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УМЕТНОСТ ЋЕ
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Г

одина за нама, остаће упамћена као година у којој смо се
суочили с пандемијом, као година у којој смо пре свега бринули
о сопственом здрављу и здрављу
својих најближих, као година у
којој смо у други план морали,
нажалост да ставимо, културу и
културна и уметничка дешавања.
Ипак, најважније је да ни снагом ни духом нисмо посустали и
да је ово тешко животно искуство
за сваког појединачно и за целу заједницу, доказ да и у условима на
које нисмо навикли, можемо да
радимо и стварамо.
Зато смо се и ми као општина
трудили да, већ по стицању првих
услова, средином године, отворимо врата својих културних институција, уз, овога пута, поштовање
прописаних епидемиолошких мера. Наше две установе културе,
које из године у годину чине незаобилазни део богатог културног
живота престонице, своје амбициозне пројекте морале су да сведу
на најмању могућу меру, али су се
ипак трудиле да створе адекватне услове да се културни живот
Чукарице, у нешто мањем обиму
ипак настави. За сваку похвалу је
пожртвованост и умешност наших
културних радника да омогуће и
реализују многе програме, али ту
морам да истакнем и наше суграђане који су у свему учествовали
трудећи се да поштују и подрже
рад стваралаца у условима који
су нас током епидемије затекли.
Почетком године, док још нисмо били изложени пандемији,
наша Галерија 73 успела је да настави своју мисију успостављања
и ширења регионалне сарадње, на
шта смо, заиста сви поносни. Посебно, ако имамо у виду да реч о
јединој институцији културе локалне заједнице на овим просторима, која се бави промоцијом
националне културе у региону,
а и шире.
Сарадњом са културним институцијама Републике Српске, пре свега Музејем у Требињу, Српским културним цен-
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тром у Истри, као и Музејем у
Скопљу и институцијама културе Словака у Србији, чукаричка
Галерија 73 успела је да покрене
и подстакне интензивну сарадњу,
која ће се, одмах по окончању новонасталих околности у још већем
обиму, убеђени смо, наставити.
Слично је и са бројним удружењима, невладиним организацијама и међугенерацијском сарадњом, за коју се у доба пандемије
показало колико значи и колико
је важно да децу и младе од малих
ногу уочимо да буду солидарни и
спремни да помогну.
Зарад опште безбедности, дружења и окупљања су сведена на
најмању могућу меру, али сталном бригом и пажњом успели смо
да одржимо контакт и са свим суграђанима који због опасности од
епидемије нису могли да живе уобичајеним животом.
Ни најмлађи Чукаричани нису посустали да уче и стварају, а
наш Културни центар и Галерија су велику пажњу усмерили на
осмишљавање програма који ће
на прави начин испунити њихово
слободно време, а притом сачувати њихову безбедност и здравље.
Иако, још нисмо превладали
епидемију, успели смо да се суочимо и храбро изборимо, те у Нову годину улазимо са оптимизмом
и спремношћу да започето наставимо, када сви здавствени услови
на општем нивоу то дозволе.
Тако се односимо и према програмима и плановима наших културних установа, који су и поред
свега, и околности и умањених
буџетских издвајања којима смо
сви погођени, садржајни, смели
и обимни и на које као општина
и Чукаричани, увек можемо бити поносни.

КВАЛИТЕТНИ ПРОГРАМИ
УПРКОС ПАНДЕМИЈИ

В

елико ми је задовољство што дужност председника Скупштине често подразумева и присуство на
културним манифестацијама и догађајима у организацији општине, јер је уживање и поштовање духовног стваралаштва суграђана, неисцрпан извор енергије и сазнања о једној заједници.
Драго ми је, ипак смо успели, да у оквиру наших
културних установа, Галерије 73 и Културног центра, организујемо квалитетне догађаје, те с тим у
вези истичем велики труд и посвећеност колектива
ових установа да одрже и сачувају публику.
Посебна част ми је била што сам била део традиционалне манифестације Дани европске баштине,
а која је на нашој општини одржана у Галерији 73.
Била је то прилика, да заједно као локална самоуправа и културна установа приближимо данашњим
генерацијама део наше културне баштине коју с поносом чувамо.
Такође, отварајући изложбу нашег познатог уметничког фотографа Рајка Каришића који са великим
задовољством излаже у Галерији, имала сам прилику да упознам уметничко стваралаштво и уверим се у професионалност и посвећеност уметника чија дела подједнаку пажњу изазивају годинама.
Децембар месец је сваке године у знаку Дана
општине Чукарица, који обележавамо 30. децембра и када Скупштина, на предлог суграђана, организација одборника доноси одлуку о додели награде Матија Бан.
Ове године, на жалост нисмо имали прилику да
уживамо у низу манифестација које, поводом Дaна
општине у ово доба организујемо, али ми је драго
да смо на свечаној седници доделили ово значајно
признање Љубомиру Сарамандићу, кустосу Српске
куће на Крфу и Бранимиру Ђокићу, нашем истакнутом музичком уметнику.
Чукарица је стекла статус општине која посебну
пажњу посвећује култури и иако није у самом центру, ипак је један од центара културних дешавања.
Као општина и локална заједница, трудићемо се и
даље да стварамо услове да овај реноме задржимо и
надамо се да ће наредна година вратити свакодневницу на коју смо навикли, а у којој је култура била
саставни део.

свом, скоро полувековном, животу Галерија 73 је имала разне фазе, али, глобално потпуно јединствена, прошла година је значајно утицала да у новим, до тада
непознатим, околностима развијамо нове потенцијале.
Суочавање са пандемијом вируса короне мене и мој тим задесио је непосредно по повратку из
Скопља где смо у Музеју Македонске борбе успешно организовали изложбу српских уметника. У
том тренутку у простору „Галерије 73“ приређена је и хуманитарна изложба, а имали смо и читав
низ планираних активности. Делили смо заједнички став да галерија никако не сме да буде закључана и да је једини исправан
став да култура остане доступна
свима. Нову ситуацију схватили
смо као изазов у коме треба да извршимо мисионарску улогу, а то
није било лако, јер нам је 2019.
година била изузетно успешна. У
њој смо поред квалитетних изложби, концерата, трибина, успели
да проширимо своју мисију. Српску културу смо промовисали у
Требињу, Братислави, Скопљу и
Пули. Пандемија нас је приморала на нову форма комуникације, па смо у насталом временском
вакуму дугогодишње културно наслеђе представили путем дигиталних платформи.
Намера је била да поштоваоци
културног наслеђа сагледају рад
једне угледне институције каква
је „Галерија 73“. Неизмерну захвалност дугујемо утемељивачу
Галерије, историчару уметности,
филмском редитељу Ђорђу Кадијевићу који је у времену пуног изазова био спреман да својим идејама и угледом помогне да се организује изложба уметничке збирке Галерије која је добила назив
„Ефемерност“.
У периоду релаксације, уз све
мере заштите и препоруке Кризног штаба и Владе Србије, оранизовали смо Дане словачке културе, као и ретроспективну изложбу вајара Драгана Милеуснића,
такође, једног од утемељивача наше установе. Били смо почасни

гости 12. Фестивала српске културе у Истри, а гостовали смо и
у Требињу где смо представили
радове наше изузетне уметнице Мирјане Мире Маодуш, која
живи на релацији Париз-Токио.
Њени радови посвећени великом српском песнику и дипломати Јовану Дучићу поклоњени
су Музеју Херцеговине у Требињу у којем се чува и део његове
заоставштине.
Кад бисмо поредили 2019. и
2020. годину по квалитету и мисији који је овај храм културе са
Бановог брда реализовао сматрам
да ова година ни по чему није била мање важна. Из свега смо извукли и важне поуке и постали свеснији мисије и посла којим се бавимо. И најгоре ситуације доносе
бенефите, а нама у Србији је добро познато да су кризна времена
најплоднија за јачање колективног
духа и свести.
С обзиром на то да имамо ограничен број посетилаца путем друштвених мрежа пратимо интеракције и критике што нам омогућава
напредак и подизање стандарда.
Дигитализација нам је даровала
нову публику састављену углавном од младих и креативних стваралаца који имају врло профилисан уметнички сензибилитет.
Ова ситуација је донела и још
неке предности. Наиме, људи који нису у могућности да физички
посете нашу установу или им термини не одговарају имају прилику
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да активности „Галерије 73“ прате
виртуелно кад год пожеле.
У наредном периоду трудићемо
се да задржимо квалитетне програме у којима ћемо посебну пажњу
усмерити на едукативне пројекте намењене млађој полулацији
као и представницима треће доби.
Уметнички савет Галерије који функционише у новом сазиву,
спремио је богату излагачку активност, а договорена су и гостовања наших уметника у региону,
наравно, уколико то услови буду
дозвољавали.
Посебно сам захвална на подршци и разумевању руководства
Градске општине Чукарица, без
чије подршке рад „Галерије 73“ не
би био тако успешан. Захвалност
дугујемо Секретаријат за културу
Града Београда, као и Министарству културе и информисања Републике Србије са надом да ће и у будућности подржати наше пројекте.
Често ми на ум падне мисао
Мома Капора у којој каже „од кад
знам за себе стално слушам да живимо у најгорим временима”. Таква мисао унапред даје оправдања
за све оно што се могло урадити,
али се, ето, није десило. Зато је неопходна стална потреба за стварањем које оставља траг у времену.
И данас, након толико векова, дивимо се античкој уметности коју
су креирали ствараоци. Посматрајући будућност не сме да избледи
уверење да ће уметност, а самим
тим и духовност, спасити свет.
www. galerija73. com • 3
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години када је пандeмија Ковида19 дословно закључала целу
планету, па и највеће и најугледније културне инститиције, чукаричка Галерија 73 није посустала. Ако се подвуче црта иза 2020.
године, која је упркос свему крунисана, традиционалним 33. Чукаричким ликовним салоном, на
коме су приказани радови тридесетак наших најугледнијих аутора,
резултат није занемарујући. У реалном простору на Бановом брду,
али и оном виртуелном, смењивали су се културни садржаји који су
представили ауторе различитих генерација и поетика.
Преко друштвених мрежа представили смо наше огромно културно наслеђе, стварано готово пуних
пола века, захваљујући великанима какви су Ђорђе Кадијевић, Миодраг Живковић.
Почетак изложбене 2020. обележила је, пре свега, почаст сликарском великану и великом пријатељу куће Момчилу Моми Антоновићу (1938-2019), а ретроспективу у
знак сећања, отворену на годишњицу смрти, осмисли су и приредили
његови сапутници са ходочашћа на
Хиландар, али и уметнички истомишљеници- Рајко Каришић, Драган Бартула, Душан Миловановић
и Саша Марин.
У јануару су се пре тога представила и три уметника млађе генерације из Алжира - Рахмани Саида,
Аицхе Моустагфе и Гаради Мокхтара, током чије поставке је промовисана књига „Алжирска хроника“,
Србољуба Манојловића, дугогодишњег дописника Танјуга.
Током фебруара и марта организоване су изложбе цртежа Ане Ивић
и Зоране Милићевић . И док се поставком „Десет чувених призора са
Западног Балкана“ , Ана Ивић бавила пејзажима који крију бајке, митови и легенде, изложба под називом
„СОБЕ - у чвору соба – у соби чвор“
Зоране Милићевић за тему је имала истраживања унтрашњих, психолошких пространстава у човеку.
После гостовања у Братислави,
Пули, Скопљу и Требињу, публи-
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ка је могла да види избор из богате
збирке галерије са Бановог брда, и
то у ауторском концепту нашег чувеног историчара уметости Ђорђа
Кадијевића. Поставку „Ефемерност“ чинила су дела Јована И. Ракиџића, Ратка Вулановића, Љиљане Бурсаћ, Љиљане Стојановић, Душана Б. Марковића, Мире Маодуш,
Ђилета Марковића, Саве Рупића
и Владе Ранчића, Миле Гвардиол,
Ђурђе Сивачки, Жељка Виторовића,
Сузане Вуловић и многих других.
Пандемија није успела да заустави ни манифестацију „Дани словачке културе“, која је почетком јуна у
Галерији 73 одржана четврту годину за редом. Изложени су били радови 25 савремених аутора- Словака, међу којима су Јасна Опавски,
Јан Агарски, Ана Андрејић, Милан
Суди, Јана Вјерг, Светлана Михаљ,
Андреја Мерник Шимон и многи
други.
Упркос томе што су границе,
широм света, Европе и региона,
чешће биле затворене, а њихов
пролазак изискивао је и многе друге компликације, културна дипломатија није заустављена.
У фебруару смо гостовали у Скопљу, на позив „Музеја македонске
борбе“. Током лета, у Требињу, у
Музеју Херцеговине организовали
смо изложбу Мирјане Мире Маодуш, која живи на релацији Београд – Париз.
Као гости 12. Фестивала српске
културе у Истри у српском културном центру у Пули, изложбом „Вибрације“, представили смо академске сликаре Сава Рупића из Републике Српске и Ирину Черњавски
Шантрић из Србије и промовиса-

