
Мостови уметности

„Колут Мандић”, покрај Сомбора, једна од најбољих уметничких колонија у Србији, 
посвећена претежно сликарству, слави  јубилеј 30. сазива. Смотра је обележена симболичним 
називом „Мост” –  као спона између држава, народа, публике и уметника, између „бездaна” и 
„чаробног (Бачког) брега” сликарских протагониста, сталног покрета и мировања оног 
пореклом аристократског, тривијалности као микрокосмоса и стваралачке надсвести… Већ 
само место одржавања и излагачка активност колоније, од центара у Србији до оних у региону и 
планирано наступање на другим континентима (САД и Канада), израз је ликовне мостоградње, 
посебног, свеопштег и немуштог – али свима разумљивог језика слике, њене волшебне 
способности да оно упијено сопственим очима уметника остави дубок траг, да као перпетуум 
мобиле непрестано додаје, славећи човека и илинданске сусрете. 

 На овој колонији и изложбама, окупили су се сада уметници из  малих градова и 
престонице, разних генерација и ликовних светова. Можда су права демократичност, 
разумевање и заједнички живот могући само у уметности, непресушном изворишту и 
исходишту – јер нису ли сви прошли, садашњи и будући уметници духовни сродници? Не 
препознају ли се сабраћа и у далекој прошлости? „Колут Мандић” окупља само најбоље 
уметнике, доказане у свом стваралаштву бројним самосталним изложбама, наградама и 
монографијама, од којих су поједини докторанти, асистенти и професори. Њихова дела су  сјајна 
и истинита огледала а богатство мотива потврда је непресушног извора тема сложених од 
безнадежности, промена, карактера, носталгије и каткад неопходне осаме, бујности сентимента 
и смирености интелекта…

 Као што то обично бива у свету виталне уметности, и овог пута сазив је у знаку велике и 
плодне различитости, мада би се могло рећи да главни тон колонији, као и раније, дају уметници 
фигуралне вероисповести. На њој учествују сликари и сликарке експресионисти, анахронисти 
(тзв. сликари меморије), реалисти, магични реалисти, представници завичајног реализма, 
посебног и само српског доприноса реализму као великој стилској формацији, сликари 
фантастичног, измаштаног универзума, метафизичари и заступници (пост)модерног израза. 
Вредности и идеје изједначене су, квалитет слике једино је пресудан и сопствени је пропагатор. 

 Уметници на прави начин, у суженом обиму, приказују српску ликовну сцену, једну од 
мањих али по значају и резултатима, како мисле и страни експерти, за поједине видове 
уметности међу најважнијим у свету. Побуђујући раније велико интересовање у Паризу и 
светским центрима, српско сликарство и на овај начин отвара дијалог између Колута, Сомбора, 
Београда, Париза и Њујорка, откривајући топлину, духовност и умност балканских стваралаца, 
која сеже до Сократа, Платона и Аристотела – који нису били ништа друго до Балканци. Србија и 
балканске земље као да су подсвест Европе, имагинарно, тајно средиште и извориште митова, 
које производи вишак историје у време када се прориче њен крај. Школовани и надахнути, 
сензибилни и пуни идеја сликари на оваквој колонији не подижу само један мост – већ мостове 
између различитих поетика и ликовних светова, враћајући домаћу и страну публику Њеном 
величанству слици. 

     Мандићи су опет направили инпресиван мост и вратли нас слици.

                                                                                                                          Дејан Ђорић,  ликовни критичар                                                               
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Bridges of Art

 „Kolut Mandić”, in the vicinity of Sombor, one of the best art colonies in Serbia, devoted mainly 
to painting, is taking place for the jubilary 30th time. The Colony has been symbolically named “Bridge“ 
– a connection between states, peoples, viewers and artists, between “the abyss“ (literal translation of 
the name of the neighbouring village)  and “the magic (Bački) mountain“ (name of the other village) of 
the painting protagonists, intermittently moving and resting of that originally aristocratic, trivialities 
like microcosmos and creative hyperawareness ...    The very location and exhibition of the art colony, 
from Serbian centres to regional ones and prospective displays of art in other continents (USA and 
Canada) is an expression of bridge-building, special, universal and silent as it is – though universally 
understandable language of image, its magical property for all perceived by the artist leaves a deep 
impression, constantly adding something, like perpetum mobile, celebrating man and meeting on St. 
Elias Day.   

 This Art Colony and exhibition has summoned artists from small cities and the capital 
belonging to different generations and artistic worlds. It may be true that art, the inexhaustible source 
and origin, is the only refuge where real democracy, understanding and co-existence can be made 
possible. Aren't all former, present and future artists spiritually related? Do they not recognise each 
other in all times? – „Kolut Mandić” is a gathering place of only the best artists, who have already 
proved their quality in numerous solo exhibitions, a number of awards and monographies, some of 
them being doctoral candidates, assistants and university professors. Their pieces are brilliant, truthful 
mirrors and the richness of motifs is a proof of inexhaustible source of themes made up of despair, 
changes, character, homesickness and sometimes indispensable seclusion, exuberance of sentiment 
and calmness of intellect...

