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Милан Коњовић, Стеван Којић: О уметности (и о бициклу)
Изложба Милан Коњовић, Стеван Којић: О уметности (и о бициклу) представља релаксирани покушај упоредног
сагледавања два уметничка опуса, који у сваком погледу представљају антиподе. Милан Коњовић (1898–1993) један је од
најуверљивијих актера аутентичне пиктуралности чије је темељне вредности стварао и „чувао“ током седам и по деценија
дугог сликарског стваралаштва, од средине друге деценије па све до краја свог стваралачког и животног пута 1993. године.
Управо крајем те последње деценије XX века, започиње стваралачка авантура Стевана Којића (1973), уметника који је, вођен
импулсима стварности, прихватио филозофију „екранске парадигме“ којом је обележена глобална „иконосфера“
(Поремпски), а којом смо судбински обухваћени у времену тек започетог столећа.
Коњовићева уметност стоји на почетку процеса модернизације нашег сликарства. Његовим кубистичким сликама и
цртежима из уводних двадесетих година XX века, заједно са остварењима Добровића, Шумановића, Радовића и Петрова,
остварен је један од најрадикалнијих заокрета у схватању пиктуралног концепта у српској уметности. Иако актери краја
„епохе емпиричког илузионизма“ (Протић), српски кубисти се, још током истих тих двадесетих, враћају сликарству призора.
Током наредне деценије и потом, Коњовић ће разбуктати свој експресионистички гест, чија ће еруптивна снага његово
сликарство учинити сугестивним, аутентичним и „потребним“ у различитим периодима развоја сликарства у нас.
Један од спецификума уметности Милана Коњовића јесте константно бављење тзв. великим темама сликарства (пејзаж, акт,
портрет, мртва природа). Ипак, у нашој уметности он слови као један од најзначајнијих пејзажиста. А сви Коњовићеви
пејзажи сликани су непосредно у пределу, у природи. Тај директни додир с природом Коњовићу је био истински потребан. У
монографском каталогу београдске изложбе (1975) Драгослав Ђорђевић живописно описује Коњовићево сликање у
природи, запажајући екстатични карактер уметникове акције.1 Лазар Трифуновић нас, у својој чувеној студији, упућује „на
емпатичан однос који се ствара у тренутку настанка Коњовићеве слике у природи: у насликане облике преноси се његово
осећање, што значи да приликом преласка стварног предмета у слику у елементима виђеног долази до изражаја пројекција
сликаревих психичких особина“, те да сликајући директно у пејзажу Коњовић „има утисак да додирује суштину природе, што
му омогућује да увек и изнова доживљава магијски чин рођења слике“.2 Дакле, полазећи од мотива и идеје васколике
природе (чије је сликарско оваплоћење управо пејзаж), преламајући је кроз сопствено биће, Коњовић стиже до засебне
природе слике.
И Стеван Којић се, као један од најубедљивијих заговорника електронске уметности у нас, и те како бави природом. За
разлику од Коњовића који природу/пејзаж посматра и доживљава екстерно, Којић настоји да продре у њену нутрину. Овај
уметник природну средину види као својеврсни мајдан богат енергетским потенцијалима. Импулсе природе уметник
верификује, прикупља их, уноси их у свој компјутер и потом успоставља дигитални систем који ће покренути механичку
акцију цртања. Фотосинтеза, влага биљке и други природни процеси и феномени, претворени у дигитализоване импулсе,
постају покретачи једног електронског система, што коначно резултира механичким цртежом који тај самоодрживи систем
производи. У данашњем тренутку, у времену узнапредовале компјутерске технологије, дигитални цртеж је сасвим
примерен актуелном тренутку света.
Уметност Стевана Којића, баш као и Коњовићева, интензивно кореспондира с природом. Дакако, карактери њиховог
одношења према идеји природе битно се разликују: Коњовићу је пејзаж инспирација, а Којић га види као својеврсни ресурс
који он „експлоатише“ у процесу настајања уметничког дела. Отуда његову инсталацију, поред компјутеризованог бицикла
и других електронских елемената, чине земља, бонсаи, цвеће… Показало се да се Стеван Којић најдиректније,
сциентистички децентно, укључује у дијалектички процес, те његова природњачко-компјутерска инсталација, екранска
1.Драгослав Ђорђевић, Милан Коњовић њим самим, Музеј савремене уметности, Београд 1975.
2. Лазар Трифуновић, Стварност и мит у сликарству Милана Коњовића, Галерија Милан Коњовић, Сомбор 1990.
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слика или издејствовани пиктограмски цртеж – афирмише виталистичку идеју природе као врхунско начело. Осим тога,
захваљујући способности да све те техничко-дигиталне процесе учини дискретним, да их систематише, профилозофира и
естетизује, Којић испољава особену, ововременску и одиста персонализовану уметничку поруку – и те како делотворну у
актуелном тренутку света и уметности.
...
У компаративном приказу стваралачких поступака и резултата двојице уметника, појављује се бицикл, као бизаран
коинциденцијски и анегдотски детаљ што спој Коњовићеве и Којићеве уметности, иако лоцираних на дијаметрално
супротним историјско-уметничким и концепцијским релацијама – чини могућим и интересантним.
