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о ривој Ли кић је по ла гао при јем ни ис пит на сли
кар ском од се ку Ака де ми је при ме ње них умет но
сти у Бе о гра ду 1952. го ди не. На ис пи ту је би ло 

пре ко 80 кан ди да та, и те го ди не при ми ли су на све од се ке 
са мо њих де вет. У ин дексу Ака де ми је, до си је 207, сто ји да је 
Ли кић упи сан као ре до ван сту дент АПУ на од се ку Де ко ра
тив но сли кар ство, 25. 09. 1952. го ди не.

Део Ака де ми је био је сме штен у Сре бре нич кој ули ци, у 
ба ра ци на те ме љи ма бом ба ма сру ше не На род не би бли о те
ке. Про зо ри учи о ни це су гле да ли на Ко сан чи ћев ве нац број 
19. Ту је би ла сме ште на и за дру га Удру же ња ли ков них умет
ни ка. У ба ра ци се од ви ја ла на ста ва за гра фи ча ре и ва ја ре. 
По ле пом вре ме ну ва ја ри су пред ба ра ком кле са ли у ка мену.

На Ака де ми ји при ме ње них умет но сти пр ве две го ди
не при па да ле су при прем ном те ча ју, а оста ле три стру ци. 
На ста ва на Ака де ми ји тра ја ла је пет го ди на. У дру гој го ди
ни сту ди ја, де ка нат при ма још око 20 сту де на та, у про стор 
цен трал не згра де Ака де ми је. У тре ћој го ди ни сту ди ја по чи
ње струч ни про грам од се ка Де ко ра тив но сликарство. Осим 
ве ли ког бро ја ча со ва цр та ња и сли ка ња, стр уч ни де ко ра тив
ни про јек ти на зи ра ли су се углав ном у ски ца ма за мо за ик, 
згра фи то, фре ску и ви траж, као и за ин тар зи ју. 

Пред ме ти су би ли Цр та ње, Сли ка ње, Тех но ло ги ја бо ја, 
Зид но сли кар ство, Пи смо, Исто ри ја сти ло ва, Ана то ми ја, 
Ве чер њи акт, Де ком по зи ци ја, Пер спе кти ва. Би ло је ка сни је 
још пред ме та ко ји су при па да ли де ко ра тив ним умет но сти
ма, углав ном за нат ског прав ца.

На став ни ци су би ли: др Па вле Ва сић, арх. Алек сан дар 
Се ку лић, Бран ко Шо тра, Жив ојин Пи пер ски, Вин ко Гр дан, 
Ма ти ја Зла ма лик, Иван Лу чев, Јеф та Пе рић, Ва са По мо ри
шац. Глав ни мен тор сли кар ског од се ка био је Вин ко Гр дан. 
У цр те жу ин си сти ра на до бром ли не ар ном ре а ли стич ком 
цр те жу, по ка зу је ра до ве Ен гра, а ба зи ра се на из у зет ним цр
те жи ма Па бла Пи ка са.

Цр та ње је пре да вао Па вле Ва сић, та ко ђе и пред мет Те о
ри ја фор ме. Ли кић је то звао крат ким кур сом о ап стракт ном 
сли кар ству. Ту је по ка зи вао из у зет не спо соб но сти, па су га 
ко ле ге иро нич но про зва ле Озан фан1, чи ју је те о ри ју Ва сић 

1 Аме де Озан фан (франц. Аmédée Ozenfant; 15. април 1886, Сен Кен тен, 
Фран цу ска – 4. мај 1966, Кан, Фран цу ска) био је фран цу ски сли кар. Је дан 
је од осни ва ча умет нич ког прав ца пу ри зма. Пу ри зам (франц. Le Purisme), 
(од франц. pur – чи сто) је умет нич ки пра вац ко ји је на стао у Фран цу ској 
1918. го ди не. Идеј ни твор ци по кре та су фран цу ски сли кар Аме де Озан фан 
и ар хи тек та и сли кар ШарлЕдуар Жа не ре (CharlesÉdouard Jeanneret) по
зна ти ји по псе у до ни му Ле Кор би зје (Le Corbusier). Пра вац је на стао као 

нео бич но це нио. Про фе сор Па вле Ва сић је сту ден ти ма уме
шно пре но сио са зна ња из обла сти те о ри је. Ње го ва про у ча
ва ња Озан фа на, Ло та, Клеа, Пи ка са и ве ли ког бро ја ре не сан
сних сли ка ра, оста вља ла су упе ча тљив ути сак на слу ша о це. 
Све што се ти ца ло са вре ме не умет но сти Ва сић је убе дљи во 
ко мен та ри сао и био нео бич но зна ча јан за ге не ра ци је и ге
не ра ци је сту де на та.

