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„Уверење о �ос�ојању с�ечено свако�невним 
у�ражњавањем живо�а, заснива осећање времена као 
бесконачно� �онављања �разника сва�невља... Бесмисао 
свако�невно� живо�а ну�и као је�ину извеснос� 
не�реки�но �онављање �разника: �реки� значи с�ање 
несвес�и. Уколико се �акав �реки� �а �ремос�и�и 
сећањем, с�ање се �умачи као сан, уколико је �о 
немо�уће �ре�с�вља си�уран �оказ со�с�вене смр�и... 
Као означи�ељ свако�невља узеће се с�о�а низ �риро�них 
бројева: 1, 2, 3... чији ал�ори�ам о��овара је�ноликом 
�оку свако�невно� времена.“ 

Д. Мо јо вић, 1981.

Пр ве и је ди не про фе си о нал не ли ков не по у ке 
Мо јо вић је до био у Сли кар ској шко ли Ра ди во ја 
Ла ле Су бо тич ког, у Шу ма то вач кој ули ци. Ина че, 
он је за вр ши о Тех но ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, 

а сту ди рао је и фи ло со фи ју. Био је је дин стве на 
аутор ска по ја ва у ли ков ном жи во ту Ср би је и Ју
го сла ви је. Сам је сво је де ло свр стао у пост кон
цеп ту а ли стич ку про дук ци ју или пре ци зни је у 
над мо дер ни зам чи ји су ко ре ни у тра ди ци ји, ка
ко је то уочио и ту ма чио Зо ран Мар куш и по том 
Де јан Ђо рић. Сли ку је нај че шће гра дио на сви
ли као под ло зи са по себ ном пре па ра ту ром, при 
че му се оби ла то ко ри стио зна њи ма стеч ним на 
Фа ку те ту где је ди плом и рао, и на тај на чин је 
до би јао го то во не ве ро ват ну пла стич ност ства
ри, об ли ка, као и убе дљи вост ма те ри је што их је 
сли као. 
 Са мо стал но је из ла гао од 1974. го ди не и при
ре дио је пре ко 40 из ло жби. Из ла гао је у Бе о гра
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ду, Но вом Са ду, Љу бља ни, Чач ку, Охри ду, Са ра
је ву, Бу дви и дру гим ме сти ма ши ром он да шње 
Ју го сла ви је. Та ко ђе је био уче сник зна чај них ли
ков них смо три у зе мљи пред ста вља ју ћи сво је 
сли кар ство на Ок то бар ском са ло ну, Ју го сло вен
ском три је на лу, Ме мо ри ја лу „На де жде Пе тро вић“ 
и дру гим. Ју го сла ви ју је ли ков но пред ста вљао на 
Ве не ци јан ском би је на лу а био је уче сник груп
них из ло жби у Да бли ну, Ман че сте ру, Мо скви, 
Пе кин гу, Вар ша ви и Гра цу.
 До бит ник је ве ли ког бро ја при зна ња ме ђу ко
ји ма су: на гра да за сли кар ство на XI Би је на лу 
мла �их, Ри је ка 1976, за тим от куп на на гра да на VI 
Три је на лу са ве ре ме но� ју �о сло вен ско� цр �е жа, Сом
бор 1977, от куп на на гра да на VI Ме ђу на ро� ној из

ло жби ори �и нал но� цр �е жа, Ри је ка 1978, на гра да X 
Ме мо ри ја ла На �е ж�е Пе �ро вић, Ча чак 1978, Вје
сни ко ва на �ра �а „Јо си� Ра чић“, За греб 1979, от куп на 
на гра да на VII Ме ђу на ро� ној из ло жби ори �и нал но� 
цр �е жа, Ри је ка 1980, от куп на на гра да на из ло
жби Уме� нос� и еко ло �и ја, Ма ри бор 1980, По ли
�и ки на на �ра �а, Бе о град 1980, на гра да Еч ке ко ло
ни је аква ре ла, Зре ња нин 1985, на гра да за сли кар
ство на XX Ок �о бар ском са ло ну, 1989. и др.
 Осим уља ним сли кар ством ба вио се цр те жом 
и аква ре лом, при ре дио је и не ко ли ко мул ти ме
ди јал них до га ђа ја, а ра дио је и ин ста ла ци је. 
 Мо јо вић је био и озби љан хри шћан ски ми
сли лац, сав пре дан Пра во сла вљу и жи во ак ти ван 
у ра ду Пра во слав не ми си о нар ске шко ле при хра
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му све тог Алек сан дра Нев ског. Па три јар ху Алек
се ју Дру гом је по кло нио сво ју ико ну Не ру ко �во
ре но� обра за. 
 Био је члан УЛУСа. Са хра њен је у Але ји за
слу жних гра ђа на.

