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Снежана Скоко (1960) je своју прву самосталну 
изложбу имала 1989. године у београдској галерији 
Сингидунум. Она је тада представила и девет двоструко 
тканих комада тканина израђених техником такана 
(täkänä) с којом се упознала током студијског боравка у 
Хелсинкију на Универзитету индустријских уметности 
(University of Industrial Arts), код професорке Кирсти 
Рантанен (Kirsti Rantanen). Користећи се традицио-
налном финском техником ткања, млада уметница је 
створила дела модерног сензибилитета која су привукла 
пажњу др Павла Васића (1907–1993), сликара, истори-
чара уметности и педагога. Током свог дугог присуства у 
свету уметности, Васић је објавио и велики број текстова 
који су га сврстали међу најзначајније критичаре и 
хроничаре српске уметности XX века. Прве ликовне 
критике написао је 1930. године, да би од 1950. до 1980. 
године био стални ликовни критичар листа Политика. 
Избор Васићевих критичких приказа објављен је у 
четири тома књиге Уметнички живот (Универзитет 
уметности у Београду, Београд, 1973, 1976, 1985, 1987). 
Последњих година живота Васић се само повремено 
бавио критиком, утолико је његов критички приказ 
изложбе Снежане Скоко значајнији. Написани текст је 
предао уметници да га проследи уредништву часописа 
Ликовни живот. Стицајем околности, Снежана Скоко 

1није то учинила, али је сачувала текст.  
Од те прве изложбе до данас, Снежана Скоко је 

постала једна међу најзанимљивијим и најактивнијим 
савременим ствараоцима са међународном репутацијом. 
Године 2005. добила је и звање истакнутог уметника. 

Умеће Павла Васића да препозна таленат и његове 
карактеристике је управо оно што инспирише у тексту о 
уметничком дебију Снежане Скоко. Васић је у њеном 
делу уочио „инстинкт за ликовношћу који није увек дат 
сваком сликару или вајару“. Управо тај „инстинкт за 
ликовношћу“ трајна је вредност њеног дела које је 
непрестано у процесу (смисаоних) промена.

Објављивање овог текста, двадест година после 
његовог настанка, представља подсећање на критичарски 
„инстинкт“ Павла Васића и на уметничке почетке Сне-
жане Скоко. 

Једно сасвим ново име у области примењене 
уметности открива изложба Снежане Скоко, академског 
сликара текстила. Скоко је аутор једне специјалне 
технике која се ослања на технику „такана“, финског 
порекла, јер је Скоко боравила у Финској неко време на 
студијама. Та техника одликује се дуализмом представа 
на једном материјалу, то ће рећи са обе стране. Међутим, 
резултат није инверзан, значи исти на обе стране него 
различит тако да постоји двојно деловање. Поменута 
техника истиче се посебном фактуром која своје порекло 
води од апстрактне уметности. 
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Главна особина стварања Снежане Скоко јесте 
посебан смисао за композицију који се развија у низу 
варијација и контраста, занимљивих за око својим 
ликовним деловањем. У свом раду Скоко је отишла даље 
него што то чине млади уметници јер сви њени радови, 
без обзира на технику, садрже запажено схватање о 
значају композиције којој је посвећена посебна пажња. 
Апстрактна уметност је истакла овај елемент такорећи у 
први план. Али Скоко јој посвећује исту пажњу и у својим 
фигуративним замислима, дајући тиме доказа не само о 
извесној доследности него о свесној намери да тај 
уметнички елемент постане најважнији императив њеног 

стварања. Тај резултат је остварен у свим видовима, од 
најсложеније замисли до појединачних женских фигура, 
што даје посебну драж тим богатим варијацијама на овој 
изложби. Гледалац ужива у тој организацији елемената, 
разноврсних и сложених, који су увек дати на један начин 
чија визуелна динамика оправдава сваку од ових целина. 
У ствари Скоко поседује инстинкт за ликовношћу који 
није увек дат сваком сликару или вајару. То је стицај 
одређених услова да би једно ликовно дело зрачило 
могућношћу опстанка, искључујући тиме недоумицу код 
гледаоца. У погледу захтева ликовности Скоко је 
положила главни испит. 

Бојана Поповић 
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