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Графика без притиска

Доследан својим досадашњим истраживањима у 
пољу фотографије и њеним превођењем у графику, 
Бранимир Карановић исцртава једну специфичну 
креативну линију са намером да открива свет око 
себе. Поставка у београдској галерији Графички 
колектив обједињује радове чија је заједничка нит 
визуелни израз заснован на ликовној култивисаности 
и концепту отвореног дела. Радови задржавају 
ликовни сензибилитет присутан у његовим ранијим 
остварењима у којима се пресликавају два призора 
са енигмом супротстављених ситуација које 
уметник ликовним поступком доводи у одређену 
нивелацију. Нови дискурс није подређен естетској 
функцији дела, а сврха слике је да започне мисао 
пре него да је репрезентује. Проблем ока које гледа 
и види тиче се у подједнакој мери и уметника и 
реципијента. Свет није онакав каквим га опажамо. 
Наша цивилизација је цивилизација слике и она је 
присутна у свим сегментима живота. Њена основна 
карактеристика је брза читљивост, јасност поруке 
која се кадрира. Савремено доба изискује нови 
ликовни систем примерен динамичном оку. За 
рецепцију и настанак овог ликовног дела ментални 
процес је подједнако значајан као и чулни. Пуни 
садржај требало би тражити у односу између духа 

и форме и усаглашавању једне форме са другом. 
Смисао визуелног призора открива се релацијом 
неког призора са другим, сличним или различитим 
како објашњава А.Ђурић у књизи Симултано око.
Довођењем у међусобне релације призора из обиља 
визуелног света, Карановић открива нове везе у 
измењеној функцији ликовног виђења. Искуство 
је показало да говор дела произилази из самог 
стваралачког поступка. Сама форма схваћена је 
као однос визуелних представа и могућности нових 
виђења и нових ликовних сензација. У примарној 
визуелности намерно ствара ликовне релације да 
би довео до одговарајућег говора. Ова дела имају 
наглашен концепт, али и наглашену ликовност. 
Конструисан ликовни језик није једнозначан, јер 
Карановић и проблем језика и појмовних конвенција 
проблематизује на разне начине. У сложеном процесу 
на основу контекста и текста, уметник антиципира 
садржај и склапа га тако да он формира језичку 
структуру и истовремено прецизира мисао.
Инвентивне асоцијације створене на новој основи 
поставља попут негатива и позитива синтетизујући 
антиподе. Јединствена представа откривених 
коинциденција у менталном оку посматрача 
потврђују се као стварност досад скривена.
Кроз симултано сагледавање различитости и



преношење и тумачење тих посебности рађа се 
уметнички говор који код ових радова у највећој 
мери лежи у компарацији између различитих скупова 
и налази се у њиховом пресеку. У радовима се 
формирају двострукост и паралелност процеса чувања 
закомерности визуелног и процеса грађења ликовног.
Користећи визуелну датост као пластичку чињеницу, 
односно издвајајући из одређених визуелних скупова 
одабране класе еквиваленције и сагледавајући их 
као место додира и заједништва између (по правилу) 
појмовно и генетски различитих представа, односно 
призора, уметник сугерише, открива, показује 
јединство света.
Неочекиваним ефектима на новим радовима 
Бранимир Карановић наводи публику да изоштри и 
додатно култивише перцепцију, али и ужива у ликовној 
рафинираности концептуализованог проседеа.

      Наталија Церовић

Бранимир Карановић (1950. Београд) дипломирао 
на Факултету примењених уметности 1974, класа 
проф. Божидара Џмерковића. Магистрирао графику 
1976. на Факултету ликовних уметности у Београду, 
класа проф. Марка Крсмановића. Професор 
фотографије  (1978-1997) на Академији уметности 
у Новом Саду; од 1997. професор фотографије на 
Факултету примењених уметности у Београду. Бави 
се графиком и фотографијом. Излаже самостално 
и групно од 1974. у земљи и иностранству.
Награде/избор: 1976. Прва награда за графику 
Интер-деби, Краков; 1977. Велики печат Графичког 
колектива, Награда за графику на Октобарском 
салону, Београд; 1981. Златна игла УЛУС-а, Београд; 
1986. Годишња награда УЛУПУДС-а, Београд; 2003. 
Велика награда УЛУПУДС-а на 35. мајској изложби, 
Београд; 2005. Априлска награда Скупштине града 
Београда за стваралаштво у области ликовне и 
примењене уметности.



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.


