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                                                                                               Креативност није власништво једног човека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      М. Пистолето

Да ли човека и његов идентитет, као непрекинуту животну нит, повезују различити слојеви 

тајни и искуства, учења и времена?

Да ли је у том контексту знакова иницијације детињство та маркантна линија и/или тачка од 

које зависи даља картографија судбине хомо луденса?

Да ли се Пистолетов став да „креативност није власништво једног човека“ заснива на креативној 

синтези наших идеала, активности и природних феномена?

Да ли је и колико визуелна култура коју је Синиша Жикић стицао током студија и касније 

еманципаторски утицала на његову способност интелигентног баланса између занатске 

вештине и стваралачке имагинације?

Да ли су уметничко пунолетство или креативна индивидуација у одређеном складу исказани 

у стваралачкој мултимедијалности, у његовом сликарском раду и колажима, цртежима и 

радовима на папиру, мозаицима и мобилима, објектима и графикама, фонтани?

Да ли су васпитаном имагинацијом, типичном за стваралаштво Синише Жикића, успостављене 

различите зоне креативног интерактивног простора и линије њиховог могућег међусобног 

дијалога?

Да ли канони византијског иконописа, добро познати овом аутору, као и етичко и психолошко 

деловање музике на човека, доприносе бољитку и/или изазвају катарзична стања? 

Да ли је имао храбрости и када да у флуидности свог сна изговори: „Дај ми крила један круг“?

Да ли је Синиша Жикић – док носи Музику свог живота која даје ритам телу и души – заправо 

интонира аполонијску ширину добро темперованом принципу креативних опсервација?    

Да ли је у новим радовима Круг вечно враћање истог као у Ничеовој философији или је то тек 

визуелна матрица у коју уметник уписује одређене симболе и знакове? 

Да ли сугестивност тих симбола и знакова сумблимише трагове људског искуства испољеног у 

стваралачким тежњама али и вечитим сумњама, жељама, надама...?



Да ли је то можда и својеврсно фокусирање Круга Чекања опијајућег музичког дејства као 

прастарог магијског чина? По Шелингу, метафизичка тачка израза бескрајног. 

Да ли су у естетици свог стваралаштва Моне, Дебиси или Равел успоставили духовно сагласје 

са ритмом, мелодијом и хармонијом музике, односно сликарства?

Да ли је и у овај систем уграђена Андрићева мисао о „музици која зауставља време“ или „...која 

у највишем степену даје илузију заустављеног времена“?

Да ли је и инструментална музичка пракса Синише Жикића део креативних духовних вежби ка 

самоспознаји, постизању унутрашњег склада и хармоније сопственог бића? 

Да ли су ове графичке етиде – варијације на тему музичких инструмената – кордофона, ситара, 

сасанда – део континуираних ауторских потрага за синестезијом духовног сагласја ликовно 

– музичких интонација?

Да ли је концепт кружне геометризоване форме тек матрица за богату композициону игру чији 

су главни актери идеализовани музички инструменти?

Да ли су по својим ликовним карактеристикама – звуку и облику, регистру тонова, визијама 

и структурама – ова графичка тонда, својеврсне визуелизације музичких фраза, најближа 

емоционалном спектру камерног музицирања?     

Да ли визуелни идентитет ових музичких структура и транспозија теме оживљене спонтаним 

гестом богатог цртачког ткива својим ритмом и паузама асоцирају и на чисту тишину музике 

Кејџа?

Да ли су стандардне форме круга винилских плоча или компакт дискова, свеједно, као носачи 

звука различитих природа музичких импровизација, за Синишу Жикића трансфери примарно 

визуелних транспозиција мешовитих ритмова, променљиве брзине кретања и калеидоскопских 

варијација?    

Да ли је визуелна оркестрација фиктивне музичке фразе Синише Жикића цртачко – графичка 

експресија дисциплине руке и очију и/или је то заводљив синергични крешчендо?

Београд, октобра 2012.                                                                                                   Љиљана Ћинкул



                                                                                                                    Creativity is not one man’s possession
                                                                                                                                                     Michelangelo Pistoletto
                                                                                                             

Are man and his identity, as an unbroken thread of life, connected by different layers of secrets 

and experiences, learning and time?

In this context of initiation signs, is childhood the distinctive line and/or point on which the sub-

sequent cartography of homo ludens’s destiny depends? 

Is Pistoletto’s view that “creativity is not one man’s possession” based on the creative synthesis of 

our ideals, activities and natural phenomena?

Has the visual culture acquired by Siniša Žikić in the course of his studies, and to what extent, 

had an emancipating influence on his ability to find an intelligent balance between his craft and 

his creative imagination?

Are artistic maturity or creative individuation in a certain state of harmony expressed through 

creative multimediality, in his paintings and collages, drawings and works on paper, mosaics and 

mobiles, objects and prints, and the fountain?

Has the cultivated imagination, characteristic of Siniša Žikić’s art, helped establish various zones 

of creative interactive space and the lines of a possible dialogue between them?

Do the canons of Byzantine icon painting, well known to the artist, as well as the ethical and psy-

chological effect of music on man, contribute to his well-being and/or cause cathartic states?

Has he ever had the courage – and if so, when – to utter in the fluidity of his sleep: “Lend me your 

wings for a couple of laps?”

Does Siniša Žikić – while carrying within himself the Music of his life which lends rhythm to 

body and soul – actually intone an Apollonian breadth to the well-tempered principle of creative 

observations?

In Žikić’s latest works, is the Circle eternal recurrence as in Nietzsche’s philosophy, or is it rather 

the visual matrix into which the artist inscribes certain symbols and signs?