Па вле Ва сић је као ли ков ни кри ти чар ра дио за лист По
ли ти ка 40. го ди на. За ни мљи во је да је, ба ве ћи се ли ков ном 
кри ти ком, ре дов но пра тио и рад Бо ра Ли ки ћа, свог не ка да
шњег сту ден та, на из ло жба ма УЛУСа, Ок то бар ског са ло на 
и дру гим ли ков ним ма ни фе ста ци ја ма.

Ма ти ја Зла ма лик је био про фе сор Пла ка та. Био је из у зет
но упу ћен у област ко ју је пре да вао. Пре ци зан, објек ти ван 
и ау то ри та ти ван, во дио је на ста ву пла ка та бес пре кор но, а 
не ки ра до ви сту де на та до се за ли су вред но сти та да ве о ма 
афир ми са них европ ских мај сто ра пла ка та. Ба зи ра ју ћи се на 
огра ни че ном бро ју бо ја, ка ко је та да шња штам пар ска ин ду
стри ја зах те ва ла, про фе сор Зла ма лик је пру жао сту ден ти ма 
мак си мум и био мо жда нај зна чај ни ји за ка сни ја оства ре ња 
сту де на та као бу ду ћих ства ра ла ца, не са мо у пла ка ту, не го 
и свим гра фич ким ди сци пли на ма при ме ње не умет но сти.

У обра зо ва њу сту де на та зна чај но ме сто је за у зи мала би
бли о те ка Ака де ми је. У то вре ме, пе де се тих го ди на прошлог 
века, бро ја ла је пре ко 1500 на сло ва из свих обла сти при ме
ње не умет но сти, и би ла је дра го цен из вор зна ња. Би бли о те ка 
је би ла прет пла ће на на швај цар ски ча со пис Гра фис (Graphis) 
и ита ли јан ски ча со пис До мус (Domus). Ли кић је, као и дру ги 
сту ден ти, по мо ћу тих ча со пи са пра тио свет ску сце ну при ме
ње не гра фи ке и ди зај на, што је зна чај но ути ца ло на ње гов 
раз вој у обла сти пла ка та и при ме ње не умет но сти. 

Вред на за обра зо ва ње би ла су и број на пре да ва ња из ра
зних обла сти на Ко лар че вом уни вер зи те ту, као и по се те 
Ки но те ци, где су се сме њи ва ли ци клу си фил мо ва Швед ске, 
Не мач ке, Фран цу ске и дру гих зе ма ља. Дру же ње са пи сци ма, 
пе сни ци ма, но ви на ри ма, а по себ но сту ден ти ма са Ли ков не 
ака де ми је, као и са Драм ске и Му зич ке, про ши ри ва ли су 
ви до кру ге и до при но си ли но вим са зна њи ма. 

ре ак ци ја на ку би зам, од но сно на ње го ву прак су раз ла га ња и де фор ми са ња 
пред ме та ко је по ку ша ва да при ка же, за ко ју је сма трао да као та ква ства ра 
умет ност ко ја је пре ви ше ор на мен тич на и де ко ра тив на. Пу ри зам се пр вен
стве но за сни ва на нео пла то ни стич кој фи ло зо фи ји ко ја у умет нич ком сми
слу зна чи од ба ци ва ње ре ал ног пред ста вља ња пред ме та и по ку шај при ка
зи ва ња »су шти не« ње го вог об ли ка. Ова кву есте ти ку по ку ша ва да при ме ни 
на све об ли ке пла стич ног из ра за – сли кар ство, ди зајн и ар хи тек ту ру.

приредио Здравко Мићановић, ред. проф.
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Ли кић је де се ти се ме стар, по све ћен ди плом ском ра ду, ра
дио на зид ној ком по зи ци ји и пла ка ту. Исто вре ме но, са проф. 
Ива ном Лу че вим ра ди на уре ђе њу па ноа за Му зеј шу мар
ства и ло ва. По сао је био до бро пла ћен, те је Ли кић мо гао да 
упла ти екс кур зи ју, ко ју је ор га ни зо вао Фа кул тет. Пу то ва ло 
се у Ита ли ју. Био је то ње гов пр ви од ла зак ван зе мље. Од 
Бе о гра да до На пу ља ишло се во зом пре ко Ри ма, Фи рен це, 
Па до ве и Ве не ци је, као и у по врат ку. Сту ден ти су по се ти ли 
све зна чај ни је му зе је ита ли јан ске и свет ске кул ту ре. 

