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Ново у колекцијама
Аквизиције 2001–2010.

Музеј је основан 6. новембра 1950.
године уредбом владе Народне
Републике Србије, бр. 479, која је
објављена у Службеном гласнику
Народне Републике Србије.
2
Откупи су реализовани наменским
средствима Министарства културе
Републике Србије.
3
У Музеју су до сада одржане
две изложбе аквизиција: Вредне
аквизиције из збирки МПУ (1970) и
Аквизиције (1990–1999), Избор откупа,
легата и поклона МПУ (1999).
4
Одсек за савремену примењену
уметност сакупља предмете
примењене уметности настале од
1918. године до данас.
5
М. Бујић, Траг у дрвету, Технике
украшавања намештаја, каталог
изложбе, Музеј примењене
уметности, Београд 2004, кат. бр. 81,
83 и 86.
1
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Музеј примењене уметности у Београду обележава 6. новембра 2010.
године шездесет година од свог оснивања.1 У музејским збиркама
данас се чува више од 37 хиљада предмета примењене уметности.
Најстарији предмети датирају из IV века пре нове ере и припадају
нумизматичкој колекцији (новац старе Грчке) Одсека за метал и
накит, док збирке Одсека за савремену примењену уметност прате
најсавременију уметничку продукцију.
Прва колекција, коју је Музеј откупио 1951. године, јесте колекција
пиротских ћилима која се чува у Одсеку за текстил и костим. Исте
године откупљена је и вредна приватна збирка познатог сликара
и графичара Љубе Ивановића, која је са својих 3116 предмета
представљала основу за формирање музејских колекција.
Од свог настанка Музеј је систематски и континуирано прикупљао
нове предмете. У деценији која је претходила обележавању шездесет
година од оснивања, музејске збирке увећале су се за 3843 предмета
од којих је 476 стигло путем откупа,2 а 3367 љубазношћу бројних
дародаваца. Позив грађанима који поседују предмете из области
примењене уметности и желе да их поклоне или понуде Музеју на
откуп, стално је отворен.
На изложби аквизиција Музеја Ново у колекцијама3 приказан је
91 предмет који је у периоду од 2001. до 2010. године постао део
збирки Одсека за метал и накит, Одсека за стилски намештај и
дрво, Одсека за текстил и костим, Одсека за примењену графику и
фотографију, Одсека за керамику, порцелан и стакло и Одсека за
савремену примењену уметност.4 Избором предмета који су настали у
временском распону од XVIII века до наших дана – накита, намештаја,
порцеланског и стакленог посуђа, уметнички обрађених предмета
од метала, одеће, ћилима, фотографија, разгледница, илустрација,
скица, савремене керамичке скулптуре и инсталација – заступљене
су различите области примењене уметности којима се Музеј бави.
Први велики откуп Музеја у овом периоду био је салон Наполеон III,
који је направљен у Букурешту у другој половини XIX века.5 Откупљен
је 2001. године за збирку Одсека за дрво и стилски намештај. Овај
салон изложен је од 2004. године на поставци стилског намештаја
Траг у дрвету у оквиру амбијенталне целине Наполеон III.
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Музеј је 2005. године откупио – такође за збирку Одсека за дрво
и стилски намештај – значајно дело пионира савремене српске
примењене уметности Драгутина Инкиострија Медењака, сто
направљен у Београду 1907. године као део кабинетске гарнитуре
министра просвете Краљевине Србије (кат. бр. 20). За збирку Одсека за
савремену примењену уметност откупљена је 2006. године полуфотеља
која је направљена у Београду по Инкиостријевим нацртима, у
периоду од 1927. до 1932. године (кат. бр. 50). Такође, за ову збирку
је 2007. године откупљена документација о Инкиостријевом раду у
периоду између два светска рата, која се састоји од 31 предмета –
скица, цртежа и фотографија.
У оквиру годишњег изложбеног програма Музеја редовно се
одржавају изложбе савремених примењених уметника – Салони
Музеја примењене уметности. Правилником о излагању на Салону
предвиђено је да сваки излагач поклони Музеју по један свој рад
(кат. бр. 57, 58 и 61). Музеј сваке године додељује откупне награде на
Октобарском салону и Мајској изложби УЛУПУДС-а (кат. бр. 60, 62 и
63), а сваке треће године на Тријеналу керамике (кат. бр. 67).
Сваке године у Музеју се одржава велика тематска изложба, што је
често повод и прилика за нове аквизиције. За две године по отварању
изложбе Пиротски ћилими (2001) збирка Одсека за текстил и костим
попуњена је са 28 пиротских ћилима (кат. бр. 33), од којих су чак
10 поклон Велиславе и Дарка Видановића из Београда. Изложба
Сачувано време МПУ (2005) била је повод за откуп енглеског путног
сата из 1889/90. године за збирку Одсека за метал и накит (кат. бр.
6), као и за поклон који је збирци Одсека за стилски намештај и
дрво учинила Рада Граовац из Београда – зидни сат из средине XIX
века који је направљен у средњој Европи.6 Током рада на изложби
Разгледнице у Србији 1895–1914 (2009) збирка Одсека за фотографију
и примењену графику увећана је за више десетина разгледница, од
којих су многе поклон Милоша Јуришића и Владимира Спичановића
(кат. бр. 31 и 32).
Велики пријатељ и дародавац Музеја Јелена Јовановић из Београда7
обогатила је 2003. и 2005. године својим поклоном-легатом збирку
Одсека за фотографију и примењену графику. Поклон-легат чине
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Д. Миловановић, Сачувано време
МПУ, каталог изложбе, Музеј
примењене уметности, Београд 2005,
кат. бр. 112.
7
Јелена Јовановић је потомак
породице Ристић чији су
најпознатији представници били
политичар Јован Ристић (1831–1899)
и надреалиста Марко Ристић (1902–
1984). Предмети, које је поклонила
Музеју, део су породичног наслеђа.
6

Kолекционари су радо позајмили
Музеју експонате за велике тематске
изложбе Сачувано време МПУ (2005),
Разгледнице у Србији 1895–1914 (2009)
и Сребрне чаше у Србији од XVI до
XVIII века (2010).
8

оригиналне фотографије Николе Вуча, фотограми Марка Ристића
и Вана Бора, надреалистички предмети, цртежи и публикације,
као и приватни снимци породице Ристић (кат. бр. 34, 35, 36 и 37).
Захваљујући госпођи Јовановић, од 2004. године у збирци Одсека
за текстил и костим налази се први предмет европске високе моде,
вечерња хаљина сашивена 1909. године у париском огранку чувене
модне куће Редферн (Redfern, кат. бр. 23). Госпођа Јовановић је 2007.
године поклонила Одсеку за метал и накит 43 предмета – накит и
сребрнину XIX и XX века (кат. бр. 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16 и 18).
Писац Орхан Памук у роману Музеј невиности говори о двема
врстама колекционара. Колекционари које назива хвалисавцима
свесни су и слободни грађани развијеног друштва у коме њихове
колекције природно и лако налазе своје место. Оне друге, које назива
стидљивима, везује за „стање изван модерности“, и друштва нису у
стању да препознају њихова интересовања и труд. Музеј примењене
уметности, чије су збирке засноване на једној приватној колекцији,
може се похвалити са више примера сарадње са колекционарима.8
Загорка Гојковић-Сетаво и Бернар Сетаво (Bernard Septavaux) из
Руана поклонили су 2003. године Одсеку за керамику, порцелан и
стакло колекцију од 134 француске фајансне плочице које су током
XIX и XX века у многим француским градовима коришћене за
украшавање ентеријера.
Године 2009. у Музеј је стигао поклон Рене Ватије (Renée Wathier) из
Фонтемблоа – 69 предмета од кристала, порцелана и фајанса, медаља
и плакета, тепиха, плаката, књига и др. Међу њима су бомбоњера и
ваза, направљене у првим деценијама XX века у чувеној радионици
стакла Емила Галеа (Émile Gallé) у Нансију, и део су збирке Одсека за
керамику, порцелан и стакло (кат. бр. 44). Предмети су поклоњени
у знак сећања на деду Франсоа Андреа (François Andreu), војника
Источне армије у Првом светском рату, и мајку Симон Андре Ватије
(Simonne Andreu Wathier), који су били велики пријатељи Србије.
У периоду од 2001. до 2010. године вредне предмете поклањали су
Музеју и власници појединих антикварница или аукцијских кућа,
који су најчешће и сами колекционари (кат. бр. 20 и 25).
Иако је у свету уобичајена пракса да очувани репрезентативни
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New in the Collections
Acquisitions 2001–2010

комади одеће, пошто изађу из моде, нађу место у музејским збиркама
посредством својих власника – музејских дародаваца – одевни предмети
у Србији дуго нису перципирани на овај начин. Током последње
деценије ситуација се знатно изменила, па су колекцију савременог
одевања Одсека за савремену примењену уметност обогатили бројни
нови предмети. Музеј од 2005. године, љубазношћу Александра
Јоксимовића, у колекцији савременог одевања чува скице модела,
фотографије колекција, дипломе, признања и новинску документацију
о раду овог угледног модног креатора (кат. бр. 53).
Збирка Одсека за текстил и костим, захваљујући поклону Чедомира
и Растка Васића из Београда, постала је 2006. године богатија за 37
предмета који су део породичног наслеђа дародаваца. Међу њима је
венчаница, сашивена 1911. године у познатом београдском кројачком
салону Берте Алкалај (кат. бр. 24). Значај оваквих предмета за Музеј
илуструје пример да од шеснаест хаљина из збирке, за које се зна да су
сашивене на подручју Србије у периоду од почетка XIX века до 1918.
године, једино ова има ознаку кројачког салона.
У том смислу драгоцен је послужавник из средине XIX века, са
жигом београдског мајстора Стоића (кат. бр. 2), који је Одсеку за
метал и накит 2007. године поклонио Живојин Лукић из Београда, као
и сервис за жестока пића, откупљен 2008. године за збирку Одсека за
керамику, порцелан и стакло, који је направљен у периоду од 1846. до
1852. године у Првој српској фабрици стакла Аврама Петронијевића у
Јагодини (кат. бр. 40).
Изложбом Ново у колекцијама МПУ Музеј представља део својих
активности из претходне деценије, када се на челу установе налазила
Иванка Зорић. Користимо ову прилику да се поводом 60 година рада још
једном захвалимо свим драгим пријатељима, дародавцима и колегама,
с надом да ће нас ова изложба за још један корак приближити публици
која ће нас пратити у годинама што следе.
Драгиња Маскарели
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The Museum was founded on November 6, 1950 by the Statute of the government of The People’s Republic of
Serbia, no. 479, published in Službeni
glasnik Narodne Republike Srbije (Official Gazette of the People’s Republic of
Serbia).
2
The funds for the purchase of the objects were provided by the Ministry of
Culture of the Republic of Serbia.
3
So far, there were two exhibitions
of acquisitions held in the Museum:
Vredne akvizicije iz zbirki MPU (Precious
Acquisitions from the Collections of Museum of Applied Art, 1970) and Akvizicije (1990–1999, Izbor otkupa, legata i poklona MPU (Acquisitions (1990–1999),
The Selection from Purchase, Legates
and Donations from Museum of Applied
Art) 1999.
4
Department of Contemporary Applied
Art collects the applied art objects from
1918 until today.
5
M. Bujić, Trag u drvetu, Tehnike
ukrašavanja nameštaja = Traces in the
Wood – Furniture Decorations Techniques, exhibition catalogue, Museum
of Applied Art, Belgrade, 2004, Cat. No.
81, 83 and 86.
1

On November 6, 2010, Museum of Applied Art in Belgrade is celebrating its Sixtieth Anniversary.1 The Museum houses more than thirty seven thousand applied arts objects in its collections. The oldest ones date
from the 4th century B.C., and they belong to the numismatic collection
(these are ancient Greek coins) of the Metal and Jewellery Department,
while the collections of the Department of Contemporary Applied Art
keep track with the latest art production.
The first collection purchased by the Museum in 1951 was the collection of Pirot rugs preserved in the Textile and Costume Department. The
precious private collection of the famous painter and graphic artist Ljuba Ivanović, was purchased in the same year, and its 3.116 objects represent the very foundation of the Museum’s collections.
The Museum has been collecting new objects systematically and continuously ever since the beginning. During the decade preceding this Anniversary, the Museum’s collections grew richer in 3.843 objects, 467 of
which were purchased,2 and numerous donors kindly donated 3.367 of
them. The invitation to the citizens who possess objects of applied arts
and wish to donate them, or offer them for sale, to the Museum is permanent.
At this exhibition of the Museum’s acquisitions, titled New in the
Collections,3 we are showing 91 objects that, between 2001 and 2010, entered the collections of the Metal and Jewellery Department, Department
for Period Furniture, Textile and Costume Department, Department of
Photography and Applied Graphic Art, Ceramics, Glass and Porcelain Department and Department of Contemporary Applied Art.4 The choice of
objects created from the 18th century on – jewellery, furniture, porcelain and glassware, art objects made of metal, clothing, rugs, photography, picture postcards, illustrations, sketches, contemporary ceramic
sculpture and installations – covers various applied arts collected and researched in the Museum.
The first significant Museum’s purchase in this period was the salon
Napoleon III, made in Bucharest during the second half of the 19th century.5 It was purchased in 2001 for the Department for Period Furniture.
This set has been exhibited since 2004 at the permanent exhibition Traces in the Wood, within the Napoleon III ambient.
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In 2005, Museum also purchased – again for the Department for Period Furniture – an important work created by the pioneer of the contemporary Serbian applied arts, Dragutin Inkiostri Medenjak. This is a table
made in Belgrade in 1907, as a part of the cabinet set for the Minister of
Education of The Kingdom of Serbia (Cat. No. 20). For the collection of
the Department of Contemporary Applied Art, the Museum made purchase of an armchair produced in Belgrade after Inkiostri’s designs between 1927 and 1932 (Cat. No. 50), as well as of the documentation that
pertains to Inkiostri’s work during the period between the World Wars,
consisting of 31 objects – sketches, drawings and photographs, in 2007.
As part of the annual exhibition program, the Museum organizes
regular shows of contemporary applied artists – the so called Salons of
Museum of Applied Art. The Statute of the Salon provides that every exhibitor donate an artwork (Cat. No. 57, 58 and 61). In addition, the Museum assigns the purchase awards at October Salon and Majska izložba
of ULUPUDS (Cat. No. 60, 62 and 63), and at the Ceramics Triennial,
every three years.
Each year a thematic exhibition is held in the Museum, often both the
cause for new acquisition purchases, and the occasion to get to the new
ones. Two years after opening of the exhibition Pirot Rugs (2001), the collection of the Textile and Costume Department was filled in with 28 Pirot
rugs (Cat. No. 33), 10 of which present a gift from Velislava and Darko
Vidanović from Belgrade. The exhibition Preserved Time MAA (2005) was
the cause for the purchase of an English carriage clock from 1889/90 for
the collection of the Metal and Jewellery Department (Cat. No. 6), as well
as for a donation to the collection of the Department for Period Furniture from Rada Graovac from Belgrade – a wall clock from the middle of
the 19th century made in Central Europe.6 In the course of preparations
for the exhibition Picture Postcards in Serbia 1895–1914 (2009) the collection of the Department of Photography and Applied Graphic Art got
richer in dozens of picture postcards, many of which coming as donation
from Miloš Jurišić and Vladimir Spičanović (Cat. No. 31 and 32).
Distinguished friend and donor to the Museum, Mrs. Jelena Jovanović
from Belgrade,7 enriched the collection of the Department of Photography and Applied Graphic Art with her donation 2003 and 2005, which
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6
D. Milovanović, Sačuvano vreme MPU
= Preserved Time MAA, exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade, 2005, Cat. No 112.
7
Jelena Jovanović is an heir to the
Ristić family, the most famous members of which were the politician Jovan
Ristić (1831–1899) and the surrealist
Marko Ristić (1902–1984). The objects
she donated to the Museum are a part
of the family’s legacy.

The collectors gladly lent to the Museum the exhibits for the extensive thematic exhibitions Preserved Time MAA
(2005), Picture Postcards in Serbia 1895–
1914 (2009) and Silver Cups in Serbia
from the 16th to 18thCenturies (2010).
8

consists of the original photographs by Nikola Vučo, photograms by
Marko Ristić and Vane Bor, the Surrealist objects, drawings and publications, as well as the Ristić family’s private photos (Cat. No. 34, 35, 36,
and 37). Thanking to Mrs. Jovanović, the collection of the Textile and
Costume Department houses, as of 2004, the first item of Belgrade couture, that is the evening gown made in 1909 in the Paris branch of the
famous couture house Redfern (Cat. No. 23). Mrs. Jovanović also donated 43 objects to the Metal and Jewellery Department in 2007 – these
were the 19th and the 20th-centuries’ jewellery and silverware (Cat. No.
4, 7, 11, 12, 13, 14, 16 and 18).
In his novel The Museum of Innocence, Orhan Pamuk talks about two
kinds of collectors. The ones he calls “The Proud Ones” are conscious
and free citizens of the modern society in which their collections find
their place naturally and with ease. The other kind, the one he calls
“The Bashful Ones”, he ties to “an unmodern disposition”, while the societies are not capable of recognizing their interests and efforts. The
Museum of Applied Art, with its collections that are founded on the,
above-mentioned, private one, can be proud of numerous examples of
cooperation with collectors.8
Zagorka Gojković-Septavaux and Bernard Septavaux from Rouen, donated in 2003 to the Ceramics, Glass and Porcelain Department a collection of 134 French faience tiles, which were used in many French towns
for interior decoration during the 19th and the 20th centuries.
In 2009, the Museum received a donation from Reneé Wathier from
Fontainebleau – 69 objects made of crystal, porcelain and faience, medal and plaquettes, carpets, posters, books, and other. Among them were
a bomboniere and a vase created during the first decades of the 20th century in the famous glass shop of Emile Gallé in Nancy, and now they
form part of the collection of the Ceramics, Glass and Porcelain Department (Cat. No. 44). These objects were donated in the memory of
the grandfather François Andreu, soldier of the Eastern Army in the
World War One, and mother Simonne Andreu Wathier, who were devoted friends of Serbia.
Also, owners of the antique shops or auctions houses, most often themselves collectors, donated valuable items to the Museum (Cat. No. 20 and 25).
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Although it is customary worldwide to have owners of the pieces of
fashionable clothing donate to museum collections the representative
pieces after they go out of style, the apparel in Serbia had not been perceived in this way for the longest time. During the last decade, the situation changed considerably, and the collection of contemporary fashion
of the Department of Contemporary Applied Art received numerous new
items. With kindness of Mr. Aleksandar Joksimović, the Museum houses,
since 2003, in the collection of contemporary fashion the sketches of the
models, the photos of the collections, diplomas, awards and press clippings that refer to this respected fashion designer’s work (Cat. No. 53).
The collection of the Textile and Costume Department, thanks to the
donation from Čedomir and Rastko Vasić from Belgrade, became richer in 37 objects that are the family legacy of the donors, in 2006. Among
them is the wedding gown, sewn in 1911 in famous Belgrade salon of Berta Alkalaj (Cat. No. 24). The importance of such objects for the Museum
is illustrated by the fact, among other examples, that of the sixteen dresses from the collection, which are known to originate from Serbia from
the beginning of the 19th century to 1918, this is the only one that bears
the label of the salon.
Precious in the same sense is a serving tray from the mid 19th century with the seal of Belgrade master Stoić (Cat. No. 2) that was donated in
2007 by Živojin Lukić from Belgrade to the Metal and Jewellery Department. Another example is the glass set for the spirits, purchased in 2008
for the collection of Ceramics, Glass and Porcelain Department, made
between 1846 and 1852 in the The First Serbian Glass Factory of Avram
Petronijević (Cat. No. 40).
With the exhibition New in the Collections, the Museum presents only
one of its decade-long activities, and when Mrs. Ivanka Zorić served as its
head. We take this opportunity, the Sixtieth Anniversary, to express our
gratitude to our dear friends, donors and colleagues, hoping that this exhibition will bring us closer to the public that will follow us in the years
to come.
Draginja Maskareli
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1. Самовар

Аустријска царевина, Беч, 1836.
Жиг: бечки службени знак
Иницијали мајстора: нечитки
Сребро; ливење, ковање, цизелирање
h 29 cm
МПУ инв. бр. 23537
Откуп, 2008.

1. Samovar

Самовар је термин руског порекла и подразумева
металну посуду са гориоником, у којој се загревала вода
за чај. Славиница за истакање воде налазила се при дну
и обично је украшавана са нарочитом пажњом. Због
својих димензија и посебне конструкције, самовари су
се ређе померали или преносили приликом служења
чаја, мада су, посебно у XIX веку, често израђивани као
интегрални део сервиса за чај.
У зависности од вештине мајстора или златарске
радионице, самовари су, уз своју практичну намену,
постајали права уметничка дела и украс ентеријера.
Самовар откупљен крајем 2008. године постао је део
колекције сребрнине Одсека за метал и накит. Почива
на три извијене ножице, завршене у форми лављих
шапа, између којих је конструкција са прстеном
намењена горионику који недостаје. На ножицама
почива шестострано постоље из којег се издиже
цилиндрична посуда, која се при врху шири и формира
декоративну профилисану ивицу. Уз њу су смештене
две мале ручке, обрађене попут извијених гранчица
са лишћем. На врху се посуда сужава и формира
округли отвор на који належе поклопац са дугметом
за подизање у облику кришкасте лопте. Посебан украс
самовара представља хоризонтална славиница са главом фантастичне животиње из које се сипала врела вода померањем декоративне ручке, обрађене на начин
сличан дршкама самовара.
Површине на ножицама, телу посуде, ивицама отвора
и поклопца украшене су ружицама, цвећем и лишћем.

Austrian Empire, Vienna, 1836
Hallmark: Viennese official hallmark
Craftsman’s initials: illegible
Silver; casting, hammering, enchasing
h 29 cm
MAA Inv. No. 23537
Purchase, 2008
Samovar is a Russian word denoting a metal urn with a
burner used to boil water for tea. The spigot was near the
base and used to be decorated with utmost care. Due to
their dimensions and specific construction samovars were
usually kept in one place or moved only when serving tea.
Depending on the craftsmanship of artisans or workshops, samovars could be genuine pieces of art and
elements of interior decoration in addition to their
practical use.
The samovar acquired towards the end of 2008 is now
part of the silverware collection of the Metalwork and
Jewellery Department. It rests on three twisted legs ending
lion’s paws. Between them is a ring that supported the
now missing burner. A three-legged hexagonal support
extends into a cylindrical vessel widening at the top thus
forming a decorative profiled rim. Next to it are two small
handles in shape of twisted foliate branches. The top of
the vessel narrows into a round mouth with a lid ending
by a segmental spherical finial. The samovar is assorted
with a particular element of decoration – a horizontal
spigot with a fantastic animal head. The boiled water used
to be poured out by turning its decorative handle which
resembles samovar handles.
Surfaces of the legs, body of the vessel, mouth rims and
of the lid are decorated with roses, flowers and leaves.

М. Г.

M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2008/09, 202–203.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Art, Belgrade 2008/09, 202–203.
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2. Tray

2. Послужавник

Кнежевина Србија, Београд, средина XIX века
Жиг: службени жиг златара Стоића
Сребро; ковање, гравирање
32,7 x 24 cm
МПУ инв. бр. 23132
Поклон Живојина Лукића из Београда, 2007.

Serbia, Belgrade, mid-19th century
Stamp: official stamp of the goldsmith Stoić
Silver; hammering, engraving
32.7 x 24 cm
MPU Inv. No. 23132
Donation from Živojin Lukić from Belgrade, 2007

Правоугаони послужавник заобљених углова, са уздигнутим, профилисаним ободом. Украс, компонован
од ружица и извијене лозице, распоређен је по ободу
послужавника, док по средини доминира медаљон
формиран од истог биљног мотива. Јасно су видљиви
жигови које је мајстор Стоић користио обележавајући
своје радове – његово презиме у ћириличној транскрипцији, те ознака за финоћу сребра у облику српског
грба са цифром 13 у средини. Мајстор, чија се делатност
од средине XIX века везује за Београд, учио је занат у
Аустрији, усвојивши стилске елементе оновременог
златарства, али и начине обележавања предмета од
племенитог метала. За нашу средину, у којој су доминирали анонимни мајстори, то је било од великог
значаја, јер је омогућило поузданију идентификацију и
датовање радова. Жиг, који је користио, формиран је
по узору на бечки службени жиг за сребро, коришћен
до 1866. године.

Rectangular tray with rounded angles and with a raised,
profiled rim. Decoration consists of roses and entwined
vine which run along the rim of the tray while the central
part is dominated by a medallion with the same plant motif.
Clearly visible are stamps which craftsman Stoić used for
marking his work – his surname in Cyrillic transcription
and the silver quality mark in form of the Serbian coatof arms bearing number 13 in the middle. The craftsman
whose work had been linked to Belgrade since the mid-19th
century learned his craft in Austria and adopted stylistic
elements of the period goldsmithing together with the
manner in which the precious metal objects were marked.
It was of great importance since anonymous craftsmen
prevailed in our country and this helped more reliable
identification and dating of objects. The stamp he used
was fashioned after the Viennese official silver stamp
model in use until 1866.

Литература: И. Зорић, Сребрнина у Србији XIX века,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
1990, 14.

Literature: I. Zorić, Srebrnina u Srbiji XIX veka [Silverware
in 19th Century Serbia], exhibition catalogue, Museum of
Applied Art, Belgrade 1990, 14.

М. Г.

M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 3, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2007, 54–55.

Retrieved from: Journal, No. 3, new series, Museum of
Applied Art, Belgrade 2007, 54–55.
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3. Посуда за шећер

3. Sugar bowl

Аустријска царевина, Беч, 1854.
Жиг: бечки службени знак
Иницијали мајстора: CS
Сребро 800, трагови позлате; ливење, ковање, цизелирање
14 x 10,5 x 11,5 cm
МПУ инв. бр. 23540
Откуп, 2007.

Austrian Empire, Vienna, 1854
Hallmark: Viennese official hallmark
Craftsman’s initials: CS
Silver 800, traces of gilding; casting, hammering, enchasing
14 x 10.5 x 11.5 cm
MAA Inv. No. 23540
Purchase, 2007

Израда посебних, мањих посуда за чување шећера
пратила је растућу популарност испијања чаја у Европи
XVII и XVIII века. У XIX веку посудe за шећер су постале
незаобилазни елемент сервиса за чај и кафу. Њихове
форме и украси развијали су се у складу са стилским
обележјима времена, неретко подражавајући кутије за
смештај правих драгоцености. Тако сусрећемо шећернице
са механизмима за закључавање и маленим кључићима,
каква је и посуда откупљена за нашу колекцију.
Кутија за шећер правоугаоне основе почива на
четири извијене ножице. Тело и поклопац посуде обрађени су у препознатљивој, крушкастој форми, са
наглашеним угловима, који су декорисани раскошним
цвећем и лишћем. У унутрашњости посуде видљиви
су трагови позлате. Недостаје кључић за закључавање
посуде. Израђена у допадљивом маниру старог Беча,
шећерница се изврсно уклопила у постојећу колекцију
употребне сребрнине Одсека за метал и накит.

Manufacture of small sugar bowls came into use as tea
drinking habit was increasingly spreading across the 17th
and 18th century Europe. In the 19th century sugar bowls
developed into a must have element of tea and coffee sets.
Their forms and decoration developed following stylistic characteristics of the period, often imitating boxes for
keeping genuine valuables. Sugar bowls with locking mechanisms with keys were also made such as the vessel acquired
for the Collection.
Sugar bowl of rectangular base rests on four twisted supports. Body and lid of the vessel have the recognizable segmental form with pointed angles decorated with lush leaves
and flowers. The inside of the vessel bears visible traces of
gilding. The key for locking the bowl is missing. Manufactured in the attractive manner of the old Vienna, the sugar
bowl is a perfect addition to the existing Collection of utility
silverware of the Metal and Jewellery Department.

М. Г.

M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2008/09, 204–205.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 204–205.
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4. Посуда за средину стола

Аустроугарска, Беч, друга половина XIX века
Жиг: државни службени знак; иницијали мајстора: G&S.
Сребро 800, стакло; ливење, цизелирање
h (стуб) 41,8 cm, R (основa) 17 cm, (тацнa) 37,5 cm
МПУ инв. бр. 23539
Откуп, 2007.
Декоративна посуда за сто са стакленом тацном за воће.
Округло, профилисано постоље почива на четири
извијене ножице украшене лављим главама. Између
основе и постамента, на ком почива фигура грчке
богиње, уметнут је декоративни прстен, богато украшен
лозицом са биљним мотивима и представама људских
глава које су слично конципиране, али са извесним
разликама у цртама лица.
Пластична фигура богиње, чија је десна нога благо
савијена, има огртач који прекрива десно раме и
хаљину што провирује испод њега. Огртач је ухваћен
широким појасом, испод груди, на ком доминира
копча са приказом људског лица. У левој руци држи
венац од ловоровог и храстовог лишћа; десном руком
придржава врх овалног штита. Коса јој је покупљена у
пунђу, украшена ружицама, с праменовима који падају
дуж врата. На глави носи профилисану чашу са четири
дршкице и широким, округлим реципијентом, у који
належе раскошна стаклена тацна. Тацна се састоји од
три декоративна појаса од којих је у трећем, у мат шлифу,
изведена богата биљна лозица, са декоративним вазама
са воћем и паровима афронтираних фантастичних
животиња.
Изузетно декоративни предмети овог типа, са стакленом
посудом за воће или слаткише на врху, служили су за
украшавање столова за нарочито формалне, свечане
прилике. На њима су често приказиване митолошке
фигуре или сцене, али и стилизоване представе
животиња, биљака, воћа. Нису ретки ни типови ових
посуда са више грана, које носе постоља за свеће или
чак мање вазе за цвеће.

4. Centre-piece vessel

Austria-Hungary, Vienna, second half of 19th century
Seal: official State seal; craftsman’s initials: G&S
Silver 800, glass; casting, chiseling
h (pedestal) 41.8 cm, R (base) 17 cm, (plate) 37.5 cm
MAA Inv. No. 23539
Purchase, 2007
Centre-piece with a glass fruit plate.
Round, profiled base of the vessel rests on four tiny
curved legs decorated with lion heads. Between the base
and the pedestal on which a figure of a Greek goddess is
standing, there is an embedded decorative ring, richly
decorated with vine with herbal motifs and representations
of human heads that are similar in conception but bearing
certain differences of the facial features.
The plastic figure of the goddess, whose right leg is
slightly bent, is wearing a cloak over her right shoulder
and a gown underneath it. The cloak is held with a wide
belt, just below her breasts, and it is dominated by a buckle
decorated with a representation of a human face. In her
left hand, she is holding a laurel and oak leaf wreath; with
her right hand, she is holding top of an oval shield. Her
hair is gathered into bun, decorated with small roses, with
locks falling down her neck. On her head, she carries a
profiled glass with four small handles and a wide, round
recipient, in which rests a luxurious glass plate. This plate
consists of three decorative bands, the third of which
features an opaque refined engraving of rich vine, with
decorative vases with fruit and pairs of affronted fantastic
animals.
Exceptionally decorative objects of this type, with glass
plate for fruit or sweets on the top, served as special
decoration of tables on formal, solemn occasions. They
often feature mythological figures or scenes, but stylized
representations of animals, herbs, fruit. Types of these
vessels with more than one stems that carry candlesticks
or even smaller vases for flowers are not rare either.

М. Г.

M. G.
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5. Кашике

5. Spoons

Велике кашике за ручавање. Дршке су са обе стране
украшене стилизованим биљним орнаментима. На
овалним спатулама са предње стране приказане су
развијене волутице, унутар којих је декоративни биљни
орнамент. На наличју спатуле, у барокном картушу,
угравирани су иницијали П и Д (ћирилицом, писано).
Кашике су настале у чувеној француској радионици
Кристофл, основаној у првој половини XIX века у
Паризу. Њен успон почео је с усавршавањем технике
посребривања предмета од метала, а од средине XIX
века покренули су и производњу сребрнине. Кристофл
је до данашњих дана одржао континуитет и квалитет
производње стоног посуђа.

Big tablespoons. The handles are decorated, on both sides,
with stylized herb ornaments. On the inside of the oval
spatulas are engraved intricate volutes, with decorative
herb ornaments within. On the backs of spatulas, there
appear engraved initials P and D (in Cyrillic, scripture) in
baroque cartouches.
The spoons are the products of the famous French
workshop Christofle, founded in Paris in the first half
of the 19th century. Its rise begun with the perfection of
the technique of silver plating of metal objects, and in
the middle of the 19th century, the workshop started the
production of silverware, too. Christofle kept its continuity
and quality of production of tableware up to this day.

М. Г.

M. G.

France, mid 19th century
Christofle Workshop
Metal alloy, silver plate; casting, engraving
Length 21.1 cm
MAA Inv. No. 23053
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

Француска, половина XIX века
Радионица Кристофл (Christofle)
Легура метала, посребрење; ливење, гравирање
Дужина 21,1 cm
МПУ инв. бр. 23053
Поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.
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6. Carriage Clock

6. Сат, путни

Кутија: Енглеска, Лондон; механизам: Француска,
Париз, 1889/90.
Сигнатура мајстора: W.W F.D; на механизму: SF Paris
сребро, челик; емајл, стакло; ковање
Механизам на опругу
100 x 5 x 5 цм
МПУ инв. бр. 22487
Откуп, 2005.
Захваљујући акцији која је обухватила изложбу и
каталог под називом Сачувано време МПУ, Одсек за
метал и накит Музеја примењене уметности обогаћен
је извесним бројем експоната, од којих издвајамо сребрни путни сат – будилник, откупљен од аукцијске куће
Madl’Art у јуну 2005. године.
Једноставна сребрна кутија, равних полираних
површина и облих ивица, ослања се на четири ножице
у облику спљоштених кугли; на врху је срцолика дршка, а око бројчаника, од белог емајла са римским цифрама, постављен је једноставан прстен. Припада типу
дамских путних сатова, познатијих као Diligence.

Box: London; mechanism: Paris, 1889/90
Master’s signature: W.W F. D; on the mechanism: SF
Paris
Silver, steel, enamel; glass; forging
Spring mechanism
10 x 5 x 5 cm
MAA Inv. No. 22487
Purchase, 2005
Owing to the project which comprised an exhibition and
a catalogue named Preserved Time MAA, the Museum
of Applied Art Metal and Jewellery Department became
richer for a number of exhibits, among which we would
like to single out a silver carriage clock – alarm clock,
purchased from the auction house Madl’Art in June 2005.
A simple silver box, with flat polished surfaces and
rounded edges, supported by four legs in the shape of
flattened balls; at its top there is a heart-shaped handle
and a simple ring is placed around the Roman dial, made
of white enamel. It belongs to the type of ladies’ carriage
clocks, better known as Diligence.

