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Још од са мо га ула за у ате ље, ви ди те да ту „ра де“ два 
под јед на ко до бра мај сто ра. Је дан ства ра пор тре те, 
сна жне и ре а ли стич не, гран ди о зне спо ме ни ке, дру-
ги је оча ра ни хо до ча сник ап стракт не скулп ту ре, ја-
сан и пре ци зан – осло бо ђе не кре а тив но сти. Али, то 
је са мо по чет на илу зи ја. У бес пре кор но сре ђе ном 
ате љеу ра ди са мо је дан мај стор, умет ник аутох то не 
би о гра фи је, Ото Ло го.

Скулп ту ра за Ло га ни је би ла ре зер вна ни уте шна 
област, већ су штин ско под руч је по сто ја ња, уну тра-
шњи ди ја лог са са мим со бом.

ПРИ ЧА О ДЛЕ ТУ
Ло го је ро ђен 1931. го ди не у Бе о гра ду, од оца Ја но ша 
и мај ке Ма ри је. Ње гов је отац био др во дељ ске стру-
ке, мај стор свог за на та, те је би ло при род но да се у 
ку ћи на ла зи ло мно штво алат ки.

По Ло го вом се ћа њу, отац је имао и јед ну естет-
ску жи цу, ко ја је ла га но ути ца ла и на ње га са мог, 
па се за ра на за ба вљао пра ве ћи сам се би играч ке. 
Мо гућ но сти су би ле огром не: дле та, ке се ри, тур пи-
је, ле њи ри… би ли су свуд око ње га. Мо гао је да 
ожи вља ва об ли ке из де чи је ма ште до ми ле во ље. За-
ди вљен де ча ко вим уме ћем, отац га је на зи вао „мој 
ва ја ре“.

По чет ком 1941, због на сту па ју ћег ра та, Ло го ви 
од ла зе у Су бо ти цу, где он сти че основ но и сред ње 
обра зо ва ње. Већ 1946, са је два 14 го ди на, за јед но са 
не ко ли ци ном дру го ва ор га ни зу је из ло жбу скулп тор-
ских ра до ва. То је би ла тре ћа или че твр та из ло жба у 
но во о сно ва ној Ју го сла ви ји. Би ло је ја сно: скулп ту-
ра је ње гов сан, ко ји мо ра те мељ но од са ња ти.

По по врат ку у Бе о град, упи су је се на Ака де ми ју 
при ме ње них умет но сти. Схва та да је то је ди ни пут 
ко јим же ли да иде, вред но цр та, ко пи ра, слу ша сво је 
про фе со ре и 1953. до спе ва до из ло жбе за вр шних 
сту де на та Ака де ми је. На њој је Ло го имао шест ра-
до ва, а два су од мах би ла от ку пље на: Ба лет ске ци пе-

ли це, са да у На род ном pозоришту у Бе о гра ду, и 
Пор трет де вој ке, ко ју је убр зо Јо сип Броз по кло нио 
тур ском ми ни стру.

Ови су до га ђа ји би ли зна ча јан под сти цај за мла-
дог умет ни ка.

По том се ла га но ни жу го ди не успе ха: Ве не ци ја, 
Њу јорк, Па риз, Ми ла но, Ати на, Лон дон, Бе о град...

1974, ма гич на го ди на, до но си му на гра ду УЛУС-а 
за скулп ту ру „Злат но дле то“.

Де ча ков сан по ста је злат на ствар ност ко јом до-
ми ни ра скулп ту ра. Она у се би са др жи ма гиј ску моћ 
не до ку чи вог – оне ве ли чан стве не тај не све та што 
на кра ју све га оста је и да ље за го нет ка.

1962. го ди на – по себ но зна чај на, та ко ре ћи пре-
крет ни ца у чи та вом Ло го вом опу су: за вр шио је јед-
но стил ско и те мат ско ду го го ди шње ис тра жи ва ње 
(Скулп ту ра 12 и Из ра ста ње) и кре нуо но вим пу тем.

Од ла зи у Па риз и по но во до жи вља ва Бран ку си ја, 
озбиљ но сту ди ра ју ћи ње го ве об ли ков не прин ци пе, 
ко ји му по ма жу да де фи ни ше свој бу ду ћи, ко нач ни 
став: „Фор ма скулп ту ре мо ра би ти пре ци зно фор-
му ли са на.“ На пор но ра де ћи, спро во ди но во вред но-
ва ње по сту па ка у сво јој скулп ту ри, што је да ло ве-
ли ке ре зул та те.