Милан Коњовић је често бициклом одлазио у потрагу за мотивом који ће сликати. У забелешкама Ирме Ланг, дугогодишње
директорице Галерије Милан Коњовић у Сомбору, постоји запис једног уметниковог присећања: „Раније сам узимао
бицикл, отишао у Моноштор 15 км, насликао слику, окупао се у Дунаву, вратио се кући, ручао и после ручка отишао на канал
бициклом…“3 Дакле, Коњовићева вожња бициклом је најчешће персонификовала уметников спој са пределом; потврду
уметникове припадности васколикој природи. Но, најдиректнија функција бициклистичких тура Милана Коњовића била је
селекција пејзажног призора који ће иницирати његову сликарску акцију. Лазар Трифуновић је писао да„… он мора да тражи
микролокације, нека стрњишта, или посебне углове и ракурсе, специјалне положаје који стварају визуелну динамику која
одговара његовом ликовном сензибилитету“,4 и тако указује на битан моменат у раду једног пејзажисте који обично изостаје
при разгледању, спознавању и анализирању, не само Коњовићеве, слике пејзажа.5
Бицикл Стевана Којића је – компјутеризован. Којић је на управљач монтирао лаптоп, преносни рачунар, за који су
прикопчани бројни екстерни сензори. Уметник таквим бициклом не путује у предео да би, попут Коњовића, изнашао
карактеристичне пејзажне мотиве, него га користи као својеврсно научно теренско возило опремљено да in-situ детектује
постојање електронског отпада (техно-објеката) и живих организама (био-објеката) на одабраном „локалитету“. Дакле,
локација (природна или урбана) по којој се Којић креће својим бициклом заправо је предео испуњен употребљивим
ресурсима које уметник класификује као „субјекте техно-биолошких структура“. Потом их дигиталним поступцима и
процесима преквалификује у засебне садржинске, пластичко-визуелне, метафоричке, филозофске и поетске напомене.
Стеван Којић је, заправо, ангажовани уметник који своју активност подједнако усмерава ка науци и уметности – како би
дошао до субјективистички персонализованих закључака. Зато је тај његов „самоодрживи систем“ апсурдан – јер се њиме
визуелизоване екранске и механичко-цртачке представе претварају у уметност, јер се прецизним спекулативним
поступцима остварује једна сугестивна и сасвим ововременска естетска и поетска напомена.
Дакле, бициклистичка „путовања“ Милана Коњовића и Стевана Којића различитог су карактера. Начини на који су ови
уметници користили бицикл одају много тога о карактеру њихових уметничких ставова и уметности, те о духу времена
којима ова два уметника припадају. Чак се, из временске позиције у којој се остварује ова изложба, инсталација са бициклом
Стевана Којића може схватити као својеврсни и сасвим дискретни hommage Коњовићу, његовој стваралачкој енергији и
једном другачијем схватању уметности, слике и њеног смисла. А то и такво поштовање може се уочити само у уметности која
своју делотворну иновантност заснива на поштовању основних демијуршких и дијалектичких принципа, баш као што је то
случај са уметничким исказом Стевана Којића.
3.Ирма Ланг, Коњовић изблиза, Галерија Милан Коњовић, Сомбор 2010.
4.Лазар Трифуновић, Исто.
5.Коњовић је током тридесетих у пејзаж одлазио фијакером (баш као и Сава Шумановић), током педесетих и шездесетих бициклом, а када је
већ у дубоко поодмаклим годинама трагао за пејзажом, возач га је возио атомобилом марке ситроен.
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Sava Stepanov
Milan Konjović, Stevan Kojić: About art (and about the bicycle)

The exhibition Milan Konjović, Stevan Kojić: About art (and about the bicycle) is a relaxed attempt to comparatively overview two
oeuvres that are poles apart in every respect. Milan Konjović (1898-1993) is one of the most convincing protagonists of authentic
pictoriality and he created and “kept” its core values during his seven decades long painting career, from mid twenties to the end of
his creative and life's journey in 1993. The end of this last decade of the 20th century was the beginning of the creative adventure of
Stevan Kojić (1973), an artist who, driven by the impulses of reality, accepted the “screen paradigm” philosophy that marked the
global “iconosphere” (M. Porempski), which we are destined to in this time at the start of the century.
The art of Konjović stands at the beginning of the process of modernization of our painting. His cubist paintings and drawings from
the early twenties of the 20th century, together with works of Dobrović, Šumanović, Radović and Petrov, led to one of the most radical
turns in understanding of the pictorial concept in Serbian art. Although they were protagonists of the end of the “epoch of empirical
illusionism” (Protić), Serbian Cubists returned to scene painting as early as the same twenties. In the following decade and later
Konjović's expressionist gesture flared and its eruptive power made his painting suggestive, authentic and “needed” in different
periods of the development of art in our country.