Преко
друштвених
мрежа
представили
смо наше
огромно
културно
наслеђе,
стварано
захваљујући
великанима
какви су Ђорђе
Кадијевић,
Миодраг
Живковић,
Драган
Милеустнић и
многи други.
Отворили смо
свој „јутјуб“
канал на коме
је публика, у
време када није
било могуће да
посети галерију,
била у прилици
да види све шта
се, у последњих
педесет година,
од оснивања, у
њој дешавало.

ли филм „Галерија на Брду“, који
је посвећен нашем оснивачу Ђорђу Кадијевићу.
Дан Галерије 73, обележен је
изложбом још једног од оснивача,
вајара Драгана Милеуснића (19422019).
У сарадњи са Музејем наивне и
маргиналне уметности из Јагодине,
публици је представљен и један од
водећих представника уметности
самоуких визионара у Србији – Јошкин Шиљан. Oсвежење у летњем
програму галерије биле су слике
са поставке STREET ART Дамира
Станчића. Уследила је изложба цртежа и графике „Психоформе“ Ане
Коматине , а потом и поставка рељефа Тамаре Драган, под називом
„Surface Space“.
„Галерије 73“ угостила је током
јесени уметника Анатолија Ивакина. Приређена је ретроспектива једног од наших најугледнијих фотографа, Рајка Р. Каришића.
Представљени су радови Радована Јандрића, редовног професор
Академије ликовних уметности у
Новом Саду у пензији, док је поставку цртежа, инсталација и радова од порцелана, Жељка Мићановић Миљковић назвала „У потрази за идеалним градом: прозор
у надстварност“.
Изложбена година ушла је у финале, онако како је и почела, сећањем на великана – овога пута графичара Живка Ђака (1942-2011),
професора на Академији ликовних
уметности у Новом Саду. Поставку
у његову част чинило је 175 графика
насталих у периоду од шездесетих
година прошлог века, све до смрти
2011. године.

анифестација „Дани европске
баштине“ подсећа на значај који занати имају у очувању традиције
једног народа. Тим поводом од 17.
до 29. септембра у „Галерији 73“
приређена је документарна изложба
аутора Миливоја Мише Рупића, под
називом „Стари занати – знање, вештина и традиција“. Поставка указује на историју занатства и тренутно
стање поштујући традицију и рад занатлија, и усмеравајући на закључке
Владе Републике Србије и Програм
коришћења субвенција за очување
и развој традиционалних заната. У
жељи да се што боље приближи тема којом се уметник бави, уприличено је и стручно вођење кроз изложбу на тему историје српских заната путем дигиталне платформе. А,
програм је обогаћен традиционалном српском музиком. Припадници
млађе генерације учествовањем на
креативним радионицама открили
су тајне помало заборављених заната. Циљ је био да на овим едукативним дружењима сазнају више о
културном наслеђу, а можда неки
од њих занат изаберу као своје занимање. За слепе и слабовиде особе био је обезбеђен програм - водич
на Брајевом писму.
С обзиром на то да се „Дани
европске баштине“ организују у
„Галерији 73“ израђена је видео
презентација којом је обухваћен
целокупни програм манифестације у протеклих десетак година
њеног трајања. Пројекат Дани европске баштине организује у сарадњи са Секретаријатом за привреду Града Београда и ГО Чукарица.

ЗАНИМЉИВОСТИ
• Бављење занатима у Србији почело је да
бива све озбиљније када је султан Сулејман
Величанствени 1521. године освојио Београд.
Султан је подстицао развој занатства и трговине у освојеном Београду како би га занатлије
и трговци ради војних потреба следили на
његовом походу ка Угарској и Аустрији. Прве
занатлије Јевреји и Дубровчани дошли су у
Београд 1532. године и тада почиње умножавање заната. Повећава се број седлара,
обућара и оних који се баве штављењем коже.
Занати су се брзо разгранали, а занатлије су
узимали водећу улогу у снабдевању војске.
• После Првог српског устанка и ослобођења
Београда долази до значајних етничких
промена, претежно турско становништво
одлази а долазе досељеници из унутрашњости Србије међу њима и занатлије из Ниша,
Пирота, Лесковца и Врања. Занатлије српског
порекла углавном су израђивале народна
одела, опанке, сапуне, бурад и бачве, бавили
се прерадом коже и ковачким пословима.
Занатлије Турци израђивали су пушке, шили
одела, пекли хлеб, правили папуче и бавили
се шишањем и бријањем муштерија.
• Кнез Милош Обреновић је наредио да се у
Београду подигне 46 занатских радњи махом
за потребе абаџија те је тако настала
Абаџијска улица у пределу данашњег
Зеленог венца, Ломине и Балканске улице.
У београдској вароши, нарочито у доњој
Савској вароши, дуж улица биле су ниске
занатске и трговачке радње покривене
шиндром, испред којих су занатлије често
обављале своју делатност. Тада Београд
опседају занатлије с разних страна.
Најталентованији међу њима били су Цинцари
и Грци. Све од Савског пристаништа па до Дунава у пределу данашње улице Краља Петра,
биле су занатске радње. Основу друштвених
снага српског народа чиниле су занатлије
и њихове породице. Вредно и поштено су
зарађивали за свој живот. Занатлије су биле
један од симбола Београда у 19. веку.
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ОМАЖ МОМИ АНТОНОВИЋУ
(1938-2019)

ВЕЧЕ СРПСКО – АЛЖИРСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА
Почетак излагачке 2020. године
обележило је отварање изложбе
слика признатих алжирских уметника
средње генерације - Саида Рахманија, професора и његових колега
Мустафе Аиша и Моктара Гарадија.
Куриозитет поставке је што је публика
могла да види радове професора
Саида који су излагани на последњем
Бијеналу у Тунису, организованом у
новембру 2019. године.
Изложбу је отворио амбасадор Алжира, Абделхамид Шебшуб, а реализована је у сарадњи са Друштвом
пријатеља Алжира, који су омогућили
да се алжирски сликари и њихово
модерно сликарство представе
београдској публици.
У другом делу програма предста-

вљено је друго по реду издање
књиге „Алжирска хроника“, Србољуба Манојловића, о којој је говорио
аутор, дугогодишњи дописник
новинске агенције Тањуг из пријатељског Алжира. „Алжирска хроника“ је збирка одабраних дописничких текстова, записа и путописа,
новинара и публицисте, који је,
током осам година, извештавао
југословенску јавност о многобројним политичким, друштвеним,
културним и другим догађајима.
Догађају су присуствовали многобројни представници дипломатског кора,
представници амбасада Либије,
Туниса, Кувајта, Палестине, Гвинеје,
Алжира и Уједињених Арапских
Емирата.

Документарно - ликовна изложба под називом „Омаж
пријатељу“ свечано је отворена је 23. јануара у „Галерији
73“. Изложбу су у знак сећања на свог пријатеља, истакнутог уметника Момчила Мому Антоновића, приредила
четворица његових пријатеља - Рајко Каришић, Драган
Бартула, Душан Миловановић и Саша Марин. Поред
Моминих радова, које су у власништву његових пријатеља,
на изложби је приказано и педесетак фотографија из
његовог живота, забележених тренутака дружења у
атељеу, ликовним колонијама. О Момином животу и раду
говорили су Душан Миловановић, дипл. историчар уметности и Рајко Каришић, мајстор фотографије, а Мирела
Пудар, директорка галерије „Галерије 73“ поздравила је
уметнике. Музички интермецо извео је Живојин Велимировић, професор виолине.

