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ДРУГА ИЗЛОЖБА ЧЕТВОРИЦЕ 

Цењени посетиоци,

Данас ће се у овој дворани често чути речи: мо-
дернизам и модерно, које су тако мало детерминисане, 
а тако често изговаране и писане. Чини ми се да мали 
број људи зна право значење тих речи, а можда не би 
било погрешно ако бих рекао да га нико тачно и не зна.

Под модерним сликарством обично се погреш-
но подразумева онај низ праваца, који се јавио концем 
минулог и почетком нашег, ХХ века, а који је настао 
када је уметницима постала тесна љуштура класичног 
облика реализма и натурализма.

Друштво се развијало и све више одузимало 
од непознатога и претварало у познато. Скинута је 
тајанствена копрена са многих ствари па се уметници 
више нису задовољавали са егзактним појединачним 
истинама, већ су тражили обухватан поглед на свет. 
Поједини су откривали и неке нове светове непозна-
тих облика који су живели скривени у њима. Они су 
кренули за Фројдом и заронили у подсвест.

Нове теме захтевале су и нова сликарска решења. 
Класични сликарски речник, уколико се тако може рећи, 
постао је недовољан.Требало га је обогатити, што је и 
учињено. Извршена је декомпензација облика и боје, 
људски ликови су стилизовани. Они су престали бити 
носици неких драмских или психолошких стања и 
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постали симболи помоћу којих нам сликар износи свој 
поглед на свет. Сликарство постаје све више интелекту-
ално. Апстрактни сликари се као и музичари искључиво 
обраћају нашој осећајности и машти. А, оно се, као да-
леки ехо јавља и на платнима која нас вечерас окружују. 
Наиме, Ћурић, Мисирлић, Симић и Штаљо користили 
су се достигнућима тзв. “модерног сликарства”, али нису 
отишли у слепо подражавање, већ се труде да сликају 
хармонично на свој лични (субјективни начин).

Овај ликовни квартет сачињавају четири разли-
чите личности, четири по вокацији различита уметника, 
па, према томе, и четири различита сликара. Обједињује 
их само заједничка љубав према уметности, према по-
зиву који су одабрали и према Босни која им служи као 
богата ризница мотива. Можда нећете одмах на изложе-
ним експонатима препознати Босну, јер су и предмети 
и бића стилизовани и служе као симболи помоћу којих 
нам излагачи говоре о властитом доживљају завичаја.

И док Мисисрлић – који нас тоновима и 
једноставним површинама и упрошћеним  цртежи-
ма подсећа на групу Наби, чији је духовни вођа Пол 
Гоген- на својим платнима нуду ону примитивну 
Босну која је донедавно робовала, Ћурић - чији радови 
по фактури асоцирају на Лубарду – настоји да главице 
и врхове босанских брда око којих је машта предака 
исплела легенде, трансформише у слике, Штаљо на 
својим платнима покушава да изрази онај унутрашњи 
мир, или тачније, окамењени бол нашег човека који 
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је донедавно био пасторче живота, А Симић, духов-
ни вођа групе – који на свој начин подсећа на Албера 
Маркса – задржава се на екстеријерима Босне и преко 
њих нам прича о тој земљи. За сву четворицу може се, 
дакле, рећи да траже Босну у себи и себе у њој.

Није ми циљ да Вам вечерас говорим о појединим 
сликама, јер оне најречитије говоре саме о себи, већ 
бих, на крају излагања, желео напоменути да су излага-
чи одлучили да, уколико им могућности дозволе, сваке 
године у пролеће и у јесен изађу пред јавност. Тиме 
су ти млади људи показали жељу да успоставе што 
ближи контакт са средином у којој раде, да је упознају 
са својим достигнућима и чују њен суд. Сматрам да ту 
њихову одлуку треба поздравити.

Са овим је изложба отворена.

Дом културе, Бањалука 1956. године. 
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ПРВА ИЗЛОЖБЕ ШАНДОРОВИХ

Цењени посетиоци,

„Само изванредно снажан дух може у првом на-
лету да проникне у суштину неке слике, али већина нас 
може то да уради само ако скупи све своје способности, 
спремајући се за дугу опсаду”. Овако је писао енглески 
теоретичар Томас Боткин у свом делу Сликарство и 
ми да би нешто даље додао: „Када се нађемо пред сли-
ком ми је обаспемо питањима: ко је сликар, какав је 
човек био, где је и када живео”. Одговори на та питања 
имају да нам послуже као мост преко кога ћемо доћи 
до уметничке спознаје.

А да ли ће нам и овај пут нешто казати одговори 
на поменута питања? Да ли ћемо боље разумети из-
ложене слике ако сазнамо да су Шандорови пореклом 
из Војводине, да су сценографи и да посљедњих неко-
лико година делују у нашем граду? Мада на неколико 
слика срећемо војвођанске и бањалучке мотиве, а на 
два платна сценографски ријешене сликарске теме, 
ова изложба говори о томе да су они изабрали јужно 
поднебље за свијет својих слика, а импресионизам за 
свој сликарски пут.

Знајући да уметност тражи циелог човека, они 
сликају само онда када су слободни од дневних по-
слова, зато ову изложбу можемо назвати Утисци са 
љетњег распуста. Приморски пејсаж је извор њихових 
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надахнућа, а шпахтла и уљане боје техничка средства 
помоћу којих нам казују своја расположења. Мада су 
они у суштини: три сликарске индивидуалности – ис-
креност је заједничка особина својствена свим члано-
вима ове сликарске породице. Њихова платна нас не 
подстичу на интелектуалистичке расправе са самим 
собом него у нама буде лирска расположења. Изузетак 
је само једна слика Зорана Шандорова: Камењарка на 
којој се осећа интелектуално тражење сликарског 
рјешења на тему проституције.

Гледана као целина ова изложба ће нам пружити 
пријатан уметнички доживљај. Она ће нам неоспорно 
омогућити да обогатимо своју личност, да појачамо 
свијест о сопственим способностима и да ствари са-
гледамо интензивније него што их видимо без помоћи 
сликара. Зато поздрављамо напор ових младих умет-
ника који нам пружају несвакидашње задовољство 
да једно време уживамо у непосредном додиру са 
љепотом.

 Народно позориште Босанске Крајине, 
Бањалука 1957. године. 
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ИЗЛОЖБА САВРЕМЕНЕ ДЕЧИЈЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ 

Цењени посетиоци,

Одлуком да поводом Месеца књиге отвори баш 
у пионирском одељењу изложбу дела домаћих писаца 
за децу, управа Народне библиотеке изнела је своје, 
у суштини, тачно мишљење да се читаоци стварају 
од најмлађих дана и да зато акције ове врсте треба 
првенствено усмерити у том правцу. Дете треба већ 
на првим корацима навикавати да у књизи пронађе за-
баву, утеху и решење бројних питања која живот пред 
њега поставља. А да би тог новог, радозналог члана 
друштва, за кога је живот пун непознатог, приближили 
за њега  оптички неатрактивној писаној речи, потреб-
но му је књигу учинити визуелно привлачном и ин-
тересантном, па се зато овом изложбом не жели само 
истаћи на које се домаће дечије ауторе оријентисало 
и са којим њиховим делима располаже ово одељење, 
него и ликовна опрема домаће дечије белетристике, 
часописа и листова.

Да би показали у којој се мери илустрације дела 
за најмлађе приближавају њиховој машти и њиховом 
доживљају разних животних феномена и тиме истакли 
вредности тих илустрација, излагачи су се одлучили да 
изложе известан број дечијих цртежа и тако омогуће 
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посетиоцима да упореде дечије ликовне творевине са 
ликовним творевинама за децу.

Мада су излагачи потпуно изоставили гра-
фиконе пословања овог одељења које је, радујмо се, 
већ сада по броју читалаца прерасло себе, ову из-
ложбу треба схватити као духовиту опомену нашој 
културној јавности да посвети још више пажње баш 
овом одељењу које у нашем настојању да око књиге 
окупимо што шири круг читалаца, неоспорно мора 
одиграти пресудну улогу.  

   Народна библиотека, Бањалука 1958. године.
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ДРУГА ИЗЛОЖБА ШАНДОРОВИХ 

Цењени посетиоци,

У новембру 1957. године у истим овим сало-
нима, Шандорови су доживели свој сликарски деби. 
Одређујући том приликом њихове сликарске афи-
нитете и ликовне преокупације констатовали смо да 
су изабрали јужно поднебље  за свет својих слика, а 
импресионизам за свој сликарски пут. Данас, непуне 
три године након првог сусрета са њиховим почет-
ним остварењима, која су одисала финим талентом, 
остаје нам да констатујемо промене настале у проце-
су њиховог развоја. Прво што пада у очи је тематска 
разједињеност овог сликарског трија. Они нису остали 
верни југу, већ су у протеклом периоду тражили нове 
теме које су им пружале шире могућности да се цело-
вито сликарски изразе.

Душанка Шандоров данас се тематски 
искључиво креће између Војводине и Босне, између 
старе и нове домаје. Па, ипак, одмах можемо рећи да 
је своју сликарску зрелост показала тек у реализацији 
војвођанских пејзажа, које од детињства носи у себи. 
Експонати Јесен и Дунавац одишу топлим тоновима. 
Кроз њихову распеваност и лиризам сликарка је успе-
ла да нам да згуснуту представу свог родног краја.

Зоран Шандоров коме импресионизам није био 
никада нарочито близак, који је већ на прошлој изложби 
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показао склоност ка интелектуалном тражењу сликар-
ских решења на одређену тему, оријентисао се на јаке 
тонове сложене у чисте плохе и на студије личности. 
Космет, са необичним колоритом својих градова, ин-
спирисао је серију његових пејсажа. Шкрти облици 
сведени на правоугаонике и троуглове одишу чврсти-
ном и монументалношћу. У том предњачи експонат 
Појата. Два портрета: Циганка и Циганчица откривају 
праву вредност овога сликара који има изванредно 
развијен смисао за студије карактера.

Сава Шандоров је у тражењу отишао најдаље. 
Зато његови радови, гледани као целина, овај пут 
нису у погледу ликовних решења монолитни, иако 
су сви колористички сродни. На његовим платнима 
срећемо: њему близак далматински пејзаж израђен у 
зеленој гами која је на прошлој изложби доминира-
ла. (Маслињак), бањалучке штимунге дате у техници 
раног импресионизма (Поглед из парка), свет мор-
ских дубина чија реализација подсећа на апстрактне 
композиције (Облакодер) и антилубардино виђење 
Косовског боја који за Саву Шандорова није кла-
ница већ херојски отпор шачице див-јунака бујици 
непријатеља.

Очито је да је сликарска обитељ Шандорових 
у протекле три године направила видан квалитетни 
скок у свом ликовном развоју. Прошлом изложбом 
ови талентовани сликари пружили су нам пријатно 
изненађење, а за ову изложбу, сумирајући утиске 
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можемо без колебања рећи да је испунила наше наде 
и очекивања. 

Народно позоришт Босанске Крајине, 
Бањалука 1960. године.
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ИЗЛОЖБА КЕРАМИКЕ ОЛГЕ 

САНИЧАНИН И ДРАГАНА ИВОШЕВИЋА

Цењени посетиоци,

Није уобичајено отварати ликовне изложбе са 
сцене, али нама се чини да акција Клуба љубитеља 
позоришта и његове управе да у програм осмомар-
товске академије уврсти и изложбу керамике Олге 
Саничанин и Драгана Ивошевића има вишестру-
ко оправдање. Олга Саничанин је дете Кнежпоља и 
прослављене Козаре. Носилац је партизанске споме-
нице и чланица опере сарајевског позоришта – нама 
блиске куће. Она је успело објединила музику и ликов-
но, па зато у њеним керамичким радовима скоро увек 
доминира лирски тон. Њене стилизације животињског 
и биљног света носе у себи призвук примитивног на-
чина казивања, призвук цртежа из пећине Алтамире 
и баш то даје драж њеним експонатима.

