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Запис о карикатури
Kaрикатура је ваљда једина уметничка дисциплина у којој су готово незамисливе неоткривене или накнадно 
препознате величине, „проклетници“ којима ће суд времена надокнадити оно што су пропустили савременици. 
Разлог је прилично једноставан: карикатура је као ликовно – уметничка врста рођена са новијом епохом 
штампе и новинарства и отуда њена основна функција и разлог постојања подразумевају њену укорењеност 
у свом времену, неопходност да се у њој критички преламају владајући митови и опсесије, моралне нарави и 
духовне зебње људи међу којима настаје. Без те непосредне, употребне улоге у свакидашњици, она би била 
само још један од академских жанрова у имагинарном музеју окренутом вечности.
Па ипак, ако погледамо класике карикатуре и одјек доба у којем су живели, ваља раздвојити стварни одјек 
њиховог рада од званичних оцена и признања која су им шкрто пристизала. Кад данас гледамо Хогартове, 
Домијеове, Дореове и Гросове цртеже у којима се духовито, луцидно и покадшто с једва пригушеним 
моралистичким гневом сликају владајући облици лицемерја, глупости и људских слабости, не смемо да 
заборавимо да су се они бавили једним званично презреним послом и да су их заточници званичног уметничког 
укуса и академија сажаљиво гледали, вајкајући се што такав дар одлази у бесцење и бива раскиван у ситну 
монету. Данас знамо да је Георг Грос драгоценији од готово половине немачког сликарства тог времена.
Не постоји убедљива техничка дефиниција карикатуре, али зато постоје врсни карикатуристи који су 
привидну невештину и ликовну недотераност свог цртежа подигли на ниво личног стила и знака, потврђујући 
се дуготрајним хроничарским радом у времену. У овој области увек има много даровитих прегалаца „на кратку 
стазу“, али карикатури сјај и углед обезбеђују доживотни маратонци, они који од ње не могу да одустану.
У мозаичкој слици савремене културе, која више нема свој „горњи“ и „доњи“ слој јер је продор масовне културе 
донео низ равноправних изражајних медија (модерни дизајн, плакат, хибридни спојеви графичког, филмског 
и телевизијског израза), у присутној „цивилизацији слике“ (која не потире улоге књиге, већ мења њену 
функцију и удео у културним пословима и потребама), променили су се задаци и могућности карикатуре као 
изражајног медија. Ако оставимо по страни удео личне генијалности некадашњих подвижника, у пређашњим 
епохама изгледа да је било лакше, али никако безопасно (или је то све ипак, само оптичка варка!) препознати 
носиоце и појавне облике људских порока и друштвених зала. У данашњем „глобалном селу“ и његовим 
универзалним масовним митовима, модама и стереотипима, у превази модерне безличне технологије над 
уделом људске јединке у историји, отежана је и угрожена улога карикатуристе као „дежурног ока“ једне епохе.



Ту судбину на свој начин дели и београдски карикатуриста Зоран Јовановић. Четврт столећа непрекидног 
присуства његових хумористичких цртежа (како се иначе, на многим другим језицима, пре свега Запада, назива 
област карикатуре), један је од поузданих доказа да је реч о трајном избору изражајног медија. Јовановићеве 
мапе, књиге и изложбе, као и свакодневни рад у новинама, означиле су карикатуру као искључив цртачко – 
графички медиј (без икаквог додатног текста или дијалога), с повременом аскетском употребом боје и поентом 
која је у намери увек изнад дневно-политичке употребљивости и локално – друштвене препознатљивости. 
Самим тим, већ смо наговестили основну опасност са којом је имао да се непрекидно носи овај изузетни 
цртач: апстрактност сатиричко – графичког језика и безболни универзализам критичких мета и жаока. Да 
је ова опасност углавном срећно била избегнута, говори наш доживљај Јовановићевих карикатура: ове 
визуелне метафоре, доскочице и упечатљиви таблои увек имају неколико слојева значења и сугестија, пленећи 
наше очи бритком и једноставном стилизацијом, сведеношћу цртежа који избегава сваки траг барокне 
кићености и занатског разметања. То што смо знак и рукопис ових цртежа последњих година препознали и у 
Јовановићевим цртаним (анимираним) филмовима, знак је логичне доследности и истрајности. Тешко би, а 
вероватно и узалудно, било издвојити главне теме – поводе Јовановићевих карикатура: једна од најприсутнијих 
је, несумљиво, рат као оквирна животна ситуација у којој насиље, глупост, демагогија и бескрупулозна 
манипулација „виших“ и „нижих“ (лове а уловљени) иду руку под руку. Често се понавља и тема људских и 
друштвених деоба, манијакално сврставање под заставе, потреба да се људи разликују, али не појединачно као 
самобитне личности, већ у крду, окренутом уништењу оних других. 
Потписнику ових редова необично ефектним се чини онај низ карикатура у којима се употребом немуштих 
визуелних симбола – кодова (дакле, без икакве употребе распознатљиве речи) говори о бујању бирократизованог, 
политички инструментализованог језика, којем је једина сврха (о дивоте!) да привидом комуникације укине 
сваки смисао и људско општење, да човека затрпа речима, да прикрије стварност! 
