ЗДРАВКО МАНДИЋ
СЕЋАЊЕ (1935 - 2012)

Савремена галерија Зрењанин више од 50 година, као уметнички музеј, прати бројне појаве у српској
уметности. На њеном челу некада су се смењивали значајни посленици у култури, а један од највећих
доприноса овој установи дао је сликар Здравко Мандић радећи у њој четврт века, од тога 20 година као
њен управник. Током свог радног века настојао је да изгради аутентичан идентитет и специфичан
концепт ове установе, која би била респектабилна по стручности , да преиспита њен пређени пут и
омогући визуелним уметностима бољу комуникацију са средином. Овако организовану установу,
способну да прати акуелности у савременој уметности као и савремене музеолошке и кустоске праксе,
Здравко Мандић оставио је у наслеђе, као олакшавајућу околност или као терет, свима онима који се
усуде да на место управника Галерије дођу. И због тога, Савремена галерија Зрењанин осећа обавезу да
годину дана након смрти познатог сликара подсети јавност на изузетно стваралаштво и истрајан рад
Здравка Мандића које је као културно наслеђе оставио свом граду. Изложба која се овом приликом
реализује у Салону Савремене галерије Зрењанин презентује стваралаштво Здравка Мандића дуго пола
века кроз најзначајнија остварења овог уметника која се данас налазе у збирци Савремене галерије
Зрењанин и у приватном власништву. Изложбу допуњава архивска грађа као и пројекција филма о
сликарству Здравка Мандића УСПЕХ ЛЕДА из 1982. године (сценарио Славко Алмажан, режија и
снимање Добри Јаневски).
Реализација изложбе не би била могућа без драгоцене помоћи породице Здравка Мандића, његове
супруге Вишње Каузларић Мандић и ћерке Јелене Галовић, као и ликовног критичара Саве Степановa
који је својим саветима и текстом дао изузетан допринос сагледавању стваралаштва овог значајног
уметника. Захваљујемо и Граду Зрењанину, многим сарадницима, као и пријатаљима и поштоваоцима
Здравка Мандића који су својим несебичним радом допринели да се ова изложба реализује.
Славица Попов
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О уметности Здравка Мандића
Сава Степанов
На великој сцени некадашње југословенске уметности сликар Здравко Мандић (1935-2012) појављује се
1965. године, на тада важној и угледној изложби Октобарског салона. Одмерени и систематични сликар
и теоретичар Стојан Ћелић, у свом приказу те салонске изложбе, апострофира Мандићеву слику На
обали (1965) “као самосвојно дело и као својеврсно освежење.” У том тренутку једна таква оцена била је
изузетно драгоцена јер се односила на дело веома младог уметника, прецизније – на слику насталу
током студија. Стицајем животних околности, Мандић је сликарско школовање започео на љубљанској
Академији ликовних уметности (1957) да би током 1959. године прешао на Академију у Београд, у класу
професора Зорана Петровића. Након дипломирања, на београдској Академији бива примљен на
постдипломске студије код професора Мила Милуновића. По Мандићевом казивању, управо су
професори Петровић и Милуновић најзаслужнији за несметано изражавање ликовности и формирање
сопствене сликарске концепције. Било како било, Здравко Мандић је већ током раног прелудијског
периода своје уметности остварио јасно дефинисан израз. У периоду од раног Аутопортрета (1960) до
средине шездесетих година протеклог века, Мандић је сликао у духу специфичног поетског
експресионизма. Тај експресионизам проистицао је из засебног карактера и интензитета боје. Њиме
Мандић не сагледава импулсе окружења, него ослушкује унутрашње дамаре властитог ликовног
сензибилитета. Поменути Аутопортрет је изразито експресионистички интониран слободним,
гестуалним цртежом, те снажним бојеним набојем. Интензивна звучност боје није у функцији
илузионизма – сликар даје психолошку студију, и том емоционалном сликом он, заправо, препознаје
