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Boško Karanovic

Född 1924 i Bosanska Krupa, Bosnien. Studerat vid Konstakademin i Belgrad, där han
senare arbetade som professor i grafik i 45
år. Grundare av grafisk verkstad i Belgrad.
Specialist i grafiska tekniker.
Separat- och samlingsutställningar överallt i
världen, från Belgrad via Tokyo till Leksand.
Bor i Belgrad.
Jag lärde känna Bosko för 20 år sedan i konstnärskolonin ”Rakani” i Bos.Novi.
Vi kallade honom professorn - på grund av
hans utseende, det gråa skägget och håret,
men främst för hans mildhet, kunskaper och
skicklighet, parat med en klok människas oerhörda tålamod.
Bosko är en god ande som går omkring
bland människorna eller en vit ängel som
har gått vilse bland dem.

”Kära Jovica. Jag åtog på mig uppdraget och
ville inte svika dig. Först förberedde jag några
negativ från mina gymnasieår (1934 - 1938).
Efter kriget (1945) åkte jag inte till Krupa på
trettio år men var i Cazin, där min bror jobbade som läkare. Därför kallar jag allt jag gjorde
där för min ”cazinska” period. Du vet att det
är muslimer som bor där och det syns på mina
bilder.
Jag lämnade Krupa, min födelsestad, 1941,
strax före ”Vidovdan”, St. Vidovdagen, då
Hitler angrep Ryssland, för min bror var
engagerad i motståndsrörelsen och ville inte bli
arresterad av Ustasja. Vi tog tåget tillsammans
och kom till Belgrad där vi sedan stannade
för gott. Vi lämnade allt som band oss till vår
barndom och första ungdom, allt det som
under hela livet kommer att förbli det enda
autentiska inre ljuset och utgöra den andliga
energin. Nu när jag betraktar detta ur det här
perspektivet ser jag att hela min släkts historia
utgörs av krig och flykt. Min farfar flydde till
Lika efter Österrikes ockupation av Bosnien
1879. Hans flykt och min efter 60 år har sina
likheter och även olikheter. Detta flyktingöde
upprepas igen efter 50 år (1991).
Jag började fotografera 1935. Min äldsta
bror, Dragan, 20 år äldre än jag, var min
lärare. Han hade en Kodak 630 och det var
samtidigt min första kamera. Vi hade några
lådor med glasnegativ. Av dem skickar jag
med några bilder från Plitvice.
Under mitt plågsamma liv under ockupationen
tar jag studenten och börjar studera i Belgrad
på Konstakademin, där jag blir klar efter
andra världskriget och börjar som professor
på samma akademi, vilket förblir mitt yrke till
slutet av 80-talet då jag blev pensionerad.
Ostrozac - ett slott som dominerar Unas kanjon - fotograferade jag första gången 1937 och
jag hamnade där igen 1971 i en konstnärskoloni för skulptörer som jobbade i en speciell

