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Александар Радичевић припада оном делу уметника млађе генерације који виталан и 
природан креативни простор проналази пре свега у сликарском начину стваралачког 
мишљења и изражавања. Иако је подела на фигуративно и апстрактно, као примарне 
одреднице дефинисања уметности и рачвања њених токова, одавно превазиђена, овакав 
кључ сагледавања и читања дела о(п)стаје не толико кроз ехо пређашњих критичарских 
пракси колико кроз рефлексно-сензитивни моменат, односно резултат механизама визуелног 
опажања. У том перцептивном предворју које уводи посматрача у дубљи дијалог с делом, аутор 
иницира узбудљиву игру асоцијација, а постепеним листањем могућих симболичких слојева 
открива се и његова првобитна намера. Лутајући погледом по композиционим чвориштима 
Радичевићевих слика, не можемо са сигурношћу јасно да утврдимо где престаје поље 
чисте ликовне форме, а где почиње фрагмент предметно референцијалног типа и порекла. 
У том флуидном метаморфичком превирању свака линија и мрља већ садрже потенцијал 
органског и животворног, а обриси лица, тела или животињске фигуре унутрашњу потребу 
да се деконструишу у своје градивне елементе и фон сликарске материје која их окружује. 
Убрзо схватамо да је бесмислено тражити узрочно-последични ток и хијерархијски однос ових 
ентитета у следу конкретних поступка рада на платну, као и генези ауторског концепта. Овде се 
не ради о међусобном сучељавању два супротна принципа, јер су устаљене естетске категорије 
и саме доведене у питање. Свако појединачно платно је аутономна и хармонична целина, али 
се ова дела могу повезати и тумачити као просторно-временски скуп кадрираних визура и 
отвора ка другом непојамном универзуму, метапростору у коме делује другачија семантичка 
логика. Тако и наслови слика („Сазвежђе“, „Завештање“, „Маслачак“, „Жута мрља“, „Смирај“...) 
јесу сугестивне, мада не и обавезујуће смернице у анализи њихове иконографије и  значења. 
Овај зачудан амбијент налик сновиђењу, заводљив је и на први поглед саткан од допадљиве 
опсене. Може се рећи да Радичевићево дело потврђује Коктоов став о уметности као брачној 
заједници свесног и несвесног. 

У свом исказу поводом изложбе „Специмени. Соба огледа - унутра је чудна земља“ у Продајној 
галерији „Београд“, уметник истиче значај радозналости и интроспекције као елемената 
мотивационе енергије за својеврсно „исцртавање годова искуства“, за стваралачко бележење 
унутрашњих процеса и промена које „филателијски“ сакупља попут специфичних и ретких 
врста. Аутор закључује: „...ово ослушкивање није чиста изгубљеност у пределима сопства већ 
оно уједно тумачи, разврстава и групише спољашње надражаје као покретаче, пропушта их 
кроз сопствену призму и похрањује на површини платна“. Овде препознајемо дух истраживача-
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научника у тежњи да методолошки усмери процесе креативног рада, а резултате пажљиво и 
систематично обради и презентује, да археолошким сондирањем Бића, његове егзистенције 
и интеракције са Светом, створи у форми ликовне пројекције персонални архив, музеј и/или 
кабинет чуда. Фокусираним погледом и концентрисаном имагинацијом уметник настоји да у 
односу између сфера споља-унутра ублажи оно што Башлар назива „дијалектиком растрзања“.