Саничанинова је пошла од чињенице да је ке-
рамика – један од првих мануелних човекових про-
дуката у области примењених употребних предме-
та и да је тек током времена, настојањем човека да 
оплемени своје пребивалиште, свој дом, попримила и 
уметнички карактер. Да би постигла хармонију између 
функције, порекла керамике и ликовних решења 
она је избегла модернистичку форму и отишла у 
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ликовно упрошћавање предмета. На тај начин по-
стигла је и склад материјалне фактуре предмета које 
гради и својих ликовних решења. Она је као жена из-
ванредно осетила потребу савременог човека, тачније 
потребу савременог дома, па је своју керамичарску де-
латност усмерила на украсне предмете који имају чак 
и одређену функцију. Тањири, вазе, пепељаре, столови 
– то су преокупације Олге Саничанин, јер она увек 
настоји да помири практично и лепо, да дом у коме 
посленик треба да нађе свој потребни мир и одмор, 
оплемени.

Њен супруг и коизлагач Драган Ивошевић 
већ је познат нашој јавности. Он је до сада излагао у 
Београду, Новом Саду и Сарајеву, а уз то је добитник 
сребрене медаље на Међународној изложби керами-
ке у Прагу. Мада се другарица Саничанин, како је то 
сама поводом своје прве изложбе у Клубу култур-
них радника у Сарајеву изјавила, развила у ликовног 
уметника асистирајући своме супругу, али се њихове 
преокупације у бити разликују. Док Саничанинова 
има изразите аспирације примењеног уметника, 
код Ивошевића се осећа више ликовна тенденција у 
решавању простора. Он настоји да средствима искус-
ног керамичара постигне чисто ликовна решења. И у 
погледу колорита између њих постоје битне разлике. 
Саничанинова је склона хладном делу спектра и за-
гаситим тоновима, док Ивошевић оперише распева-
ним бојама. Сем тога треба истаћи да његова ликовна 
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решења на моменте асоцирају на Шагала и шагаловску 
школу, а да Олга Саничанин по својим решењима асо-
цира на ликовне елементе старих босанских стећака, 
чије мотиве носи у себи још од детињства, и баш то 
даје драж и изворност њеним радовима.

  Народно позориште Босанске Крајине, 
Бањалука 1963. године. 
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ДРУГА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА 

ЈОВАНА СПРЕМЕ 

Даме и господо,
другарице и другови,
цењени посетиоци,

Вечерас имамо ретко задовољство да свестрано 
упознамо дело једног комплетног уметника. Почео је 
као песник, а када су „речи замрле“ повео је разговор 
са бојама безимених трава настојећи да проникне у 
тајне којима дугују своје спокојство. 

Решење унутрашњих немира, које није нашао у 
поезији, потражио је у сликарској палети, а она га је 
полако али сигурно одвела на границу стварности и 
снова. Урођена потреба да се у свему открије суштина 
нагнала га је у ковитлац експеримента из кога су из-
расле анализе визуелних односа из којих ће касније 
саткати своју сликарску визију савременог света.

Песник је осетио да су „снегови замели све путеве 
до људи”, сликар је кренуо да изналази нове. Откривао је 
лепоту урбаног пејзажа, одгонетао линију женске руке и 
проницао у тајне људског израза. Уживао је у откривању 
обиља лепоте и истовремено страховао за њу. Тај страх 
је створио визију нежељене, али могуће будућности – 
будућности која значи негацију свега интимног и људски 
топлог, али не и негацију стремљења ка вишем. 
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Метални скелети птица, спаљених на овој изложби, 
као да пркосе катастрофи, па ипак, у сенци прометејске 
ватре, чији се пламен вечерас злослутно надвио над ле-
потом, делују и као мементо савременом човеку.

У ствари, ова изложба је судар лепоте људским 
духом оплемењеног пејзажа модерног града и визије 
остатака те лепоте којој прети уништењем сам њен 
творац – дух људски. Чули смо песника, па пођимо 
трагом његових речи како бисмо упознали и сликара.

На изложби која је конципована као перформанс, 
Спремине стихове, пре „званичног” отварања, говорио је 
глумац Адем Ћејван. Говорио их је осветљен запаљеним 
птичијим скулптурама, чији су скелети наставили да 
трају, као ликовни симболи људске егзистенције. С обзи-
ром на такав концепт отварања изложбе, текст отварања 
сам, мимо обичаја, написао, док је до обраћања публици 
са “Даме и господо”, дошло спонтано. Провоцирали су га, 
у ствари, Спремини стихови:

Посматрам вас сите себе и својих жена.
Ваша једина узбуђења су избегнуте окуке,
ваша једина достигнућа су пређени километри.
Пред вама унатрашке иду ваши подрепаши.

У својим Сјећањима Спремо пише да је то 
моје обраћање публици „било малтене политичка 
провокација“. Даме и господо је, сећа се он, „звучало за неке 
праволинијаше – скоро па (као) противрежимски повик”.

Дом културе, Бањалука 1964. године.
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ИЗЛОЖБА О ЗВОНИМИРУ ШУБИЋУ

Цењени посетиоци,

Изложба коју данас отварамо нема јубиларно 
значење – није везана за годишњицу Шубићевог 
рођења, за Сребреницу 1902.године или за годишњицу 
његове смрти, за сарајевски фебруар 1956. године па 
чак ни за датум његовог уласка у литературу, за при-
поветку Љуша и странице београдског Венца (1927).

Изложба коју отварамо није за овај град ни ру-
тинска културна манифестација која нуди спознаје 
о једној стваралачкој индивидуалности, она је део 
прошлости овога града – једна етапа његовог култур-
ног континуитета, коју Шубић својом активношћу 
повезује. Мали чиновник Фабрике дувана коме 
Политика редовито објављује приповетке, а издавач-
ка кућа Геца-Кон штампа једну за другом три књиге: 
Фазлића поток, Херој у папучама и Каљуга – појавио 
се већ 1931. године на страницама Књижевне Крајине 
са двема приповеткама „Обележена“ и „Роксанда“ да 
би одмах по оснивању часописа Развитак 1935. постао 
његов сарадник, а затим и члан редакције.

У скромном дому у Гундулићевој алеји бр. 1 по-
лемисао је Шубић са малограђанским менталитето 
пишући свој роман „Каљуга“ чије су се прве страни-
це појавиле у седмој свесци Развитка за 1935. годину 
под насловом „Скице из провинције“. У том истом 
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Развитку прочитао је Шубић и једну од првих оцена 
своје прве књиге Фазлића поток и објавио цео низ 
позоришних критика пратећи пуних пет година умет-
ничку активност новоосноване позоришне куће.

Иако су његова најзначајнија дела тематски и 
просторно везана за Сребреницу, коју у својим ро-
манима назива Ђурђевац, Шубић је инспирацију и 
грађу за неке своје значајније приповетке узео из наше 
средине. Например, у приповеци „Пред спомеником“ 
литерарно је уобличио све оне махинације које су пра-
тиле изградњу Кочићевог споменика у Бањалуци.

Према томе, отварајући ову изложбу позивам 
вас да не само у тоталу доживимо једну интересантну 
стваралачку индивидуалност, већ да се заједно под-
сетимо једног динамичног периода у културној про-
шлости града.

Дом културе, Бањалука 1974. године.
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КОЧИЋ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 

ПОЗОРНИЦАМА

Цењени посетиоци,

Поглавица једног афричког племена, који је тек у 
зрелим годинама спознао све тајне писмености, оста-
вио нам је занимљиво сведочанство о првом сусрету 
с књигом, у кући једног мисионара. „Полако сам до-
кучио”, приповеда спонтано тај домородац, „да знаци 
на страницама представљају речи ухваћене у клопку”. 
Та спознаја  га је мотивисала „да научи да одгонета 
те симболе и да те заробљене речи изнова ослободи у 
говор”. Ова исконска потреба да се реч озвучи и врати 
човеку, кроз векове је упућивала књижевне посленике 
на сцену, која је увек истинској поезији – без обзира на 
жанр – давала пуни смисао.

Петар Кочић, поникао на изворима усмене епске 
традиције, није се могао помирити с тим да његова на-
дахнута песничка реч заувек остане заробљена између 
корица књиге, препуштена читаоцу – да је индиви-
дуално ослобађа за своје потребе, већ је сам прибе-
гао драматизовању својих дела (Суданија), односно 
писању епских дијалога намењених сцени (Јазавац 
пред судом). Кочић – трибун осетио је потребу за 
медијем који ће стално његове речи поново враћати 
говорењу, враћати људима. Потражио га је и нашао у 
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позоришту. Иако није познавао законе драматуршке 
вештине и тајне позоришне игре, Кочић се одржао на 
сцени јер је његово, епски уобличено казивање, носи-
ло у себи драмски набој „милијуна”, па су га милиони 
прихватили.

Од оне бечке вечери када је у Зори – друштву на-
ших студената – први пут сам изговорио речи Давида 
Штрпца, Јазавац пред судом стално је присутан у на-
шем позоришном животу. Нешто касније придружила 
му се Суданија, а у новије време и бројне драматизације 
осталих приповедака. И десило се чудо које то, у ства-
ри, и није: Јазавац пред судом – једино Кочићево дело 
писано за сцену – у најширим слојевима постало је си-
ноним за овог изразитог приповедача. Позориште као 
масовни медиј учинило је своје. Оно је испунило пиш-
чева надања враћајући кроз деценије његову реч наро-
ду из кога је поникла. О том друговању југословенских 
позоришта с Кочићем казује ова минуциозно и ин-
вентивно направљена изложба, са којом почињемо VII 
позоришне игре, идући у сусрет Кочићевом јубилеју.

Отварајући изложбу, желео бих да се захвалим 
њеним ауторима за ову интересантно направљену па-
нораму Кочићевог присуства на нашим сценама.

Јајце,  1977. године.
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 

40-ГОДИШЊИЦЕ УМЕТНИЧКОГ 

РАДА ЖИЖЕ МАЖАР

У контакту са вама осетих потребу да уобичајени 
начин обраћања: Другарице и другови заменим 
адекватнијим за ову прилику:

Драги поштоваоци уметничког дела Жиже 
Мажар,

Глумачки позив вишеструко је парадоксалан. 
Глума је, на пример, аудио-визуелна уметност чије 
је основно изражајно средство говор, па ипак, она о 
себи, по правилу, оставља само визуелни траг. Фотос 
је још увек једини визуелни докуменат о неком позо-
ришном чину. Истина у констелацији једне јубиларне 
изложбе, каква је ова, он има и функцију агенса. У 
конкретном случају позоришни фотоси подељени у 
четири скупине имају за циљ да нас, Жижине савре-
менике, подсете на њен изузетан глумачки опус настао 
на бањалучкој сцени у протекле три деценије. А она 
је у наше позориште дошла као формирана глумица, 
о чему речито говоре и фотоси из Ђукићевог филма 
Језеро, па је већ у првих неколико година остварила 
низ значајних ликова на којима се заснива цео њен 
глумачки опус. Подсећам вас да су тада настале три 
Шекспирове хероине: Офелија, Ђулијета и Дездемона, 
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али и значајни ликови савремене домаће драматургије: 
Маринковићева Глорија, Торкарова Галина Шанц и 
Матковићева Нина Карас. Из тог спрега класичног и 
савременог, домаћег и страног настала је импозант-
на галерија од 83 лика која ће вечерас бити обогаћена 
за још једно име. Честитајући Жижи јубилеј, на који 
смо сви поносни, изражавам жељу да у догледној 
будућности на истом овом месту прославимо и њен 
стоти лик на сцени крајишког позоришта.

Жижа хвала ти за сву лепоту коју си нам 
пружила!

Народно позоришт Босанске Крајине, 
Бањалука 1984. године.
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ЗОРАН ЛЕШИЋ: ТЕАТАР ИЗБЛИЗА

Цењени посетиоци,

Позоришна фотографија крије у себи и један па-
радокс. Она је била и остала најаутентичнији траг о 
представи, али та аутентичност често је обрнуто про-
порционална њеној вредности по себи. Наиме, када по-
зоришна фотографија и сама постане уметност, њена 
документарност се смањује. Зоран Лешић свестан је 
ове замке, па настоји да је избегне. Он познаје оба 
медија: и фотографију и позориште, а преокупација 
му је да средствима првог изрази неке суштинске осо-
бине другог. На фотографији, која је по природи ста-
тична, Лешић сугерише динамику позоришног чина: 
било да мултиплицира ликове или да продуженом 
експозицијом дочарава покрет. Глумачка остварења 
сугестивно даје у простудираним портретима ликова, 
а суштину представе настоји да презентира ефектним 
фотосом једне од карактеристичних сцена. У сва три 
случаја он успева да позоришну фотографију дигне 
на ниво уметности и да јој при том не одузме потреб-
ну документарност. Чини ми се да је то, уз завидан 
технички ниво, главна особина експоната који нас 
окружују. Уосталом, проверите!

