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Апстракт: Рад обухвата систематизацију глине-
них лула, откривених приликом заштитних архео-
лошких истраживања на Петроварaдинској тврђави, 
вишеслојном локалитету са моћним стратумом из 
османског и аустроугарског раздобља. Луле су разврстане 
у три основне групе: турске луле, подељене на украшене, 
неукрашене и луле са розетом; турско-мађарске луле, 
мешана група са елементима западних и турских лула; 
луле са печатима средњоевропских радионица (M. 
HŐNIG.WW./SCHMNITZ, A. RESS, F. BRUNNER...). 
Група турских и турско-мађарских лула, на основу 
аналогија, датована је у шири период од XVII до XIX века, 
а нешто млађа група лула са печатима средњоевропских 
радионица у крај XVIII и XIX век.

Кључне речи: Петроварадинска тврђава, глине-
не луле, реципијент, чибук, камиш, калуп, печат

Глинене луле представљају чест налаз приликом 
археолошких ископавања, пре свега вишеслојних 
налазишта са моћним стратумима из османског и 
аустроугарског раздобља. Како је досадашња пракса 
показала, оне су углавном остављане по страни и није им 
била посвећена већа пажња. Подаци о глиненим лулама 
које налазимо у домаћој литератури односе се на при-
мерке са простора уже Србије, која је била у саставу 

1Османског царства.  Са простора Војводине, која се нала-
зила у саставу Хабзбуршке монархије, о глиненим лулама 

2скоро да нема података, изузев пар спорадичних.  
3Са Петроварадинске тврђаве  потиче већи број 

глинених лула, које се чувају у археолошкој збирци 
Музеја града Новог Сада. Реч је о лулама које су прикуп-

4љане у дужем временском периоду, као случајни налази,  
као и о лулама прикупљеним током грађевинских радова 
на тврђави, а које су повремено пратили археолози Му-
зеја (необрађен материјал).

У новије време, приликом заштитних архео-
лошких истраживања откривено је нових 373 примерака 
лула (документоване су као теренски инвентар). Истра-
живања су обављена, са мањим прекидима, у периоду од 

52002. до 2004. године,  током изградње комуналних ин-
6сталација.  Реч је о налазима глинених лула, фрагменто-

ваних у мањој или већој мери, са изузетком једне луле 
израђене од морске пене (стиве) и три од порцелана. 
Налази лула углавном потичу из затворених целина, при 
чему је највећи број из аустријског контејнера за отпад, 
озиданог опекама (објекат 475). Осим лула његову испуну 
чинило је мноштво керамике, стакла и животињских 
костију, као и три новчића, од којих један крајцар из 1781. 
године. Будући да дају неопходне хронолошке оквире, у 
овом раду биће анализиране глинене луле са поменутих 
археолошких истраживања. 

Појава лула везује се за употребу дувана који је, као 
што је познато, Европа упознала након открића Америке. 
Међутим, постоје мишљења да су луле биле у употреби 

7знатно раније, код Келта и Римљана,  па чак и у доба 
8неолита,  када су уместо дувана коришћене друге арома-

тичне биљке.
Нема поузданих података о томе када су људи 

започели са гајењем биљке дувана. Претпоставља се да је у 
I веку наше ере узгајана у области Табаско у Мексику. 

Појава и начин израде глинених лула

1В. Ивановић, Збирка лула Етнографског музеја у Београду, Зборник Етнографског 
музеја 1901–1951, Београд 1955, 361–371; Д. Ристовић, Луле и прибор за пушење у 
збирци Етнографског одељења
Народног музеја у Ужицу, Ужички зборник, бр. 24, Ужице 1995, 351–369; В. 
Душковић, Пут дувана у Србији = Tobacco Road in Serbia, каталог изложбе, 
Етнографски музеј, Београд 2006.
2Ш. Нађ, Тврђава Бач, Рад војвођанских музеја, бр. 10, Нови Сад 1961, 96. 
3Петроварадинска тврђава заузима доминантан положај на стеновитом, 
истуреном масиву Фрушке горе, уз десну обалу Дунава, који на том месту прави 
једну од већих окука, са дубоким и уским коритом ширине око 350 m, веома 
погодним за прелазак. Овако повољан положај je омогућио континуитет живота 
на овом простору током више хиљада година, што потврђују и резултати 
археолошких истраживања.

УДК 904:738.2(497.113)ДИВНА ГАЧИЋ*

ГЛИНЕНЕ ЛУЛЕ СА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ

* Дивна Гачић, археолог, Музеј града Новог Сада, Нови Сад
4Д. Гачић, Случајни налази глинених лула из збирке Музеја града Новог Сада, 
Годишњак Музеја града Новог Сада, бр. 3, у припреми за штампу. Изузев овог 
рада, о лулама са Петроварадинске тврђаве нема података у домаћој и страној 
литератури.
5Р. Бунарџић, Петроварадинска тврђава 2002–2003. (прелиминарни извештај), 
Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 28, Београд 2004, 81–83.
6Због карактера заштитних истраживања, откопане површине су добиле назив по 
грађевинској терминологији – крак, шахт.
7I. Osskó, The beginning of Pipe-Smoking, The history of the Hungarian pipemaker`s 
craft : Hungarian history through the pipemaker`s art, Budapest 2000, 13.
8В. Филиповић, Минијатурне неолитске посуде са изливником/сиском и њихова 
употреба, Архаика, бр. 1, Београд 2007, 99–102.
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Сматра се да су Индијанци први пушили дуван у глине-
9ним лулама.  Европљани су се са културом дувана сусрели 

1492. године, након Колумбове експедиције на острво 
10Гванани, које је он назвао Сан Салвадор.  У ширењу 

дувана, значајну улогу су имали католички достојан-
ственици, који су семе из Лисабона најпре пренели у 
Италију. Стручни назив Nicotiana биљка дувана је добила 
по Жану Никоту (Jean Nicot de Villemain), француском 
амбасадору у Португалу, који је послао семе дувана 
краљици Катарини Медичи, као лек против мигрене од 

11које је краљица боловала.  За име серa Валтера Ралија 
(Walter Raleigh), енглеског државника и истраживача, 
везана је популаризација дувана и појава луле у Европи 

12крајем XVI века.  Навику пушења проширили су порту-
гaлски и остали морнари, који су стизали из два правца, са 
атланских обала у западну Европу и преко Африке до 
источног Средоземља и Турске, где је дошло до додира 
дувана из Новог света са традиционалним обичајем 
пушења ароматичних трава (хашиш). Тако се развила 
турска култура пушења, која се за време Отоманског 
царства, брзо проширила и на простор Балкана. 

Развојни пут лула може се пратити из два првца, са 
запада и са истока. На западу, пре свега у Енглеској и 
Холандији, употребљаване су једноделне, тзв. „холанд-

ске“ луле, које су рађене најчешће од сивобеле глине, 
добре фактуре, неукрашене или са скромним украсом у 
облику чашице цвета. На истоку су биле уобичајене 
дводелне, тзв. „турске“ луле, које се састоје од глиненог 

13реципијента  за смештај дувана и камиша (чибука) – 
цеви кроз коју се увлачио дим (облик преузет од 
индијанских лула). У почетку су луле израђиване од беле 
или сивкасте глине и биле су малих димензија јер је дуван 

14 био редак и скуп. Осим глиненог дела луле, посебно се 
израђивао камиш (чибук), најпре од трске, а касније од 
различитих врста дрвета (нпр. клена, јавора, шљиве, 
јасмина) које се посебно препарира, криви и обликује, а 
може бити различите дужине (од 15 cm, чак, до 130 cm). 
Камиш се на врху завршава „такумом“ (наусницом) од 

15дрвета, кости или ћилибара.  Те луле су израђиване у 
многим радионицама у Турској (најпознатије у Бургасу и 

16 Цариграду), а потом се производња проширила у Бугар-
17 18ску (Софија, Варна),  Грчку (Теба)  и даље на Балкан. 

Радионице за израду лула налазиле су се и на подручју 
Србије, попут оне у Београду или у Нишу, која се сматра 

19најстаријом.  

9 L. Bekić, Uvod u problematiku glinenih lula na području Hrvatske, Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, Ser.3., br. XXXII–XXXIII, Zagreb 1999/2000, 249; Š. Holčik, Fajky, 
Bratislava 1984, 3.
10В. Душковић, н. д., 5.
11R. W. Robinson, Tobacco pipes of Corinth and of the Athenian Agora, Hesperia 54, No. 
2, Athens 1985, 150; L. Bekić, н. д., 9. 
12Б. Бабић, Предговор, у: Прибор за уживање дувана из колекције Дуванског 
музеја у Прилепу, каталог изложбе, Ваљево 1980.

13У литератури је често називан „глава“ или „чашица“.
14М. Крижанац, Ars Fumandi, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, 
Београд 2007, 27.
15А. Фотић, (Не)оспорно уживање: Појава кафе и дувана, у: Приватни живот у 
српским земљама у освит модерног доба, Београд 2005, 298.
16Z. Brusić, Dio tereta s lađe iz 17. stolјeća potonule kod otoka Bisage u Kornаtskom 
arhipelagu, Prilozi povjesti umјetnosti u Dalmaciji, br. 26, Split 1986/87, 479; L. Bekić, н. 
д., 253. 
17М. Станчева, О производњи керамичких лула у Бугарској, Зборник / Музеј 
примењене уметности, 19–20, Београд 1975/76, 129.
18R. W. Robinson, Op. cit., 152.
19В. Душковић, н. д., 23.

Дивна Гачић

1.

1.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XIX
      век, МГНС бр. т. и. 882

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 19  century, 
MCNS No. t. i. 882

2. 

2

Глинена лула, Петроварадинска тврђава,
     средина XVIII века, МГНС бр. т. и. 23263

th. Clay pipe, Petrovaradin Fortress, middle of the 18
     century, MCNS No. t. i. 23263



Луле су рађене од врло квалитетне и вишеструко 
прочишћене глине. Ископана глина се најпре отапала 
(мешала са водом) и том приликом лулар је гњечио 
рукама. Заливање водом и набијање дрвеним батом 
омогућавало је добијање глине максималне пластич-
ности. Тако припремљена глина је утискивана у дводелни 
калуп, који се правио од олова, меканог камена или 
тврдог дрвета чија је унутрашњост облагана калајем, а пре 
употребе премазивана машћу или уљем ради лакшег 
одвајања изливеног предмета. Калуп је имао два отвора у 
који су се утицали дрвени клинови како би се направиле 
две шупљине, једна за реципијент у који се ставља дуван и 
друга за камиш. Када се ти клинови изваде, док је лула још 
мека, помоћу закривљеног шила пробијао се канал 
између реципијента за дуван и отвора у који се утицао 

20камиш,  како би се омогућио проток дима. Након па-
жљивог вађења из калупа, луле су се чистиле (одстрањи-
вао се уски гребен који је на лули остао на месту спајања 
два дела калупа) и украшавале (утискивањем, урези-
вањем), а потом сушиле на сунцу или поред ватре. Када се 
сакупи већи број овако припремљених лула (и до 2000 

21комада), пекле су се у специјалним, луларским пећима.  
Након печења, глина од које је лула била 

направљена мења боју у тзв. „боју печења.“ Природна боја 
глине може бити бела, жућкасто-сива, жута, црвена или 
тамносива до црне. Чисти састојци глине (глинена 

супстанца, кварц, фелдспат) сами за себе имају потпуно 
белу боју печења, мећутим у природи не постоји глина 
која не би имала ни трунке бојених примеса. Различита 
обојеност глине зависи, пре свега, од садржаја једињења 
гвожђа (каткад се гвожђе налази заједно са калцијум-
карбонатом) и мангана. Ако се гвожђе у својим 
једињењима налази у тровалентном облику (фери-
једињења), у зависности од количине, јавља се жута, 
црвена до тамно црвене боје печења. Уколико је у глини 
већа количина једињења двовалентног гвожђа (феро-
једињења) јавља се тамно сива до црне боје печења. На 
обојеност утиче и пламен при печењу (оксидациона и 
редукциона атмосфера, односно са или без присуства 
кисеоника). Црне луле се добијају редукционим пече-

22 њем.
Мада се израда глинених лула развила из грнчар-

ства, ипак је сматрана самосталним занатом којим су се 
бавиле лулаџије и чибугџије. Због финоће израде сматра 
се једним видом примењене уметности, који подсећа на 
златарство, а захтева велико умеће мајстора да облик 
прилагоди функцији и да на малој површини развије 

23декорацију која ће одговарати облику.  Помоћу декора-
ције изведене у калупу добијали су се рељефни мотиви на 
лули, али пошто то често није било довољно, лула је 
накнадно украшавана. На једној лули могу се применити 
једна, две или више техника украшавања: урезани и 

20Глинени део луле, у који се утиче камиш (чибук) у литератури се различито 
назива: „камишлук“, „врат“ , „тулац“ или „чибук“. У овом раду биће коришћен 
назив чибук.
21B. Širola, Neki kućni obrti u Zelovu : izradba zemljanih lula, Etnografska istraživanja i 
građa, knj. I, Zagreb 1934, 27–32.

22Libšer i Vilert, priredio Đorđe Bašić, Tehnologija keramike, Beograd 1967, 17.
23М. Станчева, н. д., 129.

009

ГЛИНЕНЕ ЛУЛЕ СА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ

3.

3.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XVIII
    век, МГНС  бр. т. и. 23782

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 18  century,
    MCNS No. t. i. 23782

4.

4.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XVIII
    век, МГНС бр. т. и. 22903

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress,18  century,
    MCNS No. t. i. 22903



ровашени мотиви који се изводе оштрим ножем; 
кружићи изведени утискивањем цевчице са танким 
зидом и различитих пречника; украси изведени печатом 
који је израђен од резбареног дрвета, кости или метала; 
линеарни мотиви изведени радлом са различитим 
зупцима. За украшавање се користио велики број 
елемената, од косих уреза, тачки, кружића, ромбова, 
квадрата до палмете и лотосовог цвета сложене форме. 
Луле су се украшавале глеђосањем и бојењем, а финији 
комади позлаћивањем (што је захтевало поновно печење 
на нижим температурама) или аплицирањем дрвета, 

24кости, сребрних плочица и жице.  

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве заснована је на типологији коју је поста-

25вио Бела Ковач (Kovács, Béla),  обрадивши материјал са 

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве

26тврђаве Егер, а допунио Габор Томка (Gábor Tomka)  
додајући материјал са других локалитета у Мађарској. 
Највећи број глинених лула откривених на Петровара-
динској тврђави је фрагментован и без свих елемената за 
одређивање типологије. Због начина пушења, лулe 
ослоњенe на земљу, често су се ломиле и замењиване 
новим, у тој мери да ни сиромашни једну лулу нису 

27користили дуже од месец дана.  На основу најбоље 
очуваних примерака (у целости је очувано 5 ком.) било је 
могуће дати само оквирну типологију. 

Глинене луле са Петроварадинске тврђаве 
разврстане су у три групе: турске, турско-мађарске и 
луле са печатима средњоевропских радионица. 

Турске луле. – На основу облика, квалитета 
глине и стила украшавања, разликујемо три врсте 
турских лула: украшене, неукрашене и луле са розетом. 

Украшене луле су рађене у калупима, добро 

24М. Станчева, н .д., 135; В. Душковић, н .д., 26; М. Крижанац, н. д., 27.
25B. Kovács, A Dоbó István Vármúzeum cseréppipái, Egri Múzeum Évkönyve I, Eger 
1963, 237–254.

26G. Tomka, Pipatípusok-régészeti feltárásokból származó XVII–XVIII. századi 
cseréppipák, A Magyar pipa története–A Magyar történelem a pipákon, Budapest 2000, 
25–32.
27А. Фотић, н. д., 298; М. Крижанац, н .д., 28.
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печене, различитo моделованe и богато украшене 
(геометријски и флорални мотиви). Украс се преноси из 
самог калупа, али и накнадним урезивањем и утиски-
вањем помоћу цевчице, печата или радле, што је 
специфично за турске луле За неке луле се користила 
браон, жуто-зелена или бела глеђ. На многим лулама 
налазе се трагови црвене боје, а поједини примерци су 
високо полирани. У односу на дужину чибука (који је 
постављен под оштрим углом) и облик реципијента 
издвојена су три типа са варијантама: тип 1 – луле кратког 
чибука, са реципијентом чији облик у доњем делу може 
бити: а. лоптаст (Т. I/1-3); б. полулоптаст (Т. I/4); тип 2 – 
луле средње дугог чибука, са реципијентом чији облик у 
доњем делу може бити: а. лоптаст (Т. I/5); б. биконочан (Т. 
I/6); в. у облику диска (Т. I/7), као што је пример луле на 
слици 1. Та лула је фрагментована (очувана висина 4 cm, 
дужина 5,2 cm), израђена од глине црвене боје печења, 
фино полиране површине. Диск је украшен при ливењу 
плитким канелурама радијално распоређеним, са 

тракастим преплетом изнад, а врх чибука је у облику 
прстена украшен урезима; г. у облику цвета нарциса 
отворених латица (Т. I/8); тип 3 – луле дугог чибука, са 
реципијентом у облику чашице цвета (Т. I/9). Врх чибука 
код украшених лула је различито профилисан, као турбан 
(Т. I/1), засечена купа (Т. I/2) или прстен (Т. I/4). Аналогне 
примерке турских украшених лула, датованих у шири 
временски период од XVII до XIX века, налазимо на 
многим утврђeњима из османског периода (нпр. луле 

28типа 1. в (сл. 1) у Београду и Атини,  типа 1. а (Т. I/1-3) у 
29 30Варни, Софији,  и Шапцу ). 

