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У следећем поглављу, које се конкретно односи на посуђе, ауторка је дала 
две постојеће (обухватне) класификације посуђа и своје опредељење за једну од 
њих. Обе класификације су критички прокоментарисане. У овом делу текста 
ауторка даје и кратак осврт на садржај изложбе и на садржај збирке која се налази 
у Народном музеју у Чачку. Надаље ауторка разрађено приказује појединачне 
технологије за израду посуђа, примењујући класификацију по материјалу од којег 
је посуђе направљено. Осим технологија израде, овде је наведено и у које сврхе је 
коришћено поједино посуђе. Наведене су и географске одреднице порекла посуђа, 
односно области у којима се јављају поједини занати или у којима доминирају 
самоуки мајстори. Наравно, ауторка није занемарила индустријску производњу 
посуђа. 

У последњој великој целини текста ауторка формално представља збирку 
посуђа Народног музеја у Чачку, али заправо приказује поједине врсте објеката 
материјалне културе који стоје у вези с културом исхране, примењујући културну 
функцију предмета као критеријум за класификацију. Дати су прилично прецизни 
подаци о томе како се поједино посуђе или прибор конкретно користе за 
припрему, чување или конзумирање хране. На тај начин је дат својеврстан 
преглед садржаја исхране руралног и урбаног становништва, као и преглед 
доминантних технологија обраде намирница које су коришћене у исхрани. 
Ауторка се овде потрудила да представи и изглед посуђа, а дала је и велики број 
уобичајених назива који се за поједине врсте посуда користе у свакодневном 
говору. 

На крају је дата примарна каталошка обрада музеалија које су приказане 
на изложби. 

Текст каталога, заправо, проширеном вербализацијом теме обрађене 
изложбом, прилично обухватно ставља материјалну страну посуђа, које 
експографски доминира, у контекст исхране и тиме употпуњује његово културно 
значење. 

 Милош Матић 

 

IZLOŽBA SLIKA I OBJEKATA „KONSTRUKCIJE“  
ZORANA IGNJATOVIĆA 

GALERIJA NARODNOG MUZEJA KRAGUJEVAC,  
2. SEPTEMBRA – 18. OKTOBRA 2009. GODINE 

 

Generaciji slikara koji su svoj slikarski opus započeli početkom devedesetih 
godina pripada i kragujevački umetnik Zoran Ignjatović. Po obrazovanju je diplomirani 
slikar, završio je Akademiju likovnih umetnosti u Sarajevu, u klasi profesora Milivoja 
Unkovića. Njegov avanturistički duh pronašao je izraz u različitim likovnim tehnikama 
– ulju, akvarelu, kolažu, grafici, ali i u izradi objekata. Dakle, Ignjatović pripada 
generaciji koja u likovnom izrazu prvenstvo daje osećajnosti, instinktu i lirizmu, duboko 
ukorenjenim u nadrealističkoj tradiciji. Slikar kreće od ličnog, krajnje subjektivnog 
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izraza, da bi u kompleksnom stvaralačkom procesu, percipiranjem, promišljanjem i 
tehničkim ovladavanjem likovnim elementima, uneo kodove ličnog i kolektivnog 
pamćenja i preneo vizije sveta u nama i oko nas. Sam naziv izložbe radova nastalih u 
periodu od 2006. do 2009. godine – „Konstrukcije“ – podrazumeva kreativnost, 
premošćavanje i savladavanje raznih prepreka u individuama i izvan njih, u realnom i 
imaginarnom svetu. Kataklizmični događaji stoje nasuprot spiritualnom spasenju. 

 
Konstrukcija 31 

Ignjatovićev likovni rukopis varira od analitičkog do sintetičkog, od 
kompleksnih ka redukovanim i svedenim likovnim sklopovima, verovatno najuspelijim 
rešenjima. Autor poseže za postmodernističkim strategijama kao što su dekonstrukcija, 
dematerijalizacija, metatekstualnost. On pažljivo bira i povezuje u dinamične celine 
oblike, boje i linije. „Asocijativne apstarkcije“ složenih su kompozicionih rešenja. One 
obiluju formama, od kojih neke jasno zadržavaju reference na realan svet, dok druge, 
svedene na znak, poprimaju biomorfne oblike, plutaju i vijore se u bezgraničnim 
prostorma slike, sugerišući različite prostorne dubine. Ignjatović formira lični piktoralni 
rečnik od oblika i znakova, formi i boja, ispitujući njihove psihološke i spiritualne 
efekte. Ignjatovićev opus karakterišu plošne površine, čitljiv potez, svetao kolorit nanet 
prozračno, u tankim slojevima, kako bi se što više istakla njihova osvetljenost i 
fluidnost, ili tamnije, guste površine, minuciozno iscrtane isprekidanim crticama i 
tačkama. 

Kolone bezličnih individua, svedenih na siluete, otuđenih jedne od drugih, 
zaokupljenih sopstvenim vizijama i iluzijama, hodaju po žici u cikličnim krugovima bez 
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početka i kraja. One prelaze mostove, plove brodovima, penju se uz stepenice na putu 
punom uspona i padova, iz prolaznog u neprolazno, iz čulnog u nadčulni svet 
povezujući ih u jednu nedeljivu celinu. 

 Katarina Babić 

 

IZLOŽBA SLIKA PARAPLEGIČNE MRDALICE  
SLOBODANA JELESIJEVIĆA 

GRADSKA GALERIJA MOSTOVI BALKANA, 28.10 - 10.11.2009. 

 

Slobodan Jelesijević diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u 
Beogradu, na odseku za grafiku. Radi kao docent na odseku za primenjenu umetnost 
Fakulteta umetnosti u Nišu, na predmetu Prostorna grafika. Pored toga, bavi se 
grafičkim dizajnom, ilustracijom knjiga i slikarstvom. 

Na izložbi Paraplegične 
mrdalice izložene su slike, urađene u 
tehnici ulje na platnu, i objekti, 
izrađeni u kamenu, drvetu i terakoti. 
Kompleksna i originalna ikonografija 
predstavlja spoj pojavnog i 
imaginarnog, proživljenog iskustva i 
mašte. Fragmenti realnog sveta, u 
odvojenim poljima, sklopljeni su u 
poetične slagalice. Kadrirani motivi, 
poput prozora kuća, širom otvorenih 
očiju i načuljenih ušiju, primaju 
impulse iz realnog sveta i 
preslikavaju ih u fikciju. Izloženi 
radovi puni su grafičkih znakova-
simbola: kuće su slike univerzuma, 
barke su simbol sigurnosti i sredstvo 
kojim se prevozimo u toku našeg 
duhovnog putovanja. Svedenim 
rečnikom, plošno, grafički precizno 
iscrtanim konturama, čvrstim i 
čitljivim crtežom autor stvara u 
bezvremenom i beskonačnom 
prostoru svoj svet geometrijskim 
zagonetki.  

Jelesijević je svoju inspiraciju pronašao u nadrealističkoj tradiciji – od filmova, 
kao što je Andaluzijski pas, do surrealističke tradicije u istoriji slikarstva. Na njegovim 
delima: „duša i svest se prožimaju, stvarajući sintezu svesne i nesvesne psihičke 
delatnosti, što i predstavlja suštinu stvaralačke mentalne aktivnosti“ (Rolan Koen). 

Katarina Babić 

Izlet u Ohrid 


