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ЕКС ПРЕ СИВ НА ПО Е ТИ КА
ЈАРО СЛА ВА КАН ДИ ЋА



ДЕЧАК У ЕНТЕРИЈЕРУ, 1959.



Из ло жба пред ста вља осврт и по нов но вра
ћа ње у фо кус овог, од струч не и ши ре јав
но сти, за бо ра вље ног умет ни ка. Екс по зи ци
ја об у хва та ра до ве ко је је Ја ро слав Кан дић 
по кло нио Му зе ју ру дар ства и ме та лур ги је 
то ком свог бо рав ка у Бо ру,као и ра до ве из 
при ват не за о став шти не. Из ло жба је сво је
вр сна по све та и се ћа ње на овог углед ног 
сли ка ра и ли ков ног пе да го га ко ји је је дан 
део свог жи во та и ства ра ла штва за ве штао 
гра ду Бо ру. 
 Ја ро слав Кан дић је био умет ник ве ли ког 
ства ра лач ког по тен ци ја ла о че му све до чи и 
број ње го вих са чу ва них де ла. Је дан је од оних 
ауто ра ко ји је ко ри стио сва ку при ли ку да ис
ка же ства ра лач ки сен зи би ли тет и дру штве
ни ан га жман, од ре ђу ју ћи се бе пр вен стве
но као умет ни ка ко ји ко ре спон ди ра са вре
ме ном и сво јим не по сред ним окру же њем.
 На осно ву са гле да ва ња ли ков ног опу са 
овог умет ни ка, не а фир ми са ног ван сво је 
уже сре ди не, мо же се сло бод но ре ћи да он 
при па да оној гру пи сли ка ра ко ји мо гу да се 
отрг ну са вре ме ним умет нич ким то ко ви ма, 
а сво ја ли ков на по и ма ња пре тво ре у соп
стве ну ико но гра фи ју. Из тог раз ло га, ње го
ва де ла до би ја ју од ре ђе но и за слу же но ме
сто у исто риј ско умет нич кој об ра ди и мо гу 
се сма тра ти це ло ви тим, је зич ки до след ним 
и у сва ком по гле ду до вољ но са др жај ним за 
струч ну ана ли зу.
 По сма тра ју ћи Кан ди ћев ли ков ни опус 
уочи ће мо да је он са чи њен од де ла ко ја се 
ме ђу соб но стил ски раз ли ку ју. Упр кос то ме 
што је ве ћи на де ла на ста ла у пре по зна тљи
вом ру ко пи су ра зно ли кост мо ти ва, те ма и 
на чи на гра ђе ња ли ков них ком по зи ци ја от
кри ва нам Кан ди ћа као све стра ног ства ра
о ца ко ји не бе жи од кла сич них ли ков них 
еле ме на та и по сту ла та. За сни ва ју ћи на њи
ма свој ли ков ни из раз, Кан дић сво ју по е ти
ку гра ди на те ко ви на ма екс пре сив не фи гу
ра ци је, по ка зу ју ћи афи ни тет за екс пре си о
ни стич ку од ли ку ли ни је и бо је. Ње го ва де
ла од ли ку је екс пре сив ност пик ту рал ног 
скло па са на гла ше ном су бјек тив ном ин тер
пре та ци јом. Осе ћа ње за ко ло ри стич ке 

вред но сти свој стве но ње го вом сли кар ском 
сен зи би ли те ту упот пу њу је сна гу ства ра лач
ког из ра за. 
 Чу ве ни ли ков ни кри ти чар и умет ник Зо
ран Па вло вић део Кан ди ће вог ства ра лач ког 
опу са, на ро чи то по ли ков ној фор ми и зна
че њу, при бли жа ва кру гу фан та стич ног сли
кар ства. На из глед ре а ли стич не, а у ства ри 
ро ман тич не пу не але го ри ја, алу зи ја и сим
бо ла, Кан ди ће ва де ла пру жа ју мо гућ ност 
са гле да ва ња јед ног нео бич ног и спе ци фич
ног све та ви зу ел ноли ков них фор ми у ко
ји ма се тран спо ну ју све од ли ке ње го ве ин
тим не умет нич ке при ро де. До сле дан сво јој 
има ги на ци ји и ства ра лач кој по е ти ци, Кан
дић је на плат ни ма при ка зи вао свој до жи
вљај ствар но сти и окру же ња у ко ме је жи
вео и ра дио.
 Ства ра лач ки опус Ја ро сла ва Кан ди ћа ре
пре зен та ти ван у по гле ду ин ди ви ду ал не по
е ти ке за у зи ма по себ но ме сто на ро чи то на 
бор ској ли ков ној сце ни и то у пе ри о ду  ше
зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. 
Ње го во де ло ва ње до при не ло је кул тур ном 
и умет нич ком раз во ју сре ди не у ко јој је и 
сам аутор жи вео и ства рао. Раз ма тра ју ћи 
опус ње го вих  де ла ко ја се да нас на ла зе и 
чу ва ју у умет нич кој збир ци Му зе ја ру дар
ства и ме та лур ги је, као и у при ват ној за о
став шти ни, да се за кљу чи ти да су она до каз 
не пре кид ног тра же ња стил ског из ра за, где 
све тлост и бо ју овај умет ник при хва та као 
мо гућ ност ли ков ног из ра за.
 Из ло жба Екс пре сив на по е ти ка Ја ро сла
ва Кан ди ћа, из тог раз ло га, под се ти ће нас на 
зна чај овог умет ни ка, као и ње го вог ства ра
ла штва ко је је оста ви ло не из бри сив траг на 
раз вој умет но сти и кул ту ре у Бо ру. У сре ди
ни у ко јој је јед ним де лом жи вео и ра дио 
Кан дић је пре по знат и при хва ћен као пра
ви умет ник и ли ков ни пе да гог. До кра ја свог 
жи во та Ја ро слав Кан дић је по сао ли ков ног 
пе да го га оба вљао крај ње са ве сно и од го
вор но, док је у умет но сти не на ме тљи во и 
ис трај но гра дио је дан лич ни, ин тим ни свет.

Да ни је ла Ма то вић
ви ши ку стос
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Ја ро слав Кан дић је ро ђен у Ла за рев цу 1931. го ди не. Ака де ми ју ли ков них умет но сти за вр шио је 
у Бе о гра ду 1959. го ди не у кла си про фе со ра Не дељ ка Гво зде но ви ћа, док је пост ди плом ске сту
ди је за вр шио 1961. у кла си про фе сор ке Зо ре Пе тро вић. 

Убр зо по сле за вр ше не ли ков не aкадемије Кан дић до ла зи у Бор 1961. го ди не где је жи вео и ра
дио бли зу два на ест го ди на. Ја ро слав Кан дић je, то ком бо рав ка у Бо ру, био про фе сор ли ков не 
умет но сти у Гим на зи ји „Бо ра Стан ко вић“. У то пе ри о ду имао је ви ше са мо стал них из ло жби и то 
1961, 1962, 1963, 1966, 1969, 1972. и 1986. го ди не у Лазаревцу. По след ња из ло жба у Бо ру при
ре ђе на је 1999. го ди не у га ле ри ји Му зе ја ру дар ства и ме та лур ги је и пред ста вља ла је ре тро спек
ти ву ње го вог че тр де се то го ди шњег ства ра ла штва.