Ли кић је за вр шио ре дов не сту ди је на Ака де ми ји при ме
ње них умет но сти на од се ку Де ко ра тив но сли кар ство 04. 06. 
1957. го ди не. По ло жио је ди плом ски ис пит са сред њом оце
ном 9.3, а глав ни пред мет са од лич ним успе хом.

Сеп тем бра 1957. го ди не Ли кић од ла зи на од слу же ње вој
ног ро ка. Ста ци они ран је у ис точ ној Хер це го ви ни, у шко ли 
ре зер вних офи ци ра. По ред ра зних пред ме та, по сто јао је и 
пред мет То по гра фи ја. Слу чај но до би ва то по граф ску кар ту, 
чи ју је сек ци ју већ по се до вао. Ту то по граф ску кар ту, за пра во 
у јед ну ње ну по ло ви ну би ле су упа ко ва не ци пе ле, до био је 
од обу ћа ра 1943. го ди не, у то ку пе те офан зи ве. Као де чак 
ту кар ту да ни ма је про у ча вао, да би је ка сни је увр стио у 
ко лек ци ју са де се тина ма  вој них ка ра та ко је је до би вао, ку по
вао или ме њао. Кар то гра фи ја је за Ли ки ћа би ла нео бич но 
ва жна. При ку пио је око 100 вред них ге о граф ских атла са, и 
мно го ви ше ау то кар ти. Оно чи ме је Ли кић био оку пи ран у 
ства ри, би ла је ли ков на об ра да мо ти ва, и по се бан сми сао за 
ли ков ну ин тер пре та ци ју да тих струк ту ра. »Ге о граф ска кар та 
је за Ли ки ћа уни вер зал ни сим бол ко ји је ви ше зна чан (гра
фич ко и ми са о но пре мо шћа ва ње да љи на, спа ја ње ра зних 

све то ва)« пи ше Мир ја на Вај дић у тек сту по во дом јед не 
Ли ки ће ве из ло жбе.

Кар то граф ски из во ри Вер ме ра и текст James А. Waley, 
Vermeer: His Cartographie Sources, су по вод за 12 сли ка по све
ће них Вер ме ру ко је је Ли кић на сли као 2010. го ди не.

На кон кур су Ми ни стар ства кул ту ре Ср би је до би ја сти пе
нди ју на две го ди не за спе ци ја ли за ци ју. Упи су је те му: »Пла
кат и  ре клам но про па ганд на гра фи ка«. По че так про јек та био 
је ди на ми чан и те ме љан. Због болести про фе со ра крај њи 
ре зул тат Ли ки ћа не за до во ља ва у пот пу но сти, али спе ци ја
ли за ци ју за вр ша ва. Са тим про јек том од 12 пла ка та кон ку ри
сао је 1962. го ди не за ме сто аси стен та на Ака де ми ји.

За вр ше ном ма ги стра ту ром гу би сти пен ди ју. При ма ју га на 
проб ни рад, у вој ној но вин ској уста но ви На род на ар ми ја као 
илу стра то ра, а по том и у стал ни рад ни од нос. Ли кић је ра дио 
као уред ник илу стра ци је у ли сту Фронт. Рад на илу стра ци
ја ма био је ве о ма сло жен. Те ме су би ле рат не и зах те ва на је 
крај ње фак то граф ска ре а ли за ци ја. Лист је штам пан у ви со
кој штам пи, а илу стра ци је на кнад но штам па не у ба кро ти ску. 
Рад у ли сту отво рио је Ли ки ћу свет штам пар ства. Ту је сте
као ко ри сна ис ку ства за ка сни ји рад у при ме ње ној гра фи ци. 
Ли ки ћев рад у ли сту тра јао је од ма ја 1961. до ок то бра 1962.

