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Светислав Басара

МОРА СЕ СТВАРАТИ ИЗ НИЧЕГА
ЈЕР НИШТА ДРУГО НИЈЕ ПРЕОСТАЛО

Пре двадесетак година на Вергов позив да напишем неколико речи о његовим новим
сликама, скокнуо бих до Ужица, да видим о чему се ту ради, али већ извесно време
нисам баш у стању да скакућем, не само зато што сам успорен дискус хернијом, него
и зато што се са раздаљинама, које су до јуче биле лако савладиве, у међувремену
нешто догодило – делимичан (визуелни) одговор шта се са њима догодило, може се
пронаћи и на сликама са изложбе Поновно стварање света – нешто што је градове
ставило под опсаду, а људе – брзином помахниталих информација – безнадежно
успорило. Сада се помоћу такозваног СМС-а и којечeга другог на одредиште може
(најавом унапред) стићи и пре него што се крене, па је тако и ово што пишем нека
врста on line текста за каталог.
Чим сам – телефоном, како другачије – чуо да се нови Вергов циклус зове Поновно
стварање света, било ми је јасно да је Раде Верговић наставио путем којим је давних
дана кренуо, а то је пут, у нас традиционално непопуланог, метафизичког сликарства
које у Србији парадоксално – упркос предоминацији пејсажа, портета и мртвих
природа – цвета и даје лепе плодове, а нарочито у Ужичком крају – има ту нечег –
који је осим Верговића дао и Старчевића, Туцовића, Жилића, Матића, нека опросте
они које сам пропустио да поменем, а сигурно их има, нарочито млађих, за које
нисам чуо, нити видео шта раде, поплава слика је, рекох већ, сликарство бацила у
засенак.
Вергова платна су заправо била мој први сусрет са метафизичким сликарством. Живо
се сећам његове изложбе, можда прве коју сам видео – годину не памтим – у холу
Народног позоришта којој сам се – у то доба осмошколац – неколико пута враћао,
рано изјутра, када није било много посетилаца, јер сам још онда наслутио – знати
нисам могао – да уметничке слике треба посматрати у самоћи, далеко од вреве и још
даље од мноштва погледа. Истинска уметност не би требало да буде копија света,
он је ионако лоша (и све лошија) копија самог себе, задатак уметности је – како се
то говорило у социјализму, иако се тако није радило – да свет увек изнова ствара, а
управо је то подухват на који се, на моје задовољсво, Верго поново одважио. Гледам
ЈPG-ове или тако нешто, посматрам електронске копије слика чије ћете вечерас
видети оригинале, и не без извесног чуђења схватам да нисам у стању да се “сетим”
ни једног Верговог ранијег платна – такозвано “визуелно” памћење ми није јача
страна – али то само значи (а Платон ми даје за право) да ништа од онога што сам као
дечак и младић, видео на Верговима сликама нисам заборавио и да сам доцније свет
гледао онако како су га Верго и други сликари које волим, видели и представљали на
својим сликама. Сликарско умеће, коначно, није ништа друго него култивисање чула
вида, које је започело иконописањем, да би у дугом процесу пропадања (за које се
мислило да је напредак) завршило у перспективном сликарству да би се – на крају,
када је све почело да одлази дођавола – појавили уметници који су се подухватили
разбијања окамењених перцепција и поновног стварања света који је према нама
управо онакав каквим га сагледавамо.

Међу такве, који стварају из ничега, а увек нешто ново створе, спада и Верго.
Ако свет према нама није баш благонаклон – а није и све је мање – у том случају не
треба понављати грешку и “мењати” га – покушавало се то, па је испало горе него
што је било – него је, држим, паметније другачије га осмотрити, а у том ће нам послу
Вергове слике бити од велике помоћи. Можда треба послушати и старог обешењака,
Алфреда Жаруја, који је написао да “нећемо успети да срушимо све ако не срушимо
и рушевине, а да једини начин да то урадимо јесте да рушевине употребимо за
изградњу нових грађевина.” Управо је то оно што Верго ради на платнима са изложбе
Поновно стварање света. Руши и гради, гради па руши, у нади – коју делим са њим –
да ће рушевине и рушевност једнога дана нестати са лица овог света.
Умало да, по навици, напишем – проглашавам ову изложбу отвореном. Нека то уради
неко други. Неће погрешити.
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Рођен 1939. године у Ужицу. Академију за примењене уметности на катедри за сликарство
завршава (1961-1966. године) у Београду у класи професора Винка Грдана и Рајка Николића.
У Ужицу почиње да ради у Новинско-издавачкој установи ВЕСТИ као ликовни и технички
уредник. Члан је УЛУПУДС-а од 1972. године. Поред сликарства ради мозаик, графички дизајн,
цртеж, новинску и књижну илустрацију. Такође, бави се карикатуром, ликовном критиком и
ликовним приказима изложби. Ликовно уређује многа издања, публикације и др.
Урадио је дизајн и ликовно опремио преко 300 књига и публикација. Током 80-тих година
ради монументалне мозаичке композиције у Комерцијалној банци, Главној пошти, „Дунав”
осигурању и Војвођанској банци у Ужицу.
Од 1970. године ради на оснивању Удружења ликовних радника „Пиво Караматијевић” у Ужицу,
а 1971. године изабран је за првог председника Удружења. Учествује у организовању ликовних
колонија у ужичком крају а учествује у раду већег броја ликовних колонија и саборовања у
земљи.
1978 и 1979. године ради на оснивању офсет штампарије „Вести” (касније „Рујно”) на
Белој земљи. 1979. године постављен је за директора штампарије. Ратне 1994. године , са
Маркетингом „Вести”, организује ликовну колонију „Вишеград ‘94” у Вишеграду у Републици
Српској. 1995. године са колегама ужичким уметницима оснивају Удружење Ужичких ликовних
уметника УЛУУ-а (чланови УЛУС-а и УЛУПУДСА-а) и изабран је за председника Удружења.
Излаже од 1960. године групно и самостално у земљи и иностранству. Самостално је излагао
36 пута, а групно на више од 150 изложби. За свој рад добио је више награда и признања од
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1989. Награда града Ужица „Слободан Пенезић Крцун”.
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