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Хармонично садејство облика

За мото своје изложбе, приређене новембра месеца 2009. године у Галерији УЛУС-а у Београду 
Мирољуб Филиповић је узео реч бојилишта. Он је наставио да делује у истом духу, заправо, да у том 
домену продубљује смисао слике. Шта, у ствари, значи ова назнака под којом је остварен замашан 
колико значајан број дела? О томе не постоји ближих података. Одговор на то налазимо у самим 
радовима. На основу њих се може допрети до податка како се и на који начин та кованица нашла у 
средишту његовог делања, тачније, у бити његове слике или његова сликарства, свеједно је. Прича 
коју уметник нуди, звучи логично, мада не сасвим потпуно. Пажњу ћемо,стога, упутити делима, која 
иницирају дато значење.

У нашем поимању реч бојилиште може да сугерише поље на коме се одиграва неки сукоб, сем тога, 
ако је изведемо на поље уметничког делања, може да значи површину по којој се простире или на 
одређени начин организује бојена материја. Овој синтагми би могло да се придода још по нешто, 
међутим, налазим да је у контексту ове две одреднице сажета основна феноменолошка константа, која 
одређује уметникову идеју. Дакле, реч је о скупу пигмената који се на одређени, уметнику примерен 
начин, сукобљавају и тим путем активно делују на посматрача. На том аспекту се, као битном чиниоцу, 
заснива поетичка визија Мирољуба Филиповића Филимира. Истини за вољу, он у свом творењу није 
остао само на овој равни. Дати појам настоји да уздигне на виши ниво, до општег појмовног дискурса 
у чијим је феноменолошким распонима све саздано: од пре почетка света до универзалних константи. 
Значиније у питању пуки сукоб супростављених полазишта већ поприште на коме се раздвајају и 
спајају различити облици из микро и макро космичких простора.

И доиста, све оно што се одвија на површини Филимирове слике, као да извире из садејства које 
покрећу моћне унутрашње силе, неки снажни, нама непознати подстицаји. Попут великог праска, 
садржајни чиниоци његова дела се, налик ватромету, разбуктавају. Распрскавају се и разлажу преко 
целе сликане равни са тежњом да из ње изађу. Њихови бескрајно разнолики облици се крећу, 
сукобљавају, чинећи наизглед хаотично стање у безграничном просторном амбијенту у коме дејствују. 
Коначан исход је уздигнут до утиска јединственог, хармоничног садејства облика, кондензованих у 
снажну визуелну експресију. Скуп непојмљивих, крајње разноликих информација, које се комешају, 
лебде или се покрећу кроз неухватну празнину простора, није слутња разарања, већ потенција спајања 
и стварања нових светова, дакле, сталног обнављања животних импулса.



У ликовном погледу, Филимир своја бојилишта поткрепљује промишљеним сукобима линија, потеза 
и површина, потом, дубоком тонском градацијом од тамних распона до светлих поља, која се, неки 
пут претворе у наглашене, искричаво обојене оазе, или се, кроз непрекинути ритам облика сливају у 
целовито визуелно садејство.

Филимиру је пошло за руком да се, попут других истинских стваралаца, ослони на најбоља искуства 
модерног сликарства и истодобно, поривом повишеног емоционалног набоја, избегне понављање или 
могућу униформност. У његовом делу се огледа компактност и оригиналност мисаоног, тематског па и 
језичког исказа, којим уверљиво влада. Његова поетска вокација се јасно разазнаје и по необичности 
коју показује у домену тајновитих простора слике, којој нагиње свака права уметност.

Ако се новије схватање сликарства код нас и у свету све више вреднује према чврсто заснованом 
мисаоном и језичком концепту, онда дело Мирољуба Филиповића Филимира можемо сматрати 
значајним доприносом тих настојања.