Неукрашене луле су израђиване у калупу (са 
изузетком два примерка који су ручне израде) од глине 
слабијег квалитета; због јефтине израде производиле су 
се у великим количинама, а користили су их углавном 
сиромашнији слојеви. По дужини и углу под којим је 
чибук постављен у односу на кратак цилиндрични 
реципијент разликујемо два типа: тип 4 – луле кратког 
чибука који је постављен под правим углом, реципијент у 

28R. W. Robinson, Op. cit., 188, PL 57.
29М. Станчева, н .д., 132, сл. 6, 8;

30Стари град Шабац, каталог изложбе, Ваљево, Шабац 2004, 45.
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доњем делу равно профилисан (Т. I/10); тип 5 – луле 
средње дугог чибука који је постављен под оштрим углом, 
реципијент заобљен у доњем делу. Рађене су од црвене 
глине, најчешће црвено бојене површине, а врх чибука 
може бити звездасто профилисан или у облику засечене 
купе. Код каснијих облика овог типа, у виду украса, по 
целој површини пролазе фасете (Т. I/11). То је 
најзаступљенији тип лула на Петроварадинској тврђави и 
може се датовати у прву половину XVIII века, на основу 

31 32многих аналогних примерака са Шабачке,  Београдске  и 
33тврђаве Егер.  

Луле са розетом су рађене у калупу, са обе стране 
реципијента имају украс розете, која је пластично 
изведена при ливењу или је обликована помоћу печата и 
цевчице. По дужини чибука (који је постављен под ош-
трим углом) и врсти глине од којих су израђене, разли-
кујемо два типа лула са розетом: тип 6 – луле са кратким 
чибуком, рађене од глине сиво-беле боје печења, бело 
глеђосане или са премазом беле боје на површини (Т. 
I/12), попут луле на слици 2. Та лула је фрагментована 
(очувана висина 3 cm, дужина 5 cm), израђена од глине 
сиве боје печења са белим премазом на површини и са 
пластично изведеним стилизованим розетама, додатно 
украшеним помоћу печата. Има мали кружни отвор на 
прелазу реципијента и чибука, чији је врх у облику 
прстена; тип 7 – луле са средње дугим чибуком, рађене од 
глине црвено-смеђе боје печења (Т. I/13). Аналогни 

примерци лула са розетом, датовани у средину XVIII века, 
потичу са тврђаве у Сегедину (из испуне јарка око 

34тврђаве).
Турско-мађарске луле. – Крајем XVII и током 

XVIII века, у пограничним подручјима Мађарске почеле 
да се производе луле које су имитирале облике западних, 
„холандских“ и источних „турских“ лула ( али грубљих 
облика и начина израде), при чему је утицај са Истока био 
већи. Од лула које су имитирале холандски тип лула, са 
Петроварадинске тврђаве потиче само једна приказана 
на слици 3. Та лула је фрагментована (очувана висина 6,5 
cm), израђена од глине црне боје печења, углачане 
површине. Има конични реципијент, хексагонално 
профилисан и украшен са пластично изведеном чаши-
цом цвета.

Налази лула које су израђене према турским 
узорима су бројни. По дужини, облику и углу реципијента 
и чибука, као и стилу украшавања могу се издвојити 
следећи типови: тип 8 – луле средње дугог чибука 
постављеног под правим углом, са кратким цилиндри-
чниим реципијентом (заобљеним у доњем делу), 
најчешће браон глеђосане (Т/I/14); тип 9 – луле средње 
дугог чибука постављеног под оштрим углом. По начину 
украшавања реципијента, који је у доњем делу 
полулоптасто профилисан, разликујемо две варијанте: а. 
неукрашене луле (Т/I/15), које у доњем делу са десне 
стране често имају малу брадавицу, ради лакшег држања 

31Исто, 45.
32 th thV. Bikić,Gradska keramika Beograda (16–17.vek) = Belgrade Ceramics in the 16 -17  
Century, Beograd 2003, 82.

33B. Kovács, Op. cit., 248, t. III/15; G. Tomka, Op. cit., 30, t. 1/4.
34G. Tomka, Op. cit., 30, t. 1/8, kat. 5a/4;
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и одвода топлоте, а врх чибука је благо проширен. Ове 
луле датоване су у крај XVII века, на основу аналогија са 

35примерцима из тврђава Нова Паланка (Jeni Palánk)  и 
36Егер;  б. луле грубље израде, са реципијентом који је 

украшен рељефним тачкастим украсом, а врх чибука је у 
облику турбана (Т. I/16); тип 10 – луле кратког чибука, 
постављеног под оштрим углом и кратког коничног 
реципијента. Реципијент и чибук су богато украшени по 
целој површини рељефним украсом што је изведено при 
ливењу (стилизован биљни орнамент на реципијенту и 
геометријски на чибуку) (Т. I/17). Аналогне примерке 
налазимо у Будиму (више стотина лула нађено на Тргу 

37Св.Ђорђа у једном подруму из XVIII века);  тип 11 – луле 
кратког чибука, који је постављен под оштрим углом и 
дугог благо коничног реципијента. По начину облико-
вања доњег дела реципијента и украшавању чибука 
разликују се варијанте: а. реципијент полумесечасто 
обликован у доњем делу, чибук богато украшен рељеф-
ним орнаментом, изведеним при ливењу, попут луле на 
слици 4. Та лула (висина 6,2 cm, дужина 4 cm) је израђена 
од глине црвено-смеђе боје печења, са украсом који чини 
урезан геометријски орнамент на реципијенту и преплет 
линија, косих цртица и тачкица на чибуку, са врхом у 
облику прстена; б. реципијент је равно обликован у 
доњем делу, чибук је неукрашен, са врхом у облику 

турбана (Т. I/18). Луле овог типа датоване су у XVIII век на 
38основу аналогних примерака са тврђаве Егер;  тип 12 – 

луле кратког чибука који је постављен под оштрим углом 
и са уским цилиндричним реципијентом који је заобљен у 
доњем делу и украшен урезаним стилизованим 
флоралним орнаментом (Т. I/19); врх чибука је у облику 
турбана или прстена. Аналогни примерци овом типу 
лула, датовани у XVIII век, потичу са локалитета 

39Нађкањижа (Nagykanizsa);  тип 13 – луле са реципи-
јентом у облику „чизме,“ који је украшен са пластично 
изведеним орнаментом (брадавице) у доњем и урезаним, 
стилизованим флоралним орнаментом у горњем делу (Т. 
I/20), попут луле на слици 5. Та лула је фрагментована 
(очувана висина 3,3 cm, дужина 4,6 cm), израђенa од 
глине тамно смеђе боје печења (секундарно горела), са 
врхом чибука у облику турбана, украшеног косим 
урезима. Аналогне примерке датоване у XVIII век 

40налазимо на тврђави Егер;  тип 14 – луле са 
реципијентом у облику људске главе (T. I/21); тип 15 – 
луле са два или више чибука, тзв. „здружене луле“ из којих 
пуше две или више особа (T. I/22). 

Луле са печатима средњоевропских радио-
ница. – У овој групи лула са Петроварадинске тврђаве 
заступљени су примерци са печатима радионица из: 
Дебрецина (Debrecen), Бање Шелмец (Banská Štiavnica), 
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35A. Gaál, Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyüjteményében, A 
Wosinsky Mór múzeum évkönyve XXVI, Szekszárd 2004, 264, kat. 4.
36B. Kovács, Op. cit., 244, t. II/1;
37G. Tomka, Op. cit., 27.

38B. Kovács, Op. cit., 250, t.VI/2
39Gy. Kovács, Cseréppipák a 17–8. századból, Budapest régiségei XXXVIII, Budapest 
2004, 130, fig 11.
40B. Kovács, , Op. cit., 254, t. VII/4. 

ГЛИНЕНЕ ЛУЛЕ СА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ

7.

7. 

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XIX век. 
Печат радионице: A. RESS,
МГНС бр. т. и. 22887

thClay pipe, Petrovaradin Fortress, 19  century, 
Workshop stamp: A. RESS  MCNS No. t. i. 22887

8.

8.

 Глинена лула, Петроварадинска тврђава, XIX век. 
Печат радионице: PODRECS 
МГНС бр. т. и. 18995

th Clay pipe, Petrovaradin Fortress, 19  century. 
Workshop stamp: PODRECS MCNS, No. t. i. 18995



Кошица (Košiciach), Керменда (Körmend), Боњхада 
(Bonyhád), Вашвара (Vasvár), Папа (Pápa) и других.

41У Дебрецину  познатом луларском седишту, 
грнчари, након добијања привилегија за производњу, 
почињу да праве луле већ од XVII века. Већина њих у 
XVIII веку прелази са израде посуда на израду лула, а 
крајем века је забележено да праве луле изузетног квали-
тета. Толики је био број лулара да оснивају свој еснаф. 
Тако је 1798. године забележено да 138 мајстора са 
помоћницима, шегртима и члановима породицa годи-
шње производе између 10 и 11 милиона лула. Овако 
велику количину су производили за домаће и страно 
тржиште (Француска, Енглеска, Северна Африка). 
Занимљиво је да су луле добијале разна имена, рецимо 
лула „улице Чапо“ добила је име по улици у којој су у 
XVIII веку живели грнчари. Појавом лула из Пеште и 
Будима крајем XIX века опада број лулара у Дебрецину, а 

42последњи лулар je био Габор Киш (Gábor Kiss).  На 
дебрeцинским лулама најчешће ознаке су имена 
произвођача који су их најдуже производили: ŠEREŠ 
LAJOŠ, TOLDI JOŽEF, ČONKA ŠANDOR.

Луле из Дебрeцина су прављене од глине црвене, 
тамноцрвене и црне боје, често са посебним сјајем. Могу 
се разврстати у две групе: резбарене и без украса. 
Резбарене луле су обрађиване у полуосушеном стању 
помоћу ножева, ровашењем и урезивањем орнамента, 
што је најчешће био стилизовани флорални мотив (Т. 
II/16). Отвор у које се умеће камиш и обод реципијента 
често су облагани бакарним плочицама које су 
украшаване искуцавањем.

43Производња лула у Бањи Шелмец   започета je 
на прелазу из XVIII у XIX век. Прву радионицу лула 
основао је Бенџамин Ахнерт (Benedikt Benjamin I Ahnert). 
Радионица Карола Захара (Károly Zachar) je била 
најпознатија радионица лула из Шелмец бање, која је 
функционисала скоро један век (1870–1950). Успон 
Захарове радионице кулминирао је на светском тржишту 
1891. године, када се удружио са Хелмутом Граматиком 
(Helmut Gramatik). Захарова радионица је производила 
луле најбољег квалитета, а извозила их је у Немачку, 
Италију, Русију, Канаду, Велику Британију, Египат, 

44Индију, Кубу и Америку.  Најчешће коришћени натписи 
еснафа су: C. ZACHAR IN SCHEMNITZ; KAROLY 
ZACHAR SELMECZEN; CARL ZACHAR IN SCHEMNITZ.

Луле шелмецких радионица су рађене од глине 
веома доброг квалитета из околине Шелмеца (Ostra luka, 

Rakovec, Belui). Основна сировина је била мешавина 
масне беле и црвене глине. Бела глина даје чврстину, а 
црвена високи сјај. Рађене су у калупима, који су били од 
дрвета обложеног оловом, гвожђа, бакра или од бронзе. 
Сирове луле су се специјалним алатом дорађивале 
(украшавале) и неколико дана сушиле, потом су прво 
неколико сати печене на ниској температури, а онда на 
температури већој од 1000˚С .

Већина лула из Шелмеца je црвене, смеђе или 
црне боје печења. Осим ових рађене су и тзв.“мермерне“ 
(stoneware), мешане црно-смеђе луле. Карактеристикe 
луле су висок (до 9,5 cm), цилиндрични реципијент 
(кружног или хексагоналног пресека), са шкољкастим, 
полукружним или заравњеним доњим делом и кратак, 
ваљкаст чибук, са врхом у облику прстена. Чибук и 
реципијент затварају оштар угао од 60°. Украси се углав-
ном преносе из калупа (неке луле имају медаљон са 
портретима историјских личности) или су дорађени с 
урезаним орнаментом (геометријски и биљни мотив). 
Типичан пример je дат на слици 6 – лула (висина 9,5 cm, 
дужина 5 cm) израђена од глине црвене боје печења, 
мраморизиране, фино полиране површине, са 
реципијентом хексагоналног пресека, са доњим делом у 
облику шкољке и са чибуком чији је врх у облику прстена, 
украшен косим урезима. Печат: на чибуку са десне 
стране, правоугаон, са натписом SCHEMNITZ. 

Међу шелмецким лулама са Петроварадинске 
тврђаве, најзаступљеније су оне из радионице породице 
HŐNIG. Оснивач је био Антал Хониг (Antal Hönig), а 
наследници, његова удовица и најмлађи син Михаљ 
Хониг (Mihály Hönig). Мајстор Хониг је био веома 
захтеван по питању квалитета, те су његове изузетно 
печене луле биле познате у ширем кругу, па чак и у 
иностранству. Добио је значајно признање 1846. године 
на III државном привредном сајму у Пешти и на Светској 

45изложби у Бечу 1873. године.  Радионица је користила 
следећа обележја: ознака рудника Шелмец бање – један 
чекић попреко положен и у кружном пољу попрсје 
рудара са чекићем у руци и фењером (обично утиснут са 
десне стране луле на чибуку); розета кружног облика; 
правоугаони печат у коме је написано пуно име мајстора 
или радионице: A. HŐNIG; M. HŐNIG/_HEMNI_ 
(SCHEMNITZ); M. HŐNIGSOHN/SCHEMNITZ; M. 
H Ő N I G . W W. / S C H M N I T Z ;  M .  H O N I G W W E /  
SCHEMNITZ; HŐNIGWW/_EMNITZ.

Осим Хонига, код нас најзаступљенијег, од 
мајстора лулара из Шелмеца су познати Јохан Парч 
(Johanes Partsch) и Стасни (Stasni). У пореском попису из 
1828. године спомиње се да у Пешти (Pest), Бач-Бодрогу 
(Bács-Bodrog), Новом Саду (Újvidék), Темешу (Temes), 
Замплену (Zemplén), Вашу (Vas) и Веспрему (Veszprém) 
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41Налази се око 200 km источно од Будимпеште.
42E. P. Szalay, A Debreceni cseréppipa, A Magyar pipa története – A Magyar történelem a 
pipákon, Budapest 2000, 33–34.
43Бања Шелмец, позната по руднику злата, сребра, олова и бакра, налази се на тлу 
данашње Словачке (некада је припадала територији Мађарске). Њени становници 
су вековима били Мађари,Словаци и Немци и зато су нам позната три назива: 
Selmecbánya, Banska Štiavnica, Schemnitz. 
44E.Lovásová, A Selmecbányai pipaművesség, A Magyar pipa története – A Magyar 
történelem a pipákon, Budapest 2000, 40–42.

45E. Lovásová, , Op. cit., 40;

Дивна Гачић
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постоји седамнаест мајстора лулара, осим оних пет у 
46 Шелмец бањи.

Луле из радионица у Керменду, Вашвару, 
Боњхаду и Папи имају сличне форме, скоро идентичне са 

 лулама из Шелмец бање. Сличност се може видети и у 
печатима јер је у свим овим радионицама присутан назив 
SELMEC или SCHEMNITZ, али са својим карактери-
стикама. Тако, међу лулама из Вашвара јављају се оне са 
овалним печатом и натписом M. HÖNIG, али другим 
типом слова или печатом и писане другим рукописом M. 
HŐNIG/SCИEMNITZ, где се примећује уместо слова H 
обрнуто слово N. На неким лулама уместо слова Ö пише 
О, што упућује на претпоставку да се ради о страном 

47мајстору.  У Керменду и Вашвару користи се печат 
ANTON PARTSCH, или Partsch. Истом кругу радионица 
припадају луле са печатима: BODNAR/SCHEMNITZ; IOS. 
SCHMIDT/SCHEMNITZ; G. REINITZ/SCHMNITZ; 
FLORIAN.T/SCHEMNITZ; SAMBISCH/SCHEMNITZ; 
EMANUEL/GRÜNFELD; KISS/AZAR; _H(R)ESEN/FELD; 
FRANZ/BRUNNER; F. BRUNNER; LEOPOLD/GROSS; 
PODRECS или Podrecs.

На лулама са печатом A. RESS и AMSTÄTER 
налази се (поред печата) утиснут кружић са двоглавим 
орлом који сведочи да је у питању радионица са царским 
привилегијама, попут радионице у Терезијенфелду 

48(Theresienfeld), северно од Беча.  Међу лулама са Петро-
варадинске тврђаве налазе се и оне са печатима радио-
ница чије седиште производње нам за сада није познато 
(нпр. Perko Boskovitc).

