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Поред предметно-појмовног 
плана слике, њеног садржаја, приче, 
њене иконографије, композиције, ја 
сам хтео да се поиграм и са именима, 
називима слика. То „крштавање“ 
готове слике, било је за мене 
посебан изазов. Како од онога што 
је визуелно, дато ликовним језиком 
и симболима направити синтезу 
дефинисану језичко-симболичким 
стањем, вербалну опаску, поруку, 
која ће бити себи довољна и као 
порука-теза, а истовремено и одго–
нетка загонетке на већ виђено. 
Може ли се одгонетнути оно што 
се не види ако се о њему прича? 
Како слику претворити у сажету 
причу која речима може изазвати 
асоцијације и представе слике или 
појаве стања, а које посматрач носи 
у себи? Ја сликом стварам духовну 
везу са публиком и усмеравам 
токове њене пажње, њених емоција, 
знања према начину мога виђења 
и интерпретације појава у нашем 
животном окружењу.

Обрад Б. Јовановић,
(каталог магистарске изложбе,
Галерија ФЛУ, Београд 1992)
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НАСМЕЈТЕ СЕ, НАСМЕЈТЕ СЕ,
У ДОБРОМ СТЕ ДРУШТВУ,

уље на платну, 160 х 120 цм, 2013.



СЛИКАРСТВО ОБРАДА Б. ЈОВАНОВИЋА

Ако сте прошли Златибором, од Беле земље где резидује Обрад Јовановић, 
преко Сирогојна са чудесним Музејом „Старо село“ и где се још увек плету најлепши 
џемпери на свету, живописне Муртенице – некада застрашујућег појма забити, до 
висова Чиготе и Торника, заустављајући поглед на Повлен, Тару, Дурмитор, све до 
скровитих топлих жупа на стазама јадранских ветрова, као у манастиру Увац, где, 
слично Хиландару, крај цркве прастара винова лоза сунча сочне гроздове...

Ако сте дочекали златиборске летње ноћи, опчињени небом прекривеним 
прахом непребројаних звезда, у рано јутро га затекли оклопнички хладног, 
једнобојног, без романтичне стафаже облака, док се кроз модра међубрђа провлаче 
тмасте беле магле, а веру у овоземаљско трајање враћале зарубљене купе дуговеких 
златибора...

Ако сте се пробијали кроз метеж и буку летњих вашара, испод завитланих 
рингишпила, између шатри набубрелих од мириса роштиља и разуздане музике, 
или као Обрад посматрали скрајнуте људе, упарађене у народну, а ипак шаролику 
одећу, глава покривених и забрађених у плаве, зелене, црвене, окерне шамије и 
шајкаче; ако сте приметили како су они наизглед одсутни, резигнирани незнано 
зашто, а посматрају вас проницљиво, неповерљиво, испитивачки, подозриво, 
подсмешљиво, доброћудно, рано избораних, згужваних лица, проређене косе или 
као брашном посутих белих власи...

Ако сте се затекли за њиховом славарском трпезом, затрпаном ђаконијама 
и вином у флаши исте рујне боје, за којом столују свештено лице и домаћин, а 
средовечни синови, не женска чељад, бдију над гостољубљем...
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Ако сте се обрели на последњем 
опроштају и опелу, пред покојником у 
отвореном ковчегу, закривеним покро-
вом белим као траке магле што гмиже 
пропланцима, сред рођака нанизаних у 
антички мајестетичној и равноправној 
изокефалији, без нарицања и гестова, 
свесни улоге статиста у представи која се 
зове овоземаљски живот...

Ако сте деведесет треће, деведесет 
четврте, ослушкивали тутњаву од Горажда, 
грмљавину летелица са Поникава, уместо 
бљеска боја радости, напретка и берићета, 
привиђали црну дугу што се нерадосно 
дизала са Дрине и Рзава...

Ако сте наилазили на овце како 
спокојно и тромо освајају покошене 
ливаде, па застајали заустављени и за-
дивљени гранитно снажним овновима, 
предводницима и заштитницима, злато-
руним поклоницима бога рата Марса, а 
ипак страственим заступницима љубави, 
ватре и успеха...

Ако сте после летње кише ишчекивали да сунце зађе, тамо негде изнад Бајине 
Баште, ако сте одложили касете са ливеним дувачима Вебера, Вагнера и Штрауса, 
да бисте, у предвечерје, када утихну стада и птице, чули како се низ обронке и 
увале сливају потоци сетних дозивања златиборских и драгачевских труба...
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ПОДУШЈЕ,
уље на платну, 140 х 100 цм, 1994.