сликарство као сопствену судбину. Још неколико слика из исте године (Жути пејзаж, Црвени предео), те
две студије (Мртва природа у зеленом, 1962; Мала мртва природа, 1964) обележене су сликаревом
способношћу да се једноставни мотиви, захваљујући изразитом осећају за пиктуралну аутентичност
преведу у аутохтоне творевине, у сликарску материју, у с л и к у. Са сликама Жене на обали (1965) и
Голубови (1966) затвара се рани прелудијски период Мандићевог сликарства. То сликарство се одликује
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специфичним тихим експресионизмом који проистиче из карактеристичног “отвореног” цртежа у којем
линије поседују експресивни потенцијал. Веома често те линије уметник не спаја, не затвара формални
склоп него наговештава својеврсну расплинутост мотива, губљење обриса… Када Мандић буде насликао
свој први сфуматични банатски пејзаж, када опис предела замени сликом великог “празног”
пространства – зачеће се једно специфично сликарство, препознатљиво на тада највећим
југословенским изложбама. Поједностављење слике се дешавало поступно – прво широка “празна”
банатска пространства са великим небом, потом тек по која фигура којом се формирају дискретни
садржаји. Ту и такву контекстуалност има и монументална представа Тодора Манојловића (1967). Усред
бескрајног, ничим омеђеног простора, сада већ типично мандићевског пространства, уздиже се фигура
супериорног интелектуалца. Громадна фигура насликана је експресивно, брзим и сипкастим потезима.
Но, све је синтетисано у чудесни спој младалачког елана и старачке контемплативности; још више у
сугестивну студију лика интелектуалца, духовно надмоћног у том широком ванвременском простору –
тако аутентично војвођанском и банатском… А управо после тога следе слике равнице, слике великог
пространства, слике Баната и читаве Паноније, слике које као да су саставни део чувеног “великог плавог
круга” из литературе Милоша Црњанског с којим је, по утканости у овдашње пределе и призоре,
Мандићево сликарство и те како блиско – визуелно, интелектуално, емоционално… Очигледно је да се,
управо тих година, баш тим и таквим сликарским остварењима, формирао један садржински, пластички
и емоционални концепт који ће постати константа целокупног потоњег сликарства Здравка Мандића.
Чини се да је тада у том сликарству дефинисана уметничка персоналност. Стога, сасвим је логично
констатовати да се тај период персоналног формирања завршава бриљантним Аутопортретом из 1970.
године у којем уметник “стапа” и прожима властити лик са простором. О том портрету Ирма Ланг пише и
констатује: “Сликарев Аутопортрет могао би да се посматра као прототип Мандићевог сликарског creda,
његовог ликовног језика и начина изражавања. Анализирајући поменути аутопортрет уочавамо, у
првом реду да је линија као елемент градње форме у потпуности елиминисана; уметник форме гради
смењивањем светлих и тамних валера са меким сфумато прелазима. Потез или фактура нису видљиви,
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што заједно с лазурним наносом боје, даје утисак пастелне технике. Треба још истаћи поетску
компоненту Мандићевог сликарства која произилази као резултанта описаног ликовног поступка”.
Та “поетска компонента” опстаће у Мандићевом сликарству и у наредним годинама. У моменту када су
поједини предели на његовим сликама били мотивски редуцирани и „испражњени“, када је у
пластичком смислу у неколицини слика већ доспео до асоцијативне апстракције – Мандић је у своју
слику, током седамдесетих година, вратио фигуру и конкретне мотивске податке. Тада настају: Врбе на
Тиси, 1970; Врбак, 1971; Банатска Венера, 1972; Жито гори, 1975; У част Морандију, 1978; Лудаје, 1978;
Мреже I и II, 1980. Постало је очевидно да је Мандићу потребна директна провокација за настајање
слике. Његова сликарска акција је заснована на реалности, на аутентичном доживљају виђеног, на
