
Ужитак у недостатку





јун-јул 2015.

Продајна галерија "Београд"

Pleasure in Absence
Milan Stašević

Милан Сташевић
Ужи�ак у не�ос�а�ку



Драгица Вуковић

СЛИКЕ НЕВИДЉИВИХ ПОКРЕТА

Свет на сликама Милана Сташевића, амблематски сведен, упознала сам по завршетку 
студија историје уметности. Моја тадашња интересовања била су усмерена ка другим 
пољима ликовног језика, тако да је, испоставило се, остао само добро упамћен.

Уводна исповест је ту, готово две деценије касније, зато што ме је овим сликама 
вратило једно незаборавно и дубоко проживљено посматрање природе са узвишења 
на Златибору. Одмарајући поглед на пејзажу, почела сам да опажам детаље на 
ливадама које су се простирале унаоколо, а који су, због даљине, изгледали статично 
као срасли с тлом. Како је мој поглед постајао мирнији и усредсређенији почела сам 
да опажам покрете животиња које су се премештале са једног краја ливаде на други. 
Да би те невидљиве покрете, у потпуном миру сагледала, поглед је морао да буде 
фокусиран. Ослобођена меморија враћа у сећање давно виђене слике које афирмишу 
доживљај. У преклапању разнородних утисака накратко ишчезава линеарни 
временски ток, релативност простора бива потврђена, а поглед се из бескраја вратио 
слици. Слици и једноставности која треба да буде освојена сваким новим покушајем. 
Без сувишних детаља, готово униформно кадриране слике Милана Сташевића са 
призорима заустављеним у покрету, скрећу пажњу на стање мировања неопходно за 
откривање кретања у животу непрестано присутном на Земљи.

Имагинарно путовање се наставља условљено специфичном и одређеном логиком, 
тако да су сада пред нама готово беле слике зачудних тачкастих рељефа, под 
заједничким називом “Ужитак у недостатку”. Невидљиви покрет у кадрираном 
призору претворио се у слику која пулсира изнутра, тако да велики правоугаони 
оквири сугеришу апстрактни ритам и истовремено, остављају простор за “ужитак” и 
одсуство сваке нарације или описа.

Тамне тачкице на овим рељефним пространствима, иако осликане, остављају утисак 
отвора или канала којима “слика дише”, живи и обраћа нам се својом јединственом 
појавом. Као да пулсира, да се шири и скупља пред нашим очима, прикрива 
тајанствени свет који само треба да наговести своје присуство.

У представљеној серији радова “невидљиви покрет” је својим одсуством удахнуо 
слици живост, дао јој хармоничан ритам и учинио је саучесником представе згуснутих 
наноса боје. Они су ту, на платну постали апстрактни облик. Милан Сташевић је, 
можда овим сликама, довео у сагласје два света, свој лично креативни свет, са светом 
тихе и свеприсутне природе.
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Dragica Vuković

Paintings of Invisible Movements

I first encountered the emblematically reduced world depicted on Milan Stašević’s paintings, upon 
completing my studies of art history. However, my interest was then directed at other fields of fine 
art, thus it turned out, it remained only well remembered. 

The introductory confession is now here, because almost two decades later, as I sat on top of a hill 
at Zlatibor looking at the nature around me, I had an unforgettable and profound experience that 
brought back the memory of those paintings. Resting my gaze on the landscape, I began to notice 
details on the meadows stretching out before me and being far away they seemed to be static 
and merged with the ground. As my gaze became calmer and more focused, I began to notice the 
movements of the animals that moved from one end of the meadow to another. In order to be able 
to see these invisible movements in perfect calmness, the gaze had to be focused. My liberated 
memory recalled the images seen long ago affirming my experience. In the overlapping of diverse 
impressions the linear time flow briefly disappeared, the relativity of space was affirmed and the 
gaze returned from infinity back to the image. The image and simplicity that should be mastered 
with each new attempt. Without surplus details, almost uniformly framed paintings of Milan Stašević 
with scenes almost frozen in movement draw attention to the state of stillness that is necessary in 
order to discover the ever present movement in life on Earth. 

The imaginary journey continues conditioned by a specific and defined logic, thus we are faced 
with almost white paintings of wondrous dotted relief under a joint name Pleasure in Absence. 
The invisible movement in framed images has been transformed into a painting that pulsates from 
within, thus the large rectangle frames suggest an abstract rhythm and at the same time leave space 
for “pleasure” and an absence of any narration or description. 

The dark dots on these relief spaces, although painted, leave the impression of an opening or 
channel through which the “painting breathes”, lives and addresses us with its unique presence. 
As if pulsating, expanding and contracting in front of our eyes, hiding the mysterious world whose 
presence is only indicated. 

The absence of the “invisible movement” in the exhibited series of works has given the image a 
liveliness, a harmonic rhythm and has made it an accomplice of the densely applied color. They have 
become an abstract form on canvas. Milan Stašević may have achieved a harmony of two worlds in 
these paintings, the harmony between his personal creative world and the one of the quiet and all 
present nature. 
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