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ЕСТЕТИКА ФОРМЕ И ОБЛИКА

Ако се у интенцији једног умјетничког акта садржи постизање сличности са неком ствари, параметри те 
ствари нису посматрани директно, већ су преточени у дати систем. Метафизички Симбол, то је синтеза 
живота, у умјетничком изразу издвојеност из природног стања, преточен у облик, лично доживљен у 
умјетничком субјекту. Полазећи од чињенице да нестварна моћ Природе почива на могућностима да 
ствара и рађа најразноврсније облике и форме, сасвим разумљивим постаје свако умјетничко трагање 
кроз њена увјек нова и другачија искуства. Свака природна датост, било да је ријеч о комаду дрвета, 
цвијета, води, земљи... постаје тако провокативан и подстицајан појам за најразличитија умјетничка 
промишљања и откривања њених дубоких и вишеслојних садржаја. Тако се у скулптури Матије Радовића, 
препознаје ауторова наглашена приврженост мотивима из природе. Аутор је, наиме, тај који властитим 
сензибилитетом извлачи све оне есенцијалне естетске и визуелне садржаје одабраног мотива и опуса. 
Ликовно занимљиви, радови су за аутора важни у вајарском изразу и специфичном односу форме и 
облика. Умјетничка морфологија савршено је адаптирана поступку форми у скулптури. Најзначајнија 
изстанца коју умјетник жели да представи постаје управо асоцијативна идеја преобликована и 
материјализована у специфичну форму насталу кроз реминесцентан, перципиран доживљај природе. Ја 
не сликам по природи, рекао је Пикасо, већ прије природе. Мисао филозофа Јунга је: као што биљка 
ствара цвијет, тако умјетник ствара симболе. То значи изван система. Опус радова ,,Естетика форке и 
облика“, огледа се у личном умјетниковом доживљају природе, метафизички пласираног у камену, 
аутентични приказ који симболизује љубав према природи и трајању живота. 

Естетика форме и облика
,,Природа је препуна разлога који никада до сада нису постали саставни дио искуства“
Цитат из књиге Живот и дјело - Леонардо да Винчи

O умјетнику:

У дијалогу с каменом човјек је ослобођен страха од пролазности као да је бескрај на дохват руке. У камену 
је тајна која увијек изнова, кроз обликовање, тежи да буде откривена.  Као да је у питању договор између 
умјетника и материјала – Радовићеви радови свједоче о загонетној димензији да онај ко открије облик - 
открива  и тајну о себи.  

Историчар умјетности Милун Лутовац,
 управник галерије Велимир А. Лековић, Бар
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