Музеј IVX ЗОИ, Сарајево, 1984. године.
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ДРУГА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА 

ИВАНА ШТРАУСА

Цењени посетиоци,

Морам вам рећи да нас, Штраусове исписнике 
и пријатеље, није изненадио ни један његов успех, јер 
смо у првим поратним годинама били сведоци његове 
чудесне креативности, способне да од малих, обичних 
ствари – какве су, на пример, ђачке зидне новине – 
направи прворазредну атракцију. Па, ипак, када сам 
са задовољством прихватио да отворим његову другу 
самосталну изложбу, наметнуло ми се питање: шта 
рећи суграђанима, посебно шта рећи архитектима о 
Ивану Штраусу и то након исцрпне, фино структу-
ралистички мишљене студије Неџада Курте, која је 
штампана као предговор изложбеном каталогу? И 
пошто се аутор поменуте студије бави архитектон-
ском логиком његовог дела, одлучио сам да се вече-
рас пред вама запитам: шта Штраусове неимарске за-
мисли чини аутентичним уметничким остварењима, 
односно, на који је начин у његовим пројектима изра-
жен онај субјективни, за умјетност тако битан однос 
према темама којима се бави унутар конкретних 
архитектонских задатака? Наравно, и сам избор ар-
хитектонских задатака – поготово када се ради о при-
паднику „натјечајне” генерације, како је назива писац 
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предговора изложбеном каталогу – може нас прибли-
жити одговору на постављено питање. А Штраусова 
преокупација су музеји, позоришта и библиотеке, али 
и зграде енергетских и комуникационих центара као и 
пребивалишта модерних номада – хотели. Не откри-
ва ли овакав избор тема његову запитаност о улози 
традиционалне културе у савременој цивилизацији? 
А можда и настојање да се успостави континуитет, 
јер категорија ново подразумева категорију старења. 
Свестан сам да овако скициран проблем, ма колико 
био провокативан, превазилази оквир једног отварања 
изложбе, па ћу покушати да своја размишљања о њему 
покажем на једном примеру.

Чини ми се да Штраус избором облика дефини-
ше свој став према теми коју му изабрани архитектон-
ски задатак намеће, а затим њиховим постулирањем 
настоји да је осмисли. На такав закључак упућује и 
чињеница да у његовим пројектима, по правилу, доми-
нира једна форма која се мултиплицира и поред дено-
тативног има и конотативно значење, тј. она изражава 
функцију објекта, али сугерише и ауторско виђење 
теме. Познајући Штрауса, сматрам да није случајно да 
у два пројекта који обрађују тему музеј доминира круг. 
Зар музеј није последње уточиште ствари, последња 
станица сваког циклуса на спирали људског прогре-
са? Не приближава ли се зато Музеј ваздухопловства 
у Београду скулптури која подсећа на споменик, а 
Музеј Револуције у Љубљани сакралном објекту? У 
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томе је, вероватно, разлог да Штраусове архитектон-
ске творевине доживљавамо као примарна уметничка 
остварења и да смо склони назвати их функционал-
ним структурама. Уосталом, уверите се сами.

Галерија ликовних уметности, 
Бањалука 1986. године.
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 200-ГОДИШЊИЦЕ 

РОЂЕЊА ВУКА КАРАЏИЋА

Цењени посетиоци,

Шта у једној пригодној ситуацији рећи о Вуку 
када је о њему написано толико радова да би се мог-
ла направити посебна, не тако мала, библиотека? То 
питање које се наметнуло мени када сам прихватио 
да отворим ову изложбу, наметнуло се, вероватно, и 
њеним ауторима. Решили су га на сврсисходан начин: 
определили су се да направе илустровани животопис, 
заснован на пунктуалној композицији. Издвојили су 
неуралгичне тачке (датуме) из Вуковог живота и око 
њих груписали расположиву грађу. Тако је настала ова 
врло информативна изложба која поред дидактичког 
има и подстицајни значај, јер је Вуков живот толико 
карактеристичан за балканске културне прилике да га 
можемо схватити и као модел. Игнорисан од сопствене 
средине, Вук је морао добити европска признања да 
би га та средина прихватила. А кад га је прихватила, 
без његове жеље, одбацила је оне који су га крити-
ковали, а с њима све што је у књижевности пре њега 
створено. И тако нас је он увео у културну Европу, 
па ипак цивилизацијски удаљио од ње, и скренуо у 
воде непродуктивног народњаштва. Историју Јужних 
Словена није познавао, јер није била ни написана, али 
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је његова емпријска констатација: Срби сва три закона, 
схваћена као политичка намера. Наречен је, дакле, за 
српског хегемонисту иако га ужа отаџбина ни мртвог 
није радо прихватила. Никоме није било ни на крај 
памети да се у тој његовој формули крије (велика) ис-
тина да су нас увезене религије етички поделиле, а да 
је основа заједничка. Подарио нам је најједноставније 
писмо, па ипак ни након два века неписменост нисмо 
искоренили. А, како бисмо тек изгледали да нам је пис-
мо слично кинеском? То писмо пружа нам могућност 
да без тешкоћа уђемо у компјутерску еру. Хоћемо ли 
бар то искористити? Не знам! У то ћете се уверити 
ако пажљиво погледате експонате који нас окружују 
и препустите се слободним асоцијацијама. Изложба је 
отворена. Изволите!

Бањалука 1987. године.
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ИЗЛОЖБА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 

СЦЕНОГРАФИЈА КОЈЕ СУ БИЛЕ ИЗЛОЖЕНЕ 

НА КВАДРИЕНАЛУ 1987. ГОДИНЕ

Цењени посетиоци,

Дуго је у нашој свести сценографија била ли-
ковна дисциплина која има за циљ да дочара простор 
у коме се одвија драмска радња. Зато сам био не мало 
изненађен када сам прије тридесетак година у неким 
развијеним театарским срединама доживео да публи-
ка прво пљешће сценографији. Тих далеких шездесе-
тих година на савезној изложби ликовних уметности 
СССР-а, у време када се на сликама и скулптурама још 
увек осећала соцреалистичка наративност, павиљон 
сценографије нудио је прави ликовни доживљај. 
Тада сам почео да наслућујем да сценографије, оне 
највредније, не илуструју представу, већ ликовним 
обликовањем сценског простора исказују њену идеју. 
Према томе, успеле сценографске скице спадају у ау-
тентично сликарство, које, истина, није инспирисано 
животом него литературом. То су ми потврдили и ек-
спонати наших сценографа који су били изложени на 
Прашком квадриеналу 1987. године. Јесам ли у праву 
– проверите. Изложба је отворена.

Народно позориште, Сарајево 1988. године.
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ЈОВАН БАБИЋ: ЛИКОВИ   

Цењени посетиоци,
 
Када сам, пре неки дан, са Јовом Бабићем прегле-

дао експонате припремљене за ову изложбу, он ми је 
категорички рекао: „Ја нисам ни фотограф-уметник ни 
фоторепортер. Фотографија је мој хоби из дјетињства, 
а у новинарском позиву често сам се њоме користио, 
па је тако настала ова изложба”. Његова изјава није 
ме, наравно, спречила да уочим да су неки од фото-
портрета припремљених за изложбу успела уметничка 
остварења, али ме баш зато одредница новински, коју 
је Бабић уз њих ставио, потакла да покушам направи-
ти дистинкцију између уметничког и новинског фото-
портрета и открити услове под којима се она губи.

Фотограф-уметник, као и сликар, на портрету 
нуди своје, субјективно виђење личности коју фото-
графише, а то остварује, пре свега, углом снимања 
(ракурсом) и осветљењем. Насупрот њему, фоторе-
портер настоји да портретом понуди о личности што 
објективнију информацију, односно – уколико је тачна 
варијација на Декарта: глумимо, дакле, постојимо, коју 
прави један Крлежин лик у Артеју – настоји да на пор-
трету понуди личност без друштвене маске или да ту 
маску учини видљивом. У првом случају он открива 
карактер, а у другом изражава иронијски однос пре-
ма човеку кога фотографише. Да би то постигао мора 
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познавати могућности камере и имати способност да 
осети тренутак када је треба активирати. А и за то је 
потребан таленат.

Јован Бабић, као новинар, са својим саговорни-
цима комуницира увек очи у очи, а камеру, која му је 
обично при руци, активира кад примети да се саговор-
ник опустио – престао да игра своју животну игру и 
постао оно што, у ствари, јесте. Зато су његови фото-
портрети прворазредне информације о личностима 
које приказују. Ако сте се стицајем околности нашли 
пред објективом његовог фото-апарата, задржите се 
пред својим портретом и проверите јесам ли у праву. 
Прихватите то као игру и лишите се самољубља, па 
ћете видети да Бабић успело пребире по нама и своди 
нас на оно што јесмо. А, то је, ипак, уметност.

Дом културе, Бањалука 1988. године.
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САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА 

ЈОСИПА ГРАНИЋА

Цењени посетиоци,

Природа – тачније пејзаж већ годинама је једина 
преокупацијa Јосипа Гранића. На својим пастелима он 
испитује макро и микро структуре предела, трагајући 
тако за смислом свог афинитета према њима. Чини ми 
се да нећу погрешити ако експонате који нас окружују 
типолошки поделим на синтетичке, односно глобалне, 
и аналитичке пејзаже. Први су настали из потребе да 
се проникне у склоп целине (крајолика) и тако учини 
видљивим генератор атмосфере која га привлачи, а 
други су плод настојања да се открију карактеристич-
ни елементи материје објеката виђених на пејзажу и 
да се они транспонују у ликовно релевантне знаке за 
објективирање властитих немира. И док је у првом 
случају предео на слици препознатљив, у другом прела-
зи у апстрактну композицију која одражава Гранићеву 
запитаност пред конкретним појавама природе.

Посебну пажњу привлачи чињеница да је од 
бројних знакова дедукованих из природе на његовим 
пастелима најфреквентнији онај који је изнедрио чо-
кот, трс или крга како се, не случајно, назива у неким 
нашим крајевима. Засукано-заузлана структура крге 
указала му се као својеврсна метафора живота, па јој 
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он на слици увек супротставља хоризонт, али хори-
зонт као детаљ, као опредмећење сна или идеје која 
уноси смисао у закучасти реални свет.

За сликарски језик Јосипа Гранића посебан 
значај имају боје. Али, он нема своју колористич-
ку гаму већ осећања и идеје исписује односима боја 
који су код њега непредвидиви. Иако је крга у раз-
личитим ликовним модалитетима постала заштитни 
знак најновијих Гранићевих пастела, они ипак одишу 
лакоћом, јер се сликар не грчи пред природом, он са 
њом фамилијарно ћаска. За њега стварање није мука 
него уживање које преко својих дела преноси и на нас. 
Препустимо му се, то ће нас оплеменити.

Дом културе, Бањалука 1989. године.
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ДРУГА САМОСТАЛНA ИЗЛОЖБA 

ДУШКА МОМЧИЛОВИЋА  

Цењени посетиоци,

Душко Момчиловић цео живот посветио је но-
винарству и уметничкој фотографији. Као новинар 
остварио је сусрете са многим занимљивим људима, а 
као мајстор фотографије истраживао је њене изражајне 
могућности да би открио модус како да је приближи 
графици. Привлачио га је говор светлости и сенке, као 
и лепота облика откривених тамо где их није очекивао: 
на пијаци или на паркингу бицикла. Није одолео ни из-
азову људског тела: фотографисао га је у разним позама, 
из различитих углова да би остварио фото-акт на коме 
се еротско гаси у естетском складу облика. 

Момчиловић је дуго експериментисао, али као 
самостални репортер никада није напуштао изворну 
фотографију. И што је време више пролазило, почео је 
да схвата да се уметничка фотографија, опонашањем 
сликарских (ликовних) техника, удаљава од свога 
бића. То га је мотивисало да се врати репортерским 
фото-записима и међу њима потражи оне који се, као 
субјективне слике света, дотичу неких универзалних 
истина и тако (тиме) производе естетски доживљај. 