Мада се у групи лула са печатима шелмецких 
радионица углавном понавља исти облик луле са дугим 
цилиндричним реципијентом (кружног или хексаго-
налног пресека), који може бити неукрашен, богато 
украшен урезаним орнаментом или рељефним украсом 
изведеним при ливењу у калупу, према дужини чибука 
могу се, условно речено, издвојити четири типа, који се у 
зависности од облика доњег дела реципијента деле на 
варијанте: тип 16 – луле кратког чибука, са реципијентом 
који у доњем делу може бити: а. равно профилисан, са 
печатом HŐNIGWWE/SCHEMNITZ (T. II/1), KISS AZAR, 
BRUNNER (T. II/2); б. у облику шкољке, са печатом G. 
REINITZ/SCHMNITZ (T. II/3), SCHEMNITZ (T. II/4); в. 
коничан (Т. II/5-6), са печатом M.HŐNIG.WW. 
/SCHMNITZ; тип 17 – луле дугог чибука, са реципијeнтом 
који у доње делу може бити: а. равно профилисан, са 
печатом A. RESS (T. II/7), EMANUEL/GRÜNFELD; б. 
коничан, са печатом: A. RESS (T. II/9), AMSTÄTER, S. 
STEINER, LEOPOLD/GROSS (T. II/10); в. полулоптаст, са 

печатом: Partsch (T. II/11); г. у облику чашице цвета, са 
печатом: A. RESS (T. II/12-13) или попут луле на слици 7. 
Та лула је фрагментована (очувана висина 7 cm, дужина 
6,7 cm), израђена од глине, неуједначене црвено-сиве боје 
печења, фино углачане површине; са доње стране 
реципијента и чибука има једно пластично ребро, а врх 
чибука је украшен ситним урезима по ивици. Печат: на 
чибуку са десне стране, овалан, са натписом A. RESS, 
поред чега је утиснут мали круг са рељефним приказом 
двоглавог орла; тип 18 – луле кратког чибука који је 
обликован у виду кобилице (T. II/15), попут луле на слици 
8. Та лула је фрагментована (очувана висина 6,3 cm, 
дужина 4,7 сm), израђена од глине сиве боје печења, фино 
углачане површине, са доњим делом реципијента у 
облику чашице цвета и горњим делом који је украшен 
рељефно изведеним орнаментом (флорални мотив) у 
комбинацији са косим урезима. Кратак чибук је 
постављен под оштрим углом, са врхом у облику прстена, 
који је украшен косим урезима. Печат: на чибуку са леве 
стране – правоугаон, заобљених углова, са натписом 
PODRECS, са десне стране – кружни са нејасном пред-
ставом; тип 19 – луле високог цилиндричног реципи-
јента, кружног пресека, богато украшене стилизованим 
флоралним орнаментом, који је изведен урезивањем, 
ровашењем и утискивањем помоћу цевчице (T. II/16). 
Луле овог типа рађене су у Дебрецину; тип 20 – луле 
високог реципијента, израђене од беле глине, са 
рељефним, геометријским украсом по целој површини, 
што је изведено приликом ливења (T. II/17). Аналогне 
примерке ових лула, датоване у другу половину XIX века, 

49налазимо у Братислави;  тип 21 – луле без печата, фине 
израде, високо полиране површине, са рељефним 
геометријским (Т. II/8) или фигуралним орнаментом (Т. 
II/14). 

Систематизација глинених лула са Петровара-
динске тврђаве, која је дата у овом раду, урађена је на 
основу типологије коју су поставили мађарски археолози 
Бела Ковач и Габор Томка, обрадивши материјал са више 
тврђава из доба Османског царства и Хабзбуршке 
монархије, у чијим је оквирима некада била и Петровара-
динска тврђава. Све луле су сврстане у три групе: турске, 
турско-мађарске и луле са печатима средњоевропских 
радионица. 

Најстарија група турских лула припада дугом 
периоду турске владавине над Петроврадинском 
тврђавом, започетом 1526. и окончаном с битком код 
Сланкамена 1691. године. Налази ових лула, које се датују 
након тог периода (XVIII–XIX век), сведоче да су оне биле 

Закључак

46Z. Nagy, Selmecbányához köthető dunántúli pipakészítő manufaktúrák, A Magyar pipa 
története – A Magyar történelem a pipákon, Budapest 2000, 47.
47Z. Nagy, Op. cit., 45.
48Z. Nagy, Op. cit., 49.

49S. Sprušanský, Fajčiarske potreby v ybierkach snm v Bratislave, Sbornik slovenského 
národného múzea LXI, Bratislava 1967, 248, sl. 3/5-7.
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омиљене и код војника који су служили у Аустроугарској. 
Турске луле су разврстане као: украшене, рађене од фине 
глине, добро печене, које обилују мноштвом облика са 
богатом декорацијом (рељефни украс и украс утиснут 
помоћу печата, цевчице и радле); неукрашене, слабијег 
квалитета, најзаступљенија врста лула на Тврђави; због 
јефтине израде производиле су се у великим количинама, 
а користили су их углавном сиромашнији војници; луле са 
розетом, које са обе стране реципијента имају украс 
розете; најчешће су бело глеђосане. 

Група турско-мађарских лула развила се крајем 
XVII и током XVIII века, када су у пограничним 
подручјима Мађарске почеле да се прозводе луле које су 
имитирале облике западних, „холандских“ и источних 
„турских“ лула, при чему је утицај са Истока био већи. 

Најмлађа група лула са печатима средњоев-
ропских радионица производила се у мануфактурама 
крајем XVIII и у XIX веку. У овој групи лула са Петрова-
радинске тврђаве заступљени су примерци са печатима 

радионица из Дебрецина, Кошица, Бање Шелмец, као и из 
круга радионица које су припадале Бањи Шелмец. Међу 
шелмецким лулама са Петроварадинске тврђаве, 
најзаступљеније су оне из радионице породице HŐNIG 
(са натписом: M. HŐNIG.WW./SCHMNITZ).

Највећи број глинених лула са Петроварадинске 
тврђаве представља импортовану робу коју су са собом 
доносили, пре свега, војници који су највише ширили 
навику пушења луле. Подаци говоре о присуству великог 
броја војника, који су служили, како у турској тако и у 
аустроугарској војсци, као и бројне радне снаге и 
занатлија, који су долазећи са разних страна, радили на 

50подизању тако монументалне тврђаве.  Луле су стизале и 
путем трговине, која се највећим делом одвијала 

51Дунавом.  Може се претпоставити да је у околини 
Петроварадинске тврђаве радила нека локална 
радионица за израду лула, као она у Новом Саду, како се 
то помиње у мађарским документима, али археолошки 
налази за сада то нису потврдили. 
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Summary
 
Protective excavations at Petrovaradin Fortress in the period 
2002 - 2004 had unearthed 369 mainly fragmented clay pipes. 
They were systematized on the basis of typology established 
by Béla Kovács and Gábor Tomka, Hungarian archaeologists 
who had interpreted material from different fortresses in the 
Ottoman Empire and Habsburg Monarchy which once 
encompassed the Petrovaradin Fortress as well. Pipes are 
classified into three groups: Turkish, mixed Turkish-
Hungarian and pipes bearing stamps of Central Europe 
workshops. The oldest is the group of Turkish pipes and it 
corresponds with the long Turkish rule over Petrovaradin 
Fortress (1526-1691). Turkish pipes are divided into three 
groups: decorated, made in fine clay moulds, well fired with 
plenty of forms and richly decorated (relief and impressing by 
stamps, tubes and rollers); undecorated, of lower quality and 
due to cheap production costs massively produced, they were 
used by poorer social layers; pipes with rosettes, moulded, 
most often white glazed, with rosette decoration on both sides 
of the receptacle. Turkish pipes which stayed in use at 
Petrovaradin Fortress even after the departure of the Turkish 
troops (based on analogies they are dated within a longer 
period between the seventeenth and nineteenth centuries) 
testify to their popularity among soldiers serving in the 
Austro-Hungarian army.

Mixed group of Turkish-Hungarian pipe forms developed by 
the end of the seventeenth and during the eighteenth 
centuries in the bordering zones of Hungary, where their 
production started emulating Western, “Dutch” and Eastern 
“Turkish” (less refined shapes and coarse manufacturing) 
forms in which process the Eastern influence was stronger.
The youngest group of pipes with stamps of the Central 
European workshops was manufactured by the end of the 
eighteenth and in the nineteenth centuries. The best known 
workshops come from Debrecen and Banská Štiavnica and 
from the workshops from this circle (Körmend, Vasvár and 
Pápa).  Most frequent finds of pipes at Petrovaradin Fortress 
are those with KŐNIG workshop stamps. They are of high 
quality, having a characteristic form with high receptacle, 
shell-like or semi-circular lower part and short stem taking 
acute angle to the bowl. Most frequent inscriptions are 
M .HŐNIG. WW./SCHMNITZ , .M .HŐNIGSOHN/  
SCHEMNITZ, M. HŐNIG/SCHEMNITZ. Many of the pipes 
bear stamps of FRANZ/BRUNNER and A. RESS workshops.
Most of the pipes found at the Petrovaradin Fortress are 
imports brought in by soldiers since they were those who first 
introduced pipe smoking habits into these parts but also 
workers and craftsmen from other parts of the region who 
were hired to build this monumental fortress. Pipes were also 
imported through trading using the Danube routes mostly.

DIVNA GAČIĆ*

CLAY PIPES FROM THE PETROVARADIN FORTRESS

*Divna Gačić, archeologist, City Museum of Novi Sad, Novi Sad

Дивна Гачић
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Апстракт: Седефли нануле, дрвене, високе 
папуче, богатог украса, са две потпетице, карактеристи-
чне су за читаво подручје Отоманског царства. Сматрају 
се делом женског грађанског костима XIX века у 
срединама које су прихватиле оријентални начин 
живота. Својом висином и богатством украса одражавале 
су друштвени статус власнице. Ношење нанула се 
првенствено везивало за обичај одласка у хамам (турско 
купатило), где су их носиле жене, као и мушкарци и деца. 
Сасвим je извесно да су нануле имале улогу и у још неким 
обичајима изван купатила. Једноставнији примерци 
високих нанула, знатно нижих и често без или са 
скромним украсом, били су део свакодневног костима 
сиромашних слојева и ношени су у кући и око ње, у 
дворишту као и на улици. Сачувани примерци високих 
нанула нису старији од XIX века, али се по ликовним 
изворима употреба нанула може пратити уназад до XVI 
века.

Кључне речи: нануле, обућа, грађански женски 
костим, XIX век, оријентална градска култура, Балкан, 
Блиски исток, Oтоманско царство

Седефли или високе нануле о којима ће овде бити 
реч, разликују се од оног што данас познајемо као нануле. 
Веома необичног облика, можда највише налик мосту, 
нануле су врста дрвене обуће са платформом. Свака 
нанула у пару била је израђена од једног комада дрвета са 
две потпетице исте висине, док је висина самих нанула 

1варирала, од сасвим ниских до изузетно високих.  
Предња потпетица је најчешће трапезастог облика и 
постављена је попречно у равни са траком која држи ногу, 
а у зависности од висине, краци трапеза могу бити равни 
или закривљени. Задња „права“ потпетица, често 
понавља изглед предње или може имати неки од облика 
какве и данас виђамо на женској обући. 

Нануле су најчешће биле богато украшене 
техникама инкрустације и интарзије, а сачувани су и 

примерци у потпуности оплаћени, укључујући и кожну 
траку која држи стопало, сребрним лимом на коме је 
орнаментални украс изведен искуцавањем. Веома ретко, 

2нануле су украшаване и бојом, осликавањем  или бојењем 
3читаве површине.  Осим раскошне обраде свих видљи-

вих дрвених површина, на нанулама су често били 
аплицирани и украси у виду кићанки или трепетљика, 
док је кожна трака која држи стопало најчешће прекри-
вена скупоценим текстилом и богато украшена везом. 
Док су данас скоро сасвим заборављене, у прошлости су 
ове нануле носиле богате муслиманке у хамаму и у 
свечаним приликама, као и православне жене из богатих 
породица које су прихватиле оријентални начин живота 

4и облачења.  
Нануле као свакодневна обућа обичног света, 

задржале су необичан облик, биле су нешто мање висине, 
потпуно без украса или са сасвим скромним. 

То је изразито оријентална врста обуће необи-
чног изгледа и богате декорације, карактеристична за 
читаво подручје некадашњег Отоманског царства.

Отоманско царство у свом вишевековном 
трајању је већим делом обухватало територије Мале 
Азије, Блиског истока, Северне Африке и југоисточне 
Европе. Територију царства, која се протезала на три 
континента, насељавало је шаренолико становништво. 
Различите народе, којима нису били заједнички ни језик 
ни религија повезивало je, бар што се тиче градских 
средина, прихватање оријенталног начина живота 

5(култура становања), а тако и начина одевања.

УДК 904:685.24.03-035.3МИЛИЦА ТАДИЋ*

ОД КУЋНОГ ДВОРИШТА ДО ХАМАМА, СЕДЕФЛИ НАНУЛЕ

*Милица Тадић, историчар уметности, Београд
1Пар нанула који се чува у Етнографском музеју, инв. бр. 23051, висок је само 4 cm, 
а у литератури се спомињу и примерци чија је висина прелазила 26 cm.
2По документацији Музеја у Приштини, нануле под инв. бр. 1223 украшене су 
осликавањем у сребрној и златној боји. Захваљујући љубазности колегинице Мине 
Дармановић, кустоса музеја из Приштине, имала сам прилику да прегледам 
документацију о шест пари нанула из овог музеја.

Отоманско царство и костим

3Нануле из Етнографског музеја, инв. бр. 9129, обојене су у црвено. 
Желим да захвалим кустосима Етнографског музеја, Вери Шарац-Момчиловић и 
Вјери Медић, ради консултација и на томе што су ми омогућиле да прегледам 
предмете из колекција Етнографског музеја.
4В. Шарац-Момчиловић, Обућа у Србији, Етнографски музеј у Београду, Београд 
1996, 55.
5Један пар нанула који се чува у Етнографском музеју (ЕМ, инв. бр. 9152) обликом и 
декорацијом скоро потпуно одговара цртежу нануле који је обележен као нанула 
из Либана, а који се може видети на интернет адреси http://www.cortina.be/ 
cal/calendars.htm (календар за 2000, месец мај). Није познато где је израђен пар из 
Етнографског музеја, као ни нанула са цртежа. Да ли су можда дело мајстора једне 
исте радионице, или су при њиховој изради користили исти предложак, није 
познато. Оно што јесте сигурно, то је да су настале у оквиру истог културног 
простора, који је покривала територија Отоманског царства. 
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Градска ношња, у деловима Балкана који су 
Отомани окупирали током XIX века, била је под снажним 
оријенталним утицајем. Цариград, престоница царства, 
био је центар моде Истока. Царске радионице стварале су 
моду, ту у престоници где су се сливали утицаји са разли-
читих страна. 

У оквиру недавно одржане изложбе, посвећене 
отоманској традицији купања и уређивања косе, у 
Топкапи музеју у Истанбулу био је изложен пар нанула, 

6који је припадао неком од чланoва царске породице.  Сви 
предмети са ове изложбе настали су у периоду од XVI до 
XX века, као производи царских радионица или 
европских мајстора који су радили за двор. Предмети, 
израђени у овим радионицама или они који су настали по 
њиховом узору, стизали су путем трговине или поклона и 

7до најудаљенијих крајева Царства.  О томе да су одевни 
предмети стизали са једног краја царства на друго, 
сведочи и пар нанула из Музеја у Приштини (инв. бр. 
1673). По стручној документацији Музеја, овај пар је 
купљен у Гњилану, на Косову и Метохији, а по наводима 

8власника поклон је из Арабије.
Током историје, у више наврата, Турци су 

доносили различите законске одредбе о одевању. Циљ 
тих одредби је био стварање јасно видљиве разлике 
између муслиманског становништва и раје (немуслиман-
ског становништва). Како су се те забране првенствено 
односиле на употребу одређених материјала, боја и 
богатства украса, облици одевних предмета су дуго 
остајали исти. Украс на немуслиманској одећи постајао је 
све раскошнији, посебно у време опадања турске моћи, а 
мотиви украшавања су оно што је давало национална 
обележја наизглед истоветним одевним предметима.

Током целог XIX века, упркос постепеном 
повлачењу Отоманског царства са европских територија, 
као и све јачих утицаја западњачке моде, женски 
грађански костим на подручју Балкана је имао одлике 
оријенталне, турске ношње. 

Главне делове женског костима чиниле су: 
кошуља широких рукава, украшена везом, златом, 
свилом или памуком и антерија са рукавима, напред 
дубоко усечена,  дугачка до чланака. Око струка се носио 
шарени свилени појас, који је спреда имао две велике 

 
металне копче, пафте, украшене драгим камењем. Преко 
тога, зими се носила дуга, широка, спреда дубоко 
расечена хаљина, са или без рукава и бунда, џубе. Лети се 
носило до појаса кратко спреда расечено либаде, или 
ћурче. На ногама димлије или шалваре, чарапе и папуче. 
На глави фес са плавом, свиленом кићанком. Имућније 
жене су носиле фес покривен дукатима или извезен 
бисером или златом (тепелук). Око феса се обавијала уска 
свилена марама, бареш. Обавезан део костима био је и 

9накит – најчешће низови дуката и бисера.  
Највећи број података као и извора за проуча-

вање градског костима у Србији XIX века односи се на 
узак круг имућних људи блиских кнезу Милошу, као и на 
саме чланове породице кнеза Милоша и кнегиње 
Љубице. Обућа као део градског костима XIX века никада 
није била посебно проучавана. На портретима и фотогра-
фијама припадника највиших слојева београдског 
друштва, који су најчешћи ликовни извори, обућа је 
изостављена или скривена одећом. 