настојању да се конкретни призор претвори у слику: уметник је вечито настојао да слике из природе
претвори у – природу слике. У својим сликарским призорима Мандић себе никако не спутава. Он сасвим
слободно преплиће машту и стварност, а сликарским поступком, лазурним, прозирним и сфуматичним
партијама боје (тачније речено: тона или валера) целокупну сликарску представу чини атипичном,
засебном; више се у његовој слици не ради о интерпретацији тзв. спољашњег света него о илустрацији
унутрашњег и сасвим субјективистичког доживљавања света и времена у којем је уметник деловао.
Интересантна је чињеница да се, током исте те деценије, Здравко Мандић враћа и посвећује акварелу. У
својим студентским данима, у времену када је одиста створено језгро из ког ће бити развијана целокупна
његова потоња уметност, овај уметник слика своје акварелистичке слике. Тада се радило о
„функционалном“ акварелу, o акварелу који је био део процеса припреме за слику. Но, 1973. године он је
у бачкотополској колонији насликао серију акварела на крупно гранулираној хартији. Тим остварењима
отворене су нове могућности, те је управо у тој сликарској дисциплини Здравко Мандић остварио можда
и најпоетичнија дела у читавом свом сликарству. Водена боја погодује Мандићевом изразу – она се
слива у јединствену бојену целину са финим нијансним и тонским вредностима. Умбра, јесење жута,
загасити тонови и суморна тек назирућа плаветнила неба, богато изнијансирана сива, показују и доказују
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Мандића као уметника сасвим способног да једном таквом тананом техником искаже најискренији
доживљај природе и света, те да испољи најдубља осећања аутентичним пиктуралним творевинама.
Временом је Здравко Мандић своје сликарство акварелом довео до виртуозне реализације. Но, та
његова остварења никада и никако неће доспети до позиције огољеног l'art pour l'art-a, него ће тај
доминантни утисак ликовне елеганције и отмености вечито бити утемељен на рационалним
пиктуралним разлозима и поступцима: на аналитичком односу према мотиву, на урођеној способности
визуелне селекције, на прецизном и непогрешивом разлучивању битног од небитног у укупној
мотивској структури, као и на сувереној способности да се са неколико лазурних потеза искаже
садржинска, пластичка и поетско-филозофска суштина.
Из позиција „свеже“ историје уметности, централни корпус Мандићевог опуса представљају слике
настале током осамдесетих и деведесетих година протеклог века. Те две последње деценије XX столећа
јесу време предосећања и остварења једне одиста епохалне кризе југословенског и српског друштва.
Мандић је осамдесете „отворио“ самосталном изложбом у Галерији Културног центра у Београду, у
пролеће 1983. године. На сликама које су презентоване на тој изложби, по први пут појављују се силуетне
представе људске фигуре које ће убрзо постати „заштитни знак“ целокупне Мандићеве уметничке
филозофије. Заправо, тих раних осамдесетих година, типични мандићевски испражњен и расточен
пејзаж, испуњен сивом и тмастом равничарском измаглицом, постаје идеалан контекст за исказивање
уметникове бриге за човека, за његову егзистенцију, за укупни цивилизацијски усуд. Уз то, данас је посве
јасно да није нимало случајно да је, током прекретнице седамдесетих и осамдесетих година, на
тадашњој југословенској уметничкој сцени још увек била веома витална концепција и филозофија
покрета нове фигурације и других радикалних облика реализма. Раних осамдесетих још увек је било
разлога да се реалистичком сликом потврђује стварност и њене (позитивне) манифестације. Но, управо
тада започињу поводи за другачије схватање, те је у сликарству проблематизован однос према
реалности. Мандић је један од оних уметника који је, у том раздобљу, својом уметничком интуицијом