Резултат таквог претраживања властите про-
шлости је и његова 22. самостална изложба, на којој се 
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јавности представио са фотографијама-портретима. 
Она у себи складно сједињује оба његова животна по-
зива: искуство репортера са креативношћу мајстора 
фотографије, а изложени експонати, појединачно, 
откривају Момчиловићево неконвенционално виђење 
бројних суграђана. Своју представу о њима, у складу са 
изворним могућностима фотографије, остварио је, ма-
хом, спољним средствима: амбијентом у који су смеш-
тени, одећом у којој су фотографисани, положајем у 
којем их је камера ухватила и другим карактеристич-
ним детаљима или инсигнијама. 

На Момчиловићевим фото-портретима само је 
израз лица потпуно објективан и као такав потврђује 
или оповргава његову представу о личностима које 
фотографише, производећи, у оба случаја, снажан 
утисак.

Бански двор, Бањалука 1990. године.
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ИЗЛОЖБА МЕЛАНЕЗИЈСКЕ ЗБИРКЕ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БАЊАЛУЦИ 

 Даме и господо,

У овом времену разноврсних дезинтеграција и 
затварања Музеј Босанске Крајине приредио је значајну 
изложбу, која нас подсећа да културе (има ли та реч уоп-
ште множину?) не признају ни просторне ни временске 
границе и да су путеви њиховог прожимања непредви-
диви. Захваљујући радозналости два мисионара-трапи-
ста: Mthias-a Folger-a и Aloys-a Bley-a, како можемо про-
читати у изложбеном каталогу, предмети материјалне 
културе далеке Меланезије доспели су у наш Музеј, али 
су до ове изложбе, на жалост, чамили у његовим депо-
има. А, једно је сигурно: сви за културу или историју 
културе значајни народи били су отворени за утицаје 
извана и тако остварили синтезе универзалних вред-
ности. Шта би, на пример, не само у материјалном већ 
и у културном смислу била Шпанија без Кордобског 
калифата или Енглеска без својих колонија?

Предмети материјалне културе далеке 
Меланезије постали су нам овом изложбом бли-
ски, јер нам је омогућено да их упоредимо са својом 
прошлошћу, да уочимо сличности и разлике, односно 
оно што је заједничко (универзално), али и оно што је 
специфично наше или њихово.
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Музеје обично доживљавамо као чуваре стари-
на, али они могу бити и врло живе установе. Оваквим 
изложбама, понуђеним у правом тренутку, могу чак 
утицати на текућа збивања. Наравно, из другог плана 
– како то чини култура у целини. 

Народни музеј Босанске Крајине, 
Бањалука 1990. године.
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ИЗЛОЗБА У ЗНАК СЕЋАЊА НА 

ДРАГУ РАДОВАНОВИЋА (1917 – 1991) И 

ДУШАНА СИМИЋА (1930 – 1961)   

Цењени посетиоци,

Ова изложба – омаж има двоструки смисао. 
Подсећа нас на две личности значајне за развој ли-
ковног живота у Бањалуци: на Драгу Радовановића, 
који је као директор Дома културе широко отворио 
врата те куће свим ликовним уметницима Југославије 
и тиме допринео подизању ликовне културе у на-
шем граду, и на Душана Симића, који је пре 35 годи-
на, са приређивачима ове изложбе, као члан групе 
Четворица, довео у питање соцреалистичко гледање 
на сликарство. Међутим, Ћурић, Мисирлић и Штаљо 
– опредељењем да уз своје најновије радове изложе и 
пет слика из заоставштине Душана Симића – желе-
ли су да покажу и актуелност заједничких почетака. 
Симићеве слике, настале пре више од тридесет година, 
не одударају од њихових најновијих остварења. Они 
су, истина, усавршили ликовну технику и, упознавши 
боље себе, проширили и продубили тематику, али је 
уметнички проседе, израстао на побуни индивидуа-
лизма против соцреалистичких шаблона, остао исти.
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Фрагменти Мисирлићевог циклуса Улица баве се 
динамиком ограниченог људског трајања; на сликама 
започетог циклуса: Доба старости, Штаљо колоритом 
открива духовну раскош која прати физичко посртање; 
а Ћурић, опседнут реком као метафором трајања, у 
најновијем циклусу: Обале Врбаса остварује колори-
стичку синтезу загонетне дијалектике живљења.

 По својим преокупацијама они су блиски, али 
им то не смета да сачувају своју стваралачку инди-
видуалност, која их чини препознатљивим. Дакле, за 
три и по деценије, колико је прошло од кад сам у овом 
здању отворио њихову другу – од власти инкримини-
сану изложбу – ништа се битно није изменило. А то је, 
неоспорно, квалитет.

Дом културе, Бањалука 1991. године.
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ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ТОМИСЛАВА 

ДУГОЊИЋА ПОВОДОМ ОТВАРАЊА 

ГАЛЕРИЈЕ  ЦРНА ТАЧКА 

ДАВОРА ЉУБИЧИЋА

Цењени посетиоци,

Црна тачка, назив је неконвенционално схваћене 
покретне (мобилне) галерије Давора Љубичића до 
чијег креативног смисла можемо доћи само анализом 
насловне синтагме и опредељењем њеног аутора да је 
отвори изложбом малопознатих цртежа из богате ли-
ковне заоставштине Томислава Дугоњића.

Носилац значења насловне синтагме је реч  
тачка, а тачка је, по оном што знамо из математике 
(геометрије), пресек двеју линија. Она је занемарљиво 
мала, па се обично каже да се не простире ни у једном 
правцу. Иако линију не можемо дефинисати као низ 
тачака, на свакој, па и најмањој линији, налази се 
бесконачно много тачака. Може се, дакле, рећи да је 
тачка бездимензионална, тј. својеврсна апстракција. 
А од оних безброј имагинарних тачака, које се 
подразумевају на свакој линији, најзначајније су ис-
ходишна и крајња, коначна или циљна. Та чињеница 
посебно је евидентна у писаној комуникацији, где је 
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тачка основни интерпункцијски знак који увек озна-
чава крај једне мисаоне целине, али и почетак следеће 
која јој је, по правилу, иманентна.

Поред граматичке и правописне тачке – о којима 
сам досад говорио – у механици се срећемо и са тзв. 
материјалном тачком. Како се природна тела састоје од 
великог броја честица, ради изучавања, њихова струк-
тура приказује се помоћу тачака малих димензија, од-
носно: материјалних тачака. Након ове констатације 
постаје јасно зашто је творац галерије Црна тачка 
на старту посегнуо за опусом Томислава Дугоњића. 
Наиме, Дугоњић је по свом средњошколском 
образовању техничар, почео је чак и да студира техни-
ку, што је неоспорно оставило траг у његовом ликов-
ном стваралаштву. Склон анализи, он је у једној фази 
свога рада настојао да помоћу “материјалних тачака” 
прикаже суштину “ограниченог света” сведеног на две 
основне теме: рупу и егзодус. Па ипак, чини ми се, да 
црна тачка, као својеврстан симбол уметничког савр-
шенства, у дубљем смислу повезује Давора Љубичића, 
творца ове индивидуалне галерије, са њеним првим 
излагачем, Томиславом Дугоњићем.

За Љубичића црна тачка, као амблем галерије, 
сугерише опредељење за неконвенционално као пу-
токаз освајања непознатог, а за Дугоњића тежња ка 
савршенству била је толико снажна да је на путу ка 
својој, индивидуалној црној тачци сагорео.

Бањалука 1992. године.
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СРПСКА МОДЕРНА УМЈЕТНОСТ 

ХХ ВИЈЕКА

Даме и господо,

Изложба која је пред нама представља пресек 
српске ликовне уметности ХХ века, направљен на осно-
ву фундуса Умјетничке галерије у Бањалуци, обогаћен 
са шест експоната из ликовне ризнице Приједора, који 
је изнедрио велики број српских сликара и вајара ХХ 
века. Иако је на располагању имала само депо једне 
релативно младе галерије, ауторица изложбе, госпођа 
Данка Дамјановић, успела је да дочара распон наше ли-
ковне уметности од Приједорчанина Пере Поповића 
до његовог саграђанина Весе Совиља. Све оно што 
није могла да покаже експонатима, допунила је у пре-
гнантном тексту чији је део објављен у изложбеном 
каталогу. Сликом и речи, она је децентно саопштила 
да су у српској ликовној уметности ХХ века присутне 
све струје познате у европској модерној и савременој 
ликовној уметности: од Поповићевог и Швракићевог 
импресионизма, преко Коњовићевог колористич-
ког експресионизма, до Милићевог надреализма и 
амбијенталне уметности Весе Совиља.

Ова изложба за нас није релевантна само по својим 
ликовним вредностима, већ и по томе што нас подсећа 
да су Крајишници, и по квалитету и по кавнтитету, дали 
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велики допринос српском сликарству ХХ века. На при-
мер, Јован Бијелић, један од најзначајнијих стваралаца те 
епохе, рођен је у Колунићу код Петровца; Приједорчани 
Перо Поповић, Тодор Швракић, Сретен Стојановић, 
Драган Митриновић, Бранко Миљуш, радован Крагуљ, 
Предраг Марјановић и Весо Совиљ утицали су у раз-
ним фазама на њено формирање; свој допринос дао је и 
Новљанин Стојан Ћелић, као и бањалучки ликовни круг: 
од Шпире Боцарића и Боже Николића па до савременог 
сликара и зографа, Љубомира Гајића.

Подсећајући нас на допринос Крајишника 
српској ликовној уметности ХХ века, ова изложба 
отвара деликатно питање: како се могло догодити да 
у једној од колевки модерне и савремене српске ли-
ковности нема довољно експоната (материјала) да 
се она презентује на адекватан начин? За ту неми-
лу појаву постоје најмање два разлога: систематска 
маргинализација Крајине од турске окупације па до 
авнојевске Југославије, а десетогодишњим прекидом у 
време постојања Врбаске бановине, и небрига Крајине 
према својим изданцима који су афирмацију потра-
жили изван завичаја. При томе не треба заборави-
ти да нам је маргинализација у време обе окупације 
мање наудила од оне у првој, а поготово у другој 
Југославији. Разлог томе је што је српско грађанство 
под окупацијама организовано радило на очувању 
своје националне духовности, док се у Југославијама, 
сматрајући их својом отаџбином, опустило.
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Али, и поред свих препрека, Крајина постепено 
престаје бити источница талената и постаје значајан 
ликовни центар: довољно атрактивна да све већи број 
својих уметника веже за себе. Зато је на овој генерацији 
обавеза да исправи грешке прошлости, односно да 
региструје с чиме располаже унутар крајишког кул-
турног простора, и да покуша да сабере расуто дело 
многих својих стваралаца који су афирмацију стекли 
изван Крајине. Надам се да неће требати предуго че-
кати на циклус ретроспективних изложби крајишких 
сликара и вајара из којих би резултирала аналитички 
направљена изложба ликовне уметности Крајине. За 
то је потребна сарадња, а не суревњивост крајишких 
градова, коју су подстицали колонизатори свих боја: 
од зелене, преко црно-жуте до црвене. Та сарадња је, 
ипак, коначно почела, па треба очекивати да ће крајине 
ускоро постати јединствен културни простор. 

Завичајни музеј Приједор, 
Приједор 1994. године.
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ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА МОМЕ КАПОРА  

Даме и господо,

У време уских специјалиста господин Момо 
Капор, као ренесансни l`uomo universale („свестра-
ни човек”), необична је појава. Академски сликар по 
образовању, а новинар по занимању, тај страствени 
путник присутан је безмало у свим сегментима кул-
туре: од музике до филма и телевизије, па ипак, он је 
превасходно писац и сликар. Али, ни у тим областима 
није га лако дефинисати, јер је оригиналан по томе што 
не тежи за оригиналношћу.

Животу, обично, прилази хедонистички и зато 
га привлачи свет младих, док официјелно друштво 
увек прима с благим окусом ироније. Као „свестрани 
човек” ( l`uomo universale) господин Капор је хумани-
ста и грађанин света, али онај прави који никада не 
заборавља своје корене.

