
Ни но Му сти ка са мо род на је по ја ва у са вре ме ном свет ском сли кар ству и скулп ту ри. У пи та њу је умет ник мла да лач ког 
за ма ха, хе те ро ге ног опу са и апарт них за ми сли, спо со бан да кре и ра из ви ше раз ли чи тих ре ги ста ра. Већ не ко ли ко де-
це ни ја овај умет ник де лу је у европ ском и свет ском умет нич ком кру гу као сли кар и ва јар. На по чет ку свог умет нич ког 
ба вље ња Му сти ка је тра си рао ре ал ност оно га што же ли да оства ри у до ме ну сли кар ства, гра фи ке и скулп ту ре и са да 
је пред на ма тек је дан ма ли део ње го вог умет нич ког ба вље ња – три де сет ра до ва ре а ли зо ва них у ди ги тал ној гра фи ци 
и јед на скулп ту ра.   ■   Сли ке ве ли ког фор ма та Ни на Му сти ке, про же те иде а ли ма тех но-умет но сти и ха о сом мо дер-
ног тех но ло шког и ди ги тал ног све та, на ста ју из вре лог срет ног тре нут ка, из стра сти ге сту ал не на гло сти. Те сли ке су 
сво је вр сна енер гет ска по ља на ко ји ма све вр ви од фан та зма го рич них об ли ка. Овај умет ник сли ка ви ше на гон ски не го 
ме то дич ки и спе ку ла тив но. Му сти ки но сли кар ство је ви ше им пул сив но не го ра зло жно. Оно је окре ну то уну тра шњем 
све ту ко ји је сам по се би не у хва тљив јер је под ре ђен ин стинк ту. Оту да ње го ва сли ка на ко јој се од ба цу ју све алу зи је 
на пред мет ни свет на ста је кроз си ло ви та емо тив на пра жње ња. Оту да она зра чи сна гом не чег не све сног и не пред ви-
дљи вог. Му сти ка раз ла же, ра сло ја ва и раз ва љу је во лу ме не. А за тим, он се увек из но ва кре ће ка но вим ме та мор фо за-
ма и ли ков ним хо ри зон ти ма. У ди ги тал ном окру же њу са вре ме не кул ту ре Му сти ка нам је по ну дио је дан но ви при ступ 
фе но ме ну ви зу ел но сти. Он сво ја ве ли ка ли ца у gros-пла ну по ста вља у окру же ње но во ве ков не сли ке све та. Му сти ка 
по но во свра ћа па жњу на трај ну ак ту ел ност при су ства ли ца у ви зу ел ним умет но сти ма и на су прот фор ма ли зму Кле-
мен та Грин бер га, оца мо дер ни стич ког фор ма ли зма, су штин ски ре ах би ли ту је и ино ви ра фе но мен рас пар ча ва ња тра-
ди ци о нал ног пор тре та и те ле сно сти као не што не за о би ла зно у до ме ну ви зу ел не сфе ре.   ■   Ре ша ва ње про бле ма ли-
ца као згу сну те фор ме вре ме на је дан је од нај ва жни јих про бле ма у ли ков ној умет но сти два де се тог ве ка. При се ти мо 
се са мо ка ко су Ка зи мир Ма ље вич и Алек сеј фон Ја вљен ски чи ни ли су штин ске по ма ке у раз у ме ва њу и тре ти ра њу 
људ ског ли ца. Ни но Му сти ка дру га чи је чи та људ ско ли це од ве ћи не сво јих са вре ме ни ка. Си ло ви ти, еруп тив ни лич ни 
дах оцр та ва про фил сли кар ског ба вље ња овог умет ни ка, код ко га је све под ре ђе но по тре ба ма екс-пре си је. Уну тра-
шња струк ту ра Му сти ки не умет но сти је, да кле, до ср жи екс пре си о ни стич ка. На Му сти ки ним ди ги тал ним гра фи ка ма 
дав на шњи иде ал ми ме зи са до ве ден је у пи та ње. Он људ ско ли це са гле да ва као вр тлог, сма тра ју ћи да об лик мо же је-
ди но и на ста ти из вр тло га, из пр во бит ног ха о са.   ■   Му сти ки ни ла ки, бр зи и ве шти по те зи но се вре ли ну тре нут ка у 
ко ме су на ста ли, по при ма ју ћи осо бе ност ду шев не сте но гра фи је. Екс пре си ван тем пе ра мент, Му сти ка не опи су је већ 
на сво јој ди ги тал ног гра фи ци из ра жа ва уну тар ње по и ма ње, мен тал ну пред ста ву људ ског ли ца. Ње го ва ли ца ру ше зи-
до ве ко ји их сте жу.  Она до ла зе из све та не све сног, а не све сно је ка ко је то ре као Јунг „не на пи са на исто ри ја чо ве ка 
од пам ти ве ка“. Им пулс јед не екс пре си о ни стич ке дис тор зи је све је од лу чио на овим ра до ви ма где су људ ска ли ца при-
ка за на као крип тич ни пик то гра ми ко ји су ге ри шу флукс, стал но кре та ње, ра су тост у не из ди фе рен ци ра ном ха о су.   ■   
На овим ди ги тал ним гра фи ка ма се из ну тра са гле да ва ју аспек ти људ ских ли ца. А где је ли це, ту је и ма ска, обра зи на. 
Ма ска зна чи за шти ту, скри ва ње, пре о бра жај, не би ће. Му сти ка упра во пре до ча ва ли це ис под ма ске, от кри ва ју ћи раз-
ли чи те ми мич ке кон сте ла ци је ко је се иза тих ли ца скри ва ју. Кроз ана том ске дис ло ка ци је овај умет ник „де фор ми ше“ 
да би тач ни је са гле дао ре ал ност људ ског ли ца, увек успе ва ју ћи да из на ђе но ва, до та да не ви ђе на ре ше ња. Да нас из-
не на ди не ким не пред ви ди вим дра мат ским од но сом.   ■   Му сти ки ни пор тре ти де ста би ли зу ју по сма тра че ву пер цеп-
ци ју, де кон стру и шу је, или пре ци зни је ре че но на ша пер цеп ци ја је на пад ну та и по зва на на кон фрон та ци ју. Му сти ку за-
ни ма ми ми ка као фор ма ко му ни ка ци је, при че му се људ ско ли це схва та из ри чи то као ме диј. Овај умет ник при зи ва 
уну тра шње, а не фак то граф ско ли це, ли це као осве ште ни про стор људ ско сти. Па ра док сал но, упр кос сна жној екс пре-
сив но сти и раз мах ну том по те зу ко ји је за пра во ду шев ни про цес, на ди ги тал ном по љу Ни на Му сти ке све је стил ски 
чи сто и ја сно де фи ни са но. Овај умет ник от крио је јед ну но ву, до са да не ви ђе ну ре ал ност људ ског ли ца и ње го вог ка-
дри ра ња у ди ги тал ном по љу. Он је ти ме про ши рио по ље ви зу ел ног ис ку ства и омо гу ћио сво јим ли ци ма да за поч ну 
ди ја лог са не по зна тим. Ових три де сет ра до ва ура ђе них у тех ни ци ди ги тал не гра фи ке ко ји се та ко при род но за о бља-
ва ју у јед ну ор ган ску це ли ну, тво ре уз бу дљив филм о не ис црп но сти из ра за људ ског ли ца. ■  ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ
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