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НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ OPUS 1490, DANGER 1490 Mhz, 2005.
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СЛО бО ДАН ЈЕВ ТИЋ ПУ ЛИ КА зва ни „Сло бо“ ро ђен 

је у Ва ље ву, у Ср би ји, 1934. го ди не. На кон сту ди ја ар-

хи тек ту ре, ди пло ми рао је сце но гра фи ју 1962. го ди не 

на фа кул те ту При ме ње них умет нсо ти у Бе о гра ду.

 Ре а ли зо вао је број не де ко ре у по зо ри шту и на 

фил му. У Фран цу ску до ла зи 1965. а у Оверњ се на-

ста њу је 1969. го ди не. На пу шта ра до ве у по зо ри шту 

и на фил му и по све ћу је се про фе си о нал но сли кар-

ству, са   по себ ном по тра гом за про сто ром и ко смо-

сом. Имао је број не из ло жбе у Фран цу ској и у ино-

стран ству.

 Од 1984. го ди не по ста је умет нич ки ди рек тор и 

осни вач Удру же ња АМАЦ (Удру же ње и по крет са-

вре ме не умет но сти Ша ма ли јер, Оверњ). Ди рек тор 

АМАЦ-а би ће пу них 30 го ди на.

 Ор га ни зу је и број не из ло жбе у Фран цу ској. Од 

1988. го ди не по кре ће свет ско Три је на ле гра фи ке ма-

лог фор ма та у Ша ма ли је ру, Оверњ.

 До бит ник је мно гих на гра да и ме да ља за свој рад 

умет ни ка – сли ка ра и као умет нич ког ди рек то ра.

 Имао је број не ре а ли за ци је му ра ла по ступ ком 

trom pe l’oeil на фа са да ма и уну тра шњо сти згра да у 

Фран цу ској, Ср би ји и дру гим европ ским зе мља ма.

 По сто ји ве ли ки број ра дио еми си ја, те ле ви зиј-

ских ре пор та жа и фи ло мо ва, књи га и ка та ло га о 

ње го вом де лу.

 Ча со пис Епресс га је 2002. свр стао ме ђу 200 осо ба 

ко је по кре ћу жи вот у гра ду Клер мон Фе ран у Фран-

цу ској.

 До бит ник је На гра де за за слу ге: Aime-Co u la u don 

2018. у Клер мон Фе ра ну и Гранд при ја 1979. го ди не.

 Сре бр на ме да ља AR TEX PO Њу јорк до де ље на му 

је 1983. а исте го ди не у Боу је но ми но ван за сли ка ра 

ве ли ких фор ма та: Ка те дра ла сли ка 1983.

 У Клер мон Фе ра ну но ми но ван је у Ака де ми ји 

на у ка и умет но сти.

 Жи ви и ра ди у Овер њу и у Па ри зу.

ИЗ ЛО ЖБЕ:

2007 –  Са мо стал на из ло жба „101 ма ли фор мат“ у 

Ша ма ли је ру

 –  Изло жба ЦЕРН „Ма ши на ко ја ис тра жу је 

време“ – про стор По бе де у Клер мон Фе ра ну

2008 –  Са мо стал на из ло жба у Ни ци – Га ле ри ја 

Quadrige

2010 –  Пу ту ју ћа из ло жба по Ср би ји: Ва ље во, 

Суботи ца, Ниш, Пи рот, Бе о град

2012 – Са лон „Зи ма у Мон тре ју“

2013 –  Из ло жба у Ма на сти ру у Бур нонкл Сен Пјер 

(Оверњ)

2014 – Из ло жба у Блан за ту у са ли „Му скад“ (Оверњ)

2015 –  Из ло жба у Кул тур ном цен тру са вре ме не 

умет но сти у Исо а ру

 –  Груп на из ло жба у Мо ни ја ду и Блан за ту 

(Оверњ)

 –  Изло жба у га ле ри ји у ули ци Те рал у Кле мон 

Фе ра ну

2016 – Из ло жба Бо рис Ви јан фон да ци је

 –  Изло жба у Ака де ми ји у Ви ши ју, цен тар 

Велери Лер бо

 – Изло жба у Кул тур ном цен тру: Пле ја да

 – Изло жба у То ву

 – Из ло жба на Сај му књи га у Гер зеу (Оверњ)

2018 – Ре тро спек тив на из ло жба у Кле мон Фе ра ну

 – Из ло жба Од јек из све ми ра у Ми о ни ци, Ср би ја

Из ла же ре дов но у Ве ли кој па ла ти у Па ри зу.

Галерија РТС, Таковска 10, Београд

Од 13. фе бруара до 17. марта 2019.

