
Лирско сликарство 

Драгољуб Триндић је ликовно лирска младица Тамнаве. Он је самоникли 

уметник, који се није родио како навика налаже, већ је избијао као каћун. Или 

шефтелија, као што избијају воде у кладенцима и мајкама. Већину онога што се у 

сликарству учи и годинама доучава Триндић је добио као дар кроз боју мајчиног 

млека. Учитељи су га касније учили ликовним разликама. Већ у првим цртежима и 

бојадисањима се видело да ће тај самоникли младар надрасти завичајни атар, што се 

и догодило. 

У Тамнави самониклост је нормална појава, као што су свици и сумрачја. Као 

што су росе и поплаве као што су виле и облачја. Зар има лепше слике и шаре од 

оних савијутака на кошуљи и хаљини које су исцртане грљењем? Нема. Те шаре се 

рађају у дамарима лирски сликара и вајара, као што су Јанко Брашић, Илија Босиљ, 

Драгиша Станисављевић, Богосав Живковић па и Драгољуб Триндић и ако није 

калем тих самониклих. Триндићеве фантазије се изучавају код биљарица и 

видарица, а налазе се у бајалицама и хлебовима. Катедра за то учење је смештена у 

воденици и празничном дану, и што је најважније у стрпљењу. Триндић је стрпљив 

сликар , свестан себе и својих могућности, а то је најбољи темељ сликара у његовим 

сликама.  

У Тамнави и молери имају своју академију , јединствену у Србији а тиме и у 

свету. На тој академији предају Маринко Илић и Љуба циганин. 

У Тамнави је сликање љубавна работа, као што је калемљење воћа и женскиња, то је 

понекад религиозна рукотворина  од бога богомиљеницима дата. У Тамнави сликар 

добром човеку поклони слику и за то му није потребан неки важнији и већи разлог, 

само се у том крају доброта сматра важнијим платежним средством од злата-тамо су 

људи од хлеба. 

Триндић је својим сликарским умећем надрастао свој атар, а добротом ће 

временом – јер је теже бити човек од сликара. Човечност је једини терет који 

исправља човека, а Триндић се види из далека. Ко је посматрао јабланове у равници 

лакше ће ме разумети. Можда и није тако, можда и јесте. Ако и није, ако и јесте, 

гост нам је, па је због тога. А и да није гост било би некако тако. Драгољуб је сликар 

од чијих платана могу да се сашију пелене и кошуље. У пеленама осликаним зимама 
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ни тић не би назебао а камоли дете и бешика. У његовим кошуљама од тамнавски 

пејзажа ничу синови и ћери , сунца и сунцокрети, а богами се понекад и близне. 

Његове слике неколико дана ће боравити на Златибору, Златибор ће Тамнавом 

мирисати. На чиготи ће нићи сунцокрет замочен у Радљевским и Стубленичким 

пољима а у Чучугама бор. Драгољуб Триндић је вечерас са нама, због тога смо и ми 

лепши и срећнији, срећни људи и слике чине лепшим. Због тога уживајмо. 

 

 

Слободан Ристовић, Књижевник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст објављен поводом самосталне изложбе у галерији хотела Чигота на Златибору. 


