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Насловна страна каталога:
Без назива, акрил на папиру,  50x70 цм, 2021.



Стварности процеса личног и лично у процесу стварања

Коегзистенција афирмативне и свјеже експерименталности ликовног израза и испитивачка 
стабилност ликовног наратива и рукописа, почињу и настављају се у представљеној серији дјела, 
умјетника Алексе Видаковића.  Сагледавање карактера и идеје управо овакве селекције дјела, 
дозвољава и позива на аналитичку промисао значаја стваралачког процеса и рада, који у Алексином 
случају бива врло фино „огољен“ и указује на самопоуздано, али самокритично корачање 
умјетничком и превасходно ликовном мисли. 

Фигурацијска транспарентност, колико год визуелно обједињујућа и јасна, никако не завршава 
унутар свог препознатљивог мотива. Цртачки третмани, чије мреже грађења у једном случају, 
прелазе у орнаметалан, сензибилитетски интимизован микросвијет, у другом случају представљају 
дио композицијске логике атмосфере. Геометријски императиви монументалне природе, постоје 
као симболички печат  умјетникове идејне преокупације, истовремено сликарски уједињени 
препознатљивим ликовним језиком. Читљиви трагови разрађеног третмана сликарске површине, 
трансформишу се у сфере стилистичког, што даље допушта различите нивое интерпретације 
кључних елемената личног умјетничког сазријевања. Поступно „гомилање“ ликовних информација 
бива разрјешено паузама сликарских потеза чија се испрекидана нарација нуди као могућа основа 
грађења потпуно одвојене композиције. Управо овакви наговјештаји  „слике у слици“ интензивирају 
комплексност сједињавања беспредметних уприличења и формалних носиоца субјективне мисли. 

Линијске интервенције сликане површине могу да се сагледавају као ваздушасте „пукотине“ бојених 
наноса, а истовремено и у оквирма сврсисходног текстурисања и акцентовања контрастних 
утјеловљења умјетниковог „ја“. 

Дисциплина колористичке палете реализује истовремено драму и равнотежу визуелне форме, 
омогућавајући на тај начин буђење и креирање идентитета и аутономије слике. Вишезначност 
умјетниковог обликовања претпостављеног простора дјеловања дозвољава продорност 
дијалошких комуникацијских размјена на релацији публика – дјело, као и публика – умјетник. 
Диференцијално сагледавање појединачних ликовних формација, употпуњује илузионистичку 
могућност измијештања сваког од третираних елемената у оквире нових, личних стварности. 

Скоро амбијенталан  и естетски поетичан карактер појединих умјетничких остварења чини 
стваралачку контрадикторност самодовољним ликовним ентитетима, што надаље засигурно 
помаже процесу размјене како значења, тако и континуитету раста и развоја умјетникове промисли. 
Стваралаштво Алексе Видаковића једнако одређује и истовремена флексибилност у кретањима 
форме, њиховом линераном, испреплитаном , али и индивидуално независном суживоту унутар 
комопозиције. 

Чисти сликарски прекиди виталних „оптерећења“ површине јесу управо одлучне, колористички 
транспарентне и формално уобличене геометријске појавности чија ликовна тежина поставља и 
темељ и коначност трансфигурације неопипљиве свијести у видљиву стварност. На једном мјесту, 
симбиоза мишљеног и појавног, на другом мјесту већ представља идејну борбу асоцијативног и 
апстрахованог. Дуализам оваквих сликарских представа означава искрену потребу за истином, као и 
неманипулативно признање њеног непревазиђеног значаја у захтјевном циклусу уобличавања 
својственог умјетничког ауторитета. 

Лакоћа умјетникове синтезе владајућих ликовних израза који одишу самосталности, али  и 
изражајност  њихове искрене обједињености у један потпун визуелни континуум, чине 
стваралаштво  Алексе  Видаковића  синонимом  незамјењивог ,  ликовног  утјеловљења 
безкомпромисног процеса и раста.