СЛОБОДАН ЈЕВТИЋ ПУЛИКА

ОДЈЕК ИЗ СВЕМИРА
СЛИКАР ВУЛКАНСКЕ НЕУКРОТИВОСТИ 

И НЕБЕСКЕ СВЕТЛОСТИ
Ка ко не ја ким ре чи ма до стој но при ка за ти моћ-

но де ло Сло бо да на Јев ти ћа Пу ли ке, за све ко ји 

га зна ју, дра гог Сло бе? Ка ко пре крат ким и ви-

ше стру ко не до стат ним пи са ним тек стом ис-

пра ви ти умет нич ке ста зе ко је, у све ко ли ком  

свом сло је ви том бо гат ству и рас ко шном бо ко-

ре њу, ни су ни шта дру го до кра љев ски пут ка 

јед ном, истом од ре ди шту, исто вре ме но уда-

ље ном и ин тим но бли ском, уну тра шњем? Уну-

тра шња пу то ва ња су не са гле ди ва и не у хва тљи-

ва, чак и за оно га ко се на ово ме све ту оства ру је 

нео до љи во се по ви ну ју ћи по зва њу та квог уну-

тра шњег пу та. По треб но је мно го ин ту и ци је и 

не ма ње ужи вља ва ња да би се спо знао или, 

тач ни је, на слу тио ду бин ски сми сао об ли ка и 

из ра жај них сред ста ва ко ји ма умет ник, из вор-

ни ства ра лац, са оп шта ва све ту сво ју ви зи ју веч-

не ре ал но сти људ ског ста ња и ко смич ке бу дућ-

но сти на ше пла не те и чо ве чан ства...

 Иако плат на Сло бе Јев ти ћа Пу ли ке, као уоста-

лом и сва ли ков на де ла од истин ске умет нич-

ке вред но сти, ни су на ра тив на у не по сред ном 

сми слу са оп шта ва ња не ког од ре ђе ног са др-

жа ја или, ка ко се не рет ко го во ри, упу ћи ва ња 

по ру ке, о сва кој од ње го вих сли ка мо гла би се 

ис при ча ти, од но сно ис пле сти чи та ва при ча.

 Ја сам, за ову при ли ку, ода брао „вра ћа ње за-

бо ра вље не све тло сти“. 

 Раз у мео сам да је реч о се ћа њу Зе мље ко ја 

се одво ји ла од Не ба.

 Ка ко из но ва ује ди ни ти Зе мљу са Не бом? 

 Че сто се го во ри о ко смо су на Сло би ним сли-

ка ма. За на шег вул кан ског сли ка ра, ме ђу тим, 

Ко смос ни ка да не ће за до би ти сво је пр во бит но 

и до вр ше но, об но вље но, по сто ја ње без те из гу-

бље не Зе мље, као што ни „на ша“ Зе мља не ће 

из бе ћи по то ну ће у зја пе ће ни шта ви ло, ако се 

по ми ри с тим (и ако се, за јед но са њом, чо век 

по ми ри с тим) да не моћ но по сма тра Не бо као 

да ле ки и не до ступ ни, исто вре ме но фа сци-

нан тан, та јан ствен и пре те ћи свод...

 Стал ном, твр до гла вом и не у кро ти вом по бу-

ном про тив сва ког ви да пот чи ња ва ња и под-

јарм љи ва ња чо ве ка, ка ко оног фи зич ког та ко, 

још ви ше, ду хов ног, мо гла би се бар де ли мич но 

об ја сни ти Сло би на не жност пре ма сред њо ве-

ков ном по кре ту бо го ми ла (ка та ра, па та ре на...) 

и ње го ва ду бо ка ду шев на и ин те лек ту ал на 

ода ност овим са мо за тај ним, али ис трај ним, 

не по мер љи вим за точ ни ци ма јед не ал тер на-

тив не иде је о све ту, ко је је на рав но Цр ква, ка-

ко ка то лич ка та ко и пра во слав на, про го ни ла 

као опа сне је ре ти ке. Сло би не сли ке на ста њу је 

њи хо ва ма ни хеј ска, ду а ли стич ка кон цеп ци ја 

веч ног су ко ба из ме ђу до бра и зла, из ме ђу Све-

тла и Та ме, а про жи ма их осло ба ђа ју це уче ње 

о бо жан ској или ан ђе о ској при ро ди ду ше, за-

то че ни це ство ре них об ли ка и но ћи ма те ри је. 

Ње го ва умет ност је пра ва вул кан ска еруп ци ја 

на хо ри зон ту јед не но ве зо ре за Зе мљу и за чо-

ве чан ство...

 Су срет са Сло би ним де лом су че ља ва нас са 

нај чи сти јом умет нич ком са мо бит но шћу ко ја 

са мо за до вољ но не те жи хер ме тич но сти, већ 

се ште дро отва ра пред они ма ко ји су спрем ни 

да са сли ка ром без остат ка по де ле уз бу дљи ву 

ле по ту, али и не из ве сност ње го вог вул кан ског 

про пи ња ња из не да ра Зе мље ка Не бу.
 

  Париз, априла 2018.
 Проф. др Дарко Танасковић

  (одломци из текста за каталог Јевтићеве 
изложбе Одјек из свемира, „Мишићеви дани“ 
– Мионица 2018)



OPUS 1370, HOMMAGE A VICTOR HUGO, 2004. OPUS 2018, LE PRISME CRUCIFIÉ, 2012. OPUS 2019, SODOM GOMORE, COLÈRE DE DIEU, 2012.

OPUS 1195, PROCRÉATION, 2000. OPUS 1157, LE MONDE PARALLÉLE, 1995. OPUS 1974, TRIPTYQUE DES TROIS MÉMOIRES, 2012. OPUS 2212, DIPTYQUE, 2016.