У описима женског грађанског костима XIX 
века, пре прихватња западњачког начина облачења, као 
карактеристична обућа помињу се најчешће папуче.

Врста дрвених папуча – нануле  називају се још и: 
налуле, налуне, нахлуне. Назив нануле је пренет у наш 
језик преко турског облика nalin. Реч је арапског порекла 
n'aleyn (двојина од nal) и означава обућу, посебно 

10 дрвену.
Када и где су нануле почеле да се носе није 

познато. У неким нашим крајевима једноставније 
варијанте нанула биле су у употреби све до 50-тих година 

11XX века.  Иако се сматрају женском обућом, нануле су 
носили и мушкарци, као и деца. То је обућа намењена 
затвореном простору – хамаму (турском купатилу), али и 

12 обућа за двориште, односно улицу. Употреба нанула се 
везује за оријентални изглед насеља и стрме калдрмисане 
улице, низ које се често сливала вода. Основна намена 
нанула, по свему судећи, била је да заштите стопала од 
влаге и различитих нечистоћа.

Оријентални начин становања, просторије 
застрте бројним теписима и ћилимима као и одсуство 
европског намештаја (столица и лежаја), односно спава-
ње и седење на ниским простиркама, скоро на патосу, 

Милица Тадић

Грађански женски костим XIX век

6„Turkish Bath: Bathing Traditions of Ottomans and Art of Hairdressing“ 
http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=41105 
7...Велики број одевних предмета, нађених у области Новог Пазара, увезен је из 
Солуна, Софије, Цариграда, па и Багдада..... Р.Сенко, Нешто о женској градској 
ношњи Новог Пазара краја 19, почетка 20. века. Новопазарски зборник, бр. 9, Нови 
Пазар 1985, 176.
8Захвална сам Мини Дармановић, кустосу музеја у Приштини, што ми је 
омогућила увид у документацију.

9Т. Р.Ђорђевић, Из Србије Кнеза Милоша, Београд 1983, 54–55.
10Врста дрвене обуће: састоји се од комада лјепо израђеног и понекад седефом или 
чиме другим украшеног дрвета, са двије потпетице и једним кајишем који се 
навлачи на прсте. А. Шкаљић, Турцизми у народном говору и народној 
књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево 1957.
11За информацију сам захвална госпођи Вери Шарац-Момчиловић. По наводима 
госпође Биљане Накић, њен деда, Урош Накић је у Пироту 70-тих година XX века, 
носио у купатилу и по дворишту, једноставне дрвене нануле са две потпетице, а 
које је највероватније набавио у Сарајеву, на Башчаршији, где је често путовао.
12Нануле се носе само изван куће. “Па потеже од злата налуну“,“...а на ногам 
седефли налуне....“ А. Шкаљић, н. д.



021

својих кућа, што се може видети и данас у Конаку кнегиње 
Љубице.

Посета купатилу није била само ствар хигијене и 
верских одредаба, већ је имала и шири друштвени значај. 
Купатила су посећивали и мушкарци и жене, у одређено 

16време намењено њима, а са собом су водили и децу.  У 
купатилу се често проводио и читав дан, у јелу, пићу и 
забави. Одлазак у хамам је била прилика за дружење и 
забаву, али у исто време купатило је било и место где су се 
обављали друштвени ритуали.

У купатилима су послуживали хамамски 
17службеници. Жене су опслуживале амамџике,  док су се 

око мушкараца бавили младићи, које су се називали 
18телаци (tеllak).

Нануле су у хамаму сви носили, а биле су 
различите висине и не увек подједнако украшене. Женске 
нануле су биле изузетно високе и украшене, што је 

19вероватно одражавало и друштвени статус власнице , 

створило је потребу за обућом која се лако скида и обува 
13 при уласку и изласку.

Хамамске женске нануле, својим необичним 
обликом, вештином занатске израде као и богатством 
украса, нашле су место у многим музејским збиркама. 

Обичне, свакодневне нануле, део костима 
сиромашнијих слојева друштва, које су обликом сасвим 
сродне хамамским нанулама, нису сачуване у већем броју.

Када се говори о нанулама за хамам, обично се 
мисли  на  Турску и на оријенталну културу живљења. 
Хамам (амам), односно турско купатило, имало је важно 
место у животу градског становништва широм 
Отоманског царства. Уско повезано и са верским 
одредбама, које су муслиманским верницима налагале 
чистоћу, купатила су била део сваке урбане средине. 
Хамами су најчешће подизани као засебне грађевине, 

14намењене јавној употреби.  Богате породице подизале су 
15хамаме, приватне намене (амамџик, хамамџик)  у склопу 

ОД КУЋНОГ ПРАГА ДО ХАМАМА, СЕДЕФЛИ НАНУЛЕ

13Никада не маре да им се ступи у одају с обућом, а кад ова још није чиста 
погодићеш како им је. Њиова стоји пред собним вратима, а младе и „фине“ не 
излазе из дворишта без каљача никада. Некој не можеш ући у собу обућом ни за 
Бога; још на вратима повиче измећaрка (научила је безбели ханума): Молим вас, 
госпоја, не можеш у собу с`с путине! Ј. Димитријевић, Писма из Ниша, о харемима, 
Ниш 2003,105.
14У попису занатлија у Смедереву за 1862/3. годину помиње се амамџија и трговац 
Никола Х. Ђорђевић, као власник пола амама, подигнутог од тврдог материјала. П. 
Леонтије, Смедерево у 19..веку, Смедерево 1969, 79.
15Кућно купатило, кућна бања. А. Шкаљић, н. д..

16Мало дете у рукама жене у горњем левом делу минијатуре и одмах поред, још 
једно старије дете које клечи уз своју мајку – сцена у хамаму из књиге Zenanname ve 
Hubânnâme Huseinа Fazilа bin Tahir Enderuniа, 18. век.
17Хамамџија или амамџија је управитељ или пословођа хамама. У речнику А. 
Шкаљића не постоји женска варијанта занимања, али је морала постојати. Једна 
амамџика се спомиње у попису занимања у Смедереву за 1862/3. П. Леонтије, н. д., 
79.
18Има значење масера у хамамау, од турског tellak, од арапске речи dellak, односно 
delk, што значи трљати. А. Шкаљић, н. д.
19Сви предмети намењени одржавању хигијене били су раскошни, направљени од 
скупоцених или јефтинијих материјала, али увек богато декорисани .... И још 
метну биљур огледало, филдиш чешаљ, свилени пештемаљ, хавлију, два пешкира, 
две шамије, нал`не, тас, двадесет аршина лепе басме (цица) за свирачице и 
триста гроша у сребру за хамам невести и кадунама које са невестом отиду. Ј. 
Димитријевић, н.д., 46.

Нануле, хамам и различити обичаји 

1.
1.

 Нануле, фотографија, МПУ инв. бр. 1924
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 1924

2.
2.

 Нануле, фотографија, МПУ инв. бр. 1942
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 1942
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док су мушкарци носили нешто ниже и не тако украшене 
нануле, познате под именом такуња (takunya) . 

Многи уметници у XIX веку, опчињени 
Оријентом, често су сликали сцене из хамама. Уметници 
Жан Жак Франсоа Ла Барбије (Jean Jacques Francois La 
Barbier, 1738–1828) и Жан-Леон Жером (Jean-Léon 
Gérôme, 1824–1904) у делима Маварско купатило и 
Велико купатило у Бурси , овековечили су жене при 
купању. 

На гравири Томаса Абијел Прајора (Thomas 
Abiel Prior, 1809–1886), по илустрацији Томаса Алома 
(Thomas Allom, 1804–1872), Купатило у предграђу 
Цариграда (Outer cooling room of the Turkish bath near 
Psamatia Kapousi, Constantinople) представљени су 
мушкарци у хамаму, а у предњем плану насликане су 
нанале, близу човека који замотава свој турбан. 

Посета купатилу једног мушкарца описана је и у 
21 причи из Хиљаду и једне ноћи , Прича о човеку који је 

узимао хашиш (Tale of  the Hashish Eater) у преводу сер 

 20
Ричарда Френсис Бартона (Sir Richard Francis Burton). 
Јунак приче седи умотан у три свилена пешкира: један на 
глави, други преко рамена и трећи око струка, док му 

 евнух приноси нануле.У фусноти која прати прво издање, 
пише да се хамамске нануле у арпском језику називају 
кабкаб, односно у свакодневном говору кубкаб, што је 

 22ономатопеја звука који производи ходање у њима.
Хамам је имао значајно место и у свадбеним 

обичајима који су претходили венчању: свадба је трајала 
пет дана и завршавала се венчањем у петак; уторак је био 
дан за одлазак у купатило, где је невеста приказивала сву 
раскош поклона које је добила од младожењине 

23 породице.
У град немуслиманскоским срединама и  станов-

ништво које је живело оријенталним начином живота 
(костим, култура становања) прихватило је и многе 

24 турске обичаје.
Опис посете хамаму као део свадбене церемоније 

може се наћи у делу Јелене Димитријевић, Писма из 
25Ниша, о харемима , у којем је описана муслиманска 

20Назив такуња за мушке нануле може се наћи у савременим текстовима који 
говоре о опреми за хамам. http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid= 
77474 
21Сер Ричард Френсис Бартон (Sir Richard Francis Burton,1821–1890) је превео 
приче из Хиљаду и једне ноћи и објавио 1885. у ограниченом тиражу, само за 
чланове свог клуба. Бартон је био оријенталиста, преводилац, писац, истраживач, 
пропутовао је Блиски и Средњи исток, Индију и Африку.
22Sir R. Francis Burton, The Book of the Thousand Nights and a Night, Vol. 3, fusnota : 110
http : / /w w w.fu l lbooks .com/The-B ook-of- the-Thousand-Nights-and-a-
Nightx3029.html 
23D. Esemenli, Roma'dan Osmanl›'ya Hamamlar [Baths from Rome to Ottomans], 

Journal of Turkish Ceramics Federation, No. 11, Eylül (September) – Ekim ( October) 
2005.
24Видети: С. Душанић, Свадбени обичаји у Приштини, Етнолог, бр. 10–11, 
Љубљана 1937–1939.
25Весеље је у хамаму отимало маха. Пљескају се каде дланима а и саме викну по који 
ред, помажући милој им Ати.....Аман , да знаш како је леп „хамам“ у Сељаник! Сад 
нас је овде мало; некад у Нишу био је зa причу и „хамам“ и цела свадба, јер од нишких 
харема не можеш наћи веселијих нигде. Невестино купање трајало јe, Бога ми, 
позадуго.....Једва једном однеше јој се свилене хавлије, оне што јој посла младожења 
о нишану. И нал`не су јој однели; оне су шарене лепе, до данас не видех оваквих. Ј. 
Димитријевић, н. д., 74–75.

Милица Тадић

3.
3.

 Нануле, фотографија, МПУ инв. бр.1952
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 1952

4. 
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Нануле, фотографија, МПУ инв. бр. 1958
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 1958
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26свадба, као и у делу Нечиста крв Борисава Станковића , 
чији ликови припадају православној вери. 
Нануле су биле и део девојачке опреме, а као објашњење 
за њихову, некада невероватну висину, навођено је то 
што су се девојке често удавале сасвим младе, те су 
покушавале нанулама да се изједначе у висини са 
младожењом. За овај навод нема потврде, али нануле се 
јављају у још једном обичају везаном за венчање, док 
девојка служи, односно 27гови.  

Иако се везују првенствено за Турску, нануле су 
биле део костима као и опреме за хамам у скоро свим 
областима које је обухватало Отоманско царство. 
Географска распрострањеност нанула може данас да се 
прати на основу примерака који се чувају по музејским 
колекцијама широм света, а као земље порекла најчешће 
се наводе Турска, затим Сирија, Либан, Палестина, 

28Израел, Египат, Тунис . Што се тиче европског дела 
Отоманског царства, хамамске нануле су сигурно биле у 

29 30употреби у Грчкој , Македонији , Србији, Босни и 
Херцеговини.

У Народној енциклопедији Станоја Станоје-
вићa, објављеној 1928. године, пише да се нануле носе у 
округу нишком и врањском, у Старој Србији и Босни и 

31Херцеговини.  У Вуковом речнику, уз објашњење речи, 
постоји и податак да се нануле носе у Србији и Босни по 

32варошима . О ношењу нанула у Врању, Јован Хаџи 
Васиљевић пише да је Наза Владичка била прва Врањанка 
која је понела роган-кондуре и шарене налуне, а да су ту 
обућу донеле из Велеса, Султана, удата 1860. за Манасију 
Лукарског и Катерина, ћерка Кумановског иконома 

33Димитрија удата 1862.
Борисав Станковић у роману Нечиста крв, чија 

се радња дешава у времену после ослобођења Врања од 
Турака, тј. након 1875, описује и костим карактеристичан 
за ту област. Главна јунакиња романа, Софка, носи нануле 

34док чисти и поспрема по кући пред Ускрс . Да су се 
нануле носиле сваког дана, приликом обичних кухињ-
ских послова, може се видети и у књизи 

35 Јелене Димитријевића.  
На акварелу Николе Арсеновића Жена из Лес-

ковца приказана је женска фигура у пејзажу на нанулама, 
36са дететом у наручју.  

Сведочанство о свакодневном ношењу нанула 
може се наћи код Димитрија Ђорђевића, који је као 
телеграфиста српске војске, у својим Успоменама о првим 
данима у ослобођеном Нишу, 1878. године, описао одећу 

37 девојака које су срели при уласку у Ниш. За подручје 
Старе Србије, односно Косова, постоји податак да су 
нануле ношене по кући и у дворишту, како лети тако и 
зими. Сиромашне жене ишле су у нанулама и у град, 

38 лети. У опису женског костима који је видео током свог 
путовања по Босни 1839–1840, Матија Мажуранић пише 
да жене носе, на босу ногу, дрвене папуче које се зову 

 

Писма из Ниша, о 
харемима

26И тек уочи свадбе, у суботу, када по обичају са свима девојкама и младим женама 
из родбине и комшилука оде у амам, да се искупа и спреми за сутрашњи дан, за 
венчање... Али када виде да се све свукле, готово све отишле у амам, а до њених ногу 
једина остала баба-Симка, па и она већ готова, опасана пиштимаљем и са 
великим нанулама на сувим ногама…Циганка, којој амамџика брзо намигну и која 
је нарочито зато стајала и чекала, брзо Софки донесе лепе, шарене "седевске" 
нануле и понизно их навуче на њене мале, румене ноге. Затим пође испред Софке да 
јој отвори врата. Софка, као тресући се од језе, главом забаци косу. Осети како јој 
се она по леђима и дужином тела заталаса, и нежно је помилова. Ножним прстима 
јаче држећи нануле да јој се случајно не исклизну, упути се вратима. Б.Станковић, 
Нечиста крв, Београд 2000.
27Руке држи прекрштене на појасу, у рукама има златовезно чевре, никога не гледа и 
гови стојећи као статуа. На ногама има плетене памучне чарапе и црвене 
јеменије, или високе папуче (лети) Т. Вукановић, Срби на Косову, књ. 2 : [поглавље 
„Варошки свадбени обичај“], Врање 1986, 272.
 http://www.shoesornoshoes.com/
28http://www.powerhousemuseum.com/home.php
Powerhouse Museum Collection:
H4448-140, Pair of clogs for bathing, Palestine 1800–1900. 
H4448-1036 Bridal Clogs as worn / Nablus. purchased of / (The ancient Shechem) / Rev 
Harding of Gaza' 
H4448-1037 Pair of wooden clogs was made in Israel / Palestine in around 1885–1895. 
The Box collection list describes the shoes as 'ordinary clogs'.
http://www.mfa.org/index.asp 
MFA Boston: 
43.1542a-b 18th–19th century Woman's stilts (kabkabs or nalins) Turkish or 
Syrian,18th–19th century
92.2806 Clog (one of a pair) Egyptian Gift of Miss Sarah M. Spooner, 1892.

