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У слици Ђорђа Соколовског

Слике Ђорђа Соколовског упечатљиве су по томе што делују као поприште интимног
обрачуна два бића: једног које тежи дионизијској разузданости и експресивности,
те чулној, али опорој боји и оног другог, којим доминира хладни аполонијски
принцип, а који организацију плохе „прочишћава” на рационалнијим основама. Тако
супротстављена, та два принципа изнедрила су специфични ликовни језик који би
требало посматрати пре са становишта процесуалности уметничког чина, него са аспекта
коначног резултата. Разлог овој констатацији лежи у поимању бића слике и онога шта
сликарство као животни позив значи за Ђорђа Соколовског. Као уметник, он је крајње
резервисан за било какав облик компромиса и свесно се одриче могућности да ствара
оку примамљиво или “лепо” сликарство, које ће можда побудити порив колекционара и
љубитеља уметности ка поседовању. Напротив, овај аутор фокусирано истрајава на свом
личном, унутрашњем виђењу, које нема референце у физичком свету, али не инклинира
стриктно ни домену лирске апстракције. Као својеврсна “коагулација” одређених
психичких или духовних стања манифестованих кроз пастуозне наслаге, седименти боје
су примарни, конститутивни елементи грађења слике. Међутим, његов стваралачки
метод је у сталном превирању и метаморфози. Накнадним пресликавањима, он
ућуткује “раздрагану и причљиву” иницијалну визуелну поставку као да преиспитује
спонтану фриволност првог налета уметничке креације. Она му је, међутим, потребна
као обећање, нека врста залога за све потоње интервенције. У питању је свесна жртва
коју ће платно, попут палимпсеста, претрпети. Свежина или чедност тог иницијалног,
првонасталог слоја слике сведочанство је и манифестација животног елана њеног
аутора, потврда тренутка настајања дела када му се чини да је све могуће, када нови
живот (слике) настаје. Живот Ђорђеве слике заиста се помаља као чулна игра, а затим
се претвара у аскетски бином лика и позадине, мукле боје и ахроматског пандана,
архетипских и метонимских форми (крст-застава, капија-тунел, перо-анђео). Током
процеса рада Соколовски је склон и слободнијим потезима којима постепено гради
алузивне форме и обратно. Иницијално фигуративну поставку, он током процеса рада
понекад претаче у апстрактну слику враћајући целокупну површину платна на спорији
ритам потеза, који у вишегласју гасе пожар боје-емоције и не резултирају нужно
препознатљивом формом. Растерећен императивног опредељивања за фигурацију или
апстракцију, Соколовски бира средњи пут – ни једно ни друго или, пак, оба истовремено
у зависности од тога како се равнотежа, кроз срећни хазард настајања ликовне целине,
успостави. Извесне подстицаје таквом сликарском приступу препознајемо у другим
афинитетима овог аутора, меломана и познаваоца музике. Но, иако генерацијски

припада деци рокенрола, блуза и џеза, његовом начину креативног мишљења ближа
је експериментална музика алеаторике и недетерминације. Та музика “контролисане
случајности” даје велику интерпретативну самосталност извођачу, те композиција
никада не звучи истоветно. И мада постоје суштинске разлике између уметности, попут
музике, чије презентовање или извођење представља ефемерни догађај, и уметности
чији је резултат опипљива, предметна чињеница, као што је то слика, њихов заједнички
именитељ проналазимо у делима Ђорђа Соколовског. Она немају предестинирано
правило којем се руководе и врло често, чак и када су завршена, она настављају да се
“досликавају” и буквално, накнадним интервенцијама уметника који тиме доказује да
је питање довршености уметничког дела ствар одлуке његовог аутора, али и у оном
пренесеном значењу, док посматрач својим лутајућим погледом проналази у наслагама
боје нове квалитете и садржаје. Иако веран класичним конвенцијама сликарског медија,
Соколовски упорно тражи онај сликарски звук који је неухватљив и још увек неизведен.
Слично једном великом свирачу на труби који је читав свој редни век трагао за новим
неухватљивим тоном који овај инструмент може да понуди. Легенда каже да га је и
нашао…