Литература: Madl’Art – auction house, аукцијски каталог,
Београд, 12. јун 2005, кат. бр. 4; Д. Миловановић,
Сачувано време МПУ, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд, 2005, кат. бр. 67.

Literature: Madl’Art – auction house, auction catalogue,
Belgrade, June 12th 2005, cat. no. 4; D. Milovanović, Sačuvano vreme MPU = Preserved Time MAA, exhibition
catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade, 2005, Cat.
No. 67.
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Преузето из: Зборник, бр. 2, нова серија, Музеј примењене уметности, Београд 2006, 126–127.

Retrieved from: Journal, No. 2, new series, Museum of
Applied Art, Belgrade 2006, 126–127.
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7. Стони прибор за пушење

Француска, почетак XX века
Жиг: Appay, Paris
Дрво, месинг; ливење; посребрење
8,5 x 33,5 x 14,4 cm
МПУ инв. бр. 22977
Поклон госпође Јелене Јовановић из Београда, 2007.

7. Tabletop set for smoking

France, beginning of 20th century
Seal: Appay, Paris
Wood, brass; casting; silver plating
8.5 x 33.5 x 14.4 cm
MAA Inv. No. 22977
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

Већа кутија правоугаоне основе намењена је чувању
прибора за пушење. Направљена је од дрвета, а потом
обложена месинганим лимом и посребрена. На ужим
странама кутије су дршке за ношење.
Простор кутије подељен је на четири одељка. Два
већа, са засебним поклопцима, служила су за чување
цигара. У трећем, нешто ужем одељку, смештене су
три тацнице у облику квадрата, као и део намењен за
шибице. У најужем, четвртом делу, налази се горионик и
два кружна отвора са сачуваним месинганим штапићем.
Овај тип великих правоугаоних кутија за цигаре,
које су садржале и преграде за чување других делова
прибора за пушење, обично су стајале у салонима или
неким другим просторијама намењеним уживању у
дувану.

Larger in size, the rectangular box served to keep a set of
smoking accessories. It is made of wood, coated in brass
tin and silver-plated. There are handles on the shorter
sides of the box.
The interior of the box is divided into four compartments.
Two larger ones, with separate lids, served to keep cigars.
In the third, slightly narrower, compartment there are
three small square plates, as well as space for keeping
matches. In the narrowest, fourth part, there is a burner
and two round openings with preserved brass stick.
Large rectangular cigar boxes that also contained
compartments for keeping items of smoking accessories,
were usual in parlours or other rooms designated for
smoking pleasures.

Литература: М. Крижанац, Ars fumandi, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд 2007, 89.

Bibliography: M. Križanac, Ars fumandi, katalog izložbe,
Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2007, 89.
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8. Прибор за писање (4 дела)

8. Writing set (4 pieces)

Репрезентативни сребрни прибор за писање састоји се
из четири дела: постоља, стаклене мастионице, држаље
за перо и упијача. Постоље је у облику полумесеца, са
уздигнутим делом квадратне основе по средини лука.
На тај део належе масивна стаклена мастионица са
сребрним поклопцем на ком су угравирани уплетени
иницијали АА. Унутар мастионице је метални уложак.
Држаља је једноставна, хексагоналног пресека.
Упијач је накнадно израђен (Беч), али сасвим у
духу целине. Дрвене је основе, са сребрним оковом и
ручком на којој су угравирани исти иницијали АА, и са
неколико очуваних слојева папира за упијање мастила.
Овај луксузни прибор за писање представља леп
пример употребног предмета који је у ентеријеру имао
и изразито декоративну функцију.

Representative silver writing set consists of four pieces: a
base, a glass inkpot, a pen shaft and of a blotting pad. The
base is in the shape of the crescent Moon with a raised part
in the shape of square in the middle of the bow. Resting on
this part is massive glass inkpot with silver lid on which are
engraved entwined initials AA. There is a metal slip inside
the inkpot. The shaft is simple, hexagonal in section.
The blotting pad was made on a later date (in Vienna),
but entirely in the spirit of the whole. Its base is wooden,
with silver bounding and handle which the same initials
AA engraved on it, and with several preserved layers of
paper for ink blotting.
This luxurious writing set represents a beautiful example
of an object of utility, which had an extremely decorative
function in an interior.

М. Г.

M. G.

Немачка, 1920–21; Аустрија, Беч, око 1922.
Жигови: немачки службени жиг; бечки службени жиг;
Жиг бечког мајстора: VK
Сребро 800; ливење, гравирање
постоље 36 х 20 cm; мастионица: 9 х 9 cm; држаља;
дужина 18,5 cm; упијач: 13,5 х 7 cm
МПУ инв. бр. 23543
откуп, 2008.

Germany, 1920-21; Austria, Vienna, around 1922
Seals: German official seal; Viennese official seal; seal of a
Vienna master craftsman: VK
Silver 800; casting, engraving
Base 36 x 20 cm; ink pot; 9 x 9 cm; shaft: length 18.5 cm;
blotting pad: 13.5 x 7 cm
MAA Inv. No. 23543
Purchase, 2008
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9. Vigil Light

Austria-Hungary, glass: 1867–1872, plinth and chains:
after 1872
Signatures: BI and VH
Silver; molding, minting, crimping, engraving
Chains: h 385, 390 and 395 mm; glass: h 215 mm, R 85 mm
MAA Inv. No. 22495
Donation from Rada Graovac from Belgrade, 2005

9. Кандило

Аустроугарска, чаша: 1867–1872; плинта и ланци: после
1872.
сигнатуре: BI и VH
сребро, ливење, ковање, пресовање, гравирање
ланци: h 385, 390 и 395 mm; чаша: h 215 mm, R 85 mm
МПУ инв. бр. 22495
поклон Раде Граовац из Београда, 2005.
Међу експонатима којима је 2005. године обогаћен
Одсек за метал и накит, захваљујући активностима које
су обухватале изложбу Сачувано време МПУ, налази се
и сребрно кандило, поклон Раде Граовац из Београда.
Вишеструко профилисану чашу кандила носе три
ланца који се спајају на округлој, степенасто надвишеној
плинти, украшеној пресованим флоралним венчићима; на врху плинте постављена је једноставна округла
карика за качење кандила.
С доње стране чаша започиње профилисаним крстом
над којим се издиже једноставна кугла из које „израња“
тело кандила. Прва, доња зона кандила подсећа на
обрнуту луковицу, а читава површина украшена је
орнаментом ромбова; при дну су ситни и подсећају
на крљушт, али се увећавају да би при самом врху
добили облик једноставних призми. По полутару овог
дела наизменично су апликоване три фигуре херувима
за које су закачени ланци, а на три избочене калоте
угравирани су ликови три светитеља са сигнатурама:
Светог Саве Српског (СС), Светог Димитрија (СД) и
непознатог архијереја (СН).
Следећи појас кандила изведен је у облику избоченог прстена. Испуњен је плиткорељефном богатом
гирландом у којој се истичу расцветале руже и седмолатични цветови.
На врху је обод кандила украшен перфорисаном
балустрадом са тролистима на самом врху.
Ланци су ливени и ковани, састављени од наизменично
постављених једноставних карика и оних у облику
елипсе у којима се налази по један седмолатични цвет.
Кандило је направљено у Аустроугарској за балканско
тржиште и носи стилске карактеристике историцизма.

Among the exhibits that enriched the collection of the
Metal and Jewellery Department in 2005, and thanking
to the activities aroused by the exhibition Preserved Time
MAA, there is a silver vigil light donated by Rada Graovac
from Belgrade.
The glass of the vigil light consists of multiple profiles
and it is carried by three chains that meet in round,
stepped, plinth decorated with crimped floral wreaths; on
the top of the plinth, there is a simple ring, the hook for
hanging the vigil light.
At the bottom of the glass, there is a profiled cross, above
which there rises a simple globe from which, further,
emerges the body of the vigil light. The first, lower, zone of
the vigil light reminds of a bulb turned upside down, and
its whole surface is decorated with rhomboid ornament;
the rhombs at the bottom are tiny and appear like scales,
but they gradually grow in size toward the top to assume
the shapes of simple prisms. Around the middle register of
this segment there are alternate figures of three cherubs,
to which the chains are hooked, and three convex calottes
with engraved representations of three saints with their
signatures: St. Sava (SS), St. Demetrios (SD) and an
unknown bishop (SN).
The next register of the vigil light is shaped in the form
of convex ring. It is decorated with rich garland in low
relief, with prominent roses in full blossoms and flowers
with seven petals.
The rim of the vigil light is decorated with a perforated
balustrade with trefoils at the top.
The chains are molded and minted, and consist of
alternate simple and ellipsoid links with a seven petal
flower on represented on each.
The vigil light was produced in Austria-Hungary for
the Balkan market and it bears the stylistic elements of
Historicism.

Д. М.

D. M.
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10. Гарнитура накита

10. Set of Jewellery

око 1850.
корњачевина; резање
h (брош) 8,5 cm, (наушнице) 6,5 cm
МПУ инв. бр. 22760
откуп, 2002. година

Around 1850
Tortoise shell; cutting
h (brooch) 8.5 cm, (earrings) 6.5 cm
MAA Inv. No. 22760
Purchase, 2002

Гарнитура се састоји од броша и пара наушница.
Брош је формиран од овалног централног медаљона,
закаченог унутар оквира који прати његов облик. На
површини медаљона су пластични, испреплетани, резани иницијали ЕКП (латиницом). Медаљон је обешен о хоризонтални, профилисани носач са иглом за
провлачење. На крајевима носача виси по један готски
тролист.
Наушнице су идентично конципиране са истим резаним иницијалима.
Гарнитура је припадала породици Стојичевић, тачније, Софији Стојичевић, рођеној средином XIX века у
Београду.
Корњачевина се у изради накита доста користила
у XIX веку. Поред наушница и медаљона од ње су
се израђивали ланци, чешљеви и украси за косу,
дугмад и привесци. Погодна за обраду, корњачевина
је препознатљива по тамносмеђој боји са жутим
акцентима и глаткој полираној структури.

The set consists of a brooch and a pair of earrings. The
brooch is made of an oval central medallion, hooked to
a frame that runs around it in the same shape. On the
surface of the medallion, there are plastic, braded and
cut, initials E, K and P (in Latin). The medallion hangs on
a horizontal profiled hinge with pin. On each end of the
hinge hang pendants in shape of gothic trefoils.
The earrings are conceived identically and bear the same,
cut, initials.
The set belonged to the Stojičević family, or more
precisely, to Sofija Stojičević, born in Belgrade in the
middle of the 19th century.
Tortoise shell was popular in the production of the 19thcentury jewellery. In addition to earrings and medallions,
it was used for the chains, combs and hairpins, buttons
and pendants. Suitable for fine treatment, tortoise shell is
recognizable by its dark brown color with yellow accents
and smooth polished structure.

М. Г.

M. G.
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11. Медаљон

11. Medallion

Овални златни медаљон с уграђеном плочицом од
црног камена унутар поклопца. На њој је сребрном
жицом изведена форма крста са тиркизом у центру
и делимично сачуваним ситним бисерима. У унутрашњости медаљона недостаје стакло испод ког се налази
фотографија на којој је Станислава Јовановић, удата
Генић, сестра дародавца.
Медаљони који су се носили на ланцу, око врата, са
преградом за фотографију, представљали су врло честу
и популарну врсту накита.
У овако стилизованим медаљонима црни камен, крст
чувале су се успомене на драге, преминуле особе.

This is an oval medallion with a plate made of black stone
built into the lid. The plate features the form of cross made
of silver wire, with turquoise in its center and small pearls
of which only a number was preserved. The interior of the
medallion lacks glass that layed on top of the photography
of Stanislava Jovanović, married Genić, the donor’s sister.
The medallions that hung on chains, and were worn
around the neck, with compartments for photographs,
represented a frequent and popular kind of jewellery.
The stylized medallions such as this, with black stone
and cross, served for the memory of beloved deceased
persons.

М. Г.

M. G.

друга половина XIX века
злато, ливење; полудраги камен, ситни бисери, тиркиз
h 4,3 cm
МПУ инв. бр. 23059
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.

Second half of 19th century
Gold, casting; semiprecious stone, small pearls, turquoise
h 4,3 cm
MAA Inv. No. 23059
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007
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12. Medallion-Pendant

12. Медаљон-привезак

Аустроугарска?, друга половина XIX века
златни лим, сребро; пресовање, ливење; ситни бисери,
тиркиз, стакло
h 8 cm
МПУ инв. бр. 23072
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.

Austro-Hungary, second half of the 19th century
Golden foil, silver; pressing, casting; tiny pearls, turquoise,
glass
h 8 cm
MAA Inv. No. 23072
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

Медаљон у облику срца, златним жицама je окачен
о декоративну машну са петљицом за провлачење
ланчића. На медаљону је изведен украс – пробијено срце
са ленгером и, изведена у сребру, гранчица са листовима испуњеним ситним бисером; тролист од сребра и
бисерчића у врху срца украшен је тиркизом. Медаљон
се на полеђини отвара – овалан отвор са стаклом и
простором за стављање фотографије. Типичан брош за
другу половину XIX века припада тзв. романтичном
накиту, омиљеном код дама, који је својом формом и
детаљима декорације указивао на нежна осећања особе
која га носи. Обично су у медаљонима овог типа ношене
фотографије вољене особе.

Heart-shaped medallion, attached to decorative bow by
golden wires and with a loop for the small chain. The
medallion is decorated with a pierced heart with anchor
and with silver branch whose leaves are covered with inlaid
pearls; trefoil of silver and pearls at the top of the heart is
decorated with a turquoise. The backside of the medallion
can be opened - it is an oval opening with glass and room
for a photograph.
Brooch is typical for the second half of the 19th century
and belongs to the so-called romantic jewellery, favoured
by ladies as its form and decorative details indicated tender
feelings of the person who wore it. Medallions of this type
usually stored photographs of the loved ones.

М. Г.
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Преузето из: Зборник, бр. 3, нова серија, Музеј примењене уметности, Београд 2007, 56–57.

Retrieved from: Journal, No. 3, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2007, 56–57.
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13. Наушнице

13. Earrings

Наушнице са доминантном испупченом розетом у
центру имају по бисер окружен двоструким низом
ситнијих бисера. Површина розете, изведена од златног
лима, формирана је од два цветолика прстена, са ситним
бисерима који су, провученим златним жичицама,
везани за подлогу. Комбинација златног лима и ситних
бисера ствара леп колористички ефекат.
Испод розете виси мали привезак са нанизаним
бисерима. Игла за провлачење кроз ухо је изузетно дугачка, обликована попут извијеног латиничног слова S.
Према речима дародавца, наушнице су купљене у
Дубровнику.

Earrings with a dominant convex rosette in the centre
have one pearl each, encircled by double string of smaller
pearl beads. The gold plated surface of the rosette consists
of two flower-like rings with smaller pearls, each strung
with a piece of gold wire and attached to the base. The
combination of gold plate and small pearls creates
beautiful coloristic effect.
Under the rosette, there hangs a small pendant with
strung pearls. The pins of the earrings are extremely long
and shaped in the form of the Latin letter S.
According to the donor, these earrings were bought in
Dubrovnik.

М. Г.

M. G.

Italy, Trieste, last third of 19th century
Seal: Austro-Hungarian gold seal from 1872; sign of the
Trieste bureau
Gold 14 k, small pearls
Length 4.5 cm
MAA Inv. No. 23060
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

Италија, Трст, последња трећина XIX века
Жиг: аустроугарски жиг за злато из 1872; ознака бироа
у Трсту
злато 14 К, ситни бисери
дужина 4,5 cm
МПУ инв. бр. 23060
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.
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14. Наруквица

14. Bracelet

Аустроугарска, Беч, крај XIX века
жиг: југословенски жиг за финоћу злата (накнадно
утиснут)
иницијали мајстора: К(R?) Karl Rösler ?
злато 14 К; ситни рубини, дијаманти, брилијанти
Т 36 gr
МПУ инв. бр. 23538
откуп, 2008.

Austria-Hungary, Vienna, end of the 19th century
Hallmark: Yugoslav gold quality hallmark (impressed
later)
Craftsman’s initials: K(R?) Karl Rösler?
Gold 14 ct; tiny rubies, diamonds, brilliants
W 36 g
MAA Inv. No. 23538
Purchase, 2008

Елегантна наруквица направљена од жутог злата,
савитљиве и глатке, „густо плетене“ текстуре, део је богате колекције накита Музеја примењене уметности.
Међу разноликим врстама накита XIX века нарочито
су тражени били комади који су остављали различите
могућности за ношење. Најчешћи пример представљали
су брошеви/пандантиви, који су се носили и као
украсне игле и као привесци о ланцу. У сличном духу,
који оставља могућност комбиновања у зависности од
прилике, изведена је и ова наруквица.
Са привеском у виду потковице опточене ситним
рубинима и штапом за поло који, испуњен дијамантима,
пресеца потковицу, наруквица је посебно добила на свом
„шик“ изгледу. Копче на крајевима наруквице уметале
су се у привезак и по жељи вадиле ради коришћења
другог привеска или можда дамског сатића.
Избор мотива, потковице и штапа, јасних симбола поло спорта, као и финоћа обраде племенитих
материјала указује да је наруквица била намењена
припадници вишег друштвеног сталежа.

Elegant yellow gold bracelet, having flexible and smooth,
“thickly woven” structure, makes a segment of the rich
jewellery collection in the Museum of Applied Art in
Belgrade. Jewellery pieces which can be used in more than
one way were in greatest demand of all the nineteenthcentury jewellery. This was also the case with brooches/
pendants which were worn both as decorative pins or
pendants on chains. This bracelet was made in a similar
way allowing different usages.
Pendant shaped as a horseshoe mounted with tiny
rubies and a polo mallet filled with diamonds and fixed
across the horseshoe make this bracelet particularly “chic”.
Clasps at both ends of the bracelet could be inserted into
or pulled out of the pendant if another pendant or a lady’s
watch were to be added.
The choice of the motifs, horseshoe and polo mallet,
which are symbols of polo game as well as the quality of
work indicate that the bracelet was made for a higherclass lady member.

М. Г.

M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2008/09, 206–207.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 206–207.
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15. Брош

15. Brooch

Брош правоугаоне форме са доминантним централним
каменом маслинастозелене боје, у округлом фасунгу.
Око њега, у форми пупољака с листићима, распоређени
су дијаманти. Позади је хоризонтална игла за провлачење
кроз одећу. Брош је припадао Софији Ристић.
Брош представља леп пример грађанског накита. По
форми и начину обраде ово је класичан златарски рад
чији главни квалитет произилази из колористичког
ефекта који је постигнут комбиновањем зеленог полудрагог камена са „белим“ дијамантским окружењем.
Реч је о комаду накита који подједнако успешно спаја
традицију златарства XIX века са колористичким
тенденцијама XX века.

This is a rectangular brooch with dominant central stone
of olive drab color, in a round socket. Around it are
diamonds, arranged to compose buds with leafs. On the
back, there is a horizontal hinge with pin. The brooch
belonged to Sofija Ristić.
The brooch is a fine example of civic, bourgeois jewellery.
Its shape and the manner of its execution represent a
classic goldsmith work, the main quality of which emerges
from the coloristic effect achieved by the combination
of the green semiprecious stone with “white” diamond
surrounding. This is a piece of jewellery that successfully
combines the goldsmith tradition of 19th century with the
pictorial tendencies of the 20th.

М. Г.

M. G.

око 1900.
сребро, позлата, ливење; дијаманти, полудраги камен
3 x 4 cm
МПУ инв. бр. 23041
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.

Around 1900
Silver, gilding, casting; diamonds, semiprecious stone
3 x 4 cm
MAA Inv. No. 23041
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007
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16. Дамски сат – ручни

16. Lady’s Wrist Watch

Изузетно елегантан ар деко дамски сат, квалитетом
своје јувелирске обраде превазилази функцију обичног
сата. Изведен са пажњом коју захтева скупоцени накит,
украс се базира на комбинацији брилијаната и подлоге
од платине и белог злата, која је обележила године када
је сат настао. Јасна геометризована поља својим белим
сјајем у оштром су контрасту са црним канапом који
врши функцију наруквице.
Механизам сата је неисправан. Цифарник сребрнобеле боје са арапским цифрама носи ознаку Swiss
made коју је могуће видети тек по отварању кутијице
од платине. Механизам за затварање наруквице од
белог злата спојен је сигурносним ланчићем и додатно
осигуран сигурносном копчицом.
М. Г.

The jeweller’s craftsmanship ranks this most elegant Art
Deco lady’s watch far beyond its function of a watch.
Manufactured with care befitting a precious piece of
jewellery, its decoration is based on combination of
brilliants on a platinum and white gold ground which was
the benchmark of the period when the watch was made.
White glitter of the geometric fields is in sharp contrast
with the black cord serving as strap.
Watch mechanism is defective. The face of the watch is
silver-white with Arabic numerals and bears mark Swiss
made. It can be seen though only when the platinum box
is opened. The strap ends by locking mechanism of white
gold with safety chain and additional safety clasp.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј примењене уметности, Београд 2008/09, 208–209.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 208–209.

Швајцарска, око 1925.
фирма Beleco (механизам)
платина, бело злато 18 К, брилијанти, канап
Т 19,8 g
МПУ инв. бр. 23542
откуп, 2007.

Switzerland, around 1925
Beleco company (mechanism)
Platinum, white gold 18 ct; brilliants; black cord
W 19.8 g
MAA Inv. No. 23542
Purchase, 2007

M. G.
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17. Брош

17. Brooch

Португал, Порто, после 1938.
сребро, злато; ливење; дијаманти, тамноплави емајл
R 3,5 cm
МПУ инв. бр. 23045
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.

Portugal, Porto, after 1938
Silver, gold; casting; diamonds, darkblue enamel
R 3.5 cm
MAA Inv. No. 23045
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

Брош у облику дуплог, осмолатичног цвета; доњи део je
изведен у злату са латицама оивиченим тамноплавим
емајлом; горњи цвет, нешто ужих и краћих латица,
направљен је од сребра, са опиљцима дијаманата по
листићима и централним дијамантом у средини. Класичан облик цвета изванредно je истакнут коришћењем
разли-читих материјала, са посебним колористичким
ефектом који ствара употреба плавог емајла.
М. Г.

The brooch is shaped as double, eight-petalled flower; the
lower part is executed in gold with petals rimmed by darkblue
enamel; the upper flower is of slightly narrower and shorter
petals. It is made of silver with diamond shavings and bears
a diamond in the middle. Classical form of the flower is
exquisitely emphasized by use of various materials and the
blue enamel provides specific colouristic effect.
M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 3, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2007, 60–61.

Retrieved from: Journal, No. 3, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2007, 60–61.
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18. Purse

18. Ташна

Немачка, почетак XX века
сребро 800; ливење, гравирање; бисери,
синтетички кожа
5,3 x 11,5 cm
МПУ инв. бр. 23079
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2007.

Germany, beginning of the 20th century
Silver 800; casting, engraving: pearls, synthetic sapphire,
leather
5.3 x 11.5 cm
MAA Inv. No. 23079
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2007

сафир

Правоугаона, „хармоника“ ташница за новац, са страницама од сребра. Унутрашњост је од зелене коже са
три преграде за папирни новац и једном (на затварање)
за метални новац. Орнамент са предње стране je изведен у стилу ар нуво, са уметнутим бисе-ром и плавим
каменом. Са наличја је угравирано име HELENE.
Припадала je баки госпође Јовановић.
М. Г.

Rectangular, folding purse for money, with sides in
silver. Inside is of green leather with three compartments
forbanknotes and one (with a fastener) for metal coins.
Ornament on the front side is in Art Nouveau style with
inlaid pearls and blue stone. On the backside there is name
HELENE engraved. It belonged to the grandmother of
Mrs. Jovanović.
M. G.

Преузето из: Зборник, бр. 3, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2007, 58–59.

Retrieved from: Journal, No. 3, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2007, 58–59.

50

51

19. Сто за ручавање

Немачка, око 1830.
корпус: дрво, масив ораха; фурнир: орах, птичји јавор
бидермајер
R 142 cm, h 81,5 cm
МПУ инв. бр. 23546,
Oткуп, 2008.

19. Dining Table

Germany, around 1830
Wood: solid walnut; veneer: walnut, Birdseye Maple
Biedermeier
R 142 cm; h 81.5 cm
MAA Inv. No. 23546,
Purchase, 2008

Одсек за дрво и стилски намештај Музеја примењене
уметности употпуњен је ретким примерком стола за
ручавање са механизмом за отварање у виду спојених
маказа. Енглески уметнички столар Ричард Гилоу (Richard
Gillow, 1734–1811) први је дизајнирао, 1805. године, сто за
ручавање са оваквим механизмом за развлачење стола
до жељене дужине. Током XIX века примена механизма
спојених маказа прихваћена је у осталим европским
земљама и у Америци, али само на појединим столовима
за ручавање који су се издвајали по лепоти облика,
употребљеним материјалима и занатској изведби.
Округлу горњу плочу стола подупире широки прстен са четири симетрично постављена испуста, равно
засечена на доњем ободу. С доње стране прстен је
затворен плочом која належе на конструктивно и декоративно веома успешно осмишљене носаче горњег дела стола. Укупно четири елемента квадратног
пресека, обликована као латинично слово S, подупиру
и преносе тежину ободних делова горње конструкције
на доње носаче стола.
Стубац осмостраног пресека постављен је у центру круга. У горњем делу украшен је профилацијама
различите ширине. У доњем делу правоугаоници истичу осмострани пресек ступца и из сваког другог
правоугаоника лучно излазе четири ноге квадратног
пресека, са спиралним завршетком.
Плоча стола састоји се из две једнаке половине, чијим
се повлачењем покреће снажни механизам, изведен
у ораховом масиву. Зависно од потребе, сто је могуће
развући до жељене дужине. Празнине се попуњавају
помоћним плочама које се чувају независно од стола, те
су зато изложене пропадању. Недостају помоћне плоче
које су припадале овом столу.
Све равне површине стола обложене су ораховим фурниром
раскошне структуре и племените боје, у прелазима од топле
окер до тамно смеђе. Ивице горње плоче и доњег прстена
истакнуте су траком окер фурнира од птичјег јавора.
По свом раскошно конципираном облику, употреби
скупоценог ораховог масива за конструктивне делове и
фурниру најбољег квалитета, бидермајер сто за ручавање
представља репрезентативан и драгоцен примерак средњоевропске примењене уметности.

Period Furniture Department of the Museum of Applied
Art has been enriched by a rare specimen of a dining table
with telescopic opening mechanism. English cabinet maker
Richard Gillow (1734-1811) designed in 1805 a dining table
with telescopic mechanism for extending table to desired
lengths. In the nineteenth century the use of telescopic
mechanism was widely spreading across other European
countries and the United States. However, this referred
only to dining tables excelling for their exquisite shape,
materials used and craftsmanship applied.
The round table top is supported by a broad ring with
four symmetrically assorted outlets evenly cut at the
lower rim. The oak plate resting on a constructive and
intricately designed decorative supports of the upper
part of the table closes the ring on the reverse table side.
There are four square-sectioned S-shaped elements which
support and transfer the weight of the rim parts of the
upper construction onto the lower supports of the table.
The octagonal leg is in the centre of the circle. Its upper
part is channelled with grooves of varying width. In the
lower part the rectangles emphasize the octagonal section
of the table leg and four arched and square-sectioned
feet with spiraling ends protrude from every second
rectangle.
Two equal halves make the table top and by drawing
them a powerful solid walnut telescopic mechanism is set
off. Depending on the occasion the table can be extended
to a desired length. The space is filled with assorting plates
which are kept outside the table which exposes them to
decaying. The assorting plates which belonged to this
table are now missing.
All flat surfaces of the table are coated with walnut
veneer which is of magnificent structure and refined
colouring ranging from warm ochre to dark brown. Edges
of the upper plate and the lower ring are emphasized by a
strip of ochre Birdseye Maplewood veneer.
Its luxuriously designed form, use of costly walnut tree
for constructive parts and highest quality veneer, make
this Biedermeier dining table a representative and valuable
specimen of Central European applied art items.

Литература: MILLER’S ANTIQUES ENCYCLOPEDIA,
Revised edition, London 2003, 51.
М. Б.

Literature: MILLER’S ANTIQUES
Revised edition, London 2003, 51.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј примењене
уметности, Београд 2008/09, 200–201.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 200–201.
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20. Сто, део гарнитуре

20. Table, Part of a Set

Краљевина Србија, Београд, 1907.
изведено у радионици Столарског акционарског друштва
по нацртима Драгутина Инкиострија Медењака
дрво, масив ораха; резбарење, токарење, фурнирање,
политирање
80 x 108 х 69 cm
МПУ инв.бр. 22761
откуп, 2005.

The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1907
Made in the workshop of Stolarsko akcionarsko drustvo
(Woodcarvers’ Joint Stock Company)
Designed by Dragutin Inkiostri Medenjak
Wood, solid walnut; carving, turning, veneering, polishing
80 x 108 x 69 cm
MAA Inv. No. 22761
Purchase, 2005

Скуп повољних околности омогућио је да се опус дела
Драгутина Инкиострија Медењака, који се чува у Музеју
примењене уметности, употпуни још једним капиталним
делом. Сто из гарнитуре за кабинет министра просвете,1
који се налазио у приватном власништву, откупљен је
посредством антикварнице Зарић.
Драгутин Инкиостри Медењак (1866–1942) дошао је
у Београд 1905. године као већ оформљен декоративни сликар. Желео је да подстакне развој примењене уметности у Србији, заснован на декоративном
програму балканског народног стваралаштва. Путујући по унутрашњости, сакупио је богат документарни
материјал. Водила га је жеља да аутентичне мотиве
са преслица, гусала, буклија, ћилима, везова, чипки,
народних ношњи и архитектуре инкорпорира у предмете примењене уметности које је дизајнирао. Ова
пракса нарочито је уочљива на предметима које је
дизајнирао непосредно по доласку у Београд.
Сто из гарнитуре за кабинет министра просвете,
чије је нацрте урадио 1907. године спремајући се за
Балканску изложбу у Лондону, добар је пример његовог
уметничког креда. Наглашено сучељавање робусних и
тананих, конструктивних и декоративних елемената,
стилски издваја сто од остатка гарнитуре чинећи га
централним субјектом композиције. Обликован је
и декорисан тако да показује Инкиостријеву тежњу
за очувањем традиционалног у обради дрвета, уз
истовремено коришћење елемената сецесије. Овим
приступом јасно је сместио предмет у савремени
оквир показујући да нема жељу да прави копије
прошлих времена већ ауторске креације базиране на
аутохтоним елементима.

A series of favorable circumstances enabled us to complete
opus of Dragutin Inkiostri Medenjak, preserved in
Museum of Applied Art, with one more capital work. The
table from a set created for the Minister of Education1,
which was in a private collection, was bought through the
antique store Zarić.
Dragutin Inkiostri Medenjak (1866-1942) came to
Belgrade in 1905 as an already formed decorative painter.
His wish was to give impetus to development of applied
arts in Serbia, based on the decorative program of the
Balkan folk art. Travelling through Serbia, he collected
rich documentary material. He was driven by the need
to incorporate the authentic motifs found on distaffs,
fiddles, flasks, carpets, needlework, laces, clothing and
architecture into objects of applied arts he designed. This
practice is especially conspicuous on objects he designed
immediately after his arrival to Belgrade.
The table from the set for the cabinet of the Minister of
Education, the designs for which he made in 1907 while
preparing for the Balkan Exhibition in London, is good
example of his artistic credo. Striking juxtaposition of
robust and gentle, constructive and decorative elements,
singles out, stylistically, this table out of remaining
elements in the set, rendering it the central subject of the
composition. Its shape and decoration reflects Inkiostri’s
tendency to preserve traditional features in wood carving
techniques combined with the elements of Secession.
Thus, he clearly set this object into contemporary frame,
showing that he had no wish to make copies of the past,
but authentic creations based on indigenous elements.
Literature: S. Vulešević, Dragutin Inkiostri Medenjak,
exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade
1998, 21, 17-18, 48, 85, Ill. 17; B. Popović, Sto – Odsek za
stilski nameštaj i drvo = Table – Period Furniture and
Wood Department, Journal, No. 2, new series, Museum of
Applied Art, Belgrade 2006, 128-129.

Литература: С. Вулешевић, Драгутин Инкиостри
Медењак, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд, 1998, 21, 17–18, 48, 85, сл. 17; Б. Поповић, Сто
– Одсек за стилски намештај и дрво, Зборник, бр. 2,
нова серија, Музеј примењене уметности, Београд 2006,
128–129.
М. Б.
1

Гарнитуру је чинио двосед, две полуфотеље, две столице, сто
и сталак за цвеће. Етнографски музеј у Београду, у коме су се
чували елементи за седење, 1967. године поклонио је Музеју
једну столицу.

M. B.
1

The set included a two-seater settee, two armchairs, two chairs,
a table and a flowerpot stand. Ethnographic Museum in Belgrade,
in which the sitting elements were preserved, donated a chair to
the Museum in 1967.
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21. Box for a Medallion Watch

21. Кутија за сат-медаљон

Италија, друга половина XIX века
дрво, корњачевина, метал, текстил; маркетерија
5,2 х 9,4 х 6,3 cm
МПУ инв. бр. 23562
поклон Дејана Јевтића из Београда, 2008.

Italy, second half of 19th century
Wood, tortoiseshell, metal, textile, marquetry
5.2 x 9.4 x 6.3 cm
MAA Inv. No. 23562
Donation from Dejan Jevtić from Belgrade, 2008

Музеј примењене уметности је 2008. године од Дејана
Јевтића, власника антикварнице БЕ.А.К. из Београда,
добио веома драгоцен поклон, кутију за сат-медаљон. Ово
је добар пример успешне сарадње државне институције
културе и приватника који је препознао важност одржавања традиције давања поклона, што је својеврстан вид
улагања у културу средине у којој се послује.
Кутија је малих димензија, правоугаоног облика,
са корпусом од махагонија. Спољне странице, као и
унутрашњост поклопца, украшени су минуциозно
изведеном геометријском маркетеријом у виду фурнираних ромбова од абоноса, махагонија, лиму-новог
дрвета и ораха.
Посебно конструисан механизам за отварање омогућава да поклопац стоји полуотворен да би се у
посебном лежишту од абоноса изложио сат-медаљон.
Предвиђено је да ланац сата лежи у доњем делу кутије
чија је основа обложена сомотом у боји труле вишње,
а странице плочицама корњачевине.
Кутија представља изразити пример предмета који,
мада малих димензија, одражава савршено занатско
умеће у обликовању и употреби скупоцених материјала
и примени захтевних украсних техника као што је
маркетерија.1
М. Б.

