Бранко Ковачевић, Прохорова кућа, 1968, уље на платну, приватна колекција
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Винко Грдан, КАСАПЧИЋА МОСТ, 1928, уље на платну, Народни музеј Ужице

У ужичкој Учитељској школи као професор цртања у периоду 1928–1934. године ради сликар
пореклом из Хрватске, Винко Грдан, који је у Ужице стигао захваљујући просветној стратегији
Краљевине Југославије, по којој су наставници распоређивани по потреби службе у места широм
државе.
Грдан је изразити колориста, најпознатији по својим делима социјалне тематике. У деценији
пред Други светски рат био је члан загребачке левичарски оријентисане групе „Земља“, као и
београдске групе „Живот“ идентичног опредељења. Током своје дуге уметничке каријере једнако
је био посвећен социјалним темама, пејзажу и мртвим природама, задржавајући експресионизам
боје и слободан потез. Након Другог светског рата био је професор на Академије примењених
уметности у Београду.
Слика Касапчића мост из Народног музеја Ужице није типична за Грданово стваралаштво.
Настала је под утицајима сезанизма и посткубизма, са својим јасно дефинисаним формама и
равномерно обојеним површинама, и представља рад из експерименталне фазе младог Грдана,
нако чега се уметник посветио грађењу свог препознатљивог колористичког експресионизма.

УЖИЦЕ, ХХ ВЕК
Један од погледа
изложба уметничких дела, предмета примењене уметности и дизајна

Прошле су готово две деценије од завршетка века у коме су се уметничке праксе и теорије мењале и развијале брзином које би за посматрача из неког другог времена вероватно
била несагледива. Оквир столећа у коме су се десила највећа ратна разарања, истовремено
са највишим узлетима слободне мисли и хуманизма, изродио је филозофију уметности која се
креће од теза о изједначавању уметности са самим животом, до њеног онтолошког порицања.
Стога је сваки покушај резимирања уметности овог превртљивог столећа посао са неизвесним
исходом.
Ова изложба представиће секвенце уметничког стварања и уметничке потражње у Ужицу у ХХ веку и покушати да презентује како су се, и у којој мери, првенствено посредством
развијенијих домаћих уметничких центара, у нашој локалној средини рефлектовала интернационална уметничка кретања. Поред сликарских и скулпторских радова, на изложби су место
нашли и предмети примењене уметности и дизајна прошлог века, у намери да се представи
шта је било „у моди“ међу Ужичанима.
Садржај изложбе ограничен је на уметничке и употребне предмете који су своје место
нашли у домовима Ужичана, или који су доспели у музејске збирке. Значајан сегмент уметничког стварања који је обликовао лик града Ужица је овом приликом изостављен – а то су
јавне скулптуре у слободном простору, те скулптуре и мозаици настали по поруџбини за потребе установа и предузећа, јер превасходно илуструју државну културну политику, мада је
та политика несумњиво утицала и на продукцију дела која су била на слободном уметничком
тржишту.

Поставка изложбе подељена је на сегменте који представљају декаде ХХ века и у пуној
мери су у складу са поднасловом изложбе – Један од могућих погледа, стога изложба ниуколико не претендује да буде свеобухватна ретроспектива значајних појава. У Ужицу на почетку
ХХ века, осим професора цртања привремено распоређених у школску службу, није било ни
једног јединог школованог уметника, док у последњој четвртини истог века у граду живи и
ствара сразмерно велики број ликовних стваралаца. Стога би представљање свих значајнијих
уметничких појава у Ужицу у ХХ веку било далеко обимнији и захтевнији подухват од ове изложбе.
Највећи број уметничких дела у поставци рад су ужичких аутора, или стваралаца који су
извесно време живели и радили у нашој средини. Но, то није био пресудан чинилац у одабиру – исто тако, на изложби су своје место нашли и радови домаћих аутора из других места, а
који су своје место нашли у приватним колекцијама Ужичана, или који су доспели у овдашње
музејске збирке и постали део културног блага тезаурираног у нашој средини.
На изложбеним паноима поименце су наведени само аутори који припадају генерацијама историјско-уметничке прошлости, која у нашој средини до шездесетих година броји
оскудан број имена. У сегментима који презентују последњих неколико декада ХХ века појединачна имена нису навођена, из разлога што је велики број респектабилних аутора на овој
изложби изостављен, искључиво из разлога ограничавајућег простора.
Ова изложба пре свега има намеру да покуша да добије одговор од публике шта би
желела да види, у скоријој будућности. Наиме, у корпусу уметничких изложби организованих у Ужицу (не рачунајући гостујуће изложбе институција из других градова) мали је број
ретроспектива које би се специфично бавиле одређеним уметничким правцем присутним у
овдашњој средини. Стога смо овом изложбом понудили један широк поглед на читав век.
Практично је немогуће пронаћи неки заједнички именитељ за тих стотину година уметности, али постоји нит која се кроз читаво столеће провлачи, а то је тежња да се сустигне свет
европске уметности, који је, у вековима оријенталног Ужица, био посредно познат само преко
ретких украсних премета које су доносили ужички трговци и преко далеких одјека у домаћем
иконопису.
Највећи број ужичких стваралаца ХХ века остао је прилично умерен у својим ликовним
истраживањима, као што је и публика имала претежно конзервативне ставове. Међутим, није
био мали ни број оних уметника који су се, вођени радозналошћу духа и добрим уметничким

