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Серија графика настала између 2007. и 2014. године тематски је 
заснована на феномену метаморфоза. Овакав коцептуални приступ 
водио је ка истраживању нових фигуративних и иконографских форми 
у традиционалном медију, као што је линорез. Основе одлике линореза 
омогућиле су да развијем стваралачку спонтаност геста у домену црно-
беле графике, са јасном намером да укажем на актуелност и значај ове 
дисциплине у савременом графичком стваралаштву. 

Интересовање за гротескно, као облик визуелног изражавања, подразумева 
поступак изобличења природних форми у којима људско тело може бити 
виђено у различитим фазама преображаја. Та изобличења су очигледна 
у неким радовима, креирана калиграфским током белих линија, док су 
у другим сведена и утишана дубоким црним површинама. Изражајност 
графичких форми постигнута је кроз рад са металном матрицом, а 
њихове могућности су условљене карактером и брзином линије. Водећи 
се правилима естетике гротескног до крајње мере наглашавам иронију и 
комичност фантазија, које у неким случајевима имају анегдотски карактер, 
где људи деле своје обличје са животињама, стварајући хибридне форме: 
антропоморфне животиње, имагинарна бића и фантастична укршатања 
врста које креирају разноврстан свет визуелних метафора. Барокизирана 
динамика фигура и фрагментисане композиције ових графика, као и 
богатство сивих тонова који се оптички генеришу сплетом линија и црних 
површина, стварају атмосферу нестабилности и хаоса, карактеристичну за 
свет надреалног. Поетика гротеске, представљена у наративном слоју дела, 
оставља посматрачу отворено поље читања и интерпретације, а најновија 
дела садрже елементе ониричког света који егзистира ван домашаја 
логичке перцепције.

(из текста аутора)



The series of prints made between 2007 and 2014 is based on the metamor-
phosis of the ephemeral. This conceptual approach led me to explore new 
figurative and iconographic forms in a traditional medium, lino printing. Its 
basic character allowed me to develop the obvious spontaneity of printmak-
ing in black and white, with the clear intention to give this discipline an im-
portant place in contemporary printmaking. 

The interest for the grotesque, as a mode of graphic representation, distorts 
and disfigures natural forms in which human features can be seen through 
the animal metamorphosis. The process of distorting and disfiguring is pro-
gressive in some of the works- from the movement in the calligraphy of the 
line print in white., – and in others, the distortion remains dormant in the 
deep blacks. Expressiveness in graphic figures is obtained throughout metal 
engraving and it comes to its most capacity of expression due to the charac-
ter and speed of the line. Under the rules of grotesque aesthetic I emphasize 
too much on ironic and hilarious fantasies, in some cases these might become 
anecdote, where humans share their beings with animals, creating hybrid 
forms; thus we talk about anthropomorphous animals, imaginary beasts, ani-
mals and fantastic cross breeding which build up various poetic visual meta-
phors. The figurative baroque in the dynamic and fragmented compositions 
of this print series, as well as the richness in the greys generated by the lines 
and the deep blacks, produce an ambiance of instability and chaos, specific 
to this stigmatized reality. The poetics of the grotesque, present in the narra-
tive qualities of the prints, aims to generate in spectators their own interpre-
tative stories. Finally, my current works are close to the oneiric productions 
which are far away from the limits of human logic.

(from artist’s statement)
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