In 2008, Museum of Applied Art received a very valuable
gift, a box for a medallion watch, from Dejan Jevtić,
owner of an Antiques Shop BE.A.K. in Belgrade. This is a
good example of successful cooperation between a state
funded cultural institution and a private entrepreneur
who recognized the importance of keeping the tradition
of donation, which represents a kind of investment in the
culture of the ambient in which one runs a business.
The box is of small dimensions, rectangular, with the
carcass made of machagony. Its outer edges and the interior
of the lid are decorated with marquetry. The pattern in the
decoration is rhomboid and is made of ebony, machagony,
lemon tree and walnut veneer.
Specially constructed mechanism enables opening of
the lid in such a way that it stands half-open so that this
medallion-watch could be exhibited in special bed of ebony.
The chain is supposed to lay in the bottom part of the box,
the base of which is covered with crimson velvet, and its
sides are covered with plates made of tortoiseshell.
The box represents an exquisite example of an object,
which, although of small dimensions, its shape and use of
precious materials and application of demanding decorative
techniques such, as marquetry, reflect a perfect skill1.
M. B.

1

Маркетерија, техника за украшавање дрвених површина
фурнирима различитих боја који формирају одређену композицију. Она омогућава да се конструктивни елементи
предмета изведу у доступнијем масиву, након чега се спољне
површине облажу скупоценим, егзотичним фурниром.

1

Marquetry, a technique used for decoration of wooden surfaces with veneers of various colors, which form a composition. It
enables making structural carcass in more accessible materials,
and covering its surfaces with more precious, exotic veneer.
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22. Хаљина

22. Dress

Османско царство, Призрен, XIX век
свилени сомот, металне и свилене нити, памучне нити,
шљокице; шивење, вез
дужина 131,5 cm
МПУ инв. бр. 23439
откуп, 2008.

Ottoman Empire, Prizren, 19th century
Silk velvet, metal and silver threads, cotton threads,
sequins; stitching, embroidery
131.5 x 115 cm
MAA Inv. No. 23439
Purchase, 2008

Хаљине типа биндали (bindalli) што на турском значи
„хиљаду грана“ ушле су у XIX веку у женску моду на
подручју Османског царства под утицајем европске
моде. Овакве хаљине израђиване су само за посебне
прилике, најчешће за венчања, када их је носила млада,
али и њене рођаке и пријатељице. Карактеристика
биндали хаљина је богат златовез са мотивима цветних
грана у стилу турског рококоа. Крој ових хаљина варирао је кроз XIX и рани XX век, мада су најчешће у питању дуге хаљине од тамноцрвеног или тамнољубичастог сомота.
Код златовеза металне нити, упредене белим или
жутим концем, не провлаче се кроз тканину него
се полажу преко цртежа (вез по писму), који може
бити рељефан, од картона или неке друге тканине,
или извезен концем. Положене нити причвршћују се
бодовима којима се, избором одговарајућег мотива,
могу постићи различити ефекти.
Хаљина из колекције Музеја примењене уметности је
дуга, звонасто кројена са округлим изрезом око врата,
засеченим до стомака. Рукави су дужине ¾, укројени под
правим углом. Површина хаљине богато је украшена
дугачким цветним гранама са различитим врстама
цветова и другим мотивима изведеним у техници
златовеза. Хаљина је сашивена од свиленог убичастог
сомота, а вез је изведен полагањем позлаћених металних
нити упредених жутим свиленим концем. Везено је преко
чврсте хартије, а местимично су нашивене шљокице.
Оваква одећа, с обзиром на скупоцене материјале
од којих је прављена, као и на уметнички изведену
декорацију, представљала је вредност која се у грађанским породицама преносила сa генерације на генерацију. И српско становништво на Балкану прихватило је током вишевековне османске власти оријентални
начин одевања.
Хаљина је откупљена 2008. године за колекцију
женског костима од Катарине Јецић из Смедерева.
Припадала је њеној баки Султани рођ. Кочмановић
(Призрен, 1875. или 1880 – Скопље, 1953. или 1956),
удатој за трговца из Скопља Спиридона (Спиру)
Исаиловића званог Тетовац (Тетово, око 1865 – Скопље,
око 1930). Хаљину је у мираз добила мајка гђе Јецић,
Султанина и Спиридонова ћерка Пандора.

Dresses of “bindalli” type, “bindalli” meaning “thousand
branches” in Turkish, were introduced into the Ottoman
empire woman’s fashion in the 19th century under the
influence of European vogue. This type of dresses used
to be made for special occasions only, most often for
weddings when they were worn by the bride and her female
family and friends. It is the bullion embroidery of floral
branches in Turkish rococo style which characterise the
“bindalli” dresses. Although the tailoring of these dresses
varied through the 19th and the early 20th centuries, the
dresses were most often long ones made of dark red or
dark purple velvet.
Bullion embroidery technique implies that metal
threads wound with white or yellow threads are not sewn
into the fabric but are applied over a drawing (pattern
embroidery) either raised, made of cardboard, of some
other kind of fabric or embroidered by threads. Applied
threads are stitched down thus producing various effects
depending on the design.
The dress from the collection of the Museum of
Applied Art is a long and bell shaped one, its round
neckline is slit to the waist. Sleeves are three-quarters
long and T-shirt tailored. The dress is richly decorated
with long branches of various flowers and other motifs
in bullion embroidery technique. The dress is made of
purple silk velvet and the embroidery is done by applying
gilded metal threads wound with yellow silk threads. The
embroidery is executed over hard paper and in places
sequins are sewn.
The fabric used and the artistic decoration make this
kind of garment a valuable item which middle-class
families kept for generations in their possession. Serbian
population across the Balkans adopted the Oriental
fashion during centuries long Ottoman rule.
The dress was acquired from Katarina Jecić, Smederevo
in 2008 for the collection of woman’s dress. It belonged to
her grandmother Sultana neé Kočmanović (Prizren 1875
or 1880 – Skopje, 1953 or 1956), married to a merchant
from Skopje Spiridon (Spira) Isailović, called Tetovac
(Tetovo, around 1865 – Skopje, around 1930). The dress
was part of the dowry of Pandora, daughter of Sultana
and Spiridon and mother of Mrs. Jecić.

Д. Ма.

D. Ma.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2008/09, 210–211.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 210–211.
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23. Хаљина

Француска, Париз, 1909.
модна кућа Редферн (Redfern)
свила, перлице, чипка од металних нити; шивење, вез
дужина 160 cm
МПУ инв. бр. 22702
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2004.

23. Gown

France, Paris, 1909
The Maison Redfern
Silk, pearls, lace made of metal thread; sewing, embroidery
Length 160 cm
MAA Inv. No. 22702
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2004

Вечерња хаљина, која је 1909. године сашивена у
париском огранку познате модне куће Редферн из
Лондона, спада у веома значајне аквизиције музеја
с обзиром на то да је реч о првом предмету европске
високе моде који је нашао пут до музејских колекција.
Раскошну хаљину од љубичасте свиле, богато украшене везом, перлицама, ресама и чипком од
металних нити, музеју је 2004. године поклонила
Јелена Јовановић из Београда. Хаљина је сашивена за веридбу дародавкине баке Мари Елен Софи
Изабел Маргарит зване Јела (Marie Hélène Sophie
Isabel Marguerite, 1893–?), ћерке Николе Ристића и
Хосефине Ојаге (Josefina Oyague), која се 1910. године
удала у Паризу за дародавкиног деду, коњичког
официра из Београда Војислава Тодоровића. Трака
која је нашивена са унутрашње стране струка хаљине
носи ознаку: BREVETÉ Redfern Paris.
Моделе куће Редферн одликовала је врхунска елеганција и занатско савршенство. Ова модна кућа била је
посебно цењена и због елеганције вечерњих тоалета,
док су помало конзервативне креације пре свега биле
намењене женама које су начином одевања показивале
припадност друштвеној елити.
Модну кућу Редферн основао је 1841. године у
Лондону Џон Редферн (John Redfern, 1853–1929), један
од водећих британски модних дизајнера свог времена.
Престижну титулу енглеског дворског кројача Редферн
је добио 1888. године, а његова модна кућа имала је
представништва у Лондону, Паризу, Њујорку и Чикагу.
Радила је за све европске дворове, а међу њеним
муштеријама била је и југословенска краљица Марија.
У историји високе моде Редферн је један од првих
креатора који се специјализовао за израду женске
одеће за спорт и шетњу. Од седамдесетих година XIX
века почео је да дизајнира женску одећу за јахање,
тенис, јахтинг и стреличарство. Иако је ова одећа била
намењена за одређене спортске активности, муштерије
модне куће Редферн, међу којима су биле бројне
чланице краљевских породица, али и глумице и друге
припаднице монденског света, почињу да је носе и као
свакодневну одећу.

The evening gown, made in 1909, in the Paris Branch of
the famous London couture house The Maison Redfern
counts among very important Museum’s acquisitions
since this is the first item of European couture that
found its way to a museum collection.
Jelena Jovanović from Belgrade donated this luxurious
dress made of violet silk, richly decorated with embroidery,
pearls, tassels and lace made of metal thread, in 2004.
It was made for the occasion of the engagement of her
grandmother Marie Hélène Sophie Isabel Marguerite,
(1893–?), daughter of Nikola Ristić and Josefina Oyague,
who married her grandfather, a cavalry officer from
Belgrade, Vojislav Todorović, in Paris in 1910. The trade
mark “BREVETÉ Redfern Paris” label is sewn onto the
inner side of the waist of the dress.
The models created by the house of Redfern were
characterized by the top elegance and the perfection of
execution. This fashion house was especially prized for
its evening gowns’ elegance, while more conservative
creations were designed for women whose clothes were a
sign of their elite social standing.
John Redfern (1853–1929), one of the leading British
fashion designers of his times, established the Maison
Redfern in London, in 1841. He was appointed dressmaker
to the English court in 1888 and his fashion house had
branches in London, Paris, New York and Chicago. It
made dresses for all European courts, and among its
patrons was also the Yugoslav Queen Marija.
In the history of couture, Redfern was one of the first
creators that specialized in women’s clothes for sports
and leisure walks. From the 1870’s on, Redfern started to
design women’s clothing for riding, tennis, yachting and
archery. Although the house specialized in clothing for
specific sport activities, its customers, among which were
numerous members of royal families as well as actresses
and other members of high society, started to wear these
models as casual everyday clothes, too.

Литература: Б. Поповић, Мода у Београду 1918–1941,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
2000, 68–70.

Literature: B. Popović, Moda u Beogradu 1918–1941
[Fashion in Belgrade 1918–1941], exhibition catalogue,
Museum of Applied Art, Belgrade 2000, 68–70.
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24. Венчаница

Краљевина Србија, Београд, 1911.
кројачки салон Берте Алкалај
свила, чипка, перлице, восак, металне нити; шивење,
вез
дужина (предња) 160 cm, (задња) 202 cm
МПУ инв. бр. 22891
поклон Чедомира и Растка Васића из Београда, 2006.

24. Wedding Gown

The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1911
Tailor Shop of Berta Alkalaj
Silk, lace, pearls, wax, metal thread; sewing, embroidery
Length (front) 160 cm, (back) 202 cm
MAA Inv. No. 22891
Donation from Čedomir and Rastko Vasić from Belgrade,
2006

Поклоном Чедомира и Растка Васића из Београда, Одсек
за текстил и костим постао је у 2006. години богатији
за 37 предмета који су део дародавчевог породичног
наслеђа. Међу овим предметима је и венчаница која
је сашивена 1911. године у чувеном београдском
кројачком салону Берте Алкалај.
Елегантна венчаница са шлепом, сашивена од свиле
беж боје, припадала је баки дародаваца Даници Палигорић (1884–1973), која се 1911. године у Нишу удала
за пешадијског мајора Николу Јорговановића (1874–
1942). Венчаница је украшена умецима и апликацијама
од чипке (машинске и од металних нити), перлицама
и воштаном граном наранџиног цвета, украсом који
се често користио у оваквим приликама. Трака која
је нашивена са унутрашње стране струка венчанице
носи ознаку салона: ROBES-MODES Bertha J. Alcalay
BELGRADE.
Берта Алкалај, чије је девојачко презиме Штајнер,
рођена је 1874. године у Панчеву, а била је удата за
Јосифа Алкалаја, београдског трговца текстилом на
велико. Њен кројачки салон био је један од познатијих
у Београду који је веома успешно радио иако се она,
за разлику од осталих угледних и успешних занатлија,
није рекламирала у београдској штампи.
Најцењенији београдски салони тог времена били
су савремено опремљени, с великим бројем радника,
док је одећа, израђивана по мери, представљала знак
друштвеног престижа. Муштеријама је било важно да
се начином одевања што више приближе европским
модним центрима и да не заостану у праћењу трендова.
Добри кројачи, обућари или модискиње, међу којима
је била и Берта Алкалај, имали су бројне муштерије
постајући тако симбол елегантног, модерног и укусног
одевања у београдској и српској грађанској средини.

With the donation from Čedomir and Rastko Vasić from
Belgrade, the Department for textile and costumes grew
richer in 37 items that form part of the donors’ family
inheritance. Among them was this wedding gown, sewn
in 1911 in famous Belgrade tailor shop of Berta Alkalaj.
This elegant dress with sweep train was made of beige
silk and belonged to the donors’ grandmother Danica
Paligorić (1884–1973) who married infantry major Nikola
Jorgovanović (1874–1942) in Niš in 1911. The gown
is decorated with inlays and applications made of lace
(the machine made one, and one made of metal thread),
with pearls and a branch of orange flower, a decorative
element often used on occasions such as this, made of
wax. The trade mark “ROBES-MODES Bertha J. Alcalay
BELGRADE” is sewn onto the inner side of the waist.
Berta Alkalaj, whose maiden name was Steiner, was
born in Pančevo in 1874, and was married to Josif Alkalaj,
Belgrade wholesale textile merchant. Her tailor shop was
one the most famous in Belgrade, and very profitable,
although Berta, as opposed to other distinguished and
successful artisans, did not market her business in the
contemporary magazines.
The most prominent salons in Belgrade were well
equipped, with large numbers of workers, while clothes
made to order were sign of social prestige. The customers
were eager to get closer to European fashion centers
with their dress and follow the trends. Good tailors,
shoemakers or fashion designers, among which was
Berta Alkalaj, had numerous customers, and became the
symbol of elegant, modern and tasteful dressing in urban
ambient in Belgrade and elsewhere in Serbia.

Литература: M. Прошић-Дворнић, Одвеање у Београду у
XIX и почетком XX века, Beograd 2006, 378, 389.

Literature: M. Prošić-Dvornić, Odevanje u Beogradu u XIX
i početkom XX veka, Belgrade 2006, 378, 389.
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25. Ћилим Зорићева шара

25. Rug (Kilim) Zorić’s Pattern

Краљевина Србија, Пирот, крај XIX – почетак XX века
вуна; клечање
206 x 143 cm
МПУ инв. бр. 22692
откуп, 2003.

The Kingdom of Serbia, Pirot, end of 19th – beginning of
20th century
Wool; (kilim weave)
206 x 143 cm
MAA Inv. No. 22692
Purchase, 2003

У Музеју примењене уметности у Београду чува се вредна
колекција пиротских ћилима која броји 107 примерака. Сачувани ћилими су направљени с краја XVIII до
половине XX века, а настали су у југоисточној Србији, у
Пироту, значајном центру ћилимарства на Балкану.
Пиротске ћилиме одликује разноврсност мотива
(зооморфних, антропоморфних и предмета из окружења),
који су називе добили путем асоцијација на предмете и
бића из непосредног окружења. Израђивани су од фине,
танко и равномерно испредене вуне која је до осамдесетих
година XIX века искључиво обрађивана у домаћој
радиности. Ткани су на вертикалним разбојима глатком
техником клечања, при чему су лице и наличје ткања
једнаки. У зависности од величине предмета, ћилиме је
ткало од једне до десет ћилимарки. Најстарији сачувани
примерци потичу с краја XVIII века.
Једна од главних одлика пиротских ћилима су
простудирани колористички ефекти, постигнути избором и распоредом боја. Биљне боје су тек почетком XX
века замењене анилинским. Избором и распоредом
најразноврснијих орнамената и боја, чак и на сродно
конципираним примерцима, потврђује се оригиналност сваког ћилима.
Крајем XIX и почетком XX века пиротски ћилими
постају веома популарни у опремању грађанских
ентеријера у Србији, а служе и као неизоставан декор у
јавним здањима и на великим јавним манифестацијама.
Такође, своје место су налазили на бројним изложбама
у иностранству, међу којима је и светска изложба у
Паризу 1900. године. Мотиви са пиротских ћилима
били су веома популарни у српској примењеној уметности између два светска рата.
За музејску колекцију 2003. године откупљен је од
аукцијске куће Мадл’арт из Београда пиротски ћилим
чији је централни простор – поље – украшен мотивом
Зорићева шара. Ћилим је ткан крајем XIX или почетком
XX века, а по димензијама припада типу „шестак“
(ћилим величине шест квадратних аршина) који је
коришћен за застирање кревета или украшавање зида.
Мадлена Цептер (Madlena Zepter), власница аукцијске
куће Мадл’арт, поклонила је исте године музеју
пиротски ћилим с мотивом „југословенска круна“, који
је настао око 1930. године. Мотиви „Зорићева шара“ и
„југословенска круна“ до тада нису били заступљени у
музејској колекцији пиротских ћилима.

Museum of Applied Art in Belgrade houses a valuable
collection of Pirot rugs (kilims), amounting to 107 items.
The preserved specimens date from the end of the 19th
century to the beginning of the 20th, and come from
Southeastern Serbia, from Pirot that is an important
center of rug making in the Balkans.
The Pirot rugs are characterized by variety of motifs
(zoomorphic, anthropomorphic and motifs of surrounding
objects and phenomena) that derive their names from
associations to objects and living beings found in immediate
surroundings. They were made of fine, thinly and evenly
spun wool which, until 1880’s, was exclusively processed at
homes. They were woven on vertical looms with a flat kilim
weave technique. It took one to ten weavers to weave one
rug, depending on its dimensions. The oldest preserved
items are dated at the end of the 18th century.
One of the major characteristics of Pirot rugs are
the studied coloristic effects, achieved by choice and
distribution of colors. Natural herb dyes were replaced
by the aniline ones at the beginning of the 20th century.
Even though rugs can be similarly designed, the choice
and distribution of various ornaments and colors in the
patters of their decorations claims their originality.
At the end of the 19th and the beginning of the 20th
centuries, Pirot rugs became very popular in urban
interiors in Serbia, and they served as unavoidable decor in
public buildings and in important public manifestations. In
addition, they were presented in many exhibitions abroad,
among which was the World Fair (Exposition Universelle)
in Paris in 1900. The motifs found on Pirot rugs were very
popular in Serbian applied art between the Wars.
In 2003, a Pirot rug with the central space – the so called,
field – decorated with “Zorić’s Pattern” was purchased for
the Museum’s collection from auction house Madl’art,
from Belgrade. The rug was woven at the end of the 19th, or
the beginning of the 20th, century and belongs to “šestak”
type (a rug of six square ells), used as bed cover or wall
hanging, as witnessed by its dimensions. In the same year,
Madlena Zepter, owner of the auction house Madl’art,
made a donation to the Museum. It was a Pirot rug with
the motif of “Yugoslav crown”, created around 1930.
Before this date, the Museum’s collection did not feature
the motifs of “Zorić’s pattern” and “Yugoslav crown”.

Литература: Madl’Art – auction house, аукцијски каталог,
Београд, 26. мај 2003, кат. бр. 156.

Literature: Madl’Art – auction house, auction catalogue,
Beograd, May 26th 2003, Cat. No. 156.
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26. Амбротипија

26. Ambrotype

Амбротипија је поред дагеротипије и феротипије била
најраспрострањенија рана техника израде фотографије
(патентирана средином XIX века), чија је основа
била колодијумски негатив на стаклу – испред црне
позадине негатив се појављивао као слика у позитиву.
Тамна позадина обично је била комад црне тканине
или папира, а понекад је и полеђина стакла фарбана
у црно. Амбротипије, најчешће портрети, прављене
су у истом формату и опремане на исти начин као
дагеротипије, представљајући тако јефтинију замену за
ову скупу технику.
Амбротипију коју представљамо Музеј је откупио 2007.
године као први примерак те врсте у богатој колекцији
фотографија Музеја примењене уметности. Представља
портрет непознате жене, снимљен у амбијенту фотографског атељеа. Амбротипија је колорисана, а накит
на жени – брош, прстење и наруквице – изведен је
позлатом. Ефекат слике у позитиву добијен је фарбањем полеђине стакленог негатива црном бојом.
Амбротипија је покривена стаклом, урамљена оквиром
од бакарног лима и смештена у кутију од дрвета,
обложену плишом с унутрашње стране поклопца.
Горња и доња страна кутије идентично су украшене:
унутар декоративног оквира, сачињеног од неколико
орнаменталних мотива, налази се централни овал
с портретом старијег мушкарца дуге браде, који је
представљен из профила, с капом на глави.

Ambrotype was, along with daguerreotype and tintype
(ferrotype), the most common early technique of making
photography (patented around the middle of the 19th
century) which used the collodion negative on glass plate
as its basis – the negative would appear as positive against
black background. The dark background would usually be
a piece of black cloth or paper, and sometimes the back
of the glass plate would be colored in black. Ambrotypes,
most usually portraits, were made in the same format and
mounted in the same way as daguerreotypes, thus serving
as cheap replacement for this costly technique.
The ambrotype we are presenting was purchased by the
Museum in 2007 as the first specimen of the kind that
entered the rich collection of photographs of the Museum
of Applied Art. It represents a portrait of an unknown
woman, taken in a photographic studio. The ambrotype
is colored, and the lady’s jewellery – the brooch, the rings
and bracelets – were gilded. The effect of the image in the
positive was achieved by painting of the back of the glass
plate negative in black. The ambrotype is covered by glass,
mounted in a frame made of copper tin and placed in a
wooden box, coated in velvet on the interior side of the lid.
The both upper and lower side of the box are decorated
identically: within a decorative frame, consisting of several
ornamental motifs, there is a central oval with a portrait
of an elderly man with a long beard, represented in profile,
with a cap on his head.
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Around 1860
Glass, negative, gilding, color; box: copper tin, velvet,
wood; crimping
10 x 9 cm
MAA Inv. No. 23119
Purchase, 2007

око 1860.
стакло, негатив, позлата, боја; кутија: бакарни лим,
плиш, дрво; пресовање
10 x 9 cm
МПУ инв. бр. 23119
откуп, 2007.
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Портрет младе девојке
Кнежевина Србија, Београд, око 1880.
М. М. Ханџарлија
хартија, фотографија
10,5 x 6,5 cm
МПУ инв. бр. 23680
Портрет жене и девојчице
Аустрија, Вршац, 1880–1890.
Стеван Јовановић
хартија, фотографија
6,8 x 10,8 cm
МПУ инв. бр. 23685
Портрет младог господина
Краљевина Србија, Београд, 1892.
Милан Јовановић
хартија, фотографија
10 x 6,4 cm
МПУ инв. бр. 23686
Портрет два дечака
Краљевина Србија, Крагујевац, 1910–1915.
Љубиша Ђонић
хартија, фотографија
10,4 x 6,4 cm
МПУ инв. бр. 23689
откупи, 2009.

27. Portrait of a Man
The Dukedom of Serbia, Niš, 1870–1880
Albert F. Baubin
Paper, photography
10.5 x 6.5 cm
MAA Inv. No. 23678
Portrait of Two Girls
Austria, Vršac, around 1860
Stevan Jovanović
Paper, photograph
10.4 x 6.4 cm
MAA Inv. No. 23679
Portrait of a Young Girl
The Dukedom of Serbia, Belgrade, around 1880
M. M. Handžarlija
Paper, photography
10.5 x 6.5 cm
MAA Inv. No. 23680
Portrait of a Woman and the Young Girl
Austria, Vršac, 1880-1890
Stevan Jovanović
Paper, photography
6.8 x 10.8 cm
MAA Inv. No. 23685
Portrait of a Young Gentleman
The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1892
Milan Jovanović
Paper, photography
10 x 6.4 cm
MAA Inv. No. 23686
Portrait of Two Boys
The Kingdom of Serbia, Kragujevac, 1910–1915
Ljubiša Đonić
Paper, photography
10.4 x 6.4 cm
MAA Inv. No. 23689
Purchase, 2009

Збирку фотографије Музеја примењене уметности сачињава око 3000 предмета који пружају слику развоја
уметничке фотографије у домаћим и иностраним атељеима, од настанка медија 1839. године до средине XX
века. Највећи део збирке чини колекција српске фотографије XIX века и почетка XX века, у којој су заступљени
практично сви фотографи који су у том периоду деловали на простору Србије. Колекција се редовно допуњује новим аквизицијама, међу којима издвајамо
најновије, из 2009. године. Реч је о фотографијама визит - формата, насталим у познатим атељеима фотографа Стевана Јовановића, Алберта Баубина, М. М. Ханџарлије, Милана Јовановића и Љубише Ђонића. Све
фотографије припадају жанру портрета, који је у српској
фотографији XIX века био најзаступљенији. Представљају портретисане, анонимне чланове српског друштва,
у различитим позама, костимима и с атрибутима који
су у XIX веку били уобичајени за овај жанр. Снимљене
су у амбијентима фотографских атељеа, са стандардном
опремом и реквизитима.

The Collection of photographs of The Museum of Applied
Art in Belgrade houses about three thousand artifacts that
witness development of art photography in the local and
international studios, from the moment of the emergence
of the medium in 1839 to the beginning of the 20th century.
Serbian photography of the 19th and of the early 20th century,
with the works that represent almost all the photographers
who worked in Serbia during that time forms the major
part of the collection. New objects have been acquired on
the regular basis, including the most recent acquisitions,
those of 2009. These are the photos of the business card
format taken in the famous studios of Stevan Jovanović,
Albert Baubin, M. M. Handžarlija, Milan Jovanović and
Ljubiša Đonić. All these photographs feature portraits, the
most popular genre in the Serbian 19th century photography.
These represent portraits of the anonymous members
of the Serbian society in various postures, costumes and
attributes common in the 19thcentury. The photographs
were taken in the photographic studios, with their standard
equipment and stages.
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27. Портрет мушкарца

Кнежевина Србија, Ниш, 1870–1880.
Алберт Ф. Баубин
хартија, фотографија
10,5 x 6,5 cm
МПУ инв. бр. 23678

Портрет две девојке
Аустрија, Вршац, око 1860.
Стеван Јовановић
хартија, фотографија
10,4 x 6,4 cm
МПУ инв. бр. 23679
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28. Љубица

28. Ljubica

Краљевина Србија, Београд, око 1910. године
Милан Јовановић
хартија, фотографија
16,5 x 8,5 cm
МПУ инв. бр. 23367

The Kingdom of Serbia, Belgrade, around 1910
Milan Jovanović
Paper, photography
16.5 x 8.5 cm
MAA Inv. No. 23367

Зорка Павловић

Zorka Pavlović

Краљевина Србија, Београд, 1908. година
Милан Јовановић
хартија, фотографија
21 x 10,5 cm
МПУ инв. бр. 23368

The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1908
Milan Jovanović
Paper, photography
21 x 10.5 cm
MAA Inv. No. 23368

Портрет даме са шеширом

The Portrait of a Lady with the Hat

Краљевина Србија, Београд, око 1910. године
Милан Јовановић
хартија, фотографија
20,8 x 12,7 cm
МПУ инв. бр. 23369

The Kingdom of Serbia, Belgrade, around 1910
Milan Jovanović
Paper, photography
20.8 x 12.7 cm
MAA Inv. No. 23369

Јелена Павловић

Jelena Pavlović

Краљевина Србија, Београд, 1911. година
Милан Јовановић
хартија, фотографија
20,8 x 12,7 cm
МПУ инв. бр. 23370
откупи, 2007.

The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1911
Milan Jovanović
Paper, photography
20.8 x 12.7 cm
MAA Inv. No. 23370
Purchase, 2007

Једну од обимнијих колекција у богатој збирци
фотографије XIX века Музеја примењене уметности
чини колекција дворског фотографа Милана Јовановића (1863–1944), угледног београдског фотографа
с краја XIX и почетка XX века. Колекција је 2007.
године обогаћена с четири фотографије које припадају портретном жанру, који је најзаступљени у
Јовановићевом опусу.
Клијентела Милана Јовановића углавном су
били припадници богатијег грађанског сталежа.
Њихови портрети конципирани су првенствено као
репрезентативна слика статуса, а у тој функцији
су иконографски елементи попут става, одеће
и атрибута. Овој категорији припадају и четири
женска портрета из колекције МПУ. На фотографији
инв. бр. 23367 представљена је млађа жена у белој
хаљини, с ружом у руци; приказана је цела фигура
како седи на тапацираном двоседу у амбијенту
фотографског атељеа. Њен идентитет открива запис
Љубица на аверсу и посвета „За успомену, Љубица“
на реверсу фотографије. Девојка на фотографији
инв. бр. 23368 је Зорка Павловић, према запису на
реверсу фотографије „Зорка Павловић, 1908, доцније
удата Хорстиг“. Представљена је у целој фигури,
у струкираној белој хаљини, украшеној везом и
карнерима, како стоји на ћилиму, руком наслоњена
на параван са сецесијским оквиром у позадини.

The rich 19th century collection of photographs in the
Museum of Applied Arts houses a considerable number of
items representing the work of the respectable Belgrade
photographer from the end of the 19th and the beginning
of the 20th century, Milan Jovanović who was, at the
time, the court photographer, as well. This collection
was enriched in 2007 with four portrait photographs, the
genre which stands out in the whole opus of Jovanović.
Milan Jovanovic’s clientele were mostly the members
of the middle class. Their portraits were conceived as a
representative image of their status, and the iconographic
elements such as their posture, clothing and attributes,
serve the same function. The four female portraits from
the collection of The Museum of Applied Arts belong
to this group. On the photography bearing the Inv. No.
23367 there is a representation of a younger woman in
a white dress, holding a rose in her hand; she is in full
figure, sitting on a sofa in a photographic studio. Her
identity is determined by inscription “Ljubica”, on the
averse, and the dedicatory inscription “In the memory
of Ljubica” on the reverse of the photography. The
young woman on the photography with the Inv. No.
23368 is Zorka Pavlović, identified by the inscription on
the reverse of the photography “Zorka Pavlović, 1908,
married Horstig”. She is represented in the full figure
in a white dress decorated embroidery and flounces,
standing on a rug leaning on the screen framed in the
style of Art Nouveau.
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The woman on the photography with the Inv. No. 23369
is portrayed to the knee height, wearing a hat, with a
parasol and white gloves, the symbols of her status. The
photography is dated by the dedicatory inscription in
French on its reverse Le 21 Fevier 1910. M. Mussers. The fan,
another attribute of the social status, is held also by the lady
from the photography bearing the Inv. No. 23370, identified
by the inscription on the reverse as Jelena Pavlović. Her
posture, clothing and coiffure are in the function of the
representative iconography, as well.

Дама на фотографији инв. бр. 23369 портретисана
је до колена, са шеширом, сунцобраном и у белим
рукавицама, симболима статуса. Фогорафија је датована
на основу посвете на реверсу на француском језику Le
21 Fevier 1910. M. Bussers. Лепезу, још један атрибут
статуса, држи и дама на фотографији инв. бр. 23370,
идентификована према запису на реверсу као Јелена
Павловић. У функцији репрезентативне иконографије
су и њена поза, одећа и фризура.
Литература: Г. Малић, Милан Јовановић фотограф,
Галерија САНУ, Београд 1997; Ј. Пераћ, Лик жене на
фотографијама Милана Јовановића из збирке Музеја
примењене уметности, Зборник, бр. 1, нова серија,
Музеј примењене уметности, Београд 2005, 55–68.

Literature: G. Malić, Milan Jovanović fotograf, Galerija
SANU, Beograd 1997; J. Perać, Lik žene na fotografijama
Milana Jovanovića iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti
[The Image of Woman in the Photographs by Milan
Jovanović – from the Collection in the Museum of Applied
Art], Journal, No. 1, new series, Museum of Applied Art,
Belgrade 2005, 55-68.
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29. Албум за фотографије породице Антула

29. Photo Album of the Antula Family

Колекција албума за фотографије Музеја примењене
уметности1 обогаћена је током протекле деценије с
неколико репрезентативних примерака породичних
албума. У тој групи предмета налази се и један од два
албума за фотографије чувене београдске породице Антула, поклон господина Јована Антуле из Минхена, из
2003. године. Мада формално близак албумима из шездесетих година XIX века, албум породице Антула може
се датовати у почетак осме деценије пошто се неким
карактеристикама (већи број листова пресечених на
центиметар од хрпта) приближава новом типу албума
који се појављују од седамдесетих година XIX века. Садржи 25 листова од чврстог картона, који је с обе стране
обложен хартијом крем беле боје. На свакој страни налазе
се по два отвора правоугаоног или овалног облика, који
су предвиђени за фотографије визит формата. Отвори су
уоквирени с две златне линије, а танки линеарни оквир
с једноставном геометријском декорацијом у угловима
иде и дуж страница албума. Сваки лист пресечен је на
1 центиметар од хрпта ради лакшег листања. На првом
листу курзивом је изведен натпис Album, у декоративном
флоралном оквиру, с анђелом који држи књигу.
Повез албума израђен је од дрвених плочица и
лајсни и пресвучен тамносмеђом кожом. На средини
горње корице аплициран је овални медаљон, уоквирен
флоралним орнаментом, изведеним у златној и
сребрној боји. Површина доње корице ишпартана је
дијагоналним линијама које се секу и праве ромбоидну
шару; у угловима се налазе четири металне ножице.
Албум се затварао металном копчом од које су сачувани
само горњи и доњи део. Рез албума је позлаћен.
Албум је сачуван као драгоцена целина са сто
фотографија, углавном портрета, насталих током друге
половине XIX века у познатим београдским, српским и
иностраним атељеима (Р. Ајха / R. Eich, Ј. Б. Ротмајера
/ J. B. Rottmayer, Р. Ригопула / R. Rigopulo, Л. Ангерера
/ L. Angerer, Х. Шлехера / H. Schlecher, С. Јовановића,
В. Даниловића, Н. Лекића, П. Јовановића, М. М.
Ханџарлије, Л. Лецтера, Н. Штокмана, и других). На
полеђини већине фотографија налазе се записи и
посвете портретисаних, углавном Николи Антули, који
их у највећем броју идентификују као његове пријатеље
и колеге са студија.