ОМАЖ ВАЈАРУ ДРАГАНУ МИЛЕУСНИЋУ (1943-2019)

О

маж вајару Драгану Милеуснићу
(1943-2019) приређена је од 11. јуна до 7. јула изложбом скулптура „Бронза“ у „Галерији 73“. Поставку је отворио
председник општине Срђан Коларић, који је и подржао реализацију ове поставке.
О Милеуснићевом ствaралачком опусу говорио је Ђорђе Кадијевић, историчар уметности и ликовни критичар, који
је за Милеуснићев став и начин како је
говорио о ономе шта ради, срочио сентенцију: „Уметност за мене, то сам ја.
То звучи врло претенциозно, а заправо
је израз најдубље скромности. Ако хоћу
да га лоцирам, као историчар уметности

онда бих рекао да је он у ствари последњи изданак нашег позног модернизма“,
изјавио је Кадијевић.
Директорка „Галерије 73“ Мирела Пудар истакла је да је име вајара Драгана
Милеуснића засигурно једно од оних
који су заслужни за углед и репутацију
ове институције.
Драган Милеуснић је, према речима
Пударове, био дугогодишњи председник
Уметничког савета галерије.
– Волео је овај изложбени простор и
често јој се враћао као прави и одани локал патриота – казала је Мирела Пудар.
Драган Милеуснић рођен је 1943. го-

„МЕСЕЧЕВА КЋИ“ СЛАВИЦЕ МИЋИЋ

ДЕСЕТ ЧУВЕНИХ ПРИЗОРА
СА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

ИЗЛОЖБА
ИНСТАЛАЦИЈА
Изложба под називом „СОБЕ – у чвору
соба- у соби сунце“ ауторке Зоране
Милићевић отворена је 20. фебруара у
„Галерији 73“.
О поставци је говорио професор Саво
Пековић, са Академије ликовних
уметности у Требињу у чијој класи је
Милићевићева дипломирала.
„Зоранине радове карактеришу
наизменични често испреплетени
покрети који разграничавају смисао
слике, док уметница вешто барата
дубинским саставом психе и неодрешеним стазама подсвести – навео је
проф. Пековић који је написао и текст
у каталогу поставке.
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Изложба цртежа „Десет чувених призора са Западног
Балкана“ чији је аутор Ана Ивић представљена је 6. фебруара у „Галерији 73“. Уметница је изабрала пејзаж као
главни мотив. Пејзажи су стилизовани, сведени на знаке
– графеме у писму изложбе. Сваки рад је преображена
фотографија из средстава јавног информисања . Они
посматрача воде кроз лепи регион Западног Балкана и
уљуљкују га у заводљиви мир и тишину безличних предела, архетипских „брда и долина“ иза којих се крију бајке,
митови и легенде. Циљ изложбе био је да кроз интимни
доживљај одабраних предела проговори о објективним,
јавним догађајима и њиховим последицама, да кроз
интимни чин посматрања цртежа ангажује појединца који
се стихијски одупире социјалном ангажовању.

дине у Београду. Завршио је Академију
ликовних уметности у Београду, 1966.
године, у класи професора Мише Поповића.
Излагао је на бројним самосталним и
групним изложбама у земљи и иностранству. Добитник је престижних награда и
признања, од којих је најзначајнија „Политикина“ награда за велико достигнуће у ликовној уметности 1995. године.
Aутор је више скулптура реализованих
у јавном простору.
У музичком делу вечери, наступала је
Јована Анђелковић, која је извела композиције на класичној гитари.

„ЕФЕМЕРНОСТ“ - ОДАБРАНА
ДЕЛА ИЗ ЗБИРКЕ

Хуманитарна изложба слика „Месечева кћи“ Славице Мићић представљена је 10. марта у „Галерији 73“.
Ова ауторка из места Појате код
Ћићевца, први пут је гостовала у
престоници.
На поставци коју је отворио председник општине Срђан Коларић, представљено je тридесетак дела обједињених у три циклуса и рађених техником
уље на платну. Директорка галерије

Мирела Пудар подсетила је да је ова
поставка доказ да уметност и хуманост иду заједно и подсећају нас на
помало заборављене људске вредности због брзине живота које нам
намеће дигитална ера.
Драмски уметник Миодраг Ракочевић
казивао је стихове песме „Птица“
Жака Превера, а у музичком делу
програма наступили су ученици
Школе гитаре „Старчевић“.

Одабрана дела из збирке „Галерије 73“ представљена су 15.
маја на изложби у овој културној установи. Ауторски концепт поставке која носи назив „Ефемерност“ осмислио је
Ђорђе Кадијевић, историчар уметности.
Престоничка публика имала је прилику да погледа слике и
скулптуре тридесет савремених уметника различитих
генерација међу којима су Мирјана Мира Маодуш, Ратко
Вулановић, Јована И. Ракиџића, Љиљана Бурсаћ, Сава
Рупић, Љиљана Стојановић, Душан Б. Марковић,Ђиле
Марковић, Влада Ранчић, Мила Гвардиол, Сузана Вуловић.
Они су протеклих неколико година излагали у иностранству и региону (Братислава, Пула, Скопље, Требиње) и то у
оквиру пројекта представљања српске ликовне сцене ван
граница наше земље.
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ДАНИ СЛОВАЧКЕ
КУЛТУРЕ

ЕМОЦИЈЕ
ЧОВЕКА И МАЧКЕ

НЕИСПРИЧАНЕ ПРИЧЕ НА ЦРТЕЖИМА, ГРАФИКАМА И СЛИКАМА

У

оквиру манифестације
„Дани словачке културе“
који се уз подршку амбасаде
Словачке у Београду, Словачког културног клуба и општине Чукарица, од 4. до 9. јуна
отворена је изложба „Савремена ликовна уметност Словака у
Србији“. Поставка је ауторски
концепт Владимира Валенћика, историчара уметности.
На изложби су приказана дела 25 савремених словачких сликара, графичара
и вајара. Своје радове између осталих представили су Јасна Опавски, Јан Агарски, Ана
Андрејић, Милан Суди, Јана
Вјерг, Светлана Михаљ, Андреја Мерник Шимон, као и
многи други уметници.
Изложбу је отворио Михал
Хрушик, секретар амбасаде
Словачке у Београду, који је
између осталог истакао да су

Србија и Словачка две братске земље, које су не само географски већ и културолошки
повезане.
Он је истакао значај добре
сарадње амбасаде Словачке
са „Галеријом 73“, у којој већ
четврту годину заредом бројним културним догађајима
обележавају „Дане словачке
културе“.
– Захваљујући културној

размени, Галерија 73“ има
сваке године могућност да
гостује у Словачкој, што је
резултирало и веома успешним представљањем радова из своје уметничке збирке у Братислави. Тако је словачка публика имала прилику да види тренутни преглед
српске ликовне сцене – казао
је Хрушик.
Мирела Пудар, директорка

„Галерије 73“ истакла је значај овакавих манифестација
јер је то прилика да се упознамо са културом наших пријатеља Словака, да упознамо
њихов стваралачки сензибилитет и културно наслеђе. –
Свима нам је иста мисија и
циљ, приближити културе два
пријатељска народа и учинити их препознатљивим, чиме
се отварају врата будуће сарадње и културна размена –
нагласила је Пудар.
Током трајања изложбе
приређено је и књижевно вече
посвећено промоцији савремене словачке књижевности,
поводом обележавања 100 година од оснивања Словачког
издавачког центра. Поклоници писане речи упознали су
се са најпознатијим савременим словачким писцима и песницима.

Човекове емоције и стања која се
испољавају у мотивима и форми
мачке, повезујући тако осећања која
уједно красе човека и животињу,
послужили су као инспирација
уметници Ани Коматини за изложба
њених графика и цртежа која је под
називом „Психоформе” приређена у
„Галерији 73“.
Поставка је настала после дуготрајног
истраживања карактера мачке и
посматрања њене природе.
Ауторка је закључила да мачка
поседује јака осећања и инстинкте.

Изложба слика и цртежа и слика
Јошкина Шиљана, под називом
„Неиспричане приче“ отворена је у
„Галерији 73“. Шиљан је један од
водећих представника уметности
самоуких визионара у Србији. Он свој
лични свет истине спаја са
сензацијама из спољашњег света и
преноси у медијум слике или цртежа.
Током трајања изложбе приказиван је
документарни филм о Јошкину, у
продукцији Музеја наивне и
маргиналне уметности, а уприличено
је и стручно онлајн вођење
историчарке уметности Нине Крстић.

ПОВРШНОСТ ПРОСТОРА
Како се остварује веза између посматрача и дела, али и како се „понаша”
дело које само по себи чини простор
истражује уметница Тамара Драган.
Она за овим одговорима трага три
године, а једно у низу решења понудила је и на изложби „Surface Space”
(„Површност простора”) која је приказана у „Галерији 73”.

ЧУДЕСНИ ГРАДОВИ
ОД ПОРЦЕЛАНА
STREET
ART
ДАМИРА
СТАНЧИЋА

Слике које чине поставку изложбе
STREET ART, аутора Дамира Станчића,
својим колоритом и поставком
симболичког и фигуративног момента
у њима изазивају радост у времену
пандемије које код већине људи
изазива једну неочекивану уздржаност, страх и депресију. Станчићеве
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слике својим колоритом, игром, темом
и формом дају оку наду да све што је
дубоко мисаоно, позитивно и пуно
труда у ликовном смислу заправо пут
ка спасању свега онога што у човеку
изазива потпуну лепоту.
Концепт изложбе у основи је поп арт
који је иначе правац који је давних

година осмишљен као изругивање
свму ономе што је модерно и
популарно.
У овом случају аутор је успео да
заправо исти тај поп арт својим аутентичним ликовним изразом представи у
најепшем могућем смислу сваку тему
коју је обрадио на својим сликама.

Изложба цртежа, инсталација и радова
од порцелана „У потрази за идеалним
градом: прозор у надстварност“ ауторке
Жељке Мићановић Миљковић публикована је 19. новембра у „Галерији 73“.
Радови су настали у последње три
године и део су ауторкиног докторског
уметничког пројекта на Факултету
техничких наука у Новом Саду на одсеку
Сценски дизајн.
www.galerija73.com • 9

ЂОРЂЕ КАДИЈЕВИЋ
ИЗЛОЖБЕ

ИЗЛОЖБЕ
ПЕЈЗАЖИ, МРТВА
ПРИРОДА И ПОРТРЕТИ
Пејзажи, мртва природа, портрети
руског сликара Анатолија Ивакина
оплеменили су простор „Галерије 73“.
На поставци приказано је педесетак
слика рађених техником уље на
платну.