sten, s.k. ”bihacit”, en mjuk sten från Bihac
som är lätt att bearbeta när den tas från brottet, men som senare stelnar. Jag återvänder
till min födelsestad Krupa efter övertalning av
Branko Bokan, museichef i Bihac och arbetar
med ett monument över offer för avrättningar
under kriget 1941. Med detta monument betalade jag min skuld till min hembygd. Därefter
jobbar jag åtta år på en sommargrafikskola i
konstnärskolonin ”Krusnica” i Krupa. Detta
arbete fortsätter jag med under de följande tio
åren i Novi vid floden Una. Det senaste kriget
bröt mina praktiska förbindelser med hembygden.
Jag skulle kunna skriva mycket om min mor
som exporterade ägg och kalkoner till Schweiz,
Tyskland och England. Om Kazim Skomakare
och Ludvig Smed, om Jova Plåtslagare, om
Fata Sedic som vävde de vackraste mattor,
men jag får inskränka mig till att skriva några
ord om den första textiltryckaren i Krupa. Det
var en sjaltryckare, Onik, en armenier, vars far,
flykting från Turkiet, lärde honom yrket såsom
man ärvde det från generation till generation.
”Samija”, sjalen, en muslimsk sjal, 90x90 cm,
tryckt i sju färger på träskivor som är snidade
med de vackraste ornament och rosor.
Jag nämner detta därför att grafikkonsten
och träsnideriet också har varit mitt yrke hela
livet. Tyvärr har jag inget kort på Onik men
jag ägnar honom min bild med ”samija”. När
jag inte har något foto flyttar jag över minnet
till målningar eller grafik
Och slutligen måste jag berätta något som
upptar mig mycket som fenomen och det är
att allt är av övergående natur. Vi har på våra
foton kvarhållit människor och tider som gått.
För mig ligger allt av värde i familjen, ty allt
annat, regeringar, system och stater, förgår.
Låt du världen ha sin gilla gång, men du
ska ta hand om ditt arbete, ditt yrke och dina
plikter.”
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Fotografier:
Ostrozacborgen, Plitvice, Utsikt mot floden
Una från Ostrozac, sid. 93
Jajce, Bihac, Bland kvarnar i Krupa, sid. 94
Kyrkohögtid i Podgrmec (1937), Marknadsdag,
Flickor från min gränd, sid. 95
Kvarnar i Una, sid. 96
Min brors sågverk i Krnjeusa (1937), Una,
sid. 97
Muslimska gravstenar - Cazin, Ingång till
Ostrozacsborgen, vinter i Krajina, sid. 98
Träport i B. Novi (1985), Skyltfönster för
grafikkurs i Novi, Franjo Krsinic skulptur med
bok, Ostrozac, gjord i bihacsten (bihacit),
Krusnica i Krupa, sid. 99
Till Lazar Drjacas ära, Ö i floden Una - Rakani,
Slåtter, Sjal till sjaltillverkaren Oniks ära i Cazin,
Porträtt av ung flicka, sid. 100

Boško Karanovic
Rođen 1924. godine u Bosanskoj Krupi Bosna. Studirao na Akademiji umjetnosti u
Beogradu na kojoj poslije radi kao profesor
grafike preko 45 godina. Osnivač je
Grafičkog kolektiva u Beogradu. Specijalista
u grafičkim tehnikama. Imao samostalne i
grupne izložbe širom svijeta od Beograda
preko Tokija u Japanu do Leksanda u
Švedskoj. Živi u Beogradu.
Boška sam upoznao prije 20 godina na Likovnoj
koloniji “Rakani” u Bosanskom Novom. Zbog
njegove spoljašnjosti, sjede brade i kose, ali
više zbog njegove blagosti, znanja i umijeća,
pomiješane sa enormnom strpljivošću mudrih
ljudi oslovljavali smo ga sa “profesore”. Boško
je dobri duh koji hoda ili Bijeli anđeo koji je
zalutao među ljude.
“Dragi Jovice, primio sam obavezu pa neću da
te izneverim. Prvo spremio sam ti nešto negativa
iz mojih gimnazijskih dana (1934-1938). Poslije
rata (1945) nisam išao u Krupu trideset godina,
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ali jesam u Cazin gdje mi je brat službovao kao
ljekar. Otuda ja sve što sam tamo radio zovem
cazinskim periodom. Ti znaš da je tamo svijet
muslimanski pa je to vidljivo i na slikama. Ja
sam Krupu, moj rodni grad, napustio 1941. uoči
Vidovdana, kad je Hitler napao Rusiju, jer mi je
stariji brat bio već angažovan u pokretu otpora i
nije želio da ga ustaše hapse. Zajedno smo sjeli
u voz i stigli u Beograd gdje smo trajno i ostali.
Ostavili smo sve što nas je vezivalo za djetinjstvo
i prvu mladost, sve ono što će biti cijelog života
jedina autentična unutrašnja svjetlost i duhovna
energija.
Kad sad gledam iz ove perspektive gotovo sva
istorija moje familije je obilježena ratovima i
bježanijom. Moj djeda je izbjegao u Liku poslije
austrijske okupacije Bosne 1879. Njegovo
izbjeglištvo i moje, 60 godina poslije, ima svojih
sličnosti ali i različitosti da bi se ta sudbina
bježanije i rata ponovila 50 godina poslije.
(1991)
Počeo sam fotografisati 1935. Moj najstariji brat
Dragan, 20 godina stariji od mene, bio je moj
učitelj. Imao je Kodak 630, to je ujedno i moj
prvi foto aparat. Imali smo nekoliko sanduka
sa staklenim foto-pločama. Sa njih ti šaljem
nekoliko snimaka sa Plitvica.
U krajnje mučnom životu za vrijeme okupacije završavam gimnaziju i počinjem studije u
Beogradu na likovnoj Akademiji koju završavam
poslije rata (II svj.) i otpočinjem profesuru na
istoj Akademiji, što će ostati moje zanimanje do
kraja 80-ih, kad odlazim u penziju.
Ostrožac - dvorac koji dominira kanjonom Une,
slikao sam prvi puta 1937. godine, a ponovo
sam se obreo u njemu 1971. na Likovnoj koloniji
skulptora koji su radili u “bihacitu”, bihaćkom
mekom kamenu koji se lako obrađuje po
vađenju iz kamenoloma a koji kasnije očvrsne.
U moju rodnu Krupu vraćam se na nagovor
Branka Bokana, direktora muzeja u Bihaću i
radim spomenik streljanim žrtvama rata 1941.
Spomenik je bio moj dug zavičaju. Posle vodim
8 godina ljetnu školu grafike na likovnoj koloniji

