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ВЛА ДИ МИР ВОЈ ВО ДИЋ, МАЈ СТОР ПО ЕТ СКОГ РЕ А ЛИ ЗМА  
И КЛА СИЧ НО СХВА ЋЕ НОГ СЛИ КАР СТВА

До зи ви да ле ки  
и за пре те ни

Ни су то ве што ана ли зи ра не фо то гра фи је, ни сли ка ње при ро де по се ћа њу, ни тра же ње  
упо ри шта у уоби ча је ној иде ји ми ме зи са. То су чи сто ли ков на ре ше ња, до ве де на ско ро  

до ап стракт но сти. Као ка мер на му зи ка или по е зи ја, те сли ке бу де оно нај ду бље у чо ве ку,  
уво де у ви ше кру го ве по сто ја ња, ис це љу ју и об на вља ју. Јер је умет ник ал хе ми чар,  

ча роб њак, по сред ник из ме ђу све то ва и по зна ва лац тај ни
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На сли ка ма Вла ди ми ра Вој во ди ћа 
по сма трач мо же да ви ди, осе ти и 
са зна шта сли кар ство за и ста је сте. 

Ње го ва де ла су из ра зи са бра но сти, по зна-
ва ња за на та, али и стра сти, за љу бље но сти у 
сли ка ње ко ју је от крио у мла до сти. Као је-
згро ви те де фи ни ци је шта сли кар ство мо же 
и тре ба (и да нас) да бу де, упу ћу ју на ду хов ну 
аван ту ру, по вра так сли ци у вре ме ка да су је  
мно ги на пу сти ли. 

На лик ста рим мај сто ри ма, он је сли кар 
ко ји зна да сли ка. По пут Шар де на, од све га 
мо же да ство ри ли ков но иза зо ван при зор: 
сли ку са ње ним сло же ним еле мен ти ма и 
свој стви ма. Ма да не у ком по сма тра чу не ка 
ње го ва уља на плат ну мо гу из гле да ти као 
ве што ана ли зи ра не фо то гра фи је пеј за жа 
или сли ка ње по се ћа њу на при ро ду, она 
су чи сто ли ков на ре ше ња, са мо до ве де на 
ско ро до ап стракт но сти. Вој во дић ис тра-
жу је бо ју, све тлост, про стор, ком по зи ци ју, 
ло кал ни тон, сен ку, ба че ну сен ку и де таљ 
у пред ста ва ма ко је по сма тра чу нај лак ше 
при но се ра дост сли ка ња.

ПРЕ ТЕ РИ ВА ЊА СУ ИЗ РАЗ НЕ МО ЋИ

Ре ско али исто вре ме но и пит ко, ово 
сли кар ство по бу ђу је осе ћа ња и ми лу је чу-
ла. Свет тра ва, ли ва да, цве ћа, жбу ња, др ве-
ћа, шум ских про пла на ка и пу те ља ка, ви-
шњи ка и осен ча ног не ба, оди ше ми ри си ма 
и зву ци ма при ро де, оним да ле ким и за пре-
те ним. Ње го ве сли ке су јед но став не и уни-
вер зал не ко ли ко год то до пу шта умет ност 
сли ка ња пеј за жа, оп шта ме ста у ко ји ма су 
скри ве не ат мос фе ре, гу сти не и ка рак те ри.

Сли кар Ми ло Ми лу но вић сма трао је да 
су у умет но сти сва пре те ри ва ња из раз не-
мо ћи. У том сми слу, Вој во дић про на ла зи 
ме ру у ства ра њу, иде ал ну ду хов ну уда ље-
ност од сли ке, од го ва ра ју ћу бли ско сти са 
при ро дом. Као ка мер на му зи ка или по е зи-
ја, ње го ви ра до ви бу де лич но и нај ду бље у 
гле да о цу: се ћа ња, сно ве, ус треп та лост, ра-
до сти, се ту... Да ли ви ше мо же мо и сме мо 
тра жи ти од умет но сти? 

Јер, са де ли ма Вла ди ми ра Вој во ди ћа 
упо зна је мо исти ну сли кар ства – сла вље и 
сми ре ност ду ха, утих ну лост и ми са о ност.