The collection of photo albums in the Museum of Applied
Art1 got richer during the last decade as it received several
representative specimens of family albums. In this group
of objects, there is one of two photo albums of famous
Belgrade family Antula, a donation from Mr. Jovan Antula
from Munich of 2003. Although nominally close to albums
made during the 1860’s, The Antula Family album can be
dated into the very beginning of the 1870’s since some of its
characteristics (larger number of pages cut one centimeter
from the binding) approaches new type of albums that
appeared from the 1870’s on. It contains 25 leaves made of
hard cardboard, coated on both sides with creamy in paper.
On each side, there are two openings, either rectangular or
oval, for the photos in the business card format. The openings
are framed with two golden lines, and thin linear frame with
simple geometric decoration in the corners runs along the
pages of the album, too. Every leaf is cut 1 cm away from the
binding, thus allowing easier browsing through the album.
On the first leaf there is an inscription, in italic, Album, in a
decorative floral frame, with an angel holding a book.
The binding of the album is made of wooden plates and
sticks, and is covered with dark brown leather. In the middle
of the front cover there is an oval medallion, with a frame
consisting of floral ornament, made in gold and silver. The
surface of the back cover is lined with diagonal lines which
cut and create rhomboid pattern; in the corners, there are
four metal stands. The album had a metal buckle, which
served to keep it closed, but only the upper and the lower
parts of it are preserved. The cutting is gilded.
This album is preserved as a precious whole with one
hundred photographs, mostly portraits, made during the
second half of the 19th century in famous Belgrade, Serbian
and international studios (of R. Eich, J. B. Rottmayer,
R. Rigopulo, L. Angerer, H. Schelcher, S. Jovanović, V.
Danilović, N. Lekić, P. Jovanović, M. M. Handžarlija, L.
Lecter, N. Štokman, and others). On the backs of the most
of the photographs there are inscriptions and dedications of
the persons portrayed, chiefly to Nikola Antula, identifying
them as his friends and colleagues from his student days.

Немачка?, око 1870.
кожа, дрво, платно, легура метала, картон, хартија; слепи отисак, златотиск, позлата, апликација, фотографија
16,5 x 23 cm
МПУ инв. бр. 21975
поклон Јована Антуле из Минхена, 2003.

Germany?, around 1870
Leather, wood, textile, metal alloy, cardboard, paper; blind
printing, goldprint, gilding, application, photography
16.5 x 23 cm
MAA Inv. No. 21975
Donation from Jovan Antula from Munich, 2003

Literature: J. Perać, Preneseno sećanje – porodični fotoalbumi iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti = Passing
on Memories – Family Photograph Albums from the Museum
of Applied Art Collection, exhibition catalogue, Museum of
Applied Art, Belgrade 2008, 21–22, 58–59.
J. P.

Литература: Ј. Пераћ, Пренесено сећање – породични
фото-албуми из колекције Музеја примењене уметности,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
2008, 21–22, 58–59.
Ј. П.
1
Целокупна колекција албума за фотографије Музеја
примењене уметности публикована је у: Ј. Пераћ, Пренесено
сећање. Породични фото-албуми из колекције Музеја примењене
уметности, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд 2008.

1

The entire collection of photo albums in the Museum of Applied Art is published in: Preneseno sećanje – porodični foto-albumi iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti = Passing on
Memories – Family Photograph Albums from the Museum of
Applied Art Collection, exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 2008.
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30. Албум за фотографије породице Миленковић

30. Photo Album of the Milenković Family

Још једна нова аквизиција у колекцији породичних
албума за фотографије МПУ јесте албум београдске
породице Миленковић. Албум је припадао Даници и
Надежди Миленковић, баки и мајци госпође Љубице
Тешановић која га је 2008. године поклонила Музеју.
Албум поседује већину карактеристика новог типа
фото-албума који се појављују од седамдесетих година XIX века – већих је димензија, с већим бројем отвора за фотографије, листовима од картона који су
обложени хартијом и пресечени на центиметар од
хрпта ради лакшег листања. Садржи петнаест листова,
с једним или два отвора за фотографије кабинет или
визит формата, уоквирених једноставним, линеарним,
златним орнаментом. Унутрашње корице украшене су
стилизованим флоралним браон орнаментом на светлосмеђој подлози.
Повез албума пресвучен је бордо кожом. Горња
корица по средини је украшена једноставном металном
апликацијом; дуж ивица је геометријски оквир чије су
три равне линије утиснуте у кожу. Исти мотив поновљен
је и на доњој корици. Хрбат је подељен утиснутим
линијама на пет правоугаоних поља. Албум се затварао
металном копчом од које је сачуван само горњи део.
Рез албума је позлаћен.
Албум садржи 34 портретне фотографије, настале
током друге половине XIX и почетком XX века у атељеима познатих српских и иностраних фотографа
(Л. Кенига, Н. Штокмана, С. Мојсиловића, Лекића и
Димитријевића, Д. Крстовића, Л. Лецтера, П. Христића, А. Ландауа, А. Штокхамера / A. Stockhammer,
Покорног и Ројтера / Pokorny und Reuter, и других).
Албум породице Миленковић највећим делом чине
портрети чланова уже породице (Надежде, Данице
и њеног супруга адвоката Петра Миленковића),
блиских рођака и пријатеља, снимљених у различитим
животним добима, што је типично за фото-албуме
XIX века. На полеђини већине фотографија налазе се
записи и посвете портретисаних, који их идентификују.
Обликован као визуелна генеалогија породице, албум породице Миленковић типичан је примерак
породичног албума XIX века, једне од истрајнијих
форми чувања породичног памћења и обликовања
породичног идентитета.

Another new acquisition of family photo albums of
Museum of Applied Art is the album of the Belgrade family
Milenković. This album belonged to Danica and Nadežda
Milenković who were the grandmother and mother of
Mrs. Ljubica Tešanović who donated it to the Museum in
2008.
The Album has all the features of the new photo
album type which emerged in the 1870’s – it is of larger
dimensions, with more apertures for photographs and
cardboard pages coated in paper and cut 1 cm away from
the binding for easier browsing. It consists of fifteen
pages with one or two apertures for photographs of the
cabinet or business card format, framed by simple linear
golden ornament. The interior sides of the cover pages are
decorated with stylized brown floral ornament on light
brown foundation.
The binding of the album is covered with crimson leather.
The middle of the front cover is decorated with a simple
metal application; along the edges runs a geometric frame
with three straight lines pressed into the leather. The back
cover features the same motif. The spine of the album is
divided into five rectangular fields by lines pressed into
the leather. The album used to be closed with a metal
buckle of which only upper part is preserved. The cut of
the album is gilded.
This album contains thirty four portrait photographs
made in the studios of famous Serbian and international
photographers (L. Kenig, N. Štokman, S. Mojsilović, Lekić
and Dimitrijević, D. Krstović, L. Lecter, P. Hristić, A.
Landau, A. Stockhammer, Pokorny and Reuter, and others)
during the second half of the 19th and the beginning of the
20th century. The album of the Milenković family mostly
contains the family portraits (Nadežda, Danica and her
husband, the lawyer Petar Milenković), the portraits of
the relatives and friends, shot in various stages and ages of
life, typical of the 19th century photo albums. Most of the
photographs bear signatures and dedicatory inscriptions
on the back thus enabling identification of the persons
portrayed. Defined as a visual genealogy of the family,
the Milenković family album is a typical example of the
19th century family album and represents one of the longlasting strategies for the preservation of the memory and
for the shaping of the identity of a family.

Ј. П.

J. P.

Austria-Hungary?, 1870–1880
Leather, cardboard, metal, paper, canvas; application,
gilding, photography
21.5 x 17 cm
MAA Inv. No. 23572
Donation from Ljubica Tešanović from Belgrade, 2008

Аустроугарска, 1870–1880.
кожа, картон, метал, хартија, платно; апликација,
позлата, штампа, фотографија
21,5 x 17 cm
МПУ инв. бр. 23572
поклон Љубице Тешановић из Београда, 2008.
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31. Picture Postcard
The Kingdom of Serbia, Belgrade, 1898
Edition of The Paint Factory D. M. Đorić
Paper, chromolithography, 8.8 x 13.8 cm
MAA Inv. No. 23702
Purchase, 2009

31. Разгледница
Краљевина Србија, Београд, 1898.
издање Фабрике боја Д. М. Ђорића
хартија, хромолитографија, 8,8 x 13,8 cm
МПУ инв. бр. 23702
откуп, 2009.
Богата и разноврсна колекција разгледница Музеја
примењене уметности допуњена је крајем 2009. године
новим аквизицијама. Међу њима је веома добро очуван
примерак рекламне разгледнице за фабрику боја Д. М.
Ђорића. Рекламне разгледнице чине мању групу издања
у оквиру ове продукције и појављују се током првог
периода њиховог постојања у Србији. Разгледнице с
рекламама различтих роба и услуга представљају део
општег тренда оглашавања које током XIX века постоји
у српској штампи. Оглашавање је пратећа појава развоја
потрошачке културе, произашле из индустријализације,
растуће конкуренције, масовне производње, развоја
саобраћаја и услуга. Масовна производња захтевала је
далеко шири круг конзумената, читаву јавност на коју се
најефектније утицало преко масовних медија. Од XVIII
века рекламне поруке пласирају се најпре путем штампане
периодике, да би оглашавање у масовним медијима пуни
развој доживело у наредном столећу, када се проширује
опсег могућности којима информација о квалитету робе
или услуге стиже до најшире јавности. С обзиром на
њихову распрострањеност и популарност, овакву улогу
понеле су и разгледнице. За разлику од огласа у новинама,
у којима је доминирао текст, биле су ефектније средство
оглашавања јер су комуницирале путем визуелне представе, с мало текста. А за разлику од новинских огласа,
који су првенствено били усмерени ка читалачкој публици, визуелна представа на разгледницама била је лако
читљива и свима разумљива. Рекламне разгледнице,
визуелно веома атрактивне, рађене су попут малих уметничких дела чија је намера да привуку пажњу.
На разгледницама првог периода (1895–1914) у Србији
најчешће се појављују рекламе приватних предузећа
из различитих привредних и индустријских области.
Мада првенствено намењене рекламирању успешних
појединаца, оне преносе поруку о развоју привреде која,
као један од елемената националног идентитета, означава
успон и напредак читаве државе и нације.
На овај начин, у сопственом издању, своју фабрику боја
рекламира и Д. М. Ђорић. Подигнута 1895. године на
Топчидерском друму, Ђорићева фабрика боја, фирнајза
и лакова била је прва српска повлашћена фабрика.
Јасну одредницу овом успешном предузећу, симболу
напретка националне привреде, дају национални мотиви
који обликују разгледницу: српски грб, споменик кнезу
Михаилу, Стари двор и панорама Београда са Саве.

The rich and varied collection of picture postcards of
Museum of Applied Art was complemented in 2009 by new
acquisitions. Among them is a well preserved specimen of
commercial postcard made for The Paint Factory of D. M.
Đjorić. The commercial picture postcards form a small group
of editions within this kind of production and they appear
during the earliest period of their circulation in Serbia. The
picture postcards with advertisements for various kinds of
products and services present a part of the general trend
in advertising in Serbian print during the whole of the 19th
century. Advertising is the phenomenon that accompanies
the development of consumer culture, born out of industrialization, growing competition, mass production, development of transportation and services. The mass production
requested a much wider circle of consumers, the whole public
it could affect most efficiently through the mass media. From
the 18th century on, the commercial messages were spread
firstly through periodicals, but advertising in mass media was
in its full sway during the next century, which brought wider
range of possibilities for the announcement of the quality
of goods or services to the public. In accordance with their
wide range and popularity, this role was also taken over by
the picture postcards. As opposed to advertisements in the
newspapers that were dominated by text, they were more
efficient means of advertising because they communicated
with image, and contained little text. In addition, while paper
advertisements were directed to the reading public, an image
on the picture postcard was easy to grasp by everyone. The
commercial picture postcards, visually very attractive, were
made as tiny art works with the purpose to draw attention.
On the picture postcards of the first period in Serbia
(1895–1914), the most usual advertisements are the ones by
private businesses of various fields of economy and industry.
Although they were meant to advertise successful individuals,
in the first place, they also communicate the message that
pertains to the development of economy that reflects the rise
and progress of the whole state and the nation, as an element
of the national identity.
In this way, in his own edition, D. M. Đorić advertises his
paint factory. It was founded in 1895, on Topčider Road, as
Đorić’s factory of paint, varnish and lacquer, and it was the
first patented factory in Serbia. National motifs define this
picture postcard: arms of Serbia, the monument to Count
Mihailo, Old Court and the panoramic view of Belgrade from
Sava. These are a clear sign that this successful factory stood
as the symbol of the national economy.

Литература: Ј. Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
2009, 415–425.
Ј. П.

Literature: J. Perać, Razglednice u Srbiji 1895–1914 = Picture
Postcards in Serbia 1895–1914, exhibition catalogue, Museum
of Applied Art, Belgrade 2009, 415–425.
J. P.
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32. Разгледница

32. Picture Postcard

Разгледница

Picture Postcard

Међу новим аквизицијама у колекцији разгледница
Музеја примењене уметности су и два издања с почетка
XX века, која припадају групи разгледница с представама
јавних свечаности и догађаја. Разгледнице овог типа
представљају значајан део продукције током читавог
периода постојања овог медија у нашој средини. Као
једно од моћнијих начина изражавања у јавности, јавне
свечаности престављале су снажан вид пропаганде владара
и владајуће династије, којим је потврђиван легитимитет
власти и поретка. Од краја XIX века исту намену имале
су и њихове репродукције на разгледницама и у осталим
масовним медијима. Објављивањем и пласирањем таквих
издања догађајима, чија је карактеристика ефемерност, и
обезбеђена је дуготрајност и чињеница да вредности које
се у њима потврђују стижу до најширег дела јавности.
Такву функцију имала су и два издања која представљамо
као идејну целину, везану за династичку пропаганду
владарског пара, краља Александра и краљице Драге
Обреновић.
Период владавине краља Александра Обреновића
био је посебно обележен истицањем и популарисањем
националне идеје, a веридба и венчање с Драгом Машин
истакли су у први план идеју о јединству народа и династије. За разлику од претходница на престолу Обреновића,
нова краљица била је српског рода, поникла из народа.
Идеја о краљици Српкињи истицана је од озваничења
њене везе с краљем Александром. Сама краљица Драга
систематски је радила на изграђивању таквог култа, а
путовања краљевског пара по Србији служила су грађењу
нераскидиве везе круне и народа. Дочеци владарског
пара у градовима широм Србије имали су карактер
свечаних јавних догађаја. Неки од њих снимљени су и
убрзо репродуковани на разгледницама, као вид даљег
пропагирања ове идеје.
Овој групи издања припадају и две разгледнице из
колекције Музеја примењене уметности. Прва је, према
наводу испод представе, објављена поводом доласка у
Ниш „Њ. В. Краља, први пут са Њ. В. Краљицом Драгом“.
На разгледници је представљена монументална и раскошна тријумфална капија која је овим свечаним поводом подигнута на Тргу краља Милана. Капија је украшена

Among the latest acquisitions found in the collection
of the picture postcards of Museum of Applied Art are
two editions from the beginning of the 20th century that
belong to the group of picture postcards with images of
public festivities and happenings. The picture postcards of
this type represent an important part of their production
during the whole period of circulation of this medium
in our country. As one of the most powerful media of
public representation, the public festivities were powerful
means of a ruler’s or a ruling dynasty’s propaganda, with
which the legitimacy of their rule and the order of things
were confirmed. From the end of the 19th century, their
reproductions on the picture postcards and other mass
media had the same purpose. The publishing and the
dissemination of such editions with the representations
of the occurrences that are in their essence ephemeral,
offered a kind of long-lasting, as well as the fact that the
values affirmed by them could be grasped by the widest
possible audience. The two editions that we present in their
conceptional unity, referring to the dynastic propaganda
of the ruling couple, the King Aleksandar and the Queen
Draga Obrenović, had such function.
The period of King Aleksandar Obrenović’s rule was
especially marked by the insistence on and the popularization
of the national idea, and his engagement and wedding to
Draga Mašin brought the idea of the unity of the people and
the dynasty to the day light. As opposed to her precursors
on the Obrenović’s throne, the new queen was Serbian, and
came from the people. The idea about the Serbian queen
was insisted upon from the very moment her relationship
with the King Aleksandar was made legal. The queen Draga
herself worked on such cult, and the royal travels around
Serbia served to build an unbreakable bond between the
crown and the people. The greetings of the royal couple in
towns all around Serbia had character of ceremonial public
occurrences. Some of them were photographed and soon
reproduced on the picture postcards, as a means of further
development of the idea.
To this group of editions belong the two picture postcards
in the collection of Museum of Applied Art. The first was,
according to the inscription below the representation,

Краљевина Србија, 1901.
хартија, колотипија
9,2 x 14,2 cm
МПУ инв. бр. 23701

The Kingdom of Serbia, 1901
Paper, collotype
9.2 x 14.2 cm
MAA Inv. No. 23701

Краљевина Србија, 1902.
хартија, колотипија, ручно бојена
8,6 x 13,8 cm
МПУ инв. бр. 23700
откупи, 2009.

The Kingdom of Serbia, 1902
Paper, collotype, hand colored
8.6 x 13.8 cm
MAA Inv. No. 23700
Purchase, 2009
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српским државним и династичким знамењима и носи
велики натпис „Љубав нам круну краљевску краси, у
љубави је Бог, љубав нам даруј и љубав прими, од верног
Ниша твог“. Разгледница је штампана као „Поздрав из
Србије – Ниша“, а из овог града послата је у Француску 29.
априла 1902. године.
На другој разгледници репродукован је снимак дочека
краљевског пара у фабрици гајтана Поповића, Илића и Ко.
у Лесковцу, коју су посетили приликом боравка у овом
граду, октобра 1902. године. Разгледница није била у
промету, а на реверсу се налази запис „Успомена од Влајка
Илића, индустријал. на дан 10 Нов. 1907“.
Обе разгледнице штампане су техником колотипије, а
други примерак је и ручно колорисан. Ова компликована
техника равне штампе, која је највише примењивана за
штампање разгледница током прве половине XX века,
омогућавала је веома квалитетну и верну репродукцију
која се по богатству тонова и финоћи детаља готово није
разликовала од праве фотографије.

published on the occasion of the visit to Niš “of His
Majesty the King, for the first time with Her Majesty
the Queen Draga”. On the picture postcard, there is a
representation of a monumental and majestic triumphal
gate, built on Trg Kralja Milana (King Milan’s Square) just
for these festivities. The gate was decorated with Serbian
state and dynastic arms and bears a huge inscription “Love
embellishes our royal crown, in love there is God, give us
love and take love, from your faithful Niš”. The picture
postcard was printed as “Greetings from Serbia – Niš”,
from where is was mailed to Paris on April 29, 1902.
On the second picture postcard, there is a reproduction
of an image made on the occasion of greeting of the royal
couple in the rope and cord factory Popović, Ilić and Co.
in Leskovac, which they visited during their stay in this
town in October 1902. This picture postcard was not in
circulation, and on its reverse, there is a note “Souvenir of
Vlajko Ilić, industrial. on November 10, 1907”.
Both picture postcards were printed in collotype, and
the second item is also hand colored. This complicated
technique of flat printing, which was mostly used for the
picture postcards during the first half of the 20th century,
renders quality reproductions true to life that almost did
not differ, in the richness of tones and fine detail from the
real photography.

Литература: Ј. Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
2009, 267–311.

Literature: J. Perać, Razglednice u Srbiji 1895–1914 = Picture
Postcards in Serbia 1895–1914, exhibition catalogue,
Museum of Applied Art, Belgrade 2009, 267–311.
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33. Book La Nave (Tragedia di G. D’Annunzio)
Italy, Milan, 1908
Gabriele D’Annunzio
Canvas, paper, print, woodcut
24 x 19.5 cm
MAA Inv. No. 22980
Donation from Vera Ristić from Belgrade, 2005

33. Књига La Nave (Tragedia di G. D’Annunzio)
Италија, Милано, 1908.
Габријеле Данунцио (Gabriele D’Annunzio)
платно, хартија, штампа, дрворез
24 x 19,5 cm
МПУ инв. бр. 22980
поклон Вере Ристић из Београда, 2005.

Књига La Nave (Tragedia di G. D’Annunzio), поклон
госпође Вере Ристић Београда из 2005. године, значајна
је аквизиција у колекцији стране штампане књиге XVIXX века, једне од целина у оквиру збирке старе књиге
Музеја примењене уметности. Основни критеријум
при одабиру предмета за ову колекцију јесте висок
квалитет ликовне и графичке опреме, као и уметничке
обраде повеза књига, које одликују и ово издање.
La Nave је књига поезије, штампана латиницом,
на италијанском језику, с 250 пагинираних страна.
Насловна страна украшена је дрворезном представом
барке, а дрворезне представе и мотиви с елементима
сецесије налазе се и на почетку сваког поглавља
(епизоде), на крају, као и на неким местима у тексту.
Повез књиге пресвучен је смеђим платном. На
средини горње корице, испод наслова штампаног
сецесијским фонтом, налепљен је дрворез с мотивом
нагог мушкарца који длетом и чекићем обрађује
скулптуру. Књига се затвара са по две платнене везице,
провучене кроз доњу и горњу корицу.

The book La Nave (Tragedia di G. D’Annunzio), donated by
Mrs. Vera Ristić from Belgrade, represents an important
acquisition in the collection of international printed books
from the 16th to the 20th century, a unit within the Rare
Books Collection of Museum of Applied Art. The essential
criterion for the selection of objects for this collection is
the high level of pictorial and graphic execution, as well
as artistic quality of book cover, which are exactly the
qualities that adorn this item.
La Nave is a book of poetry, printed in Latin, in
Italian, and consists of two hundred and fifty paginated
pages. The front cover is decorated with a wood carved
representation of an ark while other wood carved images
and motifs, with elements of Secession, can be found at
the beginning of each chapter (episode), as well as at the
back and sporadically in the text.
The book cover is coated in brown fabric. In the middle
of the front cover, under the title printed in the Secession
font, there is, glued to the surface, woodcut with a motif
of a naked man with a chisel and a hammer, carving a
sculpture. The book is closed with two fabric ties, running
through both front and back covers.
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34. Фотограм

34. Photogram

Фотограм

Photogram

Фотограм

Photogram

Једнa од значајнијих колекција у Одсеку за опрему
књиге, примењену графику и фотографију Музеја примењене уметности јесте колекција авангардне и надреалистичке уметности, највећим делом формирана
даровима госпође Јелене Јовановић. Госпођа Јовановић,
сестричина Марка Ристића, оснивача и кључне фигуре
београдске надреалистичке групе, велики је дародавац
Музеја, чијим се поклонима од 2002. године редовно
обогаћује и колекција надреалистичке уметности.
Овом приликом представљамо неколико непубликованих аквизиција, фотографије и фотограме из ове
колекције, доспеле током 2005. и 2007. године.1 Фотограм
– један од првих фотографских поступака где представа
настаје без употребе фотографске камере, непосредним
осветљавањем предмета постављеног на препарирану
хартију – изнова је прихваћена и често примењивана
техника у надреализму. Три фотограма из колекције
МПУ дела су Марка Ристића и Вана Бора, настала током
њиховог заједничког уметничког рада, 1928. године у
Врњачкој Бањи. Њихови фотограми концепцијски су
сродни, првенствено у истраживању оптичких ефеката
филмског језика. Од суштинске је важности да су рађени
као циклуси, односно серије слика.

One of the more significant collections in Department for
Book Design, Applied Graphic Art and Photography of
Museum of Applied Art is the collection of Avant-garde
and Surrealist art, consisting for the most part of items
donated by Mrs. Jelena Jovanović. Mrs. Jovanović, the niece
of Marko Ristić who was the founder and the key figure
of Belgrade Surrealist group, has been great Museum’s
donator and her donations have been a significant addition
to the collection of the Surrealist art ever since 2002.
We are taking this opportunity to present several
yet unpublished acquisitions from 2005 and 2007, the
photographs and photoramas from this collection.
Surrealist artists had often used photogram – one of
the first photographic techniques in which the image is
made without photo camera, by placing objects directly
onto photographic paper. The three photograms from
the collection of Museum of Applied Art are the works
by Marko Ristić and Vane Bor, created during their work
together in Vrnjačka Banja, in 1928. Their photograms
are similar in conception, especially in their exploration
of the optical effects of the movies. It is of the essential
significance that these photograms were made as cycles,
i.e. series of images.

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1928.
Марко Ристић
хартија, фотографија
9 x 14 cm
МПУ инв. бр. 23106

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1928
Marko Ristić
Paper, photography
9 x 14 cm
MAA Inv. No. 23106

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1928.
Ване Бор (Стеван Живадиновић)
хартија, фотографија
24 x 17,7 cm
МПУ инв. бр. 20197

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1928
Vane Bor (Stevan Živadinović)
Paper, photography
24 x 17.7 cm
MAA Inv. No. 20197

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1928.
Ване Бор (Стеван Живадиновић)
хартија, фотографија
17,7 x 24 cm
МПУ инв. бр. 20198
поклони Јелене Јовановић из Београда, 2005. и 2007.

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1928
Vane Bor (Stevan Živadinović)
Paper, photography
17.7 x 24 cm
MAA Inv. No. 20198
Donations from Jelena Jovanović from Belgrade, 2005 and 2007

1
Највећи део заоставштине Марка Ристића, који се налазио
у власништву госпође Јовановић, први пут је представила
и публиковала у студијском каталогу изложбе Немогуће –
уметност надреализма (МПУ, 2002–2003) проф. др Миланка
Тодић, в.: М. Тодић, Немогуће – уметност надреализма,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд 2002.
Након затварања изложбе госпођа Јовановић је сва дела из
области примењене уметности поклонила Музеју примењене
уметности као свој легат.

1

The most of the legacy of Marko Ristić which was in the possession of Mrs. Jovanović was presented and published for the first
time in the study catalogue of the exhibition Impossible – Surrealist Art (MАА, 2002–2003) Prof. Dr Milanka Todić, v: M. Todić,
Nemoguće – umetnost nadrealizma = Impossible – Surrealist Art, exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 2002. After
the exhibition was closed, Mrs. Jovanović donated all the works of
the applied arts, as her legacy, to Museum of Applied Art.
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Као и у већини осталих, Ристић је и у овај фотограм
укомпоновао портрет супруге Шеве Ристић. Увођењем
портрета, поступка који је иначе атипичан за фотограме,
потенцира се филмичност медија, а њиховим компоновањем с предметима – интимним сувенирима – граде
се поетски призори који емотивност нарације преносе
на посматрача. Док је у циљу грађења филмске
нарације Ристић често користио технику претапања
ликова и сцена и транспарентности предмета, Бор
се додатно усмерио на монтажу више различитих
кадрова истог мотива. Његови фотограми представљају
низ инсценација различитих транспарентних материјала – стакла, велова, кристала, коцки шећера, којима у
својеврсном редитељском поступку разбија статичност
фотографије и гради филмску структуру у фотограмима.

As in most other cases, Ristić composed into this
photogram the portrait of his wife, Ševa Ristić. By
introducing portrait into photogram, the motif that was
not typical of this technique, he emphasized the movielike quality of this medium. In addition, combining them
with objects – intimate souvenirs – he builds poetic images
that transfer the emotion of the narrative onto the viewer.
While, in order to build a movie narrative, Ristić often
used the technique of overlapping and merging of the
faces and scenes, as well as the transparency of objects,
Bor set out to edit various frames of same motifs. His
photograms represent a series of, staged, compositions
in which he used various transparent materials – such as
glass, veils, crystal, sugar lumps – that allowed him to, in a
special kind of directorial process, break the static feature
of photography and build a kind of movie structure in his
photograms.

Литература: М. Тодић, Немогуће – уметност надреализма, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд 2002, 59–62.

Literature: M. Todić, Nemoguće – umetnost nadrealizma =
Impossible – Surrealist Art, exhibition catalogue, Museum
of Applied Art, Belgrade 2002, 59–62.
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35. Фотографија Задржано бекство надстварности

35. Photography The Escape of Surreality Prevented

У Музеју примењене уметности чува се фотографска
заоставштина Николе Вуча, значајног представника
српског надреализма и практично званичног фотографа
овог покрета. Чине је оригинални негативи, поклон
уметника из 1988. године, и оригиналне фотографије,
поклон госпође Јелене Јовановић из 2003. и 2005.
године.
Овом приликом издвајамо фотографију Задржано
бекство надстварности, коју је госпођа Јовановић
2005. године поклонила Музеју као део заоставштине
Марка Ристића. Реч је о антологијској фотографији
српског надреализма, чија инсценирана и надреална
визуелна структура потврђује и сажима основне идеје и
програмска начела овог покрета. Као таква, фотографија
је добила привилеговано место у алманаху Немогуће
– L’impossible (Београд, 1930), кључној публикацији
београдске надреалистичке групе. Објављена је два
пута, симболично, на почетку и на крају алманаха, као
његова алфа и омега: на насловној страни и у оквиру
програмског текста београдских надреалиста Узгред
буди речено, уз фотограм Вана Бора и две Вучове
фотографије Зид агностицизма и Ми немамо кога да
убеђујемо, чинећи тако део идејне целине – визуелни
програм српског надреализма.

Museum of Applied Art houses the photographic legacy
of Nikola Vučo, an important representative of Serbian
Surrealism and actually official photographer of the
movement. It features original negatives, donated by the
artist himself in 1988, and original photographs donated
by Mrs. Jelena Jovanović in 2003 and 2005.
Here, we present the photography The Escape of Surreality
Prevented, donated by Mrs. Jovanović to the Museum
in 2005, as part of the legacy of Marko Ristić. This is
anthological photograph of Serbian Surrealism. Its staged
and surreal visual structure confirms and summarizes the
basic ideas and programmatic concepts of this movement.
As such, the photography gained a prominent spot in
the almanac Nemoguce – L’impossible (Belgrade, 1930),
the key publication of the Belgrade Surrealist group. It
was printed twice there, symbolically at the beginning
and at the end of the almanac, as if it were its Alpha and
Omega: on the front page and within the programmatic
text of Belgrade Surrealists Uzgred budi rečeno (By the
way), alongside photogram by Vane Bor and two Vučo’s
photographs Zid agnosticisma (The Wall of Agnosticism)
and Mi nemamo koga da ubeđujemo (There is Nobody to
Convince), thus playing a part in the conceptual whole –
the visual program of Serbian Surrealism.

Литература: М. Тодић, Немогуће – уметност надреализма, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд 2002, 56–59.

Literature: M. Todić, Nemoguće – umetnost nadrealizma =
Impossible – Surrealist Art, exhibition catalogue, Museum
of Applied Art, Belgrade 2002, 56–59.
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Краљевина Југославија, Београд, 1929.
Никола Вучо
хартија, фотографија
14,5 x 9,5 cm
МПУ инв. бр. 20212
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2005.

The Kingdom of Yugoslavia, Belgrade, 1929
Nikola Vučo
Paper, photography
14.5 x 9.5 cm
MAA Inv. No. 20212
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2005
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36. Фотографија

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1926–1928.
Стеван Живадиновић (Ване Бор)
хартија, фотографија
5,7 x 8,2 cm
МПУ инв. бр. 20203

36. Photography

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1926–1927
Stevan Živadinović (Vane Bor)
Paper, photography
5.7 x 8.2 cm
MAA Inv. No. 20203

Фотографија

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1926.
хартија, фотографија
9 x 14 cm
МПУ инв. бр. 20204

Photography

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1926
Paper, photography
9 x 14 cm
MAA Inv. No. 20204

Фотографија

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1926.
Стеван Живадиновић (Ване Бор)
хартија, фотографија
9 x 14 cm
МПУ инв. бр. 20207

Photography

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1926
Stevan Živadinović (Vane Bor)
Paper, photography
9 x 14 cm
MAA Inv. No. 20207

Фотографија

Краљевина Југославија, Врњачка Бања, 1926.
Стеван Живадиновић (Ване Бор)
хартија, фотографија
14 x 9 cm
МПУ инв. бр. 20214
поклони Јелене Јовановић из Београда, 2003. и 2005.

Photography

The Kingdom of Yugoslavia, Vrnjačka Banja, 1926
Stevan Živadinović (Vane Bor)
Paper, photography
14 x 9 cm
MAA Inv. No. 20214
Donations from Jelena Jovanović from Belgrade, 2003 and
2005

Међу предметима из богате заоставштине књижевника
Марка Ристића, коју је Музеју током протекле
деценије поклањала његова сестричина, госпођа Јелена
Јовановић, налази се низ приватних снимака Марка и
Шеве Ристић – фотографија са венчања, портрета, снимака са путовања, окупљања породице и пријатеља.
Овом приликом представљамо само неколико фотографија, углавном снимака чији је аутор Стеван Живадиновић – Ване Бор, брат Ристићеве супруге Шеве.
Фотографије су снимљене у Врњачкој Бањи средином
двадесетих година XX века, а неке од ових приватних
снимака Ристић је касније искористио за уклапање у
композиције својих фотограма.

Among the objects from the rich legacy of the writer
Marko Ristić donated to the Museum by his niece Mrs.
Jelena Jovanović during the last decade, there is a series
of private shots of Marko and Ševa Ristić – their wedding
photographs, portraits, travel photographs, the photos of
the gatherings of the family and friends. On this occasion,
we present just a few photos whose author was mostly
Stevan Živadinović – Vane Bor, brother of Ristić’s wife
Ševa. The photographs were taken in Vrnjačka Banja in
the mid 1920’s, and Marko Ristić used some of them on a
later date in the compositions of his photograms.
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37. Дрворезни клише за насловну страну збирке
песама Растка Петровића Откровење

37. Wood Block for the Front Cover of Rastko Petrović’s
Anthology The Revelation

Оригинални дрворезни клише аутора Мила Милуновића, за насловну страну збирке песама Растка Петровића
Откровење (1922), Музеју је 2006. године поклонила
госпођа Јелена Јовановић из Београда. Предмет је такође део богате и разноврсне колекције авангардне и надреалистичке уметности, која се чува у Одсеку за опрему
књиге, примењену графику и фотографију.
Збирка песама Откровење представља врхунац српског
авангардног песништва, а насловна страна, један од
два Милуновићева дрвореза у овој књизи, непосредно
је сведочанство његовог и Растковог раног познанства.
То је метафорична представа песништва, слојевитог
значења, у чијем центру је нага фигура Орфеја с лиром,
која има Растков лик. Дрворез је изведен бритким
цртежом и представља рани пример модерне српске
графике с почетка треће деценије XX века.