Рада Селаковић, МИМИКРИЈА, 1978. уље на платну, Народни музеј Ужице

образовањем, у своје време обрели у свету актуелних уметничких праваца. Њихово стваралаштво на овој изложби стекло је примат, док су нека, несумњиво квалитетно изведена дела,
која су заснована на деценијама понављаним обрасцима, у овом погледу на уметност изостављена.
Љубомир Симовић у свом „Ужицу са вранама“ цитира уредника локалног ужичког листа
„Спорт и филм“ (с краја 20-их година ХХ века), који пише да је Ужице варош у којој „мачке спавају на средини сокака“. Ликовна уметност која се у време настанка тог чланка полако будила
у Ужицу помогла је да се мачке са средине тог сокака растерају.
Музеју су премете за ову изложбу уступили: Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина,
Илинка и Алекса Божовић, Радомир Верговић, Јулка и Драган Ђурђевић, Радмила Никитовић,
Слободанка Панић, Милица Прохоров, Боса Росић, Слађана Шуманац, као и један број аутора
изложених дела. Хвала им на помоћи.
Катарина Доганџић-Мићуновић

Милан Арсић Даскало, ПОРТРЕТ ЗОРЕ ЂУРИЋ, 1932, уље на платну

ОД 1900. ДО 1930.
Од 1900. године до почетка четврте деценије века ликовни живот у Ужицу је врло скроман, а слободно
можемо рећи да у свом организованом, јавном виду, и не постоји. У том периоду неколицина уметника потеклих из других средина ангажовани су као професори у ужичким школама, а једини академски образован
уметник из ужичког краја, Михаило Миловановић (1879–1941), са успехом је излагао своје слике у другим,
већим југословенским градовима, али у Ужицу никада.
Домове Ужичана, уз ретке изузетке, красиле су углавном механички умножене графике, са још увек
популарним романтичарским и националним темама, или пределима. Имућнији су могли себи приуштити
и уље на платну (у Легату Михаила Миловановића у Народном музеју Ужице налази се низ слика урађених у
тој техници за ужичке поручиоце).
Но, оно што је готово свака градска кућа имала били су портрети домаћина, обично урађени оловкама,
кредом, или су у питању били фотографски портрети (посебно су популарни били венчани портрети).
На самом почетку века, 1902. године, настао је и аутопортрет Радомира Верговића, телеграфисте, једно
време и наставника цртања, са женом Радојком.

Радомир Верговић, АУТОПОРТРЕТ СА СУПРУГОМ РАДОЈКОМ, 1902, оловка, власништво породице аутора

ЧЕТВРТА ДЕЦЕНИЈА
Након првих наговештаја модерне уметности у Србији, која се почетком ХХ века испољила кроз продор
импресионизма, сецесије и симболизма, она је, након Првог светског рата, одлучније приступила токовима
европске модерне и успела да стекне чврсто упориште у српској култури. Двадесетих година и српске уметнике запахнуо је дух авангарде, првенствено кроз продор експресионизма и конструктивизма, но Ужице је
тада било далеко ван токова савременог ликовног стваралаштва. Почетком тридесетих година, када у домаћој уметности преовлађују дух поетског реализма, интимизма и колористичког експресионизма, у Ужицу
се бележе први прави ликовни догађаји, кроз, додуше ретке, изложбе школованих уметника који живе и
стварају у овом граду. Прва самосталну уметничку изложбу у Ужицу приредио је Винко Грдан 1932. године у
сали Учитељске школе. Следе две самосталне изложбе у сали Ужичке гимназије, које су такође приредили
професори цртања – 1934. Пиво Караматијевић, а пет година касније Бранко Ковачевић.
У деценији пред избијање Другог светског рата у Ужицу живи и ствара и Драгољуб Вуксановић, уметник
који ће својим квалитетним сликарским и педагошким радом обележити и наредне две деценије.