8

(пред)осетио потребу за критичким приступом свету и времену у коме је деловао. Тих година популарни
филозоф Маркузе говорио о отуђењу као централном проблему европске културе. Дакле, то је време
снажног рефлектовања алијенацијске проблематике и у социјално-културолошки миље тадашњег
југословенског друштва. Мандић је у својим сликама препознао ту сасвим специфичну особеност свог
доба. Он је то чинио на свој начин, те његово сликарство није могуће (нити потребно) усклађивати са
догађањима на тада актуелној сцени. Мандић не припада актуелним тенденцијама јер не задовољава
карактеристичности новофигурацијског реализма, а још мање је близак постмодернистичким
новосликарским тенденцијама… Једноставно, током целокупног опуса, сликарство Здравка Мандића
тежило је интегралном сазнавању и интерпретирању света. Он је константно посвећен реалним,
животним поводима и једноставно није био у стању да избегне преламање доживљаја стварности кроз
призму сопственог људског и уметничког сензибилитета. Но, та његова посвећеност вечито је
дихотомијска: а) Мандић разуме стварност и зато је својим мотивским сликарством потврђује и себи и
свом посматрачу, б) истовремено, због суштинског разумевања стварности он има потребу да је
сликарски поетизује да би од ње одбранио и себе и свог гледаоца...
У сликама из циклуса Људи који је насликан у подужем периоду од раних осамдесетих година (Пецарош,
1982, Хладан дан, Људи који чекају аутобус негде поред пута, 1983) па све до каснијих осамдесетих (Снег
се топи, 1986) и деведесетих (Бициклисти, 1990; Време тмурно без изгледа на промене, 1994), постоји тај
непревазиђени осећај отуђености, тегобности, социјалне тензије. Због тога његове велике, углавном
сиве слике, поседују некакву тиху протестну и ангажовану ноту. „Кроз такве теме уметник нуди
могућност освешћења и превазилажења тегоба. Он то не чини на препад како су то можда чинили
својим фрапантним фотореализмом сликари из позних седамдесетих и раних осамдесетих година, не
чини брутално како су то знали „нови дивљи“ из постмодернистичке уметности осамдесетих. Мандић
нас освешћује некаквом једноставном и достојанственом ликовном естетиком. Његови људи у
пејзажном беспућу не лутају пределима сопствене и наше подсвести као на фантазмагоричним
Магритовим сликама, они нису опседнути ирационалним колективним страхом као код Шпанца
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Геновеса, нису ограђени скоро непремостивим зидовима што их је подигла урбана цивилизација за
алијенацијски угрожене људе као на сликама Македонца Родољуба Анастасова… Мандићеви људи нису
безнадежно загубљени у беспућу. Они су чврсто ослоњени на тло, они су своји на своме и тек су на
тренутак ометени измаглицом што тако често завлада животом и панонским крајоликом, а која својим
нестајањем и ишчезнућем доноси ослобођење, освешћење, могућност одлуке.“ Но, осим садржајем,
Мандићева слика нас “убеђује” и својом пиктуралном једноставношћу. Уметник је у својој слици
уравнотежио садржај и (реалистичку) форму а пиктуралну грађу свео на потпуно редуциран
колористички регистар, све до поступка тонског сликања. У једном интервјуу сам Мандић образложио је
такав свој поступак: „Располажући бојама спектра, сликар ствара чудесни свет светла. Ја тај свет
блештаве раскоши претачем у богату скалу сивих тонова, који нису израз ни оптимистичког ни
песимистичког расположења, већ су последица мојих настојања да на најједноставнији начин,
паганинијевски, досегнем максимум своје ликовне артифицијелности“. Та, скоро монохромијска,
кохерентност пластичке конституције слике посматрачу доноси некакву прочишћену, сублимну јасноћу,
убедљивост и сугестивност. Уз то, у одређеном смислу, Мандићева слика је блиска конституцији црнобеле фотографије. Садржај и пиктурални карактер чврсто су синтетисани, самим тим су „уметникове
поруке“ изузетно прочишћене, јасне и читке, попут документарног или репортерског фотоса…
На самом крају двадесетог века у Мандићевом сликарству десиле су се занимљиве промене. Палета је
расветљена, а у тим сликама блистају светлији тонови сиве и плаве. Садржински непромењени мотивски
склопови попримали су један сасвим нови, другачији карактер и значење. То је нарочито било видљиво
на невеликој Мандићевој изложби у новосадској Галерији Златно око, 2000. године. Убрзо се показало
да је та поставка наговестила знатно значајније промене. Пет година касније, на изложби у Музеју
Војводине у Новом Саду коју је једноставно насловио Нове слике, Мандић приказује серију слика
великих формата и потпуно неочекиваних мотивских и колористичких решења. Одједном су блеснуле
интензивне црвене, жуте, зелене, плаве; уместо усамљених силуетних фигура појавили су се актови,
мртве природе, флаше, портрети и пејзажи сасвим другачијег и посве драматичнијег изгледа…