Mrs. Jelena Jovanović from Belgrade donated the original
Milo Milunović’s wood block for the front cover of Rastko
Petrović’s collection of poems The Revelation (1922) in
2006. This object belongs to the rich and varied collection
of Avant-garde and Surrealist art, housed in the The
Department for photography and Applied Graphic Art.
The collection of poems The Revelation represents the
paramount of Serbian avant-garde poetry, and the front
cover, one of two Milunović’s woodprints in this book,
testifies to his early acquaintance with Rastko Petrović. This
is a metaphorical representation of poetry, in the center
of which there is naked figure of Orpheus holding a lyre,
portrayed as Rastko Petrović. The woodcut is executed in
sharp drawing and represents an early example of modern
Serbian print from the beginning of the third decade of
the 20th century.
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Краљевина Југославија, Београд, 1922.
Мило Милуновић
дрво, дрворез
16,5 x 11,3 cm
МПУ инв. бр. 22770
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2006.

The Kingdom of Yugoslavia, Belgrade 1922
Milo Milunović
Wood, woodcut
16.5 x 11.3 cm
MAA Inv. No. 22770
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2006
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38. Untitled, Drawing

38. Цртеж Без назива

1926
Salmon Monny de Boully
Paper, ink
20.5 x 14,2 cm
MAA Inv. No. 23442
Purchase, 2008

1926.
Салмон Мони де Були (Salmon Monny de Boully)
хартија, туш
20,5 x 14,2 cm
МПУ инв. бр. 23442
откуп, 2008.
Апстрактни цртеж дело је Мони де Булија (Београд, 1904
– Париз, 1968), припадника београдске надреалистичке
групе. Мони де Були, песник и издавач алманаха
Црно на бело (1923), у коме су сарађивали многи
представници српске авангарде, од појаве Манифеста
надреализма 1924. године био је један од припадника
групе. Интензивно је пратио и делимично учествовао
у токовима француског надреализма. Године 1925.
боравио је у Паризу где је упознао Андреа Бретона
(André Breton), Пола Елијара (Paul Eluard) и друге
чланове француског надреализма. Том приликом је
објавио превод романа у сликама Вампир и ауторски
текст у часопису La Révolution surréaliste. Био је и
међу потписницима надреалистичке декларације La
révolution d`abord et toujours, објављене у париском листу
Clarté. Године 1926. с Ристом Ратковићем покренуо
је часопис Вечност. Објављивао је песме у домаћим и
француским часописима, преводе и књиге (Крилато
злато, Две авантуристичке поеме и Искрцавање на Јави,
са Р. Драинцем). Последњу књигу на српском језику,
Антену смрти, објавио је 1927. године. Наредне године
отишао је у Париз где је наставио активно да учествује у
књижевном и уметничком животу француске авангарде.
Апстрактни цртеж Без назива представља један од
малобројних идентификованих ликовних радова Мони
де Булија. Компонован је од геометријских, претежно
ваљкастих и купастих форми. Година настанка, 1926,
тушем је исписана у горњем десном углу цртежа,
а потпис уметника налази се у доњем десном углу.
Ова вредна аквизиција из 2008. године такође је део
колекције авангардне и надреалистичке уметности.

This abstract drawing is a work by Monny de Boully
(Belgrade, 1904 – Paris, 1968) a member of the Belgrade
Surrealist group. Monny de Boully, a poet and the
editor of the Almanac Crno na Belo (Pointblanc,1923) in
which many representatives of the Serbian avant-garde
movement participated, belonged to the Group from the
moment of the emergence of The Surrealist Manifest in
1924. He was well informed about the surrealist movement
in France, and to some extent participated in as well.
During his sojourn in Paris in 1925, he met André Breton,
Paul Eluard as well as other French Surrealists. There,
he published a translation of picture novel The Vampire
and an essay in the Surrealist magazine La Révolution
surréaliste. He was among those who signed the Surrealist
declaration La révolution d’abord et toujours, published in
Parisienne journal Clarté. Together with Risto Ratković
he launched the magazine Večnost (Eternity) in 1926. He
published his poems in both local and French journals,
as well as translations and books (The Winged Gold, The
Two Adventurous Poems and Landing on Java with Rade
Drainac). The Antenna of Death – his last book in written
in Serbian was published in 1927. He went to Paris next
year, and there he continued to participate in literary and
artistic life of French avant-garde.
The abstract drawing Untitled represents one of few
identified visual creations by Monny the Boully. It is
composed of geometric, mostly cylindrical and cubic
forms. Its date, 1926, is written in ink in the upper right
corner, and the artist’s signature is found in the bottom
right corner of the drawing. This valuable acquisition from
2008 belongs to the Museum of Applied Art’s collection of
Avant-garde and Surrealist art.

Литература: М. Тодић, Немогуће – уметност надреализма, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд 2002, 19–21, 231.
Ј. П.

Literature: М. Тodić, Nemoguće – umetnost nadrealizma =
Impossible – Surrealist Art, exhibition catalogue, Museum
of Applied Art, Belgrade 2002, 19–21, 231.
J. P.
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39. Боца

39. Bottle

Венецијанско стакло због своје израде и уметничких
квалитета спада међу најцењенијe у свету. То је тип
који се израђује у Венецији и првенствено се односи
на оно које је израђено на острву Мурано. Већи део
карактеристика овог стакла, живост боја, лепота, елеганција и врхунска израда, развијен je још у XIII веку. Мора се рећи да су византијске занатлије одиграле
значајну улогу у развоју венецијанског стакла. После
Првог (1204) и Другог (1453) пада Цариграда многи
стаклари су успели да стигну до Венеције. До XVI
века венецијанске занатлије у потпуности су овладале
технологијом, како бојења, тако и прозрачности стакла,
због чега је и начин украшавања достигао врхунац. Упркос
напору да се техника израде стакла очува као нешто типично венецијанско, у томе се није успело јер се венецијански
тип стакла данас производи и у другим италијанским
градовима, као и у неким европским земљама.
Боца је начињена од танког прозирног стакла. Скоро
је цилиндричног облика, али се незнатно сужава ка дну.
Врат боце је цилиндричан и веома издужен. Обод је
неправилног кружног облика, начињен наношењем стаклених нити које су идентичне стаклу од кога је и сама
боца направљена. Врат, рамена и већи део реципијента
украшени су спиралним канелурама које се спуштају с
десна улево. Дно боце је изузетно конкавно.

Due to the process of its production and artistic qualities,
the Venetian glass counts among the most valuable in the
world. It is the type of glass produced in Venice, especially
on the Island of Murano. The most of its characteristics,
such as vivid colors, beauty, elegance and skillful execution,
were developed in the 13th century. It must be said that
the Byzantine craftsmen played an important role in the
development of the Venetian glass. After the First (1204)
and then the Second Fall of Constantinople (1453), many
glass makers managed to reach Venice. Until the beginning
of the 16th century, the Venetian artisans mastered
the technology of coloring as well as of reaching the
transparency of glass, due to which decorative techniques
reached their peak. In spite of the effort to preserve the
technology of production as something typically Venetian,
today the Venetian type of glass is being produced in other
Italian cities, as well as in some European countries.
The bottle is made of thin transparent glass. It is almost
cylindrical, but slightly narrows toward the bottom. The
neck of the bottle is cylindrical and extremely elongated.
The rim is irregularly rounded, made of glass threads of
the kind of glass identical to the body of the bottle. The
neck, the shoulders and the major part of the recipient,
are decorated with spiral canelours that run from right to
left. The bottom of the bottle is extremely concave.

Б. Ђ.

B. Đ.

Венеција, XVIII век
стакло, дување у калуп
R 6,2 cm, h 22,5 cm
МПУ инв. бр. 21395
откуп, 2002.

Venice, 18th century
Glass, blown into a mold
R 6.2 cm h 22.5 cm
MAA Inv. No. 21395
Purchase, 2002
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40. Glass Set for the Spirits

40. Сервис за жестока пића

Кнежевина Србија, Јагодина, 1846–1852.
Прва српска фабрика стакла Аврама Петронијевића
стакло; ливење, осликавање лазурном бојом
бокал: R 6,5 cm; h 18,5 cm; чаше: R 4,7 cm, h 9 cm
МПУ инв. бр. 23281, Oткуп, 2008.

Dukedom of Serbia, Jagodina, 1846–1852
Prva srpska fabrika stakla Avrama Petronijevića (The First
Serbian Glass Factory of Avram Petronijević)
Glass, molding, painting with lazure
Bottle: R 6.5 cm; h 18.5; glasses: R 4.7 cm, h 9 cm
MAA Inv. No. 23281, Purchase, 2008

Фабрика стакла у Јагодини међу првима је подигнута
у Србији, чиме је започет спор и дуготрајан процес
индустријализације. Припреме за њено отварање почеле
су још 1843. године, када је Аврам Петронијевић упутио
молбу Правитељствујушћем совјету тражећи право да
подигне прву стаклару. Између осталог, у својој молби
тражио је од државе да следећих 14 година никоме у
земљи не дозволи да подигне другу стаклару. Одмах је
добио тражену концесију и фабрика је почела да ради
1846. године. У Тополи је том приликом уприличена
свечаност која је имала значај државне манифестације,
о чему су и ондашње новине писале. Јагодинска
фабрика стакла Аврама Петронијевића, позната и под
именом Аврамовац, због низа неповољних околности
била је кратког века. Производња је трајала од 1846. до
1852. године, када је умро Аврам Петронијевић. Како
је била мала, запошљавала је и мали број радника, а
први радници били су Чеси и Баварци који су због своје
стручности били и добро плаћени. Касније је фабрику
од наследника откупила држава плативши за њу тачно
онолико колики је био дуг Аврама Петронијевића.
Сервис за жестока пића састоји се од боце и 4 чаше. Боца
је крушколиког облика, равног дна и издуженог врата.
Украшена је црвеном лазурном и белом емаљном бојом.
С предње стране је картуш уоквирен белом линијом и
испуњен црвеном лазуром. Остатак средишњег дела
украшен је низом од четири стилизоване витице с
белим цветићима. Бордура испод обода и изнад дна
изведена је црвеном лазурном бојом. Грлић између
два прстенаста црвена проширења украшен је белом
спиралном линијом.
Све четири сачуване чашице са стопом украшене су
виновим лишћем, осликаним црвеном лазуром, а једна
има и украс осликан белим емаљом. Ножица чашице
је на средини украшена прстенастим проширењем,
обојеним у црвено, и завршава се кружном стопом с
црвеном бордуром.
Сервис не одликује велико мајсторство у изради, што
се види у неуједначеном наносу боје, непрецизности
при сликању, као и у различитој висини чаша.

The Glass Factory in Jagodina was among the first factories
established in Serbia, starting a slow and long-lasting
process of industrialization. The preparations for its
opening begun already in 1843, when Avram Petronijević
requested the right to found the first glass factory from
the Serbian Parlament (Praviteljstvujušči sojvet). Among
other things, he demanded the state to ban any other
incentive to open a glass factory for the next fourteen
years. He was granted the concession, and the factory
begun its operation in 1846. On this occasion, there were
celebrations organized in Topola that had the importance
of a state manifestation, and received attention by the
contemporary press. The Glass Factory of Jagodina of
Avram Petronijević, known also as Avramovac, was of
short breath due to series of unhappy circumstances.
The production lasted from 1846 to 1852, when Avram
Petronijević passed away. As this was a small endowment,
it employed a small number of workers, the first of whom
where the Czechs and Bavarians, who were paid well
because of their skillfulness. Later on, the State bought
the factory off from the heirs, for the amount owed to it
by indebted Avram Petronijević.
The set for the spirits consists of a bottle and four
glasses. The bottle is pear-shaped, with flat bottom and
elongated neck. It is decorated with red lazure and white
enamel. On the front of the bottle, there is a cartouche,
colored with red lazure and framed with white line. The
remainder of the central part is decorated with a series of
four stylized braids with white flowers. The border below
the rim and above the bottom is in red lazure. The neck
between two ring-shaped red widening is decorated with
white spiral line.
All four, preserved, stem glasses are decorated with
wine leaves, colored with red lazure, and one of them is
decorated with white enamel paint. In the middle of the
stems, there are ring-shaped widenings, in red, ending
with round stops with red borders.
The set is not a masterpiece of execution, judged by
uneven coloring, imprecise painting, as well as by the
difference in the height of the glasses.
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Литература: Р. Гајић-Лончар, Стакло – производња
и уметничка обрада кроз векове, Музеј примењене
уметности, Београд 1964, 37–38; Ј. Ђурић, Стакло у
Србији XIX века, каталог изложбе, Музеј примењене
уметности, Београд 1984, 45–54; М. Бојић, 150 година
стакларства у Србији – стакларе у Јагодини, Завичајни
музеј, Јагодина 1997; И. Зорић (ed.), 55 година Музеја
примењене уметности, Београд 2005, 155.

Literature: R. Gajić-Lončar, Staklo – proizvodnja i umetnička obrada kroz vekove, Museum of Applied Art, Belgrade
1964, 37-38; J. Đuric, Staklo u Srbiji XIX veka, exhibition
catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 1984, 45-54; M.
Bojić, 150 godina staklarstva u Srbiji – staklare u Jagodini,
Regional Museum, Jagodina 1997; I. Zorić (ed.), 55 godina
Muzeja primenjene umetnosti, Belgrade 2005, 155.

Б. Ђ.
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41. Stem Glass

41. Чаша

Чешка или Кнежевина Србија, Јагодина, средина XIX
века
стакло; ливење, осликавање црвеном лазурном бојом
R 4,5 cm, h 8 cm
МПУ инв. бр. 23280
откуп, 2008. година

Bohemia or Dukedom of Serbia, Jagodina, mid 19th
century
Glass; molding, painting with red lazure
R 4.5 cm, h 8 cm
MAA Inv. No. 23280
Purchase, 2008

Чашица са стопом за жестока пића изведена је техником ливења. Од безбојног је и нешто дебљег стакла.
Реципијент је цилиндричног облика и украшен је
виновим лишћем које је осликано црвеном лазурном
бојом. Тракама црвеног лазура украшени су и масивнија
нога и кружна стопа.
По свом облику и стилским карактеристикама ова
чаша одговара чашама из сервиса за жестока пића.
Заправо, тај детаљ и највише збуњује при утврђивању
порекла. Начином израде и украсом подсећа на чаше из
Прве српске фабрике стакла. С друге стране, због дебљег
стакла, веће прецизности у изради и украшавању наводи
на помисао да је можда урађена у Чешкој и да је требало
да буде узор онима што су се производиле у Јагодини.

Stem glass for the spirits is made of transparent and thick,
molded, glass. The recipient is cylindrical and decorated
with wine leaves, colored with red lazure. Its more massive
stem and round stop are decorated with red lazure
ribbons.
With its shape and style, this glass corresponds to the
glasses from the set for spirits. In reality, this is exactly
the feature that confuses one when faced with the need
to establish its provenance. The manner of its production
and its decoration remind of the glasses made in the First
Glass Factory. On the other hand, the thinness of the glass,
more precise production and decoration lead to conclusion
that it was produced in Bohemia, and was to serve as a
model for the items produced in Jagodina.

Б. Ђ.

B. Đ.
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42. Glass (2)

Austro-Hungary, end of the 19th century
Glass; casting, engraving
R 8.5 cm, h 14.3 cm
MAA Inv. No. 23276
Purchase, 2008

42. Чаша (2)

Аустроугарска, крај XIX века
стакло; ливење, гравирање
R 8,5 cm, h 14,3 cm
МПУ инв. бр. 23276
откуп, 2008.
Почетком 2008. године за Одсек за керамику, порцелан и
стакло откупљене су две чаше са краљевским ознакама.
Чаше су првобитно биле у поседу породице Козинц из
Словеније, а након удаје девојке из те породице, постале
су власништво породице Вишњић из Београда.
Чаше су техником ливења начињене од тањег безбојног
стакла. Конусног су облика и имају равно дно. С предње
стране је техником гравирања зведен украс у виду великог слова А, изнад којег је круна.
Овакве чаше су наручиване и коришћене на двору
краља Александра Обреновића (1889–1893). Пар оваквих
чаша чува се и у Музеју града Београда.
Судећи по величини, чаше су коришћене за служење
воде или освежавајућих напитака.

The Museum of Applied Art acquired two glass drinking
cups with royal insignia for its Ceramic, Porcelain and
Glass Department at the beginning of 2008. The cups used
to belong to the Kozinc family from Slovenia and after a
girl from the family married the cup came into ownership
of the family Višnjić from Belgrade.
The cups were cast from thinner colourless glass. They
are of conical shape and their bottom is flat. On the front
side the decoration is engraved in shape of capital A letter
with a crown above.
This type of drinking cups used to be commissioned
for and used at the court of King Aleksandar Obrenović
(1889–1893). Another pair of this type of cups is kept at
the Museum of the City of Belgrade.
The size of the glasses indicates they were used for
serving water or refreshments.

М. К.

M. K.

Преузето из: Зборник, бр. 4/5, нова серија, Музеј примењене уметности, Београд 2008/09, 216–217.

Retrieved from: Journal, No. 4/5, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2008/09, 216–217.
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43. Ваза

Француска, Нанси, око 1900.
Радионица браће Дом (Daum)
стакло
R 6,3 cm, h 8,1 cm
МПУ инв. бр. 23535
откуп, 2009.
Радионицу браће Дом основао је 1876. године у Нансију,
у Француској, њихов отац Жан (Jean Daum). Када је
умро 1885. године, радионицу је преузео старији син
Огист (Auguste) коме се касније прикључио и брат
Антонин (Antonin). У почетку се производило стакло
за свакодневну употребу и флакони. Међутим, када
су браћа на Светској изложби у Паризу видела стакло
које је изложио Емил Гале, решили су да производе
уметнички обликовано стакло. Убрзо су се уклопили
у уметничке токове тог времена, прилагођавајући се
укусу клијентеле. Владајући стил био је Ар нуво и од
1890. до 1914. године браћа су у радионици направила
око 3000 различитих предмета. Фабрика није радила
само у два наврата, током Првог и Другог светског рата.
Занимљиво је и то да је на челу радионице увек био неки
члан породице Дом. Тако је било све до 1990. године,
када је и последњи представник ове породице сишао с
њеног чела. Како је фабрика 1962. године проглашена
јавним предузећем, данас се налази под управом државе,
али мало тога је остало од некадашњег сјаја.
Ваза из Музеја примењене уметности израђена је од
превученог белог стакла. Трбушаста је, а отвор се према
врху постепено шири. Украшена је реалистичним приказом зелених стабљика са црвеним расцветалим
цветовима. Површина вазе је под прстима благо рељефна. На трбуху вазе, отприлике на њеној трећини,
налази се потпис карактеристичан за ову радионцу:
DAUM, NANCY, FRANCE, испод кога је такозвани
лоренски крст.
Б. Ђ.

43. Vase

France, Nancy, around 1900
Workshop of the Daum Brothers
Glass
R 6.3 cm, h 8.1 cm
MAA Inv. No. 23535
Purchase, 2009
Jean Daum, the father of the Daum Brothers, founded the
workshop in 1876 in Nancy, France. Upon his death in 1885,
the workshop was taken over by his eldest son Auguste, to
be joined by his brother Antonin on a later date. In the
beginning, they produced glass for ordinary use and flasks.
However, when the brothers saw the glass exhibited by
Emille Gallé, at the Paris World Fair, they decided to start
the production of art glass. They managed to fit into artistic
trends of the time, adapting to their customers’ tastes. The
leading style was Art Nouveau, and from 1890 to 1914, the
brothers made around 3000 various objects. The factory
ceased production only twice, during the World War One
and the World War Two. It is interesting that a member
of Family had always run the shop until 1990, when the
last one served as its head. As the factory became a public
endowment in 1962, it is today the State-run business, and
little remained there of its past glow.
The vase from Museum of Applied Art was made of
colored white glass. It is round, belly-like, and its opening
widens toward the top. It is decorated with realistic
representations of green trees with red flowers in full
blossom. Touching the surface of it, one can feel a slight
relief. On the belly of the vase, somewhere around one
third of its height, there is the characteristic signature,
DAUM, NANCY, FRANCE, beneath which there is the socalled Loraine cross.
B. Đ.
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44. Бомбоњера

Француска, Нанси, после 1908.
радионица Емила Галеа (Émile Gallé)
вишеслојно стакло, нагризано киселином и резано
R 10,5 cm, h 4,5 cm
МПУ инв. бр. 23719

Ваза

Француска, Нанси, између 1918. и 1936.
радионица Емила Галеа
вишеслојно стакло, нагризано киселином и резано
R 9,5 cm, h 10 cm
МПУ инв. бр. 23718
поклони Рене Ватије (Renée Wathier) из Фонтенблоа,
2009.
Емил Гале (1846-1904) рођен је у Нансију, у Француској.
Био је врсни познавалац ботанике, филозофије, учио је
сликарство и привлачила га је јапанска уметност, што
није било ни мало необично за то време. Захваљујући
свом знању и тежњи за перфекцијом, успео је да на
својим вазама и другим предметима од стакла оствари
готово савршенство израде. Емил Гале је непрестано
експериментисао са стаклом развијајући изражајност
до готово незамисливих размера за то време. За свој рад
добио је бројна признања што га је терало да настави
да усавршава своју технику израде стакла. Умро је у 58.
години живота, а његова супруга је наставила да води
радионицу до 1936. године, мада не тако успешно.
Бомбоњера која се налази у Музеју примењене уметности округла је и сужава се према врху. Израђена
је од вишеслојног стакла и основни тон је жућкаст.
Отвор посуде је украшен бордо бордуром. Доњи део је
декорисан цветовима и лишћем. Листови су у свом приказу прилично детаљно обрађени, за разлику од цветова
који су представљени прилично упрошћено. Цветови и
листови су изнијансираних боја, тако да су на појединим
деловима плавичасти а лишће бордо. Бомбо-њера је по
средини потисана резањем у бордо боји.
Ваза стоји на малој стопи, купастог је облика са
одсеченим врхом. Основни тон је жућкаст, а украс у
виду расцветалих грана цвећа и лишћа у распону је од
светлоплаве на контурама цветова и појединих листова, преко љубичасте до загасите бордоцрвене при самом
дну вазе. Потпис се налази у доњем делу вазе и он је
изразито светлоплав. Ни овде цветови и лишће нису
најпрецизније приказани, што нас и наводи на помисао
да је ова ваза настала у периоду када су само понављани
предлошци које је сам Емил Гале направио.

44. Bomboniere

France, Nancy, after 1908
Workshop of Emile Gallé
Multilayered glass, corroded with acid and cut
R 10.5 cm, h 4.5 cm
MAA Inv. No. 23719

Vase

France, Nancy, between 1918 and 1936
Workshop of Emile Gallé
Multilayered glass, corroded with acid and cut
R 9.5 cm, h 10 cm
MAA Inv. No. 23718
Donations from Renée Wathier from Fontainebleau,
2009
Emile Gallé (1846-1904) was born in Nancy, France.
He was an expert in botany and philosophy, he studied
painting, and he was attracted by Japanese art, which was
not unusual at the time. Thanking to his knowledge and
tendency to perfection, he managed to produce his vases
and other glass objects with an almost exquisite technology.
The fact that Emile Gallé never seized to experiment with
glass lead him to the development of an expression almost
unthinkable in his time. He received many awards for his
work that urged him to continue with the perfection of his
technique. He died at the age of 58, and his wife continued
to lead the shop until 1936, albeit not so successfully.
The bomboniere in Museum of Applied Art is round
and it narrows toward the top. It is made of multilayered
glass, and its main tone is yellowish. The opening of the
vessel is decorated with crimson border. The bottom part
is decorated with flowers and leaves. The leaves are very
detailed, as opposed to very simply represented flowers.
The flowers and leaves and nuanced, so that the flowers
as bluish in some parts, and leaves are crimson. The
bomboniere is signed in the middle in crimson engraving.
The vase stands on a small stem, and is cone-shaped
with cut top. The main tone is yellowish, and decoration
in the form of blossoming branches and leaves ranges
from light blue on the contours of the flowers and several
leaves, to violet, and to dark crimson toward the bottom.
The signature is at the bottom of the vase, and it is
conspicuously light blue. Here, too, the flowers and the
leaves are not represented most precisely, which leads us
to the conclusion that this vase was made in the period
when Emile Gallé’s own patterns were only reproduced.
B. Đ.

Б. Ђ.
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45. Чајник

Аустрија, Беч, XVIII век
Државна радионица порцелана у Бечу, порцелан
R 6,8 cm, h 20 cm
МПУ инв. бр. 23275
откуп, 2008.
Државну радионицу порцелана у Бечу, која је код
нас позната као Стари Беч, основао је Холанђанин
Клод Инокентиус ди Пакије (Claudius Innocentius Du
Paquier) 1719. године. Одмах је добио ексклузивно
право да производи порцелан за аустријског цара
Карла VI. То је, после Мајсена, била друга европска
радионица која је производила порцелан од тврде
пасте. Радионица је, иначе, била позната по изузетном
порцелану украшеном неокласицистичким мотивима
и врло комплексним фигуралним композицијама. Када
су му 1744. године укинуте привилигије, Ди Пакије је
радионицу продао држави. Настављена је производња
квалитетног порцелана, али због индустријализације и
серијске производње радионица није могла да опстане,
па су је 1865. године затворили.
Чајник који се чува у Музеју примењне уметности
лоптастог је тела с кратким изливником, тракастом
дршком и полукалотастим поклопцем. Реципијент је
украшен букетима цвета, а поклопац вајаном крушком.
На дну је ознака радионице у виду плаве кошнице.
Ако се изузму мања оштећења на поклопцу, чајник је
прилично добро очуван.
Б. Ђ.

45. Teapot

Austria, Vienna, 18th century
Anfertigung von Porzellan, Wien
R 6.8 cm, h 20 cm
MAA Inv. No. 23275
Purchase, 2008
A Dutchman, Claudius Innocentius Du Paquier, founded
the Anfertigung von Porzellan (The State Workshop for
Porcelain) in Vienna, which is also known as Old Vienna
(Alt Wiener Porzellanmanufaktur), in 1719. He immediately
received an exclusive right to produce porcelain for
Austrian Emperor Charles VI. This was a shop, second
only to Meissen, which produced porcelain and hard paste.
The workshop was famous for its exquisite porcelain
decorated with Neoclassical motifs and very complex
figure compositions. When his privileges were cancelled
in 1744, Du Paquier sold the factory to the State. The
production of quality porcelain continued, but because
of industrialization and serial production, it could not
survive, and was shut down in 1865.
The teapot in Museum of Applied Art has a round body
with short spout, ribbon handle and semi-calotte lid. The
recipient is decorated with flowesr bouquets, and the lid is
decorated with a modeled pear. On the bottom, there is the
shop’s sign, blue hive. It is well preserved, save for smaller
damage on the lid.
B. Đ.
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46. Послужавник

Чешка, Шлагенвалд, данас Хорни Славков, друга
половина XIX века
порцелан
33 cm x 42 cm
МПУ инв. бр. 23717
поклон Јелене Јовановић из Београда, 2006.
Радионица је основана 1792. године и у почетку није
имала дозволу за производњу порцелана. Она је добијена 1812. и од тада је почео успон ове радионице. Још је
1867. године радионица добила име које и данас носи,
Haas & Czjzek. После Другог светског рата фабрика је
национализована и променила је назив у Karlovarsky
Porcelan. Међутим, од 1992. године радионица у Хорнем
Славкову, некада Шлагенвалду, денационализована је
и наставила је да ради под старим именом.
Овај послужавник је први порцелански у збирци.
Елипсастог је облика, састављен од 12 мањих поља.
Израђен је од белог порцелана. На дужим странама
налази се по једна дршка. Позлаћене су као и мања поља
која имају само позлаћене бордуре, спуштене до равног
дела послужавника. Унутар сваке бордуре насликан је
по један цвет изузетно живописног колорита. Раван
део је украшен са пет цветића; четири на страницама
и један у средини. Послужавник је добро очуван, али
се може запазити да је позлата на појединим местима
почела да се отире.
Б. Ђ.

46. Tray

Bohemia, Slagenwald, today Horny Slavkov, second half of
19th century
Porcelain
33 cm x 42 cm
MAA Inv. No. 23717
Donation from Jelena Jovanović from Belgrade, 2006
The workshop was founded in 1792, and in the beginning,
it did not have the patent for the production of porcelain.
It obtained it in 1812 when the rise of the workshop begun.
In 1867 the workshop got the name it still carries today,
Haas & Czjzek. After the World War Two, the factory
was nationalized and its name changed into Karlovarsky
Porcelan. However, the shop in Horny Slavkov, formerly
Slagenwald, was denationalized in 1992, and resumed the
production under its old name.
This tray is the first porcelain specimen in the collection.
It is ellipsoid, assembled from 12 smaller fields. It was made
of white porcelain. There are handles on its long sides. They
are gilded, as are the smaller fields, which have only gilded
borders that slide toward the flat part of the tray. There is
a vividly colored flower painted within each border. The flat
part is decorated with five tiny flowers, four on each side
and one in the middle. The tray is well preserved, but the
gilding started to fade away in certain parts.
B. Đ.
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47. Шоља с тањирићем

Мађарска, Печуј, крај XIX века
Жолнај (Zsolnay)
мајолика
шоља: R 11 cm, h 6,5 cm; тањирић: R 16,3 cm
МПУ инв. бр. 23278
откуп, 2008.

47. Cup with Saucer

Фабрика Жолнај основана је 1853. године у Печују.
Миклош Жолнај (Miklós Zsolnay) направио је радионицу
свом сину Игнацу (Ignác). Десет година касније на њено
чело дошао је Игнацов млађи брат Вилмош (Vilmos) и
за кратко време фабрици Жолнај донео славу, углед и
поштовање. Први велики успех радионица Жолнај је
доживела 1873. године на Светској изложби у Бечу. Убрзо
су уследиле и бројне наруџбине из Енглеске, Француске,
Русије, па чак и из Сједињених Америчких Држава. На
Светској изложби у Паризу 1878. године успех је био
још већи. Том приликом Вилмош Жолнај награђен је
златном медаљом, а истовремено је постао и носилац
Легије части. Године 1896. цар Франц Јозеф одликовао
је Вилмоша Жолнаја, а град Печуј га је прогласио
почасним грађанином. Фабрика и данас постоји, а
свежина и оригиналност, који су красили производњу у
прошлости, с успехом се одржавају до наших дана.
Шоља за чај из Музеја примњене уметности
полукалотастог је облика. Са спољне стране, као и
тањирић, превучена је сјајном плавом глеђу и украшена
је биљним и животињским розе мотивима. У питању
су стилизовани цветови и лептири чије су контуре
оивичене позлатом. Простор између њих испуњен
је густим листићима златних контура и зелене боје.
Унутрашњост шоље, као и доња страна тањирића,
превучени су глеђу беж боје. На дну, са унутрашње
стране шоље, налази се украс у виду цвета с листићима,
док се на дну, са спољне стране, види ознака радионице
изведена плавом бојом.

Hungary, Pecuj, end of 19th century
Zsolnay
Maiolica
Cup: R 11 cm, h 6.5 cm; saucer: R 16.3 cm
MAA Inv. No. 23278
Purchase, 2008
The Zsolnay factory was established in 1853 in Pecuj.
Miklós Zsolnay created the workshop for his son,
Ignác. Ten years later, Ignác’s younger brother, Vilmos,
became its head and soon after brought fame and
respect to Zsolnay factory. The first big success of the
shop was in 1873 at World Fair in Vienna. Soon followed
numerous orders from England, France, Russia, even
from The USA. The success was even greater at the
World Fair in Paris in 1878, as Vilmos Zsolnay received
the golden medal as well as the Legion of Honor. In
1896, the Emperor Franz Josef honored Vilmos Zsolnay
with a medal, and the town of Pecuj declared him the
citizen of honor. The factory still exists today and
nourishes the freshness and originality, the features
that characterized its past production.
Teacup from Museum of Applied Art is in semicalotte shape. Its outer surface is, as well as the saucer,
covered with glossy blue glaze and it is decorated with
light rose floral and animal motifs. These are stylized
flowers and butterflies with gilded contours. The space
between them is filled with thick mass of green leaves
with golden contours. The interior surface of the cup
and the bottom surface of the saucer are covered
with beige glaze. On the bottom of the cup there is a
decoration in the form of a flower with leaves, and on
the outer side of the cup, at the bottom as well there is
the workshop sign in blue.
B. Đ.

Б. Ђ.
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48. Сет за умивање (бокал и лавор) са ноћном посудом

Енглеска, Стоук он Трент (Stoke-on-Trent), 1912–1917.
С. Филдинг и компанија (S. Fielding & Co.), мајолика
бокал: R 13,5 cm, h 31,5 cm; лавор:R 40 cm, h 15 cm;
ноћна посуда: R 23 cm, h 13 cm
МПУ инв. бр. 23287
поклон Војислава Николића из Београда, 2008.
Сет за умивање са ноћном посудом израђен је у
значајном центру за израду керамике Стоук он Трент
у Стратфордширу у Енглеској. Занимљиво је да је овај
центар настао удруживањем радионица из три града.
Постојало је више мануфактура које су производиле:
мајолику, каменину и порцелан. С. Филдинг и компанија
била је једна од локалних мануфактура која је израђивала популарну грнчарију, мајолику и теракоту доброг
квалитета. Оснивачем радионице сматра се Сајмон
Филдинг (Simon Fielding), који је овај посао започео
око 1870. године, али, док посао није преузео његов
син Абрахам, ишло је доста лоше. Он је почео серијску
производњу керамичких предмета различите намене,
прилагођавајући се текућим модним трендовима. Радионица је своје производе извозила широм света, а
важно тржиште биле су Сједињене Америчке Државе.
Компанија је пословала до 1982. године.
Сет који се налази у Музеју примењене уметности
састоји се од лавора, бокала и ноћне посуде. Сви предмети су с унутрашње стране превучени непрозироном
глеђи беж боје, док је са спољашње стране коришћена
светлозелена. За украшавање спољашње стране коришћена је црна трака прекинута на два места белим елипсастим пољима, са граном руже у средини. Унутар траке изведен је украс који се састоји од цветног венца
ружа, ситног цвећа и лишћа. Црна трака је оивичена
позлатом и на четири места издељена је малим жутим
пољима, украшеним стилизованим орнаментом.
На полеђини сваког предмета робна марка радионице
исписана је црном бојом – круна изнад које је натпис:
CROWN DEVON, FIELDINGS, STOKE ON TRENT, ENGLAND. На основу натписа знамо да је сет припадао
колекцији CROWN DEVON са заштићеним именом.
Ова колекција се производила још од 1880. године, а
од 1912. предмети се праве и серијски. Сет је израђен у
духу историцизма.