Ако сте као Обрад, и тако видели Златибор, ако сте били у капићу његовог 
замка на Белој земљи, узнемирили га у тишини осматрачнице одакле испраћа 
уранке и заранке, промишља, компонује слике, чита, спрема часове студентима, 
запљусне вас својом интелектуалношћу и познавањем живота, а потом смири 
ћаскањем са фрулом, као бројанице спремном у џепу... искреније ћете прихватити, 
потом разумети његово сликарство.

Засновано на доброј школи и савладаној вештини, али тако да занат не 
надвлада замисли и поруке, а оне су често скривене у визуелне симболистичке 
метафоре, потпомогнуте називима слика, који наглашавају и допуњују тежњу 
за нескривањем жељеног циља. Афористички сажето, Обрад Јовановић слика 
и крсти своја платна, па три пауна предсказују љубав и срећу, док су три српска 
овна у достојанственом блату. 
А кад их је четири предсказују 
бољу будућност, у скупу од 
осам чекају боље јуче. Срећом, 
не само за посматраче, он је 
интелектуалац и скептик који 
контролише границу испра-
зне спекулативности, пре-
учености, нарације. Испред 
ње влада краљевство његове 
ироније, сатире, цинизма, ху-
мора, памети, патриотске и 
историјске свести, стручних 
знања, и, што је најважније, 
стваралачке инвенције и има-
гинације.
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ТРИ ЈУНАКА ОВЕ ПРИЧЕ - ДА Л` НА МЕНЕ 
ЛИЧЕ, уље на платну, 100 х 105 цм, 2002.



У потрази за лепотом и хармонијом 
у њему није допуштено визуелним пре-
дставама, артифицијелности киста и 
форме, да потисну идеју, уверење, гесло. 
Не да би се рекло да је говор о ангажованом 
уметнику и растакале квалификације о 
пејзажисти, анималисти, фигуративцу, 
портретисти.

Реч је о уметнику епске монумен-
талне снаге згушњаване у судбинске 
крике, као оне на сликама Веље Ћетковића 
из златиборског села Никојевића. Не-
чујни су, невидљиви, ненасликани, 
јер су у згрченим душама и стиснутим 
срцима немог „припитомљавања себе 
страдањем и смрћу“, како са Беле земље 
поручује Обрад Јовановић. Са кулисом 
три мрка стабла, као под заштитом Свете 
Тројице, гологлави Златиборац ћути 
пред ужареним угљевљем жртве, заклетве 
пијетета, призивајући разголићене на-

родне трубаче и осветничке овнове. Мајстор монодраме исписује тако сликарске 
графите. А завеса на позорници његове уметности још није спуштена.

Др Миодраг Јовановић
(Србске теме,

Уметничка галерија Народног музеја у Крагујевцу, март, 1999)
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ЕПСКО МЕСТО,
уље на платну, 115 х 85 цм, 1996.



„ЦЕО СВЕТ ЈЕ ВЕЛИКО СТАДО“
Обрад Б. Јовановић

Појава животиње, поготову овна, код мене је симбол вође стада и 
симбол жртве. Жртвено јагње као култ жртве, познато је и код Јевреја, и код 
муслимана, и код нас хришћана. Ован је симбол снаге, симбол спокојства, с 
једне, али и ритуалног клања, с друге стране. Цео свет чине различито обојена 
стада, различито обојена звонца, различити мамци, мекиње, концентрати, 
али је све то, углавном, једно велико стадо. Само је питање на шта ко реагује, 
на шта га ко мами, које звоно носи и којом је фарбом офарбан. Да ли се купа у 
природној или вештачкој води, да ли се осемењава, или се природно пари... Ја 
свет посматрам само као једно велико стадо.
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УЗАЛУД СУ И ЛЕПОТА И ДОБРОТА КАД НЕМА 
ЖИВОТА, уље на платну, 60 х 80 цм, 2010.