На рас пи са ни кон курс за рад но ме сто аси стен та на Ака де
ми ји при ме ње них умет но сти Ли кић је кон ку ри сао и, у ја кој 
кон ку рен ци ји, иза бран је за аси стен та на пре дме ту Пла кат 
код проф. Ма ти је Зла ма ли ка. Би ло је то ок то бра 1962. го ди
не. Ли кић ни је имао при ли ку ни је дан дан да ра ди са про
фе со ром по што се про фе сор Зла ма лик раз бо лео. Пред мет је 
спо ра дич но во ди ло не ко ли ко на став ни ка ко ји су се ме ња ли. 
У ства ри, це лу на ста ву је во дио Ли кић, а по зва њу ни је имао 

У атељеу, 130 × 160 cm
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пра во на пот пис у ин дек су и пра во на оце њи ва ње. Ипак, 
до бро се сна шао у на ста ви, јер је имао пе то го ди шње ис ку
ство на про јек ти ма пла ка та.

Бо ри вој Ли кић је при мљен за аси стен та 17. 10. 1962. на 
пред мет Пла кат и про па ганд на гра фи ка. У зва ње до цен
та иза бран је 1965. го ди не. У тек сту за пред лог уна пре ђе ња 
на во ди се и сле де ће: »Упо тре бом и ко ри шће њем раз ли чи тих 
сред ста ва и на чи на из ра жа ва ња (ги гантра стер, фо то гра фи
ја, шприцтех ни ка, чи ста по вр ши на и фо тогра фи ка), Ли кић 
по сти же увек јед но став ност и упе ча тљи вост иде је, да ју ћи при 
то ме при о ри тет ли ков ном из ра зу. Ње го ве пла ка те ка так те ри
ше ра ци о нал на и функ ци о нал на упо тре ба бо је, при че му су 

по след њи ра до ви све де ни углав ном на две бо је. Та ко ђе је 
при мет но до бро по зна ва ње пи сма и ње го ве при ме не, при 
че му је пи смо по ста ло рав но прав ни еле мент пла ка та.«

Го ди не 1964. кон ку ри ше за сти пен ди ју за уса вр ша ва ње у 
не кој ино стра ној зе мљи. Избор је пао на Пољ ску, од но сно 
на Ака де ми ју ле пих умет но сти у Вар ша ви, код проф. Хен ри
ка То ма шев ског, ко ји је при па дао нај и стак ну ти јим ау то ри ма 
пла ка та Евро пе.

У Ли ки ће вом из ве шта ју о струч ном ра ду на Ака де ми ји, 
на сталом по по врат ку, на ла зи се де та љан опис ак тив но сти:

1. По се ћи вао сам пре да ва ња и ве жбе у оде ле њу за сту дијe 
пла ка та, где сам пра тио раз ра ду идeј них ре ше ња од за да те 
те ме до ко нач не ре а ли за ци је про јек та, кон стант но пра те
ћи ко рек ту ре и ме то де про фе со ра. 
2. Ко ри стио сам бо га ту би бли о те ку Ака де ми је као и збир
ку, стал ну по став ку пла ка та, ра до ва сту де на та Ака де ми је, 
уз об ја шње ња адјунк та2 Јо длов ског. 
3. Му зеј пла ка та у Ви ла но ву крај Вар ша ве пру жио ми је 
мо гућ ност да се упо знам са исто ри ја том пољ ског пла ка та 

2 адјункт – по моћ ник; по моћ ни слу жбе ник, мла ђи чи нов ник.

од нај ра ни јих по ку ша ја про је ка та пла ка та, до из у зет них 
про је ка та са вре ме ног пла ка та. По себ но би се освр ну ли на 
филм ски и по зо ри шни пла кат. 
4. Да бих што све стра ни је ис ко ри стио бо ра вак, ра дио сам 
идеј на ре ше ња на те му Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја. 
Тра жио сам за да так, да бих прак тич но ис ку сио и ко ри стио 
ко рек ту ру проф. То ма шев ског. За да так је кон ци пи ран на 
тај на чин да се пла кат ски, сим бо ли ма об ра ди мо но лит
ност, ком пакт ност ор га ни за ци је, сло бод но, са вре ме но без 
ко ри шће ња илу стра тив ног. 