48. Washing Set (Pitcher and Washing Basin) with Night Pot

England, Stoke-on-Trent, 1912–1917
S. Fielding & Co., Maiolica
Pitcher: R 13.5 cm, h 31.5 cm; washing basin: R 40 cm, h 15
cm; night pot: R 23 cm, h 13 cm
MAA Inv. No. 23287
Donation from Vojislav Nikolić from Belgrade, 2008
The washing set with night pot was made in an
important centre of ceramic industry Stoke-on-Trent in
Stratfordshire in England. It is interesting that this center
emerged as the result of a merger between workshops
in three towns. There were several manufactures that
produced maiolica, stoneware and porcelain. S. Fielding
& Co. was one of the local ones that produced popular
pottery, maiolica and terracotta of good quality. Simon
Fielding, who started the shop around 1870, is taken
as its founder. However, the work was slow until his
son, Abraham, took over the business. He started serial
production of ceramic objects of various use, adapting
to the current fashion. The shop exported its products
all around the world, and its important market was The
USA. The company was in business until 1982.
The set in Museum of Applied Art consists of a washing
basin, a pitcher and a night pot. Interiors of all of these
objects are covered with beige glaze. The outer surfaces
are covered with light green glaze, and their decoration
consists of black ribbon, cut twice with white ellipsoid
fields with a rose branch in the middle of each. Within
the ribbon, there are wreaths of roses, small flowers and
leaves. Black ribbon is lined with gilding, and it s cut
in four places with small yellow fields decorated with a
stylized ornament.
There is the trademark at the back of each object,
written in black – the crown with inscription above
it: CROWN DEVON, FIELDINGS, STOKE ON TRENT,
ENGLAND. The inscription means that this set belonged
to CROWN DEVON collection with patented name. It
had been produced ever since 1880, and since 1912, the
objects of this collection had been produces in series as
well. The set is made in the spirit of Historicism.
B. Đ.

Б. Ђ.
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49. Фотеља Црвено и плаво

прототип: Холандија, Утрехт, 1917–1923.
Касина (Cassina) је производи од 1973.
Герит Томас Ритфелд (Geritt Thomas Rietveld)
буково дрво, шперплоча; бојење, лакирање
65,5 x 83 x 88 cm
МПУ инв. бр. (у процедури)
поклон салона намештаја Кубо, 2005.

49. Red & Blue Chair

Prototype: Netherlands, Utrecht, 1917–1923
Manufactured in Cassina since 1973
Geritt Thomas Rietveld
Beech wood, plywood; painting, varnishing
65.5 x 83 x 88 cm
MAA Inv. No. 23724
Donation from the furniture store Kubo, 2005

Салон намештаја Кубо поклонио је Музеју примењене
уметности, након заједничке изложбе Класици модерне
из 2005. године, три дела: столицу Хил Хаус I (Hill House
I), Чарлса Рениja Мекинтоша (Charles Rennie Mackintosh),
фотељу Дијамант Харија Бертоје (Harry Bertoia) и фотељу
Црвено и плаво Герита Томаса Ритфелда.
Фотеља Црвено и плаво Герита Томаса Ритфелда
добила је назив по примењеним бојама, чији су избор и распоред настали под утицајем сликараства
Пита Мондриана (Piet Mondrian) и Теа ван Дусбурга
(Theo van Doesburg), идеолога авангардне холандске
групе уметника Де Стијл (De Stijl). Боја је у функцији
дефинисања строге геометријске конструкције, образоване од равних плоха седишта и наслона који су
смештени у носећи рам. Пројектовање ове фотеље дуго
је заокупљало Ритфелда. Рад на њој започео је 1917.
године; верзија фотеље из 1921. године у потпуности је
била обојена у бело, да би црвена, плава и жута, три
основне боје, и црна, не-боја, постале саставни елемент
фотеље до 1923. године, када је први пут представљена у
часопису Де Стијл и на изложбама Баухауса у Вајмару,
Берлину и у Паризу.
Током двадесетих година XX века настала су и друга
Ритфелдова остварења – пре свих кућа Шредер (Schröder,
Утрехт, 1924–1925) – којима је направио одлучан заокрет
ка новом концепту ентеријера и архитектуре.
Герит Томас Ритфелд (1888–1964) прва професионална
знања добио је од оца који је био уметнички столар.
Радионицу за израду намештаја отворио је 1917. године. Ритфелд је након две године, експериментишући
са применом основних геометријских облика у изради
намештаја, постао члан Де Стијла. Његова прва дизајнерска и архитектонска дела била су тродимензионална
демонстрација теоријских ставова Де Стијла, који су
подразумевали употребу објективних, апстрактних форми
лишених свега субјективног. Од 1928. године Ритфелд се
приближава естетици интернационалног стила, да би се
око 1945. године поново вратио идејама Де Стијла.
Касина је 1972. године од породице Ритфилд добила
ексклузивно право да производи и продаје намештај и
друге предмете које је Ритфелд дизајнирао.

After Modern Movement Classics exhibition was held in
2005, a joint venture of Museum of Applied Art and Kubo
furniture store, Kubo donated three objects to the Museum:
Hill House I chair by Charles Rennie Mackintosh, Diamant
chair by Harry Bertoia and Geritt Thomas Rietveld’s Red
& Blue chair.
The Red & Blue chair by Geritt Thomas Rietveld was named
by the colors that he chose inspired by Piet Mondrian’s and
Theo van Doesburg’s art, who were ideologists of Dutch
avant-garde group De Stijl. The color is in the function of
definition of the strict geometric construction, composed
of flat surfaces of the seat and the back of the chair,
that are mounted in construction bearing frame. Geritt
Thomas Rietveld was occupied with this project for a long
time. He started to work on it in 1917; the version from
1921 was painted in white, while red, blue and yellow, the
three elementary colors, as well as black, the non-color,
became constituent elements of the model from 1923. In
the same year, the chair was represented in the De Stijl
magazine and exhibited at the Bauhaus shows in Weimar,
Berlin and Paris.
During the 1920’s, Rietveld created some other work
too – the Schröder Haus (Utrecht 1924–1925), above all
– in which he made sharp turn toward a new concept of
interior design and architecture.
Geritt Thomas Rietveld (1888–1964) acquired his first
professional skills from his father, a cabinet-maker. He
opened his own furniture manufacture in 1917. After two
years of experimental work with geometric shapes that
he used in furniture design, Rietveld joined De Stijl. His
first design and architectural works were tridimensional
demonstrations of the theoretical concepts of De Stijl that
considered utility of objective, abstract shapes, stripped of
every subjective element. After 1928 Rietveld got close to
the esthetics of international style, just to return to the
ideas of De Stijl around 1945.
Tin 1972, the Rietveld family assigned exclusive rights
for the manufacturing and sale of the furniture and other
objects designed by Rietveld.

Литература: G. Gramigna, Gerrit T. Rietveld, Milano 1997;
C. and P. Fiell, 1000 Chairs, Köln 2005, 94–95.
Б. П.

Literature: G. Gramigna, Gerrit T. Rietveld, Milano 1997; C.
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50. Полуфотеља

50. Armchair

Музеј примењене уметности је 2006. године откупио
од београдске антикварнице Зарић полуфотељу која је
израђена по нацрту Драгутина Инкиострија Медењака
(1866–1942), једног од првих педагога, теоретичара и
ствараоца српског националног стила у примењеној
уметности првих деценија XX века.
Полуфотеља је израђена од чамовине (конструктивни
делови), храстовине, ораха и трешњевог дрвета. Седиште
и делови наслона били су тапацирани. Дрвени делови
седишта украшени су плитким дуборезом, док је наслон
полуфотеље декорисан осликаним и ажурираним дрворезбареним орнаментима. Облик полуфотеље и сви
украсни елементи изведени су складу са Инкиостријевим
поимањем српског стила. Полуфотеља је добро сачувана
и, осим реконструкције тапацираних делова, не захтева
веће конзерваторске интервенције.
Претпостављамо да је полуфотеља припадала радној
соби генерала др Миливоја Пантића из Београда, којој
се после Другог светског рата губи траг. По нацртима
Драгутина Инкиострија Медењака је израђен, од 1927.
до 1932. године, намештај за трпезарију и радну собу
генерала др Пантића. Трпезарија се данас налази у конаку Пећке патријаршије, а намештај из радне собе је мр
Соња Вулешевић, аутор студијског каталога и изложбе
Драгутин Инкиостри Медењак. Пионир југословенског
дизајна (Музеј примењене уметности, Београд, 1998,
стр. 106), евидентирала као изгубљен рад.

In 2006, the Museum of Applied Art purchased from Zarić’
antique shop, Belgrade, a armchair that was made after
Dragutin Inkiostri Medenjak (1866–1942) drawings. Mr.
Medenjak’s was one of the first pedagogues, theoretician
and creator of the Serbian National Style in the applied art
in the first decades of the 20 century.
This armchair was made of fir-wood (structural parts),
oak, walnut and cherry wood. The seat and parts of the
back were upholstered. Wooden parts of the seat were
adorned with shallow engraving while the back of the half
armchair was decorated with painted and updated engraved
ornaments. The shape of the armchair and all decorative
elements were made in line with the Inkiostri’s perception
of the “Serbian style”. The armchair is well preserved and,
other than the reconstruction of upholstered parts, no
major conservation interventions are required.
It is assumed that this armchair belonged to the study
of a general from Belgrade, Dr. Milivoje Pantić, all traces
of which were lost after the WWII. After the drawings
made by Dragutin Inkiostri Medenjak, the furniture for
Dr. Pantić’s dining room and study was made in the period
1927 - 1932. This dining-room is now in the Patriarchate
of Peć residential quarters and the furniture from the
study was recorded as a lost work by Ms. Sonja Vulešević,
M.A, the author of the study catalogue and the exhibition
Dragutin Inkiostri Medenjak. Pioneer of Yugoslav Design
(Museum of Applied Art, Belgrade, 1998, p. 106).

Б. П.

B. P.

Преузето из: Зборник, бр. 2, нова серија, Музеј
примењене уметности, Београд 2006, 134–135.

Retrieved from: Journal, No. 2, new series, Museum of
Applied Arts, Belgrade 2006, 134–135.

Краљевина СХС/Југославија, Београд, 1927–1932.
израђена по нацртима Драгутина Инкиострија Медењака
чамовина, храстовина, орах, трешњево дрво; резбарење,
осликавање, тапацирање (оригинални тапацирунг није
сачуван), политирање
61,5 х 81 cm
МПУ инв. бр. 22771
откуп, 2006.

The Kingdom of SHS/Yugoslavia, Belgrade, 1927–1932
Made after Dragutin Inkiostri Medenjak’s drawings
Fir-wood, oak, walnut, cherry wood; engraving, painting,
upholstering (original upholstery is lost), polishing
61.5 x 81 cm
MAA Inv. No. 22771
Purchase, 2006
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51. Пешкуни / сто и две столице

Краљевина Југославија, Сарајево, 1934–1935.
Бранко Шотра
буково дрво; дуборез, тамно бајцовање, мат политура
сто: 65 x 55 x 71 cm; столице: 46 x 40 x 45,5 cm
МПУ инв. бр. 23516
поклон Ксеније Гаћиновић из Београда, 2006.
Вредна остварења из области примењене уметности
Бранкa Шотрe и Миленe Шотра-Гаћиновић поклонила
је 2006. године Музеју примењене уметности госпођа
Ксенија Гаћиновић.
Заинтересован за дуборез и његову примену на
предметима профане и сакралне намене, Бранко Шотра
је током тридесетих година XX века израдио више
гарнитура пешкуна. У међуратној Југославији, пешкун,
богато декорисан (дрворезом, седефом...), округао
или полигоналан низак сточић/столица источњачког порекла, био је обавезни део такозване босанске
собе коју су и Београђани, по угледу на краљевску
породицу, радо имали у својим домовима. Правиле
су их и украшавале традиционалним орнаменталним
мотивима занатлије, међу којима су биле најцењенијe
онe из Коњица. За разлику од њих, Шотра је уобичајену
форму пешкуна спојио са мотивима који су га
заокупљали, а третирао их је у складу са савременим
ликовним језиком ар декоа. На горњим осмоугаоним
плочама поклоњених пешкуна извео је рељефне сцене из сеоског живота, приказавши мајку како доји
дете, младу прељу на пашњаку и жену која снажним
замасима жање жито.
Осавремењавање традиције није био искључив
Шотрин приступ. Као сарадник часописа Примењена
уметност, он је 1937. године објавио мустру са упуством
за дрворезбарење пешкуна геометријско-флоралним
орнаментом, инспирисаним народном уметношћу.
Бранко Шотра (1906–1960) је након завршене
београдске Краљевске уметничке школе (1925–1929)
радио као наставник цртања у Сарајеву, Лозници и
Вршцу, и као наставник дубореза у Охриду. У исто
време бавио се сликарством, црквеним живописом,
иконописом и дрворезбарењем. После Другог светског
рата, у коме је активно учествовао, посветио се графици
и педагошком раду. Ректор и професор Академије
примењених уметности био је од 1948. до 1956. године.

51. Peškuns / Table and Two Chairs

The Kingdom of Yugoslavia, Sarajevo, 1934–1935
Branko Šotra
Beech wood; woodcut, dark varnish, matte polish
Table: 65 x 55 x 71 cm; chairs: 46 x 40 x 45.5 cm
MAA Inv. No. 23516
Donation from Ksenija Gaćinović from Belgrade, 2006
Mrs. Ksenija Gaćinović donated to the Museum of Applied
Art, in 2006, some exceptional applied art works created by
Branko Šotra and Milena Šotra-Gaćinović.
Interested in woodcut and its application on both profane
and sacral objects, Branko Šotra created several ensembles
of peškuns during 1930’s. In Yugoslavia, between the Wars,
peškun, that is, a richly decorated (with woodcut, mother
of pearls, and other) circular or polygonal low table/chair
of Oriental origin, was an indispensable element of the so
called “Bosnian room” which was popular in the homes in
Belgrade, as an emulation of the royal family’s furnishings.
They were made and decorated by the skilled craftsmen,
the most respectful ones being the craftsmen from
Konjic. However, Šotra combined the traditional form of
peškun with the motifs he was personally interested in
and treated them using the contemporary language of Art
Deco. The top octagonal panels of the donated peškuns he
carved, feature reliefs scenes of the rural life, showing a
mother nursing her child, a young spinner on a pasture,
and a woman which is reaping grain in strong swings of
her hands.
The introduction of contemporary features into tradition
was not Šotra’s exclusive approach. As a contributor
to the journal Primenjena umetnost (The Applied Art),
he published, in 1937, a pattern and instruction for the
woodcuts for peškun, with geometric and floral ornaments
inspired by folk art.
After graduation from The Royal Art School in Belgrade
(1925–1929), Branko Šotra (1906–1960) taught drawing in
Sarajevo, Loznica and Vršac, and woodcut in Ohrid. At the
same time he dealt with painting, fresco-painting, iconpainting and woodcarving. After The World War Two, he
dedicated himself to the art of printing and pedagogical
work. He served as the Rector and the professor at The
Academy of Applied Arts from 1948 to 1956.
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Литература: Б. Шотра, Дуборез, Примењена уметност,
бр. 3, Сомбор 1937, 11–12; В. Краут, Прилог за
монографију Бранка Шотре, Зборник за ликовне
уметности Матице српске, бр. 17, Матица Српска,
Нови Сад 1981, 283, сл. 1; П. Васић, Д. Дамјановић,
Бранко Шотра. Ретроспектива 1991, каталог изложбе,
Умјетничка галерија Босне и Херцеговине, Сарајево
1991. кат. бр. 183, 184; Д. Дамјановић, Један из колене.
Бранко Шотра (1906-1960), у: Сликано пером, Бања
Лука 2000, 28–40.

Literature: B. Šotra, Duborez, Primenjena umetnost, No.
3, Sombor 1937, 11–12; V. Kraut, Prilog za monografiju
Branka Šotre, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske
[Recherches sur l’art], No. 17, Matica Srpska, Novi Sad
1981, 283, ill. 1; P. Vasić, D. Damjanović, Branko Šotra.
Retrospektiva 1991, exhibition catalogue, Umjetnička
galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, cat. no. 183,
184; D. Damjanović, Jedan iz Kolene. Branko Šotra (1906–
1960) in: Slikano perom, Banja Luka 2000, 28–40.
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52. Илустрацијa

52. Illustration

Музеј примењене уметности је 2008. године откупио
колорисани цртеж Драгослaва Стојановића (1891–1945),
карикатуристе, илустратора, графичког дизајнера,
сликара и професора чији је рад у Београду пре Другог
светског рата био веома цењен. У колекцијама музеја
Стојановић је до сада био заступљен само једним
радом, пејзажом (уље на платну) који је поклонио др
Срђан Ђурић.
Откупљено дело припада уметниковој раној фази и
вероватно је као илустрација било намењено за неки
од париских часописа чији је био сарадник (La vie
parisienne, Je sais tout, Lectures pour tous, La Science
et la vie, Fantasio, La vie en grand air, L’automobile).
Стојановић је приказао модерно одевен пар у шетњи,
који, прошавши поред седобрадог господина, почиње
да се сашаптава о њему.
Драгослав Стојановић је рано започео своју уметничку
каријеру. Још као ђак београдске Уметничко-занатске
школе, заједно са неколицином колега основао је
Декоративно-сликарски биро, а у часопису Трибина 1910.
године почео је да објављује политичке карикатуре.
Школовање је наставио 1912. године у Минхену, а
касније је у Паризу похађао Школу ликовних уметности (École des Beaux-Arts). У Београд се вратио као
успешан илустратор и карикатуриста. Године 1922.
постављен је за предавача декоративног сликарства у
Уметничкој школи. Осим педагошког рада, Стојановић
је имао и велики број других професионалних
ангажмана. Посебно је био везан за издавачку кућу
Време. Године 1935. био је један од оснивача сатиричног
листа Ошишани јеж. Бавио се и сликарством и излагао
је на изложбама Ладе.
По повратку из заробљеништва у Нинбергу, 1942.
године, Стојановић је наставио да ради сарађујући са
различитим часописима, највише са Временом (чији је
назив у току немачке окупације био Ново време), као и
са Комесаријатом за избеглице. После ослобођења, 1945.
године, Драгослав Стојановић је оптужен за сарадњу са
окупатором и стрељан. Рехабилитован је 2007. године.

The Museum of Applied Art acquired in 2008 a coloured
drawing by Dragoslav Stojanović (1891–1945), the
caricaturist, illustrator, graphic designer, painter and
professor, whose work was greatly appreciated in the preWorld War II Belgrade. Stojanović was represented in the
collections of the Museum with one work only, that of a
landscape (oil on canvas) which had been donated by Dr.
Srdjan Djurić.
The acquired work belongs to the early phase of the
artist’s work and it may have been made as illustration for
one of the Parisian magazines the artist used to cooperate
with (La vie parisienne, Je sais tout, Lectures pour tous, La
Science et la vie, Fantasio, La vie en grand air, L’automobile).
Stojanović portrayed a couple dressed in modern outfits
while walking and gossiping about a grey-bearded
gentleman they passed by.
Dragoslav Stojanović started his artistic career very
young. Already as student of the Belgrade School of
Arts and Crafts together with several other colleagues
he founded the Decorative Painting Bureau and started
publishing his first political caricatures in magazine Tribina
in 1910. In 1912 he continued his education in Munich
and later he studied at the École des Beaux-Arts in Paris.
He returned to Belgrade as an accomplished illustrator
and caricaturist. In 1922 he was appointed lecturer in
decorative painting at the Art School. Along with his
pedagogical work Stojanović engaged in many and various
professional challenges. He maintained close professional
relations with the publishing house Vreme. In 1935 he was
one of the founders of the satirical journal Ošišani jež. He
also painted and participated at the exhibitions of Lada.
After returning from captivity in Nuremberg in 1942
Stojanović continued his work cooperating with various
magazines, most often with Vreme (which was renamed
into Novo vreme during the German occupation of the
country) as well as with the Commission for Refugees. After
liberation in 1945 Dragoslav Stojanović was prosecuted for
collaboration with the occupying forces and executed. He
was rehabilitated in 2007.

Француска, Париз, 1920.
Драгослав Стојановић
оловка, темпера, папир
54,7 х 38,2 cm
сигнирано: D. Stojanovich / 20 Paris
МПУ инв. бр. 23487
откуп, 2008.

France, Paris, 1920
Dragoslav Stojanović
Pencil, tempera, paper
54.7 x 38.2 cm
Signed: D. Stojanovich / 20 Paris
MAA Inv. No. 23487
Purchase, 2008
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опрема књиге у Србији до 1941, Књига и свет, бр. 8,
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53. Скице (3) и фотографије (3) реализованих модела
из колекције Проклета Јерина

53. Sketches (3) and photographs (3) of Models from the
Collection Prokleta Jerina (The Damned Jerina)

Захваљујући љубазности господина Александра Јоксимовића, 2005. и 2008. године колекције Музеја примењене уметности обогаћене су скицама, цртежима,
фотографијама и слајдовима модела које је креирао у
периоду од 1967. до 1993. године, признањима које је
добио током каријере, као и новинском документацијом
која прати његов рад од 1960. до 1977. године. Неки од
личних одевних предмета, које је креатор носио од
1970. до 1995. године, такође су поклоњени Музеју.
Колекција женске и мушке високе моде Проклета
Јерина, реализована у Центротекстилу и Кожарскотекстилном комбинату Високо, представљена је на изложби југословенске привреде у Паризу 1969. године.
Инспирисан одећом из проклетих времена, турских
освајања српске деспотовине и војним униформама из
Првог светског рата, Александар Јоксимовић креирао
је моделе који су својом аутентичношћу освојили
наклоност захтевне париске модне сцене. Модерни
одевни предмети, мини, миди и макси хаљине, миди
сукње, звонасте панталоне, тунике, огртачи, мантилишињели, бунде, шубаре, дуге лаковане чизме... комбиновани су са исхекланим блузама, чарапама и капама,
који су асоцирали на панцире средњовековних витезова.
Израђени од традиционалних (кожа, крзно, ручно ткане
тканине) и модерних (тревира) материјала, оплемењени
су уметничким везом и металним детаљима који су,
такође, подсећали на одећу из прошлости. У колекцији
су биле заступљене само три боје: црна, сировобела
(боја небељене вуне) и љубичаста, омиљена креаторова
боја. Познавалац савремене моде и традиционалних
одевних форми, стваралац светског нивоа, Александар
Јоксимовић успео је да својом колекцијом искаже бунт
и борбеност младих генерација у тражењу друштвених
и личних слобода.
Након Париза Проклета Јерина приказана је и у
Београду чији провинцијални модни укус није могао да
сагледа све вредности ове Јоксимовићеве колекције.
Александар Јоксимовић (1933) завршио је Одсек за
текстил у Школи за примењену уметност у Новом Саду
1958. године. Каријеру је започео 1960. године у Заводу
за унапређење домаћинства да би 1964. године прешао
у Ценротекстил. Као слободан уметник деловао је
од 1987. године. Колекција Симонида (1967), прва
колекција југословенске високе моде на просторима

Due to the kindness of Mr. Aleksandar Joksimović the
collections of the Museum of Applied Art grew richer, in 2005
and 2008, in the sketches, drawings, photographs and slides
of models he created between 1967 and 1993. In addition,
there are the awards he won during his carrier, as well as the
press clippings that document his work from 1960 to 1977.
In addition, Mr. Joksimović donated to the Museum certain
pieces of clothing he himself wore between 1970 and 1995.
The couture collection for men and women titled The
Damned Jerina (Prokleta Jerina), made in Centrotextil and
The Leather and Textile Company Visoko, was represented
at the exhibition of Yugoslav business economy in Paris
in 1969. Inspired by the clothes from the damned times
of the Ottoman conquest of The Despotate of Serbia
and by the military uniforms from The World War One,
Aleksandar Joksimović designed the models which, with
their authenticity, won the demanding Paris fashion scene.
The modern apparel, such as mini, middy and maxi dresses,
bell trousers, tunics, cloaks, raincoats-overcoats, fur coats,
fur hats and high lacquer boots, etc., were combined with
crocheted blouses, stockings and caps in a way to resemble
the medieval knights’ hauberks. The apparel made of
traditional materials (such as leather, fur and hand-woven
fabrics) as well as of modern fabrics (such as trevira), was
further refined by artistic embroidery and metal details
which also reminded of garments of the past times. Only
three colors featured in the collection: black, off-white and
purple, the author’s favorite. An expert in the contemporary
fashion as well as in the traditional costume, Aleksandar
Joksimović managed to demonstrate, by his collection, the
rebelion and the fighting spirit of the young generations in
their quest for social and personal freedom.
After Paris, The Damned Jerina collection was shown
in Belgrade, but the provincial taste in fashion could not
grasp the value of this collection.
Aleksandar Joksimović (1933) graduated from Department for Textile at The School of the Applied Arts in Novi
Sad in 1958. He started his carrier in The Institute for
Improvement of Household, to start working in Centrotextil
in 1964. He has been a freelance artist ever since 1987.
The Simonida collection (1967) was the first widely
accepted couture collection in the former Yugoslavia,
and it was copied like no collection before. The Damned
Jerina collection brought him international recognition.

СФРЈ, Београд, 1969.
Александар Јоксимовић
папир, туш; црно-беле фотографије
скице: 29,6 х 21 cm; фотографије: 24 х 18, 3 cm (2) и 30, 5
х 20,5 cm (Elle Service Photo)
МПУ инв. бр. 23720, 23721, 23722
поклон аутора, 2005.

SFRJ, Belgrade, 1969
Aleksandar Joksimović
Paper, ink; black and white photographs
Sketches: 29.6 x 21 cm; photographs: 24 x 18.3 cm (2) and
30.5 x 20.5 cm (Elle Service Photo)
MAA Inv. No. 23720, 23721, 23722
Donation from the author, 2005.
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тадашње Југославије, била је широко прихваћена и
копирана као ниједна пре ни после ње. Колекција
Проклета Јерина (1969) донела му је и међународно
признање. Поред креирања ексклузивних женских
и мушких колекција, модног аксесоара, ручне и
машинске трикотаже, униформи, Јоксимовић је радио
и костиме за позориште и телевизију. Био је модни
уредник листа Базар (1965-1968) и коаутор књиге Мода
и ми (1976). Добитник је бројних домаћих и иностраних
награда и признања.

Alongside his exclusive couture designs for men and
women, accessories and handmade and industrial knitwear,
Joksimović created costumes for film and television as well.
He was the fashion editor of the Bazaar magazine (1965–
1968) and co-author of the book Fashion and Us (1976). He
received a number of domestic and international awards.

Литература: D. Dubois-Jallais, Une mode d’aujord’hui
qui se souvient d’hier, Elle, Paris, 27. 10. 1969, 158–161;
Л. Петровић Ћирић, Београд, мода? О, да, у: Београд
шездесетих година XX века, каталог изложбе, Музеј
града Београда, Београд 2003, 214; Д. Велимировић,
Александар Јоксимовић. Мода и идентитет, Београд
2008, 75–83.
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54. Марама са мотивом Аполо 8

54. Scarf with Apollo 8 Motif

Љубазношћу Вука и Огњена Ђуровића, Музеј примењене
уметности добио je део заоставштине њихове мајке
госпође Десе Томић-Ђуровић. Поклоњени предмети,
зидна таписерија, седам паноа, тридесет штампаних
тканина и свилена марама са мотивом Апола 8, заједно
са осам остварења која се већ налазе у Музеју, формирају
јединствену колекцију уметнице која је један од
зачетника и стваралаца изузетног значаја у уметности
текстила у Србији. Оригиналним ликовним изразом,
дело Десе Томић-Ђуровић привлачило је критичаре и
музејске стручњаке. Музеј примењене уметности колекционира њена дела од 1965. године. Као ретко који
стваралац у области текстила, освојила је и широку
публику ненавикнуту да у одевним тканинама или на
завесама у јавним просторима препозна уметничку
вредност и посебност стваралачке личности аутора(ке).
Током седме деценије XX века Деса Томић-Ђуровић
посветила се и истраживањима идеја оптичке уметности
и њене транспозиције у одевне и декоративне тканине.
Захваљујући њеном раду, Београђанке су благовремено
ухватиле корак са светском модном тенденцијом која је
оптичку игру геометријских мотива стављала у први план.
Мотив Аполо 8 инспирисан је напорима људи да закораче
Месецом. Након успеха посаде Апола 11. јула 1969. године
и њеног доласка у Београд неколико месеци касније,
Десин декоративни мотив постао је веома тражен. И сама
уметница га је посебно ценила. У њеној заоставштини сачувана је непорубљена свилена марама оштећених ивица
због рама у коме је годинама стајала и тако била излагана.
Поред оптичке уметности, лирска апстракција и
средњовековна уметност и писмо били су стална инспирација Десе Томић-Ђуровић.
Деса Томић-Ђуровић (1925–2008) похађала је уметничку школу Младена Јосића и сликарску радионицу
Јована Бијелића (1945–1948). Завршила је Академију
примењених уметности (одсек графике), Економски
факултет и апсолвирала је на Филозофском факултету. Каријеру је започела 1953. године као дизајнер
у Војвођанској индустрији свиле. До 1961. године
пројектовала је индустријски текстилни дизајн и за
друге фабрике, за Саву Ковачевић у Врбасу, Загребачку
индустрију свиле, Творпам у Загребу, Нонча Камишова
у Титовом Велесу, Текстилну индустрију Цазин, Стеван
Дукић у Земуну, као и за предузеће робних кућа Београд

Thanks to the kindness of Vuk and Ognjen Đurović, Museum
of Applied Art received one part of their mother’s, Mrs. Desa
Tomić-Đurović, legacy. The donated objects, a wall tapestry,
seven panels, thirty printed items made of fabric and a silk
scarf with motif of Apollo 8, together with eight works that
had already been in the Museum, form a unique collection
of the artist who is one of the pioneers and creators of
exceptional significance in textile art in Serbia. The works by
Desa Tomić-Đurović attracted critics and museum specialists
with their original pictorial expression. The Museum of
Applied Art has been collecting her work ever since 1965.
Desa Tomić-Đurović was among few artists working in
textile who won the attention of the public that was not
accustomed to recognizing artistic value and uniqueness of
a creative person of an artist in public spaces.
During the 1960’s, Desa Tomić-Đurović set to explore
the ideas of Op art and its transposition into apparel and
decorative fabric. It is thanks to her work that Belgrade
women managed to catch up with the international fashion
tendency that stressed the optical interplay between
geometric motifs. The Apollo 8 motif was inspired by the
human effort to step onto the surface on the Moon. After
the success of the Apollo 11’s crew in July 1969 and their
visit to Belgrade several months later, Desa’s decorative
motif became very popular. The artist herself cherished it;
in her legacy there is also an unhemed silk scarf, damaged
on the edges as it was mounted and was kept in the frame
and exhibited as such for years.
Beside Op art, constant inspiration to Desa TomicĐurović were the lyric abstraction and Medieval art and
letter design.
Desa Tomić-Đurović (1925–2008) attended the art school
of Mladen Josić and studio of Jovan Bijelić (1945–1948).
She graduated from Academy of Applied Arts (Department
of Graphics), Faculty of Economy, and attended Faculty
of Philosophy as well. She started her career in 1953, as
a designer in the Silk Industry of Vojvodina. Until 1961,
she worked on the industrial textile design for other
factories too, such as Sava Kovačević in Vrbas, Zagrebačka
industrija svile (Zagreb Silk Industry), Tvorpam in Zagreb,
Nonča Komišova in Titov Veles, Tekstilna industrija Cazin
(Textile Industry Cazin), Stevan Dukić in Zemun, as well as
for Robne kuće Beograd (Department Stores Belgrade) and
Centar za savremeno odevanje (Center for Contemporary

СФРЈ, Београд, 1969.,
Деса Томић-Ђуровић
свила; сериграфија,
69,5 cm x 64,5 cm
сигнирано д. д.: Деса Томић Ђуровић 69
МПУ инв. бр. 23723
поклон Вука и Огњена Ђуровића из Београда,
2010. година

SFRJ, Belgrade, 1969
Desa Tomić-Đurović
Silk, serigraphy
69.5 x 64.5 cm
Signed, bottom right: Desa Tomić-Đurović 69
MAA Inv. No. 23723
Donation from Vuk and Ognjen Đurović from Belgrade,
2010
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и за Центар за савремено одевање у Београду. Слободан
уметник постала је 1961. године, када је почела да
дизајнира дезене уникатних тканина намењених одевању, позоришним костимима, опремању ентеријера,
позоришној и телевизијској сценографији, као и таписерије. Излагала је у земљи и иностранству од 1953.
године. Од 1956. члан је УЛУПУДС-а. Добитница је
многих награда и признања.

Dressing) in Belgrade. She became freelancer in 1961 when
she started to create unique artistic designs of apparel
fabric, theatrical costumes, interior design, theater and
television scenography, as well as tapestries. She exhibited
in the country and abroad ever since 1953. She became a
member of ULUPUDS (The Association of Applied Arts
Artists and Designers of Serbia) in 1956. She was a laureate
of many prizes and awards.

Литература: Примењена уметност Србије 1965, каталог
изложбе, УЛУПУДС, Београд 1965; Салон примењених
уметности 1966, каталог изложбе, УЛУПУДС, Београд
1966; Деса Томић-Ђуровић, каталог изложбе, Циклус
портрети, Галерија примењених уметности, Београд
1969; Деса Томић-Ђуровић, каталог изложбе, Мала галерија уметничке колоније Ечка, Зрењанин 1970; П. Васић,
Примењена уметност у Србији 1900-1978. Пролегомена
за историју примењених уметности код нас, Београд
1981, 61; М. Теофановић, Савремена таписерија у Србији,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Београд
1983, 19; Л. Петровић-Ћирић, Београд, мода? О, да, у:
Београд шездесетих година XX века, каталог изложбе,
Музеј града Београда, Београд 2003, 212.

