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ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ
И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ





Петар Омчикус

Изложба слика





Дела академика Петра Омчикуса
изложена приликом свечаног пријема у

редовне чланове САНУ

Црмница, 1949. (уље на платну, 980 х 1740 mm)
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Човек који се брије, 1981. (бронза, 105 x 85 x 57 cm)
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Маслине, 2012. (уље на платну, 1955 x 1300 mm)



АПЕЛ

Хтео бих да вам се за хва лим на све му ово ме, ле по сте го -
во ри ли о ме ни. Али ја бих ипак имао и не ке кри ти ке да из не -
сем, ов де, на овом ску пу, по што не ви дим да дру где има при -
ли ке. Шта је са на шим му зе ји ма? Па ми смо јед на исто риј ска
сре ди на, по сто ји мо од пре и сто ри је, ту су чи та ве фа зе, оства -
ре ња. Ово је је дан ди ван град ко ји је осам го ди на, ако не и
ви ше, без ијед ног му зе ја, а има шта да по ка же. Ја сам до шао
са при мор ја, пред по че так ра та и још сам имао вре ме на, имао
сам два на е стак го ди на. За те као сам Му зеј кне за Па вла, ко ји
је био на Ста ром дво ру. Па то је био ма ли Лу вр за ме не, а где
је тај Лу вр са да? Кан це ла ри је, у ре ду, мо ра ју и кан це ла ри је,
али оне има ју сво је ме сто, зна те. А ме не је то об ра до ва ло, тај
Лу вр, то је ме не мо жда у мно го че му и упу ти ло да се ти ме
ба вим, усме ри ло ка сли кар ству или уоп ште по мо гло да се на -
ђем. За ме не је то био ве ли ки мо ме нат јер ја сам до шао са
при мор ја, из Ри је ке, из Су ша ка и за те као је дан из ван ре дан
му зеј, Му зеј кне за Па вла. Би ло је ту и не ко ли ко стра них из -
ло жби, то је би ла ве ли ка ствар за ме не. Осам го ди на већ и ви ше
да ми не ма мо му зе је у овом гра ду ко ји је ипак не ки цен тар,
цен тар јед не сре ди не ко ји има ве ли ку тра ди ци ју. Ми смо од
пре и сто ри је ов де, то је чу до шта ми има мо на на шем тлу, све
је то би ло из ла га но, а сад ле жи у ма га ци ни ма. Ре ћи ће ни је
би ло при ли ке. Ипак, би ло је при ли ке да се то при ка же на би -
ло ко ји на чин и ја се на дам да ће ова кво ста ње уско ро и да се
окон ча, а тре ба ло би што пре. Ми има мо и ве ли ке сли ка ре,
Лу бар ду, Ми лу но ви ћа, а да не го во ри мо о то ли ко дру гих
ствар но вред них љу ди, од из у зет ног зна ча ја, али где су? Ја
бих во лео да ме схва ти те и да се не што ура ди по том пи та њу
што пре. На шу хит ну ре ак ци ју зах те ва ју сва она де ла ко ја су
скло ње на по ра зним оста ва ма! То је нај ва жни ја ствар, то, од
то га се жи ви, ми жи ви мо због те исто ри је из ван ред не! Ето,
то ли ко сам хтео да ка жем.
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