На примеру Јовановићевих карикатура потврђује се стара истина да изван њих нема поруке, да се не могу 
описати или препричати. То је, онда, коначна потврда утиска да имате посла са карикатуристом вишег реда.  
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Зоран Јовановић рођен је 1938. Године у Новом Саду. Бави се примењеном графиком (карикатура, илустрација, 
цртани филм). Ради као слободан уметник од 1956. Године, од 1973. Уредник карикатуре у Комунисту. Члан 
је УЛУС-а, УЛУПУДС-а и УФУС-а.
Самосталне изложбе:
1966. Изложба цртежа и илустрација, Сплит.
1968. Хумористички цртеж, Галерија Графички колектив, Београд.
1970. Изложба карикатура – графика, Милано.
1971. Изложба карикатура – графика, Галерија Графички колектив, Београд.
1972. Изложба карикатура – графика, Раднички универзитет „Ђуро Салај“, Београд.
1979. Фестивал партијске штампе, Париз, Лисабон, Брисел, Мадрид, Ђенова.
Изложба са пројекцијом цртаних филмова, Југословенски културни информативни центар, Келн (Западна 
Немачка).
1980. Фестивал партијске штампе, Болоња (Италија); Изложба карикатура поводом Недеље југословенског 
филма, Сантарем (Португалија).
1981. Студентски културни центар, Бреоград; Музеј примењене уметности, Београд; Галерија „Пинки“, 
Земун; Југословенски културни и информативни центар, Њујорк; Изложба са пројекцијом цртаних филмова.
Поред самосталних, аутор је излагао и на многим групним изложбама у земљи и иностранству.
Награде:
1963. „Бронзана палма“ на изложби интернационалног фестивала карикатуре у Бордигери.
1964. Трећа награда на Југословенском конкурсу карикатуре у Новом Саду.
1965. „Пехар града Вентимиље“ на изложби Интернационалног фестивала карикатуре у Бордигери.
1967. Златна палма, Grand Prix, за карикатуру на интернационалном фестивалу у Бордигери; Друга награда за 
хумористички цртеж на Интернационалном салону карикатуре у Монтреалу; Специјална награда жирија на 
Бијеналу карикатуре у Толентину; Специјална награда жирија на изложби југословенског фестивала хумора 
у Будви.
1968. Трећа награда „Пјер“; Друга награда за спољнополитичку карикатуру на Интернационалном фестивалу 
карикатуре у Монтреалу.
1969. Друга награда на Међународној изложби у Москви; Наград „Пјер“ на Југословенском конкурсу за 
карикатуру у Београду; Специјална награда листа „Политике“ и награда редакције „Весели свет“ на изложби 
„Шабачка чивија“ у Шапцу.
1970. Прва награда на Интернационалној изложби карикатуре у Маростици (Италија); Златно перо 
„Керемпуха“-  Прва награда на фестивалу хумора у Загребу; Специјална награда за графички израз на 
југословенском фестивалу хумора у Будви.



1971. Grand Prix на Интернационалном фестивалу карикатуре у Knokke-Heistu; Специјална награда жирија 
на Бијеналу карикатуре у Толентину; Награда УЛУПУСА-а на Октобарском салону у Београду.
1972. Награда Музеја примењене уметности на Октобарском салону у Београду; Специјална награда жирија 
на Интернационалном салону карикатуре „Лов и риболов“, Нови Сад.
1973.  Златна медаља „Београд“ за анимирани филм „Заставе“ на двадесетом јубиларном Фестивалу 
југословенског документарног и краткометражног филма у Београду.
1973. Специјална награда жирија Интернационалног филмског фестивала, Oberhauzen, за цртани филм 
„Заставе“.
1974. Златна медаља „Београд“ за анимирани филм „Правац“ на Фестивалу југословенског документарног 
филма, Београд; Прва награда за цртеж у цртаном филму „Луди брод“ на Мајском салону „Експеримент“.
1975. Златна медаља „Београд“ за анимирани филм „Модел“ на Фестивалу југословенског документарног и 
краткометражног филма, Београд.
1976. Сребрна медаља „Београд“ за анимирани филм „ Антидогмин“ на Фестивалу југословенског 
документарног и краткометражног филма, Београд.
1978. Сребрна медаља „Београд“ за анимирани филм „Траде марк“ на Фестивалу југословенског документарног 
и краткометражног филма, Београд. Цртани филм „Траде марк“ на Лондонском филмском фестивалу изабран 
међу најбоље филмове света.
1980. Награда „Кекец“ за цртани филм „Eppur si muove“ на Фестивалу југословенског документарног и 
краткометражног филма, Београд.
1984. Цртани филм „Марксијанци“, награда Хауп Прајс, Интернационални филмски фестивал, Oberhauzen, 
Немачка.
1986. Седмојулска награда Србије за животно дело из области филмске уметности.
1988. Grand Prix Монтреал, Канада, Светски филмски фестивал, награда за цртани филм „Бумба“
1991. Октобарска награда града Београда за режију цртаног филма „Либертас“.
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