 As it usually happens in the world of vital art, the Colony is characterised by a great prolific 
difference though it may be said that the main tone of the Colony, as it was the case earlier as well, is 
given by artists of figural creed. The participating artists are expressionists, anachronists (so called 
memory artists), realists, magic realists, representatives of homeland realism, a special and purely 
Serbian contribution to realism as a stylistic formation, artists of a fantastic, imaginated universe, 
methaphysics and representatives of the (post)modern expression.  Values and ideas are equilized; 
what really matters is the quality of the picture being its own propagandist.  

 The artists, in a proper way, in reduced volume, display the Serbian artistic stage, one of the 
small ones but, like foreign experts also agree, an artistic community of worldwide significance 
especially in certain types of art.  Formerly arousing great interest in Paris and other centres in the 
world, Serbian art once again initiates a dialogue between Kolut, Sombor, Belgrade, Paris and New 
York, discovering the warmth, spirituality and intellectuality of the Balkan creators, which reaches to 
Socrates, Plato and Aristoteles - who were but Balkanites. Serbia and the Balkans seem to be the 
subconsciousness of Europe, the imaginative, secret centre and source of myths, produced by history 
in the time when its end is predicted. Educated and inspired, sensible and packed with ideas the 
participating artists in such a Colony do not only construct a single bridge but bridges that connect 
different „poeticies“ and artistic worlds, bringing back local and international viewers to Its Majesty, 
the image. The  Mandićes have once again built an impressive bridge and brought us back to the 
image. 

                                                                 Dejan Đorić,  Art Critic
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Метаморфозе класичног сликарства

 Тридесети ју�иларни сазив Ликовне колоније Колут-Мандић потврда је квалитета и 
упорности њених домаћина, као и уметника који својим учешћем, између осталог, остају у 
токовима војвођанских и српских колонија којих је, на жалост, све мање. Сензи�илитет Ликовне 
колоније Колут-Мандић, која негује дух класичног фигуративног сликарства, јесте одражавање 
традиције спремне да се мења, а да остане нетакнута. 

 Централно место Тридесетог сазива Колоније је, и овог пута фигура као полазна тачка 
класичног сликарства. Замисао фигуре заснива се на концептима сличности и разлике, тј. фигура у 
уметности је дословни или недословни опис конкретног људског, животињског тела, тј. визуелног 
знака. Степени разлика тела и фигуре широког су распона – од конвенционалне сличности и 
илузионистичке подударности  до разумевања фигуре  као текста, односно сим�ола. Слика 
постаје означени простор, тако да се до фигуре у слици досеже преко описа, чиме се текстуално 
(језички) уо�личује замисао, ментална представа, језичка слика предмета или тела које слика 
приказује.

 Неговање класичног у сликарству, у оквиру Колоније Колут-Мандић, инсистира се на 
приказу фигуре као примарне идеје кроз наратив, сим�ол или експресију. Међутим, однос фигуре 
и представе не мора да �уде дослован и директан,  јер слика не кореспондира с о�јектом 
приказивања, него га означава, те изражава однос уметника према о�јекту приказивања. У таквом 
вишеслојном и вишезначном односу долази до праксе стварања специфичних знакова којима се 
разоткрива природа и тежња уметности да створи потпуно нови (и)рационални свет. 
Подражавање метаморфозе класичног сликарства види се у �аратању фигуром као несталном 
категоријом, а чија несталност произилази из персоналне идентификације, културно-друштвеног 
контекста, односно поступка успостављања значењског и визуелног односа између уметничког 
дела и реалне или измишљене ситуације и догађаја. Тиме савременост класичног исказа, који по 
тридесети пут негује Ликовна колонија Колут-Мандић, остаје доследна својој примарној идеји.

Слађана Драгичевић - Трошић
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Memorphoses of classical art

� The fact that  Art Colony Kolut-Mandić has taken place for the 30th time proves the persistence of 
both its host and participating artists, who remain within the streamline of a dwindling number of 
colonies organized in Vojvodina and Serbia. It is the sensibility of Kolut-Mandić Art Colony that aims, 
through cherishing the spirit of figurative painting, at reflecting a tradition ready to change but also stay 
untouched at the same time.  

The central position of the 30th Art Colony is once again the figure as the starting point of classical 
art. The idea of the figure is based on concepts of similarity and difference i.e., in art, the figure is a literal 
or non-literal description of a concrete human or animal body, i.e. of a visual denotement. There is a wide 
range of differences between the body and the figure – from conventional similarity and illusionistic 
congruence to perception of the figure as text, i.e. symbol.  The image turns into a designated space and 
the figure in the picture is reached via description textually (linguistically) shaping an idea, a mental 
representation or a linguistic image that the object or body shows. 

