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О ЖИВОТИЊАМА...

А

ндреа Крнетић Грбић је створила један необичан универзум, материјализовала га на својим цртежима и графикама и поделила
са нама. Тај универзум је повезан са овим нашим - неке мотиве,
симболе и идеје препознајемо. У исто време је од њега различит, зато
што је бољи, нежнији, лепши и хуманији.
Свој универзум је ауторка саздала на постулатима визуелне естетике
која негује изворну и исконску ликовност: комбинујући различите технике; супротстављајући површине, текстуре и у контуре ухваћене или
слободне шрафуре различитих смерова; балансирајући између симплификоване чистоће и редундантног „хаоса”. Динамично је третиран и
однос позадине и „главних актера”. Позадина може бити mise-en-scène
за садржај (ликовни и значењски), наглашен само бојеним пољем (Бик,
Овца, Цвеће, Лубеница, Пласт) или патерном, шаром и насумично разбацаним сегментима наглашене декоративности, које додатно истичу
једноставност представљеног знака (Цвијет, Љубав, Мачка, Разлике).
На неким цртежима и графикама позадина наликује мозаику (Козе,
Риба) из кога израњају сведено формулисани пиктограми. Ауторка
нам дводимензионаланошћу, без назнака перспективе или било каквог
мимезиса, понекад даје смернице за препознавање одређеног реалног
простора (силуете на месечини на линорезу Двориште), или подстиче
машту визуелизујући фантастични пејзаж (Пут на месец и Свемир).
Колико је представљање дубоко повезано са значењем, показује нам
Андреа у серији цртежа и графика са темом гнезда. На њима су јаја и
љуске од јајета ушушкани и уоквирени али и увучени у ковитлац линија које уобличавају гнездо изражавајући не само ликовни оквир већ
и брижљиво диференциране значењске слојеве. Сличан концепт негирања супремације унутар скупа ликовних елемената, а тиме и хијерархије самог садржаја примењен је на радовима кроз потпуну испуњеност
површине облицима који се понављају што одузима назнаке правца
или плана (Махуне, Отисци, Трагови, Козе).
Шта насељава овај необични универзум и ко су главни актери на овој
уметничкој позорници? Опчињеност животињама Андрее Крнетић Грбић оправдава њихово присуство на скоро свим радовима. Оне су „дио
слагалице која се савршено уклапа, бескрајно толерантно на суровост
човека”. Оне имају безброј лица, израза, значења и могућности. Оне
су слике и знаци, архетипски симболи наше колективне несвесности,
представе на зидовима пећина, оне су прва бића настала из „примордијалне супе” неживе материје. Оне су једно и мноштво, посебно и

опште, филозофско питање и дечији сан. Животиње су путници између
светова, заједно са лествицама, сунцем, месецом и кишом.
У овом свету симбола који је циљано наиван, једноставан и искрен, а
у исто време помало значењски херметичан и надасве личан, ипак постоји прича. Сама ауторка саопштава: „свака животиња је једна прича,
једна васиона која савршено и тихо постоји”. Њени радови нас, попут
хиљадугодишњих енигми из културне историје човечанства, позивају
да ту причу откријемо, довршимо и наново испричамо.1

др Ана Милошевић, историчарка уметности

Крава, 50x65 цм, акрилик на платну, 2021.

1 У писању овог текста помогла су ми ауторкине белешке са импресијама и
размишљањима.

Риба, 50x40 цм, акрилик на платну, 2022.

Љубавни разговор, линорез, 2022.

Породица, 40x30 цм, акрилик на платну, 2016.
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Овца, 50x70 цм, комбинована техника на платну, 2021.
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На насловној страни корица: Сова, линорез, велики формат, 2022.
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