
Од 1998. године у Етно-парку у Совљаку се организује Сликарска колонија. За ово време постојања на 
колонији је настало је око десетине нових слика. Сваки од уметника који су учествовали на колонији 
поклонио је организатору, Културно-образовном центру, по једно своје дело.
Један од јубилеја Сликарске колоније „Совљак“ обележен је и штампањем каталога за који је уводни текст 
написао академски сликар Драган Мартиновић. Овај текст говори о зачецима и развоју сликарског покрета у 
општини Богатић. Ликовни живот у Мачви недвосмислено је везан задве личности које су из ничега 
створиле оно што нас данас окупља и обавезује.

„Раних педесетих година младалачки снови двојице пријатеља – Милића Станковића од Мачве и Миливоја 
Мартиновића, крећу пут остварења кроз упис овог првог на Ликовну академију, а другог на позоришну. 
Жеља да Мачва, земља таленованих људи постане стециште културних збивања почела се остваривати. 
Мартиновићев прекид студија глуме вратио га је паралелној љубави – сликарству. Милићево окончање 
студија је значило да треба нешто учинити са Мачвом и Мачванима. У поткровном атељеу Миливоја 
Мартиновића све чешће су се окупљали љубитељи палете: Драгић Сокић, Вита Јуришић, Дејан Којић, Петар 
Берић, Бобан Берић – Дутин и многи други који, нажалост, нису истрајали. Ови сусрети су били обавезни о 
великим празницима, кад Милић долази у Мачву да обиђе родитеље и донесе новости из европских 
метропола. Варљивог лета 68. Милић креће са градњом убрзо чувене Радован куле на коју долази елита 
ондашње југословенске културе, као и учесници првог Феста са Кирком Дагласом на челу. Тим чудним 
здањем шетала су многа велика имена разних уметности.
Мачванска сликарска школа је поред чувене хлебске била центар окупљања љубитеља уметности целог 
света.Радознале очи дечака – момчића Микана Аничића, Драгана Мартиновића, Јеремије Студе и Пурце из 
Шапца радознало су чекале Милићев позив за прикључење. Мачвани су излагали по Риму, Бечу, Женеви... 
Најмлађи крећу Милићевим путем, уписују академију. Зимске вечери 76 проводе у тек зачетом Етно-парку у 
Совљаку, чији су идејни творци Милић и Мартин. Четворица сликара – Драгић Сокић, Вита Јуришић и оба 
Мартина, то се памти као први сазив ликовне колоније, пропраћен подршком Здравка Јеротића, Драгослава 
Дакића – ондашњих посланика културе. Из тада живе ликовне секције наставника Рада Торбице издваја се 
Драган Ђуричић који је половином осамдесетих дошао у родни Богатић са завршених студија. Његово 
питомо лице и сликарство су наишли на ретку благонаклоност власти. Он годинама прве недеље у августу 
окупља мачванске сликаре у Совљаку и то постаје традиција. Његовом прераном и изненадном смрћу 
колонија не губи на замаху јер су често присутни Драган Мартиновић, Ненад Станковић – синовац Милића 
од Мачве, члан Еснафа Драган Ђаковић и Бранко Станковић, историчар из Богатића, стали на располагање 
Културно-образовном центру, као главном организатору. Овај тим се одлучује на освежење са надом да ће 
присуство студената и гостију из других средина бити мотивација и покретач. Тако већ неколико година 
колонију у Совљаку посећују и други уметници из бивше Југославије. На овај начин уметници као гости 
постају промотери лепота мачванског краја и ликовне колоније у Совљаку. Посебну вредност овој колонији 
дају сами мештани села Совљак који својим заузимањем подржавају пословичну слику о мачванској 
гостољубивости“.
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Od 1998. godine u Etno-parku u Sovljaku se organizuje Slikarska kolonija. Za ovo vreme postojanja na koloniji je 
nastalo je oko desetine novih slika. Svaki od umetnika koji su učestvovali na koloniji poklonio je organizatoru, 
Kulturno-obrazovnom centru, po jedno svoje delo.