3

Одломак преузет из текста Сава Степанов, Светлости и измаглице, Књига о сликарству Здравка Мандића, КПЗ Новог Сада, Нови Сад, 2002.
Милош Јефтић, Тишине Здравка Мандића, Београд, 1998
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Објашњење је дао сам уметник у запису објављеном у каталогу: „ …Сетио сам се неких својих раних
слика и схватио да сам у једном тренутку рано стао, да су неке ликовне идеје остале нереализоване, неке
слике ненасликане. Помисао да са годинама нагомиланим сликарским искуством треба учинити неки
нови корак управо од оног тренутка где сам негде стао, све ме је више прогањала. Видео сам неке нове
слике, неке друге слике, и почео сам да их сликам у својој 71. години живота. И, ево тих слика.“
Данас, када се сабирају резултати Мандићевог нешто више од пола века дугог стваралачког опуса, ова
неочекивана „колористичка“ изложба чини се као хотимични покушај уметника да заокружи властито
сликарство, да своје ране радове којима је тако суверено започео своју сликарску активност на самом
почетку шездесетих година прошлог века „споји“ са сликама које је сликао у времену почетка века, у
својим позним стваралачким годинама. Тако је један уметнички круг - затворен. Данас, треба добро
разумети тај подухват. Јер, очито да је у опусу Здравка Мандића вечито постојала константна и чврста
идеја: између две колористичке фазе, оне на почетку и оне на крају, из којих се развило комплексно
сликарство са пуном свешћу о сваком сублимисаном бојеном наносу, о читавом колористичком спектру
обједињеном у том чистом, јасном тону произведеном у читком ланцу односа садржинских, пластичких,
филозофских и емоционалних елемената укупног Мандићевог исказа. Тако је током свих тих година
сликарство овог уметника трајало као одиста аутентични пиктурални исказ у којем је доминантним
принципом less is more изречено једно свеобухватно и сасвим веродостојно виђење света и времена у
коме је живео и стварао човек, сликар и уметник Здравко Мандић.