A specific quality of the art of Milan Konjović is constant dealing with so called “great themes” of painting (landscape, nude, portrait,
still life). Yet, he is regarded as one of the most important landscape painters in our art. And all his landscapes were painted on the
spot, in the outdoors. Konjović did need this direct contact with nature. In the monograph catalogue of the Belgrade exhibition
(1975) Dragoslav Đorđević gives a vivid description of Konjović's paining in the outdoors, noticing the ecstatic character of the artist's
action.1 In his famous study Lazar Trifunović refers to “empathic relationship that develops at the moment of creation of a Konjović's
painting out of doors: his feeling is conveyed to the painted shapes, meaning that in the process of transition of the actual object into
the painting the projection of the painter's mental characteristics are manifested in the elements of the perceived", and that by
painting directly in the landscape, Konjović “has the impression of touching the essence of nature, which enables him to experience
the magic of birth of a painting”.2 Therefore, starting from the motive and idea of the whole nature (landscape being its embodiment
in the art of painting), refracting it through his own being, Konjović reaches the individual nature of a painting.
Stevan Kojić, one of the most fervent advocates of electronic art here, also deals with nature, very much so. Unlike Konjović, who
observed and experienced nature/landscape externally, Kojić attempts to penetrate into its interior. This artist considers natural
environment as a unique resource with great energy potentials. The artist verifies the impulses of nature, collects them, enters them
into his computer and then establishes a digital system that will start a mechanical action of drawing. Photo synthesis, moisture of
plants and other natural processes and phenomena – transformed into digitalized impulses - become the initiators of an electronic
system which in the end results in mechanical drawing produced by this self-maintainable system. Today, in the time of highly
developed computer technology, digital drawing is quite appropriate to the current moment.
The art of Stevan Kojić, just like the art of Konjović, corresponds with nature intensively. Needless to say, their relation towards the
idea of nature is radically different in character: for Konjović landscape is inspiration, and Kojić sees it as a special resource which he
“exploits” in the process of creating a work of art. Therefore, his installation, besides computerized bicycles and other electronic
elements, is made from, soil, bonsai, flowers… It has turned out that Stevan Kojić is most directly, in a scientifically decent way,

1.Dragoslav Đorđević, Milan Konjović by Himself, Museum of Contemporary Art, Belgrade, 1975
2.Lazar Trifunović, Reality and Myth in the Painting of Milan Konjović, Milan Konjović Gallery, Sombor, 1990
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involved in the dialectical process, and his naturalist-computer installation, screen image or obtained pictogram drawing – assert the
vitalist idea of nature as the supreme principle. Besides, due to his ability to make all these technical-digital processes discreet, to
systematize, philosophize and aestheticize them, Kojić conveys a unique, present-time and really personalized artistic message –
highly effective in the current world and art.
…
In a comparative review of creative procedures and results of two artists, the bicycle appears as a bizarre coincidental and anecdotal
detail that makes a connection between the works of Konjović and Kojić – although located at diametrically opposed historical,
artistic and conceptual positions – possible and interesting.
Milan Konjović used to go in search of motifs to paint on his bicycle. In the notes by Irma Lang, long-time director of the Milan
Konjović Gallery in Sombor, there is a record of a recollection of the artist: “I used to take my bicycle, ride 15 km to Monoštor, do a
painting, have a swim in the Danube, return home, have lunch and then I would go to the canal by bike...”3 Hence, his bicycle riding
most often personified the connection of Konjović with the landscape, a confirmation of the artist's belonging to the whole of
nature. But the most direct function of Milan Konjović's cycling tours was to select the scenes which would initiate his action of
painting. Lazar Trifunović wrote, “...he has to look for micro locations, some stubble fields, or unusual angles and views, special
positions that create visual dynamics appropriate to his artistic sensibility",4 and in this way, he points to a vital moment in the work
process of a landscapist that is usually left out in observing, understanding and analyzing of landscape paintings, and not only those
done by Konjović.5
The bicycle of Stevan Kojić is – computerized. Kojić equipped the handlebars of his bike with a laptop with numerous external sensors
attached. The artist does not ride to the outdoors on that bicycle in order to discover characteristic landscape motifs, like Konjović,
but uses it as kind of a scientific all-terrain vehicle fitted to detect in-situ the existence of electronic waste (techno-objects) and living
organisms (bio-objects) at a selected “location”. Therefore, the location (natural or urban) at which Kojić moves on his bike is actually
an area full of usable resources which the artist classifies as “subjects of techno-biological structures”. Later, he requalifies them –
using digital procedures and processes – into separate contextual, plastic and visual, metaphoric, philosophical and poetic notes.
Stevan Kojić is, in fact, a socially engaged artist who directs his activity towards science and art alike – in order to come to
subjectivistic and personalized conclusions. That is why this “self-maintainable system” of his is absurd – because it transforms
visualized screen and mechanical drawing images into art because, by precise speculative procedures, a suggestive and totally
current aesthetic and poetic note is created.
Therefore, bicycle “rides” of Milan Konjović and Stevan Kojić are different in character. The ways they were used by the two artists
reveal a lot about the character of their artistic attitudes and their art, and also about the spirit of the times these two artists belong
to. Stevan Kojić's installation with bicycle, viewed from the position of time in which this exhibition is realized, can even be
understood as unique and entirely discreet homage to Konjović, to his creative energy and a different understanding of art, picture
and its meaning. And such respect can be observed only in the art that bases its effective innovativeness on respecting of
fundamental demiurgic and dialectical principles, just as it is the case with artistic expression of Stevan Kojić.
