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ЂорђеИлић:слика„Другарскареч“

Збир ка ли ков не умет но сти сме де рев ског Му зе ја бо га ти ја је за јед но 
вред но умет нич ко де ло, чи ји је аутор и да ро да вац го спо дин Ђор ђе 

илић из Бе о гра да. Ака де ми ју ли ков них умет но сти, од сек сли кар ство, 
за вр шио је у Бе о гра ду 1949. го ди не у кла си про фе со ра не дељ ка Гво зде но
ви ћа, да би по том, до 1952. го ди не, на ста вио да ра ди као са рад ник у мај
стор ској ра ди о ни ци Ми ла Ми лу но ви ћа. Био је члан умет нич ких гру па 
Самостални и Групе57. Сту диј ски је ви ше пу та бо ра вио у Па ри зу. Ра дио 
је као про фе сор на Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду на пред ме ту 
Сло бод но цр та ње. Ђор ђе илић је, до да нас, при ре дио два де сет и јед ну 
са мо стал ну из ло жбу сли ка и уче ство вао у ни зу за јед нич ких из ло жби. 
ли ков ни кри ти ча ри ко ји су пра ти ли ње гов рад и пи са ли о ње му сла жу 
се да је он сли кар са ис тан ча ним и де ли кат ним осе ћа јем за тон, бо ју и 
мо тив. иде ал „би ти нов и свој“ раз ви јао је стр пљи во и те мељ но.

Сли ка „Дру гар ска реч“, на ста ла је 1972. го ди не. Ра ђе на је тех ни ком 
уља на плат ну, им по зант них је ди мен зи ја, 130 × 195 цм, и при па да зре лом 
пе ри о ду умет ни ко вог ства ра ла штва, та ко зва ној но вој фи гу ра ци ји. ова 
сли ка је до са да из ла га на на две ма са мо стал ним из ло жба ма, пр ви пут у 
Са ло ну Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду 1972/73. го ди не, а за тим 
у Апа ти ну 1976. го ди не. Еви ден ти ра на је и ре про ду ко ва на у ис црп ној 
мо но гра фи ји овог умет ни ка, под ред ним бро јем 299.1 „три ви јал не те ме 
из сва ки да шњег жи во та у ко ји ма је чо век сре ди шна фи гу ра, док су се 
ам би јент и пре део по вла чи ли у плит ки дру ги план, илић је об ра ђи вао 
не ко ли ко де це ни ја без па те ти ке. Чо век и ње гов сва ко днев ни рад не иза
зи ва ју гло ри фи ка ци ју – то су по ја ве ко је се по сма тра ју из ван вре мен ског 
окви ра, па су оту да сви ли ко ви у знат ној ме ри сти ли зо ва ни што је би ло 
са свим су прот но зах те ви ма со ци ја ли стич ког ре а ли зма у ко ме се лик но
вог чо ве ка од ли ку је иде а ли зо ва ном ле по том“.2 на сли ци „Дру гар ска реч“ 
упра во је до ми нан тан уни вер зал ни је зик сим бо ла, као ме та фо ра „тај не 
ве че ре“, оли че не у три на ест по лу кру жно по ста вље них фи гу ра, и ви ном 
у сре ди ни. Фи гу ра глав ног ју на ка ис так ну та је цен трал ном по зи ци јом и 
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ге сту ал но шћу де сне ру ке. При сут не су кан те за сме ће, пле те не кор пе, ко
ли ца, бе ле ма ра ми це, лу бе ни це, ина че че сто за сту пљен ли ков ни во ка бу
лар у умет но сти Ђор ђа или ћа. Плат но је сли ка но у ду ху тра ди ци о нал ног 
сли кар ства, ди сци пли но ва ним, про ми шље ним по те зи ма, дво ди мен зи
о нал но, на си вом фо ну, са пре фи ње ним и ис тан ча ним ко ло ри стич ким 
од но си ма. Дра го це ност овог умет нич ког де ла је и у то ме што је на ње му 
пред ста вљен ауто пор трет умет ни ка (пе ти, с ле ва на де сно).

„Дру гар ска реч“ чу ва ће се у збир ци ли ков не умет но сти Му зе ја у Сме
де ре ву под ред ним бро јем 282.
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