ПОВРАТАК НАРОДНОЈ МИСТИЦИ

Обрад Б. Јовановић је аутентичан народски уметник, нека врста припо-
ведача у сликама који дубоко понире у геологији народске културе и мистике. 
Један иманентно народски пренагон и слутња у које уметник гњура као у какву 
прастихију, наметнули су Обраду на-
чин његовог трансфолклорног изра-
жавања. Обрад отеловљује уметника 
несуспрегнуте имагинације и јаког, 
ђаволског нагона за сликањем. Његове 
прве младалачке слике из студентских 
дана, обилато су натопљене дахом 
паганског мистицизма Словена и 
духом народно-сеоске подсвести, 
али не у оном пуком фолклорном 
смислу, већ у смислу роњења у тамне, 
захуђене дубине архетипских талога 
и амбиса народске мистике и тешких 
адских лавирината, сила немерљивих 
које управљају човеком. Овај уметник 
говори језиком великих, рудиментарних 
симбола. Надреалистички кошмарно 
он слика зачудна митска бића, рогату 
стоку, козе које своја тешка вимена 
вуку скоро по земљи, дивојаруше, 
митске птице, сапете коње, надгробне каменове (који су у свим митологијама и 
религијама у нераскидивој вези са људском душом), древне лутајуће пастире са 
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МОЛИТВА ЗА СЛЕПОГ КРАЉА,
уље на платну, 130 х 80 цм, 2007.



припитомљеним, идиличним стадима, мала магновена гробља, сутонски 
тавна и лепа као успаванке и животиње. А сликање животиња је одувек било 
повезано са светим, са жртвовањем, са трансгресијом. На Обрадовој слици главни 
тотем је овца, која је, као и јагње, жртвена животиња, симбол нежности, невиности 
и чистоте. То је животиња која има карактер, јер у њеним очима има нечега, како 
би то рекао Хенри Мур, митског, угашеног, преврнутог, готово библијског. А 
затим, ован кога Обрад тако често, готово опсесивно слика на својим платнима 
представља претка племена, Оца и Бога. Јер Обрад Б. Јовановић добро зна да 
прича о овну досеже до безданих наслага времена, када се овнујска, божанско 
племенска крв проливала покајања ради.

Корене Обрадове 
уметности можемо тражи-
ти још и у његовој деча-
чкој осетљивости на ре-
лигиозне свечаности и 
приказе светаца и анђела по 
зидовима цркава и манасти-
ра. У лепоти православне 
службе било је за њега 
нечег свечаног, великог. 
Зато није нимало случајно 
што се на његовим сликама 
из последње деценије суо-
чавамо са својеврсним це-
ремонијама, у којима се 
отелотворује оно свеопште људско и надвремено, за разлику од ритуала који у 
себи носе оно индивидуално и пролазно. Те церемоније имају своје упориште у 

9

култу ЧУВАРИ МАГЛЕ И ГОНИЧИ СТАДА,
уље на платну, 80 х 100 цм, 1996.



мртвих и у ономе што Елијаде 
зове „мит о вечном повратку“. 
По Веселину Чајкановићу, цела 
српска религија своди се на култ 
предака. Сви празници у години 
и највећи број жртава групишу 
се око тога култа који се, додајмо, 
заснива на анимистичком схва-
тању света и фатализму, односно 
на веровању у судбину којим 
богиње - суђаје (код Грка су то 
моире) сваком људском бићу 
при рођењу унапред одређују 
ток његовог живота и час када ће 
се он угасити. На једном важном 
циклусу Обрадових слика сусре-
ћемо се са церемонијама сахрана 
и укопа. У центру композиције 
постављен је покојник у вишњем 
спокоју смрти, а око њега су људи 
који стоје у саучесничком ставу 
скрушености и погружености. 
Но, иако је ово сликарство у 
дослуху са смрћу, са црним, са 

нигредом (речено алхемијским речником) у њему, по линији магије екстрема има 
и нечег топлинског, ганутљивог, присног. Нечег истовремено и овоземаљског и 
прасуштаственог.
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ПОМЕН ДУШИ У ТМУШИ,
уље на платну, 92 х 74 цм, 1992.



Призивајући мајестети-
чни сјај византијског иконописа 
и напајајући се на непојамно 
дубоким извориштима архе-
типских указања народске мис-
тике, Обрад Б. Јовановић на 
својим сликама са призорима 
фантастичне иконографије, 
потреса, одуховљује и сакра-
лизује наше памћење, упућују-
ћи на речи песника: „Морате 
разумети мудрост Балкана. 
Његова мудрост јесте муд-
рост јагњета које сиса више 
мајки“. Враћајући се у митску 
прошлост, Обрад је на својим 
сликама прожетим искуством 
модерне уметности прозрео 
привид и симулакруме овог 
крвавог и дивног века.

