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Десета међународна изложба „КАМЕН
У
има

АРХИТЕКТУРИ
за

И

УМЕТНОСТИ“

циљ промовисање камена

достигнућа у модерној и савременој

као

уметности везана су за овај материјал.

је

Камен је подстицај за обликовање, а

ће чинити опус радова настали у

уметник стварајући

у њему, успева

претходних неколико година и може се

да укаже на његову ванвременост

сматрати пресеком резултата на пољу

али

уметности у камену.

и

савременост

материјала.

Данас је велики опус стваралачких
могућности у разним материјалима,
али савремени материјали не поседују
такву

врсту

вредности

као

камен.

Проучавање камена у служби ликовног
стваралаштва подразумева утврђивање
његовог минералног састава, физичкомеханичких, текстурних и структурних
карактеристика, као и свих других
природних и геолошких записа који
директно или индиректно могу утицати
на ток ликовног изражавања. Камен
који се користи у сврху уметности је
најстарији

материјал

на

планети.

Веза између човека и камена одавно
је записана у колективном памћењу.
У језгровитости камена, савремени
уметник, подједнако као и уметник
праисторије, бави се изнова истим
питањима.

материјала и као таква изложба
јединствена у региону. Изложбу

Изложба је конципирана тако да окупи
најзачаније савремене уметнике који су
се остварили на пољу уметничких дела
у камену, као и да представи радове
двојице великана који су каменом
обележили

уметност

20.

Века,

а

стварали су у Херцег Новом, вајара Луке
Томановића и мозаичара Борислава
Боре Њежића. Поред наведеног, на
изложби ће посетиоци имати прилику
да се подсете о деловању Уметничке
школе Херцег Нови (која на жалост
више не ради) и Клесарске школе из
Пучишћа, Хрватска.
Циљ међународне изложбе КАМЕН
У АРХИТЕКТУРИ И УМЕТНОСТИ је
да окупи институције и појединце
из

области,

архитектуре,

дизајна,

ликовне и примењене уметности и
све друге који у свом стваралаштву

6

користе камен да помоћу њега или у

Као пратећа манифестација изложбе

њему материјализују своју духовност.

у

Ангажовани

уметничка

на

пројекту

у

оквиру

Херцег

Новом

је

колонија

организована
под

називом

уметничког савета и жирија изложбе је

ОКАМЕЊЕНА СЕЋАЊА – STONE MEM-

одабрао и прогласио најбоље радове у

ORIES, ХЕРЦЕГ НОВИ 2022 на којој

свакој тематској категорији.

група вајара и мозаичара стварају своја

Радови аутора у камену су подељени у

уметничка дела од камена. Колонија се

три тематске целине:

одржава на отвореном простору поред

1. Архитектура и дизајн у камену,

активно учешће мештана и туриста

2. Скулптуре у камену,

Херцег Новог.

3. Мозаици у камену.
Током трајања изложбе посетиоци имају
прилику да погледају видео продукцију
аутора

Драгана

Миловановића

серијала „ЧОВЕК И КАМЕН“ и
и

фотографије

ауторке

из

паное

Кристине

Шарић у оквиру пројекта „У КАМЕНУ
СВЕТЛОСНИ ТРАГ“.

мора, на шеталишту Пет Даница уз
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СКЛУПТУРА У
КАМЕНУ
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Бојан Крстић (Србија)
Без назива

Андреј Митевски (Македонија)
Унутра

Бранко Боловић (Србија),
Акт

Анте Мариновић (Хрватска)
Раскрсце Ероса

Ања Живковић (Србија)
Ватра живота

9

Чедо Мркајић (Босна и Херцеговина),
Талас
Димитрије Поповић (Србија), Бели
Инкуншук

Димитрије Поповић (Србија), Ониксов
Инкуншук

Димитрије Поповић (Србија), Јаворов
Инкуншук
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Јована Петковић (Србија), Чвор

Hori Yasushi (Јапан), З 7

Никита Живановић (Србија), Цоллапсед фин

Миливоје Аксентијевић
(Србија), Јастук

11

Нeбојша Савовић Нес (Србија), Сећање
на Сан Ђимињано

Невена Милосављевић (Србија),
Аутопортрет

Liu Yang (Кина), Дунав

Ратко Вулановић (Црна Гора), Чика Сава
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Стефан Недељковић (Србија),
Портрет Драго

Ren Youyu (Кина), Монумент 2

Лука Радојевић (Црна Гора),
Портрет

Урош Стојић (Србија), Камени звук
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МОЗАИК У
КАМЕНУ
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Ања Живковић (Србија), Пауница
Дејана Цахун (Србија), Ловац на снове