Јануар, 2017.
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Miško Pavlović

Inside the Painting of Djordje Sokolovski

Djordje Sokolovski’s paintings are impressive because they function as scenes of an intimate
confrontation of two beings: one who strives towards a Dionysian lack of restraint and
expressiveness resulting in a sensual but pungent colour and the other dominated by a cold
Apollonian principle that “purifies” the organization of the surfaces on rational principles.
Thus confronted, the two principles have produced a specific visual language that should be
perceived primarily form the viewpoint of the artistic process rather than form the aspect of
the final result. The reason for this conclusion lies in Djordje Sokolovski’s perception of the
very essence of painting and what painting as a vocation in life means for him. As an artist,
he does not support any form of compromise and he consciously rejects the possibility of
creating something that would attract the viewer’s eye as “beautiful“ and might kindle the
collector’s or art lover’s urge for possessing. On the contrary, this artist is focused on being
persistent in adhering to his personal inner perception that has no reference to the physical
world but does not strictly incline towards lyrical abstraction. The colour sediments are the
primary constitutive elements for the construction of a painting as a distinctive “coagulation”
of certain mental or spiritual states manifested through the impasto layers. However, his
creative method is in a constant sate of flux and metamorphosis. Subsequently by painting
over the already painted, he pacifies the “elated and talkative” initial visual image as if he
were re-examining the spontaneous frivolity of the first rush of artistic creation, the one
that he needs as a promise, a certain kind of pledge for all forthcoming interventions. It is a
process where the canvas is consciously sacrificed as if it were a palimpsest. The freshness or
chastity of the initial first layer of painting is a testimony and manifestation of the painter’s
élan vital, the confirmation of the moment of creation when everything seems possible,
when the new life (of a painting) is being created. The life of Djordje’s painting emerge as a
sensual game which is then transformed into an ascetic binominal composed of a feature and
a background, a husky colour and its achromatic obverse, archetypical and metonymic forms
(cross-flag, gate-tunnel, feather-angel). During his work on the painting, Djordje is inclined
to use free brush strokes by which he gradually builds the allusive forms and vice versa. The
initially figurative image is sometimes transformed into an abstract painting by reverting the
whole surface of the canvas to a slower rhythm of strokes that pacify the fire of colour and
emotion and do not necessarily result in a recognizable form. Freed from the imperative of
having to decide between figuration and abstraction, Sokolovski chooses the middle road –
neither one nor the other or perhaps both at the same time depending on how the overall
balance is achieved through the lucky hazard that creates the totality of the visual image. The
painter’s other interests, he being a passionate connoisseur of music, have given a certain

impetus to such an approach to painting. Although, he belongs to the rock and roll, blues
and jazz generation, his creativity is closer to experimental aleatoric and non-determination
music. That music of “controlled chance” allows the musician much interpretative freedom,
thus the compositions never sound the same. Although there are essential differences
between music as an art whose presentation and performance represents an ephemeral
event and painting as an art whose results are tangible and represent an objective fact such
as a painting, nevertheless we can find a common denominator between them in the art of
Djordje Sokolovski. His paintings do not have a predestined rule that determine them and
very often after they had been finished, the artist subsequently makes further interventions
thus continuing “to work on them” demonstrating that it is the artist’s prerogative to
determine when a work of art is finished, in its metaphorical sense as well, while the viewer’s
wandering gaze finds new meanings and qualities in the layers of paint. Although loyal to
the conventional media of painting, Sokolovski persistently seeks his painterly tone which is
elusive and not yet performed. Similarly to a famous trumpet player who all his life tried to
find a new elusive tone that his instrument can produce. Legend says that he has found it ...
January 2017
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