Through cultivating the classical in art Kolut-Mandić Art Colony insists on showing the figure as 
the primary idea via a narrative , symbol or expression. However, the relationship between figure and 
representation may not be literal and direct since an image does not correspond with the object of 
representation but it rather denotes it expressing thus the artist's attitude to the object of 
representation. In such a multi-layer and ambiguous relationship it is customary to create specific signs 
that reveal the nature and aspiration to create a completely new (ir)rational world. Immitating the 
metamorphosis of classical art may well be observed in the manipulation with the figure as an inconstant 
category, whose inconsistency  stems from personal identification, cultural and social context, 
establishing a relationship of meaning and  vision between a creation of art and real or imagined 
situation and event. In that way, the modernity of classical expression, cherished by Kolut-Mandić Art 
Colony for the 30th time, remains faithful to its original idea.

Slađana Dragičević - Trošić
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Sudden Matins acrylic on canvas, 50х60, 
ANTONOVIĆ Momčilo, Beograd

Изненадно јутрење, 50х60, акрил на платну
АНТОНОВИЋ Момчило, Београд



Madonna, 76х56, mixed media
BLESIĆ Pavle, Sombor

Богородица, 76х56, комбинована техника
БЛЕСИЋ Павле, Сомбор
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Litle mezetin, 44х55, oil on canvas
BOJOVIĆ Anđelka, Beograd

Maли мезетин, 44х55, уље на платну
БОЈОВИЋ Анђелка, Београд
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Fly, 100х70, оil on canvas
VEMIĆ Miomir Mišo, Nikšić

Лет, 100х70, уље на платну
ВЕМИЋ Миомир Мишо, Никшић
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Nude, 70х55, oil on canvas
DOLOVAČKI Vasilije, Bavanište

Акт, 70х55, уље на платну
ДОЛОВАЧКИ Василије, Баваниште
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Kidnapping, 80х60, oil on canvas
ĐAKOV Damjan, Beograd

Oтмица, 80х60, уље на платну
ЂАКОВ Дамјан, Београд
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Bunch, 70x50, oil on canvas
KRULJ Zoran, Beograd

Букет, 70х50, уље на платну
КРУЉ Зоран, Београд
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Day of Saint Trifun, 49x34, oil on canvas
MARTINOVIĆ Dragan, Sremska Mitrovica

Тривундан, 49х34, уље на платну
МАРТИНОВИЋ Драган, Сремска Митровица
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Oldtimer, 45x35, oil on canvas
MACANOVIĆ Momčilo, Tivat

Олдтајмер, 45х35, уље на платну
МАЦАНОВИЋ Момчило, Тиват
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Girl with green eyes, 48х46, оil on canvas
MILETIĆ Milan, Gornji Milanovac

Девојка са зеленим очима, 48х46, уље на платну
МИЛЕТИЋ Милан, Горњи Милановац
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Because there is light, 100х70, оil on canvas
MILANOV Stojan, Beograd

Јер тамо је светло, 100х70, уље на платну
МИЛАНОВ Стојан, Београд
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Bluebird, 70х50, оil on canvas
MILOŠEVIĆ Predrag, Beograd

Плава птица, 70х50, уље на платну
МИЛОШЕВИЋ Предраг, Београд
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Nigredo, 85х80, oil on canvas
MONTILJO Saša, Beograd

Нигредо, 85х80, уље на платну
МОНТИЉО Саша, Београд
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Morning in front of Our Lady, 80х60, оil on canvas
POPADIĆ Ljubomir, Tivat

Јутро испред Госпе, 80х60, уље на платну
ПОПАДИЋ Љубомир, Тиват
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Day and night, 50х40, oil on canvas
ТODOROVIĆ Predrag, Beograd

Дан и ноћ, 50х40, уље на платну
ТОДОРОВИЋ Предраг, Београд
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D 21, 60х50, acrylic on canvas
FILIPOVAC Mišo, Beograd

Д 21, 60х50, акрил на платну
ФИЛИПОВАЦ Мишо, Београд
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Girl by tree, 70х50, oil on canvas
CHERNOV Denis, Ryazan

Девојка поред дрвета, 70х50, уље на платну
ЧЕРНОВ Денис, Рјазањ
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Beginning of the night, 60х50, mixed media
ŠALINIĆ TERZIĆ Jelena, Kragujevac

Почетак ноћи, 60х50, комбинована техника
ШАЛИНИЋ ТЕРЗИЋ Јелена, Крагујевац
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Guard, 80х60, oil on canvas
ŠLAJF Šandor, Novi Sad

Чувар, 80х60, уље на платну
ШЛАЈФ Шандор, Нови Сад
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