ОДРЖАН 33. ЧУКАРИЧКИ ЛИКОВНИ САЛОН

Т

радиционални 33. Чукарички ликовни салон, приређен је од 17. децембра до 12. јанура у „Галерији 73“. Радове је представило 28 аутора различитих
уметничких рукописа и поетика. Упркос
изазовима кроз које пролази друштво,
а самим тим и култура, због пандемије
вируса корона, захваљујући ентузијазму
чланова Уметничког савета састављеног
од признатих стручњака у области ликовних уметности, на Салон су позвани
да изложе своје радове: Милан Блануша,
Владимир Дуњић, Владислав Шћепановић, Тијана Фишић, Славољуб Цаја Радојчић, Иван Грачнер, Александар Лека Младеновић, Милан Антић, Љиљана
Стојановић, Радош Антонијевић, Љиљана
Бурсаћ, Ранка Лучић Јанковић, Радомир
Кнежевић, Владислава Крстић, Драгиша
Маринковић, Владимир Милановић, Gabriella (Габријела) Николић, Бранислав
Николић, Милорад Мићко Панић, Адам
Пантић, Ивона Плескоња, Невена По-

повић, Драган Рајшић, Милица Ракић,
Бранко Раковић, Вида Станисавац Вујчић, Ђорђе Станојевић и Ана Церовић.
Члан Уметничког савета Галерије
историчарка уметности Јасмина Новаковић у ауторском тексту наводи да у
флуидном простору савремене уметности, ова годишња изложба, ревијалног карактера, пружа увид у део њеног
тока без ограничења у дефинисању по-

ља уметничког, напротив, указујући нам
на његове различите облике и значења.
Поред скулптуре, сликарства и графике, изложбом су обухваћени и радови који се опиру строгим медијским
ограничењима и дефинисањима, упозоравајући нас да је „истина“ о делу
изван проблема медијског. Изложбе
без (за)датог тематског оквира на први поглед отежавају пут у средиште
уметничког дела.
Тема је на неки начин водиља, наговештај, смерница ка виђењу, тумачењу
и кретању кроз различите уметничке
концепте - каже историчарка уметности.
Према њеном мишљењу, на путу ка
откривању уметничког дела, изложбе
попут Чукаричког салона опиру се уопштавању под један појам, феномен или
идејни оквир, али доносе нов изазов јер
од посматрача очекују спремност и упуштање у велики број различитих поетика
и могућности које се пред њим отварају.

СЕЋАЊЕ НА
ЖИВКА ЂАКА (1942-2011)
После готово деценије од смрти признатог
графичара и сликара Живка Ђака (1942-2011),
професора на Академији ликовних уметности у
Новом Саду, у „Галерији 73“ приређена је изложба графика. То је била прилика да београдска
публика сагледа богат уметнички опус овог
ствараоца. На поставци је представљено 175
графика насталих у периоду од шездесетих
година прошлог века, све до уметникове смрти
2011. године.
Током трајања изложбе, до 15. децембра, организовано је стручно вођење које је због пандемије вируса корона емитовано путем лајв
стрима на facebook страници галерије.
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ОД ВОЈВОЂАНСКЕ РАВНИЦЕ ДО АТЛАНТИКА
У СУСРЕТ МИТРОВДАНУ
Изложбу Наташе Глигорић је отворила
директорка Галерије Мирела Пудар,
која је истакла важност уважавања
потребе завичајних удружења да
оставе свој печат у културној матрици
Београда.

Присутне госте поздравила је и ауторка
изложбе, Наташа Глигорић, која није
крила радост због тога што је њен
вишегодишњи труд напокон доспео
пред лице јавности. Нагласила је да за
квалитет својих слика велике заслуге
има њен ментор, професор Милован
Крзнарић, коме је исказала посебну
захвалност. Изложбу су својим присуством подржали представници завичајних удружења: Удружења Невесињаца у
Београду – Зоран Јањић, председник,
Удружења Требињаца „Јован Дучић“ –
Жарко Ратковић, председник и Миливоје Рупић, секретар, као и Војо Бабић,
испред Удружења Пребиловчана. О
уметничким дометима Наташе Глигорић
говорио је њен учитељ сликања, професор Милован Крзнарић.

Ретроспективна изложба фотографија Рајка Р. Каришића
организована је од 1. до 13.
октобра у „Галерији 73“. Поставку је отворила Лидија
Јовановић председница
Скупштине општине Чукарица,
а госте је поздравила Мирела
Пудар, директорка галерије.
Уметник је искористио прилику
да овом изложбом публику
поведе на својеврсно путовање од Атлантика до војвођанске равнице која му је стална
инспирација.
Он је на својим фотографијама
приказао пределе које због
пандемије вируса корона
поклоници природе нису били
у прилици да посете.

Каришић је добитник десетине
престижних награда из области фотографије.
Урадио је 117 ауторских
фото-монографијa и књига за
друге уметнике и 19 мини-монографија манастира и цркава
Српске православне цркве. О

Каришићевом дугогодишњем
посвећеном фотографском
раду говорили су фотографи
Томислав Петернек и Марио
Леоне Бралић и председник
фото–секције УЛУПУДС–а, као
Душан Миловановић, историчар уметности.

СЛИКЕ ИЗМАШТАНЕ СТВАРНОСТИ, СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА

Престоничкој публици сликама „измаштане стварности, сећања и заборава“ после
седам година паузе, представио се 15.
октобра у „Галерији 73“ Радован Јандрић,
професор Академије ликовних уметности у
Новом Саду, у пензији. Поставку коју чини
петнаест дела великог формата рађених у
протеклој деценији техником уље на
платну, отворила је Мирела Пудар, директорка „Галерије 73“. Радован Јандрић
рођен је 1954. год. у Обровцу. Дипломирао
је на Академији ликовних уметности у
Загребу у класи проф. Анте Кудуза. Постдипломске студије завршио је на ФЛУ у
Београду у класи проф. Марка Крсмановића. Учествовао на многобројним изложбама у земљи и иностранству.
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ЂОРЂЕ КАДИЈЕВИЋ
ВЕЛИКАНИ

ЈА САМ ТИ –
НЕДОСЕЖНА
ДУБИНА
ВАСЕЉЕНЕ
Н
• Пише:
ЉУБИЦА
МИЉКОВИЋ

• Са изложбе Тодора
М. Стевановића која
је организована
2017. године

а општини Чукарица живели су
и стварали или су се са њом на
различите начине повезали значајни уметници међу којима је и Тодор
М. Стевановић. Овај сликар, цртач,
књижeвник и филозоф становао је
са родитељима, од 1952. до 1960, недалеко од данашње Галерије ‘73, у
којој је касније више пута излагао.
Тада је, после завршеног школовања у XIII београдској гимназији,
студирао сликарство на Академији (данашњем Факултету) ликовних уметности. Учио је од многих
професора, а дипломирао у класи
Ђорђа Андрејевића Куна.
Тодор је одмах схватио да опонашање већ постојећег или прихвата-
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ње понуђених трендова из центара
моћи није циљ уметности. Окренуо
се изворности природе и сопственом универзуму. Тако је самосвојним стваралаштвом достигао врхове и обезбедио му место у светској
баштини, што су инострани стручњаци приметили на Бијеналу у Венецији. Пошао је од поетске фигурације да би од средине шездесетих
антиципирао суштину концептуале. Ипак, никада није одустајао од
дела као основног и крајњег циља.
Тодоров најчешћи мотив је природа која у његовим творевинама постаје природа по себи. Његов
стваралачки поступак је својеврсан
сеизмограф унутарњих стања. Ве-

штином изванредног цртача реализује изузетне композиције. Белом оживком, златом и небеским
свирачима, он подсети на српске
средњовековне фреске. Круговима усмери ка идеалним облицима,
гаврановима ка мистерији порекла,
керамичким крчазима ка рађању
цивилизација, лепотом материје
ка основним вредностима сликарства, смислом уметности ка смислу
живота... Скривене истине квалитет
су више за зналце који се не задовољавају искључиво оптичком сензацијом него трагају за дубљим слојевима. Независно од теоретских поставки, свему што изражава особеном ликовном лексиком, што по-

ТОДОР М. СТЕВАНОВИЋ
нире у морфологију и архетипове,
приступамо као пластичној чињеници неодвојивој од непрекинутог
низа започетог цртежима у пећинама, урезима у глини и камену. Прецизно вођеним линијама, текстуром платна, односима пуног и празног, засићеног и минималистичког,
рељефног и лазурног, пиктуралног
и графичког, Тодор постиже снажно визуелно дејство независно од
полазишта и исходишта.
Тодорови радови плене снагом
ума и нежношћу срца уметника
који пружа најплеменитији спој рационалног и емотивног, прошлости
и садашњости, пролазности и покушаја досезања вечности.
Као један од наших најобразованијих уметника, Тодор у својим
књигама нуди кључеве за разумевања пластичних садржаја, а сликарско-цртачке творевине, како каже „самобитне ствари васељене“,
користи за језгровите изворе свега
што пише. Пре пола века, у манифесту Дивље око, изнео је програм у
којем, између осталог, стоји да „човекова мисао тежи и ка свесној и бескрајној потреби да савлада недокучиве структуре живота / да продре
у истине и тајне космоса којима је и
сам сачињен / миленијумима птице
певају песме љубави на исти начин а
да нас никад не оставе равнодушним
/ и чини нам се да је то увек нова песма са сваком нашом емоцијом / то
је за мене слика то је уметност – непоновљива и вечита емоција.“ Управо зато традиционалне уметничке
области јесу неуништиве.
Тодор је закључио да „уметност
не долази из уметника, него долази
кроз уметника“, такође и неопходност: „Када човек буде у стању да види себе у другоме, тада ће Човечанство бити сједињено“.
Тодорова химна човеку завршава
се мудрошћу: „Ја сам ти – недосежна дубина васељене.“ Ако схватимо
ову поруку, онда нам ништа друго
не остаје него да у свему што Тодор
ствара откријемо и себе. Тако и ми
постајемо племенитији.
Као што у духу места откривамо Тодора, верујемо да и он у Бановом брду открива себе. То и јесте
јак разлог да се Чукарица поноси
овим уметником, академиком и добитником најпрестижнијих награда
и признања, који доприноси угледу
ове београдске општине, Србије и
човечанства.
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ЂОРЂЕINКАДИЈЕВИЋ
MEMORIAM
МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ (1928-2020)