3.Irma Lang, Konjović at Close Range, Milan Konjović Gallery, Sombor, 2010
4. Lazar Trifunović, Ibid.
5. In the thirties Konjović used to go to the landscape by hackney-carriage (just like Sava Šumanović), in the fifties and sixties by bicycle, and when well along
in years he was in search for a landscape, a driver would take him in a Citroen car.
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The Lost Treasure of Savamala, 2013, инсталација, димензије променљиве (детаљ)
6

Камаре на крају села, 1956, уље на лесониту, 45x80цм, сигн. доле десно: `56. Коњовић (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1385
7

The Lost Treasure of Savamala, 2013, инсталација, димензије променљиве (детаљи)
8

Каштел- Ечка, 1958, уље на лесониту, 50x65цм, сигн. доле десно: Коњовић 58. (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1485
9

The Lost Treasure of Savamala, 2013, инсталација, димензије променљиве
10
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Сунчица Ламбић-Фењчев
Милан Коњовић, Стеван Којић: ... и о Уметничкој колонији Ечка
Ауторска изложба Саве Степанова „Милан Коњовић, Стеван Којић, О уметности (и о бициклу)“ премијерно је приказана у Ликовној
галерији Културног центра Београда у оквиру циклуса Критичари су изабрали који од 2001. године представља ауторске изложбе
добитника награде за ликовну критику „Лазар Трифуновић“. Сава Степанов је добитник ове престижне награде за 2011. годину.
Изложба у Зрењанину је донекле модификована тако да ће на поставци у Савременој галерији поред инсталације Стевана Којића
бити приказане слике Милана Коњовића које се чувају у збирци Уметничке колоније Ечка, док су у Београду биле представљене
Коњовићеве слике из Галерије Милан Коњовић у Сомбору. То је био разлог да се поводом ове, зрењанинске изложбе, напише
нешто о раду ове двојице уметника у Уметничкој колонији Ечка који су у њој боравили у размаку од тачно пола века.
Дакле, још једна нит која повезује ову двојицу, на први поглед неспојива уметника, осим посвећености и одушевљења природом,
јесте и то да су обојица били учесници Уметничке колоније Ечка и то Милан Коњовић први пут у години њеног оснивања 1956.
године, а затим и две године касније 1958, а Стеван Којић 2006. када је Уметничка колонија Ечка славила педесет година свог
постојања. Учествовање у Уметничкој колонији Ечка омогућило је овој двојици уметника управо боравак и рад у самој природи у
којој су обојица проналазили инспирацију за своја уметничка дела. Од свог оснивања, колоније су, осим трагања за слободом
стваралаштва, генерално биле и заговорници повратка уметника у природу, па самим тим педесетих година прошлог века и често
посвећене пејсажу, као теми идеалној за различита уметничка истраживања, а која је притом излазила изван стега соцреалистичког
догматизма. Педесет година касније, током двехиљадитих, пејсаж поново долази у фокус организатора Уметничке колоније Ечка
који уметницима пружају могућност да се њиме баве у потпуности у савременом контексту.
Током педесетих година прошлог века Милан Коњовић је радо боравио у колонијама и био један од њених оснивача и идеатора
(Сента 1952, Бачка Топола 1953, Бечеј 1954, Ечка 1956). По Сави Степанову, колоније су, у свом херојском добу током педесетих
година прошлог века засигурно биле „најубедљивија манифестација дефинитивне победе живог бића уметности над идеологијом
социјалистичког реализма у Војводини“.1 Заједно са Јожефом Ачом и другим истомишљеницима Милан Коњовић је поштујући
колективистички дух колоније „настојао да изнађе путеве ка слободи стваралаштва и ка модернистичком изражавању. 'Полако,
формира се предамном мисија колоније. Одавде треба да крене ново сликарство“.2 Милан Коњовић је био уметник који је био
изузетно поштован и имао великог утицаја на колеге из Војводине - својим искуством, животним и уметничким, био је њихов узор, а
својим ауторитетом утицао је на развој и формулисање структуре боравка и рада уметника у колонијама учествујући у раду
њихових саветодавних и изложбених одбора. Често се међу уметницима и стручњацима из Србије и бивше Југославије за
Коњовића у најпозитивнијем смислу говорило да је Војводина његов атар. И сам Коњовић је говорио: „Ја сам у нашем војвођанском
сликарству, утицао на друге сликаре. Природно је да су они подлегли мом начину рада... То је било у колонијама“.3 Савремена
галерија осим појединих новинских чланака и оскудних информација у различитој стручној литератури нема довољно
документованих података о боравку овог великана у Ечки, али по каталогу у монографији коју је о Милану Коњовићу приредила
Ирма Ланг стоји да је у Ечки овај уметник током 1956. и 1958. године насликао деветнаест слика, од којих су четири остале у
власништву Савремене галерије Зрењанин („Камаре на крају села“ 1956, „Жито“ 1956, „Каштел Ечка“ 1958, „Сунце над Банатом“
1958), док су остале или већином у приватном власништву или у власништву музејских установа у Војводини. Већ по самим
називима ових слика можемо закључити у којој мери је Коњовић био фасциниран ечанским пејсажем и колико је њему као
уметнику заиста био битан рад у природи. У новинским чланцима из 1956. године можемо прочитати да је Коњовић свој атеље
делио са Ачем и да су му веома погодовали и амбијент у којем се колонија налази и добра организација боравка и рада у колонији
јер су он и Ач, по мишљењу уметника колега, били највреднији у колонији, односно највише су сликали, па аутор текста даље
закључује „Разгледам слике и мислим да је ова средина и најпогоднија за њих двојицу, нарочито за Коњовића. Поље, то је његова
најчешћа тема и он је ту заиста у свом амбијенту“4. На Првој изложби сликарске колоније Коњовић је, како стоји у каталогу, изложио
1.Сава Степанов, Милан Коњовић на раскршћима српске уметности, ЦЗВК Златно око, Галерија Бел арт, Нови Сад, 2009, стр 12
2.Исто, стр 13
3.Исто
4.Д. Ћук, „Два сата у сликарској колонији у Ечки, лист Зрењанин, 28. 07. 1956, стр 5.