Свестан ограничених могућности сваке умет-
ности, по правилу се изражава бимедијално: речју и 
сликом. Зато је знатан део живота посветио позориш-
ту, филму и телевизији. Цртежи који нас окружују, у 
ствари, су илустрације литерарних текстова, па би 
било најцелисходније посматрати  их симултано са 
записима које покривају (допуњавају). Они нас, уоста-
лом, уводе у једно књижевно вече, али ћемо их овај пут 
третирати као експонате самосталне изложбе, којој 
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би најбоље одговарао наслов Од гусала до Маргарете 
Јурсенар. Иако по броју експоната и њиховој селекцији 
ова изложба није репрезентативна већ камерно – 
спонтана, она открива многе од поменутих особина 
господина Капора.

Урбани млади људи, наравно, оба пола на из-
ложеним цртежима делују као антички ликови 
ослобођени класицистичке уштогљености. У немирној 
игри линија, којима су реализовани, сабијена је њихова 
неутољива жудња за животом. За разлику од урбаних 
ликова, људи из народа, као њихово исходиште, дати 
су статично. Линије на цртежима су смирене, а њихова 
снага исказана је у положају тела. То се нарочито одно-
си на ликове с невесињским пушкама уз које је дат 
запис: „Ми смо одавно варница”. Иронија је присут-
на на цртежима: Инвалид с кесом Малбороа у руци и 
Полумртва природа  с половним Пегазом.

Овај последњи цртеж можда је и најзанимљивији 
са становишта Капорове поетике или, прецизније, 
његовог односа према стваралаштву уопште, па, на-
равно, и свом. Господине Капор, није ли тако?

Народно позориште Републике Српске, 
Бањалука  1994. године.
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ДУШКО МОМЧИЛОВИЋ: ОКТОБАР`69.

Даме и господо,

Наш саграђанин, Душан Момчиловић, својом 
24. самосталном изложбом фотографија – у овим апо-
калиптичним ратним временима – подсећа нас да је 
од разорног земљотреса који је 1969. године задесио 
Бањалуку, прошло већ четврт века. Као и на претходне 
две изложбе, аутор се и овај пут појављује у двострукој 
улози: искусног фоторепортера и мајстора уметничке 
фотографије. Као репортер подсећа нас на Бањалуку 
која је 27. октобра 1969. године нестала у рушевинама, 
на време у коме су жељезнички вагони, приколице и 
шатори заменили срушене објекте, али и на зачетак 
нових градских четврти. Многи од вас препознаће 
на изложеним фотосима уздрману зграду гимназије, 
коју смо свим силама настојали да сачувамо, јер је 
била угаони камен прерастања Бањалуке у културни 
центар. Нисмо, нажалост, успели. И минери су учи-
нили своје. Изложени фотоси подсетиће вас на многе 
објекте који су неповратно ишчезли, а међу њима је и 
порушени Титаник, како смо годинама злокобно на-
зивали зграду чије ће рушевине постати медијски знак 
бањалучког земљотреса, а око две деценије стајала је 
на данашњем простору Боске. Објекте на најуспелијим 
фотосима најчешће нећете успети да идентификујете. 
Њих је Душан Момчиловић, као мајстор уметничке 
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фотографије, претворио у универзалне симболе стра-
вичне катаклизме, који својом изузетном ликовношћу 
остављају пустош у души. Један од тих експоната до-
био је прву награду на југословенском конкурсу чија 
је тема била Земљотрес у Крајини.Ради се о сруше-
ном индустријском димњаку у Залужанима, који је 
стихија претворила у испретурану гомилу грађе. На 
њеном врху, као контрапункт разорној моћи природе, 
уздиже се силуета усправљеног човека. Фотоси овога 
типа одредили су концепцију изложбе, која сугестивно 
дочарава разорну моћ природе, али и неуништивост 
живота. Таква порука у овим апокалиптичним данима 
рата улева наду која нам је неопходна да истрајемо 
на путу националне голготе. Изложба је отворена! 
Проверите, молим вас, моје речи.

Бански двор, Бањалука 1994. године.
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ИЗЛОЖБА ГРАФИКА 

ЗОРАНА БАНОВИЋА

Даме и господо,

Приједор је, неоспорно, непересушно врело 
српске ликовности. Имали смо прилику да упоз-
намо плејаду значајних стваралаца: од Поповића и 
Швракића до сликарске породице Совиљ, а вечерас 
нам Умјетничка галерија у Бањалуци омогућава да 
комуницирамо с графикама младог приједорског 
умјетника, Зорана Бановића, за кога директор Галерије 
малочас оправдано рече да је велика нада наше гра-
фике. Ову, његову другу самосталну изложбу – прва 
је одржана у Београду 1992. године – могли бисмо 
насловити: Зачудни свет структура, јер је на изло-
женим графичким листовима понуђено системат-
ско истраживање структуре материје и ликовних 
могућности њеног представљања.

Господин Бановић прво бележи макрострукту-
ре: пејзаж, брдо, камен и пањ, да би на њима фиксирао 
релевантне (кључне) детаље које на следећим графич-
ким листовима рашчлањава. У потрази за сложеном 
структуром материје, он се служи различитим поступ-
цима. Помоћу цртежа открива раскош микро облика 
и чини их видљивим, безбојним (белим) пластичним 
отисцима, испитује њихове односе, а употребом боје 
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– претежно смеђих тонова који асоцирају на мајку 
Геу – осмишљава тај зачудни свет и тако га чини не 
само разумљивим него и лепим, односно естетски ре-
левантним. Употребом боје његови графички листо-
ви излазе из фазе експеримента и улазе у сферу зреле 
уметности.

Иако је прва самостална изложба господина 
Бановића одржана у Галерији Плави јахач – што асо-
цира на Минхен, Ленбахсхаус, Кандинског и његову 
слику Blaue Reiter, иако се колористички презентиране 
структуре намећу као апстрактне композиције, оне су, 
у ствари, плод микро реализма. Обратите пажњу на 
графику Пањ. Ако у машти увећате ма који сегмент 
њене фактуре, постаће вам јасно да су сви експонати 
реалистични. Покушајте! Тако ћете најлакше провери-
ти моје речи, а графике господина Бановића биће вам 
разумљивије и ближе.

Галерија ликовних умјетности 
Републике Српске, Бањалука 1995. године.
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ВЛАДИМИР КНЕЖЕВИЋ: 

МАСЕ И ПОВРШИНЕ 

Даме и господо,

Кад год сам прихватио понуду да напишем 
предговор каталогу неког сликара, или делу неког 
књижевника, увек бих од њега тражио да ми на ко-
начно уобличен текст да своје примедбе. На питање 
упућено г. Кнежевићу да ли мој предговор каталогу 
изложбе Масе и површине одражава суштину његовог 
стваралаштва и шта, по његовом мишљењу, у тексту 
недостаје, он је одговорио: „Волео бих да сте употре-
били и реч ентропија”. А та реч означава количину 
енергије која се у затвореним физичким системима, 
какав је свемир, не претвара у рад. Ентропија се вре-
меном повећава па неки научници сматарју да ће то 
довести до тзв“топлотне смрти” свемира, јер ће доћи 
до изједначавања свих темепература.

Пошто сам свој предговор каталогу завршио 
констатацијом да је г. Кнежевић изградио личну ликовну 
терминологију, уверен да она води ка суштини његовог 
стваралаштва, покушаћу да овом приликом успоставим 
везу између изостављене речи ентропија и ликовне 
терминологије којом се господин Кнежевић служи.

Није случајно да он своје слике назива ра-
довима. У том термину крије се идеја да се део 
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стваралачке енергије претвара у рад, чији је про-
дукт слика, и то слика као опредмећени рад. А како 
је уметност по својој природи миметична и како је, 
по Кандинском, стварање дела исто што и стварање 
света, онда је логично што господина Кнежевића про-
гони идеја ентропије. У свом ликовном дијалогу са 
бесконачношћу и вечношћу, он је дошао до сазнања 
да естетска вредност једног сликарског опуса зависи 
од тога колико се стваралачке енергије њеног аутора 
претворило у рад.

Пошто господин Кнежевић уметност 
изједначава са радом, јер се само радом постиже и 
артистичко савршенство, без кога нема великог дела, 
он сматра да су у ликовној уметности сва средства 
дозвољена. За њега нема сликарских и несликарских 
алата, сликарских и несликарских боја или носача 
рада, како он назива подлоге за слике, сугеришући тим 
термином да подлога није само објекат већ активни 
фактор ликовности.

За уобичајени термин фактура дела господин 
Кнежевић употребљава реч текстура који, како сам у 
предговору каталога навео, означава и распоред стења 
у земаљској кори, а тај распоред је једна од битних 
инспирација господина Кнежевића.

Иако није сликар по образовању, он је оваквим 
схватањем уметности све подредио раду који му је 
омогућио да постигне ликовну зрелост. У томе му је, 
наравно, помогла и средина у којој ствара. Приједор 
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је био и остао једно од најзначајнијих исходишта мо-
дерног српског сликарства. Нажалост, тога још није 
свесна модерна културологија, а зато је превасходно 
крива крајишка скромност. Дакле, морамо је се, што 
пре, ослободити.

Ars media, Приједор 1998. године.
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СЛОБОДАН МИЛЕУСНИЋ:  

ДУХОВНИ ГЕНОЦИД 

Даме и господо,

Аутор изложбе, господин Слободан Милеуснић, 
записао је у Каталогу да “уништавање српског цркве-
но-уметничког и историјског блага скоро да од 1941. 
године није ни престајало”. Зато ћу отварање почети 
присећањем шта се на простору, где се данас налази 
Музеј РС, догодило 1941. године.

Немачка бомба погодила је 12. априла Храм 
Свете тројице и оштетила олтарску апсиду. Прва 
комисија прегледала је грађевину и утврдила да се 
оштећење може поправити, али је друга комисија, по 
жељи хрватских власти, сугерисала рушење из „без-
бедносних” разлога. И да би цинизам био потпун, при-
ликом поделе сведочанстава  гимназијалцима – здање 
те школе до земљотреса 1969. године налазило се на 
месту данашње зграде Музеја РС – ученици виших 
разреда (од IV до VIII) српске и јеврејске национал-
ности постројени су у гимназијском дворишту и до-
ведени да руше Храм Свете тројице.

То успело остварење сакралне архитектуре грађено 
је полако, у складу са материјалним могућностима бо-
гоугодних српскоправославних житеља Бањалуке. На 
унутрашњем уређењу Храма радили су најбољи српски 
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сликари ХХ века, поред осталих и Јован Бијелић. А сва та 
лепота нестала је за свега неколико дана, да би на почетак 
обнове чекала преко 60 година.

Ако након ове немиле приче поново погледамо 
српске светиње, које су од доласка КФОР-а на Косово и 
Метохију порушили албански терористи, и присетимо 
се Ракићеве песме Симонида, мораћемо констатова-
ти да је господин Милеуснић беневолентно одредио 
1941. као почетак перманентног уништавања српског 
црквено-уметничког блага. Све је то почело знатно 
раније, о чему сведоче стихови Ракићеве Симониде:

Ископаше ти очи, лепа слико!
Вечери једне, на каменој плочи,
Знајући да га тад не види нико,
Арбанас ти је ножем избо очи.

Али, дирнут руком није хтео
Ни отмено ти лице, нити уста,
Ни златну круну, ни краљевски вео,
Под којим лежи коса твоја густа.

Застао сам на крају првог стиха, друге строфе, 
јер постоји и друга верзија у којој је аутор, уместо речи 
хтео, употребио реч: смео, која адекватније одражава 
психолошко стање деструктивца, који пред лепотом 
осети страх, али га то, по правилу, не спречава да на-
стави своје рушилачко оргијање.



Данас, о бешчашћа, потомци оних који су 
деценијама рушили српске светиње – можда, баш 
зато што су се очеви пред њима осећали ништавни 
– захтевају од Срба да затраже опрост што су их у 
последњој деценији ХХ века спречили да некажњено 
наставе културни и људски геноцид.

Херберт Спенсер је једном приликом рекао: 
„Све разумети значи све опростити”. Погледајте по-
ново изложене експонате и проверите можете ли их 
разумети. Ја не могу! Изложба је отворена.