Jedan od jubileja Slikarske kolonije „Sovljak“ obeležen je i štampanjem kataloga za koji je uvodni tekst napisao 
akademski slikar Dragan Martinović. Ovaj tekst govori o začecima i razvoju slikarskog pokreta u opštini Bogatić. 
Likovni život u Mačvi nedvosmisleno je vezan zadve ličnosti koje su iz ničega stvorile ono što nas danas okuplja i 
obavezuje.

„Ranih pedesetih godina mladalački snovi dvojice prijatelja – Milića Stankovića od Mačve i Milivoja Martinovića, 
kreću put ostvarenja kroz upis ovog prvog na Likovnu akademiju, a drugog na pozorišnu. Želja da Mačva, zemlja 
talenovanih ljudi postane stecište kulturnih zbivanja počela se ostvarivati. Martinovićev prekid studija glume vratio 
ga je paralelnoj ljubavi – slikarstvu. Milićevo okončanje studija je značilo da treba nešto učiniti sa Mačvom i 
Mačvanima. U potkrovnom ateljeu Milivoja Martinovića sve češće su se okupljali ljubitelji palete: Dragić Sokić, Vita 
Jurišić, Dejan Kojić, Petar Berić, Boban Berić – Dutin i mnogi drugi koji, nažalost, nisu istrajali. Ovi susreti su bili 
obavezni o velikim praznicima, kad Milić dolazi u Mačvu da obiđe roditelje i donese novosti iz evropskih metropola. 
Varljivog leta 68. Milić kreće sa gradnjom ubrzo čuvene Radovan kule na koju dolazi elita ondašnje jugoslovenske 
kulture, kao i učesnici prvog Festa sa Kirkom Daglasom na čelu. Tim čudnim zdanjem šetala su mnoga velika imena 
raznih umetnosti.
Mačvanska slikarska škola je pored čuvene hlebske bila centar okupljanja ljubitelja umetnosti celog 
sveta.Radoznale oči dečaka – momčića Mikana Aničića, Dragana Martinovića, Jeremije Stude i Purce iz Šapca 
radoznalo su čekale Milićev poziv za priključenje. Mačvani su izlagali po Rimu, Beču, Ženevi... Najmlađi kreću 
Milićevim putem, upisuju akademiju. Zimske večeri 76 provode u tek začetom Etno-parku u Sovljaku, čiji su idejni 
tvorci Milić i Martin. Četvorica slikara – Dragić Sokić, Vita Jurišić i oba Martina, to se pamti kao prvi saziv likovne 
kolonije, propraćen podrškom Zdravka Jerotića, Dragoslava Dakića – ondašnjih poslanika kulture. Iz tada žive 
likovne sekcije nastavnika Rada Torbice izdvaja se Dragan Đuričić koji je polovinom osamdesetih došao u rodni 
Bogatić sa završenih studija. Njegovo pitomo lice i slikarstvo su naišli na retku blagonaklonost vlasti. On godinama 
prve nedelje u avgustu okuplja mačvanske slikare u Sovljaku i to postaje tradicija. Njegovom preranom i 
iznenadnom smrću kolonija ne gubi na zamahu jer su često prisutni Dragan Martinović, Nenad Stanković – sinovac 
Milića od Mačve, član Esnafa Dragan Đaković i Branko Stanković, istoričar iz Bogatića, stali na raspolaganje 
Kulturno-obrazovnom centru, kao glavnom organizatoru. Ovaj tim se odlučuje na osveženje sa nadom da će 
prisustvo studenata i gostiju iz drugih sredina biti motivacija i pokretač. Tako već nekoliko godina koloniju u 
Sovljaku posećuju i drugi umetnici iz bivše Jugoslavije. Na ovaj način umetnici kao gosti postaju promoteri lepota 
mačvanskog kraja i likovne kolonije u Sovljaku. Posebnu vrednost ovoj koloniji daju sami meštani sela Sovljak koji 
svojim zauzimanjem podržavaju poslovičnu sliku o mačvanskoj gostoljubivosti“.
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