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Желео сам да створим дело које ће некако отеловити тај осећај живљења /…/ тела раде 
најразноврсније ствари: пружају нам задовољство, пружају нам бол, ја имам своје специфичне приче, 

ви имате ваше, али напослетку су све приче мање-више исте, те сам желео да пренесем тај осећај 
заједничког искуства.                           

 Пол Остер

Аналитички дух и његове креативне потенцијале одувек је фасцинирало људско тело, 
јер упознати се са обликом у ком смо оваплоћени први је корак на путу самоспознаје. 
Тело је вековима било палимпсест на који су изнова учитавани различити естетски, 
морални, идеолошки и други кодови времена. У његовој форми смо створили богове, 
њиме описивали апстрактне појаве, славили га као стваралачко савршенство природе, 
или га у сраму сакривали као извор демонске пожуде… Свакако, ниједно раздобље 
није остало немо пред овим феноменом.
Графичким промишљањем ове врсте фигурације, Јелена Каришик континуирано и са 
великом посвећеношћу истражује визуру фокусирану на торзо. У одабраном мотиву она 
препознаје енергетско језгро као извор духовног и емотивног стања човека. По логици 
корпоралне реторике, та стања би даље добила свој препознатљиви израз у гесту 
руке, ходу, изразу лица, покретима који у овим графикама нису транспарентни, али 
нису ни потребни јер је торзо схваћен као самодовољна органска и естетска јединица. 
Ауторка избегава миметички поступак репродуковања виђеног, стилизује мотив до 
нивоа асоцијативног, где тек наслућујемо обрисе мушке, ређе женске физиономије. 
Неретко та полна одредница постаје неухватљива, а форма бива доведена на руб 
апстракције. 
У раду Јелене Каришик чулност Ероса стављена је у службу ликовне ауторе-
ферентности. Његов глас пропуштен кроз хроматски филтер постаје ехо који одјекује 
и ишчезава у спојевима конкавних и конвексних волумена пластичке структуре 
дела. Торзо је виђен као жива графичка матрица која отискује мисаону слојевитност  
и сложеност унутрашњег Бића, а виталност материје пројектована је у звучном 
колористичком изразу као императиву ауторске поетике. Свака графика конципирана 
је у сведеној али интензивној палети која у пажљиво оркестрираним тонским 
варијацијама ствара готово схематски запис визуелно опипљиве сензуалности. 
У раним радовима доминира линеарно мапирање топографије тела, да би се код 
новијих графика овај пређашњи ритам тананих изохипси постепено груписао у гушће 
форме, а потом разложио у флуидне пасаже бојених фрагмената и површина које се 
међусобно прожимају дајући отиску наглашене квалитете текстуре и волумена. 
Сваки елемент у графикама Јелене Каришик, појединачно и у односу на целину, 
потврђује Аристотелову тезу да је лепо оно што је складно. Међутим, овде није 
реч о окамењеној лепоти, хармонији окованој у мермеру, она се “не сагледава као 
мртва непокретност него као активна равнотежа усклађених сила”1 - пуно/празно, 
снажно/суптилно, сирово/нежно, узвишено/интимно… Техника линореза додатно 

1 Рудолф Арнхајм, Прилог психологији уметности



доприноси експресији и напетости свих влакана и синапси графичког ткива које пред 
нашим очима дише, пулсира, креће се и мења. Понављање је modus operandi који 
на више нивоа прожима рад Јелене Каришик, од избора теме до начина грађења 
облика и композиције, при чему сваки графички лист нуди јединствено ликовно 
решење. Овим поступком ауторка активно промишља сопствено поетско упориште, 
али инсистира и на универзалним питањима о амбивалентним позицијама уметности 
на линији између трајања и ефемерности, вечних канона и метаморфоза, Genius-а  
посвећеног искључиво процесу стварања и  пигмалионске жудње за достизањем и/
или поседовањем једне апсолутне форме. 
                                                                                                   Мирослав Сапунџић
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