој изложби
посветио посве лично, изводећи технички беспрекорне камене минијатуре – реч је о скулптурама малих и средњих
димензија, но све оне носе присност минијатуре.
Низ скулптура одаје руку врхунског познаваоца једне од најзахтевнијих уметничких техника – технике клесања
камена.
Основ композиције највећег броја ових скулптура чине издубљени блокови белог мермера унутар којих уметник
смешта углачане камене елементе у топлим тоновима црвене и окера, или загаситим тоновима мрке и сиве.
Кубичне форме зрнасте фактуре просечене су правилним геометријским отворима (праувоугаоним или лучним),
асоцирајући на прозоре или портале. Тај свет није ненастањен – испуњавају га полирани облуци камена у боји, или
аморфни углачани комади који спајају беле блокове. Флуидни ефекат исклесаних драперија које обавијају чврсте
геометријске форме, у контрасту је како са неравним, грубо клесаним површинама мермера, тако и са бојом сјајних
облутака. Каткад је Савовићева скулптура компактни блок, попут атељерског постоља драперије.
Пажљиво дефинисани контрасти (облика, фактуре, боје), не изазивају узнемиреност, упркос повременим снажним
асоцијацијама заробљавања (стегнута драперија, вериге, катанац). Поредак је јасан – свет опстаје (попут његове
атомске структуре) везивањем супротности: меко – тврдо, постојано – флуидно, светло – тамно.
Једноставним средствима – чистотом облика и њихових просторних односа, и уравнотеженошћу вишеструких
контраста – уметник је створио неосвакидашњи интимистички доживљај. Ова дела, са извесног становиштва,
можемо посматрати и као апстрактне замисли (склоп аморфних и геометријских форми, потпуно лишен
дескрипције), и као асоцијативне композиције, које није тешко повезати с видљивим светом (облутак је и јаје и
драгуљ, трака је повез).
Детаљ драперије је, чини се, можда најудаљенији од света апстракције. Драперија се, могло би се тумачити,
појављује као убрус, са дубоком и дирљивом религијском симболиком, или пак, симболиком дома у
традиционалном смислу (убрус као симбол повијања или даривања).
Но, какво год било лично тумачење, несумњиво је да је ова скулптура подстакла дубоку емпатију посматрача. У
чврстој структури камена уметник је изградио уточиште.
Аутор је скулпторским језиком ових дела, утемељеним на елементима позног модернизма, остварио аутентичан
савремени исказ. Коришћењем невеликог броја облика, боја и техника обраде камена, али добро промишљеним
конструисањем контраста и просторних односа, створио је циклус у коме свака скулптура постиже другачији
ефекат. У духу традиције је, несумњиво, врхунско мајсторство обраде камена.
Kатарина Доганџић - Мићуновић

6. Уточиште, 10 х 8 х 10 цм, камен, 2011.

15. Храм, 19,5 х 12,5 х 30 цм, камен, 2012.

5. Бардолино, 18 х1 8 х 23 цм, камен, 2011.

18. Капија,
20 х 25 х 54 цм, камен, 2015.

1. Жути траг I, 10 х 10 х 10 цм, камен, 2003.

8. Јутро у Бардолину, 20 х 21 х 13,5 цм, камен, 2012.

3. Плаво јутро,
24 х 10 х 32,5 цм, камен, 2004.