У то ку шко ло ва ња и по сле ди пло ми ра ња про фе сор Бо ро 
Ли кић се ба вио гра фич ким ди зај ном и ди сци пли на ма при
ме ње ног сли кар ства, као и но вин ском илу стра ци јом. Ра дио 
je на про па ган ди ва ри је теа »Ор фе ум« у Бе о гра ду, на сај
мо ви ма тех ни ке и Сај му књи га у Бе о гра ду, на ре а ли за ци ји 
из ло жби Исто риј ског ар хи ва, Исто риј ског му зе ја Ср би је, на 
ре а ли за ци ји зид них ком по зи ци ја »Ава ла фил ма« (Сид ни По
лак »Чу ва ри зам ка« итд.); Са ра ђи вао са ре дак ци ја ма ли сто ва 
»Осло бо ђе ње«, »6. април«, »За дру гар« у Са ра је ву, »На род на 
ар ми ја«, »Фронт«, »Да нас« и »НИН«, у Бе о гра ду. За »НИН« 
из ра дио око 20 на слов них стра на…

Недељивост форме и поруке
Опус про фе со ра Бо ра Ли ки ћа је у сво јој ра зно ли ко сти па ра лел
но ве зан за при ме ње ну и ли ков ну умет ност, а нај са др жај ни ји 
је у об ла с ти ма пла ка та и сли кар ства. Ли кић сли кар ство, не што 
ка сни је и пла кат, има у фо ку су сво јих ин те ре со ва ња од до ла ска 
на Фа кул тет при ме ње них умет но с ти, пр во као сту дент, де мон
стра тор, он да аси стент, и нај ду же про фе сор пред ме та Пла кат.

То ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на Ли кић ре а ли зу је, 
у кон ти ну и те ту, нај ве ћи број пла ка та, ко ји на ста ју или као кон
крет не на руџ бине или су ра ђе ни за кон кур се ко је та да по пра
ви лу ор га ни зу ју град ске или ре пу блич ке дру штве нопо ли тич ке 
ор га ни за ци је и ин сти ту ци је у обла сти ма по ли ти ке и кул ту ре. 
Кон курс ни пла ка ти су на ста ја ли по во дом др жав них пра зни ка, 
кон гре са и дру гих по ли тич ких ма ни фе ста ци ја. Пла ка ти ма су 
обе ле жа ва ни и зна чај ни ју би ле ји, пре све га ве за ни за НОБ и 
нај че шће су би ли при год ног ка рак те ра. Рад на овим пла ка ти ма 
је под ра зу ме вао по што ва ње од ре ђе ног иде о ло шког и по ли тич
ког дик та та, и на рав но, за те при ли ке, при ме ну уна пред ус по
ста вље ног сим бо лич ког ре пер то а ра. 
Пла кат за 1. мај, из 1966. го ди не, при па да пла ка ти ма ко ји ма су 
се тра ди ци о нал но обе ле жа ва ли зва нич ни др жав ни пра зни ци 
какав је и Ме ђу на род ног пра зни ка ра да. У рад ној би о гра фи ји 
про фе со ра Ли ки ћа на ла зи мо и по да так да је те, 1966. го ди не, 
на ве де ни пла кат на гра ђен пр вом на гра дом.
За др жа ва ју ћи се на цве ту, стан дард ном и не за о би ла зном мо ти
ву пла ка та у обе ле жа ва њу нај зна чај ни јег рад нич ког пра зни ка, 
Ли кић укљу чу је тех ни ку ко ла жа, усре дсре ђу ју ћи се на (ли ков ну) 
фор му као но си о ца зна че ња и па жњу посматрача, градњом, а не 
илустровањем цвета, измешта из очекивано. У пи та њу је дру га
чи је кон ци пи ран по сту пак ра да у од но су на сли кар ски и илу
стра тив ни при ступ с ли ков ним мо ти вом као ис кљу чи вим (пре)
но си о цем по ру ке. Ли ки ћев пла кат је пот пу но осло бо ђен иде о
ло шког »ин вен та ра«, пар тиј ских и др жав них сим бо ла: др жав не 
и пар тиј ске за ста ве, пе то кра ке, ср па и че ки ћа, не за о би ла зних 
на по ли тич ким пла ка ти ма по сле рат ног пе ри о да. Ис кљу чи ва ње 
стан дард не иде о ло шке и по ли тич ке ико но гра фи је, а он да и сам 
ли ков ни по сту пак, усме рен у прав цу ак ту ел них ли ков них тен
ден ци ја, што је под ра зу ме ва ло не де љи вост по ру ке од фор ме, 
свр ста ва ли су овај пла кат у вред не при ме ре, у то вре ме још 
не ти пич ног (нео че ки ва ног) раз ми шља ња у обла сти пла ка та. 
Та кав по сту пак је под ра зу ме вао, не са мо су о ча ва ње са естет
ским, не го и етич ким иза зо ви ма; а они тек об је ди ње ни оправ
да ва ју чин ра да на пла ка ту да ју ћи му пу ни сми сао.