Драган Јовановић Данилов
(Повратак народној мистици,
Галерија Прометеј, јануар-фебруар, Нови Сад, 2002)
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СРПСКА ТЕМА,
уље на платну, 155 х 120 цм, 2006.
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ГРУПНИ ПОРТРЕТ НА СРПСКИ НАЧИН,
уље на платну, 100 х 140 цм, 1992.



ОБРАД ЈОВАНОВИЋ – ЕПСКА ПАРАДИГМА СРБА

Он диже у небеса заборављеног и вековима пониженог српског сељака, 
његову патњу, судбину и мит. Скенира га и сели у вечност где му је и место. Изгледа 
да нико није српско село боље познавао, нити га магичним очима гледао, каквим 
га је видео Обрад Јовановић. Он је митске стереотипе давно заборављене - оживео 
и уденуо им смисао новог трајања. Његови трубачи, овнови и ђаволи пркосе 
времену и безнађу и сви заједно постају део свеколиког балканског архетипа. Један 
новинар лично ми је саопштио; када би Срби као народ и нестали, археолошким 
остацима са слика Обрада Јовановића - били би реконструисани.

Његов педагошки рад који се изгледа мери истим деценијама, морао би 
заузети посебан простор. Нису чести примери да се уметнички занат раскошно 
предаје у наслеђе другима, пре свега младима. Свестан пролазности, Обрад 
Јовановић тајне наученог, суптилно преноси другима. (...) Колико је само његових 
ђака кренуло трновитим али магичним путевима уметничких тајни? Да докуче 
смисао трајања.

Драгиша Милосављевић
(из рецензије књиге 30 година сликарског рада Обрада Јовановића, 

Ужице, 2007)
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ОБРАДОВЕ СРПСКЕ ТЕМЕ

На први поглед Обрад Јовановић се бави народним обичајима, али његов 
угао гледања, затим оштар хумор и бритка (ликовна) сатира, у дубљим слојевима 

откривају уметниково размишљање и став о 
народу, коренима и завичају. Обрад је врло 
критичан уметник што је, међу сликарима 
врло ретка појава. На његовим делима 
нисмо прошли славно као потомци јунака и 
победника толиких историјских битака. Пре 
би се рекло да је суштина коју Обрад тражи 
и хвата у својим сликама - горка, (о)тужна, 
скучена, правична (као што заиста и јесте). 
Препознатљив симбол на Обрадовим сликама 
је ован као знак снаге и плодности. Омиљени 
мотив сликар жртвује да би, на слици Глуви у 
самоћи и страху приказао фантастично биће 
- пола ован, делимично хуманоид, претежно 
некакво хрибидно чудовиште. Да ли је то 
предак, суров и сиров, од кога смо се и ми 
изметнули или клин који ће настати кад се 

наука и технологија коначно отму из људских руку - остаје да сами домислимо или 
да сачекамо да видимо шта ће бити.

„Ликовни доживљај Обрада Б. Јовановића, размишљено организован, 
дугорочан, убедљив, јединствено је сведочанство о нашем идентитету - пише 
есејиста и ликовни критичар др Драшко Ређеп - и о нашој изазваној голотињи 
пред светом и светлом” (мисли се на чувену Обрадову слику нагих трубача), Обрад 
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ГЛУВИ У САМОЋИ И СТРАХУ,
уље на платну, 120 х 96 цм, 1983.



даје храбар допринос нашим претпоставкама о мачо мушкарцу нашег југа, о 
барбарогенију (као вечној домаћој теми). Својим смелим сликама Обрад је разорио 
многе наше илузије.

Насупрот бизарности Обрадовог „паганског” циклуса стоје његови мно-
гобројни пејзажи: Студеница, Мотив са Јабланице, Моравски меланхолични 
меандри и друге. На овим сликама приказан је суштински мир и недодирљива 
снага и вечност Природе. Све је чисто, сведено, прохладно, обасјано месечином... 
И нема више људи. То су, дакле, предели по нестанку људи. То је оно место које је 
човек изневерио и напустио. А било је тако лепо (као на сликама Додир празника, 
Епско место и многе друге).