Музеј Републике Српске, 
Бањалука 2000. године.
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ДУЧИЋ И ТРЕБИЊЕ

Даме и господо,

Дучић је волео своје Требиње. Оно је било његова 
породица којој је поклањао уметничка дела патриотске 
и естетске вредности. Између два светска рата подарио 
му је два споменика: Споменик Његошу, рад вајара Томе 
Росандића 1934. и 1938. године. Споменик ослободио-
цима, направљен по његовој замисли, на који је уклесао 
последњу строфу своје песме „Химна победника“:

Само буктињама збори се кроз тмине;
У зрцалу мача будућност се слика;
Преко палих иду пути величине;
Слава, то је страшно сунце мученика.

Али, та силна љубав према Требињу није пому-
тила његов однос према осталим деловима Српства. 
Пишући о Шантићу, он је Мостар назвао градом сун-
ца и с пуно топлине изнео мишљење да је у једном 
тренутку доживео славу старог Дубровника. Осим 
тога, био је свестан традиционалних устаничких веза 
Крајине и Херцеговине, био је свестан да су пуцњи 
херцеговачких устаника најснажније одјекивали у 
Крајини и обрнуто.

Листајући Врбаске новине  нашао сам да је 
Дучић 23. и 24. августа 1933. године - као туриста – 
боравио у Бањалуци, граду који је многе Требињце, 
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избегле од турске одмазде, примио раширених руку, 
што су му они вратили искреном љубављу и несебич-
ним ангажовањем у његовом развоју. Мотивисан том 
узајамношћу руски конзул у Сарајеву, Александар 
Гиљфердинг, написао је 1857. године да Требињци 
у Бањалуци „чине једну малу колонију (...) и 
представљају аристократију своје врсте у односу на 
остало православно становништво града”. Зато није 
чудо што је Дучић 1941. године Врбас изабрао за сим-
бол српског страдања од оних са којима су Срби 1918. 
године несебично поделили своју победу. У песми 
„Врбас“ он пева:

Носи, реко српска, крв невиних жртви:
адосне победе хероји нам даду,
Али страшну правду извојују мртви.

Он ће у тим крвавим временима дићи свој глас 
и против настојања избегличке Владе у Лондону да 
заташка злочине Независне Државе Хрватске и да 
заједништво џелата и жртава прикаже као једини пут 
у будућност. Пошто је ту мисао први изговорио његов 
пријатељ Милан Грол, министар у избегличкој Влади, 
он у писму од 17. априла 1942. године, моли Радоја 
Кнежевића,професора француског језика и пучисту, 
да убеди Грола да одустане од идеје једног пута, јер је 
„то, по дефиницији, само пут очајања”, каже Дучић.

А 1943. године – када ће разочаран напустити 
овај свет – Дучић је написао песму: На обали Неретве 
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и тако указао да су Хереговина и Крајина у Другом 
светском рату, не знам по који пут, поделиле исту суд-
бину. Он се обраћа Неретви, слично као њеном брату 
Врбасу две године раније, и каже:

А данас сва румена од крви детиње,
Течеш у море песме и мит о царима;
Заједно стрељаху овде људе и светиње,
Траг су брисали овде новим и старима.
 
Имајући на уму све што сам изговорио, потајно 

сам се надао да ће се Дучић из туђине у своје Требиње 
вратити преко Бањалуке и тако, још једанпут, сим-
болично повезати два пола западног Српства, чију је 
блискост осећао као ретко ко. То се, нажалост, није 
догодило. Зато ову изложбу о њему, коју је приредио 
Музеј Херцеговине, треба схватити као физички по-
вратак Дучића у наш град, који његов дух никада није 
напуштао.

 Музеј Републике Српске, 
Бањалука 2001. године.
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УЧЕШЋЕ КРАЈИШКИХ ДОБРОВОЉАЦА 

У ОСЛОБОДИЛАЧКИМ РАТОВИМА 

1912-1918

Даме и господо,

Захваљујући великом визионару, Растку 
Немањићу, и косовском миту српски народ се врло 
рано конституисао као нација. Светосавље је постало 
исходиште наше духовности, а косовски мит – коме је 
иманентна идеја свесне жртве – постао је уточиште у 
кризним ситуацијама. Ова два ослонца повезивала су 
нас кроз векове. И када смо били подељени, остајали 
смо јединствени и препознатљиви у свим деловима 
света и у свим околностима.

Баш зато, када би се нешто догодило у једном делу 
српства, рефлектовало се у свим његовим крајевима. 
То најбоље илуструје XIX век, за који је везан и део 
ове изожбе. У њему су се догодила два српска устанка, 
који су утицали на успостављање нововекoвне српске 
државе, што је снажно одјекнуло у свим српским обла-
стима, посебно у Крајини и Херцеговини, као рубним 
областима српства. 

На пример, непосредно након Првог српског 
устанка, већ 1809. имамо Машићки буну, после које сле-
ди цео низ ослободилачких покрета, од поп Јовичине 
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буне, преко Пецијине до Босанскохерцеговачког 
устанка од 1875. до 1878. године. 

Поред ослободилачких покрета честе су биле и 
побуне исламизованог дела становништва, и то бего-
вата, који је био најреакционарнији друштвени слој у 
Турској Царевини. Он се, уствари, одупирао рефор-
мама које је Порта подузимала под притиском споља. 
Бегови се, наиме, нису могли помирити да раја има 
и основна људска права слична њима, коленовићима. 
Несхватајући њихову суштину, неисламизовано ста-
новништво их је често схватало као националне по-
крете, иако су, у суштини, били крајње реакционарни.

Нажалост, мада смо западњаке увек сматрали 
савезницима, дакле, пријатељима, ни они нису под-
ржавали српске устанке. Наполеон је чак инсистирао 
да Први српски устанак буде угушен. Али, он се, ипак, 
одржао док год га је Русија могла помагати. А после 
Наполеоновог слома одмах је избио Други устанак, па 
тако пут ка независној српској држави није био пре-
кинут. Штета је што смо на том путу правили грешке, 
које су нас скупо коштале. Крајње је време да се запи-
тамо зашто су наши преци гинули 1912. и 1913. године. 
Створили су македонску државу, а Македонци уме-
сто да им се захвале, оптужили су их за хегемонизам. 
Аустроугарски престолонаследник отишао је и корак 
даље. Покушао је да подели Србе. Та његова идеја ди-
ректно је дошла до изражаја у Велеиздајничком проце-
су 1915. Наиме, Владимир Ћоровић истиче да је на том 
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процесу био оптужен за велеиздају зато што је тврдио 
да су Срби у Босни и Херцеговини део српског народа 
који живи у Краљевини Србији. И поред таквог односа 
суседа Срби су, као народ, остали јединствени. И, мада 
је Југославија гледана са српског становишта, била 
озбиљан промашај, да није било српских ратника из 
свих крајева српства и Хрвати и Словенци би још дуго 
остали поробљени.

Недавно сам прочитао да људи два пута умиру: 
једанпут физички, када напуштају овај свет, а други 
пут кад оду у заборав. Овакве изложбе имају племенит 
циљ да они који су се жртвовали за свој народ не буду 
никада заборављени.

 Бански двор, Бањалука 2002. године.
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ИЗ ПОРОДИЧНЕ ЗБИРКЕ 

БОЖЕ НИКОЛИЋА

Даме и господо,

У мају 1958. године отворио сам у овом кул-
турном здању последњу самосталну изложбу слика 
господина Боже Николића. Била је то јубиларна из-
ложба поводом тридесетпет година уметничког рада. 
Наравно, чинило ми је част што је познати сликар, 
поред толико већ афирмисаних Бањалучана, поверио 
мени, као изразито младом човеку, ту пријатну дуж-
ност. Иако се радило о јубиларној изложби, она није 
била синтеза пређеног пута, већ почетак нове фазе у 
којој се Николић определио за темперу, намеравајући 
да, како се могло закључити на основу експоната, на-
стави истраживања у воденој техници, која је његовој 
лирској природи најбоље одговарала. Отварајући ту 
изложбу нисам ни слутио да ћу након непуних пет ме-
сеци, испред културних радника Бањалуке, говорити 
над његовим гробом.

Стваралачки пут Боже Николића прекинут је, 
дакле, у педесет и петој години живота. У том, рела-
тивно кратком периоду, по његовој процени, ство-
рио је око 2.000 слика и цртежа, које су се скрасиле 
по галеријама, јавним институцијама и приватним 
кућама, али су, нажалост, многе и заувек изгубљене.
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Као ученик Љубе Ивановића, Николић ни-
кад није напустио цртеж у оловци, чије су контуре 
видљиве и на многим акаварелима из доцнијег пери-
ода. По завршетку школовања у Београду, два летња 
распуста провео је лутајући, са својим професором, 
по Крајини, бележећи њене изражајне пејзаже и 
упечатљиве ликове које је изнедрила. Та Николићева 
преокупација присутна је и на овој изложби: Стари 
дуб и Глава Змијањца, које су послужиле као скице за 
његове доцније фигуралне композиције у акварелу и 
уљаној техници, од којих се нарочито истиче мону-
ментална уљана композиција: Сеоски сабор (Културни 
центар Бански двор).

Међу велика платна, рађена уљаном техником, 
спадају још два крајишка екстеријера из околине 
Бањалуке: Млинови (хотел Босна) и Пејсаж са млино-
вима (Скупштина града). Сва та остварења везана су 
за изворну крајишку традицију, лишену накнадних 
оријенталних натруха.

Ипак, највише сликарске домете Николић је 
остварио у техници акварела, за коју је пронашао и по-
себну подлогу, која му је омогућила да оствари лазур-
не пејзаже водених површина, на којима се реализам 
стапа са апстракцијом, али и амбијенталне и градске 
и сеоске средине, где се боја згушњава, а реалистички 
цртеж, чији се обриси често назиру, доминира.

Преласком, непосредно пред смрт, на темперу, 
Николић је настојао да синтетизује искуства стечена 
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у примени уљане и акварел технике, остајући при том 
веран воденој техници, која је његовом пориву да сли-
ка ствари у једном даху, најбоље одговарала. Да би де-
монстрирао све могућности нове технике, за коју се 
определио, он је на последњој изложби понудио раз-
новрсну тематику: од карактеристичних бањалучких 
екстеријера и приградских колиба, до интеријера и 
маштовито конципованих мртвих природа, које су се 
наметале као њихови детаљи. Посебан утисак на по-
сетиоце оставили су експонати: Хризантеме, Цигањске 
колибе и Мотиви из сликарског атељеа, који се нала-
зио у зимској башти на другом спрату Банског двора.

 Ова, иако релативно скромна, породична ре-
троспектива, синтетизује све фазе Николићевог ли-
ковног стваралаштва. На њој сам препознао и неке 
експонате са изложбе коју сам имао задовољство да 
отворим пре више од четрдесет и четири године. 

Драги моји Бањалучани, ваше масовно прису-
ство на њеном отварању речито говори да интерес 
за Николићево сликарство није ишчезао, што град-
ске оце, Културни центар Бански двор и Галерију ли-
ковних уметности Републике Српске обавезује да до 
педесетогодишњице од његове последње изложбе из 
1958. припреми репрезентативну ретроспективу овог 
пионира бањалучке ликовности.

Бански двор, Бањалука 2002. године.
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ИЗЛОЖБА ТИХОМИРА ТИХЕ 

ИЛИЈАШЕВИЋА

Даме и господо,

Спиридон Шпиро Боцарић рођен је у Будви, а 
ветрови Првог светског рата донели су га у Бањалуку, 
где је остао до свог трагичног краја 1941. године. Брзо 
по доласку закључио је да су Крајишници „по свом на-
гону и души уметници”, па се сродио с њима. Наравно, 
у својој оцени није се преварио, јер је ликовна Крајина, 
с центром у Приједору, деценијама била резерват та-
лената, који је српској модерној дао и неке корифеје. 
Данас Крајина и Приједор нису само резерват тале-
ната, него и значајан центар српског сликарства. У 
Приједору, на пример, успешно ствара сликарска по-
родица Совиљ, Владимир Кнежевић, чију смо изложбу 
имали прилику да видимо у истом овом простору, и 
данашњи гост Музеја савремене уметности Републике 
Српске, Тихомир Тихо Илијашевић.

