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Ако, како је писао Жан Луј ПРАДЕЛ 1975. године у вези са Бернаром Мортеролом
”премијерна лична изложба je признање”, посматрамо из перспективе рада који
се развија током скоро 50 година, сједињава се са признавањем. Признавањем
детета средине века (бучних 60-их, прецизније речено) које одликује креативна бујица сваког тренутка. Обиље које упућује на изборе, толико да, од почетка
1980-их година, паралелно са својим радом као сликар, постаје вајар. Мортерол је
веома рано схватио да једино може да анализира стварност критичком анализом и
за критичку анализу свеприсутних слика медијске културе. Разумети свет путем
слика, дакле, никада га не сматрати невиним, подразумевати његове симболичке и идеолошке функције. Приближити се истини не једноставним опонашањем
него сједињавањем формалног искуства у надреализму. Пратити редослед, визуелну двосмисленост, деконструкцију мотива, идола. Пластично разматрати дијалектику речи и слике, ето улога ове мислеће нарације. У тој игри огледала где се
стереотипи сударају, рекламне, научне, религиозне, технолошке иконе, залаже се
да започне своје репродукције. Користи и испитује стрип, размишља о нарацији у
секвенцама, о историји жанра, односу са уметношћу ”сликарство је током година
60-75. веома повезано са графиком твораца малих Микија. Сама боја је третирана ”en aplats“ као у стрипу тренутка са истом жестином”1 и то, у самом средишту једног од првих царстава медијске културе, као управник студија Дизни
Француска, од 1964. до 1980. године, Мортерол је, дакле, само могао да се упише
у широки покрет повратка критици 1960/70-их година, свакако око симболичне
нарације, али посебно у Salon de la Jeune Peinture у чијем Комитету ће Мортерол
бити члан од 1970. до 1975. године и председник од 1974. до 1975. године. У том
периоду богатом дебатама, иницијативама, размишљањима, естетским, политичким, идеолошким конфронтацијама, он дотиче Фроманжеа, излаже са Флеријем,
Микаелофим, Паром, Матланом, Беона, Алеомом, Куеком, Латилом, Земертом
Monumensonge (1970), са Накачом, Биргом, Месаком (група од 4) ствара колективно дело 1976. године. Сликар реалног, неуморни промотер предметног остваривања нашег друштва, лако иконокласта, Мортерол свој рад подређује ”кључном
питању ” (да се вратимо на формулацију Бернара Рансијака): Како сликати? Шта
сликати? За кога сликати? ”За мене, дело мора да престане да буде само предмет
гледања да би постало предмет размишљања. Тако, предлажем исход мојих искустава, која су се одиграла уз песимизам интелигенције и оптимизам воље. И
због тога, постављам посматрача у стање нестабилности, преиспитивања и најзад, истраживања.”2 Због тога, он се не приморава на стерилишући континуитет,
већ се најчешће усмерава дигресијама. ”Пут мог дела је толико утемељен изненадним променама правца које као да су се одрекле претходних избора. Међутим,
оно што се може сматрати као след нелогичних девијација у мом раду, је сама
суштина мог функционисања: ниједно системско правило, за пут који одбацује
1
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Бернар Мортерол Arts – јануар 1982. год.
Сваки цитат Бернара Мортерола је из необјављеног текста написаног 2001. год.