Обрад је веома популаран 
уметник, омиљен у народу, па 
га често именују као српског 
народног сликара. Публика је 
препознала уметника који се не 
либи да каже - наслика истину, ма 
како она болна или опака била. 
Обрад је приватно весео човек, 
козер, аниматор, али никада неће 
оклевати да вам саспе истину у 
лице. Могао би да прави „лепе” 
слике, али онда би истина и 
суштина биле споредне.

Има свиралу у унутрашњем џепу, крај срца - то је Обрад, народни сликар.

Миленко Пајић
(Обрадове српске теме, Галерија Дома културе Лучани, 3 - 18. април, 2003)
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РОМАНТИЧНА МИОНИЦА У БАРОКНОМ 
СВЕТЛУ У ЈЕСЕН, уље на платну, 77 х 115 цм, 2011.



МАГИЈА ЦРТЕЖА

Посебан сегмент сликаревог рада чине његови портрети у оловци. У једном 
нашем скорашњем разговору, Обрад и ја смо се сагласили да нас обојицу веома 
узбуђују Пикасови цртачки портрети (у тушу или оловци) Рембоа, Аполинера, 

Коктоа, и да су ти портрети нешто најлепше 
у Пикасовом раду. Обрада као цртача, пре 
свега занима следеће питање – како решити 
проблем људског лица? А од људског лица 
не можемо побећи због заљубљености у себе. 
Жудимо за лицем, јер лица људска гледамо 
лицем. Обрад на својим цртежима приказује 
широк пасијанс људских лица: лица сељака, 
овчара, тежака, писаца, песника, колега-
сликара, а затим, ту је и један дикенсовски 
свет стереотипа градске беде, кога Обрад 
црта хотећи да нам нешто каже о једном свету 
људских лица на самом рубу живота. Овакав, 
експресивни тип портрета кога заговара Обрад 
Б. Јовановић, има своје извориште у немачком 
експресионистичком покрету, рецимо Георга 
Гроса и Ота Дикса, али и у надреалистичком 
спиритуализовању. Обрадови цртачки портре-
ти нешто су најприсније и најинтимније у 
његовом уметничком бављењу. Тон његовог 

цртачког казивања је присан, поверљив, налик једном унутарњем дијалогу са лицима 
људи које црта. Импонује непосредност цртачке епифаније, брзина цртачког чина, 
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МИЛИЋ ОД МАЧВЕ,
оловка на хартији, 41 х 29 цм, 1993.



температура бележења, те жудња да се допре до истине лика кога црта. Линија је ту 
сачувала своју виртуелност, своју латентну снагу и драматичну нерватуру. А оно што 
је најлепше је то што Обрадове цртачке опсервације попримају обележје ритуала и 
дионизијске радости цртања која се преноси и на посматраче осетљивог духовног и 
душевног састава.

Драган Јовановић Данилов
(Обрад Јовановић, Метафизика цртежа, Модерна галерија Ваљево, 1999.)
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ПОРТРЕТ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ
оловка на хартији, 40 х 29 цм, 1992.

ЈЕДНОРОГИ ВОЂА, комбинована 
техника, 1998, 70 х 50 цм, 1998.



Обрад Б. Јовановић рођен је 1949. године у селу 
Мионица, општина Косјерић. Учитељску школу завршио 
је 1969. године у Ужицу, Вишу педагошку школу - одсек 
ликовно васпитање у Приштини 1971, а Академију 
ликовних уметности - одсек сликарство у Приштини 
1977. године. Магистрирао је сликарство на Факултету 
ликовних уметности у Београду 1992. године у класи 
професора Момчила Антоновића. Редован је професор 
на Учитељском факултету у Ужицу за предмет Методика 
наставе ликовне културе. Члан је УЛУС-а од 1979. године. 
Покренуо акцију и организовао израду споменика 
вожду Карађорђу у Косјерићу 1979. године. Учествовао 

у оснивању Учитељског факултета у Ужицу, Демократске странке у Ужицу, био 
иницијатор за покретање Уметничке школе у Ужицу и њен први в.д. директора. 
Излагао слике на више од 100 групних изложби и преко 120 ликовних колонија и 
хуманитарних акција.

