Биографија

Недељко - Неђо Гога, дипл.лик.ум.

Неђо Гога је рођен 1937. године у Врбашкој, на Козари, Краљевини Југославији.

После рата, чији је почетак доживео под немачким бомбама у Београду, као
четворогодишњак, а остатак у паклу на земљи званом Козара и људској кланици и паклу
званом Јасеновац, где су га, поред осталог, секли и боли бајонетима, Гога се нашао у
Београду у болницама и домовима за ратну сирочад, као најмлађа жива жртва
Холокауста у нас.

О њему је, поред бројних снимљених филмова и Стивен Спилберг снимио дугометражни
филм, о чему има писмену захвалницу Спилберга и копију филма. О Гогином животу
пише и Драгоје Лукић у књизи "Рат и дјеца Козаре", као и Ђорђе Девић у књизи "Тако је
било".

У Београду одраста, завршава школе и студије ликовне уметности. Жени се, постаје
отац близнакиња. Улази у свет нормалних. Усавршава ликовну уметност до перфекције.
У Минхену сликарство, у Бечу скулптуру...

1956. године је био на Тибету на штакама, да би научио источњачку науку живљења,
Ајурведу и ТМ као и да се ослободи страховитих ратних траума које су га притискале и
дању и ноћу. Тамо оставља штаке и болове и враћа се само са штапом да би те
далекоисточне науке живљења прилагођене овдашњим условима користио до данас,
свакодневно. Захваљујући којима и данас живи, мада као инвалид прве категорије, а уз
помоћ изузетно јаке воље и рада на себи као и наклоњене Карме, свакако... Кад је
сазнао да ће му земља бити бомбардована дошао је из Швајцарске у Београд да буде са
својим народом кад му је најтеже...

Од последица НАТО бомбардовања и екстремног стреса, од ратног злочина приређеног
од стране YU-војске већ врло крхког здравља Гога добија инфаркт мозга и дијабетес...

1/2

Биографија

И поред бројних сцила и харибди кроз које је пролазио Гога је успео да оствари и свој
врло редак и богат уметнички опус. Стварао је са друштвено признатим статусом
самосталног уметника и редовним чланством УЛУПУДС-а у земљи и широм света.
Велики део живота је провео на студијским боравцима на Блиском и Далеком истоку,
као и у Европи.

У Бенгазију је боравио и радио годинама, где је радио портрете Гадафија. А ту су му и
деца, Анета и Силвија, близнакиње, завршиле основну школу.

После бомбардовања Србије од стране НАТО Гога се повукао у Врњачку Бању у свој
летњиковац да у миру и евентуалном раду проживи, колико му је преостало, сабирајући
пребогате успомене у задњих шесдесет и седам година на догађаје који су се ређали као
на филмској траци у седамдесет и седам година. А почели су са бомбардовањем
Београда од стране фашистичке Немачке 1941. године које је преживео са четири
године. Па Козара, затим Јасеновац. Такође логор смрти, али само за децу, у Сиску. Сва
три су дела усташких монструма. И најзад НАТО бомбардовање Србије.

Ваљда је доста за један људски живот, макар он био и Гогин.

У Врњачкој Бањи, марта 2009. године
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