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Савинац, уље на платну, 130 х 105 cm

О РАТУ И УСТАНКУ
– цртежи, акварели, уља на платну –

Српска хероина Милунка Савић, акварел, детаљ

Таково – гробље, уље на платну, 81 х 210 cm

ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА УЖИЦА

Војсковође српске војске у великом рату, акварел, 27 х 72 cm

С

ликарка Миљана Драшковић одговорила је теми Великог рата часно, одуживши се
прецима посвећеним радом – пред нама је изложба дела зрело конципованих и једнако
добро изведених. Знана публици као колориста који са лакоћом износи снажну
експресију чистих боја, Миљана се циклусом посвећеним Првом светском рату представила и
као изванредан цртач. Стриповски концепт цртежа, популаран у савременој илустрацији епа,
показао се идеалним избором за Миљанино дело инспирисанио књигом Српска епопеја
француског ратног дописника са Балкана Анрија Барбија. Ратници, народ и предели страдања
на стриповским таблама Епопеје дати су снажном експресијом линије. Препознатљиви
традиционални мотиви – шајкаче и опанци, забрађене женске главе – преплићу се у симбол
страдалништва, на позадини суровог предела оцртаног линијом северњачког експресионизма.
Овакав цртеж одаје искуство сликара који се не боји одсуства боје – маштовита концепција
простора и снажна, слободна линија, изнели су епски садржај. Тамне партије цртежа зналачки
су постављене у односу на површ табли, не супротстављајући се доминацији линије, већ
употпуњавајући драматику садржаја.

Облици камених споменика Објављења су слободно интерптеритани, често подсећајући на
извијене форме плесача. Експресију боје и облика уметница је поставила у одмерене
композиције наглашене плошности, зналачки процењујући перцептивни ефекат исказаног
ликовног језика.
Сликајући серију слика крстова у циклусу Објављења, уметница се с лакоћом препустила свом
таленту – богата орнаментика, сусрет реских тонова и мултиплицирање основног мотива
сусрећу се у тектонски раскошним делима симболичке садржине.
Теме за којима се лако посегне, а које својим садржајем привлаче савремену публику, добиле
су изложбом Миљане Драшковић поштовања вредан уметнички одговор. На овој изложби
препознајемо одговорност талентованог уметника према свом позиву, у години јубилеја и
сећања на славу прошлости.
Катарина Доганџић-Мићуновић

На наративним таблама са акварелима, или их назовимо обојеним цртежима (појављује се и
комбинована техника), Миљана је доследна у цртачкој експресији, која у сагласју са
симболичком моћи боје гради снажно емотиван садржај. Боје, постављене са сигурношћу
искусног колористе, непогрешиво износе причу – смеђи, мрки, сиви и зелено-плави тонови
зиме и глади, љубичасто обојена патња и снажни црвено-плави контрасти као хералдика
издржљивости и оданости народу и застави.
Са народом су страдалничким путем ка јадранској обали прошле и личности које нам Миљана
представља серијом портрета – акварела. Краљ и регент, четири војводе Великог рата, генерал
Штурм и хероине рата, дати су у чистим, сјајним бојама, или у сагласју пастелних тонова.
Градећи портрете облим, мехурастим бојеним површинама, сликарка им даје необичну живост,
штавише живахност наде. Крупне, сјајне очи, истакнуте су на мозачки насликаним лицима, чији
је ликовни језик инспирисан традицијом Византије и народне уметности. Портретисани су овде
управо оно што су у рату били – енергични, неустрашиви, са вером у победу, на челу народа који
нису смели обесхрабрити.
Делима посвећеним Великом рату тематски је сродан други део изложбе, слике из циклуса
Објављење, настајале у неколико претходних година, а посвећене Другом српском устанку.
Овде Миљана слика куће оних који бојеве нису преживели, слика споменике и гробља,
коначност која је узела устанике. Слика поведена начином на који се о кућама покојника у
нашој традицији размишљало – под сунцем, у снажним, пуним бојама, управо онако као што су

Скадар, 3. 12. 1915, детаљ паноа (комбинована техника)
Прелаз српске војске преко Арбаније 26. новембар – 3. децембар 1915.