ОДЛАЗАК
ПАСИОНИРАНОГ
СТВАРАОЦА

• Пише: ЂОРЂЕ КАДИЈЕВИЋ

Т

о што више нема међу нама
вајара Миодрага Живковића
није примерено оквалификовати
губитак за нашу уметност и културу. Јер, Живковић је као човек
и стваралац у потпуности остварен, а његово дело толико је присутно, као што је била и сама његова личност.
Живковић је био међу нама готово један век (умро у 92. години).
Да је оставио за собом само своје
јавне споменике, било би довољно да се с разлогом сматра стално присутним, за будућност једнако као и за прошлост, заправо
без обзира на све ван културне и
уметничке квалификације којим
је његово дело било изложено, као
и код других дуговечних и плодносних ствралаца.
Са Живковићевим одласком није на месту говорити о губитку. Било би сувише стереотипно готово
банално. За њим је остало дело у
потпуности сазрело, реализовано
у свакој појединости до последње
артистичке, културне и уметничке консеквенце.
Посматрано у целини, Живковићево стваралаштво у једном
аспекту потпуно се саглашава у
времену у коме је настало. Тај вајар је представник врхунских домета естетике тзв. модерне. Он
одражава истински модерну синтезу духа језика актуелне поенте
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модернизма, у сваком погледу, у
споју модификованог фигурализма прилагођеном медију скулптуре као и аналитичке заинтересованости за израз заснован на наративу чисте форме, геометриског
или органског типа.
У тако сазданом стваралачком
концепту Живковић је остваривао
своје стваралачке идеје на оригиналан начин, не пребегавајући
утицају традиционалног наслеђа у
средини где је живео и радио. Даље од тога није налазио за сходно да се измешта. Иако је познавао језике нових, авангардних покрета у деценијама друге половине 20. века које је проживео, није
осећао потребу да мења своју модернистичку орјентацију, тачније
личну варијанту форме језика једном прихваћене у младости, и целог живота, дугог и пуног разлога
за дилеме и искушења, очувао до
свог последњег дана. Код нас нема вајара који је у исто време и
једнако успешно стварао скулптуре у тзв. фигуративној форми,
и у популарно квалификованој апстракцији.
Као и сви пасионирани ствараоци, Живковић је био на првом
месту доследно активиран у продукцији тако хетерогеној идејно
естетској поставци. У свом дугом
животу имао је мало индивидуалних галеријских презентација. За
јавну афирмацију својих креација, сматрао је довољним бројних

Живковићево
стваралаштво у
једном аспекту
потпуно се
саглашава у
времену у коме
је настало

• Миодраг Живковић
је у свом дугом
животу
имао мало
индивидуалних
галеријских
презентација

споменика којих је остваривао као
мало који наш вајар.
Подсећања ради треба поменути споменик „Битке на Сутјесци“, најмонументалнији и највећи по димензијама споменик
једног историског догађаја. Разбојиште на Кадињачи толико је распрострањено у реализацији вајарских објеката, да заузима читаву територију терена на коме се
битка Ужица одиграла. Једнако
су маркантне његове реализације које по димензијама одговарају
урбаним амбијентима, као што се
то види у споменику Вуку Караџићу у Лозници, монументу подигнутом на новобеоградској обали
Саве посвећеној на херојски подвиг Југословенских пилота, изигнулих 1941. године у борби са
надмоћном Немачком авијацијом
бомбардовањем Београда најавила почетак Другог Светског рата
на нашем терену.
Овом сећању придружиће се
монументална представа начињена у белом мермеру на централном тргу у Пријепољу, коју евоцира личност Светог Саве. Да не
помињемо Живковићеве реализације сличне врсте и у иностранству, у Италији чак и у Латинској
Америци.
Ликовни језик овог вајара показао се трајним у свој форми,
упркос карактеристичној тежи за
иновацијама, показаној у уметности обликовања форме у простору, карактеристичној за скулптуру. У компарацији са другим уметницима код нас и у свету, Живковићеви меморијални споменици

МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ
КОНТИНУИТЕТ УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

• Ђорђе Кадијевић говори на комеморацији посвећеној Миодрагу Живковићу

се равноправно мере са највећим
ствараоцима такве врсте уметности попут Богдана Богдановића и
Душана Џамоње.
Право значење помињања ових
имена види се онда када се узму
у обзир судови страних историчара уметности, критичара визуелних уметноасти, који дела ових
уметника и посебно Живковића
стављају на прво место у европској, па и светској конкуренцији.
Са те тачке гледишта разумећемо
одсуство Живковићеве склоности
према галеристичком представљању тек крајем свог стваралачког и
људског века, у већ одсутном амбијенту нових јавних споменика,
Живковић се, на инсистирање својих поштоваоца, познаваоца његовог опуса могао срести и на екслузивним, естрадним презентацијама у пригодним амбијентима галерија и музеја.
Посматрано у целини, Живковићева дела изражавају огромну стваралачку потенцију она се
осећа не само у простору већ и у
времену, то је време његове прве
јавне манифестације, оне у граду Рашкој у којој је, још као студент, подигао главни градски споменик, посвећен борцима, учесницима ослободилачког рата 1941. –
1944. године.
У несмањеном интензитету та
енергија Живковићева развија се
и оплођује све до његовог последњег монументалног остварења, коњичке статуе црногорског краља
Николе подигнутом на централном тргу у Никшићу.
Стил Живковићев има већ поменуту карактеристику аналитичке синтезе, фигуралне и не фигуралне вајарске форме. Овај вајар
као да је имао посебан дар синтетизовања та два елемента скулпторског језика која су у читавом

периоду доминације уметничког
модернизма у Европи и свету, испољавала чак антагонистичке тенденције.
Форма његових вајарских реализација имала је унутарњу чврстину која их у довољној мери чини једниственим, којих је Живковић био свестан. Дуализам фигуралне и апстрактне форме је у свакој његовој скулпторској реализацији био превазиђен тим осећајем
природне јединствености облика,
онако како се јавља у самој природи, и у машти уметника. Нема
технике у вајарству коју Живковић
није искушао. Са једнако успеха
радио је у бронзи, њему нарочито омиљеном материјалу, па у камену, у дрвету и у тзв. материјалима сложене технолошке структуре. Оно што је заједничко у свим
његовим реализацијама је говор
форме увек читак, јасан, визуелно ефектан и сугестиван у идеји.
Време ће показати да се све
представе о Живковићу као уметнику и вредности његовог вајарског дела временом морају природно превазићи. Проћи ће склоност, присутна све до наших дана,
да је реч о тзв. „Титовом вајару“,
протагонисти своје врсне „комунистичке“ естетике догодиће се
оно што се увек збива.
У древној прошлости дела великог Фидије везивани су тематски, па и идејно за дух и атмосферу у хеленском друштву насталом
у време грчко персијских ратова.
Данас о грчко -персијским ратовима мало ко да нешто зна, за разлику од Фидије који се сматра највећим вајаром свих времена. То није
једини пример које уметничко дело истинске вредности излази из
ужег схваћеног идеолошког амбијента. Несумњиво да таква будућност чека и Живковића дела.

Пандемија нас није спречила да
одржимо Дане словачке културе у
Галерији ’73 и то у два сегмента:
великом изложбом савремених
словачких академских сликара,
графичара и вајара из Србије – „Савремена ликовна уметност Словака у
Србији“ и врло успелом књижевним
сусретом са савременом словачком
поезијом, препеваном на српски језик.
Жао нам је што радост на том сусрету
са нама нису могли да поделе познати
словачки песници из Братиславе
Мирослав Бјелик, Јан Тазбериик,
Љубомир Фелдек и Јарослав Резник.
Па ипак, дух њихове поезије нас је
очарао. Надамо се, да ће ово време
ограничења ускоро проћи и да ћемо
заједно у духу потписаног протокола
наставити нашу изузетно лепу и
вредну сарадњу.

• Владимир
Валенћик,
директор
Словачког
издавачког центра
и преседник
Словачког
културног клуба
у Србији

• Славица Вилотијевић председница Удружења Стари Чукаричанин

ЗАШТО ВОЛИМ ГАЛЕРИЈУ 73

Када дођете до Галерије 73 и провирите на отвoрeна врата,
нешто вас повуче да уђете. ако сам, једне давне године, и ја
ушла. Од тада сам чест посетилац. Имамо Галерија 73 и ја
нешто заједничко. Доселила сам се на Чукарицу 1973.
године, када је и Галерија основана.
Волим да дођем у овај храм културе. Ту ме чекају лепе
изложбе, књижевне и музичке вечери и још много разних
садржаја. Посебно ми се допада што се, за децу, организују
разноврсне креативне активности. Ту су добродошли и
стари и млади. Удружење „Стари Чукаричанин“ има дивну
сарадњу са Галеријом 73. Често смо посетиоци изложби и
других значајних догађаја. Уз свесрдну помоћ директорке
Миреле Пудар и тима галерије организовали смо две
изложбе ликовних радова чланова Удружења. Галерија је
простор на Чукарици где организујемо књижевне и музичке вечери. Ту смо обележили и 25 година рада Удружења.
Нас, овде, увек чекају отворена врата, раширене руке и
осмеси добродошлице. Ето, ЗАТО ВОЛИМ ГАЛЕРИЈУ 73!
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ЂОРЂЕ КАДИЈЕВИЋ
КОНЦЕРТИ
ГИТАРСКИ КОНЦЕРТИ

ЗАШТО ВОЛИМ
ГАЛЕРИЈУ САЊА?

Гитарски концерти обележили су јунски циклус „Ars
Musicum“ програма. Прилику да се прва представи добила
је Јована Анђелковић. На њеном репертоару биле су
композиције Баха, Поуленца и Сметане.
Публици се представио и Николa Милосављевића. Он је
поклонике класичне музике обрадовао маестралним извођењем дела Сметане, Тарега и Вердија.
У завршници су наступили ученици Музичке школе „Ватрослав Лисински”, са одсека гитаре. „Сарадња са овом образовном установом пример је како две институције удружено
покрећу ученике за јавни наступ. А циљ ове активности је
даља афирмација младих талената“ истакла је Мирела
Пудар, директорка „Галерије 73“.

ПРВИ ЈЕСЕЊИ „ФИЛОЗОФСКИ ПЕРФОРМАНС“
Јесења сезона „Филозоског перформанса” отворена је са темом „Пикапер
нови тип Нарциса или заводник?”
Филозофкиња Тања Петровић Миљковић, осврћући се на нови феномен
Пикапера, дала је и увид у друштвену
стварност која управо подстиче и гаји
ову врсту нарцистичког поремећаја.
Као смернице у теми послужили су
филозофи: Платон, Артур Шопенхауер
и Серен Кјеркегор.
За музички део програма били су
задужени Соња Клајић и Дарко
Арменски. Након предавања отворен

КОНЦЕРТ АДЕМА
МЕХМЕДОВИЋА УОЧИ
ОДЛАСКА НА БЕРКЛИ
Поводом почетка јесење концертне
сезоне „Ars Musicum“ у „Галерији 73”
наступио је млади пијаниста Адем
Мехмедовић из Новог Пазара. Овај
програм уједно је био приређен и
поводом Адемовог одласка на престижни Беркли колеџ у Бостону на који је
примљен међу десет, од више стотина
најталентованијих музичара широм
света, који су аплицирали на мастер
студије. Један је од двојице примљених
музичара који су добили и специјалну
стипендију колеџа за суперталентоване
студенте. Имао је више од три хиљаде
клавирских рецитала широм света.
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ТРИБИНЕ

је дијалог са публиком. Током године
било је организовано више програма. Један део програма публикован
је путем дигиталних платформи.
Обрађене су теме: Живот између
љубави и очајања по Ирнину Јалому,
Зашто се плашимо да волимо, Сусрет са
собом, Нарцизам - одустајање од себе и
Шта вас боли.

