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М

отивима разноврсно и од почетака
препознатљиво по раскошном колориту
стваралаштво Миљане Драшковић развијало

се током година стилски доследно, а ипак је свако
изнедрено дело, на себи својствен начин различито од
претходног, носећи специфичан, вишезначни наратив.
Бројни сликарски циклуси изведени у техници уља,
акварела, или комбинованом техником, носе са собом
зачудну атмосферу, која је произашла, како из тематике
којој је посвећена, тако и начином изведбе дела која је са
њом у складу.
Јединствени однос према колориту и пажљиви распоред
бојених површи, заједнички су за сва Миљанина дела.
Она облик представљених објеката, предела, лица и
ентеријера формира промишљено распоређујући
бојене плохе једну до друге. Иако су оштре контуре или
цртеж у класичном смислу и традиционално
Дом број 8 – Ибишево гумно 2, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016
Дом број 2 – Дубоко, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016

представљање перспективе ненаглашени, цртачко умеће
уметнице једнако је важно на раскошним, великим
платнима, као и експресија њене боје. Улогу цртежа
најчешће носе необојене партије између површина које
дефинишу масе и просторне планове.
Миљанин карактеристични цртеж бојом гради масивне
фигуре обнажених жена у циклусу Одраз. Сликарка у
просторе умеће експреивне актове, чије волумене
исказује вештим ритмичким поигравањем светлих и
тамних партија инкарната, који је ослобођен
миметичких захтева и букти у чулним, интензивним
бојама. На овим наглашено симболичким
композицијама срећемо три жене, мотив који је од
времена антике бивао интерпретиран на сасвим
различите начине. На појединим платнима се, као
епитети представљених жена, јављају животиње- мачка

Свет бије с друге стране мојих врата док сам ја у
ушушканом гнезду. Ја му та врата сигурно нећу отворити.
(Гастон Башлар, Поетика простора, 1957.)
Серија дела под називом Праг представља тематски
иновативни корак у уметности Миљане Драшковић –
матисовски ентеријери необичних, помало старинских
соба, црквене порте, пејзажи или гробна места, обилују
фовистички вибрантним бојеним пољима, на којима су
често сучељене комплементарне жута и плава, црвена и
зелена. Свако платно ове серије карактерише, најчешће
у првом плану, мотив женске или мушке ципеле, чија
појава сугерише на целоживотно трагање, духовно
путовање, пређашње присуство оних који у приказаним
ентеријерима више не бораве, питају се да ли да
закораче у ентеријере кућа које буде успомене, или у
нови дом.
Дом број 8 – Татинац 1, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016
Дом број 1 – Гостиница, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016

и пас. Огледало, кроз своју вишезначну симболику,
указује на амбивалентност личности, истинољубиво
наводећи на препознавање и разоткривање, оставља
посматрачу могућност разнородног тумачења дела.
Исечци енеријера (из циклуса Дом) испуњени фигурама
одишу спокојем, осећањем заједништва и слоге, а
понекада потпуном тишином. Подсећају да ће упркос
непрестаним трагањима, дом као извориште топлине и
сигурности, остати место вечитог повратка.
Уметница дочарава лични доживљај живота и
приватних простора осамљеника, или пак, заједничке
тренутке виђене у породичним домовима. Присећање
на дане детињства проведене на селу, са сестром и
вољеним родитељима, баком и деком, пријатељима,
изнедрило је порив да драгоцени тренуци не избледе, а
лица драгих људи остану овековечена.

Неретко се, као и у овом циклусу, у делатности Миљане
Драшковић сусреће мотив надгробних споменика,
обележја места на којима су похрањена тела
преминулих, као сведочанство потоњим генерацијама,
наводећи на размишљања о смрти, а тиме и о животима
које водимо. Интензивним бојама истакнути су
хришћански симбол крста и записи уклесани у камену,
док је други план, обрађен сумарно, назначен тек толико
да нагласи носећи мотив слике – споменик који
одолевајући времену носи писани траг о онима којих
више нема. Сусрет са завршетком овоземаљског живота
одувек је у човеку будио осећања туге и бола, спокоја и
окончања, а најчешће страха, који је на овим делима
савладан. Тренутак смрти прихвата се као неминовност,
која стремећи избављењу води путем спознаје и
освешћивања.

Дом број 17 – Овчар бања, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016
Дом број 17 – Татинац 2, уље и акрил на платну, 125 х 125, 2016

Пред делима из циклуса слика Миљане Драшковић
насталих у претходних неколико година, а који су овом
изложбом први пут представљена публици, око и ум
пажљивог посматрача свакако ће уочити оно што је
одлика добро промишљене, проживљене и изведене
слике – склад мисли и емоција са техничким умећем,
доследност уметника у задатку да, пре свега, представи
наизглед неухватљиво стање духа. Развијајући својствен
уметнички израз употребом специфичних начина
дефинисања форме бојом, уметница нас, подсећајући на
прагове два света употребом низа мотива (огледала,
дома, гробља, храмова...) наводи на промишљања и
преиспитивања истинских вредности.
историчар уметности, Ивана Филиповић
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