РЕ А ЛИ ЗАМ ИНИ ЦИ ЈА ТИЧ КОГ  
КА РАК ТЕ РА

Те о риј ски спо со бан да обра зло жи свој 
рад, сли кар не на ла зи упо ри ште у уоби ча-
је ној иде ји ми ме зи са, пред ста вља ња ствар-
но сти, ве ри зму или пре но ше њу ре ал ног у 
дво ди мен зи о нал но. Као сво је вр сни оки да чи 
све сти и под све сти, на ње го вим оба сја ним 
плат ни ма отва ра ју се енер гет ски све то ви, 
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ви зу е ли зу ју ви бра ци је ко је се кри ју у при ро-
ди и по сма трач до во ди до ус хи ће ња сва ко-
днев ним при зо ром. Сна жне при род не пул-
са ци је, дух ме ста, ми ри си, зву ко ви, бо је и 
енер ги је ко је стру је из ме ђу не ба и зе мље, о 
че му го во ри умет ник, ула зе у сли ку отва ра-
ју ћи чу ла. Ње гов ре а ли зам је ини ци ја тич ког 
ка рак те ра, сли кар има на ме ру да по кре не 
уну тра шње у чо ве ку, па не ки вла сни ци ње го-
вих уља ка жу да она де лу ју на њих ле ко ви то, 
од ма ра ју очи и ду шу. Сли ка је ис це љу ју ћа, 
што је од у век би ла, јер је умет ник врач, по-
сред ник из ме ђу све то ва и по зна ва лац тај ни. 

Вој во дић не би мо гао да скон цен три ше 
свој ви та мин за очи и ду шу да ни је об но вио 
нај бо ље сли кар ске еле мен те. „Без по тре бе 
за кон сул то ва њем те о ри је умет но сти или 
умет нич ког прав ца, ко ри сте ћи са мо си ро-
ву осе тљи вост и спо соб ност да по мо ћу бо-
је на плат ну ство рим илу зи ју, на сто јим да 
про на ђем пра ву ме ру гу сти не ин фор ма-
ци је ко ја мо же до пре ти до по сма тра че вог 
ума”, обра зла же сли кар и про грам ски за-
сни ва свој при ступ умет но сти. „Не же лим 
да ме њам свет. По ку ша вам да ути чем на 
по сма тра че ву пер цеп ци ју све та.” 

Као рет ко ко у на шој сре ди ни, мо жда 
и у европ ској, Вој во дић је сли ку уте ме љио 
на по зна ва њу за на та, без би ло ка кве ис хи-
тре но сти, им про ви за ци је и екс пе ри мен ти-
са ња. Спо со бан, (са мо)по у здан и дра го цен, 
лич ност је ко ја вра ћа ве ру у древ ни сми сао 
ли ков ног ства ра ња. 

Ме ђу на род на  
пре по зна ва ња и при зна ња
Вла ди мир Вој во дић ро ђен је у Шап цу 9. 
но вем бра 1958, где је за вр шио гим на зи-
ју. Сли кар ство је сту ди рао и ди пло ми рао 
на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о-
гра ду (1979-1985). Од 1985. до 1995. ис-
тра жи вао је раз ли чи те тех ни ке и ме ди ју-
ме, уче ство вао на мно гим са мо стал ним и 
груп ним из ло жба ма, ин тер на ци о нал ним 
би је на ли ма у зе мљи и све ту, те на број-
ним ли ков ним ко ло ни ја ма. Пеј за жи, али 
и мр тве при ро де, пор тре ти и гра фи ке, до-
не ли су му ме ђу на род на при зна ња и пет 
на гра да. Ра до ви су му у ви ше од сто ти ну 
ко лек ци ја у зе мљи и све ту. Стал но са ра ђу-
је са углед ним хо ланд ским и аме рич ким 
га ле ри сти ма. Пред ста вљен је у ре фе рент-
ној књи зи Ствар ност умет но сти. Увод у 
сту ди је ре а ли зма (Бе о град, 2009).
Као ван ре дан по ет ски ре а ли ста и је дан 
од нај бо љих но ви јих мај сто ра кла сич-
но схва ће ног сли кар ства, пре ва зи шао је 
окви ре сво је сре ди не и по стао ин тер на-
ци о нал но при знат. 
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