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пет слика („Кукуруз“, „Житно поље“, „Камаре на крају села“, „Врша на Бегеју“, „Окопавање поврћа“), док је у каталогу репродукован
његов рад „Житно поље крај Ечке“.5 За локални лист Зрењанин, Живојин Турински, тада студент који је са занимањем пратио оно
што се дешава у Ечки, а касније један од представника уметности енформела, која је крајем педесетих односно почетком
шездесетих протресла и Београд и читаву бившу Југославију, и чувени професор на београдској академији, а као рођени
Зрењанинац и чест учесник Уметничке колоније Ечка, поводом ове прве изложбе колоније писао је о изложеним радовима „На
првом месту то је свакако Коњовић – снажан, речит, екслозивних боја у оквирима свог старог, експресионистичког прилажења
мотиву“.6 На Трећој изложби Уметничке колоније Ечка, 1958. године, Милан Коњовић је изложио три слике: „Сунце над Банатом“,
„Каштел“ и „Крстине“.7 У једном писму Коњовић наговештава о променама у свом сликарству које су започеле још од Сенте8 па
можемо закључити да су рад у колонијама, дружење и међусобни утицаји, као и додир са млађим уметницима и новим духом
времена утицали на Коњовића да се упусти у експерименте са апстракцијом, најпре у мртвој природи (Nature morte 53 I,1953), а
затим је у уметничким колонијама то своје ново сликарско искуство применио и на пејсаж: „синтезом и геометријском
транспозицијом настају од елемената стварности на дводимензионалној површини слике ликовни симболи, чврсто компоновани,
а додавањем боји гипса постиже пуну тактилну вредност материје“.9 У том периоду (од 1952/3.) Коњовић напушта сликање на
платну, хартији и картону и ради готово искључиво на лесониту. Све ово се у потпуности односи и на слике настале у Уметничкој
колонији Ечка.
Рад у природи и са природом од суштинског је значаја и за уметнички опус Стевана Којића. Започињући свој уметнички живот
практично у време када се гаси живот Коњовића и формирајући се као уметник у потпуно промењеном друштвено-политичком и
уметничком контексту Којић на другачији начин приступа и посматра природу. Присуство нових технологија незамисливих у време
Милана Коњовића потпуно мењају угао посматрања. Иако је Коњовић одлазио у пејсаж да би сликао директно у природи, он и
даље остаје од њега одвојен дводимензионалним предметом – платном, односно лесонитом, док уз помоћ нових технологија
Којић продире у природу, на виртуелном или реалном плану природа је саставни део његове уметности, односно сама постаје
уметничко дело – биљке, земља, процеси у природи, природа сама. У Ечки, 2006. године Којић изводи видео-инсталацију „Земљанебо“, која je остала у збирци Савремене галерије Зрењанин. Ова инсталација је можда један од првих Којићевих уметничких
радова у којем је природа експлицитно центар његове уметности. Овде је уметник тек у зачетку свог односа са природом, још увек
она сама није део уметничког рада као у каснијим инсталацијама (од 2010.) већ је, као и у случају Коњовића који је од природе
одвојен лесонитом, четкицом и бојама, Којић одвојен другим, савременијим техничким медијумом - фотографским апаратом и
камером. Видео-инсталација се састоји из три дела: фотографије траве (земља), фотографије неба, а у средини у црном
правоугаонику се емитује кратак видео у loop-у у ком су, као у документарним емисијама о природи приказани биљке, инсекти који
миле по трави, земља, небо, звуци из природе, залазак сунца, ноћ, светлуцања у мраку – природа сама. У својим каснијим
радовима Којић „спаја“ природу са новим технологијама и на принципима екотехнологије концептуално базира своје уметничке
експерименте који су у складу са тенденцијама савремене уметности у редефинисању и неодрживости традиоционалних подела
феномена на природне и културне.
Захваљујући добро постављеним темељима на којима је основана, формирањем збирке, институционализовањем и оснивањем
галерије, Уметничка колонија Ечка и даље активно учествује у уметничком животу на нашим просторима. Позивајући, и у својој
збирци чувајући дела уметника попут Милана Коњовића и Стевана Којића Уметничка колонија Ечка потврђује своју животворност
која се огледа у одговорности према очувању културног наслеђа, као и у истраживањима и уочавањима нових тенденција у
актуелној уметности.
5.Прва изложба сликарске колоније Зрењанин, 1956.
6.Ж. Турински, Изложба сликарске колоније, лист Зрењанин, 6. 10. 1956, стр 5.
