мат кунстдрук, деплијан, 300 g/m2, тираж: 200
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К

ада је Музеј савремене уметности 1977. године припремао прву историјску
репроспективу графике на укупном југословенском уметничком простору
прве половине 20. века, носиоцима концепције ове изложбе наметнуло се
следеће темељно проблемско питање. Наиме, питање је да ли је тадашњу графику
оправдано, чак и уопште могуће разматрати као засебну уметничку дисциплину или
би је пак ваљало посматрати као тесно повезану и готово неодвојиву од истовремених
идејних процеса у сликарству и скулптури. Изложба о којој је реч већ тада је у
потпуности потврдила, а данас је то сасвим евидентно да графика овог периода
поседује сопствене и специфичне језичке и техничке особине, самим тиме идејни
процеси у графици не само да нису посве подударни са онима у другим уметничким
областима, него се од њих у темељу разликују пре свега зато јер графика као
дисциплина са својствима умноженог уместо уникатног статуса уметничког дела
подразумева битно другачије начине продукције, дифузије и рецепције уметничких
порука доследно сваком конкретном друштвеном и културном контексту. Потврда
овог начелног закључка могуће је још једном да се провери на примерима трију
поглавља у историји модерне српске графике, у опусима њених кључних протагониста
– Љубомира Ивановића, Михаила С. Петрова и Ђорђа Андрејевића Куна – у њиховим
графичким делима из колекције Народне библиотеке Србије у Београду. Графички
опуси поменутих уметника представљају три карактеристичне проблемске
парадигме у поимању медија графике у српској уметности прве половине 20. века. У
сваком од тих појединачних примера графика је схваћена сходно генералним
уметничким, у крајњој консеквенцији и идеолошким формацијама попут оних раног
модернизма, односно „модерног традиционализма“, историјских авангарди и
међуратне социјалне уметности у њиховим засебним домаћим верзијама и
варијантама.

ГРАФИЧКИ ОМНИБУС
ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ
МИХАИЛО С. ПЕТРОВ
ЂОРЂЕ АНДРЕЈЕВИЋ КУН
Народни музеј Ужице • Јокановића кућа • мај – јун 2018.

Михаило Петров,
Аутопорет, 1921

Ђорђе Андрејевић Кун,
Крвавао злато, 1937.

Љубомир Ивановић, Благовештење, 1921

Љубомир Ивановић (1882–1954), неоспорни пионир
модерне графике у Србији, који је знања графичких
техника стекао студијем у Минхену, један је од носиоца
оних концепцијских схватања које су бројни минхенски
ђаци, превасходно у сликарству, унели у почетке модерне
српске уметности. Веран таквом свом уметничком
образовању, остаће привржен реалистичком приступу
којега је доследно неговао током целе своје дуге уметничке
активности, што му у окружењу бурних језичких и
идеолошких промена унутар српске уметности
међуратног периода придаје особине извесне конзервативности. Али када је посреди његова улога у подручју
графике, могуће је у тој улози данас препознавати
одређене и специфичне иновативне особине. Наиме,
индикативан је податак да се Ивановић током вишемесечних летњих боравака у природи или на локалитетима
историјских споменика упуштао у трагања за мотивима својих цртежа, што га је уводило у врло
осетљиви процес искушавања сопствене способности брзог уочавања и верног бележења уоченог,
доводећи тако себе у стање својеврсног психолошког и спознајног тестирања. Цртежи оловком
које је са тих својих путовања доносио управо су докази таквог тестирања у којему он као да
сједињује брзину тренутног уочавања с једне и претходно стечено солидно знање цртања с друге
стране. А када се пак упуштао у пренос одабраних мотива од цртежа до графике у техникама
дрвореза и линореза, Ивановић се морао прилагодити споријем поступку обраде плоче сходно
специфичностима наведених техника, што је за последицу имало редукцију описних и реалних
података у цртежима преобликованих у ефекте црно-белих контраста у графици, при чему је у обе
дисциплине сачувао – као константу свог уметничког менталитета – цео распон свесно али можда
и подсвесно одабраних мотива који одреда приказују трошне грађевине, ненастањена или
напуштена места, готово по правилу приметно отсуство људске фигуре. Сасвим је извесно да је
свест о чињеници како је графика медиј сопствених техничких поступака са обавезном особином
умножавања Ивановића наводила на објављивање „графичких књига“ попут мапа и албума. Све то
указује га данас уметником знатно савременијег проблемског профила него што би се дало
закључити једино на основу стилских карактеристика његовог претежног цртачког опуса.