У мом раду преломни тренутак настао је 1962. 
године за време једногодишњег боравка у Паризу. 
Кроз напоран свакодневни рад, спровео сам 
ревалоризацију целог свог поступка и направио 
око 30 скулптура. До тада сам радио циклус 
Оклопника, фигурално али стилизовано, са јасним 
литерарним подтекстом, али и посебним мојим 
значењем: они за мене нису били ритери, већ неки 
људи машине, као неки надчовек у љуштури, или 
тенк, или нешто што је оковано тешким 
оклопом. По повратку из Париза, радећи и даље 

ову тему, највише су ми сметали литература и 
прича и прво сам покушао да се њих ослободим, 
што ме је повело према чистој форми.

Овла да ва јед ним про чи шће ним об ли ком скулп-
ту ре, сво де ћи је на са му су шти ну пла сти ке, та ко да 
је чи стим скулп тор ским је зи ком успе вао да из ра зи 
од ре ђе но осе ћа ње.

Ликовно дело мора да буде изоловано и 
самостално и да делује само собом.

Био је то ко на чан Ло гов став.
До чи стог ли ков ног од но са ме ко-твр до до ла зио 

је и по сма тра ју ћи спољ ни свет – био је у ста њу да са-
те про во ди па жљи во за гле да ју ћи ма ши не, ка ши ка-
ре, гло да ли це... Во лео је све те спра ве и ра до го во-
рио о њи ма, али то ни ка ко ни је тре ба ло до ве сти у 
ди рект ну ве зу са пор тре ти ма ма ши на.

То је јед но на сто ја ње, као не ка ве ра, да скулп ту ру 
мо рам ура ди ти што чи сти је и што по ште ни је, 
го во рио је.

То ком вре ме на, Ло го је сте као за вид ну си гур-
ност и ве о ма те мељ но из гра дио сво ју ап стракт ну 
скулп ту ру, стал но јој до да ју ћи но ва са зна ња и от-
кри ћа. Та ле нат је не сум њи во ва жан основ сва ког 
умет нич ког ства ра ња, али без ра да и зна ња се не мо-
же до ћи до истин ског успе ха.

Па риз је сва ка ко де фи ни сао Ло го ву те жњу ка 
уни вер зал но сти, при хва ће ну у не по сред ном до-
ди ру са мо дер ном умет но шћу 20. ве ка, што ће га ка-
сни је бит но раз ли ко ва ти од ње го вих са вре ме ни ка.

1968 – 34. БИ ЈЕ НА ЛЕ У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ
Кон цепт ве не ци јан ског ли ков ног Би је на ла је бру-
шен де це ни ја ма, та ко да он пред ста вља пре сти жну 
ма ни фе ста ци ју са вре ме не умет нич ке про дук ци је у 

све ту. На ци о нал ни па ви љо ни у Ђар ди ни ма и са мој 
Ве не ци ји, те се лек ци ја глав ног ку сто са у Ар се на лу и 
цен трал ном па ви љо ну, ме ста су на ко ји ма су се ре-
ђа ли нај чу ве ни ји умет ни ци све та.

Ве не ци јан ци за си гур но уме ју до бро да осе те дух 
вре ме на и те, 1968, на ши пред став ни ци су би ли Ло-
го, Та ба ко вић, Шу теј.

Сам Ло го је био пре за до во љан сво јом пре зен та-
ци јом. „Про дао сам ви ше скулп ту ра на са мој из ло-
жби, то ни су би ли би ло ка кви куп ци“, оду ше вље но 
је ко мен та ри сао.

Ве ли ке из ло жбе су ме ста где се ја сно ви де ко лек-
тив ни екс пе ри мен ти и ве ли ке ме ђу соб не слич но сти 
са мих скулп то ра. Ме ђу тим, за Ло га се мо же ре ћи да 
је и ви ше но ин ди ви ду а ли ста. Ова ње го ва из у зет-
ност по ста ла је ко ли ко од ли ка ње го ве скулп ту ре то-
ли ко и дра ма ње го ве лич но сти.

На пор но сте че ну рав но те жу одр жа вао је стро-
гом кон тро лом емо тив них и ин те лек ту ал них про-
до ра и по бу да.

Имам устаљени процес реализације, који одговора 
мојој природи. Мрзим неред и хаос, волим ред и 
чистоту, у животу као и у уметности. Поштујем 
ред и напор и сматрам да они играју велику улогу. 
Кад из гипса одливам бронзу, тражим прецизност и 
после изливања још дуго сам радим да бих истерао 
чисту форму, да бих дошао до оне осетљиве 
границе кад осетим да облик и формално и 
психолошки почиње да живи. Тај говор материјала 
ми је врло важан, његова чистоћа и прецизност. 
Искључиво ме интересује бронза и камен.

1986. го ди на се пам ти по Ло го вој ре тро спек тив-
ној из ло жби у па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“, ко ју је 
струч на кри ти ка оце ни ла као по се бан и осо бит до-
га ђај у Бе о гра ду. Том при ли ком су из ло же не 93 
скулп ту ре из вре ме на 1953–1985, фи гу ра тив не и сло-
бод не фор ме – из ве де них углав ном у брон зи, мер-
ме ру, алу ми ни ју му и ком би на ци ји брон зе и алу ми-
ни ју ма, као и 14 пра те ћих гра фи ка.

