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ОТИСЦИ СЕЋАЊА

Графика као уметничка дисциплина главни је изазов за Слободана 
Радојковића, графичара из града Ниша. Реч је о најновијем циклусу 
изузетно личних и снажних отисака у техници дрвореза, који су 
употпуњени делом из цртачког опуса аутора.

Овај фонд радова настао је и настаје у перманентном трајању 
графичког процеса, те је ова поставка само тренутни пресек и предах 
који ће Радојковићу послужити да са joш већом мотивацијом крене 
даље у сусрет даљим истраживањима на ликовном пољу. Иако је 
изразити графичар по опредељењу и по образовању, Слободан 
Радојковић је бескомпромисни цртач и сликар. Гледајући његове 
раније циклусе радова, приметна је склоност ка експерименту и 
тражењу сопствене поетике и личног приступа. Велике серије листова 
изведених у дубокој штампи кроз бакрописе, акватинте или суве 
игле, својим садржајем показују темперамент, посвећеност и посебан 
поглед на свет који окружује аутора. Језик који користи за исказивање 
својих идеја, превасходно је ликовни језик, једноставног графичког 
израза, који има снажан утицај на посматрача, спремног да уђе у 
доживљај и дијалог са аутором. Традиционални избор графичких 
дисциплина које је Радојковић освојио није случајан и није само плод 
образовања и академског усмерења. Радови у техници дрвореза у боји 
то најбоље показују. Радојковић се не опредељује за брза штампана 
решења у оквиру доступних дигиталних могућности, већ емотивно, 
кроз материјал прича своју причу и успоставља сопствену осећајност 
и запитаност. Он не може другачије да покаже расположење и своја 
осећања везана за њему битне особе, него да чисто и пажљиво, а 
опет непосредно, створи спој бојених слојева дрвореза у целину  
одштампане графике. Ти слојеви за њега су начин да искаже своју 
машту, своју љубав према ближњима и успомену на свога оца који 
више није међу нама. Бојени преклопи дрвореза постају носиоци приче 
која се завршава представом очеве луле или мајчиног чешља, где 
лична прича прелази у приказ симбола мушког и женског бивствовања 
у ширем смислу. На тај начин долази до изражаја скоро брутална 
снага резања дрвета, а опет ликовно рационална поставка графичког 
клишеа. Стабилни распоред геометријског слагања хроматских целина, 
сазданих од вибрантних потеза који покривају и истичу белину папира, 
добро носи финалну црну површину која постаје сугестивна структура 
потпуно у функцији представе предмета. 

Комплементарне су и емотивност приче и снага изведбе, занимљив 
је спој снажног рада у материјалу, а опет осетљивог, чистог и богатог 
резултата. Градња по слојевима одаје утисак снажне, комплексне 
структуре, живе боје и светлосног ритмовања, док поједини 
монохромни рад плени директним и једноставним извођењем 
прецизног реза и текстуре. Додатно објашњење су натписи који се 
често појављују и међу њима, најчешћа реч је pettinatura, које означава 
радњу чешљања женске косе. И ову карактеристику Радојковић, на свој 
начин деликатно и сугестивно поставља. Добрим ликовним уклапањем 
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Од 1993. године излагао на више од стотину педесет изложби, од значајнијих у Београду, Скопљу, 
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позадинских површина и предмета и ликовно обрађених речи, јасно 
показује сву своју ликовну осетљивост, али и владање осећањима 
кроз потпуну усмереност ка обради и ручној штампи дрвореза. 
Примећује се приврженост аутора техници високе штампе и као да је у 
племенитој структури дрвета нашао праву меру и могућност да искаже 
своја питања и сећања, кроз ликовност. Ове представе остају као 
материјална чињеница и тиме их Слободан Радојковић чува и за себе, 
и за нас који гледамо његова сећања која заувек остају у графичком 
отиску и мирису боје на племенитом папиру. 

Поред графика, моменат који је интригантан на други начин, јесу 
Радојковићеви цртежи такође увршћени у ову поставку. Они нису 
припреме за графику, они су самостални радови са истом тематиком 
реченом на потпуно другачији начин. Ови тушеви, рађени врло 
слободно, али и врло интимни у својим светло-тамним односима, 
бацају додатно светло на темперамент и могућности аутора. Цртежи 
су богати жустрим наносима црног туша који у комбинацији са 
лавирунгом истичу светле партије као место за осетљиво цртане 
луле или какве друге предмете који су карактеристичан избор 
аутора. Тај одлучни рад у тушу итекако чини паралелу са снажним 
резањем у дрворезу, али даје високо контролисану спонтаност пуну 
разливених водених форми сивих скала. Цртани призори су емотивно 
инспиративни и веома су добра подршка ауторовом избору изведених 
дрвореза.