Драгољуб Вуксановић, АУТОПОРТЕТ У АТЕЉЕУ, 1934, уље на платну, Народни музеј Ужице

ПЕТА И ШЕСТА ДЕЦЕНИЈА
Рат је време у коме се, природно, не размишља много о уметности, осим ако њена продукција није
усмерена у пропагандне сврхе. У октобру 1941. године, у време Ужичке републике, партизанске власти основале су „Партизански атеље“, у коме су ангажовани сликари борци. Њихов главни задатак био је такозвана
очигледна ликовна пропаганда, првенствено кроз графичку делатност – плакате и штампу. Међутим, усмереност пропагандном циљу КПЈ и ограничења у погледу услова рада, нису омели да се међу делима потеклим
из партизанског атељеа нађу уметничка квалитетна дела.
Током целе окупације у Гимназији цртање предаје сликар Всеволод Судзиловски, руски емигрант,
уметнички образован у Београду, иза кога је остао вредан опус у духу четврте деценије у српском сликарству.
После рата је емигрирао на Запад, а за његове уметничке истомишљенике, формиране на уметничким поукама Париза и европске уметности, предстоји тешко време на домаћој позорници културе.
Нове власти усвајају социјалистички реализам, изум совјетских идеолога 20-их година ХХ века, као теорију и организациони модел културног и уметничког живота. Соцреализам после рата добија статус јединог
дозвољеног уметничког опредељења, а уметник је постао дужан да „документарно изрази величанствени
моменат историје у револуционарном заносу“ и да тежи да његова уметност буде одраз новог начина живота.
Дуговечни и омиљени ужички сликар Бранко Ковачевић је, као и остали уметници, био у обавези да
одговори захтеву времена, па тако 1947. године борави на траси пруге Шамац – Сарајево, и одатле доноси
слике са посебно популарном темом обнове и изградње разрушене земље.
Након 1950. године стеге соцреализма попуштају. Схватања слободе уметничког стварања и организација уметничког живота почињу да се мењају, мада ће о границама дозвољеног још дуго ће бити расправљано на партијским форумима.
У шестој деценији долази до обнове и даљег развоја ликовних поетика међуратног модернизма, тако
да овде представљена слика Драгољуба Кажића, настала 1951. године, по свим својим одликама може да
припада и тридесетим годинама века.
Након успона геометријске апстракције, у другој половини шесте деценије у Београду се појављују сликарство енформела и фигурација Медијале, као први већи искораци из обнове постојеће традиције домаћег
модернизма. Ипак, привлачност познатог учинила је да уметност заснована на традицији још дуго формира
уметнички укус код највећег дела публике у Србији. У Ужицу, далеко од главних уметничких збивања, педесетих година је тек на посредан начин могла да се осети нова уметничке климе, посредством повремних и
ретких гостовања уметника са стране.

Бранко Ковачевић, ТУНЕЛ ВРАНДУК, 1947, уље на платну, Народни музеј Ужице

Драгољуб Кажић, МРТВА ПРИРОДА, 1951, уље на платну, Народни музеј Ужице

СЕДМА ДЕЦЕНИЈА
У шестој и седмој деценији ХХ века стандард Југословена лагано расте, а контакти са светом су све интензивнији и уметнички плодотворнији. Српска уметност сада је већ део актуелне европске сцене. У већим
југословенским уметничким центрима појављују се правци нове фигурације, неоконструктивизам, поп-арт,
као и зачеци концептуалне уметности, који имају своју публику, упоредо са већ прихваћеним струјама апстрактне уметности и наставком продукције дела у духу традиције модернизма. Ужичка средина још увек је
најнаклоњенија последњој наведеној тенденцији.
Све је већи број уметника који делују у самом Ужицу, а учесталије су и гостујуће ликовне изложбе, но, и
поред тога, у граду још увек не постоји нити један простор специјализован за одржавање уметничких изложби – Народни музеј је још увек првенствено окренут завршеном рату и револуцији у коју се уживео.
Ипак, у Ужицу се осећа дух свежине коју доносе млади уметници. По повратку из Париза, где је боравио
на уметничком усавршавању, тада млади сликар Божидар – Божо Ковачевић насликао је унутрашњост свог
атељеа. Гестуални рукопис, утемељен у послератном париском модернизму, овде је удружен са концепцијом
нове предметности, што најављује уметника који ће у наредних десетак година имати значајне међународне
наступе. За већи део публике ова слика вероватно представља непознат део Ковачевићевог опуса, но и у његовим препознатљивим пејзажима које слика две деценије касније, очит је траг оваквог схватања сликарства.