Биографија

Мирољуб Филиповић ФИЛИМИР
filimirart@yahoo.com

Мирољуб Филиповић ФИЛИМИР истакнути ликовни уметник, члан Удружења ликовних уметника 
Србије, aктиван je стваралац деценијама присутан на домаћој и страној уметничкој сцени.

Од 1968. године приредио је 60 самосталних изложби у земљи и иностранству. 

Организовао је бројне хепенинге, перформансе и уметничке пројекте. Учествовао је у више од 
700 колективних изложби. Филимир је учествовао на БИЈЕНАЛУ У ВЕНЕЦИЈИ 2003, БИЈЕНАЛУ У 
ЛОНДОНУ 2004, БИЈЕНАЛУ У ПЕКИНГУ 2005, ПРВОМ БИЈЕНАЛУ МИНИЈАТУРЕ У ВЕНЕЦУЕЛИ 2008, 
ТРЕЋЕМ БИЈЕНАЛУ У ПЕКИНГУ 2008, БИЈЕНАЛУ ПЛАКАТА У МЕКСИКУ 2013... Аутор је познатог 
међународног уметничког пројекта «Уметници света против изолације човека и народа» који је 
започео у Паризу 1993. У овом пројекту је до сада учествовало више од 8000 уметника са свих 
континената.

Више пута је награђиван за своје уметничко стваралаштво.

За бројне активности на ширењу културних веза између наше земље и латиноамеричких народа, 
Република Куба га је 1996. године одликовала Медаљом пријатељства.

О његовом раду снимљена су два филма: ИКОНАРТИ, редитељ проф. Владимир Перовић (2000); 
КРИК БОЈЕ, редитељ Веско Бутрић (2002).

Филимир је члан Друштва српских сликара «Лада». 

Оснивач је мултимедијалне уметничке групе «Кварт».

На Пролећној изложби УЛУС 2012. награђен је Златном палетом за сликарство (слика Зиген Заген).

Председник је организационог одбора Тријенала проширених уметничких медија Београд 2010. и 
координатор Тријенала Mixed Media Трстеник 2013.



Бојилиште
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2010, acrylic on canvas, 118x170 cm



Досаgно бојилиште
2014, акрил на платну, 18x24 cm

Тајновито бојилиште
2014, акрил на платну, 18x24 cm

Boring Battlefield of Colors
2014, acrylic on canvas, 18x24 cm

Secretive Battlefield of Colors
2014, acrylic on canvas, 18x24 cm

Разиграно бојилиште
2014, акрил на платну, 18x24 cm

Топло бојилиште
2014, акрил на платну, 18x24 cm

Playful Battlefield of Colors
2014, acrylic on canvas, 18x24 cm

Warm Battlefield of Colors
2014, acrylic on canvas, 18x24 cm



Ватра и ништа
2018, штампа на платну, 70x90 cm

Fire and Nothing
2018, print on canvas, 70x90 cm



Плаво поgнебесје
2018, штампа на платну, 70x90 cm

Blue Heavenly Realm
2018, print on canvas, 70x90 cm



Biography

Miroljub filipović filiMir
filimirart@yahoo.com

Miroljub filipović filiMir is an acclaimed visual artist, member of the association of fine artists of 
serbia, an active artists who has been present for decades on the domestic and foreign art scene.

since 1968, he has had 60 solo shows in the country and abroad.

He has organized numerous happenings, performances and artistic projects. He has taken part in 
more than 700 group shows. filimir took part in the Venice international Biennale (2003), london art 
Biennale (2004), Beijing international art Biennale (2005), first Biennale of Miniature art in Venezuela 
(2008), third Beijing international art Biennale (2008), international Poster Biennial in Mexico (2013) …

He launched a well known international art project Artists of the World Against Isolation of Man and 
Peoples in Paris in 1993. More than 8000 artists took part in this project from all the continents.

He has received several awards for his artwork.

He was presented the Medal of friendship by the republic of cuba in 1996 for his many activities in 
enhancing the cultural ties between our country and the republic of cuba.

two films have been made about his work: Ikonarti, directed by Prof. Vladimir Perović (2000) and Krik 
boje (Scream of Color), directed by Vesko Butrić (2002).

filimir is a member of the society of serbian artists Lada.