29Folk Art, Museum Nafplion (Peloponnese) 1988, 110. Кат. јед. 6 и 7: Два пара нанула, 
касни XIX век. Користиле су их жене у купатилима широм Мале Азије.
30Нануле су у Врање стигле из Велеса. Ј. Хаџи Васиљевић, Врањска градска ношња 
ранијих година, Гласник Етнографског музеја, књ. 7, Београд, 1932, 30.
31Нануле – врста дрвених ципела. Носе се у округу нишком и врањском, у Старој 
Србији и Босни и Херцеговини. Ношња – нануле су азијски изум и име. С. 
Станојевић, Народна енциклопедија, књ. 3, Загреб 1928.
32Нануле – налуне, носе се у Србији и Босни по варошима.
Носи л` Сока од седефа нануле – По нанулам` прли гаће пануле
На ногама од седефа налуне – По налунам` сандал-гаће пануле. В. Стефановић 
Караџић, Српски речник истумачен њемачкијем и латинским ријечима, IV 
издање, Београд 1935.
33Ј. Хаџи Васиљевић, н.д., 30.
34Ветрила је и пајала собе. Њене нануле звечале су по сухом доксату горњег боја..Б. 
Станковић, н.д.
35За ручак шта се нађе – симит, ђеврек, сир и хлеб, или какво подгрејано јело –- за 
вечеру узму се бринути озбиљно и рано, заклопарају налуне, стоји клепет папуча и 
лупа стара... Ј. Димитријевић, н.д., 207.
36Никола Арсеновић (1823–1885), Жена из Лесковца, Албум бр. 5, Етнографски 
музеј у Београду, инв. бр. 1053 (стари инв. бр.3926)
37Девојке су на себи имале шарене шалваре, кратко јелече, жуте чарапе, дрвене 
нануле, а око главе су везале кратку шамију, или „чевре“ како кажу Нишлике. „Ми 
си још носимо а ла Турка. Здравље од Господа Бога, и ми ћемо скоро да носимо а ла 
Франка. С'г је наступила Србија, Србија-слободија, и више немамо од чег' да се 
плашимо.“ M. Јовановић, „Успомене на прве дане у ослобођеном Нишу 1878. 
Димитрија Ђорђевића“, Пешчаник 3, Ниш 2005. ·http://www.arhivnis.co.yu/cirilica/ 
idelatnost/br%203/cdimitrijedjordj.htm
38Т. Вукановић, Срби на Косову, књ. 2, Врање 1986, 110. 
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39нахлуне.  О ношењу нанула у Босни крајем XIX века 
40сведочи и Антун Ханги. 

Од пет пари нанула, публикованих у каталогу 
изложбе Градске ношње у Босни и Херцеговини у 19. веку, у 
издању Земаљског музеја Босне и Херцеговине, као место 

41 порекла уз три пара наводи се Сарајево. Љиљана 
Бељкашић-Хаџидедић забележила је да су нануле у Босни 
ношене око куће и да су их носили и мушкарци и жене, а 

42сиромашне жене и на улици.  
Нануле су биле део свакодневног костима и на 

Блиском истоку. Запис у архиву исламског шеријатског 
суда у Алепу, Сирија, из средине XVIII века, који се не 
тиче директно костима, али представља својеврсну 
хронику свакодневног живота, говори о повреди једне 
четворогодшње девојчице која је, силазећи низ 

43степенице, пала на своју  дрвену  нанулу.
У Сирији је настала и фотографија Лепа девојка 

пред Великим купатилом у Дамаску, снимљена пре 1865. 

 

године, на којој је приказана девојка у дворишту хамама, 
наслоњена на ограду, на високим, украшеним нанулама. 

44На ногама има и чарапе, а можда и неку врсту ципела.
Поводом Светске изложбе у Бечу 1873, у Фран-

цуској је објављена књига Осман Хамди Беја (Osman 
Hamdi Bey) и Марије де Лонај (Marie de Launay), Narodna 
nošnja u Turskoj 1873. godine (Les Costumes Populaires de la 
Turquie en 1873), која садржи албум фотографија са 
представама костима из различитих провинција 
Отоманског царствa. Једна од фотографија која приказује 
три варијанте женског костима открива и нануле, које 

45провирују испод скута хаљине једне од жена.  Скоро 
истоветан костим и нануле могу се видети и на 
илустрацији у „Енциклопедији Истанбула“ писца Решада 
Екрема Кочуа („Istanbul  Ansiklopedisi“, Reşhat Ekrem 

46Koçu) која приказује девојку на чесми.  Нануле су и на 
илустрацији Макса Тилкеа (Max Tilke), обележенoj као 

47приказ женске кошуље и обуће из Карса, јужни Кавказ.

39Кад хоће да иду на воду или у комшилук онда неноси хабита, него само димије и 
шкуртељку, а главу покрије једном мањом шамијом од које краје у зуби држи. Ако је 
блато, онда жене на босу ногу носе дрвене папуче, које се зову нахлуне. М. 
Мажуранић, Поглед у Босну или кратак пут у ону крајину учињен 1839–40 по 
једном домородцу, Загреб 1938, 63.
40Сиромашнија женска дјеца и дјевојке носе на ногама нануле или, како их оне 
зову, налунц. А. Ханги, Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo1906.
42Љ. Бељкашић-Хаџидедић, Градске ношње у Босни и Херцеговини у 19. веку, 
Земаљски музеј Босне и Херцеговине, Сарајево 1985. Нануле под кат. бр.: 69, 71,72.
 Љ. Бељкашић-Хаџидедић, Градска муслиманска традицијска ношња у Сарајеву, 
приручник за реконструкцију народне ношње, Загреб 1987, 12,15.

43Овај податак сам нашла у тексту: A. Marcus, Privacy in Eighteenth-Century Aleppo : 
The Limits of Cultural Ideals http://www.jstor.org
44Syrie : jeune fille juive de Damas en grande toilette, фотографија, коју је израдио Шарл 
Лалман (Charles Lallemand) пре 1865. г. http://www.muzeocollection.co.uk/uk/ 
reproduction-tableau/recherche-par-style/orientalistes.html 
45Књига је поново штампана : Les Costumes Populaires de la Turquie en 1873, Istanbul, 
1999. Фотографију о којој је реч нашла сам на интернету. http://www.tavanarasi.net/ 
index.php?showtopic=14339 
46R. Ekrem Koçu, Türk giyim kuşam ve süslenme sözlüğü, Ankara 1969.
47M. Tilke, Oriental Costumes : Their Designs and Colors, Berlin, 1922.

Милица Тадић

5.
5.

 Нануле, фотографија, МПУ инв. бр. 2214
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 2214

6.
6.

 Нануле, фотографија, МПУ инв. бр. 5594
 Toe Mules, photograph, MAA Inv. No. 5594
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Хронологија

Није познато када су се први пут појавиле нануле, 
а по досадашњим истраживањима најстарији сачувани 
примерци потичу са краја XVIII века. Неку врсту 
хронолошког прегледа могуће је направити на основу 
ликовних извора. Најстарија позната ликовна представа 
нанула налази се на слици Виторија Карпача (Vittore 
Carpacciо, 1460–1522) Покрштавање Селена (The Baptism 
of the Selenites) коју је насликао за Удружење 
далматинских трговаца (Scuola Grande di San Giorgio degli 
Schiavoni) у Венецији. На слици, насталој 1507. године, 
представљена је група фигура у оријенталним кости-
мима, а међу њима и женска фигура на нанулама са две 
потпетице. Колико је познато, Карпачо није путовао на 
Исток, али је у Венецији сигурно имао прилике да види 
предмете пореклом са Истока као и мушки оријентални 
костим, док је женски костим, вероватно насликао по 

48описима.
Половином XVI века настали су цртежи Николе 

де Николаја (Nicolas de Nicolay) који је у пратњи 
француског амбасадора боравио у Цариграду 1555. 
године. Дело Четири прве књиге о навигацији (Quatre 
premiers livres des navigations, 1568) штампано је у више 
наврата, али не са његовим оргиналним илустрацијама, 
већ са копијама рађеним према оригиналном узорку. 
Неке од илустрација приказују женске фигуре у костиму 
са нанулама. Једна од илустрација приказује женску 
фигуру у екстеријеру на нанулама, док су на другим 
фигуре у седећем ставу, на ћилиму, a нануле су приказане 
крај њих.

Илустрације у бечком Кодексу 8626 (Codex 
Vindobonensis 8626), који се чува у аустријској 
Националној библиотеци, настале су између 1586. и 1591. 
године и рад су непознатог немачког уметника за 
Бартоломеа ди Пезана (Bartolemeo di Pezzana), изасла-
ника Рудолфа II, цара Светог римског царства при 
Високој порти у Цариграду. Две илустрације из Кодекса 
приказују групу жена на нанулама: на једној су у 
ентеријеру, који највише подсећа на одају у којој се живи, 
а на другој вероватно у шетњи, мада нема јасне назнаке да 
ли се ради о ентеријеру или екстеријеру. 

Сви ови примери приказују нануле као део 
костима и, на основу њих, није могуће извести неке 
одређене закључке о изгледу самих нанула током XVI 
века. Оно што се може приметити јесте то што нануле на 
представама из XVI века, не делују тако високо, у 
поређењу са примерцима сачуваним у неким музејима 
или са онима из ликовних извора који се датирају у XVIII 
век.

 

 

Међу ликовнe изворe који се датирају у XVIII век 
спада и дело једног турског уметника, Хусеина Фазила 
бин Тахир Ендерунија (Husein Fazil bin Tahir Enderuni, 
1759–1810). То су минијатуре из Књиге о лепотицама и 
женама (Hubanname ve Zenannamе) Сцена из хамама, 
Дама из Цариграда и Телак.  

На минијатури која приказује сцену из хамама, 
сви женски ликови носе нануле, а међу њима се истиче 
женска фигура у пуном костиму на веома високим 
нанулама. Ова женска фигура ликом и костимом веома је 
налик дами из Цариграда, која је приказана у раскошном 
костиму, у ентеријеру са прозором кроз који се види део 
мора и панорама града, a нануле на њеним ногама знатно 
су ниже од оних на обученој дами из сцене у хамаму.

Нануле се могу видети и на двема сликама 
швајцарског уметника Жан Етјен Лиотара (Jean-Étienne 
Liotard, 1702–1789) који је боравио у Цариграду 1738. 
Женске фигуре на његовим сликама На улазу у купатило 
и Дама са робињицом, приказане су у пуном костиму са 
нанулама. Радња ове две слике је недвосмислено 
смештена у ентеријер купатила: прва самим називом, а 
друга приказом чесме у позадини и предметима у рукама 
младе робињице, прибором за купање (таш, сапун и још 
једна посуда са поклопцем).

Међу уметницима XIX века, који су се бавили 
темом хамама и на чијим делима се могу видети нануле, 
истичу се: Жан Жак Франсоа Ла Барбије, Камиј Роже 
(Camille Rogier, 1810–1896), који је боравио у Цариграду у 
периоду од 1840. до 1843. и радио литографије жена у 
одећи за кућу и излазак, као и Жан Леон Жером. 

На сликама Вилијама Холман Ханта (William 
Holman Hunt, 1827–1910), енглеског уметника, једног од 
оснивача прерафаелита, нануле се могу видети као 
егзотичан детаљ на две слике: Изабела са урном (Isabella 
and the Pot of Basil, 1868) и Госпођа од Шалота (The Lady of  
Shalott, 1857), које су настале по литерарним делима.

У Oдсеку за текстил и костим Музеја примењене 
49уметности чува се шест пари високих нанула.

1. Нануле                                                                                                                                                                                            
Косово и Метохија; XIX век  
Дрво, седеф, калајна жица, кожа, сомот, сребрна жица, 
жути конац, шљокице; тесање, резање, инкрустација, вез
Вис. 7 cm, дуж. 23 cm 
Музеј примењене уметности, инв. бр. 1924

 

 

Нануле из Музеја примењене уметности

48На сликама многих ренесансних уметника, као и код Виторија Карпача, појављују 
се различити предмети исламске уметности, што сведочи о постојању везе између 
Венеције, односно Италије и исламског света (Отоманског царства).

49Колекција Етнографског музеја је нешто већа, састоји се од 10 пари, а по један пар 
чини део сталних поставки Музеја града Београда (Конак кнегиње Љубице) и 
Историјског музеја (Конак кнеза Милоша). Већа колекција нанула чува се у Музеју 
из Приштине, са седиштем тренутно у Београду.
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Литература: Д. Стојановић, Градска ношња у Србији, 
током 19. и почетком 20. века, Музеј примењене 
уметности, Београд 1980, кат. бр. 378; М. Витковић-
Жикић, Уметнички вез у Србији 1804–1900, Музеј приме-
њене уметности, Београд 1994, кат. бр. 64.

Пар нанула направљен је од дрвета, вероватно 
ораховог, заштићеног премазом и украшен седефом и 

50калајном жицом, у техници инкрустације.  Трака, 
покривало за нануле, направљена je од коже, пресвучена 
љубичастим сомотом који је украшен везом од сребрне 
жице, упредене са жутим концем и шљокицама. 

Облик нанула је једноставан, геометријски 
правилан. Део на коме лежи стопало, стопа, прати дели-
мично облик стопала, а предњи сужени део је продужен и 
завршен равно. Потпетице су трапезастог облика. Задња 
потпетица је у профилу проширена са две троугаоне 
површине, па делује да две стране пирамиде извиру из 
блока потпетице.Украс је од троугластих комада седефа 
који су сложени тако да чине паралелне траке, поста-
вљене укосо. Раздвајају их таласате линије калајне жице. 
Сличан мотив украса налази се и на спољашњим површи-
нама потпетица. Бочне стране пете имају само детаљ у 
виду троугла од седефа који делимично прати оквир од 
жице. Пар нанула, скоро истог облика и декорације, чува 
се у Музеју града Београда, инв. бр. УПЕ бб

2. Нануле
 Косово и Метохија, XIX век
Дрво, седеф, кожа, ексерчићи; тесање, инкрустација, 
интарзија, дуборез.
Вис. 7 cm, дуж. 23 cm 
Музеј примењене уметности, 
инв. бр. 1942

Литература: Д. Стојановић, Градска ношња у Србији, 
током 19. и почетком 20. века, Музеј примењене уметно-
сти, Београд 1980, кат. бр. 375

Нануле су направљене од тврдог, тамног дрвета 
које није из нашег поднебља, па претпостављамо да нису 
дело локалних мајстора са Косова и Метохије. Дрво је без 
премаза. Украшене су инкрустацијом од седефа и 
интарзијом од црвенкастог дрвета (вероватно је крушка) 
и декоративним ексерчићима. Бочне стране су украшене 
плитким дуборезом. Каиш је од дебеле коже, без икаквог 
украса.

 

 

Стопа прати линију стопала. Испуст на врховима 
прстију се сужава, затим опет се мало шири и завршава 
заобљено. Предња потпетица је трапезаста, нешто 
закошенијих кракова. Задња потпетица се сужава надоле, 
док не добије полукружни облик. Површина између две 
потпетице је лучна. Пропорције су лепе, а нануле делују 
врло елегантно. У два медаљона у облику сузе, која су 
изведена светлијим дрветом на површини стопе, урезан 
је цртеж биљног мотива: из корпице, која се завршава 
волутама, излази бокор листова, чији распоред наликује 
шишарци. Седефни ромбоиди прате ивицу горње 
површине. На видљивој површини предње потпетице, 
урађена је розета у плитком дуборезу, заокружена траком 
која прати облик потпетице. 

3. Нануле
Косово и Метохија, XIX век
Орахово дрво, седеф, калајна жица; тесање, инкрустација
Вис. 6 cm, дуж. 23 cm 
Музеј примењене уметности, 
инв. бр. 1952

Нануле су направљене од ораховог дрвета и 
заштићене премазом. Украшене су инкрустацијом од 
седефа и калајне жице. Каиш није сачуван, вероватно 
никада није ни био стављен, јер нема трагова ексера. 
Гледана одозго, стопа има наглашено издужен облик. 
Ширина средишњег суженог дела је иста као и ширина 
продужетка на предњем делу, који се при крају шири и 
равно завршава. Део за пету има наглашено кружни 
облик, који је још истакнут и полукружним украсом од 
седефа, у виду цвета. Од средишњег, најужег дела, нанула 
се наглашеном кривином шири у оном делу где би иначе 
био каиш, а затим опет сужава.

Задња потпетица се сужава надоле и завршава 
полукружном површином, а предња је трапезаста. 
Нануле су богато инкрустриране седефом и калајном 
жицом, чак и на доњој површини која није видљива када 
нануле стоје на земљи. Површина стопе је потпуно 
прекривена седефом, налик мозаику са мотивима 
стилизованог цвета и неке врсте шаховског поља; 
комадиће седефа раздваја само танка калајна жица.

По рубовима стопе тече таласаста линија од 
калајне жице. Спољашња страна задње потпетице је, 
такође, потпуно прекривена седефом и понавља мотив 
стилизованог цвета из средишта горње површине. 
Остале површине су покривене троугластим и 
вишеугаоним комадима седефа, не тако густо поста-
вљеним, између којих иде права или цикцак линија, 
изведена жицом.
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50Захвална сам колегама из Музеја примењене уметности – Душану 
Миловановићу, музејском саветнику у Одсеку за метал и накит и Милану 
Андрићу, конзерватору за дрво, који су ми помогли у ближем одређивању врста 
материјала.

Милица Тадић



51Овај пар нанула је откупљен од Миодрага Грбића  из 
Београда.

4. Нануле
 XIX век 
Буково дрво, легура сребра, црни бајц; тесање, 
инкрустација
Вис. 6, 5 cm, дуж. 23, 5 cm
Музеј примењене уметности,  инв. бр. 1958

Литература: Д. Стојановић, Градска ношња у Србији, 
током 19. и почетком 20. века, Музеј примењене 
уметности, Београд 1980, кат. бр. 377

Нануле су израђене од буковог дрвета, украшене 
инкрустацијом од легуре сребра, премазане црним 
бајцом. Без каиша су. 