Бојана Павловић (Србија), Хрт

Исидора Јанчић (Србија), Голуб
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Снежана Јовчић Олђа (Србија), Мирко

Тамара Агић (Србија), Аутопортрет

Гордана Планинчевић (Србија)
Свети Сава

Татјана Војнов
(Србија), Прозор
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Јана Никић (Србија), Јастог

Јадранка Јањанин (Србија), Балерина

Бисенија Терешченко
(Србија), Риба

Гордана Пралица (Србија), Море

Ђорђе Радовић (Србија), Птица
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Лела Грбић (Србија), Испод површине

Марија Станојловиц (Србија), Чудна Шума

Љиљана Ривић (Србија),
Заводник великог брка

Јелена Војводић (Србија), Звезда

Миломирка Петровић (Србија), Острво
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Милун Гарчевић (Хрватска) Континуо

Мирјана Гарчевић (Хрватска), Јаје

Роза Бојковска (Србија), Рибе
Александар Станојев (Србија), Бик

Александар Станојев (Србија),
Дијана Будисављевиц

Александра Мећава (Србија), Вук

19

Снежана Јовчић Олђа (Србија), Сенке

Јелена Пејовић
(Србија), Добро јутро

Татјана Војнов (Србија), Пужеви полиптих

Софија Павковић (Србија),
Медузе

Ана Аздејковић (Србија), Вилин коњиц.
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Стефан Станчић (Србија), THE BIG BANG

Соња Петровић (Србија), Булка

Весна Ђокић (Србија), Љубав

Теодора Бикицки (Србија), Цвеће

Ана Миљковић (Србија), Белоглави суп
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АРХИТЕКТУРА
И ДИЗАЈН У
КАМЕНУ
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Kлесарска школа у Пучишћима на отоку
Брачу утемељена је 1909. године. Једина је
школа која образује ученике за занимања
клесар и клесарски техничар у Републици
Хрватској. Осим образовања и припрему
за тржиште рада или наставак школовања
на различитим факултетима и вишим
школама, Kлесарска школа има обавезу и
дужност сачувати тисућљетну традицију
обраде камена на овим просторима.
Посебно умијеће ручног начина клесања
који се његује у Kлесарској школи заштићено
је нематеријално добро Републике Хрватске.
Важност и потребу очувања школе и
традиције препознали су наши партнери
с којима сурађујемо на ЕУ и другим
пројектима.
Тако, примјерице, фондација Cultura Trust
(UK) суфинанцира школовање ученика из
регије.
Тиме се настоји не само одржати школа
него и занат који повезује све људе на овим
подручјима, вријеме, повијест и обичаје.
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Сањин Грбић (Србија), Објекат у Будви

Зоран Ђајиц и Татјана Каравелиц
(Србија), Рестаурација Малог степеништа

Милун Гарчевић (Хрватска),
Споменик Госпе од Лорета

Мирјана Деветаковић и Зоран Ђајић
(Србија), Боџ пацкинг - симулација
камена
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УМЈЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
ХЕРЦЕГ НОВИ
(МАТЕРИЈАЛ ТРЕБА ДА
ДОСТАВИ МУЗЕЈ)
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Змијарник (метаморфна стена
серпентин)
Бал под маскама (седиментна стена
органогени кречњак)

Скривени драгуљ (магматска стена гранит)
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Kристина Шарић
KАМЕНИ ТРИЈУМВИРАТ

У свету камена влада тријумвират којег
чине царства магматских, седиментних
и метаморфних стена. Магматизам
има корене испод површине Земље,
на местима где стапањем постојећег
стенског материјала настаје магма. Та
ужарена тестаста маса може остати
заувек испод површине када својим
хлађењем даје дубинске магматске
стене (на пример гранит), али може и
да се пробије на површину и покаже
нам се у свој раскоши вулканских
процеса који остају записани у
очврслим вулканским стенама попут
базалта. Површина Земље, копно, мора,
реке и језера, царство су седиментних
процеса.
У
овом
најотворенијем
петрогенетском амбијенту стварају
се стене попут бреча и конгломерата,
пешчара и глинаца, које су настале
везивањем фрагмената физички и
хемијски дезинтегрисаних стена. С
друге стране, у морима или слаткој
води преципитирају минерали или се
таложе неоргански остаци организама
(љуштурице),
они
окамењивањем
постају фосили који нам причају
приче о дубини и температури воде, о
бурној или мирној седиментационој
средини, о времену у којем су живели
и оном у којем су изумрли. Тако настају
кречњаци, рожнаци, писаћа креда. На
крају, у царству метаморфизма, чији
се „дворац” налази у Земљиној кори,
под утицајем високих температура
и притисака, метаморфишу се стене
доспеле из плићих нивоа коре, па
се нови камени призори шкриљаве
(микашист) или масивне текстуре
(мермер),
„украшени”
егзотичним
минералима приказују у свој својој
јединствености. Kроз ова три царства
стенски материјал кружи непрекидно,

