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Зашто кључне речи?
На крају апстракта докторског уметничког рада наведене су кључне речи, као
најосновнији и најдиректнији појмови који упућују на основни проблем рада.
Можемо их гледати двојако:
Овде, на изложби уметника с докторских студија графике на Факултету ли
ковних уметности, кључне речи прате њихове радове. Доживљавамо их као
хаику поезију која у најкраћој могућој форми додирује суштину и пали мале
сијалице.
С друге стране, можемо их гледати и као слику скраћивања у свему, опажања
екранске ере која се дешава у секундама, делићима секунде, где се плитко
дише и све је брзо; кључне речи одговарају и ново/говору...
Пре свега, ова изложба је поглед кроз садашњост у будућност, она упућује на
нове ослонце Графичког колектива и носиоце стваралачког жара уметности
графике. Радове ових студената одликује озбиљност и богатство, разноликост
и изразити индивидуализам. Графике су различите у свему, великог формата
и мале, интимне форме, носе причу и своде се на знак, раскошне и аскетске,
мисаоне и емотивне, личне, поетичне, сведене и строге, нежне и уздржане,
дубоке, будне... Потпуно у духу који обележава графику сада и овде као и
широм света.
Ово је доба принтова, где је све графика. Време потпуне стваралачке слободе
у ставу, поруци и изразу; слободе која равноправно укључује и негује све
традиционално и ново, поштујући најкласичније племените вештине старих
графичких заната, а уводећи и најновије технологије, комбиновање и укрштање
мануелног и дигиталног... Заједничко овим младим ауторима је стваралачка
страст, радовање, поштовање и веровање у будућност графике.
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