Bonifacio, 97 × 130
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Изабрани ци та ти, на ста ли по во дом из ло жби Бо ра Ли ки ћа, 
до дат но осве тља ва ју ис тра жи ва ња и рад ау то ра.

Умет ност Ли ки ћа
»…Пре ду го ли ша ван истин ске умет но сти, с по тре ба ма ко је 
по сле дич но усах њу ју и иш че за ва ју, на род оста је без по след
њег рас по ло жи вог ори јен ти ра те по ста је без лич на ма са, 
по дат на сва ком гње че њу и усло вља ва њу […] За то, при пр вом 
су сре ту с Ли ки ће вим де лом ио ле об у че ни по сма трач пр во 
уо ча ва не сва ки да шњу те сто га ве о ма упа дљи ву моћ убе дљи
вог ли ков ног ис ка зи ва ња ства ри и по ја ва. Ва ља ис та ћи да је 
ре че но обез вре ђи ва ње ве шти не су шта су прот ност ›умет нич
кој сло бо ди‹ ко јом се оно обич но прав да. На про тив, упра
во је ве ли чи на ве шти не сра змер на рас по ло жи вој сло бо ди. 
Што је ве ће ве шти на из ра жа ва ња – то су ве ћи или ви ши 
хо ри зон ти мо гућ но сти про во ђе ња осе ћај ног и ми шље ног у 
ви дљи во. И обрат но…
Уо ста лом, и ван ред на сли кар ска ве шти на Ли ки ћа је сво је
вр сна дис тан ца спрам ни хи ли зма За па да. Она је нео п ход на 
за за дат ке умет но сти ко ји оче ку ју европ ског чо ве ка с оне 
стра не кра ја за пад не ци ви ли за ци је.« 
Дра гош Ка ла јић 

Не мир, по тра га и на да
»По сто је умет ни ци ко ји про ми чу по крај нас ти хо и не на ме
тљи во да тек по ко јом ри јет ком из ло жбом под сје те на сво ју 
пот пу ну пре да ност сли кар ству. Та кав је и Бо ро Ли кић… 
Мје ра као осо би на ка рак те ра. Ту не ма ничег што по не се на 
пр ви по глед. Тек ти ши на у оса ми… Београд, 97 × 130 cm, 1999

Грчки манастир, 65 × 92



7

Не те шка ба рок на дра ма, свје тлотам но, већ убла же ни сти
ли зо ва ни су коб. Уви јек исти и у истом омје ру…«
Ог њен Ра ду ло вић

Гра фич ки ди зајн Бо ра Ли ки ћа
»Ова кон тро ли са на и из ба лан си ра на це ли на је ма ни фе ста
ци ја те жње да се от кри ју мо гућ но сти ди рект ног ви зу ел ног 
го во ра ап стракт них гра фич ких еле ме на та. Илу стра тив ност 
се гу би и ус по ста вља се нов, рав но пра ван од нос из ме ђу пла
стич ног ор га ни зма пла ка та и ње го ве по ру ке…. 
Циљ ис пи ти ва ња је осло ба ђа ње фор ме од ње не сло же не 
ли ков но сти и исто риј скоса др жај ног кон тек ста, чи ме се она 
пре во ди у гра фич ки знак. Ње но уни вер зал но сим бо лич ко 
зна че ње је исто вре ме но и над и сто риј ско. Ана ли тич косин
те тич ко ис тра жи ва ње Бо ро је на звао пла кат тренд.«
Мир ја на Вај дић

