
Nikola Sarić
Parables & Witnesses

The resonance of colours 
Νicola Sarić operates in an area of communion and dialogue.  His art addresses 
itself – as parables do – to everybody, according to their receptiveness, without ex-
clusions. Sharp as a whetted blade, it identifies itself with the idiocy which controls 
the wisdom of the world. A scandal, a blast of love which duels with the self-suffi-
ciency of logic. It is all there, people and objects, clear intimations and familiar sym-
bols, recognizable in their every detail.  Yet at the same moment they remain enig-
matic and incomprehensible for anyone who is not as a child is, simple and recep-
tive. The artist has tussled with the texts, has sensed and expressed the naked 
meanings. He has felt the agony that he might not listen, and will remain 
uncircumcised in heart.  
The glance, the positions, the gesticulations, the shapes, the colours, all clear and 
lucid, with a frankness not admitting of delusions. Vision is activated as hearing and 
things become real. The apparent two-dimensional compositions create a space 
where the message of this life reverberates with intensity and silence. Shapes 
become meanings and colours pulse as an echo. Happiness is entwined with the 
sharpness of the inquiries. Death and hope, love and wrath, solitude and passion, 
falsehood and faith, humility and hypocrisy in their real dimensions and intensity. It 
does not flatter the beholder, nor does it attempt to teach him or her. Its only con-
cern is the truth of things. The greatest of these is love.  Before this unceasing 
pleading visual statement, no one can afford to be indifferent.     

A tradition for the future 
Νicola Sarić’s painting as a proposal for Christian art addresses the coyness which 
Christian creation has always faced as it is suspended between holy heritage and 
the need to express the experience of it in a genuine way over and over again. The 
artist returns to the future of tradition without the anxiety of continuity. His is not a 
personal art. Contemporary and perennial, he transcribes in a personal and unique 
manner the experience which recognizes and is recognized as one common to all. 
Sarić’s proposal is not concerned with visual inventions and discoveries, but with 
the exploration of primary meanings. It is art both subordinate and liberated, free 
of vacuous self-assurance, but ready to commune with life now and forever. 
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Nikola Sarić
Παραβολές & Μάρτυρες 

Η ηχώ των χρωµάτων 
Ο Νicola Sarić κινείται σε έναν χώρο συνάντησης και διαλόγου. Η ζωγραφική του απευ-
θύνεται -όπως οι παραβολές- σε όλους, κατά την δεκτικότητά τους, χωρίς αποκλει-
σµούς. Κοφτερή σαν ακονισµένη λεπίδα, ταυτίζεται µε τη µωρία που ελέγχει την σοφία 
του κόσµου. Ένα σκάνδαλο, µία ριπή αγάπης που µάχεται την αυτάρκεια της λογικής. 
Είναι όλα εκεί, πρόσωπα και πράγµατα, υπαινιγµοί σαφείς και σύµβολα οικεία, αναγνω-
ρίσιµα στην κάθε τους λεπτοµέρεια. Αλλά την ίδια στιγµή παραµένουν αινιγµατικά και 
ακατανόητα για όποιον δεν είναι απλός και δεκτικός σαν παιδί. Ο ζωγράφος έχει αναµε-
τρηθεί µε τα κείµενα, αισθάνεται και εκφράζει τα γυµνά νοήµατα. Έχει νοιώσει την 
αγωνία ότι µπορεί να µην ακούει, να µείνει απερίτµητος τη καρδία. 
Το βλέµµα, οι στάσεις, οι χειρονοµίες, τα σχήµατα, τα χρώµατα, όλα καθαρά και σαφή, µε 
µια ειλικρίνεια που δεν επιτρέπει ψευδαισθήσεις. Η όραση ενεργοποιείται ως ακοή και τα 
πράγµατα γίνονται αληθινά. Οι φαινοµενικά δισδιάστατες συνθέσεις δηµιουργούν έναν 
χώρο όπου αντηχούν ρήµατα ζωής µε ένταση και ησυχία. Τα σχήµατα γίνονται νοήµατα 
και τα χρώµατα πάλλονται ως ηχώ. Η ευφροσύνη συµπλέκεται µε την οξύτητα των ερω-
τηµάτων. Θάνατος και ελπίδα, αγάπη και οργή, µοναξιά και πάθη, ψέµα και πίστη, ταπεί-
νωση και υποκρισία, στις πραγµατικές τους διαστάσεις και εντάσεις. ∆εν κολακεύει τον 
θεατή ούτε προσπαθεί να τον διδάξει. Νοιάζεται µόνο για την αλήθεια των πραγµάτων. 
Μείζων όλων η αγάπη. Μπροστά σ’ αυτόν τον αδυσώπητα παρακλητικό εικαστικό 
λόγο, κανείς δεν έχει περιθώρια να αδιαφορήσει.    

Μια Παράδοση για το Μέλλον 
Η ζωγραφική του Νicola Sarić ως πρόταση για την χριστιανική τέχνη, απαντά στην αµη-
χανία που διαχρονικά αντιµετωπίζει η χριστιανική δηµιουργία: στον µετεωρισµό ανάµε-
σα στην ιερή κληρονοµιά και την ανάγκη να εκφράσει το βίωµά της µε αυθεντικό τρόπο 
ξανά και ξανά. Ο ζωγράφος επιστρέφει στο µέλλον της παράδοσης, χωρίς το άγχος της 
συνέχειας. Η τέχνη του δεν είναι προσωπική υπόθεση. Σύγχρονος και διαχρονικός, µετα-
γράφει µε προσωπικό και µοναδικό τρόπο το βίωµα που αναγνωρίζει και αναγνωρίζεται 
ως κοινή εµπειρία. Η πρόταση του Sarić δεν έχει να κάνει µε εικαστικές επινοήσεις και ευ-
ρήµατα, αλλά µε την ψηλάφηση των πρωτογενών νοηµάτων. Είναι µια ζωγραφική υπο-
ταγµένη και ελεύθερη, απαλλαγµένη από κενή αυτοπεποίθηση, αλλά έτοιµη να κοινωνή-
σει την ζωή στο νυν και το αεί. 
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