7.Трећа изложба сликарске колоније Зрењанин, 1958.
8.И. Ланг, „Милан Коњовић (1898-1993)“, Галерија „Милан Коњовић“ Сомбор, 2010, стр 101.
9.Исто, стр 100.
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Sunčica Lambić-Fenjčev
Milan Konjović Stevan Kojić: ... and about the Art Colony Ečka

Exhibition authored by Sava Stepanov "Milan Konjović, Stevan Kojić, About art (and about the bicycle)" premiered at The Art Gallery of the
Cultural Centre of Belgrade within the cycle Critics have chosen which has been, since 2001, presenting exhibitions of winners of "Lazar
Trifunović" Award for fine arts criticism. Sava Stepanov is the winner of this prestigious award for the year 2011. Exhibition in Zrenjanin has
been slightly modified so that in addition to the installation by Stevan Kojić, Milan Konjović's paintings will be exhibited as well in the
Contemporary Gallery which are kept in the collection of the Art Colony Ečka, while Konjović's paintings that were presented in Belgrade
were taken from Milan Konjović Gallery in Sombor. This was the reason to write something, for this occasion of exhibition in Zrenjanin, about
the work of these two artists in the Art Colony Ečka who stayed there with a period of exactly half a century between.
Thus, another link between these two, at first glance unlinkable artists, apart from commitment and amazement with nature, is that they
both participated in the Art Colony Ečka, Milan Konjović for the first time in 1956, the year it was founded, and then two years later in 1958,
and Stevan Kojić in 2006 when the Art Colony Ečka celebrated its fiftieth anniversary. Participation in the Art Colony Ečka enabled these two
artists to stay and work in the nature in which both found inspiration for their works. Since its foundation, colonies have generally been,
besides the quest for freedom of creative work, advocating the return of artist to the nature, and as such were in the fifties often dedicated
to the landscape as a theme ideal for a variety of artistic researches, and which at the same time went beyond the constraints of social-realist
dogmatism. Fifty years later, in the 2000s, landscape returns into focus of the organizers of the Art Colony Ečka who provide artists with the
ability to deal with it to the full in the modern context.
During the 1950s, Milan Konjović enjoyed staying in colonies and was one of its founders and ideators (Senta 1952, Bačka Topola 1953, Bečej
1954, Ečka 1956). According to Sava Stepanov, colonies were, in their heroic age during the fifties surely "the most convincing manifestation
of the definitive victory of a living being of art over ideology of socialist realism in Vojvodina"1. Together with Jožef Ač and others like-minded,
respecting the collectivist spirit of the colony Milan Konjović "tried to find ways to freedom of creative work, and to modernist expression.
'Gradually, the mission of the colony is formed before me. It is here the new painting should start from"2. Milan Konjović was an artist who
was highly respected and who had great influence on colleagues from Vojvodina – with his experience both in life and art, he was their role
model, and with his authority influenced the development and formulation of the structure of sojourn and work of artists in colonies
participating in the work of their advisory and exhibition committees. Artists and experts from Serbia and the former Yugoslavia used to say
in the most positive sense that Vojvodina was Konjović's land area. Even Konjović himself said: "I influenced, in our Vojvodinian painting,
other artists. It is only natural that they succumbed to my way of work... That was in colonies"3. Contemporary Gallery does not have, except
for some newspaper articles and scarce information in different scientific literature, sufficient documented information on the sojourn of
this great artist in Ečka, but according to the catalogue in the monograph on Milan Konjović by Irma Lang, in 1956 and 1958 this artist painted
nineteen paintings in Ečka, four of which remained the possession of Contemporary Gallery Zrenjanin ("Haystacks at the end of the village"
1956, "Wheat" 1956, "Ečka castle" 1958, "Sun over Banat" 1958) while others are mostly either private property or property of museums in
Vojvodina. Even from the very names of these paintings we can see to what extent Konjović was fascinated with the landscape in Ečka and
how important work in nature was for him as an artist. In newspaper articles from 1956 we can read that Konjović shared his studio with Ač
and that he found very enjoyable both the environment the colony is in and the good organization of sojourn and work in the colony as he
and Ač, in the opinion of fellow artists, were the most hardworking in the colony, i.e. they painted most, hence the author of the text further
concludes "I am looking through the paintings, and I think that this surrounding is most suitable for the two, particularly for Konjović. Field,
that is his most common theme and that is what he really feels to be his environment"4. At the first exhibition of art colony, Konjović
presented, as stated in the catalogue, five paintings ("Maize", "Wheat Field", "Haystacks at the end of the village", "Fyke net on the Begej",

1. Sava Stepanov, Milan Konjović on the crossroads of Serbian art, Center for Visual Culture Golden Eye, Bel Art Gallery, Novi Sad, 2009, p. 12
2. Ibid, p.13
3. Ibid
4. D. Ćuk, "Two hours in the Art Colony Ečka", newspaper Zrenjanin, 28/07/1956, p.5
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"Earthing up vegetables"), whereas the catalogue contains a reproduction of his work "Cornfield near Ečka"5. For the local newspaper
Zrenjanin, Živojin Turinski, at that time a student who enthusiastically followed what was happening in Ečka, and later on one of the
representatives of art informel which shook the 1960s Belgrade as well as the entire former Yugoslavia and the renowned professor at
Belgrade Academy, born in Zrenjanin and a frequent participant in the Art Colony Ečka, for the occasion of this first exhibition of the colony,
wrote about the exhibited works, "In the first place it is certainly Konjović – a powerful, eloquent, using explosive colours within the old,
expressionist approach to the motif"6. On the third exhibition of the Art Colony Ečka in 1958, Milan Konjović exhibited three paintings: "Sun
over Banat", "Castle" and "Cross-like stacked wheat sheaves"7. In one letter, Konjović gave a hint about changes in his painting that had
begun with Senta8, hence we may conclude that the work in colonies, socialising and mutual influences, as well as contact with young artists
and the new spirit of the time influenced Konjović to engage in experiments with abstraction, primarily in still life (Nature morte 53 I, 1953),
and then he applied in art colonies his new artistic experience to the landscape as well: "using synthesis and geometric transposition, visual
symbols are formed from elements of reality on the two-dimensional surface of a painting, tightly composed, and by adding cast to the
colour the full tactile value of the material is achieved".9 At that time (1952/3) Konjović abandoned painting on canvas, paper and cardboard,
and worked almost exclusively on hardboard. All this also fully applies to paintings created in the Art Colony Ečka.