тако што се на површини свака
магматска, метаморфна или раније
формирана седиментна стена физички
и хемијски распада и даје нову седиментну стену, све што доспе дубље
у Земљу, прображава се у метаморфну
стену, а опет, ако стенски материјал
потоне довољно дубоко моћи ће да се
стопи и изнедриће се нова магма.
Мој поглед у овај камени тријумвират
је
поглед
кроз
поларизациони
(петрографски) микроскоп. Он ми
омогућава да завирим у сваку одају
каменог замка и да видим призоре који
превазилазе дефиниције и правила
поделе стена. Док спокојно шетам
кроз поље лаванде, пред мојим очима
отвара се свет расутих перли, скривених
драгуља, змијарника, немирног мора.
Видим неко афричко село и падину низ
коју смо се санкали као деца, миришем
букет хризантема, хватам крајичком
ока један поглед. Проналазим мир
у свитању окамењеном у мермеру
и страх при сусрету с киклопом. И у
том свом лутању, ухватим понеког
случајног
пролазника
за
руку,
охрабрим га да пође са мном, покажем
му камен у руци и његов одраз у
микроскопу и отворим му један
сасвим нови свет, топао и загонетан,
било да је настао очвршћавањем
магме,
таложењем
прашине
из
сахарских ветрова или борањем под
теретом старе континенталне коре.
У том преплету науке и уметности, у
лавиринту каменог тријумвирата, чита
се живот камена, али се разоткрива и
оно дубоко скривено у нама призвано
неочекиваним призорима које је на
видело призивао сам камен.
(Из опуса „У камену светлости траг”)
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Лука Томановић (Црна Гора), Буцко
Лука Томановић (Црна Гора), Алла
Пугацхова

Лука Томановић (Црна Гора),
Материнство

Лука Томановић (Црна Гора),
Умивање
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Лука Томановић

Лука Томановић је рођен у Лепетану,

Био је један од оснивача и члан Удружења

1909., а преминуо је у Игалу 1992. године.

ликовних умјетника Црне Горе од 1946.

Учитељску школу је завршио 1932.

године, а 1981. је изабран за редовног

године на Цетињу, а до другог светског

члана Црногорске академије наука

рата службовао је у Херцеговини. Од

и умјетности. Захваљујући обимном

1941

партизанском

скулпторском делу - споменичке бисте,

покрету у НОБ-и а неко време је провео

портрети и интимне скулптуре, које је

у заточеништву на острву Мамула.

створио и дубоком трагу који је оставио

Академију примењених уметности у

у југословенском вајарству у периоду

Београду је завршио 1952., а 1957. одлази

у коме је стварао, сматра се једним од

у Париз где се посебно интересује за

највећих вајара са подручја Црне Горе.

се

прикључује

египатску и асирску уметност. Боравак
у Русији 1961. године и сталне посете
балетским

представама

у

Москви

и Лењинграду код Луке развија још
истанчајнији осећај за покрет У периоду
од 1953. до 1964. године обављао је
дужност директора Умјетничке школе у
Херцег Новом.
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Борисав Боро Њежић (Србија), Крст

Борисав Боро Њежић (Србија), Крст

Борисав Боро Њежић (Србија), Облутак

Борисав Боро Њежић (Србија)
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Борисав Боро Њежић

Борислав Боро Њежић је рођен у

кречњака

Романовцима код Бања Луке 1933,

мермерним, гранитним и кречњачким

а

лајснама,

преминуо

је

у

Београду

2016.

и

кровних
стаклом,

шкриљаца,
месингом,

године. Дипломирао је на Факултету

металним мрежама, ... Боро се никада

примењених

Београду

није понављао у своме стваралаштву,

на одсеку за зидно сликарство 1964.

био је разноврстан и оригиналан у

године, а члан УЛУПУДСА је од 1968.

свом уметничком изразу и то га је

године. Био је оснивач и члан групе

издвајало од својих савременика. У

АМЕТИСТ са којима је реализовао преко

његовим мозаицима сваки детаљ је

40 изложби у земљи и иностранству.