Literature: Primenjena umetnost Srbije 1965, exhibition
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Belgrade 1966; Desa Tomić-Đurović, exhibition catalogue,
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catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 1983, 19;
L. Petrović-Ćirić, Beograd, moda? O, da, in: Beograd
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55. E-mail Handkerchiefs (4)
55. Е-mail марамице (4)

СЦГ, Београд, 2005.
Снежана Скоко
памучна тканина; ручни и машински вез; урамљено
урамљено: 50 x 50 cm
МПУ инв. бр. 23488
откуп, 2008.
Иако је од 1995. године Снежана Скоко више пута
излагала у Музеју примењене уметности, Е-mail марамице први су њен рад увршћен 2008. године у
музејску колекцију савременог текстила. Настао је у
радионци одржаној у оквиру бијеналне међународне
манифестације уметности текстила Northern Fibеr 6 у
финском граду Тусула (Tuusula) 2005. године. У складу
са темом радионице, која је била посвећена односу жене/
мушкарца и технологије Wo(man) & Technology, уметница
је повезала идеју о комуникацији интернетом са готово
заборављеним марамицама које су некада коришћене
и у интерактивне сврхе. „Прије двадесет година сватко
је имао лијепу, изглачану и чисту памучну марамицу у
џепу, обично украшену извезеним иницијалима. Умјесто
тога, Нена Скоко пришила је e-mail адресе на њих! Који
сјајни судар!“ (Ивана Поднар). Надреално логичан судар
духовито подсећа да су истицање личног идентитета,
као и општење са другима, неке од основних потреба
и традиционалних и модерних друштава. Као и друга
остварења Снежане Скоко, Е-mail марамице успотављају
брзу комуникацију са посматрачем, без потребе за
додатним објашњењима уметничке намере.
Дела настала у радионици Northern Fibеr 6, као и ранија
остварења уметника-учесника, који су бирани по претходно
расписаном конкурсу, представљена су истог лета на
изложби у Уметничком музеју (Art Mуseуm) у Керави
(Kerava), граду надомак Хелсинкија. Након Финске Е-mail
марамице биле су излагане у Словачкој и у Београду.
Снежана Скоко (1960) дипломирала је 1984. и
магистрирала 1998. године на Факултету примењених
уметности у Београду, Одсек текстила. Усавршавала се
у Хелсинкију, Познању, Лондону и Њујорку. Од 1985.
године члан је УЛУПУДС-а, а од 1999. и УЛУС-а. Статус
самосталног уметника има од 1992, а звање истакнутог
уметника од 2005. године. Од прве самосталне изожбе,
1990. године у галерији Сингидунум до данас реализовала је тридесетак самосталних изложби, ауторских
пројеката и перформанса. Активна у повезивању и
продубљивању интеркултуралних контаката, учествовала је на осамдесетак домаћих и иностраних групних
изложби и у раду многих радионица. Године 2000.
основала је независну уметничку асоцијацију Пункт
за уметнички експеримент. Предаје на Академији лепих уметности и високој школи Мод’арт у Београду.
Добитница је већег броја домаћих и иностраних
награда и признања.

SCG, Belgrade, 2005
Snežana Skoko
Cotton fabric; hand and machine embroidery; mounted
Mounted: 50 x 50 cm
MAA Inv. No. 23488
Purchase, 2008
Although Snežana Skoko exhibited at the Museum
of Applied Art several times since 1995, the E-mail
Handkerchiefs were her first work that found its way,
in 2008, to the Museum collection of contemporary
textile. They were created in a workshop held within an
international biennial manifestation of textile art Northern
Fiber 6 in Tuusula, Finland, 2005. In accordance with
the theme of the workshop, Wo(man) & Technology, the
artist connected the idea of the Internet communication
with almost forgotten handkerchiefs that served, once
upon a time, an interactive purpose as well. “Twenty
years ago, everybody wore a pretty, pressed and clean
cotton handkerchief in the pocket, usually decorated with
embroidered initials. Instead, Nena Skoko sewn e-mail
addresses on them! What an encounter!” (Ivana Podnar).
This surrealistically logical encounter wittingly reminds
us that the imposition of the personal identity, as well as
the communication with others, are some of the essential
needs in both traditional and modern societies. Like
other Snežana Skoko’s creations, E-mail Handkerchiefs
communicate with the viewer instantly, with no need for
further explanations of the artistic will.
The works created in the workshop Northern Fiber 6, as
well as earlier works by the participating artists, who were
accepted at the competition, were presented during the
same Summer in an exhibition at Art Museum in Kerava,
near Helsinki. After Finland, E-mail Handkerchiefs were
exhibited in Slovakia and Belgrade.
Snežana Skoko (1960) graduated in 1984, and earned the
MFA in 1998, from the Faculty of Applied Arts in Belgrade,
Department of Textile. She attended specialized programs
in Helsinki, Poznan, London and New York. She has been
a member of ULUPUDS (The Association of Applied
Arts Artists and Designers of Serbia), ever since 1985,
and of ULUS (Association des Arts Plastiques de Serbie)
since 1999. She won the status of artist in 1992, and the
status of an exceptional artist in 2005. Since her first
exhibition in 1990, in the gallery Singidunum until today,
she held around thirty individual exhibitions, author
projects and performances. She has been an activist in
projects designed to connect and deepen the intercultural
contacts, she exhibited at about eighty group exhibitions
in the country and abroad and participated in a number
of workshops. In 2000, she founded an independent art
association Punkt za umetniički eksperiment (A Point for
an Art Experiment). She teaches at Academy of Fine Arts
and Mod’art in Belgrade. She won a number of prizes and
awards both in the country and abroad.
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Литература: I. Пондар, Другачији поглед Нене Скоко,
Пункт новине, бр. 1, Београд, јануар 2010, 61–62.

Literature: I. Podnar, Drugačiji pogled Nene Skoko = A
Different View by Nena Skoko, Punkt novine, No. 1,
Beograd, January 2010, 27–28.
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56. Таписерија Бик

56. Tapestry Bull

Музеј примењене уметности је 2008. године добио од
госпође Мире Сандић, уметнице чија су дела од раније
увршћена у колекцију савремене таписерије, три остварења: Бика (1974), Леду (1985) и Младост (1988).
У трагању за синтезом уметности и заната, модерног и
традиционалног преко медија таписерије учествовала је
и Мира Сандић, вајарка, позната по радовима у којима с
нежношћу и деликатношћу представља свет детињства
и ране младости. Подстакнута својим пријатељима
Оливером-Секом Галовић и Лазаром Вујаклијом, сликарима који су се успешно бавили и таписеријом, Мира
је почетком седамдесетих година почела да открива
могућности и ове уметничке дисциплине. „Таписеријом
си у свету боја, а скулптуром у свету облика – чаробно!“,
записала је Мира, уверена да „уметник има право да
отвара себи нове просторе, замисли и идеје и (да) то је
оно што га чини срећним, а другима доноси лепоту“
(Мира Сандић).
По картонима уметнице у новосадском Атељеу 61
израђено је десетине зидних таписерија невеликих
димензија. На њима су представљене стилизоване,
крхке девојачке фигуре као и животиње архитипске
симболике. Изведене јарким, чистим бојама и древном техником клечања, карактеристичном за народна
ткања, оне обликују бајколики свет којим таписерије
Мире Сандић зраче, будећи наду да је повратак у рајску
башту искона макар на трен могућ. Бик припада њеном
раном периоду бављења таписеријом и времену када су
јој пажњу све више заокупљале анималистичке теме.
Мира Сандић (1924) студирала је вајарство на Академији ликовних уметности у Београду (1950–1955).
Специјални течај – вајарски одсек магистарских
студија завршила је 1957. године код професора
Илије Коларевића. Од 1956. године члан је УЛУС-а.
Скулптуре, таписерије и радове у керамици излагала је
на четрдесетак самосталних и око сто педесет групних
изложби у земљи и иностранству. Добитница је многих
награда и признања.

In 2008, Museum of Applied Art received from Mrs.
Mira Sandic, the artist whose works already exist in the
collection of contemporary tapestry, three more: Bull
(1974), Leda (1985) and Youth (1988).
The sculptor Mira Sandić took part in the search for
the synthesis of arts and crafts, of the modern and the
traditional in the medium of tapestry. Mira Sandić is
known through her works in which she represents the
world of childhood and early youth with tenderness and
delicacy. Inspired by her friends, Olivera-Seka Galović
and Lazar Vujaklija, painters who successfully designed
tapestries as well, in early 1970’s Mira begun to discover
the possibilities of this art discipline. “With the tapestry,
one finds oneself in the world of colors, and with the
sculpture in the world of shapes – this is magical!”, Mira
wrote, convinced that “the artist has the right to open new
spaces, conceptions and ideas for him/her self, and (that)
this is what makes him/her happy, and what brings beauty
to others” (Mira Sandić).
To this artist’s designs, in the Atelier 61 in Novi Sad, there
were woven dozens of tapestries of smaller dimensions. On
them, there are representations of stylized fragile figures
of young girls, as well as animals that stand as symbols of
an archetype. In clear, full color and with an old technique
of “klečanje”, characteristic of folk weaving, they shape
a fairy-tale world that glows from the tapestries by Mira
Sandić, giving the hope that the return to the Heavenly
Garden is possible, if only for a moment. The Bull belongs
to her early period of tapestry work, when she was more
interested in the animalistic themes.
Mira Sandić (1924) studied sculpture at the Academy
of Fine Arts in Belgrade (1950-1955). She earned the MFA
degree in sculpture with Professor Ilija Kolarević in 1957.
She has been a member of ULUS (Association of Fine
Artists of Serbia) since 1956. She exhibited her sculptures,
tapestries and ceramic art at around forty individual and
some one hundred and fifty group exhibitions in the country
and abroad. She won numerous prizes and awards.

СФРЈ, Београд / Нови Сад, 1974.
Мира Сандић
вуна; клечање; изведено у Атељеу
61 у Новом Саду
60 x 92,5 cm
сигнирано г. д.: МС,
сигнирано д. л.: А61
МПУ инв. бр. 23502,
поклон аутора, 2008.

SFRJ, Belgrade/Novi Sad, 1974
Mira Sandić
Wool; klečanje (old technique of weaving); created in Atelje
61 (Studio 61) in Novi Sad
60 x 92.5 cm
Signed, top right: MS
Signed, bottom left: A61
MAA Inv. No. 23502
Donation from the author, 2008
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57. Фотографија Портрет уметника Боре Иљовског

57. Photography The Portrait of the Artist Bora Iljovski

Фотограф Раде Милисављевић (1921) током каријере
дуге више од 60 година урадио je велики број портрета,
међу којима су доминантни портрети уметника. Портрет уметника Боре Иљовског Милисављевић је урадио 1973. године, када се Иљовски налазио на почетку
успешне сликарске каријере. Уметник је представљен у
првом плану композиције, испред лушне нише фасаде
једне зграде. Фотографија је поклоњена Музеју након
самосталне изложбе која је одржана крајем 2009. године у оквиру Салона савремене примењене уметности.
Раде Милисављевић је више пута ишао на студијска
путовања широм света. Током седамдесетих година
прошлог века путовао је у Индију и на Тибет где је урадио портрете локалних мештана и свештеника разних
религија. Поетика фотографије Портрет уметника Боре Иљовског припада овом периоду Милисављевићевог
стваралаштва, у коме се његов документаристички приступ спаја са лирским елементима поетике уметника
или предела у којима прави фотографије.

The photographer Rade Milisavljević (1921) shot a large
number of portraits during his more than sixty-years-long
career. Among them, as dominant, stand the portraits of
artists. Milisavljević made The Portrait of the Artist Bora
Iljovski in 1973, when Iljovski was at the very beginning
of his career that turned out to be a successful one. He
is represented in the first plane of the composition, in
front of an arched niche of a facade of a building. The
photography was donated to the Museum after the oneman show held at the end of 2009 within the Salon of
Contemporary Applied Arts.
Rade Milisavljević took study tours all around the world.
During 1970’s, he traveled to India and Tibet where he made
portraits of ordinary local people as well as portraits of
priests of various religions. The poetics of the photography
The Portrait of the Artist Bora Iljovski belongs to this period
in Milisavljević’s opus, in which his documentary approach
merged with lyrical elements of the poetics of artists or
landscapes in which he shot the photos.

Литература: С. Петровић, Раде Милисављевић – испред и
иза апарата, у: Раде Милисављевић – фотографије 1950–
2009, каталог изложбе, Музеј примењене уметности,
Београд 2009, 4–9.

Literature: S. Petrović, Rade Milisavljević – ispred i iza
aparata, in: Rade Milisavljević – fotografije 1950–2009 =
photographs 1959-2009, exhibition catalogue, Museum of
Applied Art, Belgrade 2009, 4–9.
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СФРЈ, Београд, 1973.
Раде Милисављевић
фотографија на алуминијуму
50 x 50 cm
МПУ инв. бр. 23725
поклон аутора, 2009.

SFRJ, Belgrade, 1973
Rade Milisavljević
Photography on aluminum
50 x 50 cm
MAA Inv. No. 23725
Donation from the author, 2009
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58. Илустрација за књигу Домовина
Велимира Милошевића

58. Illustration for the Book “Domovina” (Homeland)
by Velimir Milošević

Илустрација за књигу Ђурђевак
Прежихова Воранца

Illustration for the Book “Đurđevak” (Lily of the Valley)
by Prežihov Voranc

Илустрација за књигу Звездане баладе
Мире Алечковић

Illustration for the Book “Zvezdane balade” (Starry
Ballads) by Mira Alečković

Илустрација за књигу Алиса у земљи чуда
Луиса Керола

Illustration for the Book “Alisa u zemlji čuda” (Alice in
Wonderland) by Lewis Carroll

Илустрације Иде Ћирић, урађене за књиге домаћих и
страних писаца, откупљене су од Идиног сина Растка
Ћирића након изложбе Ида Ћирић – илустрације која jе
одржана у Музеју примењене уметности од 12. фебруара до
10. марта 2009. године. Пошто је изложба одржана у оквиру
Салона савремене примењене уметности, по правилима
Салона, илустрација за књигу Домовина Велимира Милошевића поклон је Растка Ћирића, аутора изложбе, док
је осталих седам илустрација откупљено. Илустрација за
књигу Домовина садржи колористички приступ који је у
то време Ида неговала. Композиција садржи велики број
разигране деце. Овај постмодернички начин формирања
цртежа представља врхунац стваралаштва Иде Ћирић.
Она наступа као први аутор илустрација за књиге за
децу који одступа од класичног наратива и дозвољава
композицији цртежа да доминира над текстом. На осталим
илустрацијама, откупљеним од Растка Ћирића, примећује
се графички приступ којим се Ида Ћирић сврстава међу
најбоље графичаре у историји српске илустрације.

The illustrations by Ida Ćirić created for the books of the
local and international writers were purchased from Ida’s son
Rastko Ćiric after the exhibition Ida Ćirić – Illustrations held
at the Museum of Applied Art from February 12 to March
10, 2009. As the Exhibition was organized within the Salon of
Contemporary Applied Arts, and according to its propositions,
the author of the exhibition Rastko Ćirić donated the
illustration for the book Domovina (Homeland) by Velimir
Milošević, while other seven illustrations were purchased
by the Museum. The illustration for this book contains
coloristic approach characteristic of Ida Ćirić at the time.
The composition features a large number of children playing.
The postmodernist drawing represents the paramount of Ida
Ćirić’s opus. She was the first author of the illustrations for
children’s books who steps away from the classical narrative,
allowing the composition to dominate the text. In her other
illustrations, purchased from Rastko Ćirić, apparent is the
graphic approach which places Ida Ćirić among the best
graphic artists in the history of Serbian illustration.

СФРЈ, Београд, 1978.
Ида Ћирић
фломастери у боји и туш на хартији
36 x 57,5 cm
МПУ инв. бр. 23710
поклон Растка Ћирића из Београда, 2009.

СФРЈ, Београд, 1979.
Ида Ћирић
туш на хартији
26,5 х 18 cm
МПУ инв. бр. 23712
откуп, 2009.

Ида Ћирић
СФРЈ, Београд, 1979.
туш на хартији
26,5 х 18 cm
МПУ инв. бр. 23713
откуп, 2009.

Ида Ћирић
СФРЈ, Београд, 1986.
туш на хартији
31,5 х 21 cm
МПУ инв. бр. 23711
откуп, 2009.

SFRJ, Belgrade, 1978
Ida Ćirić
Color felt pen and ink on paper
36 x 57.5 cm
MAA Inv. No. 23710
Donation from Rastko Ćirić from Belgrade, 2009

SFRJ, Belgrade, 1979
Ida Ćirić
Ink on paper
26.5 x 18 cm
MAA Inv. No. 23712
Purchase, 2009

SFRJ, Belgrade, 1979
Ida Ćirić
Ink on paper
26.5 x 18 cm
MAA Inv. No. 23713
Purchase, 2009

SFRJ, Belgrade, 1986
Ida Ćirić
Ink on paper
31.5 x 21 cm
MAA Inv. No. 23711
Purchase, 2009
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59. Илустрација за књигу Гуливер међу Лилипутанцима

59. Illustrations for the Book Gulliver among the Lilliputians

Илустрације за књигу Гуливер међу Лилипутанцима
коју је приредио Дане Зајц по роману Гуливерова
путивања Џонатана Свифта, врхунска су остварења карикатуристе и илустратора Душана Петричића (рођен 1946, Земун). Петричићеве илустрације су
удахнуле нови ликовни живот чувеном Свифтовом
делу, а његов допринос видљив је у хумору, сенчењу,
специфично дефинисаним контурама и храброј употреби разних комплементарних боја. Ове особине су
највише заступљене на илустрацији објављеној на
страницама 8 и 9, где се Лилипутанци спремају да муче
Гуливера. Композиција рада, односи међу ликовима
и њихове емоције (Гуливерова шака изражава његову
немоћ, али и жељу да се помогне Лилипутанцима) у
складно спојеним комплементарним бојама доносе
нам Петричића на врхунцу креативног стваралаштва у
области илустрације дечијих књига.

Illustrations for the book Gulliver among the Lilliputians,
which Dane Zajc edited after Jonathan Swift’s novel,
represent masterpieces of the illustrator and caricaturist
Dušan Petričić (1946, Zemun). Illustrations of Petričić
imbued new visual life to the famous work of Swift’s and
his contribution is evident in the humour, shadowing,
specifically defined outlines and in the daring use of
different complementary colours. These characteristics
are best noticeable in the illustration on the pages 8–9
portraying Lilliputians getting ready to “torture” Gulliver.
The composition, relation between the characters and their
emotions (Gulliver’s fist expresses both his powerlessness
and his wish to help the Lilliputians) through harmoniously
combined complementary colours represent the pinnacle
of Petričić’s creativity in illustrating books for children.

СФРЈ, Београд, 1987.
Душан Петричић
oловка, еколин
35,8 x 51,5 cm
МПУ инв. бр. 23564
откуп, 2008.

SFRJ, Belgrade, 1987
Dušan Petričić
Pencil, ecolin
35.8 x 51.5 cm
MAA Inv. No. 23564
Purchase, 2008

Литература: Д. Петричић, Гуливер међу Лилипутанцима,
Љубљана 1987, 8–9; С. Јовановић, Аутобиографика
Душана Петричића, у: Ретроспективна изложба Душана
Петричића – aутобиографика, каталог изложбе, Музеј
примењене уметности, Београд 2008, 11–23.
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Retrospective Exhibition of Dušan Petričić – autobiographic,
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60. Фотографија Повратак на исток – рецесија

60. Photograph Return to the East – Recession

Дело Повратак на исток – рецесија припада циклусу
колажа које аутор посвећује урбаној тематици и ботаничким записима нетакнуте природе. Фотоколажи
настали у периоду од 1999. до 2003. године потврђују
да се аутор придржава свог већ одавно присутног,
експерименталног метода у фотографији, али и ауторске спремности на нова иконографска решења у својим
делима – на увођење новог вокабулара симбола –
идејног тринома: рађања, буђења и нестајања.
Ово дело по својој садржини припада уметничким
творевинама које се искључиво баве егзистенцијалистичким проседеом, темом застрашујећег упозорења о
убрзаном ходу технологизације савременог света, као и
све присутнијем осећању друштене отуђености човека
модерног доба. Идеју нестајања и свеопште деструкције аутор спроводи применом апстрактних решења
и потенцирањем постепеног процеса декомпозиције
чврстог сферног тела, од момента њеног настајања до
кулминантног тренутка њеног потпуног распада. Мотив
кугле није усамљен у иконографији аутора. Сферна тела
аутор примењује у својим апстрактним фотографијама
квадрата са оптичком дисторзијом, насталих крајем
седамдсетих година прошлог века.
Технички посматрано, М. Ловрић користи већ
испробане методе колажне технике с краја седамдесетих.
Поред основног мотива примењује хоризонтални низ
трака, које симултано понавља у оквиру једне аутономне
визуелне целине. У колажу Повратак на исток – рецесија
раскошним колоритом (кобалт плава, цинобер црвена и
златна боја) аутор подстиче сећања на боје са фресака
једне давно нестале цивилазиције – Византије.
Музеј примењене уметности наградио је ово дело
откупном наградом на 32. Мајском салону 2000.
године, и тиме значајно употпунио фундус савремне
фотографије, као и колекцију фотографија Мирка
Ловрића која се сматра једном од најцеловитијих у
нашој земљи. Фотоколаж Повратак на исток – рецесија
изложен је на самосталној изложби уметника у Музеју
примењене уметности, јуна 2005.
Мирко Ловрић рођен је 1935. године. На Одсеку за
уметничку фотографију Школе за примјењену умјетност
у Загребу дипломира 1956. Године 1957. постаје члан
УЛУПУДУС-а, а 1961 диломира на Филозофском факултету
у Београду – Катедра за историју уметности. Године 1972.
прелази у статус слободног уметника, а од 1992. године
оснивач је и дугогодишњи председник Националног
центра за фотографију у Београду. Добитник је многих
значајних награда од којих су најважније: 2 награда на

The photograph Return to the East – Recession is part of a
series of collages, which the artist dedicates to urban matters
and botanical observations on a pristine environment.
The photographs were made between 1999 and 2003 and
testify to the artist’s continued adherence to his long since
adopted experimental method in photography, but also to
his readiness to incorporate new ideas in his work – like
introducing a new vocabulary of symbols to illustrate the
old triangle: birth, awakening, disappearing.
In content, this work belongs to those that exclusively deal
with the existentialist process, a horrendously menacing
theme in our modern world of accelerated technology and
the increasing feeling contemporary man has of social
alienation. The idea of disappearance and overall destruction
is conveyed by the artist through the abstract presentation
and gradual decomposition of a solid spherical body from the
moment it comes into being to the moment of culmination
when it completely disintegrates. The idea of the sphere is
not new to this artist. He uses it in his abstract photographs
of optically distorted squares from the end of the 1970s.
From the technical viewpoint, M. Lovrić is using familiar
and proven methods of collage from the late Seventies. Beside
the basic motif, he employs a horizontal series of lines, which
are repeated simultaneously within the framework of an
autonomous visual entity. In his collage Return to the East
– Recession the artist applies bright colours (cobalt blue,
vermillion, and gold) and thus arouses memories of the
coloured frescoes of a lost civilisation – Byzantium.
The Museum of Applied Art rewarded this work by
buying it up at the 32nd May Salon in 2000 and by doing
so, increased the holdings of modern photography and also
the collection of works by Mirko Lovrić which is considered
to be one of the most complete in Serbia. The photocollage
Return to the East – Recession was shown at a one-man show
by the artist in the Museum of Applied Art in June 2005.
Mirko Lovrić (born in 1935) graduated in 1956 from
the Department of Art Photography of the School of
Applied Art in Zagreb. In 1957, he became a member of
ULUPUDS, and in 1961 graduated from the Department
of Art History at the Faculty of Philosophy in Belgrade. In
1972 he became a freelance artist and in 1992 he founded
Belgrade’s National Centre of Photography, over which he
presided for many years. He has won numerous awards
including: second prize at the Biennial Exhibition of
Photographic Art in Antwerp, 1958; the Purchase Prize of
the Museum of Applied Art at the October and May Salons
in 1969 and 2000, respectively; plaques and prizes for his
life’s work from ULUPUDS in 1973, 1979, and 1996; and

СРЈ, Београд, 2000.
Мирко Ловрић
фотоколаж у боји, 68 х 68 cm
МПУ инв. бр. 21494
Oткуп, 2000.

SRJ, Belgrade, 2000
Mirko Lovrić
Coloured photograph, 68 x 68 cm
MAA Inv. No. 21494
Purchase, 2002
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Бијеналу фотографске уметности у Антверпену, 1958;
Откупне награде Музеја примењене уметности на
Октобарском и Мајском Салону, 1969 и 2000; Плакете
и Награда за животно дело УЛПУДУС-а, 1973, 1979. и
1996; Награда за животно дело Националног центра
за фотографију у Београду, 2002. Учесник је многих
самосталних и групних изложби у земљи и иностранству.
Литература: Мирко Ловрић, каталог изложбе, Галерија
графички колектив, Београд 1973; Негатив + Позитив,
каталог изложбе, Музеј савремене уметности, Београд 1979;
Мирко Ловрић – ретроспектива, каталог изложбе, Музеј
савремене уметности, Београд 1998; З. Павловић, Чудесни
свет фотографије – о изложби и опусу Мирка Ловрића,
Књижевност, бр. 3–4, Београд 1999; М. П. Раић, Сага у
фотографији Мирка Ловрића, у: Интроспекција, каталог
изложбе, Музеј примењене уметности, Београд 2005.

an award for his life’s work from the National Centre of
Photography in Belgrade, 2002. He has taken part in many
solo and group exhibitions at home and abroad.
Literature: Mirko Lovrić, exhibition catalogue, Galerija
Grafički kolektiv, Belgrade 1973; Negative+Positive,
exhibition catalogue, Museum of Contemporary Art,
Belgrade 1979; Mirko Lovrić – retrospektiva, exhibition
catalogue, Museum of Contemporary Art, Belgrade 1998; Z.
Pavlović, Čudesni svet fotografije – o izložbi i opusu Mirka
Lovrića, Književnost, No. 3, Belgrade 1999; M. P. Raić, Saga
u fotografiji Mirka Lovrića, in: Mirko Lovrić – Introspekcija
= Introspection, exhibition catalogue, Museum of Applied
Art, Belgrade 2005.
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Преузето из: 55 година Музеја примењене уметности
1950–2005, Београд 2005, 206–207.
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61. Стрип-табла Бич божји

СРЈ–СЦГ, Београд, 2000–2005.
Алекса Гајић
издавач Солеј, Тулон, Француска
комбинована техника (фломастер, акварел, дрвене
боје)
60 х 45,7 cm
МПУ инв. бр. 22498
поклон аутора, 2005.
Стрип Бич божји (Le Fléau des dieux) илустратора
Алексе Гајића предстваља популарно штиво и по свом
садржају припада актуелном жанру псеудоистријског
романа и научне фантастике. Алексa Гајић прихватио
је изазов захтевног сценарија француске списатељице
Валери Манжен (Valérie Mangin) и у петотомном серијалу, илустрацијом пропратио футуристичку причу о
сукобу римске империје и хунских варвара, који се у
стварности догодио у V веку наше ере, а у стрипу десет
хиљада година касније.
Стрип-табла, детаљ из овог петотомног С.ф. серијала
одликује посебна снага цртежа, тачније, видни потенцијал
аутора у достизању високог квалитета оригиналног
графичког израза. Ова последња римско-хунска ратна
епопеја пружила је могућност аутору да кроз представу
монументалних галактичких борби искаже виртуозност
у цртежу. Њихова снага и величанствена атмосфера
потиче од раскошно осмишљених призор-поља, која
просторно заузимају површину читавих табли. Аутор
испуњава очекиване захтеве нових стандарда у стрипу:
поред успешно спроведене нарације у оквиру раскошно
осмишњених композиција, вешто ствара драматичну
атмосферу уз максималну психологизацију ликова. Током
петогодишњег рада на овом популарном серијалу Гајић
усавршава свој цртеж, који је иначе стилски оријентисан
ка реалистичкој фигурацији. Овај рад поклон је аутора
са самосталне изложбе у Музеју примењене уметости,
одржане у току јуна месеца 2005. године.
Алекса Гајић дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду 1998. године, у класи проф.
Растка Ћирића са колор-стрип албумом Технотајз
(Tehnotise). Од 1996. године ради као стални сарадник
Политикиног забавника. Од 2000. године ради за
издавачку кућу Солеј, Француска, на илустровању
албума Бич божји. У СЦГ је током последњих година
илустровао више књига и часописа у сарадњи са многим
издавачима и дизјан-студијима. Значајне резултате
постиже бавећи се графички дизајном. Учесник је три
самосталне и више колективних изложби. Добитник
је многих значајних награда: Златна кацига, Фестивал
карикатуре, Ниш, 1998; Награда Политикиног
забавника, 41. Златно перо, Галерија Прогрес, Београд,
2001; Награда на 43. Златном перу, Галерија Прогрес,
Београд, 2004.

61. Comic strip Le Fléau des Dieux

published by Soleil, Toulon, France.
SRJ, Belgrade 2000–2005
Aleksa Gajić
Combined technique (coloured pens. aquarelle, coloured pencils)
60 x 45.7cm
MAA Inv. No.22498
Donation from the author, 2005
The comic strip Le Fléau des Dieux (The Scourge of God) by
illustrator Aleksa Gajić, with its popular content, belongs
to the contemporary genre of pseudo-historical novel and
science fiction. Aleksa Gajić took up the challenge of a
difficult film script by French writer Valérie Mangin and
through a five-minute serial illustrated this futuristic story
about the fight between the Roman Empire and the barbaric
Huns, which actually did take place in the 5th century A. D.,
but in comic strip form 10,000 years later.
This length of comic strip, taken from the five-minute sci-fi
serial, is marked by the enormous power of the drawing and
the artist’s potential for high quality in his original graphic
style. This last epic struggle between the Romans and the
Huns gave the artist the chance to show off his virtuosity
as a draughtsman through his portrayal of monumental
galactic battles. His strength and the wonderful atmoshpere
he creates derive from a richly inventive succession of
scenes that take up the entire space on the picture boards.
The artist meets all the expectations of new comic strip
standards: besides a successful narrative told within the
framework of composition with a wealth of detail, he
skilfully creates a dramatic atmosphere while lending the
characters maximum psychological depth. In the five years
that he worked on this popular serial, Gajić perfected his
drawing technique, which anyway leant towards realistic
figuration. This item is a gift from the artist from his oneman show at the Museum of Applied Art in June 2005.
Aleksa Gajić graduated from the in Belgrade in 1998. He
studied under professor Rastko Ćirić and his diploma piece
was a colour comic strip album called Technotise. From
1996 he worked as a full-time associate of the eminent
children’s magazine Politikin Zabavnik, and since 2000
he has been employed with the French publisher Soleil,
engaged on the illustrated album Le Fléau des Dieux. In
SCG, over the past years he has illustrated a number of
books and magazines for many publishers and design
studios. He is achieving excellent results in the field of
graphic design. He has participated in three solo and
many more group exhibitions. He has received important
awards: the Golden Helmet, at the Festival of Caricature in
Niš 1998; the Politikin Zabavnik prize, at the 41st Golden
Pen competition at the Progres gallery, Belgrade 2001; an
award at the 43rd Golden Pen competition at the Progres
gallery, Belgrade 2004.
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Literature: A. Manić, Alternativa u prvom planu, Glas
javnosti, Belgrade, February, 3rd 2002; T. Strauss, Die Geissel
der Götter, Magic Attack, Luxembourg, April 2002; A.
Manić, Strip art, exhibition catalogue, Dom kulture Čačak,
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62. Давид Розенблов

Израел, Тел Авив, 2002.
Рели Аврахами (Reli Avrahami)
из серије колор фотографија Продавци цвећа
61,5 x 58 cm
МПУ инв. бр. 23563
откуп, 2008.

62. David Rosenblov

Israel, Tel Aviv, 2002
Reli Avrahami
From the series of colour photographs Flower Sellers
61.5 x 58 cm
MAA Inv. No. 23563
Purchase, 2008

Откупна награда Музеја примењене уметности за рад
приказан на изложби Уметник грађанин – Уметница
грађанка 49. Октобарског салона додељена је Рели
Аврахами (рођена 1960. у Бер Шеви, живи и ради у Тел
Авиву, Израел), за дело Давид Розенблов, фотографију
из серијe Продавци цвећа.
Жири МПУ, у саставу: Бојана Поповић, Биљана
Вукотић, Јелена Пераћ и Слободан Јовановић, оценио је да радови Рели Аврахами на најбољи начин
представљају естетске тежње савремене „уметности
у контексту“. Израелска уметница је фотографисала
малолетне имигранте из источноевропских земаља
који током ноћи продају цвеће на улицама Тел
Авива. Иако невидљиви, ови млади људи својим радом
прехрањују породице које су дошле у Израел из још
горих економских прилика. Концепција кустоса Бојане
Пејић, уметничке директорке 49. Октобарског салона,
базирала се на представљању контекстуалне уметничке
праксе. Начин обраде теме и квалитет in situ урађених
фотографија Рели Аврахами сврстава ове радове међу
најзначајније примере тзв. уметности у контексту, тј.
уметности која преиспитује моделе визуелне репрезентације савремених друштвених односа.

The Museum of Applied Art in Belgrade awarded David
Rosenblov, a photograph from the Flower Sellers series the
work of Reli Avrahami, which was exhibited at the 49 edition
of the October Salon titled Artist Citizen. Reli Avrahami
(1960, Be’er Sheva) lives and works in Tel Aviv, Israel.
The jury, whose members were Bojana Popović, Biljana
Vukotić, Jelena Perać and Slobodan Jovanović, assessed
that works of Reli Avrahami were the best representatives
of the aesthetic pursuits of contemporary “contextual art”.
The Israeli artist photographed teen-age immigrants from
East European countries at night while selling flowers in
the streets of Tel Aviv. Although “invisible” these young
people support their families who came to Israel leaving
behind them even worse economic conditions. Bojana
Pejić, curator and art director of the 49th October Salon
based her concept of the exhibition upon representing
contextual art practices. Thematic expression and high
quality of “in situ” photographs of Reli Avrahami rank
them among the most significant examples of the socalled contextual art, i.e. art which reassesses models of
visual representation of contemporary social relations.