Из бор скулп ту ра је на чи нио сам Ло го, по твр ђу-
ју ћи њи ме сво ју по ет ску раз вој ну и стил ску нит. 
Глав не од ред ни це су би ле ре ду ко ва на, јед но став на 
ма са, кон кав но-кон век сне кон ту ре, ја сно раз гра ни-
чен ан фас скулп ту ре од по за ди не. Но ви на ко ју је 
Ло го ве што ис ко ри стио је би ла про ме ње на тач ка 
по сма тра ња са ме скулп ту ре (Ком по зи ци ја 9, Лист 
1974, Скулп ту ра 39, Скулп ту ра 54). По сма тра чу, као 
ва жном игра чу, омо гу ће но је да се сло бод но кре ће 
око скулп ту ре. Ти ме је аутор увео еле ме нат вре ме, 
по ред уну тра шњег и спо ља шњег про сто ра као фак-
то ра мо де ла ци је. Све сно је фа во ри зо вао фор му над 
са др жа јем, ле по ту екс пре си је, уни вер зал но по је ди-
нач ну. По Бран ку си је вом прин ци пу – фор ма мо ра 
би ти та ко из ве де на да бу де до стој на ду ха.

У ду ху мо дер ног кла си ча ра, Ло го је не дво сми-
сле но не го вао култ бри жљи ве об ра де и ле по те фор-
ме и ма те ри ја ла. Спрем но шћу на ри зик и ви зи о нар-
ским са гле да ва њем вре ме на, Ло го је свој сан над-
моћ но оства рио.

Све моје скулпуре у извесном смислу, настављају 
проблематику која је назначена ранијим делима, 
мада све више губе ранију причу, директну 
асоцијацију и на органски и на машински свет 
што се претходно провлачило кроз дела. Сада се 
јавља та асоцијација само као мекана форма у 
односу на тврду форму и то чини јачи ликовни, 
динамични контраст, при чему је, као што сам 
поменуо, напуштено надовезивање на природну 
потку. Ипак, не сматрам да су то чисто 
апстрактне форме – већ једна логична целина 
ликовних проблема која живи за себе избегавајући 
непосредну везу и са машином и са портретом.“

Ото Ло го је ва јар уни вер зал не умет нич ке кул ту-
ре и ши ро ког ко смо по лит ског ду ха. По што вао је 
тра ди ци ју, али је исто вре ме но осе ћао и при хва тао 
са вре ме ност, оства рив ши на тај на чин син те зу кла-
сич ног и мо дер ног.

ГРА ФИ КЕ
По че так ка ри је ре из вр сног ва ја ра је гра фи ка. Ова 
ди сци пли на му је ишла до бро. О ње го вим ра до ви ма 
Ла зар Три фу но вић све до чи: „… им по ну ју сво јом 
ујед на че но шћу, си гур ном и до след но спро ве де ном 
кон цеп ци јом…“

Без ве ли ких ре чи, мир но и скон цен три са но је ре-
ша вао су штин ска пи та ња. Гра фи ке су у хар мо нич ној 
га ми бо ја, углав ном ни ског ко ло ри стич ког ре ги стра. 
Њи ма је био по себ но за о ку пљен то ком сту диј ског 
бо рав ка у Па ри зу, где их је и из ла гао у две ма по зна-
тим га ле ри ја ма. Но, схва тив ши да тај рад не до жи-
вља ва као истин ско ба вље ње умет но шћу и део соп-
стве ног би ћа, све сно се ори јен ти ше на скулп ту ру.

То ком ка ри је ре је остао ве ран „мај стор цр те жа“, 
ко ји су би ли ди рект но ве за ни за из ра ду са мих скулп-
ту ра, тј. њи хо ви пред ло шци. На овај или онај на чин, 
гра фикa и цр теж су оста ли ње го ве ду го трај не љу ба ви.

Ло го во умет нич ко де ло, обим но, ко хе рент но, чвр-
сто и је дин стве но, де лу је у умет но сти на шег вре ме-
на као осо бе на тво ре ви на, ко јој ни у јед ном мо мен-
ту ни је не до ста ја ла сна га умет нич ког осе ћа ња ни ти 
аутох то но сти из ра за.

Тих, по ву чен у сво је све то ве, ве ли ки мај стор срп-
ске скулп ту ре не дав но је оти шао у веч ност. За со бом 
је оста вио скулп ту ре ра за су те по све ту, Бе о гра ду и љу-
бо мор но чу ва ним ко лек ци о нар ским ам би јен ти ма.
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