5

Здравко Мандић, текст у каталогу изложбе Нове слике, Музеј Војводине, Нови Сад, 16-28. мај 2005.
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ЗДРАВКО МАНДИЋ је рођен 1935. године у Стригови, Подкозарје. Новембра 1945. године породица је колонизирана
у Банат, у Нове Козарце код Кикинде. Правни факултет у Београду уписује 1956. године али студије прекида 1957.
године и одлази на лечење у Ровињ. Из Ровиња одлази на пријемни испит на љубљанску Академију и успешно га
полаже. Студира у класи професора Марија Прегеља, а после прве године прелази у Београд и завршава студије у
класи професора Зорана Петровића. Постдипломске студије завршава код професора Мила Милуновића 1965.
године. Члан УЛУС-а је од 1963. године. У Зрењанин је дошао септембра 1965. године. У Савременој галерији у
Зрењанину запошљава се 1969. године и ради са Тивадаром Вањеком. По Вањековом одласку у пензију изабран је за
директора Галерије 1974. године. На том послу остаје све до одласка у пензију 1994. године. Значајан део свог живота
посветио је друштвено-културној делатности у својој средини и ван ње, а посебно је запажен његов допринос развоју
ликовних колонија те његово сликарско учешће у њиховом раду.
Приредио је више од 120 самосталних и учествовао на преко 500 групних и колективних изложби у земљи и
иностранству.
Важније самосталне изложбе:
1961. Нови Козарци, прва самостална
1966. Зрењанин, Мала галерија, цртежи
1968. Зрењанин, Мала галерија
1969. Бекешчаба (Мађарска), Мункачи музеј, слике
1971. Суботица, Галерија Ликовни сусрет, слике
1971. Зрењанин, Народни музеј Зрењанин
1972. Нови Сад, Галерија Матице српске, слике
1973. Зрењанин, Мала галерија, акварели
1976. Нови Сад, Мали ликовни салон, »Обале«, акварели
1977. Сомбор, Салон Ликовна јесен, слике
1979. Бањалука, Галерија Дома културе, слике
1980. Зрењанин, Мала галерија
1982. Панчево, Галерија Центра за културу »Олга Петров«, слике
1983. Београд, Галерија Културног центра Београда, слике; Сремска Митровица, Галерија »Лазар Возаревић«,слике
1986. Славонски Брод, Салон »Бецић«, слике
1986. Зрењанин, Савремена галерија
1987. Сомбор, Галерија Ликовна јесен, слике (уља, акварели); Загреб, Галерија »Караш«, слике
1989. Осијек, Галерија »Зодијак«, акварели
1990. Сарајево, Галерија »Роман Петровић«, слике
1992. Земун, Галерија »Стара капетанија«, акварели, 1972-1992
1994. Београд, Галерија Културног центра Београда, слике
1995. Приштина, Галерија Покрајинског центра за културу, акварели
1996. Нови Сад, Галерија Матице Српске, акварели
1997. Праг, Галерија Културног центра Југославије, слике; Кикинда, Галерија Народног музеја, слике (уља,акварели)
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Нови Сад, Галерија Отвореног универзитета, слике; Зрењанин, Савремена галерија, акварели
1998. Апатин, Галерија »Меандер«, слике; Београд, Галерија Библиотеке града Београда, слике
Бања Лука, Атеље „Павић", акварели
2000. Крагујевац, Галерија акварела, акверели; Сремаска Митровица, Галерија »Лазар Возаревић«, слике
Нови Сад, Галерија центра за визуелну културу „Златно око", слике
2002. Нови Сад, Музеј Војводине, слике и промоција монографије „Светлости и измаглице Здравка
Мандића" аутор Сава Степанов
2004. Пирот, Галерија „Чедомир Крстић", акварели
2005. Београд, Галерија Библиотеке града Београда.слике; Нови Сад, Музеј Војводине, Нове слике и промоција
књиге критика „Сликар нечујног протицања",о сликарству Здравка Мандића поводом 70 година живота и 45
година уметничког рада
Бања Лука, Музеј савремене уметности Републике, ретроспективна изложба уља и акварела (1960-2005)
Добој, Галерија Дома културе, слике; Нови Сад, Велика дворана Извршног Већа Војводине, слике
2006. Приједор, Музеј Козаре, избор акварела 1960 - 2006, поклон Музеја Козаре
2008. Нови Сад, Галерија САНУ, Нови Сад, акварели 1960 - 2007 и промоција Монографије „Здравко Mандић акварели “
Зрењанин, Народни музеј, слике
Награде:
1963. Београд, Четвртоаприлска награда Београдског универзитета за слику
1968. Зрењанин, Награда ослобођења
1971. Зрењанин, Награда СИЗ културе за сликарство
1975. Зрењанин, Откупна награда СО Зрењанин на изложби „ Зрењанински октобар"
1975. Бачка Топола, Награда „Имре Девић" за слику
1979. Марибор, I југословенски тријенале ЕКО, откупна награда
1980. Зрењанин, Награда ослобођења
1981. Карловац, II бијенале југословенског акварела, откупна награда; Зрењанин, Устанак и социјалистичка
револуција у делима ликовних уметника; Откупна награда Галерије „Лазар Возаревић";
1982. Сремска Митровица, VII сремскомитровачки салон, Награда за слику;
Сомбор, Тренутак југословенског сликарства '82, откупна награда
1983. Нови Сад, Плакета ССРНВ
1984. Цетиње, Ликовни салон „13. новембар", награда за слику
1985. Београд, Орден заслуга за народ са сребрном звездом
1986. Нови Сад, признање СИЗ културе Војводине за остварене резултате у области ликовне уметности у 1985. години