Облик нанула прати делимично линију стопала. 
Кривина из које креће спољашња површина задње 
потпетице није потпуно полукружна већ се завршава 
оштрим углом. Задња потпетица се сужава до 
полукружног облика. Продужетак предњег дела је 
завршен благо заталасаном линијом. Предња потпетица 
је трапезаста. Декорација је у виду реалистично 
приказаних лозице и спирала који су изведени 
инкрустацијом. Листови лозице су заковани са по три 
ексерчића. Металном трачицом, широком око 4 mm, 
оковане су доње спољашње ивице обе потпетице као и 
предња и задња ивица стопе.

5. Нануле
Косово и Метохија, Призрен; XIX век
Буково дрво, посребрени лим; искуцавање
Вис. 7 cm, дуж. 24 cm
Музеј примењене уметности, 
инв. бр. 2214

Литература: Д. Стојановић, Градска ношња у Србији, 
током 19. и почетком 20. века, Музеј примењене 
уметности, Београд 1980, кат. бр. 376

Овај пар нанула je израђен од буковог дрвета и 
обложен посребреним лимом. Облик стопе прати облик 
ноге, испуст на предњем делу се сужава и завршава 
равном линијом. Предња потпетица је трапезаста, задња 

се мало сужава и завршава широким полукругом. Лим је 
украшен геометријским орнаментом, налик преплету у 
ткању, у техници искуцавања. Две розете украшавају 
површину стопе, једна под петом, друга у равни са 
траком. Још једна розета обогаћује орнаментику на 
спољашњој страни задње потпетице. Трака је кожна, са 
спољне стране такође обложена посребреним лимом са 
истим орнаментом. Нануле су додатно украшене 
трепетљикама. Сада је преостало само шест трепетљика 
на десној нанули, али се на основу ушица може 
пребројати колико их је некада било: по шест на задњој 
потпетици, две на обе бочне стране предње потпетице и 
читавим ободом стопе, укупно тридесет девет. По 
писаним изворима, овај пар нанула купио је сликар  Љуба 
Ивановић, у време својих теренских истраживања у 

52Призрену.

6. Нануле 
Македонија, Битољ; XIX век 
Орахово дрво, седеф, калајна жица, ексерчићи; тесање, 
инкрустација
Вис. 8 cm, дуж. 24 cm
Музеј примењене уметности, 
инв. бр. 5594

Нануле су израђене од ораховог дрвета, 
премазане неком врстом заштитног слоја. Површина 
стопе је у средишњем делу сужена, задњи крај је издужен и 
завршава се шпицасто. Предњи, продужени део се мало 
сужава, затим шири и завршава таласастом линијом која 
ствара три шпица. Предња потпетица је трапезаста, док се 
задња јако сужава до полукружног облика. Нануле су 
украшене инкрустацијом од седефа и калајне жице као и 
украсним ексерчићима. На површини стопе и обеју 
потпетица (укупно четири пута) јавља се мотив концен-
тричних кругова, а простор између њих је испуњен 
таласастом, цикцак линијом и украсним ексерчићима 
који су постављени наизменично са обе стране линије. У 
центру овог мотива је седефна кружна плочица са 
представом цвета. Цвет има четири латице, између којих 
провирују и четири листића. Двострука линија која је 
урађена жицом, уоквирује ивицу стопе читавом 
дужином. Троугаони, кружни и четвороугаони комади 
седефа, који су распоређени по површини нанула, прате 
начело симетрије. Овај пар нанула је купио у Битољу 

53сликар Љуба Ивановић.  Истог облика и веома сличне 
декорације је и пар нанула из Етнографског музеја инв. 
бр. 22562.

 

 

51Др. Миодраг Грбић (1901–1969) припада генерацији првих школованих 
археолога у Србији, формираној између два рата, која је почела научна 
истраживања наших до тада неоткривених преисторијских и античких 
налазишта. Бавио се музеолошким радом и учествовао је у оснивању и уређењу 
музеолошке делатности у Србији. На основу тога се може претпоставити да је М. 
Грбић овај пар нанула набавио приликом својих археолошких истраживања.

52У инвентару Љубе Ивановића, који се чува у Музеју примењене уметности, 
уписане су под бројем 1135. 
53У инвентару Љубе Ивановића уписане су под бројем 1134.
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ОД КУЋНОГ ПРАГА ДО ХАМАМА, СЕДЕФЛИ НАНУЛЕ



Производња нанула

О производњи нанула не зна се много, њиховом 
54израдом бавиле су се занатлије, налунџије,  који су 

55припадали еснафу сарача.  Oсновнa делатност сарача је 
била производња коњске опреме, али се у литератури 
може наћи и податак да су се бавили израдом различитих 
производа од коже. Податак да су правили покривала за 
нануле, односно кожне траке, може се наћи код Хамдије 

56Крешевљаковића.  Сарачка радња на сарајевској 
Башчаршији, која се рекламира да припада еснафу од 
1822. године, данас се бави израдом папуча, али у својој 

57понуди има и нануле.  
Сарачки занат је распрострањен током XIX века 

у Србији, али нема помена да су се сарачи бавили израдом 
нанула. Никола Вучо у публикацији Распадање еснафа у 
Србији даје преглед броја занатлија и занатских 
помоћника по пописима за године: 1866, 1890, 1900. Само 
у табели за годину 1900, наводи се нанулџијски занат и у 

58оквиру њега три мајстора и један помоћник.  О томе да су 
нануле биле занатски производ у варошима и производ 
домаће радиности на селу, на подручју Косова, сведочи 

59 Татомир Вукановић.
О производњи нанула сведочи и чланак на 

интернету, о делатности Чемила Толге, занатлије из 
60Турске.   По његовим речима, он се бави израдом нанула 

од 1946. године. У време када је почео да се бави овим 
занатом, нануле за хамам биле су веома популарне широм 
Турске. Седефли нануле, некада стално ношене у 
купатилима и ван куће, почеле су да нестају пред појавом 
савремених пластичних папуча. Нешто дуже су се 
одржале као део девојачке спреме. Богато украшене 
коралима, седефом, сребром, комадићима стакла и везом, 
израђивале су се месецима, чак и по годину дана пре 
венчања.

 

 

Дрвена обућа и обућа с платформом

Дрвена обућа није била непозната изван 
територије Отоманског царства. Дрво као материјал за 
израду обуће и предмета за свакодневну употребу 
користило се одавнина, широм Европе, Азије, Далеког 

61истока, Африке, све до данашњих дана.  Неке ређе врсте 
дрвета или теже за обраду сматрале су се изузетно 
скупоценим материјалом. Предмети од дрвета добијали 
су на вредности и самим техникама обраде и украшавања.

Технике украшавања које се примењују на 
предметима од дрвета су бројне. Најчешће коришћене 
при изради обуће од дрвета су: дуборез (плитким резањем 
и дубљењем, стварају се шаре и орнаменти на дрвеној 
површини), интарзија (уметање комадића дрвета друге 
боје и текстуре на дрвену површину) и инкрустација 
(уметање других материјала као што су седеф, метал, кост, 
стакло, у дрвену површину).

Својом чврстином и релативном отпорношћу, 
све до појаве савремених вештачких материјала, дрво је 
било идеалан материјал за израду обуће која ће штитити 
стопала од влаге и прљавштине. У једноставнијим 
облицима, примитивније израде, то је обућа сиромашних 
слојева. А ако је луксузне обраде и богатог украса, онда 
представља обућу богатих слојева друштва.

Обућа с платформом такође је позната од 
давнина. Још у античком грчком позоришту глумци су 
носили обућу с веома високим ђоном, која је требало да 
их истакне на сцени.

У Италији се током  XV века носе пијанеле 
(pianelle). Пијанеле je врста обуће карактеристична за 
Италију, али су се нешто касније рашириле и у 
Француској. Женска варијанта пијанеле, позната као 
цоколе (zochole), имала је дрвени ђон који је био расечен 

62по средини висине до 17 cm.  Порекло пијанеле је 
највероватније оријентално, односно турско, а до 
Италије су стигле преко Венеције која је имала рaзвијену 
трговину са Истоком још од времена пре пада 
Византијског царства.

 
 

54Занатлија који прави и продаје нануле. А. Шкаљић, н .д.
55„Сарачки обрт спада у обрте кожарства, као што су и табаци (обртници 
[занатлије] који обрађују кожу), чизмаџије, папучије, постулџије, фиралџије, те 
обућари, опанчари, нанулџије и чурчије - крзнари“, Мост н.с., бр. 50 (139), Мостар 
јун 2001.
56Сарачи су у првом реду израђивали коњску опрему и све друге потрепштине од 
коже осим грађанске обуће. Од обуће су израђивали опанке и покривала за нануле 
(Травник). Х. Крешевљаковићи, Еснафи и обрт у Босни и Херцеговини, Сарајево 
1961, 63.
57http://www.mak.ba/nas_izlog.html 
58Н. Вучо: Распадање еснафа у Србији. Књ. 2, Положај занатлија и занатских 
радника, Београд1959.
59Жене су носиле дрвене нануле, домаће израде или купљене код занатлија налунџија 
у варошима на Косову (Косовска Каменица). Т. Вукановић, н. д.,106.
60http://www.artemisguesthouse.com/selcuk-ephesus/Tire.asp

61Дрвена обућа са платформама може се видети и на неким сликама холандских 
сликара XVI века – Питера Артсена (Pieter Aertsen) и Јоханеса ван Дутинхема 
(Johannes van Doetinchem). Платформе на дрвеној обући у Холандији нестале су у 
XVII веку. Потпетица је остатак некадашње платформе, што је произвело дебљи 
ђон у предњем делу. У Данској и Шведској дрвена обућа са платформом је ношена 
до 1945. г. као и у средишњој Француској и на северозападу Шпаније, у 
провинцијама Астурији и Кантабрији, где је сеоско становништво носило до пре 
десетак година, а повремено је носи и данас. У Енглеској, каљаче (patten / galosh) су 
ношене преко ципела, често са металним обручем, да би се добило на лакоћи и 
висини. → Colin Mc Dowel, Shoes, Fashion and Fantasy, New York 1994, 28. 
У Јапану се носе дрвене папуче, гета (geta). У Кини, у области Манџурија носе се 
женске ципеле са дрвеном платформом, а у Индији дрвене папуче, падука 
(padukas). Корејска дрвена обућа назива се намакашин (namakshin).
62Ђ. Петровић, Дубровчани и турска обућа у 15. и почетком 16. века, у: Градске 
културе на Балкану (15–19 век) : зборник, књ. 2, Београд 1988.
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У Венецији су се крајем XVI века појавиле чопине 
(chopine, cioppini), посебна врста женских папуча на 
високој платформи. Платформа је била направљена од 
плуте или дрвета,  а читава површина је била обложена 
плишаном или свиленом тканином, кожом и украшена 
везом или тракама. Висина платформи је варирала, да би 
временом постала статусни симбол, достижући 
невероватних 53 cm, што је онемогућавало самостално 

63кретање.  
Најстарија до сада позната представа нанула 

може се видети на слици Покрштавање Селена Виторија 
Карпача, насликаној у Венецији, почетком XVI века. 
Венеција је имала развијене трговачке везе са  Отоман-
ским царством и, управо, преко овог града предмети 
оријенталне уметности ширили су се Европом. Нануле су 
приказане на бројним сликама, али све до XVIII века то су 
дела странаца који посећују Цариград. На тим сликама 
нануле су дате као део костима у екстеријеру и ентеријеру.

Нануле у хамаму, колико је познато, могу се 
видети на ликовни представама тек од XVIII века, када их 
приказује и турски уметник Хусеин Фазил бин Тахир 
Ендеруни. Цариград као престоница моде Истока је 
утицао и на најудаљеније крајеве царства. Раскошни 
одевни предмети, делови костима богатих друштвених 
слојева, постепено су улазили и у костим обичног света. 
Примерци нижих нанула са скромним украсима носили 
су се око куће и по улици. Носили су их сви, и мушкарци, 
жене и деца. Облик ове обуће је управо одговарао њеној 
функцији, заштити стопала од влаге и нечистоће.

Често веома високе, богато украшене седефом, 
седефли нануле су ношене у специјалним приликама и у 
хамаму. Својим украсом и висином, осим основне, 
задовољавале су и другу друштвену функцију, истицале 
су богатство и значај власника. Седефли нануле које се 
чувају у Одсеку за текстил и костим Музеја примењене 
уметности у потпуности илуструју све наведене одлике.   
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Summary

Introductory description of high toe mules (nanule) defines 
them as specific type of footwear made of wood and often 
richly decorated. The name for this kind of footwear – sedefli 
(sedef – mother of pearl) toe mules is derived from its costly 
decoration, most often made of mother of pearl. Then follows 
a description of Oriental life and dressing styles including 
particularities related to woman's urban costume during the 
nineteenth century Serbia.
In the chapter on Toe Mules, Hammam and Customs, the 
customs and rituals characteristic for going to a hammam 
(Turkish bath) are analysed including both the pictorial 
sources provided by European artists with illustrations of 
Turkish baths and written topical sources from national 
literature. Growth of the Ottoman Empire implied spreading 
of Oriental ways of life whereby toe mules were part of 
footwear not only in Turkey but also in Syria, Lebanon, 
Palestine, Egypt and Tunisia. As for the Balkans, this type of 
footwear was habitual in Greece, Macedonia, Serbia, Kosovo 
and Metohija and Bosnia and Herzegovina. Pictorial sources 
(the oldest visual representation found is dated into the 
beginning of the sixteenth century) served as basis for 
chronology of toe mules wearing. It is generally understood 

that toe mules were primarily part of woman's costume and its 
use was linked with visits to a Turkish bath. However, visual 
and written sources as well as professional literature prove that 
toe mules were widely worn both in homes and beyond, in 
yards, on streets. They were likewise worn by men and 
children.
Catalogue entries related to toe mules kept in the Textile and 
Costume Department of the Museum of Applied Art in 
Belgrade provide information on materials used, decorative 
techniques and ornaments applied on lavishly decorated 
samples. Types of mules differ but they are all of similar size 
though their shape and decoration may differ.
Luxurious specimens of toe mules must have been produced 
by good craftsmen. Available literature helped writing the part 
of our paper dealing with distribution of toe mules and 
saddler workshops which are linked with toe mules 
manufacture. The concluding part of the paper treats the 
importance of wooden footwear in general, provides a 
reduced survey of wooden footwear distribution, in particular 
shoes with platforms produced and worn not only within the 
Balkans but also throughout Europe, Asia, Far East and 
Africa.

MILICA TADIĆ*

FROM A COURTYARD TO A HAMMAM, MOTHER-OF-PEARL 
WOODEN TOE MULES 

*Milica Tadić, Art Historian, Belgrade
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Апстракт: Одсек за метал и накит Музеја 
примењене уметности у Београду представља осамнаест 
предмета из легата Ирине Симић који се чувају у његовим 
колекцијама. Реч је о накиту насталом у XIX и XX веку, 
највећим делом на тлу Европе. У колекцији доминирају 
брошеви, како бројем тако и разноврсношћу типова. 
Основни мотив овог текста садржан је у покушају да се 
поређењем и стилском анализом предмети прецизније 
одреде у контексту времена у ком су настајали, уз разуме-
вање оновремених тенденција у изради накита. 

Кључне речи:  накит, злато, XIX век, колекција, 
легат, Ирина Симић. 

Међу делима примењене уметности преузетим 
са легатом Ирине Симић, накит представља, на известан 
начин, посебно интимну целину. Везан за породично 
наслеђе и животне судбине супружника Ирине и 
Љубомира Симића, сачувани накит није сакупљан по 
принципима колекционирања, систематског одабирања 
у складу са одређеним критеријумима. Комади из XIX 
века су личне, драгоцене, непроцењиве успомене на мајке 
или баке из породице, сведочанство грађанског живота, 
околности, посебних тренутака, али и примери естетских 

1и стилских вредности једног времена.  Реч је о, искљу-
чиво, дамском накиту, израђеном од племенитих 
материјала, у формама и стилским обележјима типичним 
за другу половину XIX века. Накит из XX века слободније 
повезујемо са госпођом Симић, верујући да је могла, мање 

2 или више, да утиче на његов одабир.
Занимљива је структура ове колекције, коју чини 

осамнаест предмета: доминира накит који се носио на 
грудима и око врата (брошеви, медаљони, привесци, 
огрлице) и наруквице. Прстен је само један, а наушница 
уопште нема. Посматрано по материјалу, најзасту-

 

пљеније је злато, мање има позлаћених сребрних или 
металних легура, а предмета од чистог сребра има четири, 
и сви су из XX века.