Дариа Вујасин, академски сликар и теоретичар умјетности



Акрил на папиру, 40x50 цм, 2021.



Акрил на папиру, 77x56 цм, 2021.



Kолаж, 50x70цм, 2021.



Их да ми је бити, комбинована техника на папиру, 77x56 цм, 2021.



Негдје на дну, акрил на папиру, 50x70 цм, 2022.



Kолаж, 50x70цм, 2021.

Све је... комбинована техинка на папиру, 50x35 цм, 2021.



Без назива, акрил на папиру, 77x56 цм, 2022.

Леђа о леђа, акрил на папиру, 70x50 цм, 2022.



Све је... комбинована техинка на папиру, 50x35 цм, 2021.



Прстен, акрил на папиру, 56x77 цм, 2022.



Aкрил на папиру, 77x 56 цм, 2022.



Не губим вјеру II, акрил на папиру, 56x38,5 цм, 2021.



Паусе, акрил на папиру, 39x28 цм, 2021.



Без назива, комбинована техника на папиру, 39x28 цм, 2021.



Kомбинована техника на папиру, 39x28цм, 2021.



ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА

Члан је удружења „Ческа беседа“ од 2015. године.
Члан је УЛУС-а од 2018. године.
Члан је СУЛУВ-а од 2019. године.

ИЗЛАГАЧКА (УМЈЕТНИЧКА) АКТИВНОСТ

Самосталне изложбе:

Изложба графика, Клуб националних мањина РС, Бањалука, 2015.
Изложба слика, Клуб националних мањина РС, Бањалука , 2016.
Изложба графика, Клуб СОТ, Љубљана, Словенија,  2016.
Изложба слика, Галерија КОЦ ,Нови Град, 2017.
Мастер изложба Галерија “Хол” Академије уметности Нови Сад, Србија, 2019.
Изложба слика, Галерија КОЦ, Нови Град, 2019.
Изложба слика, ЈУ “Центар за културу и образовање” Лакташи, 2019.
Изложба слика, КЦ УДАС, Бањалука, 2020.
Изложба слика, КЦ Бански двор, Камена кућа, Кастел, Бањалука, 2020.
Изложба слика “Ихтис”,“Центар за културу и спорт”, Галерија Дома културе - Србац, 2022.
Изложба слика “Рибе”, ЈУ “Центар за културу и образовање” Лакташи, 2022.

Колективне изложбе:

Годишње изложбе у галерији УДАС 2010. ; 2011. ; 2012. ; 2013.
Изложба у Дому омладине, Бањалука, 2013.
Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2014.
Галерија ЦКО Лакташи – ЛК „Ласта“, Лакташи, 2014.
Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2015.
Изложба студената на тему „Вода и околиш“ – ЕУ Центар и АУ,Бањалука, Широки Бријег, 
Сарајево, Требиње, 2015.
Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2016.
Изложба радова студената Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, салон Дјечијег 
позоришта Републике Српске, Бањалука, 2017.
Годишња изложба Академије умјетности, Бањалука, 2017.
Изложба Нових чланова УЛУС-а у Цвијети Зузорић, Београд, Србија, 2018.
Изложба Мастери 2018, Архив Војводине, Нови Сад 2018.
Изложба Нових чланова СУЛУВ-а у културној станици Свилара, Нови Сад, Србија, 2019.
Изложба “Art is a melody of life”, Бањалука 2019.
Изложба “Шибови 2019”, Камена кућа, Бањалука 2019.
Изложба 10. БУМ БиХ, Галерија ЈУ БКЦ ТК Тузла, 2019.
Изложба “Шибови 2019”, “Центар за културу и спорт”, Галерија Дома културе – Србац, 2020.
Изложба “Шибови 2019”, ЈУ “Центар за културу иобразовање” Лакташи, 2020.
Изложба “Шибови 2019”, ЈУ Јавна библиотека, Лукавац, 2020.

