
Sveti Dominik i prva braća zasigurno nisu predvidjeli kako će njihova propovijed koja je bila u formi 
izgovorene riječi i svjedočanstva zajedničkoga života vrlo brzo dobiti i svoj likovni izričaj. U duhu 
siromaštva Red je u početku izbjegavao bilo kakav oblik dekoriranja vlastitih prostora koje je krasila 
apostolska jednostavnost. S druge strane, u pokušaju nadvladavanja krivovjernog dualizma želio je 
naglasiti vrijednost i ljepotu stvorenoga pa već od sredine 13. stoljeća dolazi do svojevrsnog 
pomirenja između „apostolskog siromaštva“ i „umjetničkog bogatstva“. Ljepota umjetnosti uskladila 
se sa željom Reda propovjednika za približavanjem onoj Riječi „koja bijaše u početku“, a koja 
svojom otajstvenošću sve nadilazi pa je o njoj nemoguće govoriti isključivo ljudskim riječima. Ovaj 
ponor između „Riječi“ i „riječi“ premošćuje umjetnost. Ona je posrednik koji kroz imanentno daje 
nazrijeti transcendentno. Ona je prozor prema neizrecivome i primjer kako se „ljepotom“ daje slava 
„Ljepoti“. Stoga kršćanska umjetnost ima svoj vlastiti smisao koji daleko nadilazi pojednostavljeno 
tumačenje kako su umjetnička djela bila u službi katehizacije nepismenih. 

Dominikanci umjetnost doživljavaju kao oblik propovijedanja. Mnoge naše crkve i samostani urešeni 
su umjetninama najpoznatijih majstora, a Red je potaknuo nastanak brojnih djela koja prikazuju 
vlastite nam svece i blaženike. Samostani Hrvatske dominikanske provincije, iako se možda ne mogu 
mjeriti sa sličnima u nekim drugim zemljama, trezor su neprocjenjivog umjetničkog blaga naše 
domovine. Unatoč ponosu na bogatu baštinu, željeli bismo izbjeći napast svojevrsne „muzeifikacije“ 
umjetnosti. Kršćanska umjetnost ne postoji kao dekor, nego ima svoj vlastiti smisao kroz djela koja 
propovijedaju! To osobito dolazi do izražaja u suvremenoj umjetnosti u kojoj promatrač nerijetko 
sam mora učiniti napor interpretacije kako bi oživio djelo te da bi mu ono progovorilo. A tko je 
pozvaniji na to ukazati od Reda propovjednika?!  

Stoga je Opća skupština Reda održana 2013. godine u Trogiru zatražila da se Jubilej osamstote 
obljetnice potvrde iskoristi ne samo u smislu upoznavanja s umjetničkom baštinom Reda nego i kao 
poticaj na dijalog sa svijetom umjetnosti i propovijedanje kroz umjetnost. Slično je i u Aktima 
izborne skupštine Hrvatske dominikanske provincije iz 2012. godine istaknuta potreba kako brige o 
očuvanju baštine, tako i ulaganja u nove oblike umjetnosti.  

Nadam se da će i večerašnja izložba biti jedan od mogućih dogovora na spomenute poticaje te je 
proglašavam otvorenom! 