Најстарији предмет из овог дела легата Ирине Симић 
је златни дукат Фрање Јосифа искован 1858. године (сл. 1, 
кат. бр. 1), са приказаним младим владаром у десном 
профилу. У врху дуката је перфорација, кроз коју се могао 
провући ланчић и направити привезак. Коришћење 
златника у функцији накита није необична појава у тзв. 
грађанском накиту. Срећемо их, најчешће, у форми 
броша, са накнадно израђеним декоративним оквиром, 
или у форми привеска, прилагођеној ношењу око врата. 
Ниске нанизаних златника су, у контексту традицио-
налног, народног накита нашег поднебља, представљале 

3статусни симбол, еквивалент брилијантским огрлицама.  
Ситнији комади металног новца, сребрне и златне паре, 
уграђиване су у главе прстења или декоративне висеће 

4 привеске.
Мали дамски сат-привезак, и поред јасно видљивих 

оштећења, представља деликатан уметнички рад (сл. 2, 
кат. бр. 7). Израђен од сребра, са само местимично 
сачуваном позлатом, представља леп примерак украша-

5вања гијоше (guilloché) емајлом  који је, посебно у траци 
око цифарника, драстично оштећен. Полеђина сата је, по 
правилу, остављала простор за додатну декорацију. На 
дамским сатовима, посебно у XVIII и XIX веку, то су 
обично биле, у емајлу сликане, лирске представе младих 
девојака, заљубљених парова, љупке деце, мотиви из 
природе. Типичан пример је и овај сатић, са приказаном 
дамом која држи раширену лепезу и младим господином, 
све изведено у духу галантних, жанр сцена. Овакви 
сатићи ношени су обично на златним ланцима, а у 
последњој деценији XIX века представљали су готово 
једини накит који се носио током дана. 

УДК 7.05:671.1”19/20” ; 671.1:069.51(497.11)

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ
МИЛА ГАЈИЋ*

*Мила Гајић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд
1О историјату легата Ирине Симић и начину његовог доспећа у Музеј примењене 
уметности, као и о породицама Копитин и Симић, детаљније је писала Д. 
Маскарели, Колекција сребрнине из легата Ирине Симић у Музеју примењене 
уметности у Београду, Зборник МПУ, бр. 2, Београд 2006, 31,32.
2Рођена је у Москви 1915. године, преминула је у Београду 1988. године.

3Г. Љубоја, Народни накит, Алманах накита, Музеј примењене уметности, 
Београд 2005, 51.
4На територији Балкана често се, у тој функцији, налазила сребрна турска аспра
5Tехника украшавања предмета од метала – по површини предмета се машински 
гравира декоративни мотив, преко чега се наноси прозирни, бојени емајл, тако да 
се декоративна шара види испод њега. 
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Медаљон-пандантив из седамдесетих година XIX 
века не спада у најлуксузније комаде накита из те епохе 
(сл. 3, кат. бр. 4), али доследно изражава, у јефтинијој 
изради, оновремене стилске императиве. Овална форма 
медаљона, некада у потпуности позлаћена, украшена је 
розетом која је компонована од ситних тиркиза и бисера, 
уз додатак листоликих форми, испуњених црвеним 
стаклићима. Комбинација пандантива и медаљона који 
крије простор за фотографију од важности за даму која га 
носи, представљала је готово незаобилазан комад накита 
тог времена. На први поглед може да изненади брижљива 
обрада полеђине овог медаљона, изведена машинским 
гравирањем читавог низа биљних и геометријских 
детаља. Поређење са скупоценим примерком накита исте 

6врсте и из исте епохе  навело нас је на закључак да, иако је 
реч о скромнијем предмету, обраде и декорације у јефти-
нијим материјалима нису ништа мање биле брижљиве и 
доследне. То, наравно, указује и на постојање бројне и 
захтевне клијентеле, која, иако платежно мање способна, 
жели квалитетно израђен накит. 

На сличан начин можемо посматрати брош (сл. 4, 
кат. бр. 2) из друге половине XIX века, који је, судећи по 
постојању оригиналне, ситне алке на ободу, такође, могао 
бити комбинован као привезак. Компонован по 
принципу централног овала и изразито декоративног 
оквира, брош је и богато украшен разнобојним емајлом. 

Доминантни, дубоки медаљон прекрива упечатљив, 
прозирни тамноплави емајл, са аплицираним украсом у 
виду фантастичне животињице. Не отвара се с полеђине, 
иако би његова величина то сугерисала. Пажњу подјед-
нако привлачи оквир од змијолико увијене и црним 
емајлом украшене вегетабилне тракице кружног пресека, 
са листоликим завршецима чије су површине брижљиво 
гравиране. Паралела са скупоценијим и идејно готово 

7идентичним примерком,  још једном потврђује дух вре-
мена које је захтевало модерне и тражене комаде накита у 
варијантама које би задовољиле што шири слој људи. 

Брош од златног лима из треће четвртине XIX века 
(сл. 5, кат. бр. 6) представља још један деликатан и 
занатски захтеван вид украса у накиту, употребу сасвим 

8ситних бисера,  чијим низањем су се обликовале 
различите декоративне форме. Најчешће су то били 
цветићи, нежни, уплетени привесци, током тридесетих и 
четрдсетих година XIX века и читаве гарнитуре од 

Мила Гајић

6K. Synodinou, European Jewellery of the 19th Century – The Sophia Chryssochoïdes – 
Lambrides Collection, Benaki Museum, Athens 1990, 96, Cat. No. 48

7Централни овални медаљон прекривен идентичним плавим емајлом, са златном 
траком истог типа и дијамантима као средишњим украсом, упоредити у: 
Dorotheum, Juwelen, Wien 1. Oktober 2004, 58.
8у енглеском језику „seed pearl“
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 Сат дамски, привезак, Швајцарска, последња
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Предмет који се, међу накитом Ирине Симић, издваја 
једноставном елеганцијом и сведеним украсом је брош-
камеја, из седме деценије XIX века (сл. 6, кат. бр. 5). На 
овалној основи, изведен је профил младе жене, ручно 
резан, са изванредном, минуциозном обрадом детаља 
попут косе, локни и набора на хаљини. Камеје, чије 
помињање обично асоцира на рељефне античке мотиве у 
тврдом, полудрагом, вишебојном камену, коришћене су у 
накиту од најстаријих времена. Постепено су, за њихову 
израду, почели да се користе и други материјали (горски 
кристал, шкољке, корал...), а од периода ренесансе и 
други мотиви (пејсажи, цвеће, животиње, портрети). 
Једна од епоха њиховог поновног процвата и најшире 
могуће употребе био је и XIX век. Камеје су уграђиване у 
огрлице, наушнице, брошеве, привеске, прстење, нарук-
вице. Мода израде камеја од шкољки је нарочито узела 
маха око 1850. године, када се, из Напуља и са Сицилије 
као центара њихове производње, шири у Енглеску и друге 

12делове Европе.  Најчешћи мотив који срећемо на каме-
јама из тог времена су портрети младих девојака, веома 

„бисерне чипке“(огрлица и одговарајуће наушнице, 
9наруквице и брош).  Неопходно пажљиво руковање и 

чување које је захтевао накит од ситних бисера, као и све 
захукталија производња машински обрађених, атрактив-
них комада, осамдесетих година XIX века доводе до 

10престанка његове производње.  Оно што брош из легата 
госпође Симић чини додатно занимљивим за колекцију 
накита Музеја примењене уметности је што чини 
упадљиву целину са паром наушница из наше збирке, 
сугеришући нам могућност настанка ових комада у истој 

11златарској радионици у Трсту.
Декоративна машница (кат. бр. 9), која је интервен-

цијом из каснијих времена претворена у брош, ситне 
бисере на златној подлози комбинује са стаклићима плаве 
и црвене боје, стварајући хроматски живу, допадљиву 
целину.

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ

9M. Flower, Victorian Jewellery, London 1951, Fig. 6, 7b, 28d.
10Исто, 32.
11Реч је о наушницама из истог периода (МПУ инв. бр. 23060), из колекције накита 
коју је 2007. године поклонила Музеју госпођа Јелена Јовановић; наушнице 
израђене од златног лима и ситних бисера подсећају и занатски и стилски на брош 
из легата И. Симић. Заједнички им је и аустроугарски службени жиг за финоћу 
злата са ознаком бироа у Трсту. 12H. Newman, An Illustrated Dictionary of Jewelry, London 1981, 278.
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 Медаљон-пандантив, 70-те год. XIX века, МПУ
    инв. бр. 23265

 Medallion-pendant, 1870s, MAA Inv. No. 23265
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 Брош, друга половина XIX века, МПУ инв. бр.
    23261

th Brooch, second half of the 19  century, MAA Inv.
     No. 23261
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рафинирани, са акцентованим детаљима и готово 
типизираним цртама лица (препознатљив прав и оштар 
нос). Елеганцију и нежност младе жене на камеји из 
легата Ирине Симић посебно је истакао овални прстен 
који је уоквирује, прекривен белим емајлом, са четири 
уграђена дијаманта.

Приметно различити од претходно поменутих пред-
мета из овог легата су два броша који припадају XX веку. 

13Једноставнији, равне хоризонталне основе  на којој је 
распоређена сведена декорација, поново нас подсећају на 
функцију игле за придржавање делова тканине, на начин 
какав је некада имала античка фибула. 

Брош (кат. бр. 12) копљасте форме са једним 
савршеним бисером, добар је пример горе наведеног. 
Други брош, пак, (кат. бр. 18) са неправилном правоуга-
оном плочицом ребрасте обраде, оставља, у смислу 
дизајна, помало недефинисан утисак. По средини 
плочице уграђена је корална гранчица која је у колори-
стичком контрасту са подлогом, што је вероватно и била 
главна идеја приликом израде овог броша. 

Савремено доба и креације младих дизајнера 
изглед игле за придржавање тканине доводе до 
апстрактних, неоче-киваних форми, сводећи је данас на 
ефектан, али и примењив детаљ.

Гранчица са пупољцима скраја XIX века (кат. бр. 8) 
била је ношена као привезак, али смо мишљења да није 

направљена са том намером. Она је била део веће целине, 
вероватно развијенијег броша-гране, ношеног на 
грудима. У прилог таквом закључку, осим изгледа и 
решења петљице, наводе нас и поређења са накитом за 
груди сличног типа, које Музеј примењене уметности има 
у својим колекцијама. Гранчице, веће или мање, са 
дијамантима или ситним дијамантским „опиљцима“ су у 
нашој средини биле радо ношен накит, који је прављен и у 
домаћим златарским радионицама. 

За разлику од брошева који чине највећу и, на 
одређен начин, повезану целину, огрлица из легата Ири-
не Симић има три, и у потпуности су различите. Дугачка, 
златна огрлица-ланац из XIX века (сл. 7, кат. бр. 3) је 
најрепрезентативнија. Састављена је од два основна 
декоративна сегмента који се међусобно понављају, са 
специфичном копчом за затварање у форми десне шаке, 
украшене сићушним прстеном. Мотив руке, који се у 
накиту јављао у форми привеска-амулета, занимљив је и 
због значења која су амулети добијали у зависности од 

14положаја одређеног прста на руци.  Наиме, положај у 
ком палац и кажипрст затварају круг (управо положај ове 

13 bar brooch (енглески термин) 14H. Newman, н.д., 149.

Мила Гајић
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 Брош, Трст, трећа четвртина XIX века, МПУ
    инв. бр. 23258

th Brooch, Trieste, third quarter of the 19  century,
    MAA Inv. No. 23258
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 Брош- камеја, Беч, седма деценија XIX века,
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15копче) тумачен је као гест који штити од урокљивог ока.  
На накиту из средине XIX века може се срести привезак 
или копча у форми шаке која придржава, односно затвара 

16два краја огрлице или наруквице.  Овај дугачак, златан 
ланац госпође Симић, својом чипкастом структуром и 
ефектним изгледом представљао је завршни акценат на 
свечанијој, вечерњој тоалети. 

Огрлица од четвороструке ниске ситних бисера 
припада типу ношеном уз саму линију врата (сл. 8, кат. бр. 
13). Бисери су неправилног облика, спљоштени, у боји 
која варира од белог, сребрно-сивог до смеђег тона. 
Огрлица се могла носити попут опуштене или пак упле-
тене ниске, што се постизало благим увртањем крајева. 
Кроз историју, бисери су били незаобилазни у изради 
накита. Бисерне огрлице постоје у читавом низу типова: 
од кратких, сасвим уз врат до сотоара; од једноструких до 
неколико ниски спојених на крајевима; од перли једнаког 
квалитета и величине, преко постепено градираних, до 
сасвим неправилних, или сасвим сићушних бисера, од 
природних или култивисаних бисера, од белих, црних 
или бисера друге боје... Како год да су комбиновани, 
бисери су свакако остали накит за сва времена. 

Трећа огрлица из легата госпође Симић (кат. бр. 16) 
настала је у Мексику у првој половини XX века (до 1948. 

године). Израђена је од сребра стерлинг квалитета и 
такође прати линију врата, затварајући савршен круг. 
Монохромна, направљена од низа преплетених стилизо-
ваних осмица, украшена је гранулицама распоређеним по 
средини и на крајевима сваког појединачног геометриј-
ског елемента. Огрлица је изведена у етно маниру, 
стављајући, у први план, квалитетно сребро од ког је 
начињена, а по коме је Мексико познат у целом свету.

Наруквице (укупно четири) чине још једну целину у 
овој колекцији, специфичну у односу на претходне 
комаде накита, с обзиром на то да не представљају 
импорт из европских земаља. Прве две припадају типу 
наруквица које се састоје од два полукруга спојена на 
„шарнир“, са иглом за затварање која се провлачи кроз 
спој два краја. Веома популарне у XIX и почетком XX века 
на територији Балкана, израђиване су у бројним 
занатским центрима у Србији, Македонији, Босни, и 
представљале су незаобилазан део традиционалног 
женског костима. Обично су биле овалног или кружног 
пресека, тешке и, због своје нефлексибилности, помало 
грубе. Њихове површине украшаване су техникама 
филиграна и гранулације, апликовањем, гравирањем, у 
зависности од укуса и вештине мајстора. Призрен је био 
један од центара у ком су се израђивали изузетни 
примерци накита и украса од сребра и легура метала, где 
је највероватније настала и једна од наруквица (сл. 9, кат. 

15Исто, 149.
16изведене и у другим материјалима, нпр. коралу, видети: M. Flower, н.д., 83, 97. 

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ

7.

7.

 Ланац, друга половина XIX века, МПУ инв. бр.
     23264

th Chain, second half of the 19  century, MAA Inv.
     No. 23264



038

бр. 14) из овог легата. Украшена филигранским розетама 
и гранулацијом, додатно је оживљена црвеним „каменчи-

17ћима“, али је и приметно оштећена.  Друга наруквица 
овог типа (кат. бр. 15) је од чистог сребра, тежа и незграп-
нија, будући да је у целости изливена, а не обликована од 
плочица сребрног лима. Сходно томе и декорација је у 
виду псеудофилиграна, са великом изливеном розетом 
која прекрива спој два краја са иглом. 

Друге две наруквице такође представљају пар, и 
то готово идентичан. Настале су у Београду, у познатим 

18златарским радионицама Милана Стефановића  (сл. 10, 
кат. бр. 11) и Бурмазовића и Павловића (кат. бр.10), 

између два светска рата. По типу ланца, класичне 
наруквице су направљене од низа спојених овалних 

19карика,  које изврсно леже на руци. Постоје различите 
варијанте овог типа наруквица, у зависности од величина 
карика и њиховог споја. Ове су веће, тешке, густо спојене, 
и обе са сигурносним ланчићем који спаја два краја 
наруквице, у случају да дође до отварања механизма. 

Наруквицa и прстеn обично представљају приро-дан 
и најчешће комбинован пар. На жалост, само један прстен 
постоји у легату Ирине Симић (кат. бр. 17). Направљен је 
од сребра, у Пољској, у другој половини XX века. 
Представља тип прстена са наглашеном главом, 
компонованом од ажуриране декоративне траке и 
уфасованог кабошона од полудрагог камена. Прстен је 
масиван, класичан и, за време у коме је настао, конзерва-
тиван. Не може се, ипак, оспорити да је упадљив, како 
због величине и боје камена (зелене), тако и због мотива 

20крина,  препознатљивог и по декоративности, али и по 
богатој симболици.

Детаљи о пореклу, радионицама или ауторима 
накита из легата Симић, остају, у највећој мери, 
непознати. Жигови на предметима од сребра и злата, који 
су први путоказ у прецизној идентификацији, махом су 

21или оштећени, или непотпуни, или сасвим изостају.  
Заправо, једино прецизно ауторство можемо утврдити на 
комадима из XX века из радионица београдских златара. 
Ипак, то их не чини мање значајним у склопу велике 
колекције накита Музеја примењене уметности. Пружају 
нам довољно података својим изгледом, декорацијом, 
функцијом, симболиком, допуњујући слику о накиту и 
украшавању у Србији XIX и почетком XX века. Тешко је 
рећи да ли су сви ови предмети обухваћени легатом, 
представљали и укупну целину накита Ирине Симић. 
Склонији смо мишљењу да нису, али да су из посебних 
разлога сачувани и завештани, као део мозаика о 
присуству једне породице, њеног начина живота и њених 
вредности. Накит сам по себи, не представља ону 
неопходност, нужност свакодневице. Он је драгоценост, 
у сваком смислу те речи, драгоценост која чини битну 
разлику између појединаца, и по питању моде, стила, 
личног укуса, али и по питању статуса.