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ:

1972. Косјерић, Ваљево, Пожега
1975. Косјерић
1978. Косјерић, Умчари, Београд
1979. Пожега
1980. Ужице
1981. Галерија Дома Културе, Чачак
1982. Галерија Графичког колектива, Београд
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1984. Косјерић, Крушевац
1985. Галерија Баста, Лозана, Швајцарска
1986. Галерија „Четврта димензија”, Брушини, Швајцарска
1987. Чачак, Прибој
1988. Пожега, Лучани
1989. Чачак, Каран, Ужички стари град, Равни, Рожанство, Мачкат
1991. Галерија Културног центра, Београд
1992. Сирогојно, Прибој, Ужице, Нова Варош, Београд
1994. Сомбор
1995. Вуковар, Ужице, Бајина Башта
1996. Г. Милановац, Сјеница, Нови Пазар, Рашка, Лепосавић, Краљево
1997. Београд
1998. Прибој, Пријепоље
1999. Чигота, Златибор, Крагујевац, Сирогојно
2000. Ариље
2001. Мокра Гора
2002. Нови Сад, Кикинда, Бајина Башта, Београд, Ужице
2003. Ликовни салон Дома културе, Чачак, Лучани, Косјерић, Трипкова, Ужице
2004. Крагујевац, фоаје зграде ректората, Краљево, Галерија “Маржик”, Златибор, 

Галерија хотела „Палисад”
2005. Галерија у Пожеги, Галерија у Ариљу
2006. Галерија “Рим” у Пожеги, галерија „Кватро” у Ужицу
2007. Дом културе, Ивањица, Градска галерија, Ужице - поводом 30 година рада
2009. Трнава код Сирогојна, Галерија Влада Митровића
2010. Градска галерија Пале
2011. Галерија Учитељског факултета у Ужицу, Универзитетска галерија Крагујевац
2012. Галерија Учитељског факултета у Ужицу, Универзитет у Нитри, Словачка
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НАГРАДЕ:

- Прва награда за сликарство на ВПШ у Приштини, 1971.
- Награда за општи успех на Академији уметности у Приштини за 1974.
- Друга награда за сликарство на IX редовној годишњој УЛП „Пиво Караматијевић” 

за 1982. у Ужицу.
- Прва награда за слику на XII редовној годишњој изложби УЛП „Пиво 

Караматијевић” за 1983. у Ужицу.
- Друга награда за слику на XIII редовној годишњој изложби УЛП „Пиво 

Караматијевић” за 1984. у Ужицу.
- Прва награда за слику на XVI и XVII редовној годишњој изложби УЛП „Пиво 

Караматијевић” за 1987. и 1988. годину у Ужицу.
- Прва награда на МОСИЈУ у Пожеги, 1988.
- Специјална награда на XX изложби УЛП „Пиво Караматијевић” за 1991. у 

Ужицу.
- Златна значка Културно-просветне заједнице Србије, 1994.
- Годишња награда Друштва за проучавање и очување културног и етничког 

наслеђа Балканика, 2001.
- Друга награда на VI Пролећном аналу 2002. у Чачку („Дисово пролеће”)
- Прва награда на Ужичком ликовном салону, 2002.
- Плакета „Зоран Миладиновић” Градске галерије у Вишеграду, 2002.
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Дух одређује шта уметник одабира из хаоса и космоса око себе 
и у себи да прикаже, а емоција одређује начин на који она саму себе 
остварује, приказује и доказује.

Обрад Б. Јовановић



Каталошки попис дела на изложби „КРШТАВАЊЕ“ СЛИКЕ

1. ПОДУШЈЕ, уље на платну, 140 х 100 цм, 1994.
2. ЕПСКО МЕСТО, уље на платну, 115 х 85 цм, 1996.
3. ЧУВАРИ МАГЛЕ И ГОНИЧИ СТАДА, уље на платну, 80 х 100 цм, 1996.
4. ЗЛАТИБОРСКИ ВО ПРЕД ПАНКЕРСКИМ ЗИДОМ ЖВАЋЕ ЖВАКУ, уље 

на платну, 80 х 100 цм, 1990.
5. ТРУБАЧИЦА СА ЗАДУШНИЦА, уље на платну, 100 х 73 цм, 2002.
6. ГРУПНИ ПОРТРЕТ НА СРПСКИ НАЧИН, уље на платну, 100 х 140 цм, 

1992.
7. ШИШАЊЕ ПА ЈАЛОВЉЕЊЕ, уље на платну, 80 х 100 цм, 2003.
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 ШИШАЊЕ ПА ЈАЛОВЉЕЊЕ,
уље на платну, 80 х 100 цм, 2003.