Working in nature and with nature is also essential for the artistic opus of Stevan Kojić. Starting his artistic life at a time when the life of
Konjović practically came to an end and forming himself as an artist in the completely altered socio-political and artistic context, Kojić
approached and observed nature in a different way. New technologies unthinkable at the time of Milan Konjović, completely changed the
viewpoint. Although Konjović would go to the countryside in order to paint directly in nature, he remained separated from it by the twodimensional object – canvas or hardboard, whereas with the help of new technologies, Kojić penetrates into the nature, on the virtual or real
level, nature is an integral part of his art, i.e. it becomes a work of art by itself – plants, land, processes in nature, nature itself. In Ečka in 2006
Kojić presented a video installation "Land – Sky", which remained in the collection of the Contemporary Gallery Zrenjanin. This installation is
perhaps one of the first Kojić's works of art in which nature is explicitly the center of his art. Here the artist was only at the beginning of his
relationship with nature, it still was not the part of a work of art as it was in his subsequent installations (starting from 2010) rather, as with
Konjović who is separated from the nature by hardboard, brush and paints, Kojić is separated by some other, more modern technical
medium – a camera and a video camera. The video installation consists of three parts: photographs of grass (land), photographs of the sky,
and in the middle in the black rectangle a short video is displayed in loop which, like wildlife documentaries, shows plants, insects crawling in
the grass, land, sky, nature sounds, sunset, night, twinkling in the dark – the nature itself. In his later works, Kojić "connects" nature with the
new technologies and on the principles of ecotechnology conceptually bases his artistic experiments that are consistent with the trends of
contemporary art in redefining and unsustainability of traditional division of phenomena into natural and cultural ones.
On account of well-laid foundations it is founded on, forming a collection, institutionalizing and establishing the gallery, the Art Colony Ečka
continues to actively participate in the artistic life in our region. Inviting and preserving in its collection, the works of such artists as Milan
Konjović and Stevan Kojić, the Art Colony Ečka confirms itself as being life-giving, which is reflected in its responsibility towards the
preservation of cultural heritage, as well as in researches and recognising new trends in contemporary art.

5. The first exhibition of art colony Zrenjanin, 1956
6. Ž. Turinski, Exhibition of art colony, newspaper Zrenjanin, 06/10/1956, p. 5
7. The third exhibition of art colony Zrenjanin, 1958
8. I. Lang, "Milan Konjović (1898-1993) ", Gallery "Milan Konjović", Sombor, 2010, p.101
9. Ibid, p.100
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Сунце над Банатом, 1958, уље на лесониту, 37x72цм, сигн. доле лево: `58. Коњовић (ћирилица)
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1386
16

биографије / biography
Милан Коњовић (Сомбор, 1898–1993) своју сликарску активност започео је веома рано. Први званични учитељ му је био Иштван
Рети, познати мађарски сликар чију је школу слободног цртања Коњовић похађао у Будимпешти. По окончању Првог светског рата,
у којем је као војник активно учествовао, уписује се на Академију ликовних уметности у Прагу, у класу професора Влаха Буковца.
Након две године студија напушта Академију и одлази у атеље Јана Зрзавог, једног од најзначајнијих чешких сликара тог доба.
Током 1924. године Милан Коњовић одлази у Париз где се уписује на Академију Шомје (Académie de la Grande Chaumiére), а потом
кратко време похађа и Сликарску школу Андреа Лота. У Паризу је боравио до 1932. године, када се заувек враћа у Сомбор. У Другом
светском рату, као ратни војни заробљеник, био је у нацистичком логору Оснабрик. Приредио је преко 300 самосталних изложби,
учествовао на око 700 колективних изложби код нас и у иностранству. Године 1966. у Сомбору је отворена Галерија Милан Коњовић
која чува преко хиљаду уметникових дела. За редовног члана Војвођанске академије наука и уметности у Новом Саду изабран је
1979; за дописног члана Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу 1986; за редовног члана Српске академије наука
и уметности у Београду, 1992. године. Добитник је бројних награда и признања.