Између поимања графике Љубомира Ивановића и раних
графика Михаила С. Петрова (1902–1983) уочава се
крупна концепцијска, језичка и медијска разлика. Наиме,
напустивши студије незадовољан наставом на Уметничкој
школи управо код Ивановића, Петров је за време кратког
боравка у Бечу 1921. стекао увиде у нека тада актуелна
уметничка сазнања – између осталих у сликарство и
теорије Кандинског (чији текст Сликарство као чиста
уметност преводи на српски), можда и са кругом
мађарских активиста око Лајоша Кашака, да би потом
посредством Станислава Винавера постао сарадником
Љубомира Мицића у чијем часопису Зенит објављује
своје прве графике. Због првобитне намене ових радова
предвиђених да буду објављени на страницама једне штмпане пубикације, уместо излагању на
галеријском зиду, предлошци за ове радове неће бити сачувани, можда су чак и намерно
уништени. Но да би сачувао и подстакао историјско трајање ових радова, Петров је 1971. извео
њихове накнадне ауторизоване верзије у мапи Седам линореза изложеној на овој изложби. Да је
Петров већ тада био у потпуности свестан статуса сопственог графичког рада као равноправног
прилога унутар штампаних публикација са којима дели – сходно њиховом карактеру масовног
медија – заједничке начине продукције и јавне дистрибуције, доказом је податак да је он своје
графике истовремено објављивао и у гласилу дадаизма Дада Танк Драгана Алексића и у часопису
Ут на маџарском језику, што је Мицићу дало повода да са Петровом прекине даљу сарадњу.
Извесно је, наиме, да Петрову као младом уметнику нису поближе биле познате у основи
различите идеолошке позиције ових поменутих гласила са којима је он сарађивао превасходно
вођен сопственом уметничком вокацијом и тражећи начине што учесталијег учешћа у јавном
културном и уметничком животу. Петровљеви графички радови у трима идеолошки међусобно
супротним авангардним гласилима у основи су јединствених језичких и техничких особина, без
обзира што су теме неких од ових радова фигуративне (Аутопортрет са лулом, 1921) и предметне
(Мостови и путеви, 1922) или су пак њихови обликовни склопови доследно апстрактни. Но
независно од свих тих разлика ови радови подједнако припадају заједничком језичком и
медијском репертоару радикалних уметничких поимања у контексту формација евпских и
домаћих историјских авангарди раних двадесетих година 20. века.

Ђорђе Андрејевић Кун (1904–1964) предводник је
наредне језичке формације и идеолошког модела у
српској уметности прве половине 20. века – тенденције
политички ангажоване „социјалне уметности“ – у којој
графика представља њено ударно изражајно средство.
Графика је управо онај медиј који оперативно и
симболички обележава Кунов концепцијски прелаз од
почетне фазе сликарства и чланства у групи Облик
између 1930. и 1933. до његове улоге једног од оснивача и
припадника групе Живот основане 1934. Но ма колико
да овај прелаз представља уметников индивидуални
избор, није га могуће у суштини сагледати мимо
подразумевања добро познатих драматичних друштвених и политичких збивања, у земљи и свету, током
тридесетих година прошлог века до почетка Другог
светског рата. С обзиром, дакле, на такве укупне
егзистенцијалне прилике разумљива је врло раширена,
повремено и приоритетна улога штампаних медија – графика, графичких мапа, плаката,
летака, илустрација и карикатура са актуелним политичким и животним садржајима у
уметничкој продукцији овог кризног историјског раздобља. Једно од кључних Кунових
остварења ове оријентације јесте мапа 28 дрвореза Крваво злато, припремана и реализована
током 1934–1936. године. Како би најнепосредније искусио и осетио постојећу животну
стварност и пронашао конкретне теме које у мапи жели да представи, Кун је извесно време
боравио на лицу места, у руднику у Бору, а управо тај његов боравак ваља посматрати као
интегралну концепцијску компоненту у процесу настанка и објаве значења ових радова.
Резултат целе операције управо јесте једно својеврсно уметничко дело у медију графичке
мапе као жанра „романа у сликама“, при чему се поједини листови могу схватити као
поглавља овог „романа“, односно жанра „филма другим средствима“, дакле као графичког
отиска на хартији, при чему су ти исти листови у овом случају кадрови и секвенце наратива
приказане радње. Кун је очито био потпуно свестан да ефикасност политичке и социјалне
поруке коју својом уметношћу жели да објави адекватније може да постигне у медију графике
и конкретно у графичким мапама Крваво злато и За слободу, 1939, мада у то исто време ради
своје капиталне слике Кујна бр. 4, 1936, Мајка, 1937. и У ћелији, 1939. Од статуса „племенитог
заната“ у почетној етапи настанка модерне графике у Србији, у релативно кратком периоду
графика стиже до статуса и функције – подразумева се у условима тадашњих конкретних
историјских околности – за своје време специфичног савременог масовног медија.
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