1988. Нови Сад, Награда „Јован Поповић" за таписерију; Кикинда, Награда „Душан Васиљев“
1995. Врњачка Бања, Велика награда Врњачке Бање за слику; Зрењанин, Велика награда на II бијеналу акварела
Југославије - Зрењанин '95; Нови Сад, Награда „Искра културе"
1997. Праг, Масарикова награда
1998. Нови Сад, Grand Prix, на И бијеналу пејзажа
2001. Нови Сад, Награда Сава Шумановић, Art EXPO '01.
2005. Нови Сад, Признање Радио телевизије Нови Сад
2009. Нови Сад, Повеља “Миша Анастасијевић”
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SUMMARY
Due to circumstances, Mandic started his art education at Academy of Fine Arts in Ljubljana in 1957 but in 1959 he
continued with studying at Belgrade's Academy (class of prof. Zoran Petrovic). After graduating, he began his
master studies in Belgrade, with prof. Milo Milunovic. According to Mandic, these two professors were most
deserving for his undisturbed expression and creating his own art concept. The intensive loudness of colours in his
first paintings is not illusionism itself-the painter is giving the psychological study and with the emotional image he
actually recognizes painting as his destiny. With Mandic's first sfumato landscape of Banat, when the description
of the landscape is replaced by image of big 'vast' space - a new specific painting, recognizable on Yugoslavian the
biggest exhibitions of that time, was born. Simplifying of the picture went progressively - first, wide 'vast' space in
Banat with big sky, then just a figure forming a discrete content. At the time when some of the landscapes were
reduced in motive and 'emptied', when in plastic sense, in few pictures he already reached an associative
abstraction - Mandic, during 1970ies brings back a figure and specifically motive data. It was obvious that Mandic
needed direct provocation for painting: his action was based on reality, on authentic experience, in attempt to turn
concrete scene into painting: the artist always strived to picture from the nature turn into nature of the picture.
From the recent history of art's point of view, main part of the Mandic's opus represents the paintings made in
1980ies and 1990ies. The last two decades of the XX century were definitely time of predictions and realization of
epic crisis of Yugoslav and Serbian society. Mandic 'opened' eighties with the solo exhibition in Gallery of Belgrade
Cultural Center, in spring 1983. In presented paintings, for the first time, silhouette of the human figure appears
and soon it becomes the trademark of his artistic philosophy. As a matter of fact, these early eighties, typical
Mandic's emptied and decomposed landscape, with grey and dense lowland mist, becomes perfect context for
expressing artist's concern for human, his existance and for the destiny of whole civilization.
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Mandic is one of the artists, who predicted by his artistic intuition, a need to criticize the world and time he
belonged to. During his whole opus, Zdravko Mandic's painting strived for integrated cognition and interpreting of
the world. He was constantly dedicated to real, life occasons and simply was not capable of avoiding the refracting
reality through the prism of his own human and artistic sensibility.
At the end of the XX century interesting changes occured in his painting. The pallet is lighten up and in paintings
lighter blue and grey are glowing. The context remained the same but with totally different character and meaning.
Five years later, on exhibition in Museum of Vojvodina in Novi Sad with simple name New paintings, Mandic
displays series of large-format paintings with unexpectedly different solutions both in motives and colourism.
Suddenly, intensive red, yellow, green, blue flashed; instead of lonely silhouettes, emerged acts, still nature,
bottles, portraits and landscapes with brand new , more dramatic look.
Today, when his almost half century long opus is being summed up, this unexpected 'coloristic' exhibition seems
like artist's attempt to round up his own work, to connect his early art works when he began his art activity in
1960ies with paintings that he made in his late creative years. In that way- an artistic circle is now complete.
Apparently, in his opus there has always been a solid and constant idea : between these two coloristic phases, at
the beggining and at the end, complex painting was developed, fully aware of every sublimed layer of colour, of
coloristic spectrum united in that clear and pure tone developed with all elements Mandic's specific expression.
That is how his painting lasted all these years as authentic pictural expression where dominant principle "less is
more" stands for universal and trustworthy point of view of man, painter and artist, Zdravko Mandic.
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КАТАЛОГ

