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Silk & Stone
„Каменом исткати белу нит свиле,
на свиленој подлози бојом текстуру камена наћи.“

Гордана Башкот, Без назива III,
акрил на свили, 30 x 30 сm, 2012.

Гордана Башкот, Без назива IV,
акрил на свили, 30 x 30 сm, 2012.

Гордана Башкот, Без назива I, акрил на пиринчаној хартији, 80 x 120 сm, 2011.

Уметници Гордана Башкот и Петар Вујошевић одабрали су материје изразито различитих структура
којима су изнели дела наизглед удаљених поетика.
Гордана слика на свили, префињеном ткању од нити чврстоће челика истог промера. Нит, настала
у краткотрајном животу свилене бубе, круте је текстуре, опире се истезању и не сагорева лако, док је органска структура чини глатком и сјајном. Изглед свилене тканине везује се за нежност и ефемерност, насупрост чврстој молекуларној структури нити.
Слике Гордане Башкот носе снажну текстуру, попут грађе свилене нити. Оне асоцирају на природни
камени орнамент, на пресеке минералних преплета, каткад на водени траг на камену, или грубе површине
стене ишаране скупоценим зрнима племенитих метала. Колорит Башкотове је у спектру природних минералних боја. На неким сликама проналазимо трансформисане орнаменте источних цивилизација – можемо их посматрати и као симетричну структуру у природи и као арабеске са Пута свиле.
Петар је аутор мозаика у камену. Он ствара у материјалу који је спој минерала кристалне структуре,
а настао је дуготрајним геолошким процесима. Као чврст и отпоран, камен је синоним вечности, иако се
комад камена може, вештим потезом, оштро расцепити или раздробити. Као и чудесна материја свиле, и
камен има занимљиву природу – у његовој постојаности и крутости оптички се појављују суптилне рефлексије, које овој тврдој, непрозирној твари дају „свилени“ сјај и привид нежног додира. Уз камен Вујошевић
поставља графичке записе, писмо као темељ историје и уздање у вечитост памћења. Археолошки наговештај који буди камен, уметник поставља уз редове написане старом ортографијом. И овај поступак се може
(као и орнамент на свили Гордане Башкот), двоструко тумачити – и камен и писмо, као знамења трајности,
могу се унишитити или заборавити.
Радознали посматрач ће у занимљивој игри двоје уметника, који су истраживали оптичка и тактилна
својства материје, препознати две поетике које су се стопиле у јединствен исказ.
Гордана Башкот и Петар Вујошевић заједничком изложбом изнели су суптилан уметнички садржај
заснован на односу пролазности и трајности, као једној од кључних тема које су обликовале историјски ток
уметности. Истовремено, испитивањем својстава материјала, изложба нас упућује на велику тему модерног доба уметности, причу о природи опажаја и његовом трансформисању у уметнички доживљај.
Катарина Доганџић-Мићуновић
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