
Nikolájevics Milivoj grafi- 
kai műveinek кiáltítása.  
Nikolájevics Milivoj rajzait, , ak-

varelljeit és litográfiái lapjait állí-
'totta ki. Rajzai javarészt az utolsó  
év terméséből kerültek ki, kivéve . 

a korábbi esztend őkből való hat,  
teljesen vonalas megoldású rajzát,  

míg a kiállított akvarelljei és lito-
gráfiai lapjai az utolsó két eszten-
dőben készültek.  

Kiállításának ízléses katalógusát  
hat reprodukció díszíti.  

Nikolájevics elsősorban a grafi-
kai eszközök kifejezési lehet ősé-
geinek jó ismerője és műveiben ez 
a tulajdоnsága. jut kifejezésre; a 
grafikai elemek azonban ma már 
nem uralják művészetét ,olyan  ki-
zárólaggssággal, mint a korábbi 
esztendőkben: festői . sajátságok 
feli űnését figyelhetjük meg gra-
fikai lapjain és ezek jutnak kife-
jezésre akvarelljeiben is. 

A levegđ  és a• ~perspektíva kiváló 
érzékeltetését találjuk a m űvész 
minden munk!~jában. A . hatásos 
térmegoldás nemcsak a szerkezeti 
elemek felépítéséb ől következik, 
hanem a vonalvezetés ritka és er ő-
teljes ismeretének és helyes alkal-
mazásának az éredm,énye is egy-
úttial. 

Nikolájevics tudatosan kerüli a 
fényhatások еrőteljes kiemelését, a 
fény-árnyék mozgalmiságot és 
nyugtalanságot eredményez ő  össz-
játékát -- az árnyékok tompftásá-
ra, feloldására törekszik és a sö-
tét felületek úgysžólváп  eltűnnek 
rajzain: a napfény, a déli verőfény 
uralta a tárgyakat és a felületeket. 

Művészi kifejezésében lehiggadt 
és mértéktartó, széls őségekre so-
hasem ragadtatja magát: fegyelme-
zett művész. Fejlődési útját a 
rendszeres  és alapos , tanulmányo-
zás jelleхn2i дΡs reméljük, hagy 
ugyanez a rendszeresség és alapos-
ság jut ..kifejezésre majd fest ői 
törekvéseiben, a šzínek .és• tónusok 
festői hatásának a tanulmányazá- • 
sóban. 

Egy ízben megállapf tottam, hogy 
mindaddig, amíg N1,lkolájevics a 
rajzaiban kerülni igyekszik a feke-
te-fehér ellentétek drámai mozgal-
masságánakérzékeltetését, nem 
juthat .  el sem a színek helyeš ki-
értékeléséig, sem a fest ői anyag-
szerűség problémájának a helyes 

. felismeréséig..Újabb akvarelljei bi-
zonyítják, hogy a probléma megér-
téséig eljutott és művein (»Nap-
nyugta«, »Bácskai táj «) egyénisét-
gének felszabadulasát figyelhetjük. 
meg. 

Nikolájevics eddigi fejlődésében 
a vonalas grafika jelentette azt az 
állomást, melynél a legtöbbet idő-
zött; valóban élményszer űen, mű-
vészi átéléssel sikerült, a legtisz-
tább grafikai eszközökkel -- a vo-
nal uralkodó szerepének kihang-
súlyozásával — megvalósítani m ű-
vészi szándékát. Ma a tiszta vona-
las megoldású grafikát" mévészeté-
ben felváltja a rajzot mozgalmassá 
tevő, a felületek anyagszerű-
ségétérzékeltet ő  grafikai eljá-
rás: a »száraz«-ecset technikája  

nagyobb lehetőségeket biztosít a 
művészi kifejezés számára. A na-
gyobbarányú és szélesebbskálájú 
művészi feladatok megoldására 
azonban ez a technikai .eljárás sem 
biztosit elegend ő  mozgási lehetősé-
get és így Nikolájevics művészeté-
ben az ismétlésék nem ritkák. 

Nikolájevics valóságszemlélete 
rendkívül fejlett. 

A valósághoz való ragaszkodás  
eredményezi azt, hogy művészeté-
ben az elvontságnak, .a dekoratív-
hailamaknak nem találjuk .a nyo-
mát sem. Ez a reális látásmód, 
mely nem nélkülözi a valóság-
tenzív és mély művészi átélését, 
gyakran tartalmazza a finom lélek-
tаni megfigyelések egész skáláját 
figurális raizaiban (»Fér ő  bá-
csi«, »Marokszedő  lány«). Ni-
kalájevics sohasem törekszik nép-
rajzi elemek kihangsúlyozásá-
ra; a falu és a falu dolgozói soha-
sem ünnepi és vasárnapi külsőben 
jelentkeznek műveiben, hanem a 
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mindennapi élet valóságában. Mű-
vészetében a hazai táj iránt érzett 
őszinte ragaszkodás jut m űvészi 
kifejezésre. Tematikájában a vaj-
dasági táj a legátéltebb és a leg-
erőteljesebb — a szlovéniai és ten-
gerparti tájak kissé idegenül és 
kevésbbé jellemz ően jutnak művé-
szi kifejezésre. 

A bácskai és szerérvségi tájak, 
a Fruska Góra lankáinak m űvészi 
víziója — ez az a tematika, mely 
közel áll Nikolájevicshez és leg-
érettebb, grafikai kiképzés tekinte-
tében legsikerültebb műveit ezek 
között találjuk (»Járaki út«, »Sze-
rémség Sztrazsilovóról« , »Szerém-
ségi táj« stb. Nikoláj+evicsnek — 
és erre megvan minden adottsága, 
ezeket a műveket rézkarc-techni- 
kávai kellépe feldolgoznia és hi-
szem, hogy ezzel jelent ősen hozzá-
járulna szerény .és eléggé fejletlen 
művészi gráfikánk fejlesztéséhez. 
Ez az út talán elvezetne a grafikai 
kifejezési lehet őségek _ gazdagítá-
sához és kivezet ő  utat jelenten ie az 
eddigi szűk kifejézési lehet őségek 
zsákutcájából. A litográfiára való 
áttérés szerencsés kiútkeresés volt  

és litográfiai lapjai (»Lovak«, 
»Cséillés után«, »Borjú«) úgy tech-
nikai kivitelezés, mint kompozíció 
tekintetében hibátlan alkotások. 
Kár., hogy a rajzban oly kiváló 
(»Rumai vásártér«) litografiára va-
ló átültetése kevésbbé sikerült és 
így sokat vesztett a rajz eredeti 
közvetlenségéb ő l. 

Értékes művészi munkáival Ni-
kolájevics egyre ismertebb grafi-
kusunkká lett, akinek m űvei ke-
resettek, művészete pedig egyre 
több tisztel őt számlál. Nlkoláje-
vicsnak van művészi mnondanivaló-
j a és ezt a mondani valóját erede-
tien, átérzetten és az ányag meg-
munkálása tekintetében egyre hi-
bátlánabbul juttatja kifejezésre. A 
valóságot egyre több érettséggel, 
egyre több művészi elmélyedéssel 
tárja fel. Ha művészi tevékenysé-
ge nem korlátozódna bizonyos év-
szakokra, ha nem tartalmazna bi-
zonyos id őszaki jelleget, hanem ál-
landósulna, hisszük, hogy Nikolá-
jevi . cs termékenyebb lenni és még 
gyorsabb fejl ődési ütemben jutna 
el a művészi kifejezés újabb gaz-
dagodásához. Szevd' cs Jován 
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