Аутопортрет, 1960
уље на платну, 90x66 цм
потписано доле десно: Z Mandić 60
вл. Јелена Галовић

18

Жене на обали, 1965
уље на платну, 103x122 цм
потписано доле десно: Z Mandić 65
вл. Јелена Галовић

19

Голубови, 1966
уље на платну, 70x80 цм
потписано доле десно: Z Mandić 66
инв. бр. 1407
вл. Савремена галерија Зрењанин

20

Равница, 1967
уље на иверици, 86x110 цм
потписано доле десно: Z Mandić 67
вл. Јелена Галовић
21

Тодор Манојловић, 1967
уље на иверици, 127x136 цм
потписано доле десно: Z Mandić 67
инв.бр. 1353
вл. Савремена галерија Зрењанин
22

У славу Морандија, 1978
уље на платну, 101x115 цм
потписано горе лево: ZM 78
вл. Јелена Галовић
23

Обичан предео, 1980
уље на платну, 110x135 цм
потписано доле десно: ZM 80
вл. Јелена Галовић

24

Мреже II, 1980
уље на платну, 135x170 цм
потписано доле десно: ZM 80
инв.бр. 1318
вл. Савремена галерија Зрењанин

25

Људи који чекају аутобус негде поред пута, 1983
уље на платну, 135x160 цм
потписано доле десно: ZM 83
вл. Јелена Галовић
26

Откривање предела, 1983/84
уље на платну, 110x135 цм
потписано доле средина: ZM 83/84
вл. Јелена Галовић
27

Алас, 1987
уље на платну, 110x135 цм
потписано доле десно: ZM 87
вл. Јелена Галовић

28

Чамац на Тиси, 1988
акварел, 44x58 цм
инв. бр. 542
вл. Савремена галерија Зрењанин

29

Пејзаж, 1994
акварел, 44x60,5 цм
потписано доле десно: ZM 94
инв.бр. 1776
вл. Савремена галерија Зрењанин

30

Тиса I, 1999
акварел, 35x56 цм
потписано доле десно: ZM 99
инв.бр. 2180
вл. Савремена галерија Зрењанин
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Време тмурно, 1994
уље на платну, 120x136 цм
потписано доле десно: ZM 94
вл. Јелена Галовић
32

На спруду, 2000
уље на платну, 110x135 цм
потписано доле десно: ZM MM
вл. Јелена Галовић

33

У славу Морандија, 2005
уље на платну, 110x135 цм
потписано доле десно: ZM 05
вл. Јелена Галовић

34

На обали, 2005
уље на платну, 180x200 цм
потписано доле десно: ZM 05
вл. Јелена Галовић

35

Сава Степанов
ЗДРАВКО МАНДИЋ
(1935-2012) СЕЋАЊЕ
Сарадници
Сунчица Ламбић-Фењчев, Драгана Михаљевић,
Оља Салма, Јелица Миливојев, Саша Ђуричин
Лектор
Јелена Ђорђевић Перц
Превод на енглески
Јасмина Михић
Дизајн
Маријан Барош
Фотографије и архивски материјал
Вишња Каузларић Мандић и Јелена Галовић,
Савремена галерија Зрењанин,
Народни музеј Зрењанин
Штампа
„Драгић“ Зрењанин, Др Ђорђа Јоановића 20
Тираж
400

Cip - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
75.071.1: Mandić Z. (083 . 824)
МАНДИЋ, Здравко, 1935-2012
Здравко Мандић : (1935-2012) : сећање : изложба слика :
Савремена галерија Зрењанин / [аутор текста Сава Степанов ;
превод на енглески Јасмина Михић]. - Зрењанин : Савремена
галерија , 2013 (Зрењанин : “Драгић”) . - [36] стр. : илустр.
; 21 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 400. Биографски подаци о уметнику.
ISBN 978-86-6063-042-3
a) Ма????, Здравко, 1935-2012- ?????????? - Изложбени
каталози
COBISS.SR-ID 280082951