Реализујући дела у техникама уља и акрилних боја на платну, аутор испитује експресивне 
могућности класичног сликарског приступа и афирмише идеју о непресушној визуелно-
комуникацијској моћи овог медија. Уочавамо да су поједине слике или сегменти засновани 
на графизму и наглашеном линеарном поступку у конструисању композиције. Ипак, оно што 
доминира овом поетиком је омаж боји, пластичким вредностима пигмента, магији његовог 
услојавања и меког дифузног разливања по платну. Бујност и пиктурално богатство површине 
евоцирају реперне тачке из колористичке традиције историје уметности - осећај за детаљ 
фламанских мајстора, етеричност просторног илузионизма барокних осликаних таваница, 
освајање слободе боје и геста ван оквира мимезиса започето у романтизму, а даље развијано у 
пленеризму и различитим облицима модернистичких пракси. Можда је и уметников студијски 
боравак у Минхену 2018/19. године утицао на усвајање наслеђа центра у коме је настала и 
деловала група Плави јахач. Без понављања постојећих матрица и цитата, аутор у духу сличних 
идеја испитује синестезијски карактер визуелне и тактилне звучности, као и спиритуалних 
аспеката ликовне материје и форме. Радичевић пак не тежи филозофским уопштавању 
духовног у уметности, његов став је непретенциозан и надасве личан, а метафизички 
траг и када је учитан у природу ликовног елемента део је слике као хроматског записа о 
индивидуалном животном искуству и сећању. 
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Aleksandar Radičević belongs to the artists of the younger generation whose vital and natural 
space for creative thinking and expression is primarily painting. Although the division into 
figurative and abstract, as the primary determinants of defining art and its movements, has long 
been overcome, this key to perceiving and interpreting artworks endures not so much through 
the echoes of previous critical practices as through the reflexive-sensitive moment, i.e. the result 
of visual mechanisms of observation. The artist initiates an exciting game of associations in this 
perceptual vestibule that introduces the observer to a deeper dialogue with the work and while the 
observer gradually searches through the possible symbolic layers, the artist’s original intention is 
revealed. When our gaze wanders across the compositional focal points of Radičević's paintings, we 
cannot determine with certainty where the field of pure art form ends, and where the fragment of 
the subject-reference type and origin begins. In this fluid metamorphic turmoil, every line and stain 
already contains the potential of being organic and life-giving, and the outlines of faces, bodies or 
animal figures have an inner need to deconstruct into their building elements and the background 
of the surrounding painting matter. We soon realize that it is meaningless to look for the cause-
and-effect course and hierarchical relationship of these entities in the sequence of specific 
procedures of work on the canvas, as well as the genesis of the artist's concept. This is not about 
the mutual confrontation of two opposite principles, because the established aesthetic categories 
are themselves challenged. Each individual canvas is an autonomous and harmonious whole, but 
these works can be connected and interpreted as a spatial-temporal set of framed images and 
openings to another incomprehensible universe, a metaspace in which a different semantic logic 
operates. Thus, the titles of the paintings (Constellation, Legacy, Dandelion, Yellow Stain, Serenity ...) 
are suggestive, although not binding guidelines in the analysis of their iconography and meaning. 
This astonishing dream-like ambience is seductive and at first glance woven of a pleasing delusion. 
It can be said that Radičević's work confirms Cocteau's position on art as a marital union of the 
conscious and the unconscious.

In his statement on the occasion of the exhibition Specimens. The Room of Mirrors - Inside is 
a Strange Country in the Sales Gallery Belgrade , the artist stresses the importance of curiosity 
and introspection as elements of motivational energy for "drawing the years of experience ", for 
a creative recording of internal processes and changes that he collects with a "philatelic" passion 
for specific and rare species . The author concludes: "... this attentiveness is not just about losing 
oneself in the realm of the self, but it also interprets, classifies and groups external stimuli as 
triggers, passes them through its own prism and stores them on the surface of the canvas."  

Miroslav Sapundžić
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This statement reveals the spirit of a researcher-scientist in his endeavor to methodologically 
direct the processes of creative work, and carefully and systematically process and present the 
results, to create a personal archive, museum and / or cabinet of miracles in the form of a visual 
art projection by archeological sounding of the Being, its existence and interaction with the World. 
With a focused gaze and concentrated imagination, the artist tries to soften what Bachelard calls 
the "dialectic of rupture" in the relationship between the outside - inside spheres.

Working in the techniques of oil and acrylic paints on canvas, the author examines the expressive 
possibilities of the classical painting approach and affirms the idea of   the inexhaustible visual-
communicative power of this medium. We notice that individual images or segments are based on 
graphism and an emphasized linear procedure in the construction of the composition. However, 
what dominates this poetics is its homage to color, plastic values   of pigment, magic of its 
layering and spilling onto the canvas in a soft diffuse. The exuberance and pictorial richness of 
the painted surfaces evoke reference points from the coloristic tradition of art history - Flemish 
masters’ sense for detail, ethereality of spatial illusionism of baroque painted ceilings, freedom 
to use color and gesture outside mimesis that started in romanticism, and further evolved into 
plein air painting and different forms of modernist practices. Maybe the artist's study stay in 
Munich is 2018/19 influenced his acceptance of the heritage of the center in which the Blue Rider 
group was formed and  active. Without repeating the existing matrices and quotations, the artist 
examines in the spirit of similar ideas the synesthetic character of visual and tactile sonority, as 
well as the spiritual aspects of visual matter and form. Radičević, on the other hand, does not 
strive for philosophical generalizations of the spiritual in art, his stand is unpretentious and above 
all personal, and the metaphysical trace, even when transferred into the nature of the artistic 
element, is part of the image as a chromatic record of an individual life experience and memory.
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