био подједнако битан, од композиције,

Излагао је на 15 самосталних и преко 120

колорита и ликовног израза, до фуга

колективних изложби. Поред мозаика,

које на многим мозаицима долазе

бавио

графиком

у први план као свевишњи укрштај

и сценографијом. Аутор је велики

вертикала и хоризонтала – живота и

број мозаика и 5 великих мозаичких

смрти.

се

уметности

у

сликарством,

композиција у јавном простору. У Херцег
Новом је живео и стварао око 15 година.
Експериментишући са материјалима,
методама

и

технологијом

израде

мозаика, Боро је комбиновао камене
облутке прикупљене из река, али и
оне извајане од стране морских таласа
и шкољки које су у њему имале своје
станиште

(сакупљане

на

плажама

Херцег Новог), са плочама билећког
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ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА

Драган Кене Миловановиц (Србија),
Човек и камен

Учесници симпозијума:

Лука Радојевић,
Црна Гора

Љиљана Ривић,
Србија

Андреј Митевски,
Македонија

Чланови уметничког савета
изложбе и симпозијума:
Снежана Јовчић Олђа,
Факултет Ликовних уметности
Београд, Србија
Ђорђе Чпајак, Факултет Ликовних
уметности Београд, Србија
Ана Миљковић,
Србија

Александар Станојев,
Србија

Бисенија Терешченко, Слободна
уметница, Београд, Србија
Горан Вукчевића, слободни
уметник, Херцег Нови, Црна Гора
Зоран Ђајић, Центар за камен,
Београд, Србија

ПРАТЕЋА МАНИФЕСТАЦИЈА
Симпозијума камена “ОKАМЕЊЕНА СЕЋАЊА STONE MEMORIES, ХЕРЦЕГ НОВИ 2022“

Симпозијума камена “ОKАМЕЊЕНА
СЕЋАЊА - STONE MEMORIES, ХЕРЦЕГ
НОВИ“ треба да укаже на значај културног
наслеђа Херцег Новог као важног
чиниоца његовог урбаног и културног
идентитета и усмерен је на подстицање
ангажованог и промишљеног односа
уметника и локалне заједнице у мењању
и стварању животног окружења.
Полазећи од чињенице да уметност
поседује
велики
потенцијал
као
покретач активности локалне заједнице
и артикулисаног друштвеног деловања,
као тема пројекта изабрана је Уметност у
јавном простору – Публиц Арт. Уметност
постављена ван оквира институција и
затворених простора, сходно свом јавном
карактеру, допринеће повезивању унутар
заједнице и заједничком деловању
грађана у циљу и оплемењивања средине
у којој живе.
На симпозијуму учествују вајари Лука
Радојевић из Црне Горе и Андреј Митевски
из Македоније и Мозаичари из Србије
Александар Станојев, Ана Миљковић,
Љиљана Ривић.
Симпозијум је посвеће двојици уметника
који су живели и стварали у Херцег Новом,
вајару Луки Томановићу и мозаичару

Бориславу Бори Њежићу.
Лука Томановић је рођен у Лепетану,
25. 09. 1909., а преминуо је у Игалу 28. 08.
1992. године. Академију примењених
уметности у Београду је завршио 1952.,
а 1957. одлази у Париз где се посебно
интересује за египатску и асирску
уметност. Боравак у Русији 1961. године и
сталне посете балетским представама
у Москви и Лењинграду код Луке развија
још истанчајнији осећај за покрет
„Памтио сам покрете балерина и послије
би их нацртао у неколико потеза“ (Лука
Томановић 1976.) што је уочљиво код
многих скулптура које је касније стварао.
У периоду од 1953. до 1964. године обављао
је дужност директора Умјетничке школе
у Херцег Новом.
За
Луку
Томановића
је
посебно
интересантан и његов начин стварања
скулптура
комбинацијом
техника
мозаикаивајања.Kористећиситнекомаде
камена које улива у гипс пратећи унапред
задати облик и форму, потом шупњине
излива у белом цементу и када је форма
добро везана, разбија гипс и површине
обрађује брушећи их и полирајући до пуног
сјаја. Скулптуре настале на овај начин
представљају јединствене и уникатне
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форме карактеристичне само за њега
као уметника који никада није робовао
одређеним начелима у уметности већ је
све време истраживао и експериментисао
пратећи свој таленат, инстикт и
својствена наслеђена и стечена сећања.
„Дивим се природи, јер она са неколико
једноставних маса створи силуете
човјека или животиње. То се исто
дешава када се човјек нађе у пећини.
Тада његова машта ради...“ говорио је
Лука. Једноставност, монументалност
и сведеност форми ствараних као
последица
природних
процеса
у
стенама пратила је Луку све време кроз
стваралачки рад. Његове скулптуре често
подсећају на суптилну игру пећинских
камених драперија, овалних, прозирних
или колористички уникатних стубова,
сталактита, сталагмита и раскошних
облика које је природа стварала
надоградњом калцијумкарбоната кроз
векове, а он скидајући вишак материјала
који је оптерећивао камену громаду
опонаша облике који су производ његове
маште или давних сећања и на тај начин
ОKАМЕЊУЈЕ СЕЋАЊА.
Учесници Симпозијума камена који ће се
бавити израдом мозаика инспирација
ће свакако бити обимно уметничко
дело Борислава Боре Њежића (1933 –
2016) који је живео и стварао у Херцег
Новом око 15 година. Бора Њежић, као
ни Лука Томановић, никада није робовао
традиционалним уметничким нормама
које су следили скоро сви мозаичари
тога периода. Он је од самог почетка
стварања мозаика показао идивидуалну
и непоновљиву креативност, а његов
излазак у трећу димензију прави копчу са
Луком Томановићем и његовим мозаичким
скулптурама.