Када сам била мала, дека ми је причао
о Факултету ликовних уметности у
коме је у младости радио и волео да
слика. На тавану сам пронашла
његове боје и покушала сам да насликам пејзаж. Касније, у основној школи
Стеван Дечански у Железнику ,
наставница ликовног Габријела ми је
помогла да савладам неке технике у
сликарству. Скоро сваки викенд ишле
смо у галерију „Сања“, на радионице.
То ми је много помогло да остварим
циљ и упишем средњу техничку школу
„Дрво арт“ - смер ликовни техничар.
• Анђела Праизовић

БЕОГРАД ЗА ПОЧЕТНИКЕ – АЛЕКСАНДАР ЂУРИЧИЋ
У Галерији ‹73 одржана је 31. јануара 2020.
године, прва овогодишња трибина „Београд за
почетнике“, ауторке Смиљане Попов. Гост
вечери био је новинар и публицита, Александар
Ђуричић, аутор књиге „Тајне славних Срба“.
Усмереван питањима Смиљане Попов, аутор
књиге, новинар Александар Ђуричић је својим
излагањем задобио пажњу присутних,
одговарајући на питања као што су да ли је
Исидора Секулић измислила да је имала мужа,
како се Павле Вуисић борио за Чкаљу.
Публика је имала прилику да сазна нешто више

Сви програми Галерије 73
организовани су у складу са мерама
и препорукама Кризног штаба
и Владе Републике Србије.

КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН
САБРИНИ ВЛАШКАЛИЋ

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ШКОЛЕ
ГИТАРЕ „СТАРЧЕВИЋ“
Новогодишњи концерт одржан је у „Галерији 73“у оквиру
циклуса концерата „Аrs Мusicum“. То је била прилика да се
гости и они који су концерт гледали путем дигиталних
платформи подсете највећих светских и домаћих хитова.
„Циљ нам је да у наредној години представимо програме
путем дигиталних платформи за све поштоваоце културних дешавања у нашој установи“ истакла је директорка
„Галерије 73“ Мирела Пудар и најавила бројне изложбе,
концерте и програме за децу у наредној сезони.
Подсећамо, школа „Старчевић“ основана је 2016. године,
као пројекат уметничког удружења „Балкан арт“, са циљем
да се афирмишу и подрже музичка култура и уметност.
Данас ова школа окупља на десетине љубитеља гитаре
свих узраста и нивоа знања, на више локација у Београду.

У склопу фебруарског циклуса
концерата „Арс Musicum“ у „Галерији
73” наступали су алжирска плесна
група са балерином Алисом Оравец и
ученици Музичке школе „Ватрослав
Лисински“. Концерт је био посвећен
Сабрини Влашкалић (1989-2019)
професорки класичне гитаре
најмлађој на Универзитету Гронинген
у Холандији. Сабрина је завршила
Музичку школу „Ватрослав Лисински“
у класи професора Горана Поповића и
професора Александра ХаџиЂорђевића. Музичка критика је
Сабрину описала као нову Иду Прести,
која је била цењена широм света. Ова
уметница трагично је настрадала у
саобраћајној несрећи у Гронингену.

о страсти између Десанке Максимовић и Оскара
Давича, лудилу Саве Шумановића.
Неиспричане приче о најзначајнијим српским
уметницима, људима који су обликовали време
од 19. до 21. века, интимна казивања о томе како
су преко својих леђа пребацивали килограме
славе, издржали километре похвала и миље
увреда, а остали да живе заувек открио је
Александар Ђуричић.
Домаћица је, као што смо већ навикли, била
Смиљана Попов, новинарка и ауторка култне
емисије „Београд за почетнике“.

САВО РУПИЋ ПОКЛОНИО
МОЗАИК ИНСПИРИСАН
ЛОГОТИПОМ ГАЛЕРИЈЕ 73
Академски сликар и професор на ФЛУ у Требињу Саво
Рупић поклонио је мозаик инспирисан логотипом Галерије
73 који је пре готово пола века дизајнирао аутор Вјенцеслав Рихтер.

БОЖИДАР ВИТАС ГОСТ ТРИБИНЕ „РЕЧ У ВРЕМЕНУ“
У уторак 25. фебруара 2020. у Галерији
`73, одржано је још једно вече у
оквиру књижевно-уметничког пројекта Реч у времену. Гост вечери је био
Божидар Витас, уметнички фотограф,
новинар, путописац. У програму који је
трајао скоро два пуна сата, у галерији
испуњеној љубитељима уметности,
Божидар Витас је говорио о свом
уметничком стваралаштву, о изложбама посвећеним нашим манастирима и
црквама, о Хиландару. О његовом

стваралаштву је говорио Видак
Масловарић, књижевник и књижевни
критичар. Публика је имала прилику
да ужива и у музици гудачког састава
Пост Арко. Уредник и водитељ програма Неђо Ћићо Стојановић, књижевник.
У оквиру пројекта Реч у времену одржано је више вечери, а гости су били
Душко Новаковић, Милан Михајловић,
Владимир Валенћик, Мартин Пребуђила, Драган Јовановић Данилов,
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КУЛТУРНА
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КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА
ПОЧАСНИ ГОСТ ФЕСТИВАЛА
СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ИСТРИ

И

зложбом „Вибрације“ академских сликара Саве Рупића и
Ирине Черњавски Шантрић свечано је отворен 12. Фестивал српске
културе у Истри, посвећен писцу,
афористичару и новинару Душку
Радовићу.
На овој манифестацији почасни
гост била је „Галерија 73“, која се
представила стваралаштвом два
академска сликара, промоцијом
филма „Галерија на Брду“ и издавачком делатношћу представљањем књиге песама „Журим - да
реч може стићи на време“.
У Српском културном центру у
Пули, званице је поздравио председник СКУЦ-а Милан Рашула говорећи и о програму фестивала.
Он се захвалио „Галерији 73“ на
партнерству у промоцији и афир-

У МУЗЕЈУ
МАКЕДОНСКЕ
БОРБЕ У
СКОПЉУ

И

зложба слика под обједињеним
називом „Вибрације“ Ирине
Черњавски Шантрић из Републике Србије и Савe Рупића из Републике Српске, отворена је 27.
фебруара 2020. године у Галерији „Порта Македонија“. Поставка је приређена на позив „Музеја
македонске борбе“ из Скопља, а у
сарадњи са „Галеријом 73“ која је
организатор изложбе.
Иако су у потпуности ликовно
различити, ова два уметника спаја
родољубива нит, где свако од њих
својим ликовним речником бележи традицију, мотиве и љубав према поднебљу одакле потичу. Аутентично стваралаштво академских
сликара је одраз њиховог унутрашњег бића – титраја њихове душе
– преточено у особене и ликовне елементе, као асоцијација или
нарација индивидуалне поетике.
Опус „Одјек векова“ Ирине Черњавски Шантрић - је одјек њених
корена, одјек искона, одјек Византије, одјек крвавог а духом задојеног Балкана, узвишеност и раскош
косметских, балканских и руских
манастира, световних и ктиторских фресака – које подсећају и
опомињу на духовност, традицију и особеност одежди владара и
велможа православног наслеђа.
Циклуси Сава Рупића су ликовно различити – од апстрактних до
симболичко - пејзажних, али су
идејно и мотивски слични. Сви у
основи имају љубав, дах и лепоту
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Иако су у
потпуности
ликовно
различити,
Иринa
Черњавски
Шантрић и
Саво Рупић су
два уметника
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од њих својим
ликовним
речником
бележи
традицију,
мотиве и
љубав према
поднебљу
одакле потичу

Херцеговине. Он на својим сликама зналачки и посвећено слаже и боји херцеговачки камен. На
свој потпуно лични начин гради
мозаик једног поднебља – препознатљивог по чистоти, оданости и
лепоти родољубивог духа. Експресивно и минималистички Саво Рупић својим ликовним речником
исписује личну причу проткану
херцеговачком душом.
„Ова изложба је допринела да
се на пољу културе унапреде везе две институције „Галерије 73“
и Музеја македонске борбе, што
je допринeлo зближавању два суседа,” истакла је директорка „Галерије 73“ Мирела Пудар. Она је
подсетила да је у протеклој години
у простору галерије представљена
Уметничка збирка „Галерије 73“.

С обзиром на велико интересовање македонске јавности овогодишња изложба је имала намеру да
кроз културни дијалог представи
два различита уметничка правца
којима је просторни идентитет оно
што их спаја. Изложбу је свечано
отворилa амбасадоркa Републике Србије Душанка Дивјак Томић,
која је истакла значај унапређења
дипломатских односа Србије и Северне Македоније, добрих пријатељских односа српског и македонског народа.
Овом свечаном догађају у Скопљу присуствовао је и аташе амбасаде Руске федерације у Скопљу Михаил Крапива, као и многобројни представници јавног живота престонице. Изложба је реализована уз подршку амбасаде
Републике Србије у Северној Македонији, Министарства културе
и информисања Републике Србије и Градске општине Чукарица. Изложба је после Скопља обишла и друге градове у Македонији, а у својој завршници представљена је и у Куманову са којим
Градска општина Чукарица има
побратимске везе.

мацији српске културе и навео да
се ова сарадња наставља у циљу
представљања српске културне
сцене у Истри.
Директорка „Галерије 73“ Мирела Пудар истакла је важност регионалног културног повезивања.
Она је додала да је огромна част
и привилегија бити део овог традиционалног фестивала.
Догађају је присуствовао и помоћник градоначелника Пуле Роберт Цвек, који је нагласио значај
унапређења културних веза, а фестивал је свечано прогласио отвореним генерални конзул Републике Србије у Ријеци Горан Петровић.
Фестивал српске културе, у
свом окриљу имао је и Ревију савременог српског филма, који су
приказани у пулским биоскопима.