8. ГЛУВИ У САМОЋИ И СТРАХУ, уље на платну, 120 х 96 цм, 1983.
9. ПОМЕН ДУШИ У ТМУШИ, уље на платну, 92 х 74 цм, 1992.

10. ИМАШ ЛИ ШИБИЦУ ДА ПРИПАЛИМ ПРВО МЕНИ ПА ТЕБИ, уље на 
платну, 100 х 80 цм, 2011.

11. ЈА ОВАМО А ТИ ТАМО, АЛИ СЕ ПОЗНАМО, уље на платну, 100 х 80 цм, 
2009.

12. ЂАВОЉИ ШЕГРТИ ВУКУ КОНЦЕ И ДЕЛЕ ОВЦЕ, уље на платну, 160 х 
120 цм, 2011.

13. УЗАЛУД СУ И ЛЕПОТА И ДОБРОТА КАД НЕМА ЖИВОТА, уље на 
платну, 60 х 80 цм, 2010.

14. МОЛИТВА ЗА СЛЕПОГ КРАЉА, уље на платну, 130 х 80 цм, 2007.
15. ДОБРОСЕЛИЦА – ВРАНЕШЕВИЋА ГРОБЉЕ, уље на платну, 80 х 65 цм, 2011.
16. СРПСКА ТЕМА, уље на платну, 155 х 120 цм, 2006.
17. СРПСКЕ ТЕМЕ – СТУДЕНИЧКЕ, уље на платну,100 х 80 цм, 2009.
18. ЖИВОТ ИСПОД ЦРНЕ ДУГЕ, уље на платну, 100 х 140 цм, 1995.
19. КАКО ЋУРКЕ ЗАМИШЉАЈУ ДА СУ ОРЛИ И СОКОЛИ У ЈАТУ К. П, уље 

на платну, 130 х 90 цм, 2007.
20. КАКО ЈЕ ДОБРИ ПАСТИР ДОТЕРАО СТАДО НА КРАЈ СВЕТА, уље на 

платну, 60 х 80 цм, 2009.
21. ТИ ГЛЕДАШ МЕНЕ, А ЈА ЖАЛИМ ТЕБЕ, уље на платну, 80 х 100 цм, 2009.
22. ВАЗНЕСЕЊЕ ГРАЧАНИЦЕ – ОКО ДАРЕ ЈЕВРИЋ И ОЉЕ ИВАЊИЦКИ, 

уље на платну, 150 х 110 цм, 2007.
23. ТРИ ЈУНАКА ОВЕ ПРИЧЕ – ДА Л` НА МЕНЕ ЛИЧЕ, уље на платну, 100 х 

105 цм, 2002.
24. РУСКО СЕЛО – ЦРНА ГОРА, уље на платну, 60 х 80 цм, 2013.
25. ТРЕНУТАК У КОМЕ ЂАВО СПАВА ДОК СЕ СВЕ ДЕШАВА, уље на платну, 

110 х 80 цм, 2008.

22



26. КОМПОЗИЦИЈА У СИВОМ, уље на платну, 60 х 80 цм, 2013.
27. НАСМЕЈТЕ СЕ, НАСМЕЈТЕ СЕ, У ДОБРОМ СТЕ ДРУШТВУ, уље на платну, 

160 х 120 цм, 2013.
28. МЕАНДРИ УВЦА, уље на платну, 85 х 115 цм, 2013.
29. РОМАНТИЧНА МИОНИЦА У БАРОКНОМ СВЕТЛУ У ЈЕСЕН, уље на 

платну, 77 х 115 цм, 2011.
30. САМОЉУБИВИ ШВАЛЕР У ОГЛЕДАЛУ – ТРЕЋЕГ ДАНА, уље на платну, 

51 х 35,5 цм, 1994.
31. УКРШТЕНЕ РЕЧИ– ПОРТРЕТИ САВРЕМЕНИКА, мобилна инсталација, 

оловка на хартији, 1992.
32. УКРШТЕНЕ РЕЧИ II– ПОРТРЕТИ САВРЕМЕНИКА, мобилна инсталација, 

оловка на хартији
33. ЈЕДНОРОГИ ВОЂА, комбинована техника, 1998, 70 х 50 цм, 1998.
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КОМПОЗИЦИЈА У СИВОМ,
уље на платну, 60 х 80 цм, 2013.
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