Мо јо ви ће ва де ла, свејед но да ли се ра ди о кла
сич но схва ће ним сли ка ма, сли ке жи ма, скло по ви
ма или о про стор ним сли ке жи ма, ка ко он тех нич
ки од ре ђу је сво је сли ке, ин ста ла ци је и објек те, 
на ста ју као плод ко ри шће ња сло же них ин тер ди
сци пли нар них са зна ња. Из у зет на убе дљи вост 
из во ђач ког по ступ ка ко јим он удах њу је жи вот 
сли ка ној ма те ри ји, по себ но ефект но ма те ри ја ли
ма као што су пе сак, во да, тра ва и ка мен, обез бе
ђу је пу ну увер љи вост ње го вим, ина че, вр ло сло

же ним кон це пту ал ним, фи ло зоф ским, на уч ним, 
па ра на уч ним и увек про во ка тив ним ико но граф
ским са др жа ји ма. Тех но лог по основ ном обра
зо ва њу, склон да про ми шља њем ма те ма ти ча ра 
до ђе до чи сто есте тич ких са др жа ја или да ме то
дом фи зи ча ра про ник не тај не фи ло зо фи је, Мо
јо вић је то ком три де це ни је упор ног и до след
ног умет нич ког де ло ва ња из не дрио јед ну осе
буј ну ли ков ну це ли ну чи јој по е ти ци не ма прем
ца, не са мо код нас не го и у све ту. Или, ка ко то 
ви ди и об ја шња ва Вла де та Је ро тић: „Ве ли ки екс
пе ри ме нат, ко ме је сли кар Дра ган Мо јо вић по
све тио се бе, екс пе ри ме нат је ко ји Дух из во ди са 
ма те ри јом, од по чет ка све та и ве ка. Бо жи је ства
ра ње, а он да, у ма лом, ства ра ње умет ни ка... Сва 
ка сни ја ра зно вр сност и на по јам но оби ље жи во та, 
као да су пу ке спи ра ле на пу ту од Ал фе до Оме ге, 
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цр та ње и из во ђе ње Ал фом и Оме гом. Чо ве ком и 
Бо гом, Бо го чо ве ком.“

На кра ју, чвр сто ве ру је мо да се п ри ступ де лу Дра
га на Мо јо ви ћа мо же на нај бо љи на чин ус по ста ви
ти или под ста ћи сти хо ви ма не по но вљи вог по е те 
Ми о дра га Па вло ви ћа, од но сно ње гом пе смом:

ПЕНА И ПЛЕС

1

Кру� за�ворен во�ом, – �ос�оји ли �ако неш�о?
Или завеса �енушас�а, без ослонца, у �овлачењу
ш�о ос�авља мало ос�рво �еска на које но�а 
још не може �а крочи? Први �о�о� се �овлачи.
Суво�а има �олико �а само је�на змија
може �а ос�ави �ра�, али у њеном кру�у
још нисмо били. На�ање је не��е �ру��е.

И ов�е, каже нам Мојовићево �ривиђење,
јер се у сре�иш�у о�кривене на�уш�енос�и
јавља облик мекушца, нело�ично о�асан. 
Значи и�ак живо�. И више о� �о�а:
облик који ће се живљењем ис�уни�и. 

2

Прићи у близину елемен�арно�,
нас�ани�и се у с�ихији, вра�и�и се из ње
као �рви знак нече� ново�. О�кри�и
�а за сликара елемен�арнос� значи �акође –
онос�ранос�. Пос�оји ли заис�а 
ма�еријални ви� �рансце�енције, �о ис�и�ују
слике МОЈОВИЋЕВЕ, и самим ис�и�ивањем, 
�у онос�ранос� ус�ос�ављају. Ње�ова �ена
и ње�ов �есак нови су �рос�ори наше
онос�ранос�и ��е се рађају жариш�а 
слике, ни �рофана, ни све�а.
Жариш�а зрна �еска.

Никола КУСОВАЦ
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