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
Српски културни центар у Истри
(СКУЦ) у својој програмској концепцији подржава учешће уметника и
културних делатника у мултилатералним програмима који подстичу развој
интеркултурног дијалога и културне
разноликости у склопу међународних
• Милан Рашула,
организација и асоцијација и невладиних организација.
директор
Српског културног
Основна мисија је очување српске
центра у Пули
културне аутономије кроз интердисциплинарне програме у књижевности, културном аматеризму, виизуелним уметностима,
представљањем музеја и галерија, нових медија, али
веома предано радимо на интензивирању програма
регионалне сарадње у склопу регионалних иницијатива и
асоцијација. Протеклих година остварили смо веома добре
контакте и сарадњу са културним центрима из Београда,
Инђије, Ниша, Чачка, Горњег Милановца, задњих 2 године
интензивно сарађујемо са Установом у култури Галерија ‘73
из Градске општине Чукарица, а због територијалне
близине, повезани смо и са сличним асоцијацијама у
Италији, Словенији и Аустрији.
Регионално повезивање и сарадња, може нам свима
олакшати приступ и употребу структурних и инвестицијских фондова ЕУ-а у смислу развоја кластера креативних
делатности, креативних инкубатора те дигитализацију
културних садржаја чиме бисмо се још више зближили и
повезали, јер култура не познаје границе.

ИНТЕГРИТЕТ СЕ СТИЧЕ
НА ГОСТОВАЊИМА

Била је посебна част угостити изложбу у
Музеју Херцеговине у Требињу, која је
била прво представљање збирке
Галерије ‹73 из Београда. Управо тако
гостујући наше поставке и изложбе
добијају онај интегритет који се стиче
• Ивана Грујић,
само излагању и дивљењу и критици.
Директорка Музеја
Отварањем врата културних установа и
Херцеговине у
излагањем оних, годинама скривених у
Требињу
депоима, уметничких блага, позивамо
наше посетиоце да учесвују у доживљају уметничких дела. Зато наша заједничка планирања
изложби, организација и реализација, као и време које нас
спаја од оног првог позива до безбројних позива до отварања
изложби, учвршћују наше културне везе и стављају нас у ранг
културних дипломата. Наше две установе повезала је
прошлогодишња изложба уметнице Мирјане Маодуш, која је
на својеврстан начин исказала сликама слова Дучићевих
стихова. Иако звучи невероватно, једна сликарка написала је
сликама Житије Јована Дучића њему у част, и то стиховима
његових песама насликаних на сликарском платну. И још
више, позвана Дучићевом уметничком непоновљивошћу, она
је поклонила своја дела нашем музеју, чију је прву збирку
управо формирао Јован Дучић још давне 1934. године. Остаје
нада и жеља да ћемо у нашим међусобним сарадњама, бити
увек места на којима се сусрећу непролазне вредности које
култура и уметност несебично дарују.
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„ЖИТИЈЕ У ЧАСТ ЈОВАНУ
ДУЧИЋУ“ МИРЕ МАОДУШ

И

зложба слика „Житије - У част
Јовану Дучићу“ Мирјане Мире Маодуш, представљена је у Музеју Херцеговине у Требињу. Поставка је плод сарадње ове установе са „Галеријом 73“.
Ово је прво гостовање у Требињу академске сликарке, која живи и ствара у Србији, Француској
и Јапану. Она је дела са поставке
поклонила Музеју Херцеговине.
„Примећујем на сваком кораку трагове Дучића, а знајући да је
он себе и своје стваралаштво несебично даровао свету, желела сам
да и ја дам свој уметнички допринос. Овај крај подсећа ме на родну Лику, па је то још један од разлога што сам се одлучила да моји
радови остану трајно у овом граду
– казала је ауторка и додала да је
дела радила у великом формату,
јер велики песник то заслужује.
Њен уметнички рукопис препознатљив је по томе што експлозивним бојама, користећи речи или
строфе поета, исписане ћирилицом, оплемењује ликовни језик и
шаље поруке у славу нашег писма.
Слике су рађене у техници акрил
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на платну и настајале су за време
ванредног стања током пандемије
вируса корона у Мирјанином београдском атељеу, под кровом куће у којој је некада живео сликар
Васа Поморишац (1893 – 1961).
Ивана Грујић, директор Музеја Херцеговине, оценила је да Маодушова промовише ћирилицу и
Дучићев лик и дело.
„С обзиром на то да је Дучић
„сликао“ речима, његово житије могла је да сачини једино сликарка која слика словима – истакла је Грујићева.
Мирела Пудар, директорка „Галерије 73“ сматра да би и Дучић
био поносан што су његове песме
представљене на сликарском платну, калиграфском ћирилицом. Дучић и његово дело, захваљујући
Мири обићи ће свет. На овај начин
оснажују се и културне везе народа који стицајем околности живе
у географски различитим срединама. Мирјанини радови налазе се
у престижним галеријама, а италијанска национална телевизија спремила је филм чија пројекција је планирана за крај године.

Ово је прво
гостовање
у Требињу
академске
сликарке,
која живи и
ствара у Србији,
Француској
и Јапану, a
чија ће велика
ретроспективна
изложба бити
организована
у септембру
у Паризу.
Мира Маодуш
је дела са
поставке
поклонила
Музеју
Херцеговине.

Мирјана Маодуш рођена је у
италијанском логору, за време
Другог светског рата, где је њена мајка са многим другим женама из родног Медака, код Госпића, нашла спас од прогона усташа.
Одрасла је у Београду, а дипломирала у Школи за примењене
уметности у Франкфурту. Још једну диплому и звање магистра стекла на Академији лепих уметности
у Венецији.
У овом граду упознала се са животним сапутником, јапанским
дипломатом др. Риођи Наказато,
професором и председником Кјорицу Универзитета у Токију. У Паризу се усавршавала на Бозару. Народни музеј у Београду чува слике
ове уметнице.
Јапанци су за корице књиге са
програмима „Мајкрософта“ узели Мирјанино дело, а УНЕСКО је
њене радове репродуковао на честитке.
Изложба је део манифестације
„Требињско културно лето“ и организована под покровитељством
општине Чукарица и Градске управе Требиња.

ЕВРОПА О НАМА
• “La couleur est un pouvoir qui peut atteindre directement l’âme”
disait Wassili Kandinsky.

• „Боја је снага која може директно доћи до душе“,
говорио је Васили Кандински.

À une époque où le monde entier est bouleversé par les effets
d’une crise sanitaire qui a suspendu nos vies et reporté nos
rêves, voilà que l’art, avec son pouvoir guérisseur, nous tend la
main.
J’ai été sincèrement impressionnée par la passion et la vitalité
dont a fait preuve la Galerija ’73 de B elgrade, en cette année
difficile.
La directrice Madame Mirela Pudar et son équipe ont conçu et
réalisé une riche proposition d’événements culturels (de la
peinture, de la sculpture, de la poésie) pour continuer à animer
la scène culturelle serbe.
Des véritables aubaines comme formes de thérapie pour nos
âmes.
C’est le cas de la belle exposition de peinture Mira Maodus
intitulée «Žitije, hommage à Jovan Dučić” au Musée
d’Herzégovine Trebinje (7-17 august 2020), organisée par la
Galerija ’73 en collaboration avec le Musée.
Mira Maodus, peintre adepte de l’abstraction, est une artiste
française d’origine serbo-russe. Elle partage son temps entre
ses ateliers à Paris, Tokyo et Belgrade mais elle est très
attachée à ses origines serbes. Ses œuvres figurent dans la
collection permanente du Musée national de Belgrade
(Serbie), Musée d’art contemporain de Belgrade, Musée d’arte
moderne Banja Luka (Boznia), Musée Trebinje (Hercegovina),
Musée National Art Arad (Roumanie) et Miyagi Museum of Art
de Sendai (Japon).
Passionnée depuis son plus jeune âge par la poésie, surtout
des grands auteurs russes et allemands, Mira Maodus a
souvent représenté des poèmes dans ses tableaux. C’est le
cas, par exemple du tableaux “Alexandre Pouchkine, Elegie”
(2000) ou encore de la grande toile “Sergueï Essenine, Poème”
(2011). Dans ces œuvres l’artiste montre son talent à
représenter le caractère sacré des mots, à travers la
composition chromatique.
Avec l’hommage à Jovan Dučić, Mira Maodus pour la première
fois s’est fixée l’objectif de s’immerger totalement dans
l’œuvre d’un poète, en créant toute une série de toiles qui lui
sont dédiées.
Poète, écrivain et diplomate, Jovan Dučić, né à Trebinje en
1871, est considéré comme l’un des plus grands auteurs
serbes bosniaques.
L’élégance de son style raffiné et la puissance expressive de
ses évocations lyriques sont parfaitement restituées dans
cette série des peintures de Mira Maodus, qui est aussi un
hommage à la langue serbe.
Le résultat, exposé dans le cadre splendide du Musée
Herzegovine de Trebinje avec ses anciennes voûtes en
maçonnerie, a été une ode à la beauté, à la couleur, à
l’engagement et à la spiritualité. Un voyage suggestif entre
réflexion et contemplation.
La puissance de ces couleurs, la lumière émanant de ces
paroles, nous libèrent de l’inquiétude et représentent une
déclaration de vie et d’espérance.
Enfin, nous souhaitons que cette hommage à Jovan Dučić de
Mira Maodus, artiste très connue en France, pourra atteindre
également un autre objectif : faire enfin découvrir aux lecteurs
français cette figure phare de la poésie serbe, amoureux de la
France et de sa littérature, passionnément attaché au pays de
Baudelaire et Rimbaud, mais toujours trop peu connu dans
l’Hexagone.

У време када је читав свет потресен последицима
здравствене кризе, која је зауставила наше животе и
одложила снове, уметност, са својом лековитом
снагом, пружа нам руку. Била сам искрено
импресионирана страшћу и виталношћу коју је
показала Галерија ’73 из Београда, у овој тешкој
години. Директорка Мирела Пудар и њен тим
осмислили су велики број културних догађаја
(сликарство, вајарство, поезија) у жељи да афирмишу
српску културну сцену.
То је био посебан облик терапије за наше душе.
Такав је случај са прелепом изложбом слика Мире
Маодуш под називом „Житије, омаж Јовану Дучићу“
која је приказана у Музеју Херцеговине у Требињу
(7-17. августа 2020), а коју су заједнички организовали
Галерија ’73 и Музеј Херцеговине.
Француска уметница српско-руског порекла Мира
Маодуш је сликарка апстракције. Живи на релацији
између својих радионица у Паризу, Токију и Београду,
али је веома привржена свом српском пореклу.
Њена дела налазе се у сталној колекцији Народног
музеја у Београду (Србија), Музеја савремене
уметности у Београду (Србија), Музеја савремене
уметности Бања Лука (БиХ), Музеја Херцеговине у
Требињу (БиХ), Земаљског музеја уметности у Араду
(Румунија) и у Музеју уметности у Сендају (Мијаги,
Јапан).
Од своје ране младости гаји страст према поезији,
посебно према великим руским и немачким
песницима, чије стихове често репродукује на својим
сликама. Један од најбољих примера је слика
„Александар Пушкин, Елегија“ (2000) или велико
платно „Сергеј Јесењин, песма“ (2011).
Путем хроматских композиција уметница успева да
кроз свој таленат представи сакралну вредност речи.
Мира Маодуш је, посветивши се поетском
стваралаштву Јована Дучића, створила читав низ
слика који је представила као омаж.
Песник, писац и дипломата, Јован Дучић, рођен у
Требињу 1871. године, сматра се једним од највећих
српских аутора.
Елеганција рафинираног стила и изражајна снага
његових лирских евокација су савршено приказани у
серији слика Мире Маодуш, која је на овај начин
направила и омаж српском језику.
Крајњи резултат њеног рада је изложба у блиставом
амбијенту Музеја Херцеговине у Требињу.
На његовим древним каменим сводовима
представљена је ода лепоти, боји, посвећености и
духовности. Сугестивно путовање између
размишљања и контемплације.
Снага ових боја, светлост која произлази из ових речи,
ослобађа нас бриге и представља реч о животу и нади.
На крају, желели бисмо да позната француска
уметница Мира Маодуш, кроз почаст Јовану Дучићу,
постигне још један циљ, а то је да га открије
Француској. Дучић је истински светионик српске
поезије. Био је заљубљен у Француску и њену
књижевност и страствено привржен земљи Бодлера и
Рембоа, али у њој још увек није довољно познат.

