
Mирон 
Мутаовић

дезертер





јул 2015.

Продајна галерија "Београд"

Deserter
Miron Mutaović

Мирон Мутаовић
Дезер�ер



Ратко Божовић

АПСОЛУТНО ВИРТУОЗНО
Од спољашњег до унутрашњег

Мирон је десетак година доследно спроводио у дело једну ликовну идеју да би је на 
крају заокружио, да би је учинио релативно коначном. Било је то путовање од себе до 
свог ликовног јунака, до његовог портрета. Била је то игра преображавања аутора као 
homo ludens-a.

А све је почело као несвесно треперење сликаревог унутрашњег света и провокација 
његове имагинације.

Поуздана је претпостака да су слике најпре рађене спонтано, дуго и стрпљиво. Са 
уносом различитих мотива, као полазишних тачака, препознаје се дискретно стање 
свести које је водило ка разградњи - деструкцији структуре и језика класичне слике 
из жанра портрета. Била је то једна необична форма фрагментације и суптилног 
разлагања слике. Њен доминантан мотив указује на портрет као људски лик, на 
његово онтолошко и уметничко полазиште, али и на његов отклон од етаблираног 
ликовног искуства.

"Модел", фотографија човека насумице пронађена на интернету, опстаје у изразитој 
метаморфози. На почетку, где је «модел» био полазиште, али довољно, уметник је 
био далеко од сагледавања целине. Она је морала да се пронађе. Ваљало је да се 
до ње стигне. Тако после разградње, слика доживљава надградњу. Инсистирање на 
понављању вертикално постављеног платна показује нове изражајне могућности 
портретске слике. А то што су све оне рађене у истом формату (50x40 цм) и истој 
техници, уље на платну, обзнањује ауторову ликовну естетику, која не одустаје од 
складности и хармоније, чак и упркос свему шта се збива у самој слици и у њеној 
фактури. То је нарочито препознатљиво и у завршној фази ове стваралачке авантуре 
у којој је Мирон сконцентрисан само на једну скицу - општу за све слике, која 
се понавља и варира на различите начине, али у естетском и техничком смислу 
поуздано и сугестивно мултипликује. Тако сликар, на крају, стиже до једног облика 
конструктивизма као творачке поенте, у којој налази прибежиште у специфичном 
класичном или готово нео-класичном ликовном језику. Сликар је на тај начин дошао 
до тога да је портрет и идентитет сликаног, од неке врсте опадања, разградње и 
деперсонализације, стигао до свог исходишта и демистификације.



Ликови из личних докумената, пасоша, полицијских досијеа или можда логорашких 
докумената − сликаних у црно белој техници, плошних и без икакве дубине, пуно 
пута пресликаваних и прештампаваних и у тој форми, доспелих из прошлог времена 
до данашњег тренутка и времена сликања, даље доводи до ликовне акумулације 
и менталног таложења. У питању су дезертери животних околности код којих је 
вероватно увек долазило до раскорака између бића и постојања. Зато ова завршна 
целина по сликаревом убеђењу и размишљању, има својсто анти-апотеозе. Он не 
гради од њих бића са божанским и херојским ореолом јер не жели да их лажно 
представи и да их мистификује. То је изгледа био разлог што се њихов идентитет не 
дефинише, што се слика у том сегменту не изоштрава. Мирон се уместо тога упустио 
у игру визуелног или ликовног очаравања. Круг је завршен као путовање до себе, 
апсолутно виртуозно.

Ангажован на скривен и готово тајновит начин, Мирон се дубоко и суштински 
разликује од било којег и било чијег естетског и естетичког искуства, нарочито оног 
преовлађујућег. Он следи своју ликовну естетику и непрестано преиспитује своје 
имагинарне и креативне могућности. Преиспитује и себе и свој ликовни свет. Увек 
нов и увек свој, близак је субверзивности и експерименту, али без промашаја. Тако и 
овом изложбом потврђује важан искорак у односу на своје досадашње стваралаштво 
и овдашњу ликовну моду. Фасцинира његов оригинални ликовни концепт, а можда 
највише то што ће пробудити и мисао и осећања гледалаца. А то како се слика 
бави сликом у његовом стваралаштву, а нарочито преиспитивање да ли је у питању 
апстрактна слика или није, ваља препустити ликовним критичарима.
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Ratko Božović

Absolute Virtuosity
From the Outside to the Inside

For ten years, Miron has been consequently following a single idea in order to finally complete it, to 
relatively finalize it. It was a journey from himself to his visual hero, to his portrait. It was a game in 
which the artist was transfored into a homo ludens.

It all began both as an unconscious quivering of the artist’s inner world and a provocation of his 
imagination.

We can reliably assume that the paintings were initially done spontaneously, took a long time to do 
and were patiently executed. A discrete state of awareness is recognized as different motifs were 
added on the canvas as starting points that led to a deconstruction – destruction of the structure 
and language of the classical genre of portrait painting. It was an unusual form of fragmentation and 
subtle decomposition of the image. Its dominant motif points to the portrait as a human image, to 
its ontological and artistic origin but also to its deflection from the established fine art experience. 

“The model” a photograph of a man randomly found on the Internet, survives in its pronounced 
metamorphosis. At the beginning, when the “model” was only the staring point, however a sufficient 
one, the artist was not able to perceive the whole. It had to be found. One had to seek to attain it. 
Thus, after deconstruction, the image was upgraded. Insisting on the vertically posed canvas showed 
new possibilities in the expressive possibilities of a portrait. All of the paintings were painted in 
the same format (50x40 cm) using the same technique of oil on canvas showing the artist’s fine art 
aesthetics that does not give up on proclivity and harmony, despite the happenings on the painting 
itself and its structure. This can specially be seen in the final phase of this creative adventure where 
Miron focuses on only one sketch – common to all the paintings, the one that is repeated and varied 
in different ways, but is reliably and suggestively multiplied in an aesthetic and technical sense. 
Finally, the painter reaches a form of constructivism as a creative point where he finds refuge in 
a specifically classic or almost neo-classic visual language. Using reduction, deconstruction and 
depersonalization the painter has reached a point where the portrait and identity of the painted 
have returned to its staring point and have been demystified.

Images of people on photos found on identification documents, in passports, police records or 
maybe camp documents taken in black and while, flat without any depth, many times copied 
and reprinted have reached the present from the past in such a form that they have continued to 
produce a visual accumulation and mental sedimentation. These people were deserters from life’s 
circumstances, probably always in discrepancy between being and existing. Thus, this final entirety, 
according to the painter’s reflection and conviction, has the character of an anti apotheosis. He 



does not construct beings with a divine and heroic aureole not wanting to depict them falsely or to 
mystify them. That was probably the reason why the painter did not define their identity, did not 
make the image clearer in that segment. Instead of doing so, Miron has started a play of visual or 
fine art captivation. The circle has been completed with absolutely virtuosity as a journey towards 
oneself. 

Engaged in a hidden and almost mysterious way, Miron is essentially and profoundly different 
from anybody else and his aesthetic experience is different from anyone’s, especially form the 
predominant one. He follows his own visual aesthetics and continuously examines his creative and 
imaginative competence, reexamining himself and his visual world. Always original and distinctive, 
his art is close to subversion and experiment but it is always successful. And so, this exhibition 
confirms an important breakthrough in his work when compared with his previous work and with 
the present trends in the visual arts in Serbia. His original artistic concept is fascinating, mostly 
because it will provoke the viewer’s thoughts and feelings. Whether his paintings are abstract or not, 
and what the relations between the images in his paintings are, should be left to the judgment of 
the art critics.
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