Пла кат и тренд Бо ри во ја Ли ки ћа
Ли кић је ти ха и по ву че на лич ност, без на ме та ња и упа дљи
вих ге сто ва ко ји ма се кат кад ис ти чу по чет ни ци, убе ђе ни у 
сво ју ве ли ку ми си ју у умет но сти. Ни тра га од та квог ста ва 
код Ли ки ћа, не го са мо пре да ност и уду бљи ва ње, би ло да је 
у пи та њу цр та ње ко је смо зва нич но на зи ва ли ана ли тич ким, 
или те о ри ја фор ме, но ви пред мет ко ји је ду го вре ме на био 
пре да ван са мо у на шој Ака де ми ји. Уче ње Ли ки ћа се и ту 
ис ти ца ло те мељ но шћу.
Ли ки ће во де ло се раз ви ја ло у ја сно одво је ним ци клу си ма 
ко ји при ка зу ју не са мо ду би ну ње го вог са зна ва ња не го и 
ши ри ну, ра спон про фе си о нал них тех нич ких мо гућ но сти, 
чи ја је основ на осо би на ра зно вр сност.
…Ту се на го ми ла ло зна ње и ис ку ство, та ко ре ћи нео сет но и 
не пре кид но, у ко ме се удру жу ју у са свим од ре ђе ном стил
ском је дин ству ли ков ни и сли кар ски ре зул та ти упо ре до са 
оства ре њи ма на по љу при ме ње не гра фи ке.
Па вле Ва сић

Ро ђен у За то ну код Ду бров ни ка 1932. го ди не. Од ро ђе
ња жи ви у Са ра је ву, где је и ма ту ри рао 1951. Упи сао 
Ака де ми ју при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, 1952. 
го ди не, и ди пло ми рао 1957. Сту ди рао код М. Зла ма
ли ка, В. Гр да на, П. Ва си ћа. Спе ци јал ни те чај за вр шио 
1960. го ди не. Кра ће вре ме сту ди рао у Вар ша ви, на 
Ака де ми ји ле пих умет но сти код Хен ри ка То ма шев ског 
1964. Члан про фе си о нал них удру же ња ли ков них умет
ни ка Ср би је, УЛУСа од 1961. го ди не, а УЛУ ПУДСа од 
1964. го ди не. Ре дов ни про фе сор у пен зи ји Фа кул те та 
при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду. Био је хо но рар ни 
про фе сор на Фа кул те ту ли ков них умјет но сти на Це ти
њу 1994–1999. на пред мету Гра фич ке ко му ни ка ци је. 
Фор ми рао је два пред ме та на Уни вер зи те ту СЛО БО
МИР, у Би је љи ни и у До бо ју на Фа кул те ту за ди зајн, 
где ра ди од 2004–2007. го ди не. 
Ба ви се сли кар ством и гра фич ким ди зај ном. 
Сту диј ска пу то ва ња: Ита ли ја, Фран цу ска, Пољ ска, Шпа
ни ја, Ма ђар ска и Грч ка. 
Ра до ви му се на ла зе у Му зе ју пла ка та у Вар ша ви 
(Ви ла нов), Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 
На род ној би бли о те ци Ср би је, Кон гре сној би бли о те ци 
у Ва шинг то ну, а сли ке у при ват ним ко лек ци ја ма у Бе о
гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Ле сков цу, Са ра је ву, Бије љи
ни, Тре би њу, За гре бу, Спли ту, Под го ри ци, Мон тре а лу, 
То рон ту, Њу јор ку, Шток хол му, Ку вај ту, Ме ра ну, Ри му 
и др. 
Из ла гао на око осам де сет ко лек тив них из ло жби у 
зе мљи и ино стран ству: Ок то бар ски са лон 1963–1972, 
Мај ске из ло жбе, Ме ђу на род ни би је на ле пла ка та и др. 
Уче ство вао на ко лек тив ним из ло жба ма Ју го сло вен ске 
умет но сти у гра до ви ма: Мо сква, Ле њин град, Минск, 
Вар ша ва, Праг, Штут гарт, Бра ун швајг, Окла хо ма си ти, 
Пе кинг, Хан џуо, Пјон гјанг, Ха ној, Ал жир, Бу ку решт, Тел 
Авив, То кио, Рим, Бар це ло на и др. 
До бит ник пр ве на гра де за Гра фи ку, на пр вом Са ло ну 
при ме ње них умет но сти. 
До бит ник 10 на гра да за пла кат на јав ним кон кур си ма. 
Са мо стал но из ла гао: Бе о град 1966, 1970, 1983, 1991, 
1993, 2001, Ле ско вац 1983, Би је љи на 2002, Ме ра но 
1990. 
По вре ме но об ја вљи вао тек сто ве о пла ка ту за ка та ло ге 
из ло жби пла ка та, но ви не, ча со пи се…
Са рад ник пред го во ра мо но гра фи је »Бе о град ски по ли
тич ки пла кат 1944–1974«.

Хирошима, 97 × 130 cm
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