Стеван Којић (1973, Кикинда) дипломирао је и магистрирао на Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду.
Ванредни је професор на Катедри за нове ликовне медије Академије уметности у Новом Саду. Излагао је и учестовао на стручним
симпозијумима и радионицама у Аустрији, Француској, Хрватској, Јапану, Јужној Кореји, Канади, Мађарској, Немачкој, Румунији,
САД, Словенији и Србији. Добитник је Велике награда 39. Новосадског салона, Нови Сад (2010); 21. Салона, Панчево (2003); 5.
Интернационалног бијенала младих, „Кодови времена“, ЦСК „Конкордија“, Вршац (2002); Награде за велики акт из фонда „Илија
Коларевић“, ФЛУ, Београд (2000). Његова основна интересовања крећу се у пољу истраживања релација између уметности,
друштва, науке и технологије преко односа: аналогно–дигитално, биологија–технологија, екологија–економија, low-tech–hi-tech,
отворени–затворени системи, време–простор, виртуелно–реално и др.

Milan Konjović (Sombor, 1898-1993) started his painting activity very early. His first official teacher was István Réti, a famous Hungarian
painter and Konjović attended his School of Free Drawing in Subotica. After the First World War, in which he was an active participant,
Konjović studied at the Academy of Fine Arts in Prague under Professor Vlaho Bukovac. After two years he left the Academy and studied
painting with Jan Zrzavý, a leading Czech painter of the time. In 1924 Milan Konjović left for Paris and enrolled at the Chaumière Academy
and after that, for a short period, attended André Lhote's Art School. Konjović lived in Paris until 1932 and enjoyed a notable reputation
there, and then returned to Sombor, where he lived till his death. In the Second World War Konjović was a prisoner of the concentration
camp in Osnabrück for some time. He had over 300 one-man exhibitions and participated in some 700 group exhibition in the country and
abroad. In 1966 the Milan Konjović Gallery was founded of the gifts he gave his hometown; more than a thousand paintings, drawings,
watercolours, graphic artworks and tapestries are kept there. He was elected a full member of the Vojvodina Academy of Sciences and Arts
in Novi Sad in 1979, a corresponding member of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts in Zagreb in 1986, and a full member of the
Serbian Academy of Sciences and Arts in Belgrade in 1992. He received numerous awards.
Stevan Kojić (1973, Kikinda) graduated with MA from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Sculpture Department. He is a part-time Professor
at the New Media Department of the Academy of Arts in Novi Sad. He exhibited and participated in symposiums and workshops in: Austria,
France, Croatia, Japan, South Korea, Canada, Hungary, Germany, Romania, USA, Slovenia and Serbia. He received several awards: 39th Novi
Sad Salon Grand Prix, Novi Sad (2010), 21st Salon Grand Prix, Pančevo (2003); 5th International Biennial of Young Artists Codes of Time, Centre
for Contemporary Arts, Konkordija, Vršac (2002); Award for large format nude, Ilija Kolarevic Fund, Faculty of Fine Arts, Belgrade (2000). He
is primarily interested in exploring relations among art, society, science and technology through the relationships: analogue/digital,
biology/technology, ecology/economy, low-tech/hi-tech, open/closed systems, time/space, virtual/real, etc.
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The Lost Treasure of Savamala, 2013, инсталација, димензије променљиве (детаљ)
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1.Жито, 1956, уље на лесониту, 45x80цм, сигн. доле лево: 56. Коњовић (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1387
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Списак изложених радова:

Милан Коњовић
1. Камаре на крају села, 1956, уље на лесониту, 45x80цм,
сигн. доле десно: `56. Коњовић (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1385
2. Жито, 1956, уље на лесониту, 45x80цм, сигн. доле лево: 56. Коњовић (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1387
3. Каштел- Ечка, 1958, уље на лесониту, 50x65цм,
сигн. доле десно: Коњовић 58. (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1485
4. Сунце над Банатом, 1958, уље на лесониту, 37x72цм,
сигн. доле лево: `58. Коњовић (ћирилица),
вл. Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин, инв. бр. 1386
Стеван Којић
1. The Lost Treasure of Savamala, 2013, инсталација, димензије променљиве
2. Омаж Милану Коњовићу, 2014, видео, 1`55``

List of exhibited works:
Milan Konjović
1. Haystacks at the end of the Village, 1956, oil on hardboard, 45x80cm, sign. down right: `56. Konjović (cir),
Contemporary Gallery Art Colony Ečka, Inv. No. 1385
2. Wheat, 1956, oil on hardboard, 45x80cm, sign. down left: 56. Konjović (cir),
Contemporary Gallery Art Colony Ečka, Inv. No. 1387
3. Castle- Ečka, 1958, oil on hardboard, 50x65cm, sign. down right: Konjović 58. (cir)
Contemporary Gallery Art Colony Ečka, Inv. No. 1485
4. Sun over Banat, 1958, oil on hardboard, 37x72cm, sign. down left: `58. Konjović (cir),
Contemporary Gallery Art Colony Ečka, Inv. No. 1386
Stevan Kojić
1. The Lost Treasure of Savamala, 2013, installation, changeable dimensions
2. Homage to Milan Konjović, 2014, video, 1`55``
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