Тихомир Илијашевић завршио је Одсек гра-
фике на Факултету ликовних уметности у Београду. 
Изванредно је савладао технику цртања, јер је, како 
сам каже, од 1985. до 1991. године нацртао око 5.000 
портрета-карикатура. Већ сама чињеница да га при-
влачи карикатура, упућује на то да је био и остао кри-
тичан према своме окружењу. Нашавши се, као зрео 
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сликар (рођен је 1961. године) у периоду постмодер-
не, осетио је потребу (пожелео је) да, попут својих 
претходника модерниста, одбаци друштвене и све 
остале норме, па је, као прво, одбацио рационализам 
апстрактних сликара и концептуалиста, и себе потра-
жио у примордијалној фази сликарства, што га је при-
морало да крчи свој пут, који бисмо могли означити 
синтагмом: образована ( академска) наива. А пошто 
се домовина, односно завичај, како рече Ршумовић, 
брани лепотом, Илијашевић се определио за пејзаж 
сликан срцем. Наиме, код њега је, као некад код фо-
виста, дошло до тријумфа сирових боја, које су, по 
мом мишљењу, у пејзажима лишеним вертикала дале 
најбољи резултат.

Одбацивши рационални приступ слици, 
Илијашевић – ни за ову изложбу – није направио свој 
избор експоната, већ је понудио целокупну продукцију, 
препуштајући нама, посетиоцима, да свако направи 
избор по своме укусу. Ја сам се определио за пејзаже 
лишене вертикала, изволите, направите свој избор!

Музеј савремене умјетности, 
Бањалука, 2004. године.
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ПОВОДОМ СМРТИ 

СЛОБОДАНА ДРАГАША 

Растанци са пријатељима су болни иако смо свес-
ни да уметници не умиру, јер и након телесног краја 
духовност остаје објективирана у њиховим делима, па 
са њом можемо и даље комуницирати кад год то по-
желимо. А Драгашева духовна заоставштина није мала.

У Школи примењене умјетности у Сплиту 
усавршио је до перфекције клесарски занат, што му 
је омогућило да као академски вајар племените ка-
мене структуре максимално стави у службу своје 
креативности. По томе се издвајао од својих колега 
по длету. За разлику од њих био је комплетан аутор, 
коме нису потребни извођачи, који присвајају бар део 
индивидуалности.

 Али,  Драгаш се није задовољио само казивањем 
облика. Недостајала му је боја, па је настојао да је на 
најбољи могући начин инкорпорира у своје скулптуре. 
Прво је покушао да камен замени пластиком и убрзо 
је схватио да јој недостаје племенитост фактуре коју 
је природи удахнуо њен творац. Затим је покушао да 
на скулптуре изграђене у глини (теракоти) делимично 
нанесе боју, као детаљ који употпуњава смисао. Али ни 
то га није задовољило.

Владајући виртуозно цртежом, у једном тре-
нутку се определио да вајарске замисли преточи у 
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слике. Тако је настала његова популарна изложба: 
Љубавници у љубичастој ноћи пуног месеца, коју сам, 
по његовој жељи, отворио 14. децембра 1998. године у 
атељеу „Павић“. 

Иако сам отворио многе изложбе у Бањалуци, 
али и изван ње, не памтим такву посету. Док сам го-
ворио налазио сам се у маси поклоника Драгашеве 
уметности и осећао се као један од њих.

Све заједно окруживале су нас слике формално 
доведене до перфекције, слике на којима су биле при-
сутне нијансе само једне боје. Наравно, љубичасте, која 
је, бар као детаљ, била присутна на свим Драгашевим 
изложбама које сам видео. То ме, док сам говорио, по-
такло да се сетим да је Достојевски једном приликом 
записао: Вера је нешто као боја, па сам у току излагања, 
предмету који се пореди и предмету с којим се пореди 
заменио места, и тако добио ново поређење: Боја је 
нешто као вера. Чим сам га изговорио, постао сам све-
стан да сам се приближио суштини Драгашевог бића. 
Наиме, схватио сам да он, кога је привлачило рађање 
живота, љубичастом бојом настоји да еротици одузме 
димензију опсености и тако се у интерпретацији плот-
ске љубави приближи Песми над песмама, полазећи 
од тога да је љубичаста боја синтеза плаве и црвене 
– хладног и топлог, духовног и телесног.

Схватајући да је та успела сликарска изложба, 
у ствари, увод у нови циклус скулптуре, јавно сам се 
запитао у којем ће их материјалу извести. Наравно, 
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нисам ни покушао да на постављено питање одго-
ворим, али ми је Драгаш доцније шапнуо: у стаклу. 
Та замисао ме одушевила, јер ми се учинило да само 
стакло пружа могућност да се постигне астрална про-
зрачност, која је красила изложбу слика: Љубавници у 
љубичастој ноћи пуног мјесеца. Нажалост, ту своју за-
мисао Драгаш није стигао да реализује, па смо остали 
ускраћени за један оригиналан естетски доживљај.

Казивање у емисији Радија Републике Српске, 
Бањалука 2006. године.
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ИЗЛОЖБА ЖИКЕ ПЕЋАРИЋА 

Цењени посетиоци,

Ако су ликовне изложбе они тренуци у којима ства-
раоци уз помоћ јавности сумирају креативне резултате 
једне фазе својих уметничких тражења, онда на основу 
ове изложбе можемо констатовати да је Жика Пећарић 
потпуно јасно омеђио (одредио) ликовно подручје својих 
садашњих и будућих креативних истраживања. Фигурална 
композиција и пејзаж у коме доминирају архитектонско-
урбанистички елементи поодавно су постали константа 
Пећарићевог стваралаштва, а простор за експерименат 
остала је фактура слике. Пећарић се определио за реали-
стичку ликовну поставку као исходиште од кога се помоћу 
модерних ликовних техника стиже до прочишћених умет-
ничких облика. Ликовне технике престају бити декора-
тивни елеменат слике и постаје битна компонента његовог 
ликовног израза помоћу које се фиксира однос према 
стварности. Мисао и доживљај на Пећарићевим платнима 
постиже се често фактуром слике. То је оно чему он као 
сликар тежи, а што је у овој фази добило пуну афирмацију 
на слици Напуштена хидроцентрала.

Чини ми се да нећу погрешити ако вам 
отварајући ову изложбу, предложим да разгледање 
отпочнете баш овом сликом и да на другим платнима 
потражите оног познатијег нам Пећарића. 

Народно позориште Босанске Крајине, Бањалука.
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ТРЕЋА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА 

УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ 

ДУШКА МОМЧИЛОВИЋА 

Цењени посетиоци,

Душко Момчиловић као уметнички фотограф 
представља нам се по трећи пут. Чини ми се да је то 
довољно за један синтетичнији приступ његовом 
делу, односно за откривање његових уметничких 
преокупација и његовог естетског креда. Посетиоци 
ове изложбе, који су пажљиво пратили Момчиловићев 
развојни пут, запазиће да она израста из невеликог 
круга фотографија које су нам се већ на претходне две 
изложбе наметнуле својим квалитетом.

Многи од Вас још се сећају његових Бреза – тог 
црно-белог акварела, како их је неко једном приликом 
назвао, као и његових актова (Јутро, Акт – студија), 
његових портрета (У очевом капуту, Чаршијски мудрац) и 
његових апастракција. Сви ти мотиви и данас су присутни 
у овим изложбеним салонима. Само, одмах пада у очи да 
лазурност (прозрачност) постепено ишчезава са његових 
фотографија, а графичка решења постају све доминантнија.

Сетне, ваздушасте брезе замениле су графички 
атрактивније врбе, које су му понудиле водоскоке линија 
(После јесени долази зима), а компактне кружнице саксија 
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које су му интересантном игром сенки послужиле као 
грађа за једну апстрактну композицију (Апстракција), 
замењене су кружно савијеним челичним нитима, 
прикладнијим за ликовну функцију кругова.

На неким Момчиовићевим фотосима угао ка-
мере открива такву игру линија, која нас по нечему 
асоцира на платна оп-арта (На радилишту). Но, он 
се још увек није потпуно ослободио приповедног на 
фотографијама, па су зато и фотоси који су пред нама 
најчешће настањени људским фигурама.

У односу на претходне две изложбе ова крије у 
себи још једну драж. Из ње се већ почиње да наслућује 
Момчиловићев став према животу. Његова камера и 
угао посматрања откривају нам да је за њега живот 
игра. Наиме, он је уочио да се дистанцирањем свет 
око нас претвара у штанд дечијих играчака и то је 
демонстрирао фотографијом На Јелисејским пољима. 
Момчиловић, у ствари, све чешће настоји да углом ка-
мере стварност претвори у симболе (Токови живота).

Све досад наведено  (казано) Момчиловић по-
стиже префињеном фототехником. Фотоси су му добро 
изнијансирани, контрасти су благи, гранулација сребра 
на сликама је на највишем нивоу, а оштрина, која сли-
ци даје пластичност, изванредно је постављена. Зато 
верујем да ће и ова изложба, као и две претходне, свим 
посетиоцима пружити пријатан културни доживљај.

Овим је изложба отворена. Проверите казано!
Дом културе, Бањалука.
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ИЗЛОЖБА НИКОЛЕ ИЊЦА  

Цењени посетиоци,
 
Никола Ињац свој радни век почео је као банков-

ни чиновник. Пре више од 20 година у Котор Варошу 
ударио је темеље банковног пословања. Међутим, од 
детињства, његова права вокација била је ликовна 
уметност. Магична моћ уметничког порива нагнала 
га је да се у зрелим годинама упише на Ликовни одсек 
Више педагошке школе у Бањалуци и да га 1953. године 
заврши у другој класи истакнутог крајишког сликара, 
Божидара Боже Николића. Од тог тренутка Ињац се 
потпуно посвећује ликовној педагогији и сликарству.

Под утицајем свога цењеног учитеља рано се 
опредељује за цртеж и за реалистички проседе у сли-
карству. Љубав према стварности Босне, која ишче-
зава, одредила је његов сликарски поступак. Линија и 
облик постале су главна изражајна средства помоћу 
којих са успехом конзервира специфичности свога 
завичаја.

И када у повременим трагањима напушта гра-
фику и опредељује се за уље или темперу, Ињац остаје 
везан за Босну. Инспирацију тражи у делу Петра 
Кочића (Кроз мећаву, Јаблан) и Иве Андрића (Данак у 
крви) и ствара интересантне фигуралне композиције 
у којима настоји да ликовним средствима изрази суш-
тину литерарног остварења од кога полази.
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Ињац није много експериментисао у области 
ликовне технике, али су неки његови излети у ту об-
ласт дали интересантне резултате. Сликајући темпера-
ма на гази (Кафа у селу, кафа у вароши) постигао је ве-
ома интересантне тонове и створио илузију пастела. У 
последњој фази свога рада почео је да користи бајц као 
специфичну водену технику, настојећи да фактуром и 
колоритом дочара илузију старих разгледница Босне.

Повремена тражења уверавају нас да Ињчево 
стваралаштво још није дефинитивно оформљено и 
да ће нас он на једној од својих наредних изложби из-
ненадити новим, свежим остварењима.

Котор Варош.
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ИЗЛОЖБА ФОТОПОРТРЕТА БРАНКА 

БЕЛИЋА

Даме и господо,

Још је Аристотел у познатом делу О песничкој 
уметности рекао да је “потребно угледати се на до-
бре иконографе”. Зато није чудо што је портрет, као 
врста ликовне уметности, привлачио многе писце, па и 
Иву Андрића. Он је у више наврата размишљао о пор-
трету, а у разговорима са Љубом Јандрићем експли-
ците је казао да је “портрет (...) најмучнија и најтежа 
ствар у сликарству”, па зато “само изузетни таленти и 
мајстори могу се бавити тим послом”. Портрет је по 
Андрићевом мишљењу захтеван, јер “сликар не прено-
си на платно лице, већ нас сенчи изнутра”. Сликар док 
му позирамо, објашњава нобеловац, “тумара за нашом 
скривеном мишљу, разваљује нам утробу и продире 
до дна душе”.