Does the suggestive nature of these symbols and signs sublimate traces of human experience 

manifested through creative aspirations but also through eternal doubts, desires, hopes...?



Is it perhaps a specific focusing of the Circle of Waiting with its intoxicating musical effect as an 

ancient magical act? According to Schelling, the metaphysical point of expression of the infinite.

Did Monet, Debussy, or Ravel establish a spiritual harmony with the rhythm, melody and har-

mony of music, of painting?

Is Ivo Andrić’s idea of “music that makes time stand still”, or “...which to the utmost degree offers 

the illusion of time standing still”, also built into this system?

Is Siniša Žikić’s hands-on experience in music part of his creative spiritual exercises aimed at 

self-awareness, at attaining internal harmony of one’s being?

Are these graphic études, variations on the theme of musical instruments – chordophones, sitars, 

sasandos – part of a continuous artistic search for the synaesthesia of the spiritual harmony of 

visual and musical intonations?

Is the concept of the circular geometricized form merely the matrix for rich compositional play, 

the protagonists of which are idealized musical instruments?

In terms of their visual characteristics – sound and form, tone register, visions and structures 

– are these graphic tondos a kind of visualization of musical phrases, closest to the emotional 

spectrum of chamber music?

Do the visual identity of these musical structures and the transposition of the theme, brought to 

life by the spontaneous gesture of the drawings’ rich tissue, also evoke the pure silence of Cage’s 

music?

For Siniša Žikić, is the standard circular form of vinyl records or compact discs, as the sound 

carriers of musical improvisations of different natures, a drawing-printmaking expression of the 

discipline of the hand and eyes, and/or is this a seductive synergic crescendo?

Belgrade, October 2012                                                                                                       Ljiljana Ćinkul

Translated by Ana Popović Pecić





















Синиша Жикић
(1951. Трњан)
Дипломирао на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду, Одсек за зидно сликарство 1973. 
године. Магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду, Одсек за сликарство 1983. године. 
Ради на Факултету примењених уметности у Београду од 1997. године. Изабран у звање редовног 
професора 2011. године.
Контакт: 064/165.04.81        sinisa.zikic@fpu.edu.rs   
 
Самосталне изложбе / избор
2002. Лијеж, Белгија, Музеј савремене уметности МАМАС
2006. Неготин, Галерија Куће Мокрањац
2000. Београд, Галерија УЛУС-а 
1998. Београд, Галерија Глас 
1997. Београд, Галерија Андрићев венац 
1995. Београд, Галерија Графички колектив 
1995. Нови Сад, Галерија Мали ликовни салон КЦ 
1984. Пожаревац, Галерија Милена Павловић-Барили 
1983. Београд, Галерија Факултета ликовних уметности

Колективне изложбе / избор
2004. Београд, Изложба Савремени мозаик, Галерија СУЛУЈ 
2003. Канада, Београдска графика, Галерија Universite du Quebec
2001. Београд, The Iwano Project II - Hiroko Mory & Stasys Museum, Галерија Прогрес  
2001. Мадрид, Шпанија, Јесења изложба УЛУС-а, FIAM
1995. Канагава, Јапан, Међународна изложба графике 

Значајни радови и ангажмани
2004-2012. Београд, Члан Одбора Светог Архијерејског Синод-а СПЦ за унутрашње уређење Храма Светог 
Саве
2004. Суботица, Конзервација и рестаурација мозаика на фасади зграде Рајхлова палата 
2003. Београд, Мозаичке композиције са представама Св.Тројице, Св. Архангела Михаила, Св. Архангела 
Гаврила, Пресвете Богородице Шире од небеса са Христом, западна фасада Саборне цркве 

Награде / избор
1999. Ужице, Награда Међународног бијенала Сува игла за графику 

Репродуковане графике изведене су у техници суве игле и настале су у периоду 2006 - 2012. године.

Галерија  Графички колектив 
Београд

22 .  октобар  –10 .  новембар  2012 .



Sinisa Zikic
Born in 1951.

Graduated from the Faculty of Applied Arts, Department of Applied Painting, Belgrade 1977.
Completed postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts, Department of Painting, Belgrade 1983.
Professor at University of Art in Belgrade, Faculty of Applied Arts [Applied Painting-Mosaic, old techniques 
and contemporary Applied Painting].
Held solo-exhibitions and participated in many group exhibitions in Serbia and abroad.

2000. Libramont, Belgique, L’Icone-Secrets de L’Iconographie Bizantine Workshop in Libramont, Academie 
internationale D’ETE  de Wallonie 
2001. Belgrade, organized Le Premier atelier international de gravure Les recontrers de Belgrade   
2003. West facade of Cathedral Church in Belgrade: Mosaics dedicated to St. Michael the Archangel
2008. El jem, Mahdia, Tunisia, Festival international de la Mosaique 
2005-2011. University of Art Belgrade, International Summer Art School workshops 

Address: Cara Urosa 48, 11000 Beograd, Srbija
Telephone: +381-11-2624709
E-mail: sinisa.zikic@fpu.edu.rs

Reproduced prints have been made in dry point technique during the period 2006-2012.

Издавач: Графички колектив Београд, Обилићев венац 27; тел/факс: 2627-785, тел: 3285-923 e-mail: graficki@eunet.rs, 
www.grafickikolektiv.org; Уредник: Љиљана Ћинкул: Уметнички савет: Бранимир Карановић, Биљана Вуковић, Димитрије 
Пецић, Владимир Вељашевић и Јелена Јоцић.

Graficki kolektiv Gallery
Belgrade

22. October - 10. November 2012.