Експериментишући са материјалима,
методамаи технологијомизрадемозаика,
Боро је комбиновао камене облутке
прикупљене из река, али и оне извајане од
стране морских таласа и шкољки које су
у њему имале своје станиште (сакупљане
на плажама Херцег Новог), са плочама
билећког кречњака и кровних шкриљаца,
мермерним, гранитним и кречњачким
лајснама, стаклом, месингом, металним
мрежама, ... Боро се никада није понављао у
своме стваралаштву, био је разноврстан
и оригиналан у свом уметничком изразу
и то га је издвајало од својих савременика.
У његовим мозаицима сваки детаљ је
био пођеднако битан, од композиције,
колорита и ликовног израза, до фуга које
на многим мозаицима долазе у први план
као свевишњи укрштај вертикала и
хоризонтала – живота и смрти. Са пуним
правом и неспорно се може тврдити да
је Борислав Боро Њежић претеча новог и
оригиналног правца у изради мозаика и да
се као такав занавек уписао у историју
српске и југословенске уметности.

ПОКРОВИТЕЉИ:
Општина Херцег Нови, секретаријат за
културу и образовање

Компанија ШИШКОВИЋ,
Даниловград

T r ad ic ija
Porodica Šišković bavi se klesarstvom i obradom kamena
više od 100 godina.
Nastavljajući porodičnu tradiciju g. Gojko Šišković,
koji je prohodao na kamenu, završio školu na kamenu
i svim svojim bićem se posvetio poslu u kamenu,
godine 1963. u Trebinju osnovao je firmu za proizvodnju i
preradu kamena koja i danas uspješno radi pod nazivom
DOO ’’Dragan Šišković’’ i prerađuje oko 400 kubnih
metara sirovine godišnje.
Radi povećanja obima proizvodnje, 1994. Godine
počinje izgradnja još jednog pogona u Danilovgradu.
Danas, preduzeće „Šišković’’u Danilovgradu predstavlja
najsavremeniju fabriku za proizvodnju i preradu kamena
sa godišnjim kapacitetom od 150.000 kvadratnih metara
koja može udovoljiti zahtijevima i najprobirljivijih kupaca.
Porodica Šišković je poznata i kao veliki donator
humanitarnih akcija i kulturnih događaja.
Kamen sam po sebi ništa ne znači
ako se ne poštuje i ne voli.
Upravo je to posao zaposlenih u Kompaniji „Šišković’’.

ŠIŠKOVIC

Društvo za eksploataciju i obradu AG kamena,proizvodnju mašinskih
maltera i gradjevinskih ljepila
81410 Danilovgrad, CG ; tel./fax +382 20 812 310, 812 761
www.siskovic-online.com,e-mail:office@siskovic-online.com

Tradition
Family Šišković has been working with stone
for over 100 years. Continuing the family tradition
Mr. Gojko Šišković, whose first steps were on stone,
has finished his school on that same stone and
dedicated his whole self working on it in
the year of 1963.
In Trebinje he opened a factory that
was producing and fabricating stone and today
functions successfully under the title DOO “Dragan Šiškovi ć”
that produces around 400 cubic meters of row material yearly.
To enlarge the production in 1994 another factory
takes place in Danilovgrad. Today, that factory in Danilovgrad
represents most modern fabric for producing and fabricating
stone with year’s capacity of 150.000 square meters
that can satisfy any kind of request.
Family Šišković is known also as a big donator
of humanitarian and cultural events.
Stone on its own doesn’t mean anything
if it is not respected and loved.
This is the exact description of a job of any employ that works in factory “Šiškovi ć”.