Андрић је први пут проговорио о портрету у 
есеју Разговор са Гојом и већ тада приметио да је – за 
разлику од других уметности, које проучавају човека 
“у вези с осталим људима” - на портрету људски лик 
сам, “окован, издвојен једном заувек (...) Он нема куће 
ни времена, ни наде, често ни имена. Док нас гледа 
живим очима он већ представља бивши живот, угашен 
да би могао трајати”.
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Међутим, у недовршеном роману Омерпаша 
Латас Андрић сликање портрета поједностављује. 
Показује га онако како га замишља сарајевска чаршија, 
по којој се шапутало да Омерпаша седи „у свечаној 
униформи (...) сваког дана по сат-два -три, а онај стра-
нац вештак (сликар Карас, прим. П. Л.) преноси па-
шин лик, црту по црту, на платно (...) Кад посао буде 
завршен, паша ће остати на слици као жив и тако се 
потпуно удвостручити”. За Сарајлије је та спознаја 
била потпуно депримирајућа, јер им је било превише 
и једног Латаса.

Наравно, када се ради о фотопортрету, овај 
чаршијски приказ Карасовог портретисања Омерпаше 
не може се применити. Белић није преносио црту по 
црту оних које је портретисао, већ је, да би дочарао 
лик, односно продро до дна његове душе морао из-
абрати одговарајући угао снимања (ракурс) и прави 
тренутак у коме ће укључити фотоапарат.

Први пут сам се са Белићевим фотопортретом 
срео 18. марта 2005. године, када сам у Музеју савре-
мене умјетности у Бањалуци отварао изложбу Нин-
арта. Из богате Нинове ликовне понуде моју пажњу 
привукло је дванаест фотопортрета Бранка Белића. 
Они су ме мотивисали да о њима напишем оглед, који 
је он уврстио у своју монументалну књигу Лица.

Већ при првом сусрету са Белићевим фото-
портретима запазио сам да на њима, поред лица, руке 
имају значајну улогу у откривању карактера модела, 
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и да није занемарљива ни улога костима, реквизита, 
декора.

Уосталом, Делакроа је поодавно рекао да је 
„уметничка лепота вечна, али се одева у ношњу свога 
времена”.

На пример, да није савременог костима, Бећковићев 
профил, на једном од његових портрета наметнуо би нам 
се као слика античке провенијенције. Бећковић је на пор-
трету загледан у будућност, која с обзиром на боре у углу 
ока, није ружичаста, па се добија утисак да је фотопор-
трет настао када је песник пријатељима и непријатељима 
поручивао: ћераћемо се још.

На Белићевом портрету Десанке Максимовић, 
коју је мало ко видео без шешира, рука открива њену 
праву природу. Аристократски облик руке са дугим 
прстима, живот је приподобио руци жене из народа. 
Та рука у време Титоизма покрива уста, али неслобода 
није спречила песникињу, која је пре Другог светског 
рата певала: „све је много лепше донде док се тражи 
(...)” да у зрелим годинама затражи помиловање за свој 
народ, који због неслоге није сачувао моћ и углед који 
му је цар Душан оставио.

Још у VIII веку, када се у оквиру номинално 
неподељеног хришћанства појавио покрет иконо-
класта, под упитник је стављен и портрет, који до-
минира у свету икона. Већ тада је доведена у питање 
његова функција. Наиме, иконокласти су дигли свој 
глас против светачких слика, уверени да се преко 
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њих успоставља однос са сликом на штету односа са 
Божанством. Такво схватање било је погрешно, јер је 
икона, било као фигурална композиција или портрет, 
била и остала симбол у коме се спајају божански еле-
менти за земаљским. Она, у ствари, попут богочовека 
Христа представља јединство Бога и човека, и као так-
ва омогућава „продор у метафизички свет мистике”.

Отварајући ову изложбу желим да истакнем да 
бих се радовао када би у Бањалуци, у догледно време, 
била промовисана Белићева књига Лица, пропраћена 
одговарајућом изложбом, јер би тек тада наш град сте-
као праву представу о његовој улози у српској култури.

 Филолошки факултет, Бањалука 2013. године.



ПОГОВОР



 



СУСРЕТАЊА ПРЕДРАГА ЛАЗАРЕВИЋА 

Током своје вишедеценијске плодне стваралачке 
каријере Предраг Лазаревић је континуирано искази-
вао интересовање за књижевност, позоришну и ликов-
ну умјетност. Трагајући за њиховим суштинским по-
себностима и разноврсним изражајним могућностима, 
Лазаревић је испитивао и видове креативног укрштања 
ових умјетности, непрестано инсистирајући на њиховим 
сродностима. Професор књижевности и њен проучава-
лац по школској спреми и основној вокацији, Предраг 
Лазаревић је од ступања на јавну сцену, средином педе-
сетих година двадесетог вијека, па све до краја живота, 
писао књижевну, позоришну и ликовну критику. Међу 
ауторима који су оставили запажен траг у српској науци 
о књижевности, он је по томе један од ријетких изузета-
ка. У његовом опусу могу се издвојити књиге научнои-
страживачког усмјерења (Читање као преиспитивање, 
Сатира мотивисана родољубљем, Огледи из Крлежине 
драматургије, Андрић о Босни и Читање као 
преиспитивање: од светосавља до данас) и збирке кри-
тика (Преокупације или књиге+изложбе=позориште и 
Окрајци о књижевности, настави књижевности, излож-
бама, позоришту и политици). Оставио је и двије књиге 
политиколошких чланака и есеја под упечатљивим на-
словом Без права на ћутање, које су свједочанство о 
Лазаревићевом јавном интелектуалном ангажману у 
тешким годинама с краја двадесетог и почетка двадесет 
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и првог вијека, обиљеженим разбијањем заједничке 
југословенске државе.

У раном тексту под насловом „Културни жи-
вот и критика“ (1955) Лазаревић је дефинисао своја 
критичарска становишта и мјерила којих се досљедно 
држао док год је активно учествовао у књижевном и 
културном животу. Према његовом схватању, кри-
тика не смије да подилази укусу публике већ да тај 
укус обликује. Зато критичар мора бити досљедан у 
примјењивању високих естетичких мјерила, наро-
чито у мањим културним срединама које су склоне 
духовном провинцијализму. Као мериторан познава-
лац више умјетности, а животно и стваралачки везан 
за Бањалуку, Предраг Лазаревић је искључиво тако и 
дјеловао.

У књизи Прилике и слике сабрана су четрдесет и 
два текста (прецизније речено текстуална предлошка) 
који су  усмено саопштени приликом отварања разнов-
рсних изложби, у распону дужем од пола вијека. Ријеч 
је најчешће о сликарским, али и о изложбама цртежа, 
умјетничких фотографија, поставкама поводом важ-
них јубилеја, као што је, напримјер, двјестогодишњица 
рођења Вука Караџића (1987).

Слово на отварању прве изложбе Шандорових у 
Народном позоришту Босанске Крајине, у Бањалуци 
1957. године, Лазаревић започиње сљедећим ријечима 
енглеског теоретичара Томаса Боткина: „Само изван-
редно снажан дух може у првом налету да проникне 
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у суштину неке слике, али већина нас може то да ура-
ди само ако скупи све своје способности, спремајући 
се за дугу опсаду“. Овим ставом Лазаревић је назна-
чио карактер својих кратких текстова обједињених у 
књизи Прилике и слике. Он је био снажан критичар-
ски дух који је брзо продирао у суштину предмета  о 
коме је говорио, свјестан да, као врстан говорник, у 
сведеним усменим исказима тежиште и треба ста-
вити на најважније обиљежје које се, код ријетких 
посвећеника какав је и он био, најчешће подудара са 
власитим утиском. У сталној критичарској пракси та 
прва аутентична импресија, највреднија је и онда кад 
није увијек најтачнија. „Дуге опсаде“, на које мисли 
Боткин, припадају другим приликама, специфичним 
врстама стваралачке концентрације и обимнијим 
формама критичарског изражавања.

Свјестан специфичне комуникативне ситуације у 
којој су изговарени ови текстови, Лазаревић успијева да 
проникне у суштину сваке изложбе, у неку њену носећу 
појединост, често износећи  запажања или опсервације 
које се само посредно могу довести у везу са оним што 
се посјетиоцима датом приликом представља. Водећи 
рачуна о почецима и ударним мјестима својих на-
писа, Лазаревић их најчешће ефектно и завршава. У 
закључном дијелу слова приликом отварања изложбе 
„Духовни геноцид“ Слободана Милеуснића, Лазаревић 
најприје цитира ријечи Херберта Спенсера, које гласе: 
„Све разумети значи све опростити“, а потом ефектно 
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поентира: „Погледајте поново изложене експонате и 
проверите можете ли их разумети. Ја не могу!“.

Говорећи о поједним сликарским изложбама, 
Лазаревић се по правилу осврће на читав опус сли-
кара који се представља, издвајајући поетичке кон-
стантне иманентне његовом умјетничком ствара-
лаштву. У сусрету са конкретним дјелима Лазаревић 
указује на важна обиљежја модерне умјетности, којој 
класични облици постају претијесни, јер умјетници 
преко њих не могу обухватити разобручени свијет и 
изразити властито виђење о њему. Због тога модерни 
сликари однос према свијету моделују преко симбола, 
обраћајући се превасходно машти и емоцијама посма-
трача, каже Лазаревић.

Лазаревићеве запажања поводом изложби 
умјетничких фотографија привлаче нарочиту пажњу. 
На примјер, он наглашава необичну судбину по-
зоришне фотографије. Иако је неријетко једини ау-
тентични траг о позоришној представи, позоришна 
фотографија када постане умјетничка неминовно губи 
своју документарну вриједност. Фокусирана на дина-
мику позоришног чина или на карактеристичну сцену, 
она постаје метонимијска замјена представе. Важност 
позоришне фотографије Лазаревић види и у парадо-
ску глумачке умјетности: иако јој је основно изражајно 
средство говор, она трајни траг оставља искључиво 
визуелно.
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Поводом изложбе цртежа Моме Капора 
Лазаревић полази од самосвојности овога аутора, 
који је „био оригиналан пре свега по томе што није те-
жио оригиналности“. Капор је Лазаревићу занимљив 
прије свега због тога што је био бимедијални 
умјетник, што се подједнако успјешно изражавао 
ријечју и сликом, свјестан ограничења ликовне и 
књижевне умјетности. Потреба за симбиозом разли-
читих медијума, пјесничког и ликовног, напримјер код 
Јована Спреме, знак је дубљих унутрашњих потреса 
и потребе да се они оспоље и креативно уобличе. Та 
укрштања, на којима инсистира Лазаревић, код фото-
графа Душка Момчиловића резултирају плодотвор-
ним синтетизовањем искустава репортера и мајстора 
фотографије.

Посебно су занимљиви  Лазаревићеви осврти 
поводом изложби  „Кочић на југословенским позор-
ницама“ и „2оо-годишњица рођења Вука Караџића“. 
Своје најпознатије књижевно дјело Јазавац пред судом, 
првобитно написано у приповједачком облику, Кочић 
прерађује како би књижевну ријеч оживио и озву-
чио, учинио сугестивнијом.  Тим поводом Лазаревић 
напомиње: „Иако није познавао законе драматуршке 
вештине и тајне позоришне игре, Кочић се одржао на 
сцени јер је његово, епски уобличено, казивање носи-
ло у себи драмски набој милијуна, па су га милиони и 
прихватили“. Велики јубилеј српске и југословенске 
књижевности и културе, два вијека од рођења Вука 
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Караџића, обиљежен поред осталог и бројним излож-
бама о његовом животу и раду, за Лазаревића је био до-
бра прилика да укаже на парадоксалну закономјерност 
која је одредила судбину великог реформатора. Вук 
Караџић је, подсјећа Лазаревић, најприје био одбачен 
у властитој култури, да би затим био прихваћен тек 
након европске афирмације свога дјела; када се то до-
годило, потиснути су или скрајнути били сви они који 
су га критиковали.

Предраг Лазаревић био је подједнако човјек 
писаног и усменог исказа. Његова јавна ријеч изго-
варана разноликим приликама и учестало, пажљиво 
је ослушкивана и снажно одјекивала. Као таква, она 
је откривала човјека озареног радошћу сусрета и 
дијалога, са појединцима и публиком, или у самоћи, 
са зачудним свијетом умјетности. У тим плодоносним 
сусретањима Лазаревић је показивао риједак дар за 
разумијевање умјетника и њихових дјела, али и спо-
собност да се и сам потврди као стваралац од формата. 
Све се то лијепо види у крајње сведеним утисцима и 
кратким написима у књизи Прилике и слике.

Душко Певуља
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