He is the founder of the multimedia art group Kvart.

He was awarded the Golden Palette for Painting ( painting: Zigen Zagen)at the UlUs spring  
exhibition 2012.

He is the president of the organizational committee of the triennial of extended artistic Media, 
Belgrade 2010 and coordinator of the triennial of Mixed Media trstenik 2013.



Zdravko Vučinić

Harmonious interplay of forms

Miroljub filipović chose the word bojilišta* for the motto of his exhibition showcased in the Belgrade 
UlUs Gallery in November 2009. since then, he has continued to work in the same spirit, actually, to 
deepen the meaning of the picture. What does this title, under which so many significant works were 
created, actually mean? although we lack precise information on it, the answer can be found in the works 
themselves. they tell us how this newly formed word became the center of his artistic activity, more 
precisely, how it became the essential part of his painting or his art, there is no difference. the story the 
artist offers to us, sounds logical if not quite complete. thus, we will direct our attention to the works that 
initiate the meaning. 

in our understanding the word bojilište can suggest a field where a conflict takes place, in other words, 
a battlefield. additionally, if we view it as an artistic activity it can mean a surface covered by color or 
coloring material organized in a certain way, in other words, a space for coloring. (in serbian it is a play of 
words). some more meanings could be added to this syntagm, however, i find that the meaning of these 
two definitions contain the basic phenomenological constant that determines the artist’s idea. thus, it is 
a cluster of pigments that are conflicted in a certain artistically pertinent way that actively act upon the 
observer. the essential element of Miroljub filipović filimir’s poetic vision is based on this aspect of his 
work. truth be told, his creativity does not only stop here. He endeavors to elevate the given concept to 
a higher level - up to general conceptual discourse whose phenomenological scope encompasses every 
thing: from the primordial world to the universal constants. thus, it is not just a mere conflict of opposing 
starting points but a scene where different forms from the micro and macro cosmic spaces play out the 
conflict by separating and connecting. 

indeed, everything that takes place on the surface of filimir’s paintings seems to come out of the interplays 
moved by powerful inner forces, some potent incentives unknown to us. as in the Big Bang, the content 
elements of his work, like fireworks, expend and enkindle, bursting out and breaking out all over the 
painted surface with a tendency to leave it. their limitless diverse forms move, confront each other 
comprising a seemingly chaotic state in an infinite spatial ambient they operate in. the final outcome 
is elevated to an impression of a unique harmonic interplay of forms, condensed into a powerful visual 
expression. a cluster of inconceivable, extremely varied information that swirls, hovers and moves through 
the elusive void of space does not represent a premonition of destruction but the potential of connection 
and creation of new worlds, thus a perpetual renewal of life’s impulses. 

* Bojilište is difficult to translate 
into english as one word because 
it is a play on words in serbian.  
Battlefield of Colors would seem 
most appropriate.



in the visual arts sense, filimir affirms his bojilišta with first thoughtfully executed conflicts of lines, strokes 
and surfaces, subsequently using profound hue gradations spanning from the dark to bright fields that 
sometimes turn into emphasized, sparklingly colored oasis or in a continues rhythm of forms flow into a 
complete visual interplay.

filimir succeeded, as did other genuine artists, to lean on the best experience of modern painting and at 
the same time with an impetus of heightened emotional charge avoid repetition or possible uniformity. His 
artwork reflects the compactness and originality of the reflective, thematic and linguistic expression which 
he has complete command off. His poetic vocation can clearly be discerned in the peculiar way he treats 
the secretive spaces of the painting, something that every true art inclines to. 

if the latest perception of art in our country and abroad is all the more valued according to the firmly 
conceived reflective and linguistic concept then the work of Miroljub filipović filimir can be considered as 
a significant contribution to this endeavor.
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