теорију, ред, начин или пристрасност.” Те Дискурзивне слике (Images discursives)
(наслов изложбе из 1977. године у Галерији Passerelle Saint-Louis), отеловљују
се често у циклусима, серијама. Мисли (Réflexions) (1973-1974), Портрети Аутопортрети (Portaits Autoportraits) (1977), У потрази за Дантеон (A la recherche de
Dante) (1980), Тотеми и Трофеји (Totems et Trophéеs) (1987), Чак и ако се сећам..
Même que je me souviens de… (2000), Црна серија (Série noire) (2001)… ”Сваки
период развијања се састоји из скупа дела која као да се понављају својим бројем
и својом заједничком темом. Она формирају, константно, серије, извођене до засићења. У хронолошким редоследом њиховог настајања, редовно се констатује
да током трајања оне прелазе са тежих на лагане, као да ми је та алтернација
неопходна за размишљање или физички опоравак, пре него што се бацим на увек
више комплексности. Али, ни у једном случају, те серије нису ухваћене на исти
начин. Свака начета тема захтева да изаберем форму која највише одговара говору. И стога, чак и ако, за читање или анализу слике, користим сличне знакове, не
тежим да свесно изградим стил. Оно што ће директно одвести ка усвајању нове
форме за различите теме”. Два примера приказују тај ток.
Тако, циклуси посвећени џезу и представљени у оквиру фестивала Fort Napoléon
(La Seyne-sur-Mer 2002. године) и у Prieuré Saint-Pierre/сала у Ренану у Luc-enProvence 2009. године. Џез, трансверзална музика, суочавајући се константно са
сопственом историјом (традицијом, клишеима) да је боље уздрма, заузима већ
двадесетак година место у првом плану у његовом раду. Контрабасиста у младости, просвећени љубитељ џеза, Бернар Мортерол одбија свако шаљиво угађање у
корист пластичног размишљања о и у вези са идејом, чак и импровизације. Концепт прве серије, ослањао се на слушање у самоћи атељеа, симболичних комада
покривајући разноврсност џеза током 50их и 60их година (Чарли Паркер у Art
Pepper-у, али исто тако и Зут Симс, Стан Гец, Маршал Солал, Монк, Џон Ли Хукер итд.). Бернар Мортерол се тако играо са бојом као и са еквивалентом форме
ритма и звука. Тоналитети у мноштву свих измена. Број (минути и секунде) уписан на слици, одговара времену дифузије комада. Стога, дело није уопште тежило
покушају (најчешће осуђено на неуспех) илустрације теме. Темељније, Бернар
Мортерол је нудио традицију емоције изазвану поновним слушањем једне кратке музичке секције. Назнака трајања могла је да се чита као време неопходно и
довољно да би било одговарајуће да се утроши на гледање слике. Тежио је тако
да превазиђе стару супротност апстракција/приказ. Са Црним џезом (Black Jazz),
ствара синтезу где присуство црног као значења, теме и пластичне опсесије, сврху приводи крају. Бернар Рансијак, у својим историјским циклусима о џезу, радо
је практиковао портрет сјаја. Џез у својој моћи атрибута и оспоравајуће фронталности, одлази у једном делу до граница апстракције као Коначно Колтран (Enfin
Coltrane) (1975). Мортерол је изабрао оплемењеност, а без напуштања контекста,
значења. Фигура се налази, прецизна и осликана у самом гесту. Знак остаје присутан, боја потврђује своје место као еквивалент музици. Лукаво и детаљно приказује је да тај рад на џезу био реализован на самом почетку ”више ушима него
очима”. Сликар је тако пронашао тачку равнотеже (привремену?) да би приказао
дух, присуство џеза, не у очигледном подражавању, него за сугестију вибрације
темпа и времена и њом самом.
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Плаво, црвено, црно, бело. Бернар Мортерол најављује боју, прокламује је, чини
је предводником.. Циклуса, серије платна од 4 пута 12 од 100 x 100 cm, коју је
Бернар Мортерол понудио уметничком центру Villa Tamaris (La Seyne-sur-Mer)
2013. године. Било би погрешно да бркамо то монохроматско искушење са чистим радом чак и ако открива виртуозност. Тај формализам који повлашћује смисао се ослања често на захтеве групе Улипо (OuLiPo). Подсетимо се Омажа зеленом (Hommage au vert) траженом на догађају 16. Salon de la Jeune Peinture (1965.
год.) када је сваки члан жирија сликао платна 200 x 200 cm, у зеленој боји када је
и догађај Salle Rouge pour le Vietnam (ARC, 1969. год.) и где се боја мења теоријски и симболично. Године 1973. Мортерол ствара платно 130 x 130 cm О раду и
стваралаштву (Du Travail et de la Production) у вези са темом која је изабрана на
догађају 24. Salon de La Jeune Peinture (чији ће постати председник наредне године), Какав рад, таква и зарада (A Travail égal, salaire égal). Требало је да изложена
платна дају предност белој, црној, сивој искључујући све друге боје. Мортерол ће
прихватити пут закрчен жбуњем укључујући неколико нијанси парма лила које ће
га коштати неколико разочарања. Дакле, сликање по принципу где је боја вреднована и по свом симболичком значењу као и својим пластичним својствима. У тој
области пластичари још траже друге вредности у том периоду. Експеримент који
повезан уметањем слика евидентно хетерогених које потичу из медијске културе
ублажава смисао. Зар није Витез Дипен (Le chevalier Dupin), јунак Едгара Поа,
прокламовао да је ”најбољи део истине рођен узгредно, индиректно” (Мистерија
Мати Роже - Le Mystère de Marie Roget). Разум и концепт постају вектори емоције
и гнева. Сликарство принципа(â). Бело, црвено, црно, бело, не мењају се у носталгији него у оном манифесту који приказује садашњост уметничког искуства
где боја постаје чаробни штапић који чини да усвојимо хаос света уписујући га
у енигму самог сликарства.
Разноликост тема, приступа, али и константна воља да се суочи са историјом, са
стварности, са утемељеним митовима и урбаном савременом митологијом. У
оквиру припреме догађаја Salon de la Jeune Peinture године 1974. Бернар Мортерол је предложио да установи разлику између ”дела кратког трајања” означених
у њиховој структури и форми функције и у функцији ужурбаности и привремености коју она врше”, и ”дела која су предодређена да произведу трајни ефекат
(треба да) буду далеко комплекснија и да прихватају контрадикторне елементе
које морају да надживе.”3 Више од сугестије, програм који је могао бити оспорен.
Изван случајних полемика, треба увидети формализацију уметничког пројекта
коме Мортерол остаје одан и који, у самом свом креативном стваралаштву, личи
на потрагу за смислом, преиспитивање форми, ”кохеренцију у инкохеренцији”,
озбиљност и фарсу, мешање жанрова, ”са историјом и против историје уметности”. Игра трагова које уметник жели да замрси? Пре ће бити да, пажљиво, Бернар Мортерол отвара, крчи, прихвата, истражује јединствене путеве који теже
ка истом циљу: Поставити питање о сликама и о свету да би се приказало путем
сликарства.
3

Цитат из Francis Parent, Raymond Perrot – Le Salon de la Jeune Peinture, une histoire, JP
издаваштво, 1983 и реедиција са прилогом, 2016, стр. 129
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L’Atelier, 80x80, 1981
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Meme que je me souvien de buraliste, 100x50, 2000
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Trophee 9, 100x80,2000
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Meme que je me souvein d’eries, 100x73, 2000
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Serie Noire, 80x80, 2001
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11’ 30’’, 92 x 73, 2001
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L’homo sapiens, 100x100, 2003
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Janis Joplin, 80x80, 2006
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Que faisas tu le 11 septembre, 55x46, 2007

18

Nyctalope et Lenine, 55x46,2007
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Poème, 100x100, 2009
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Dexter Gordon - Freddie Hubberd, 80x80, 2009
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Le balcon, 81x65, 2010

22

Bis... 100x100, 2011
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Frustration, 100x100, 2011
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Hic et nunk, 60x60, 2013
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