Недокучива тајна књиге

УМЕТНОСТ ПОВЕЗА: АЛЕКСАНДАР ЋЕКЛИЋ

Недокучива тајна књиге

Далеко од варваризма света техноутопије и технократије, овај изузетни уметник
заговара самодисциплину, самоодрицање, пост и причест, самереност духа и тела, тела
и дела. Он је по свему ближи иконописцима и старим мајсторима него данашњим
ствараоцима, утолико вреднији јер долази из неких других времена, као да је залутао у
двадесет први век

Пише: Дејан Ђорић

Још је у XIX веку био успостављен однос између онога што је Василиј Кандински
назвао „велики реализам и велика апстракција”. Уметност ни данас не може да
изађе из односа успостављених у том, по речима великог природњака А. Р.
Валаса, „најчудеснијег од свих векова”. Крајњи узори лепоте, целовитости и
смисла блистају у сликарству и поезији прерафаелита и у делима уметника A
rts
&
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Crafts
покрета. У хаосу данашњег света једна „Веџвуд” ваза савршенија је и
мистичнија него што је икада била, а многа дела примењене уметности вреде
више од савремене архитектуре или сликарства.

Може ли и данас уметник бити денди, херој лепоте? Да ли нас примењена
уметност на крају света какав познајемо две хиљаде година може упутити ка
духовности и православљу? Један скроман и достојанствен стваралац из
Београда мисли да може. Недавно је познати колекционар књига, власник
библиотеке од двадесет пет хиљада наслова, другом колекционару показао
највећа достигнућа данашњег српског књиговезништва. У жељи да што боље
опреми своје књиге, стављен пред избор од шест различитих повеза, овај зналац
се није много двоумио: одабрао је рад Александра Ћеклића. Издваја се не само
по префињености, квалитетном материјалу, златном пресеку, полукожним и
кожним повезима какви су постојали у средњем веку или луксузном
француском повезу који мало ко зна и жели да ради, већ и по дискретном
потпису, сувом жигу утиснутом на доњој задњој унутрашњој страни корица –
Ал. Ћеклић.

СВЕЧАНОСТ СТВАРАЊА

Александар Ћеклић пре свега је уметник, а тек онда занатлија, што је квалитет
који се одмах уочава. Проучавајући годинама историју и праксу старих
српских и иностраних повеза, сакупљајући ретка издања, Ћеклић је једини
наш књиговезац заљубљеник у своју професију, спреман да на крилима
полета и одушевљења одговори на све изазове, мајстор који даље стиче
сазнања и усавршава се непрестано. У време када се лепота уништава,
Ћеклић је у пракси узноси спајајући две културе – ликовну и књиговезачку.

Све уметности данас имају углавном забавни, евентуално образовни карактер.
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Ћеклићев дар и мар усмерени су у другом правцу – ка лепоти која ће, како мисли
Достојевски, спасти свет. Овај редовни посетилац антикваријата, аукција
књига, пријатељ наших најбољих познавалаца књиге, далеко је од
варваризма света техноутопије и технократије. Уместо постмодерног
урбаног шамана, техногуруа, он је на личном и уметничком плану оличење
естете. Стварајући свечано и лагано, с вештином и укусом, поседује данас
ретку и све мање присутну особину да угреје, утопли од ужаса света смрзнуту
душу.

За разлику од већине данашњих београдских примењених уметника и
књиговезаца, Ћеклић делује програмски: књигу и њен повез враћа изворима и
православљу. Овај уметник се окренуо изгубљеним знањима, прошлости,
слојевима традиције као отмености и идеалу. Попут прерафаелита и
уметника Arts & Crafts покрета, он има визију књиге – коју треба да прати икона,
тамјан, лична смерност и аскеза, великодушност и племенитост.

У складу са хероизмом његових динараца, није био ничији ученик, шегрт, нити
полазник неке радионице или школе. Сам се формирао као уметник, настојећи
да делује сходно девизи да геније самом себи крчи пут.

НЕ ПРИНОСИТИ ЂУБРИШТУ СВЕТА

Руски теоретичар Александар Генис у есеју „Чекић” пише о садашњој масовној
производњи лажних, неупотребљивих, псеудопредмета, који имају још само
облик правих – о чекићима у које се укуцава ексер. Ћеклић је предмету вратио
достојанство, уздигао га из трулости и пролазности полупредмета
данашњице, произведених да се распадну, принесу као жртва планетарном
ђубришту. Теофил Готје, идол француских естета, лепоту је признавао само
изван сваке употребљивости, као уметност ради уметности, максималистички
тврдећи да чим се нађе у спрези с функцијом постаје ружна. Сада
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традиционални уметнички облици и поезија нестају, у галеријама је све
мање уметности, па је можда преостала само примењена уметност. За разлику
од безбројних уметника графита и компјутерских аниматора, изучавајући
сакралну геометрију, Ћеклић заговара самодисциплину, самоодрицање,
пост и причест, самереност духа и тела, тела и дела. Он је по свему ближи
иконописцима и старим мајсторима но данашњим ствараоцима, утолико
вреднији јер долази из неких других времена, као да је залутао у двадесет први
век.

Уметност књиге и све оно што долази из њене ауре треба да надахне, понесе и
да помогне спас душе. Цинични ум ере високих технологија најављује пропаст
занатства, књиговезништво се у најбољем случају своди на неку врсту
скупоцености и луксуза особених, ретких знања, а књига у старом повезу
делује попут олдтајмера, изван реалног живота и без додира са обичним
читаоцем. Ћеклић је скромно, али храбро поништио те естетске захтеве
времена. Он поручује да је књига (а нема књиге без њеног физичког облика и
изгледа, без тела, корпуса) и даље велика тајна, која печати, узвисује и
подиже свет. Давно је написано да на почетку беше реч, а хришћански
езотерик Емануел Сведенборг каже да ће
и на крају ће бити реч
.

Животни и стваралачки пут овог необичног мајстора, који је у књиговезништво
унео част и причест, налик је животопису чувеног енглеског типографа
Кобдена Сандерсона. Овај књиговезац из доба прерафаелита и цветања
британске културе, оставио је сигурност адвокатске канцеларије да би сазнао
све о лепоти књиге. Ћеклић, који је дипломирао на Саобраћајном факултету,
на речном и поморском смеру, отворио је двери свог духа вечном – књизи као
изразу светотајинског и подвижничког. <

(Јануар-фебруар 2006)
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