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ЂОРЂЕ АРАЛИЦА
ИЗЛОЖБА У ПРИЈЕДОРУ

ПЕРФОРИРАНЕ ШKОЉKЕ У ВАГОНУ СKУЛПТУРА

Скулпторска остварења Ђорђа Аралице предочена пажњи приједорске публике, настајала су пола деценије 
уназад, чиме њихово излагање носи ноту рекапитулације рецентног уметниковог рада. Дела карактеришу 
структуре сачињене од индустријских ланаца који су уметников ексклузивни медиј; намеће се директна 
асоцијација на ready made али посматрано идејно и суштински, ничег даљег од ready madea! Аралица у 
маниру поп-арта врши апропријацију предмета свакодневне употребе: лопти, шешира, коцке, пешчаних 
сатова, пехара и кофера, и ментално их и мануелно преображава, онеобичава и овековечује. Новостворени 
предмети не поседују било какву утилитарну функцију, већ се етаблирају као дела ликовне уметности, са 
наглашеном дистинкцијом спрам објеката примењених уметности.

Не сасвим канонски, значењска и појавна раван представљених Араличиних скулптура успостављена је у 
великој мери диктатом материјала од кога су настале. Међусобно спојени ланци су једини материјални слој 
дела, који искрсавајући као разделница, подваја простор скулптуре на унутрашњи – индивидуални  и 
спољашњи – социјални. Kонсекутивном погледу посматрача указује се првенствено екстеријерност фигуре 
која тежи артикулацији и афирмацији у реалном простору, да би му перфорације у алкама указале и на њену 
интериорност која запрема свој заклоњени кутак света. Фигура на метафизичком нивоу доживљава 
метаморфозу у шкољку, која симболизује заштићене просторе интимности, схваћене као уточиште и 
склониште бића-предмета од околног света. Ђорђе Аралица својом ментално-мануелном интервенцијом 
репозиционира статус шкољке, конвенционално прихваћене као биће затворено-у-себе, као што 
репозиционира и статус ланаца њеног зида прихваћених као симбола спутаности и неслободе; он их отвара, 
ослобађа и чини фактором креације. Чврсто тело шкољке, односно њени зидови, изрешетано је 
перфорацијама, функционално етаблираних као низ шпијунки које призивају око посматрача да провири у 
унутрашњост фигуре; дело експонира своју приватност. Про-гледањем се уочава да „масу“ скулптуре чини 
празнина, заправо ваздух обухваћен металом. Празнина се овде не јавља као негативни чинилац већ постаје 
ентитет за себе, којим се остварује догађај. Ваздух – њен садржај, се перманентно регенерише будући да 
одређена кубна јединица ваздуха излази из ње, а друга улази.

Перфорације зида скулптуре омогућују њеној спољашњости и унутрашњости да „ваздушном линијом“ 
долазе у контакт, преплићу се и сједињују. Уместо јасне дистинкције и међусобне разграничености, појмови 
слободе и утамничености трансформишу своје семантичке слојеве, односно интеграцијом и кохабитацијом 
долазе до конклузије о утамниченој слободи (изнутра) и слободној тамници (споља). Материјални слој 
скулптуре, њена фасада или зид шкољке, сви схваћени као синоними, остају нетакнути и конзистентни: преко 
отвора алки остварена је заштићена али не и затворена „телесност шкољке“ – нерђајући челик је њен седеф а 
уобличени ваздух невидљиви бисер кога стално ствара. „Заробљена простором“ и „искидана временом“, 
ваздушна маса шкољке је симбол ентитета који у свом простору у хиљадама својих алвеола чува 
компримовано време; јер, једино у ентитетима својих самоћа простор значи све, будући да време више не 
подстиче меморисање. Инверзијом перспектива, видео камера лоцирана унутар скулптуре снима, чиме 
посматрач од субјекта постаје објекат посматрања и нотирања. Перспективни преокрет чини изложене 
експонате још комплекснијим и води дубљој контемплацији о њима.

Kонектовањем и контрастирањем традиционалне чврсте скулпторалне форме и нематеријалних  
дигиталних медија  (фотографијом и видеом), аутор инволвира посматрача у целокупни изражајни корпус 
изложбе, суптилно му указујући на ефемерност и специфични momento mori. Аралица се тако издваја као 
представник „треће праксе” – синтезе и интеграције наступа различитих визуелних медија. 

Вагон скулптура – сам назив изложбе у галерији, која носи име чувеног српског скулптора Сретена 
Стојановића, конотира мобилност, промену места као измештања гледишта, и неутаживу потребу за 
трансформацијом. Араличин животни и уметнички номадизам, свесно или несвесно, утиснут је у његове 
скулптуре (не само у Kоферу, еклатантно материјализованом концепту путовања), које се тиме суверено 
опиру утиску монотоније и репетитивности. Поред уметникових кретања по географским топосима, 
светским градовима, егзистира ништа мање важно кретање „унутар себе“, унутар своје уметничке персоне. 
Араличине скулптуре су експонати воза-галерије који неуморно путује по планетарним колосецима. 
Заустављање у Приједору је прилика да се сагледају у свом кинетичком моменту, као проминентном и 
круцијалном, будући да ове скулптуре имају тенденцију да се крећу унутар себе, око себе и, најзад, трасом 
светских путева. Стога треба искористити прилику да се сагледа Араличина скулптура, као остварење 
превасходно менталног процеса, лишеног накнадног рестартовања, односно драстичног преображаја и 
дотеривања који јој нису неопходни.
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Пехар, 2016, варени метал, 28x28x36 цм.

Насловна страна: Ретро (Торба са горње полице), 2018, варени метал, 28x28x36 цм.



Conoid Hourglass, 2016, нерђајући челик, 20x20x44 цм.



Curved Hourglass, 2016, нерђајући челик, 20x20x45 цм.



Kоцка, 2019, нерђајући челик, 2019, 31x31x31 цм.

Фудбалска лопта са троугловима, 2019, нерђајући челик, 28x28x28 цм.



Парадни шешир, 2015, варени метал, 40x34x34 цм.

Kаубојски шешир, 2015, варени метал, 50x45x20 цм.



Лопта за рагби, 2019, нерђајући челик, 34x20x20 цм.



Kошаркашка лопта, 2019, нерђајући челик, 29x29x29 цм.



Seeing the invisible, 2019, дигитална фотографија, 34x48 цм. 
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