И на крају, овај корпус графика Слободана Радојковића представља 
духовни израз који у савременом окружењу показује једну осетљиву 
уметничку природу, која нас на свој ненаметљив начин зауставља и 
опомиње да су највредније велике мале ствари у нама и око нас и 
да се у њиховом препознавању крије сва тајна племените ликовне 
уметности.

Београд, јануар 2014.

Бранко Раковић, сликар
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Луле 1 / The Pipes 1
2010, линогравура / linogravure, 65x51cm

Шест лула / Six Pipes
2010, туш на папиру / ink on paper, 56x75,5cm
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IMPRINTS OF MEMORY

Graphic art as an artistic discipline represents the main challenge for 
Slobodan Radojković, a graphic artist from Niš. In this case, the story is 
about a cycle of exceptionally personal and strong imprints in the technique 
of woodcuts, rounded by works of art from the drawing opus of the 
author. This collection of works of art was created and is being created 
in the continual duration of the graphic process; therefore, this exibition 
represents an actual intersection and a break which will offer Radojković 
even greater motivation to move on towards further exploration in the field 
of arts. Although he is a graphic artist by vocation and education, Slobodan 
Radojković is an exceptional drawer and painter as well. Considering his 
earlier works of art, there is a noticeable inclination towards experimenting 
and searching for his own poetics and a personal approach. The contents 
of a large series of sheets produced by deep print through copper plate 
etching, aquatints or dry needle, show temperament, dedication and a 
special view of the world surrounding the author. The language the author 
uses to express his ideas is in the first place an artistic language, of a simple 
graphic expression, with a strong influence on the spectator, ready to enter 
the experience and a dialogue with the author. A traditional choice of the 
graphic art disciplines mastered by Radojković is not random and is not 
only the result of his education and academic direction. Works of art done 
by the woodcut techniqe are an excellent example of this. Radojković does 
not opt for quick printed solutions within the available digital option, but 
very emotionally, through the material, tells his story and expresses his own 
sensitivity and wondering. There is no other way he can show his mood and 
feelings related to the people important to him, but to connect the coloured 
layers of woodcut  into the  wholeness of the printed grafic in a clear and 
neat but yet direct way. For him, those layers are a way of expressing his 
imagination, his love to the beloved and a memory of his father who is no 
longer among us. Coloured overlaps of the woodcuts relate a story which 
ends up with the image of the father’s pipe or mother’s comb, where the 
personal story becomes a demonstration of the male and female existence 
in a broader sense. What is being emphasized that way is almost brutal 
power of cutting wood, but still artistically rational display of graphic cliches. 
Stable order of geometical accordance of chromatic wholes, consisting of 
vibrant moves which cover and emphasize the whiteness of the paper, is a 
good base for the final black surface which becomes a suggestive structure 
completely in function of the representation of the object. 

The emotional element of the story and the power of performance are 
complementary, and there is also an interesting connection between 
strong work with the material, and still a delicate, clean and rich result. 
The building by layers leaves an impression of a strong, complex structure, 
vivid colour and rhythm of light, whereas a certain monochromatic piece 
of art captures by a direct, simple and precise cut and texture. Further 
explanation is given through the labels which frequently appear. The most 
common among them is pettinatura, which stands for the act of combing 
woman’s hair. Radojković, in his own delicate and suggestive way, presents 
this characteristic as well. 

By a skillful artistic matching of background surfaces, objects and artistic 
words, he clearly shows not only his artistic sensitivity, but also his 
management of feelings through a complete orientation towards the 
production and handprint of the woodcuts. It can be noticed that the 
author is loyal to the high print technique and that it is in the noble 
structure of the wood where he found the right measure to express his 
questions and memories, through artistry. These pieces of art remain as 
material facts allowing Slobodan Radojković to keep them for himself, as 
well as for us who are watching his memories permanently captured in the 
graphic imprint and the smell of the colour on the noble paper.

Beside graphics, Radojković’s drawings, also a part of this exibition, 
represent a moment which is intriguing in a different way. They are not 
preparations for the graphics, but independent works of art dealing with 
the same theme in a completely different manner. These ink drawings, 
created very freely, but at the same time very intimate in their light-dark 
relation, shed additional light onto the temperament and the abilities of 
the author. The drawings are rich in fierce applications of black ink which 
in combination with ink wash promote the light parts as the right place 
for sensitively drawn pipes or other objects which are author’s particular 
choice. That determined work in ink certainly represents a parallel with 
strong cutting in woodcuts, but provides a highly controlled spontaneity 
full of shed water forms of the gray scales. Drawn scenes are emotionally 
inspirational and give a strong support to the author’s choice of the 
produced woodcuts.

Finally, this corpus of Slobodan Radojković’s graphics represents a spiritual 
expression, which in the modern environment reveals a sensitive artistic 
nature that discreetly stops us and reminds us that the most valuable are 
the big little things inside and outside us, and that in their recognition lies 
the secret of the noble fine arts. 

Belgrade, january 2014                                                                  

Branko Raković, painter 
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