С. Ј.
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63. New “Cooks”

SCG/The Republic of Serbia, Belgrade, 2003 and 2007
Production: Škart Group
Verses and embroidery: Lenka Zelenović and Brigita
Međo
Textile, embroidery
53 x 67 cm
MAA Inv. No. 23709
Purchase, 2007

63. Нове куварице

СЦГ/Република Србија, Београд, 2003. и 2007.
продукција: Група Шкарт
стихови и вез: Ленка Зеленовић и Бригита Међо
вез на тканини
53 x 67 цм
МПУ, инв. бр. 23709
откуп, 2007.
Током протеклих десет година Група Шкарт, у
сарадњи са Удружењем самохраних мајки из Земуна и
другим организацијама из Србије, учествује у про-јекту
прављења нових куварица, традиционалног веза са
савременим стиховима. Куварице Групе Шкарт представљене су 2007. године на 48. Октобарском салону,
када су добиле главну награду Октобарског салона и
откупну награду Музеја примењене уметности.
Од шест откупљених радова, на двема куварицама
може се уочити разлика у приступу Бригите Међо и
Ленке Зеленовић, домаћица из Зрењанина и Београда,
које су их извезле осмисливши стихове. Бригитин
цртеж на куварици Од шпорета компјутер јој дражи,
шта у њему домаћица тражи? (2007) карикатуралан је, а
нагласак је на детаљима који су део животног амбијента
савремене домаћице. С друге стране, Ленка Зеленовић
у куварици У фабрици мук, на улици хук (2003) наратив
своди на основне елементе, чиме упућује на тренутни
степен незапослености у српском друштву и која је
последица свега тога.

During the past ten years, Škart Group, in cooperation
with Association of Single Mothers from Zemun and other
organizations from Serbia, has been engaged in a project of
making of new “cooks”, the traditional kind of embroidery
(textile household items, usually with moralizing and
didactic content) with contemporary verses. The “cooks”
by Škart Group were exhibited at 48th October Salon in
2007, winning the Grand Prix of the Salon and the purchase
award by Museum of Applied Art.
Two works, out of six that were purchased, feature a
remarkable difference in approach; these are by Brigita
Međo and Lenka Zelenović, housewives from Zrenjanin and
Belgrade, who embroidered the cooks and conceived their
verses. Brigita’s drawing of the cook Od šporeta komjputer
joj draži, šta u njemu domaćica traži? (The computer dearer
than the stove, what does the hostess search in it for?, 2007)
is caricatural, and the emphasis is on details that form
part of the living ambient of a contemporary housewife.
On the other hand, Lenka Zelenović in her cook U fabrici
muk, na ulici huk (Dead silence in the plant, roaring in the
street, 2003) reduces her narrative to the basic elements,
pointing to the actual level of unemployment in Serbian
society and its consequences.

Литература: Л. Хеђи, С. Јањић, Микронаративи, каталог
изложбе, Културни центар Београд, Београд 2007.

Literature: L. Heđi, S. Janjić, Mikronarativi, exhibition
catalogue, Belgrade Cultural Center, Belgrade 2007.
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64. White Vessel

SFRJ, Belgrade, 1976
Branislav Stajević
Stoneware
47 x 21 cm
MPU Inv. No. 23477
Purchase, 2007

64. Бела посуда

СФРЈ, Београд, 1976.
Бранислав Стајевић
каменина
47 x 21 cm
МПУ инв. бр. 23477
откуп, 2007.
Посуда је израђена на витлу и припада циклусу посуда великих димензија које превазилазе употребну
вредност предмета. Снажан креативни израз Бранислав Стајевић постиже минималном употребом боје и
успостављањем хармоничног односа између глазуре и
фактуре самог предмета.
Нови приступ керамичком материјалу у радовима
Бранислава Стајевића допринео је процесу настанка и развоја савременог третмана ликовних и естетских вредности у
посудној керамици на нашем уметничком простору.
Рад је награђен другом наградом на Tрећем тријеналу
југословенске керамике 1977. године. Музеј је откупио
експонат од аутора 2007. ради допуне колекција за
ретроспективну изложбу савремене уметничке керамике која је одржана у оквиру Тринаестог тријенала
керамике 2009. године.
Бранислав Стајевић рођен је у Београду 1936. године.
Дипломирао је 1964. на Академији примењених уметности у Београду на Одсеку за керамички дизајн. Од
1965. године члан је керамичке секције УЛУПУДС-а.
Био је професор на Факултету примењених уметности
на одсеку за посудну керамику од 1975. до 2002. године.
Добитник је бројних признања и награда. Приредио је
четрнаест самосталних и учествовао на више од двеста
групних жирираних изложби у земљи и иностранству.
Живи и ради у Београду.

The vessel was made on potters’ wheel and belongs to a
cycle of vessels of large dimensions that surpass its utility.
Branislav Stajević achieved a strong creative expression
with a minimal use of color and establishing the harmonic
relationship between glaze and the feature of the surface
of the object itself.
The new approach to the ceramic material in the works of
Branislav Stajević contributed to the process of creation and
development of the contemporary treatment of pictorial and
aesthetic values of vessel ceramic in our artistic environment.
The work was awarded with second prize at 13th Triennial
of Yugoslav Ceramic in 1977. The Museum purchased this
exhibit from the author in 2007 in order to complete the
collection for the retrospective exhibition of contemporary
art ceramic held within 13th Ceramics Triennial in 2009.
Branislav Stajević was born in Belgrade in 1936. He
graduated from Academy of Applied Art in Belgrade at the
Department of Ceramic Design in 1964. He is a member
of ceramic section of ULUPUDS (The Association of
Applied Arts Artists and Designers of Serbia) since 1965.
He taught vessel ceramics at Faculty of Applied Arts from
1975 to 2002, and is the laureate of numerous awards and
prizes. He organized fourteen individual exhibitions and
participated in more than 200 juried group exhibitions in
the country and abroad. He lives and works in Belgrade.

Литература: С. Исаковић, Савремена керамика у Србији,
Београд 1988, 44; С. Бошњак, Пола века с глином, каталог
изложбе, Ликовна галерија културног центра, Београд
1995, 18; Б. Вукотић, Ретроспективна изложба савремене
уметничке керамике из колекције Музеја примењене
уметности, у: 13. тријенале керамике, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Ликовни сусрет, Београд
– Суботица 2009, 71–80.

Literature: S. Isaković, Savremena keramika u Srbiji,
Belgrade 1988, 44; S. Bošnjak, Pola veka s glinom, exhibition
catalogue, Likovna galerija kulturnog centra, Belgrade
1995, 18; B. Vukotić, Retrospektivna izložba savremene
umetničke keramike iz kolekcije Muzeja primenjene
umetnosti = Retrospective Exhibition of Contemporary
Ceramic Art from the Collection of Museum of Applied
Art, in: 13. trijenale keramike = 13th Ceramics Triennial,
exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Likovni
susret, Belgrade – Subotica, 2009, 71–80.
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65. Teapot from the Cycle One Summer Day

65. Чајник из циклуса Један летњи дан

SFRJ, Belgrade, 1985
Mirjana Isaković
Soft stoneware
h 55 cm
MAA Inv. No. 23472
Purchase, 2008

СФРЈ, Београд, 1985.
Мирјана Исаковић
мека каменина
h 55 cm
МПУ инв. бр. 23472
откуп, 2008.

Чајник припада циклусу Један летњи дан Мирјане
Исаковић, у којем је посуда основно полазиште за
стварање различитих скулпторских форми. Својим
ликовним, стилским и естетским вредностима предмет
представља драгоцен пример поп-артистичких истраживања и коришћења нових технолошких достигнућа
у стваралаштву Мирјане Исаковић, насталих средином
осме деценије XX века.
Рад је награђен Великом наградом на Шестом тријеналу
југословенске керамике 1986. године. Музеј је откупио
експонат од аутора 2008. године ради допуне колекције за
ретроспективну изложбу савремене уметничке керамике
Музеја примењене уметности, одржане у оквиру Тринаестог тријенала керамике 2009. године.
Мирјана Исаковић рођена је у селу Бања код
Аранђеловца 1936. године. Дипломирала је на
Академији примењених уметности у Београду 1963. Исте
године постаје члан керамичке секције УЛУПУДС-а. Од
1972. водила је атеље за уникатну керамику на Катедри за керамику и стакло. У периоду од 1981. до 2002.
године била је професор на београдском Факултету
примење-них уметности, Одсек за уникатну керамику.
Добитница је седамнаест признања и награда. Приредила је дванаест самосталних и више од 150 групних
жирираних изложби у Србији и иностранству. Живи и
ради у Београду.

The teapot belongs to the cycle One Summer Day by
Mirjana Isaković, in which a vessel features as the starting
point for the creation of various sculptural forms. With
its pictorial, stylistic and aesthetic values this object
represents a precious example of Pop-Art experiments as
well as the application of new technology in the opus of
Mirjana Isaković, created in the mid 1980’s.
The work was awarded with the Grand Prix at VI Triennial
of Yugoslav Ceramics in 1986. The Museum purchased it
from the author in 2008 in order to complete the collection
for the retrospective exhibition of contemporary art
ceramics at Museum of Applied Art, organized within the
13th Ceramics Triennial in 2009.
Mirjana Isaković was born in Banja, near Aranđelovac,
in 1936. She graduated from Academy of Applied Arts in
Belgrade in 1963. She became a member of the ceramic
section of ULUPUDS (The Association of Applied Arts
Artists and Designers of Serbia) in the same year. She
served as the chair of the Studio for Art Ceramics at the
Department of Ceramics and Glass since 1972. Between
1981 and 2002 she was professor at Faculty of Applied
Arts in Belgrade, Department of Art Ceramics. She is the
laureate of seventeen awards, held twelve individual and
more than 150 juried group exhibitions in Serbia and
abroad. She lives and works in Belgrade.

Литература: Љ. Ћинкул, Један летњи дан, Мирјана
Исаковић – керамичка скулптура, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Београд 2000, 108–109; Б.
Вукотић, Чајник из циклуса Један летњи дан, Зборник,
бр. 4/5, нова серија, Музеј примењене уметности,
Београд 2008/09, 222–223; Б. Вукотић, Ретроспективна
изложба савремене уметничке керамике из колекције
Музеја примењене уметности, у: 13. тријенале керамике,
каталог изложбе, Музеј примењене уметности, Ликовни
сусрет, Београд – Суботица 2009, 71–80.

Literature: Lj. Ćinkul, „Jedan letnji dan“, Mirjana Isaković
– keramička skulptura, exhibition catalogue, Museum of
Applied Art, Belgrade 2000, 108–109; B. Vukotić, Čajnik
iz ciklusa „Jedan letnji dan“, Journal, No. 4/5, new series,
Museum of Applied Art, Belgrade 2008/09, 222–223; B.
Vukotić, Retrospektivna izložba savremene umetničke
keramike iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti =
Retrospective Exhibition of Contemporary Ceramic Art from
the Collection of Museum of Applied Art, in: 13. trijenale
keramike = 13th Ceramics Triennial, exhibition catalogue,
Museum of Applied Art, Likovni susret, Belgrade –
Subotica 2009, 71–80.
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66. Big Wave

SCG, Belgrade, 2005
Srđan Vukajlović
Broken industrial porcelain
20 x 45 x 20
MAA Inv. No. 23479
Purchase, 2008

66. Велики талас

СЦГ, Београд, 2005.
Срђан Вукајловић
ломљени индустријски порцелан
20 x 45 x 20 cm
МПУ инв. бр. 23479
откуп, 2008.
Асамблажи Срђана Вукајловића настају преобликовањем утилитарних предмета који се у процесу
деконструкције материје преображавају у скулпторско
дело. Овај модел Срђан Вукајловић сублимира у
скулптури Велики талас. Деконструкцијом утилитарних
предмета, 73 шољице за кафу, формира слагалицу која
израста у нови облик.
Срђан Вукајловић рођен је у Београду 1951. године.
Дипломирао је 1976, а магистрирао 1979. на Факултету
ликовних уметности у Београду, Одсек вајарство. Од
1979. године члан је УЛУС-а. Самостално је излагао у
Београду 2000. и Чачку 2008. године. Учествовао је на
преко сто групних изложби у Србији и иностранству.
Више пута је награђиван: Grand Prix на Другом интернационалном тријеналу керамике Шоља, Бео-град,
1999; друга награда на Тријеналу југословенске керамике
Суботица – Београд, 1999; прва награда у категорији
керамичке скулптуре на Једанаестом тријеналу савремене уметничке керамике Београд – Суботица, 2003.
године и награда на изложби 54. Concorso internacionale у
Фаенци, Италија 2005. године. Живи и ради у Београду.
Литература: Б. Вукотић, XII тријенале керамике,
Београд – Суботица 2006. године, Зборник, бр. 4/5, нова
серија, Музеј примењене уметности, Београд 2008/09,
179–182; Б. Вукотић, Ретроспективна изложба савремене
уметничке керамике из колекције Музеја примењене
уметности, у: 13. тријенале керамике, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Ликовни сусрет, Београд
– Суботица 2009, 71–80.

Srđan Vukajlović creates his assemblages reshaping the
objects of everyday use that transform into sculpture
during the process of deconstruction of matter. Srđan
Vukajlović sublimes this model in the sculpture Big Wave.
Deconstructing the objects of everyday use, that is 73 coffee
cups, he created a puzzle that grew into a new shape.
Srđan Vukajlović was born in Belgrade in 1951. He graduated
in 1976, and earned his MFA degree in 1979, both from the
Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department of Sculpture.
He is a member of ULUS (Association des arts plastiques
de Serbie) since 1979. He exhibited individually in Belgrade
in 2000 and in Čačak 2008, and participated in more than
100 group exhibitions in Serbia and abroad. He received
several awards: Grand Prix of The Second International
Triennial of Ceramic Cup, Belgrade 1999; Second Prize of
Triennial of Yugoslav Ceramic Subotica – Belgrade, 1999; First
Prize in the category of ceramic sculpture at XI Triennial
of Contemporary Ceramic Art, Beograd – Subotica 2003 and
the award of 54th Concorso internazionale in Faenza, Italy
2005. He lives and works in Belgrade.
Literature: B. Vukotić, XII trijenale keramike, Beograd –
Subotica 2006. godine, Journal, No. 4/5, new series, Museum
of Applied Art, Belgrade 2008/09, 179–182; B. Vukotić,
Retrospektivna izložba savremene umetničke keramike iz
kolekcije Muzeja primenjene umetnosti = Retrospective
Exhibition of Contemporary Ceramic Art from the Collection
of Museum of Applied Art, in: 13. trijenale keramike = 13th
Ceramics Triennial, exhibition catalogue, Museum of
Applied Art, Likovni susret, Belgrade – Subotica 2009,
71–80.
B. V.
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67. Сувенир

САД, Мајами, Флорида, 2008.
Иван Албрехт
комбинована техника, ливена форма 1200⁰C, керамички
пресликачи
28 x 18 x 13 cm
МПУ инв. бр. 23707
откуп, 2009.

67. Souvenir

USA, Miami, Florida, 2008
Ivan Albreht
Combined technique, molded form 1200° C, ceramic
transfers
28 x 18 x 13 cm
MAA Inv. No. 23707
Purchase, 2009

Скулптура Сувенир израђена је од ливеног порцелана.
Декорисана је керамичким пресликачима који су креирани помоћу дигиталних слика путем intaglio графичке
технике. Скулптура представља пример уметникове тежње
да на концептуалан начин и минималним средствима –
порцелан и керамички пресликачи – покаже однос према
комплексним питањима савременог друштва.
Иван Албрехт рођен је у Београду 1970. године.
Дипломирао је 1997. године на Факултету примењених
уметности и дизајна, на Одсеку керамика и предмету
уникатна керамика. На истом факултету магистрирао
је 2001. Из области уметничке керамике магистрирао
је и на Универзитету јужног Илиноиса у Карбондејлу
(Southern Illinois University Carbondale) 2004. године. Од
2008. професор је ликовних уметности на Универзитету
у Мајамију (University of Miami). Активно излаже у
Србији и иностранству од 1997. Добитник је више
награда и признања, укључујући специјалну награду на
Четвртом светском бијеналу керамике, Кореја 2007. и
награду Музеја примењене уметности на Тринаестом
тријеналу керамике, Београд – Суботица 2009. Учесник
је бројних жирираних изложби у Европи и САД. Живи
и ради у Мајамију, Флорида, САД.

Sculpture Souvenir is made of molded porcelain. Its
decoration consists of ceramic transfers, i.e. digital images
transposed to ceramic surface by the graphic technique
of intaglio. The sculpture represents an example of the
artist’s wish to show his attitude to complex questions
of contemporary society in conceptual manner and with
minimum means – with porcelain and ceramic transfers.
Ivan Albreht was born in Belgrade in 1970. He graduated
from Faculty of Applied Arts and Design, Department of
Ceramics, the subject of Art Ceramic in 1997, and earned
his MFA degree from the same Faculty in 2001, and from
the Southern Illinois University, Carbondale, in 2004. He
teaches art at University of Miami. He exhibits in Serbia and
abroad since 1997, and is the laureate of many prizes and
awards, including special prize at the 4th World Biennial of
Ceramics, Korea 2007, and the prize of Museum of Applied
Art at 13th Ceramics Triennial, Beograd – Subotica, 2009. He
exhibited at numerous juried exhibitions in Europe and
The USA. He lives and works in Miami, Florida, USA.

Литература: 13. тријенале керамике, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Ликовни сусрет, Београд
– Суботица 2009, 23.

Literature: 13. trijenale keramike = 13th Ceramics Triennial,
exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Likovni
susret, Belgrade – Subotica 2009, 23.
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68. Бесконачни раст

68. Endless Growth

Република Србија, Панчево, 2008/09.
Јелена Милетић
мајолика, метал
150 x 80 x 70 x 100 cm
МПУ инв. бр. 23708
поклон аутора, 2009.
Концептуални монохромни рад Јелене Милетић реализован је с минималном употребом ликовних елемената.
Композиција Бесконачни раст састоји се из низа керамичких делова, израђених у облику шоље, који су
постављени на метални део. Репетицијом основне форме
– чији делови од мајолике су у контрастном односу
са црним држачем – гради динамичну композицију
савременог сензибилитета.
Јелена Милетић припада млађој генерацији керамичара. У свом раду постигла је инвентивна и маштовита
остварења потврђена значајним бројем награда.
Композиција Бесконачни раст понела је другу
награду на Тринаестом тријеналу керамике и поклон
је уметнице Музеју.
Јелена Милетић рођена је у Панчеву 1976. године.
Дипломирала је 2005. године на Факултету примењене
уметности и дизајна у Београду, на Одсеку керамике
и предмету уникатне керамике. Магистрирала је на
истом факултету 2008. године. Приредила је четири
самосталне изложбе и учествовала на више од четрдесет
групних жирираних изложби у земљи и иностранству.
Живи и ради у Панчеву.

The Republic of Serbia, Pančevo, 2008/2009
Jelena Miletić
Maiolica, metal
150 x 80 x 70 x 100 cm
MAA Inv. No. 23708
Donation from the author, 2009
In this conceptual monochrome work, Jelena Miletić used
a minimum of pictorial elements. The composition Endless
Growth consists of a series of ceramic parts, in shape of a
cup, placed on a metal segment. The repetition of the main
form – the parts of which are made of maiolica that stands
in sharp contrast to the black handle – enabled the artists to
build a dynamic composition of contemporary sensibility.
Jelena Miletić belongs to younger generation of ceramic
artists. Her works are inventive and imaginative, which
are the qualities that brought her a number of awards, as
well as affirmation.
The composition Endless Growth brought her the second
prize at 13th Ceramics Triennial and the artist’s donated
it to the Museum.
Jelena Miletić was born in Pančevo in 1976. She graduated
in 2005 in Art Ceramic, from Faculty of Applied Arts and
Design in Belgrade, Department of Ceramic, and earned
her MFA from the same Faculty in 2008. She held four
individual exhibitions, and participated in more than 40
juried group exhibition in the country and abroad. She
lives and works in Pančevo.

Литература: 13. тријенале керамике, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Ликовни сусрет, Београд
– Суботица 2009, 39.

Literature: 13. trijenale keramike = 13th Ceramics Triennial,
exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Likovni
susret, Belgrade – Subotica 2009, 39.
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69. Panels (2), Part of Installation Views

69. Панои (2), део инсталације Призори

The Republic of Serbia, Pančevo, 2009
Larisa Ackov
Porcelain, screen printing
40 x 30 cm
MAA Inv. No. 23706
Purchase, 2007 and 2009

Република Србија, Панчево, 2009.
Лариса Ацков
порцелан, ситоштампа
40 x 30 cm
МПУ инв. бр. 23706
откуп, 2007. и 2009.

Пано је део зидне инсталације Призори, настао у
оквиру циклуса Разгледнице (2007). Представља засебан
проблемски комплекс и искорак из уобичајеног
иконографског модела у стваралаштву Ларисе Ацков.
У циклусу паноа ликовна прича сведена је на
потпуну супротност реалног и имагинарног. Искорак
из уобичајене праксе Ларисе Ацков настаје у примени
конкретног визуелног знака или структуре знакова
урбаног и индустријског окружења.
На овим паноима изнад постојећих хемијских и
нуклеарних постројења, које данас шире еколошко
загађење, лебде анђели забринути за људску судбину,
попут оних из филма Небо над Берлином, Вима Вендерса.
У радовима овог циклуса уочљива је промена уобичајеног
иконографског модела анђела који су приказани као
људи с уочљивом назнаком полне припадности.
Инсталација Призори излагана је и награђена Великом
наградом на Тринаестом тријеналу керамике Београд –
Суботица 2009. године.
Лариса Ацков рођена је у Панчеву 1971. године.
Дипломирала је 1998. године на Факултету примењених
уметности и дизајна у Београду, на Одсеку керамике
и предмету уникатне керамике. Магистрирала је на
истом факултету 2004. године. Самостално је излагала
у Београду, Торонту и Панчеву. Учествовала је на више
од седамдесет групних жирираних изложби у Србији и
иностранству. Живи и ради у Панчеву.

The panel forms part of wall installation Views, created
within a cycle titled Picture Postcards (2007). It represents
a special complex of problems treated by Larisa Ackov, as
well as a significant stepping out from the iconographic
model customary in this artist’s opus.
In this cycle of panels, the pictorial narrative is reduced
to absolute opposition of the real and the imaginative.
The stepping out from the usual Larisa Ackov’s practice
emerges in the change of the concrete visual sign or the
structure of signs of urban and industrial surroundings.
Above the existing chemical and nuclear facilities, which
are sources of ecological pollution, there hover, in these
panels, angels concerned about human destiny, such as
those that appear in Wings of Desire by Wim Wenders.
In the works belonging to this cycle, a change from the
customary iconographic model of angels is discernible,
the change that introduced their representations as people
with conspicuous signs of their respective sexes.
The installation Views was exhibited and awarded with Grand
Prix at 13th Ceramics Triennial, Beograd-Subotica, 2009.
Larisa Ackov was born in Pančevo in 1971. She graduated
from the Department of Ceramics at Faculty of the Applied
Arts and Design in Belgrade in 1998, in Art Ceramics and
earned her MFA from the same Department in 2004. She
exhibited in Belgrade, Toronto and Pančevo, and took part
in more than seventy juried group exhibitions in Serbia
and abroad. She lives and works in Pančevo.

Литература: 13. тријенале керамике, каталог изложбе,
Музеј примењене уметности, Ликовни сусрет, Београд
– Суботица 2009, 24; Б. Вукотић, Духови земљe, у:
Лариса Ацков – Духови земље – керамичка просторна
инсталација, каталог изложбе, Музеј примењене
уметности, Београд 2010, 37.

Literature: 13. trijenale keramike = 13th Ceramics Triennial,
exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Likovni
susret, Beograd – Subotica 2009, 24; B. Vukotić, Duhovi
zemlje = Spirits of the Earth, in: Larisa Ackov – Duhovi
zemlje – keramička prostorna instalacija = The Spirits
of the Earth – Ceramic Space Installation, exhibition
catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 2010, 37.
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Дародавци МПУ 2001–2010

Огњен Ђуровић, Београд
Александар Златовић, Београд
Иванка Зорић, Београд
Лидија Зафировић, Београд
Ђорђе Зафоровић, Београд
Слободан Ивков, Београд
Милорад Игњић, Београд
Ксенија Илијевић, Панчево
Добрила С. Јаковљевић, Београд
Мирјана Јеврић-Лазаревић, Београд
Дејан Јевтић, Београд
Јелена Јовановић, Београд
Марина Јовановић, Београд
Слободан Данко Јовановић, Београд
Тијана Јовановић-Чешка, Београд
Душанка Јовин-Јуришић, Београд
Александар Јоксимовић, Београд
Љиљана Јоксимовић, Београд
Владимир Јоксић, Београд
Љубица Јоцић, Београд
Иванка Јуришић, Београд
Милош Јуришић, Београд
Викторија Келец, Београд
Миодраг Бата Кнежевић, Београд
Рајко Ковачевић Беогрд
Ивица Кољанин, Београд
Вида Комадинић, Београд
Љубица Королија, Београд
Дејан Косановић, Београд
Смиља Крстић, Београд
Слободан Кузмановић, Београд
Мира Кун, Београд
Драгољуб Лешановић, Београд
Мирко Ловрић, Београд
Живојин Лукић, Београд
Драган Максимовић, Београд
Драгослава Мацура, Београд

Вера Авакумовић-Обрадовић, Београд
Јован Антула, Минхен
Љиљана Атанасијевић, Београд
Милан Атанацковић, Београд
Вера Бараћ, Земун
Мирослав Бата Благојевић Цинцаро, Београд
Зоран Блажина, Београд
Марија Бујић, Београд
Александар Васиљев, Београд
Вера Васић, Београд
Војислав и Оља Васић, Београд
Растко Васић, Београд
Чедомир Васић, Београд
Рене Ватије (Renée Wathier), Фонтенбло
Милана Веиновић, Панчево
Горан Вејвода, Париз
Данијела Велимировић, Земун
Радмила Велкер, Београд
Велислава и Дарко Видановић, Београд
Срђан Вукајловић, Београд
Радица Вучковић, Београд
Радмила Гаговић, Београд
Јованка Гајић, Београд
Јелена Гајић, Београд
Мила Гајић, Београд
Алекса Гајић, Београд
Рада Граовац, Београд
Срђан Грбић, Београд
Ксенија Гаћиновић, Београд
Данијела Голубовић, Београд
Слађана Данојевић, Београд
Небојша Деља, Београд
Милан Ђукић, Београд
Балша Ђурић, Београд
Мила Ђурић, Београд
Срђан Ђурић, Београд
Вук Ђуровић, Београд
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Мира и Влада Маџаревић, Београд
Душанка Маринковић, Београд / Франкфурт
Зорица Маринковић, Земун
Зора и Вера Марков, Београд
Милица Марковић, Београд
Драгиња Маскарели, Београд
Јелена Милетић, Панчево
Раде Милисављевић, Београд
Вера Миљанић, Београд
Веселин Мињевић, Београд
Бранислава Миочиновић, Београд
Душан Миочиновић, Београд
Ненад Мирковић, Хјустон, Тексас
Душица Митић, Београд
Савета Михић, Београд
Вера Мушкатировић, Београд
Бранислава Николић, Београд
Ратислава Николић, Београд
Даница Нишавић, Београд
Дринка Нишић, Београд
Татјана Нишић, Монтреал /Београд
Весна Омчикус, Београд
Оливера Пандуровић, Београд
Љиља Павловић-Деар, Париз
Јасмина Пејчић, Београд
Владимир Перић Талент, Београд
Слободанка Перовић-Васић, Београд
Душан Петричић, Београд / Торонто
Александра Петровић, Београд
Петар Петровић, Београд
Ајка Пиндић, Београд
Асканио Поповић, Београд
Бојан Поповић, Београд
Бојана Поповић, Београд
Гордана Поповић-Васић, Београд
Гордана Радовановић, Београд
Томислав Радисављевић, Ниш

др Бојана Радојковић, Београд
Лазар Радосављевић, Београд
Ивона Рајачић-Барандовски, Београд
Вера Ристић, Београд
Вида и Милева Рогулић, Београд
Војислава Розић, Београд
Мира Сандић, Београд
Љиљана Сантовац-Велисављевић, Београд
Марија Сараз-Такач, Београд
Христина Секулић, Београд
Бернар Сетаво (Bernard Septavaux), Руан
Владимир и Оливера Спичановић, Београд
Јелена Стаменковић, Београд
Дејан Степановић, Младеновац
Наташа Стефановић, Београд
Живорад Стојиловић, Београд
Владан Стошић, Београд
Ирина Суботић, Београд
Ида Тасић-Бали, Београд
Ана Терлецки-Баричевић, Београд
Љубица Тешановић, Београд
Лидија Ћирић, Београд
Растко Ћирић, Београд
Јован Хорватовић, Чикаго, Илиноис
Предраг Царановић, Београд
Оливер Цвијовић, Београд
Мадлена Цептер, Београд
Олга Церовић-Тијанић, Београд
Тијана Чолак-Антић, Београд
Соња Шербан, Београд
Лазар Шећеровић, Београд
Слободанка Шешић, Београд
Сестринство манастира Враћевшница,
Враћевшница
Народна банка Србије, Београд
Уметничка група “ФИА”, Београд
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The List od Donators to МAA 2001–2010

Dejan Jevtić, Belgrade
Ljubica Jocić, Belgrade
Vladimir Joksić, Belgrade
Aleksandar Joksimović, Belgrade
Ljiljana Joksimović, Belgrade
Jelena Jovanović, Belgrade
Marina Jovanović, Belgrade
Slobodan Danko Jovanović, Belgrade
Tijana Jovanović-Češka, Belgrade
Dušanka Jovin-Jurišić, Belgrade
Ivanka Jurišić, Belgrade
Miloš Jurišić, Belgrade
Viktorija Kelec, Belgrade
Miodrag Bata Knežević, Belgrade
Ivica Koljanin, Belgrade
Vida Komadinić, Belgrade
Ljubica Korolija, Belgrade
Dejan Kosanović, Belgrade
Rajko Kovačević Beogrd
Smilja Krstić, Belgrade
Mira Kun, Belgrade
Slobodan Kuzmanović, Belgrade
Dragoljub Lešanović, Belgrade
Mirko Lovrić, Belgrade
Živojin Lukić, Belgrade
Dragoslava Macura, Belgrade
Mira and Vlada Madžarević, Belgrade
Dragan Maksimović, Belgrade
Dušanka Marinković, Belgrade / Frankfurt
Zorica Marinković, Zemun
Zora i Vera Markov, Belgrade
Milica Marković, Belgrade
Draginja Maskareli, Belgrade
Saveta Mihić, Belgrade
Jelena Miletić, Pančevo
Rade Milisavljević, Belgrade
Vera Miljanić, Belgrade

Jovan Antula, Munich
Milan Atanacković, Belgrade
Ljiljana Atanasijević, Belgrade
Vera Avakumović-Obradović, Belgrade
Vera Barać, Zemun
Miroslav Bata Blagojević Cincaro, Belgrade
Zoran Blažina, Belgrade
Marija Bujić, Belgrade
Predrag Caranović, Belgrade
Olga Cerović-Tijanić, Belgrade
Oliver Cvijović, Belgrade
Tijana Čolak-Antić, Belgrade
Lidija Ćirić, Belgrade
Rastko Ćirić, Belgrade
Slađana Danojević, Belgrade
Nebojša Delja, Belgrade
Milan Đukić, Belgrade
Balša Đurić, Belgrade
Mila Đurić, Belgrade
Srđan Đurić, Belgrade
Ognjen Đurović, Belgrade
Vuk Đurović, Belgrade
Ksenija Gaćinović, Belgrade
Radmila Gagović, Belgrade
Jovanka Gajić, Belgrade
Jelena Gajić, Belgrade
Mila Gajić, Belgrade
Aleksa Gajić, Belgrade
Danijela Golubović, Belgrade
Rada Graovac, Belgrade
Srđan Grbić, Belgrade
Jovan Horvatović, Chicago, IL
Milorad Ignjić, Belgrade
Ksenija Ilijević, Pančevo
Slobodan Ivkov, Belgrade
Dobrila S. Jakovljević, Belgrade
Mirjana Jevrić-Lazarević, Belgrade
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Veselin Minjević, Belgrade
Branislava Miočinović, Belgrade
Dušan Miočinović, Belgrade
Nenad Mirković, Houston, TX
Dušica Mitić, Belgrade
Vera Muškatirović, Belgrade
Branislava Nikolić, Belgrade
Ratislava Nikolić, Belgrade
Danica Nišavić, Belgrade
Drinka Nišić, Belgrade
Tatjana Nišić, Montreal / Belgrade
Vesna Omčikus, Belgrade
Olivera Pandurović, Belgrade
Ljilja Pavlović-Dear, Paris
Jasmina Pejčić, Belgrade
Vladimir Perić Talent, Belgrade
Slobodanka Perović-Vasić, Belgrade
Dušan Petričić, Belgrade / Toronto
Aleksandra Petrović, Belgrade
Petar Petrović, Belgrade
Ajka Pindić, Belgrade
Askanio Popović, Belgrade
Bojan Popović, Belgrade
Bojana Popović, Belgrade
Gordana Popović-Vasić, Belgrade
Tomislav Radisavljević, Niš
Dr. Bojana Radojković, Belgrade
Lazar Radosavljević, Belgrade
Gordana Radovanović, Belgrade
Ivona Rajačić-Barandovski, Belgrade
Vera Ristić, Belgrade
Vida i Mileva Rogulić, Belgrade
Vojislava Rozić, Belgrade
Mira Sandić, Belgrade
Ljiljana Santovac-Velisavljević, Belgrade
Marija Saraz-Takač, Belgrade
Hristina Sekulić, Belgrade

Bernard Septavaux, Rouen
Vladimir and Olivera Spičanović, Belgrade
Jelena Stamenković, Belgrade
Nataša Stefanović, Belgrade
Dejan Stepanović, Mladenovac
Živorad Stojilović, Belgrade
Vladan Stošić, Belgrade
Irina Subotić, Belgrade
Lazar Šećerović, Belgrade
Sonja Šerban, Belgrade
Slobodanka Šešić, Belgrade
Ida Tasić-Bali, Belgrade
Ana Terlecki-Baričević, Belgrade
Ljubica Tešanović, Belgrade
Čedomir Vasić, Belgrade
Rastko Vasić, Belgrade
Vera Vasić, Belgrade
Vojislav and Olja Vasić, Belgrade
Aleksandar Vasiljev, Belgrade
Milana Veinović, Pančevo
Goran Vejvoda, Paris
Danijela Velimirović, Zemun
Radmila Velker, Belgrade
Velislava and Darko Vidanović, Belgrade
Radica Vučković, Belgrade
Srđan Vukajlović, Belgrade
Renée Wathier, Fontainebleau
Lidija Zafirović, Belgrade
Đorđe Zaforović, Belgrade
Madlena Zepter, Belgrade
Aleksandar Zlatović, Belgrade
Ivanka Zorić, Belgrade
FIA Art Group, Belgrade
National Bank of Serbia, Belgrade
Sisterhood of Monastery Vraćevšnica, Vraćevšnica
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