Божидар Ковачевић, ДАНА 12. ЈУЛА 63 – АТЕЉЕ БОЖИДАРА КОВАЧЕВИЋА, 1963, комбинована техника,
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина

ОСМА ДЕЦЕНИЈА
Седамдесете године донеле су свету феномен нових уметничких пракси, чији су представници, сродни
концептуалној уметности, у тежњи дематеријализације самог уметничког предмета, користили и алтернативне медије изражавања: хепенинг, перформанс, боди-арт, ленд-арт. Оваква уметност имала је своје представнике тек у понеком већем југословенском граду. Упоредо са одвијањем нових уметничких пракси, у српским
градовима егзистирали су готово сви правци сликарства и скулптуре присутни и у претходној деценији.
У нашој средини, у Ужицу, дошло је до значајног помака у ритму одвијања ликовног живота, између
осталог захваљујући озбиљнијем струковном организовању уметника, док Народни музеј Ужице 1981. године добија првог кустоса-историчара уметности – Зорана Јанчића. Све је већи број јавно активних сликара и
скулптора, као и број изложби на којима се откупљују дела – другим речима, коначно је међу Ужичанима завладао обичај да купују слике. Уметничка понуда је разноврсна – траже се вечито популарни пејзажи и мртве
природе, као и други видови фигурација. Над апстракцијом и даље кружи баук неприхватања, док је један
вид апстрахованих представа сасвим добро прихваћен – апстрактни предели или асоцијативни пејзажи, односно слике у којима је, у слободном третману простора, облика и боје, ипак задржана веза са постојећим
светом.
Једна од таквих слика је и предео аутора Мирослава Стевановића из 1974. године, са још увек релативно јасно читљивим призором из природе.

Мирослав Стевановић, Предео, 1974, приватна колекција

ДЕВЕТА ДЕЦЕНИЈА
Са наступом девете деценије у прегледу интернационалне и домаће уметности ХХ века настаје поприлична
конфузија. Наиме, егзистира огроман број термина који
теже да дефинишу појаве доминантне у овој декади, које
се данас најчешће обједињују под појмом постмодерне.
Ствар је у томе да уметничких предводника, а нити следбеника, у досадашњем смислу те речи, нема. Наступа
доба индивидуализма и усредсређености на ликовност
самог дела, док је идеја уметности као друштвене критике и предводника прогресивних промена у другом плану. Из богатог речника историјских праваца модернизма
уметници постмодерне црпе знаковни, тематски и језички репертоар. Поново се јавља интересовање за фигуру
и изражавање у класичним ликовним медијима.
Уметнике привлаче и инсталације у простору, а
присутан је и прицип реди-мејда, односно новог односа
према одабиру и коришћењу материјала.
Чини се да се у оваквом поретку ствари на ликовној
сцени стваралаштво у Ужицу можда по први пут нашло „у
средишту догађања“.
Средином деценије настаје слика Јована Ђурђевића „Јулкина кућа“, која једнако одражава постмодернистички интерес за нарацију, као и пиктуралне вредности којима је тежила традиција модерне, уједно носећи
богат знаковни и симболички репертоар.
На самом крају деценије, 1990. године, у згради
Старе Општине на Слануши, отворена је Градска галерија Ужице, чиме се уметнички живот у Ужицу заиста
„уозбиљио“. Поред великог броја изложби домаћих и
иностраних уметника, и изложби у сарадњи са Галеријом
САНУ, ужичка Галерија је постала организатор Међународног графичког бијенала „Сува игла“, затим годишњих
манифестација: Регионални ликовни салон, Међународна колонија уметничке керамике Злакуса, Париски јесењи салон, изложба студентских радова младих „Они
који долазе“.

Јован Ђурђевић, Јулкина кућа, средина 80-их
година, приватна колекција

ДЕСЕТА ДЕЦЕНИЈА
У последњој деценији ХХ века на светској и на домаћој сцени већ је увелико прихваћен медијски и
језички плурализам у ликовном стваралаштву, тако да се ово раздобље може посматрати као низ сасвим
индивидуалних појава.
Наша земља се деведесетих нашла у дубокој друштвеној, политичкој и егзистенцијалној криза, која је
кулминирала ратовима, који ће оставити дубоке последице на даљи развој уметности.
Не упуштајући се у готово узалудан посао дефинисања водећих идеја 90-их (има их толико много), овде
ћемо само напоменути да се у комплексу српске уметности ове декаде често појављују сасвим неуметничка
стремљења, која се очитавају кроз банализацију тематске садржине и мотивског корпуса, тежећи да популаришу историјски дискутабилне и етички тешко прихватљиве идеје.
Графика која илуструје ово поглавље уметности припада оном корпусу стваралаштва које је очувало
интегритет уметности као аутономне и слободне делатности, и рад је ужичког уметника Младена Јевђовића.

Младен Јевђовић, ЕКСПЛОЗИЈА, сува игла, 1995, власништво аутора

У фебруару 2019. године умро је професор Обрад Јовановић, уметник чији је рад обележио последњу четвртину уметничког живота у ХХ века у Ужицу.

Обрад Јовановић, ИМАШ ЛИ ШИБИЦУ, ДА ПРИПАЛИМ ТЕБИ, ПА СЕБИ, уље на платну, 2011
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