Алекса Видаковић, рођен 05.12.1993. године у Бањалуци. 
Основну и средњу школу завршио у Бањалуци. Школске 
2013/ 14 уписао је Академију умјетности у Бањалуци, 
студијски програм ликовних умјетности на смјеру – 
сликарство. Дипломирао је на истој Академији 2017. годинеу 
класи професора Данка Бркића, сасредњом оцјеном 9,47. 
Школске 2017/18 год. Уписује мастер студије на Академији 
уметности у Новом Саду из сликарства. Завршио мастер 
студије у класи професорице др Марине Војводић 2019. год, 
са средњом оцјеном 9,36 . Поред сликарства бави се 
фотографијом, графиком и графичким дизајном.



Изложба “Шибови 2019”, Галерија КОЦ , НовиГрад, 2020.
Изложба “Шибови 2019”, ЈУ Центар за културу, Дервента, 2020.
Изложба “Ракани 2019”, Галерија КОЦ , Нови Град, 2020.
Изложба “Ласта 2019”, ЈУ “Центар за културу и образовање” Лакташи, 2020.
Изложба “Шибови 2020”, Камена кућа, Бањалука 2021.
Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд, Србија, 2021.
Изложба Шибови, избор радова са међународне колоније 2017/20, Галерија ЈУ БКЦ ТК Тузла, 
2021.
Изложба Међународне ликовне колоније Шибови 2017/2020. ,  Спомен-Музеј Јован Бијелић, 
Босански Петровац, 2021.
Изложба “Шибови 2021”, Камена кућа, Бањалука 2021.
Изложба “Шибови 2021”, ЈУ Центар за културу, Дервента, 2022.
Изложба “Шибови 2021”, Галерија, Карађорђева 40. ЈУ КОЦ, Нови Град, 2022.
Изложба међународне ликовне колоније “Бардача”, Србац 2022.
Изложба међународне ликовне колоније “Бистарац”, Лукавац, 2022.

Награде:

Похвала за најбоље студентске радове у категорији : Графика, АУ
Бањалука, 2014.

Учешће на ликовно – културним манифестацијама и ликовним колонијама

Каструм, Међународни дани витештва, Бањалука, 2019. – сликање у јавном простору
Свјетски дан музике, Бањалука, 2019. – сликање у јавном простору
Ликовна колонија “Ракани”, Нови Град, 2019.
Ликовна колонија “Ласта”, Лакташи, 2019.
Ликовна колонија “Шибови”, Бањалука, 2019.
Ликовна колонија “Шибови”, Бањалука, 2020.
“Art is a melody of life”, Бањалука 2021. – сликање у јавном простору
Ликовна колонија “Шибови”, Бањалука, 2021.
“Art is a melody of life”, Бањалука 2022. – сликање у јавном простору
Mеђународнa ликовна колонија “Бардача”, Србац, 2022.
“Кварнер изнад и испод површине мора и Венеција” – Летња међународна радионица ; 
Организатор Академија уметности у Новом Саду и Омладински клуб “Војводина”, 2022. 
Mеђународнa ликовнa колонијa “Бистарац”, Лукавац 2022.

Графички дизајн:

Илустрације за књигу: 
„Вјесници првих знања о Кини у Српском народу“
Издавач: Универзитет у Бањој Луци
Аутор: мр Селена Пјевић
Бања Лука, 2020.

Дизајн корица за књигу: 
„Двоје“
Издавачи: Универзитет у БањојЛуци, Међународно удружење научних радника – AIS, 
БањаЛука, Tianjin-a Esperanto-Asocio
Аутори: Ранко Прерадовић, Стевка Козић Прерадовић
БањаЛука, 2020.

Контакт:
телефон - 066/439-829
e-mail - aleksav44@gmail.com



Приједор,  Краља Петра I Ослободиоца б. б.  Тел. факс: +387 52 213 305,  galerija96prijedor@gmail . com

За издавача :  Галерија Сретен Стојановић ; Графичка припрема и штампа :  Графички атеље Графит

Галерија  Сретен Стојановић

Акрил на платну, 40x50 цм, 2021.