“Krušnica” u Krupi. Taj posao ću sledećih 10
godina nastaviti u Bos. Novom na rijeci Uni.
Zadnji rat je prekinuo moje praktične veze sa
zavičajem.
Imao bih ti puno šta pisati o mojoj majci koja je
izvozila jaja i ćurke u Švajcarsku, Njemačku i
Englesku. O Kasimu Šusteru i Ludvigu Kovaču,
limaru Jovi i Fati Sedić što je tkala najljepše
ponjave, ali moram ti napisati nekoliko riječi
o prvom štamparu u Krajini. Bio je to štampar
šamija Onik Peštamaldžijan, Jermenin koga je
otac, inače izbjeglica iz Turske, naučio zanat
koji se prenosio sa koljena na koljeno. Šamija
je muslimanska marama 90x90 cm, štampana
u sedam boja sa drvenih ploča izrezanih ručno
sa najljepšim ornamentima i ružama. Ovo
spominjem jer je drvorez i štamparstvo bio moj
zanat čitav život. Nažalost, nemam fotografija sa
Onikom ali sam njemu posvetio sliku sa šamijom.
Kada nemam fotografiju, ja “prenesem sjećanje”
na sliku ili grafiku.
Moram ti za kraj reći nešto što me kao fenomen
zaokuplja, a to je prolaznost. Mi smo na svojim
fotografijama zabilježili ljude i vreme koje
prolazi. Za mene je sva vrijednost u familiji, jer
sve ostalo (i vlade i sistemi i države) prolazi.
Neka svet ide svojim putem a ti gledaj svoja
posla, svoj zanat i svoje obaveze.”
Fotografije:
Ostrožac, Plitvice, Pogled na rijeku Unu sa
Ostrožca, str. 93. Jajce, Bihać, Među mlinovima
u Krupi, str.94. Crkveni zbor u Podgrmeču
(1937), Sajmeni dan, Djevojke iz mog sokaka,
str. 95. Mlinovi na Uni, str 96. Pilana moga brata
u Krnjeuši (1937), Una, str. 97. Nišani, Cazin,
Ulaz u tvrđavu Ostrožac, Zima u Krajini, str. 98.
Drvena kapija u B. Novom (1985), Izlog kursa
grafike u Novom, Skulptura Franje Kršinića
sa knjigom - Ostrožac, rađena u “bihacitu”,
Krušnica u Krupi str. 99.
U čast Lazaru Drljači, Ada u Rakanima - Una
1986., Otava, Šamija u čast Oniku šamidžiji u
Cazinu, Portre devojke, Na placu, str.100.
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