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ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Лепеза, brisé
Западна или Средња Европа, 1860-1880.
слоновача, свила, метал, дрво
дужина 24 cm
МПУ инв. бр. 23659

У 2009. години, поклоном госпође Јелене 
Јовановић из Београда, колекција женског аксесоара 
Одсека за текстил и костим постала је богатија за још 
једну лепезу. 

Brisé лепеза од слоноваче, која је део породичног 
наслеђа дародавке, направљена је у периоду између 1860. 
и 1880. године и набављена у Западној или Средњој 
Европи. Лепеза има дршку, два ивична ребра и шеснаест 
ребара повезаних свиленом траком у горњем делу. На 
једном ивичном ребру аплицирани су резбарени 
монограм у стилу готике у горњем делу и мотив ружине 
гране у доњем делу, што је уобичајена декорација за овај 
тип лепеза. Дршка је украшена дугом свиленом беж 
кићанком. 

Једна лепеза овог типа изложена је и међу 250 
изабраних предмета на online изложби аксесоара под 
називом Accessorize! која је од 2008. године постављена на 
сајту Ријкс музеја (Rijksmuseum) у Амстердаму.

                                                                    Драгиња Маскарели
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TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

Fan, brisé
Western or Central Europe, 1860-1880
Ivory, silk, metal, wood
Length 24 cm
MAA Inv. No. 23659

The collection of ladies' accessories of the Textile and 
Costume Department was enriched by a fan donated by Ms. 
Jelena Jovanović from Belgrade.

This brisé ivory fan, part of the donor's family 
inheritance, was made between 1860 and 1880 and purchased 
in Western or Central Europe. The fan is with a loop, flanked 
by two guard sticks and sixteen sticks tied together with a silk 
ribbon in the upper part. A carved gothic style monogram is 
applied on the top of one of the flanking guard sticks and a rose 
branch on its bottom which is a common decoration for this 
type of fans. The loop is decorated with a long silk beige tassel.

A fan of this type has been displayed as one of 250 
select items on the on-line exhibition of accessories 
Accessorize! featuring since 2008 on the web site of the 
Rijksmuseum in Amsterdam.

                                   
                                                                                          
                                                                         Draginja Maskareli

Literature: Biedrońska-Słotowa, B. (ed.), Fans of the Occident 
and Orient in the Collection of the National Museum in Cracow, 
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TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

Kilim
thSerbia, Pirot, first decades of the 20  C

Wool, kilim weave
344 x 277 cm
MAA Inv. No. 23743

The Museum of Applied Art in Belgrade keeps a valuable 
collection of Pirot kilims consisting of 108 items. The 
preserved kilims were woven from the end of the eighteenth 
century until the mid-twentieth century in south-east Serbia, 
in Pirot, the important centre of kilim making art in the 
Balkans.

Ms. Vera Muškatirović from Belgrade donated in 
2010 a Pirot kilim owned by her parents Borislav Muškati-
rović, ironmonger from Belgrade and his wife Nada. The 

thkilim was woven in the first decades of the 20  century and 
according to its dimensions it belongs to “batal” type which 
was used for covering floors.

The pattern used is Rašić's pattern. According to 
Mita Živković this pattern was introduced into the Pirot 
kilims pattern typology after the return of Colonel M. Rašić 
from the journey to the East as escort to king Milan. He 
brought back a kilim from Daghestan with this pattern. 
Similar motifs are found in Karabakh kilims from Caucasus 
and Sivas and Malatya kilims from Anatolia. 

                                                                                                                
                                                                         Draginja Maskareli

Literature: Живковић, М., Албум пиротских 
ћилимова, Тешен [1900], 12-13; Стојановић, Д., Пиротски 
ћилими, exhibition catalogue, Museum of Applied Art, 
Belgrade 1987, 20; Витковић-Жикић, М., Пиротски ћили-
ми, exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade 
2001, Cat. No. 21; Hull, A., Luczyc-Wyhowska, J., Kilim, The 
Complete Guide, History, Pattern, Technique, Identification, 
London 2008, 116–121.

ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Ћилим
Србија, Пирот, прве деценије XX века
вуна; клечање
344 х 277 cm
МПУ инв. бр. 23743

У Музеју примењене уметности у Београду чува 
се вредна колекција пиротских ћилима, која броји 108 
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.

Госпођа Вера Мушкатировић из Београда 
поклонила је музеју 2010. године пиротски ћилим који је 
припадао њеним родитељима Бориславу Мушкатиро-
вићу, гвожђарском трговцу из Београда и његовој 
супрузи Нади. Ткан је у првим деценијама XX века, а по 
димензијама припада типу „батал“ који се користио за 
застирање подова. 

Ћилим је украшен мотивом Рашићева шара. По 
Мити Живковићу ова шара унета је у орнаментику 
пиротских ћилима по повратку са пута на Исток пуков-
ника М. Рашића, који је пратећи тамо краља Милана 
донео из Дагестана (Daghestan) ћилим са кога су узете 
шаре. Сличне мотиве налазимо на кавкаским Карабаг 
(Karabakh) ћилимима и анадолским Сивас (Sivas) и 
Малатија (Malatya) ћилимима.
                                                                    Драгиња Маскарели
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