
Цртање је увек посебна преокупација иако су неки цртежи служили као предложак за 
слику. Наиме, цртеж је нешто посебно у мом раду као што мислим да је посебан и у раду 
других. Ја сам му се посвећивао темељно. Наиме, перо, то челично перо којим ја 
обично цртам за мене је било велики изазов. Нерватуре које се стварају у чисто белој 
хартији су и подаци које сам уносио, коначно, преко њих врло су важни за оно што сам 
хтео да урадим. Међутим, у раним годинама цртеж као скица је такође био нешто 
значајно и важно. Касније сам радио самосталне листове, цртао сам и од оних скица 
које сам правио у природи и касније у атељеу градио сам за себе, могао бих рећи, у 
цртежу читаве светове. Један део тих идеја које сам разрађивао на цртежима ја сам 
преводио у графику.
Али се догађало да сâм материјал у коме сам графику радио захтева нешто друго. Па 
сам онда посебно припремао за графику цртеже. Могу да кажем и то, иако је цртеж као 
предложак био припреман за слику, да су се ствари у току сликања битно мењале. Јер 
моје слике су коначно касније, или у зрелом добу, зависиле од дејства плоха и од 
колористичких дејстава. Цртеж је ту имао своју функцију али се оно што сам у сликама 
из цртежа издвајао и у њих уносио битно разликовало од онога што сам могао да 
развијам у самом цртежу.
Постоји одређена подударност између цртежа и слика али ми је цртеж увек отварао пут 
даље у правцу измене у конструктивним редовима док је колорит, који ме је у сликама 
посебно интересовао, био одлучујући код реализације слике.

(ТВ емисија, Оставштина за будућност, водитељ Миодраг Бегенишић, редитељ Миљенко 
Дерета, емитовано 14. априла 1985.)
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