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In memoriam
Милан Лукић (Осјечани, Добој,
10. 1. 1945 – Смедерево, 6. 6. 2013)
Т
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ликар Милан Лукић био је наш суграђанин двадесет и три године, од доласка у Смедерево 1990. године до смрти. Оригиналне и необичне, како људске, тако и уметничке природе, оплеменио је
својим делима домове Смедереваца, ентеријере ресторана, обогатио
музејску Збирку ликовне уметности и испуњавао нас лепотом низом
изложби које нам је несебично даривао.
Ликовне поуке стекао је у атељеу познатог љубљанског акварелисте
и сликара Томажа Гостинчара, у граду натопљеном искуствима импресиониста. Галерија Рихарда Јакопича била је тамошњим ствараоцима неисцрпни извор инспирације. Упијајући у себе југословенски
пејзаж, пре свега словеначки, далматински и босански, надахнувши
се доживљајима што ће сазревати у Србији, храбро и одважно наставио је путевима импресионизма, додајући му свој гест и боју. Чини се
да је био „последњи импресиониста“ међу нашим сликарима. Чувени
су његови пејзажи са карактеристичним мотивима стена, сунца, неба,
реке, затим мртве природе са доминантним сунцокретима, перуникама, грожђем, бундевама и лубеницама којима је бојио своја платна и
аквареле. Материјални свет за њега као да није постојао; говорио је:
„Духом могу све, да будем најсрећнији човек на свету!“ Неуморно је
сликао уља, аквареле, цртао тушем и угљеном, стварајући дела посебне ликовне аутентичности.
У Смедереву је имао девет самосталних изложби: прву 1983. године,
у Галерији Центра за културу, затим је у Музеју, у периоду од 1992. до
2009. године, реализовао укупно шест изложби, као и две изложбе у
Градској галерији савремене уметности. Ретроспектива смедеревског
опуса била је приређена у Градској галерији савремене уметности
2007. године. У Збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву чувају
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се пет акварела и четири уљане слике Милана Лукића. Музеј такође
чува личне предмете и палете из оставштине овог уметника. Ликовна
биографија Милана Лукића у Тузли, Сарајеву, Добоју, Требињу, Корчули, местима у којима је боравио и сликао, биће предмет будућих
истраживања.
Милан Лукић, живео је за уметност, али не и од уметности. Свој дом
није имао, а последње године живота провео је у смедеревском Дому
за старе. У нашу средину дошао је попут ликовног метеора, стварајући
у Смедереву ризницу свог уметничког блага.
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