• СИЛВИА
ПАМПАЛОНИ
Сарадник
Мире Маодуш у
l’atelier de la Cité
Falguière, кустос
изложбе. Париз

• SILVIA PAMPALONI
Collaboratrice de
Mira Maodus à
l’atelier de la Cité
Falguière, curatrice
d’exposition. Paris
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ПОЛИПТИХ – ПОСЛЕДЊA ГОДИНA ПРОШЛОГ ВЕКА

ХРАБАР ХОД
КРОЗ ВЕТРОВЕ
КУЛТУРЕ И
УМЕТНОСТИ

С

Г

алерија 73 живи пуним плућима захваљујући здравом ваздуху пуном разумевања и љубави
за значај културе и уметности.
Галерија 73 има успешан живот првенствено захваљујући великом броју љубитеља уметности
и културних догађања, а затим и
својим запосленицима у општини и галерији.
У време у ком већ годинама дувају ветрови из различитих праваца који доводе до одувавања културе и уметности, показивач правца дувања ветра у Галерији 73 није потребан јер је у њој мирно и
лепо, као и увек. Галеријски мир
и склад изложби које се смењују,
као и лепота и свежина саме галерије не само да плене посетиоце,
већ и оцртавају карактер саме галерије надалеко.
Нема београдског љубитеља
уметности који не зна за Галерију
73. Препознатљивост и континуитет трајања и квалитета јесу карактеристике ове галерије.
Уплив нових медија, начина комуникације и стицања знања и вештина изменио је позиције и значај многих вредности и система
вредновања.
Савремени урбани живот подразумева брзину у многим сегментима и та брзина, попут брзине ветра, одузима значај и смисао како
традиционалним, тако и материјалним вредностима.
Због тога знаци на путу, када се
ради о култури и уметности, који
одолевају стихији времена и светле пуним сјајем су данас важнији него икада пре.
Након уводних речи, треба похвалити доследност неговања и
одржавања овог галеријског простора која, у контексту времена
у коме живимо, представља праву реткост.
Континуитет и доследност у
одржавању квалитета изложбеног програма, потом маркетинга
(врхунског међу институцијама
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Нема
београдског
љубитеља
уметности
који не зна
за Галерију 73.
Континуитет
трајања и
квалитета
њене су
главне
карактеристике
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декан Факултета
за уметност
и дизајн

културе) и, најзад, необично пријатног галеријског простора, јесу
гаранција посећености и препознатљивости културно-уметничких садржаја.
Током времена разоткривања
стратегија и политика које су кројиле уметност 20. века, као и прве две декаде 21. века, Галерија
73 наставља да живи свој све бољи живот што уметност карактерише кроз векове: да освешћивање и својеврсан процват уметности карактерише шире друштвене
кризе и буре.
Галерија 73 је наставила реализацију међународне сарадње појачаним интензитетом. Након испуњеног позитивног задатка у својој
средини, било је посве природно
проширити културу, образовање и
позитиван дух галерије повезивањем са другим сличним снагама
колективног идентитета, будући да
такве везе и снаге обезбеђују трајање које бива изван свакодневице и
површних догађаја. Оне обезбеђују трајност културе и уметности, тј
креативне стране људске природе.
Креативност (као и и уметност
која јој припада) не знају за границе. Удруживање снага за приоритетне циљеве увек заслужује
сваку похвалу.
На овом месту се, у неколико
речи, треба вратити и самим по-

чецима Галерије 73. Галерија је настала и опстала првенствено захваљујући свом родитељу Ђорђу Кадијевићу, у овом случају је у питању
добитна комбинација „2 у 1“, јер
је он, током периода дужег од 30
година, Галерији 73 био - и отац
и мајка. Ђорђе Кадијевић је, наиме, активан и присутан свих ових
година – од стварања галеријског
простора (путем адаптације и преграђивање улаза у објекат), преко организације првих изложби,
изложбених програма 70-их и 80их година у Београду, (тадашњем
главном граду Југославије), преко ратова и инфлације 90-их, демократских промена 2000-тих...
Слободни сте да се потрудите да
пронађете и проучите биографију
и опус Ђорђа Кадијевића.
Особена вредност Галерије 73 је
оличена и у позицији на културној
мапи града, обзиром да се ради о
Бановом брду. Београђанима, који
живе у центру града, или, пак, удаљеним општинама, улажу додатни напор да би посетили изложбе
или културне догађаје у галерији.
И, на крају, порука свим љубитељима уметности: упркос отежаним условима у којима тренутно
живимо и баш због њих, као што
је и за сам живот уметности поменуто- прошетајте до Галерије 73,
будући да је уметност - лековита.

воју уметничку колекцију, коју
су почели да стварају средином
седамдесетих година прошлог века,
Олга и Душан Петровић, прикупљали су тако да сведочи о једном времену и његовим ауторима, стиловима, правцима, идејама. Избор из
ове богате приватне збирке, у којој
су дела музејске вредности, посетиоци Галерији 73, могли су да виде у
децембру 2019. године.
Збирка породице Петровић, међутим, крије један драгуљ, који још
јавно није представљен: својеврсну
колекцију унутар колекције, радове истих димензија, 40 сантиметара
пута 40 сантиметара, 40 наших најистакнутијих стваралаца са краја 20.
века, насталих током НАТО бомбардовања. Реч је о делима Моме Антоновића, Милана Блануше, Боба Дамјановског, Живка Ђака, Добротина, Доловачког, Дуњића, Иљовског,
Јалета, Лукјана, Тијане Фишић... А
ту су и потписи Велизара Крстића,
Ратка Лалића, Ђилета Марковића,
Љубице Мркаљ, Милије Нешиће,
Пеђе Нешковића, Миљуша, Ракиџића, Рамујкића, Рељића, Рогића,
Оташевића, Сивачког, Сташевић,Тодора, Тркуље, Милице Стевановић
и многих других који су исликавали
историју уметности овога подневља.
– У том драматичном времену,
на размеђи два века и два миленијума, када нам се десило НАТО
бомбардовање и када више нисмо
знали ни у којој то земљи живимо
основна идеја ми је била да одговоре о томе шта нам се догађа потражим од уметника – присећа се Душан Петровић.
– НАТО бомбардовање јесам лично доживљавао. Погађало ме је што
нам узимају територију, што нас гађају, што смо били жртве. Интересовало ме шта у том тренутку мисле уметници.
Свакоме, од њих 40, које је одабрао према тадашњем значају и
присусву на ликовној сцени, је лично уручио платно димензија 40 пута
40, јер је сматрао да ће у том формату моћи да се искажу:
– Квадратни формат омогућавао
је да свако има исти простор да се
изрази, а сва њихова дела замислио
сам као целину, као полиптих – наставља Петровић.
– Тај полиптих је требало да бу-
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де јединствена слика тог времена,
састављена од различитих виђења
угледних уметника.
Тему им, како каже, није постављао, нити је инсистирао на друштвеном и политичком контексту,
јер га је више интересовао њихов
интимни доживљај целе ситуације. Изненадило га је да се у радовима готово ни једног уметника актуелна ситуација са бомбардовањем није дословно одразила (у некој далекој асоцијацији то постоји
само код Душана Оташевића који
је урадио „Голуба мира“). На платнима које је добио назад није било
велике драме.
– Уметници размишљају глобалније – тврди колекционар који са
њима другује готово пола века.

– Они беже од дневнополитичких коментара, јер сматрају да је
такво реаговање на стварост посао
за карикатуристе у дневној штампи. Њихове теме су универзалне.
– За сваку слику нас веже нека
прича – каже Олга Петровић.
– Ниједну нисмо никада продали, нити мењали са другим колекционарима. Везивали смо се за
њих. Уочи бомбардовања, уз сву ону
пресију, отишли смо код Сивачког
и купили једну дивну слику. Били
смо много срећни. Нећу никада заборавити како је тада стајао испред
своје зграде и гледао како одлазимо са тим платном, као да је испраћао дете.
Прича о 40 пута 40 пута 40, се
врло брзо проширила уметничким круговима, па су почела да
им пристижу дела и уметника које нису лично позивали да стварају полиптих. Сада их у збирци
имају око 60. Петровићи, којима
је у прикупљању уметничких дела
узор Павле Бељански, сматрају да
као и уметници, и колекциионари
имају задатак да оставе траг о времену чији су савременици. А ово
што нам се сада дешава, доноси
ове изазове.
– Цео свет је обухваћен пандемијом, док је бомбардовање било
нешто што се само нама догађало
- наставља Душан Петровић.
– Економија је пала на колена,
а она је данас најбитнија. Не само
што се одражава на егзистенције у
матерјалном смислу, него су људи Бога заменили новцем. Илузузорно је мислити да нешто можемо да мењамо у таквом глобалом,
здравственом, политичком и економском поретку. Зато морамо да
се прилагодимо и пронађемо свој
пут менталног и духовног спасења,
у чему уметност може да помогне.
Лични, колекционарски одговор
на изазове садашњег времена Петровићи траже у новој сарадњи са
уметницма. Реч је о мултимедијалном пројекту у настајању, у једној
шумици у Орашцу, а који ће носити име „Запис“. Откривају само да
ће се бавити трагањем за нашим
идентитетом, традицијом, а у рализацији су уз уметнике и архитекте,
ангажовани су и филозофи, филолози, теолози...
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