17Корали или њихова имитација; у Одсеку за метал и накит постоји неколико 
десетина наруквица овог типа. Најприближније поређење је са наруквицом из 
Призрена, коју је Музеју поклонила госпођа Војислава Розић (инв. бр. 13527), од 
легуре сребра, са коралима, а из заоставштине Колет Јанковић, супруге Душана 
Јанковића.
18М. Стефановић је био и краљевски дворски лиферант; у колекцији накита МПУ 
налази се неколико његових радова.

19тзв. curb chain
20крин се, као мотив, јаваља и на једном брошу из легата И. Симић (кат. бр. 12)
 Један од разлога зашто нема жига (пре свега на предметима из XIX века) биле су и 
касније поправке и интервенције на предмету. На пример, замењена је 
оригинална игла броша, на коју су, по правилу, утискивани жигови.

Мила Гајић

8.

8.

 Огрлица, прва половина XX века, МПУ инв.
    бр. 23271

th Necklace, first half of the 20  century, MAA Inv.
    No. 23271
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1.  ДУКАТ Фрање Јосифа
Аустријска царевина, Беч, 1858. година
злато 24 К, ковање
R 4 cm
МПУ инв. бр. 23263

Av.: Портрет младог Фрање Јосифа (десни профил), 
уоквирен натписом на латинском: FRANC. IOS. I. D.G. 
AVSTRIAE IMPERATOR. (Franciscus Josephus I Dei Gratia 
Avstriae Imperator – Фрања Јосиф I, Божјом милошћу Цар 
Аустрије).
Rev.: Двоглави орао са владарским инсигнијама и грбом 
царства. Около тога натпис на латинском: HVNG. BOH. 
LOMB. ET VEN. GAL. LOD. ILL: REX. A. A. 1858. 
(Hvngariae Bohemiae Lombardiae et Venetiae Galiciae 
Lodomeriae Illyriae Rex Archidvx Avstriae 1858 – Мађарске 
Бохемије Ломбардије и Венеције Галиције Лодомерије 
Илирије Краљ Надвојвода Аустрије.
При врху, дукат је пробушен.

Није публикован.

2.  БРОШ
Аустроугарска(?), друга половина XIX века
легура метала, ливење, гравирање; позлата; емајл 
тамноплави, црни, зелени, бели
дужина 6,5 cm; ширина 4,7 cm
МПУ инв. бр. 23261

Декоративни брош са централним, овалним медаљоном. 
Површина медаљона је прекривена тамноплавим 
емајлом, са аплицираном представом фантастичне 
животиње која је прекривена плавим, зеленим и белим 
емајлом. Са полеђине је затворен стаклом.
Тело броша је начињено од извијене траке кружног 
пресека, инспирисане биљним мотивима; украс је 
изведен црним емајлом. Својим обликом твори 
четворолисну форму броша.
Затварач игле броша је накнадно додат.

Није публикован.
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9.

9. 

 Наруквица, Призрен, прве деценије XX века,
    МПУ инв. бр. 23267

thBracelet, Prizren, first decades of the 20  century,
    MAA Inv. No. 23267

10.

10.

 Наруквица, Београд, тридесете године XX
      века, МПУ инв. бр. 23269

 Bracelet, Belgrade, 1930s, MAA Inv. No. 23269



3.  ЛАНАЦ
друга половина XIX века
злато, ливење
тежина 61,5 gr ; дужина, закопчан, 56 cm
МПУ инв. бр. 23264

Дугачак, златан ланац. Сачињен je од две врсте 
декоративних елемената који се наизменично понављају. 
Први елемент формирају сегменти од по три спојене 
карике, међусобно повезани. Други украсни елемент 
чини квадар чипкасте структуре.
Копча ланца je изведена у форми десне руке са прстеном 
на кажипрсту.

Није публикован.

4.  МЕДАЉОН-ПАНДАНТИВ
Аустроугарска(?), 70-те год. XIX века
сребрна легура, ливење, гравирање; позлата; ситни 
бисери, тиркизи, црвено стакло
ширина 4,5 cm; висина 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23265

Овални медаљон-пандантив. Површина медаљона je 
прекривена ситним бисерима (већи у средини) и ситним 
тиркизима, који заједно са листоликим површинама, 
испуњеним црвеним стаклом, чине вишебојни цвет. 
Медаљон се отвара с лева на десно и открива простор за 
фотографију. Ивица медаљона je уоквирена декора-
тивном лозицом са наизменично постављеним 
бисерчићима и црвеним стаклићима. На дну висе три 
ситна привеска. При врху je петљица за провлачење 
ланчића.
Полеђина медаљона je минуциозно украшена грави-
раним орнаментом у виду цвета са четири листа и низом 
ситних, биљних и геометријских детаља.

Није публикован.

5.  БРОШ- камеја
Аустроугарска, Беч, седма деценија XIX века
жиг: жиг града Беча; остали нечитљиви
злато; дијаманти; стакло; шкољка (?), ручно резано; емајл 
беле боје
ширина 3 cm; висина 3,6 cm
МПУ инв. бр. 23257

Овални брош-камеја, са портретом младе жене (десни 
профил), резаним у шкољки. Минуциозно изведени 
детаљи. Овал камеје je уоквирен златним прстеном, 
прекривеним белим емајлом ca четири дијаманта који су 
постављени један наспрам другог.
На полеђини је хоризонтална игла за провлачење кроз 
тканину.

Није публикован.

6.  БРОШ
Аустроугарска, Трст, трећа четвртина XIX века
жиг: службени жиг за финоћу злата, ознака бироа за град 
Трст
златни лим 14 К, пресован; филигранска жица; ситни 
бисери
дужина 5,5 cm; ширина 4,5 cm
МПУ инв. бр. 23258

Овални брош флоралног мотива. У златном лиму је 
отиснут седмолатични цвет, додатно украшен мањим и 
већим розетама од ситних бисера; у центру је већи бисер. 
Овал броша је оивичен декоративном траком, 
састављеном од двоструких листоликих сегмената.

Није публикован. 

7.  САТ дамски, привезак
Швајцарска, последња трећина XIX века
сребро; емајл, тамноплави; позлата
R 2,8 cm; висина 4,2 cm
МПУ инв. бр. 23274

Округао сатић са дугметом за навијање, неисправан.
Предња страна: цифарник са римским бројевима и две 
сказаљке, оивичен бордуром од тамноплавог емајла који 
је највећим делом скинут.
Полеђина: на средини је слика у емајлу – дама са лепезом 
и млади господин – уоквирена златном орнаменталном 
тракицом; позадина је прекривена тамноплавим 
емајлом, местимично оштећеним.

Није публикован.
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8.  ПРИВЕЗАК
Последња трећина XIX века
сребро, позлата, ливење; дијаманти
висина 4 cm
МПУ инв. бр. 23272

Привезак у облику гранчица са пупољцима; површине су 
прекривене са уфасованим дијамантима различитих 
величина; највећи је на дну, бадемастог облика. Привезак 
је био део веће целине.

Није публикован.

9.  БРОШ
Средња Европа, крај XIX века
злато, ливење; ситни бисери, разнобојни
 стаклићи
дужина 6,8 cm
МПУ инв. бр. 23260

Брош у облику машнице; декоративан, са розетом у цен-
тру и два наспрамна крака неједнаке величине и 
декорације. Површине броша су прекривене ситним би-
серима и разнобојним стаклићима (плаве и црвене боје).
Игла са носачем представља каснији додатак, из првих 
деценија XX века.

Није публикован.

10.  НАРУКВИЦА
Краљевина Југославија, Београд, тридесете године XX 
века
жиг мајстора: БП (златари Бурмазовић и Павловић)
злато 14 К, ливење
тежина 103 gr; дужина 21 cm
МПУ инв. бр. 23266

Златна наруквица, направљена од спојених карика. 
Једноставна копча за затварање. Крајеви наруквице су
спојени сигурносним ланчићем за случај отварања 
механизма.

Није публикована.

 

11.  НАРУКВИЦА
Краљевина Југославија, Београд, тридесете године XX 
века
жиг мајстора: МС (златар Милан Стефановић)
злато 14 К, ливење
тежина 150 gr; дужина 21 cm
МПУ инв. бр. 23269

Златна наруквица, направљена од дебљих спојених 
карика. Копча за затварање је једноставна. Крајеви 
наруквице су спојени сигурносним ланчићем.

Није публикована.

12.  БРОШ
Прва половина XX века
жиг: ознака финоће злата
злато 18 К, ливење; бисер
дужина 6,3 cm
МПУ инв. бр. 23259

Једноставан брош-игла, копљасте форме, са стилизова-
ним мотивима крина. При врху већи бисер.

Није публикован.

13.  ОГРЛИЦА
Прва половина XX века
бисери, ситни; легура метала, позлата
дужина 42 cm
МПУ инв. бр. 23271

Огрлица уз врат, састављена од четири низа ситних 
неправилних бисера, бело-сребрнасте боје; копча се 
састоји из металне кугле и дела за увлачење.

Није публикована.

14.  НАРУКВИЦА
Призрен, прве деценије XX века
легура метала, ливење; филигран, гранулација; корал (?)
R 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23267
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Наруквица на шарнир, са иглом за затварање. Површину 
наруквице прекривају украсни детаљи од филигранске 
жице (розете, преплети, кружићи са гранулама). 
Декорација оживљена уметнутим каменчићима (од 
корала?) црвене боје.

Није публикована.

15.  НАРУКВИЦА
Прва половина XX века
сребро, ливење, псеудофилигран
R 7,5 cm
МПУ инв. бр. 23268

Широка сребрна наруквица на шарнир; изведена 
ливењем. На кратком двоструком ланцу је игла за 
затварање, прекривена великом ливеном розетом.

Није публикована.

16.  ОГРЛИЦА
Мексико, прва половина XX века (до 1948)
жиг: sterling, Mexico
сребро .925, ливење, гранулација
дужина 39,5 cm; ширина 2 cm
МПУ инв. бр. 23270

Огрлица уз врат; састављена од низа преплетених 
осмица, са гранулацијом као додатним украсом. 
Једноставан механизам за закопчавање.

Није публикована.

17.  ПРСТЕН
Пољска, друга половина XX века
жиг: пољски службени жиг за финоћу сребра; жиг 
радионице непознат
сребро .800, ливење; камен зелене боје (жад?)
R карике 1,8 cm; висина 3 cm
МПУ инв. бр. 23273

Сребрни прстен са наглашеном главом; декоративни 
орнамент сачињен од низа стилизованих кринова. На 
врху је кабошон од полудрагог камена маслинасто зелене 
боје.

Није публикован.

18.  БРОШ
СФР Југославија, Загреб, друга половина XX века
жиг: државни жиг за финоћу злата
жиг радионице: ROM (Радионица за обраду племенитих 
метала, Загреб)
злато 18 К, ливење; корал
дужина 5,7 cm; ширина 2,5 cm
МПУ инв. бр. 23262

Брош неправилне правоугаоне основе чини златна 
ребраста плочица у коју је, по средини, уграђена гранчица 
корала. Испод ње је оквир од полираног злата који следи 
контуре плочице и носи иглу за провлачење кроз 
тканину.

Није публикован.
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Summary

The Metalwork and Jewellery Department of the Museum of 
Applied Art houses a collection of jewellery from the bequest 
of Irina Simić. The collection consists of eighteen pieces of 
jewellery manufactured primarily in Europe during the 
nineteenth and twentieth centuries. Irina and Ljubomir Simić 
originate from urban Russian respectively Serbian families at 
the turn of the nineteenth century. Objects preserved are 
partly their family heirloom and partly purchases made 
during the life of Mrs. Simić. Most numerous are breast and 
neck worn pieces (brooches, pendants, medallions, 
necklaces) and bracelets. Material used is primarily gold and 
silver decorated in many ways – engraved, gilded, polished, 
embellished with diamonds and precious stones, 
multicoloured enamel or precious materials (mother of pearl, 
corals, shells). All the objects, particularly those produced in 
the nineteenth century, are typical of their time both in the 

sense of art and craft. However, it is for their look, elegance 
and craftsmanship that we would single out a lady's watch 
shaped as pendant (Cat. No. 7) embellished with dark blue 
guilloché enamel and with an image of a genre scene on its 
backside; further, a brooch from the second half of the 
nineteenth century (Cat. No. 2) deserves attention for its most 
decorative frame which is shaped as a tiny floral stripe of 
circular cross-section additionally engraved and ornate with 
black enamel; also a very fine cameo from the 1870s (Cat. No. 
5) representing a typified profile of a young woman with 
carefully worked out details. Among the objects from the 
twentieth century some of the pieces show traits of traditional, 
folk art: for example, a silver necklace from Mexico (Cat. No. 
16) and hinged bracelets (Cat. No, 14, 15) but there are also 
works of renowned Belgrade jewelers (Cat. No 10, 11) from 
the between-the-two-world-wars period.

043

MILA GAJIĆ* 

JEWELLERY FROM THE BEQUEST OF IRINA SIMIĆ 

 Mila Gajić, Art Historian, Museum of Applied Art, Belgrade

НАКИТ ИЗ ЛЕГАТА ИРИНЕ СИМИЋ



045

thAbstract: Krakow at the end of the 19  century 
provided the ideal condition for the development of 
independent spiritual and artistic views and behavior. With 
such strong foundations, the atmosphere of the city had to 
influence all areas of life, including fashion. The artists, 
especially under the influence of the folk culture, designed 
many of the creation.

At the beginning of the last century, Krakow artists 
developed a new conception for designing kilims. 

Key words: Textile, clothing, Krakow, National 
Museum, naked soul, C. K. Norwid, S.Witkiewicz, Zakopane, 
secession, H. Modrzejewska

Krakow is a city of singular significance in the 
history of Polish art. Its damp climate gave rise to frequent 
fogs and mists, which evoked an aura of mystery, while the 
works of art accumulated here over the ages nurtured a sense 
of beauty and inspired the imagination. These circumstances 
combined to create contexts conducive to creative activity, 

thand the end of the 19  century in particular was a remarkable 
period in this remarkable city. It was a period during which 
Krakow enjoyed the full spectrum of civil liberties, which was 
particularly significant in the light of the national 
persecutions experienced in the other Partitions (territory of 
Poland has divided between: Russia, Austria and Germany). It 
was in Krakow in 1890: the ceremonial funeral of Adam 
Mickiewicz, Polish national poet, whose body was brought 
back from Paris. In 1891 its citizens were able to hold official 

rdcelebrations of the centenary of the signing of the 3  May 
Constitution (first in Europe), and three years later they 
marked the hundredth anniversary of Tadeusz Kościuszko's 
insurrection. Such guarantees of freedom, then, provided the 
ideal conditions for the development of independent spiritual 
and artistic views and behaviour. 

This was also the reason why many artists chose to 
live and work in Krakow. All brands of spiritual and 
intellectual activity blossomed here. For example in 1898, 

Stanisław Przybyszewski famous ideologist of the fin de siècle 
came here, and together with his Danish wife, Dagny 
propagated the cult of the “naked soul”. Tadeusz Boy-Żeleński, 
who was a translator of French literary classics and at the same 
time, in his capacity as a physician and social activist, 
supported the feminist struggle for a reform of social 
conventions joined them. The painters and writers – 
Stanisław Wyspiański, Kazimierz Tetmajer and Lucjan Rydel 
– fraternised with the peasants from the countryside around 
Krakow and enlivened their work with the colours they found 
in the village of Bronowice. In 1896, Turliński's coffee shop 
Pod Pawiem [The Peacock] opened its doors on Szpitalna 
Street and soon became the first regular haunt of Krakow's 
literary bohemia. In the previous year, Jan Apolinary Michalik 
had opened a coffee house on Floriańska Street that as Jama 
Michalikowa was become known as the home of the literary 
cabaret Zielony Balonik [The Green Balloon], for which Boy-
Żeleński began in 1906 to pen his unrivalled works of piquant 
social satire. At the same time, two of Poland's greatest 
painters were still working in Krakow: Jan Matejko and 
Henryk Siemieradzki, whose curtain first rose in the Słowacki 
Theatre in 1894. 

With such strong foundations, the atmosphere of the 
city had to influence all areas of life, including fashion, even 
though many women clothed themselves from Parisian 
fashion houses, the most famous of which were Louvre, Au 
Printemps, Galeries Lafayette, Samaritaine and Au bon 
marché. By the 1890s, the earlier strong colour contrasts had 
given way to deeper and more delicate tones, and use of fabrics 
of different colours and shades in the same dress had become 
more infrequent. Taste and style were moving towards 
making outfits more practical and functional in appearance. 
This was partly an expression of the gradual process of female 
emancipation and the access of women to many areas of life 
hitherto considered the preserve of men. At the same time, 
tastes were also moving back towards reffering in fluidity of 
line to medieval dress. At the end of the century, it was this 
current that was the foundation for inspiration in dress 
design.

УДК 7.05687.1(475)”19” ; 745.52(475)”19”
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At the turn of the century in Krakow, painters began 
to have their say regarding the female figure and women's 
dress. The task they set themselves in this area was to design 
clothes that possessed artistic qualities and so to bring fashion 
in line with the age and its style. This was not a new idea: it was 
an issue addressed by the creators of the Art Noveau style, 
whose progenitors in the West were Henry van de Velde and 
Alfred Mohrbutter. Henry van de Velde believed that clothing 
should be a work of art; he felt that women's clothes should 
vary depending on the occasion, and in his theoretical 
treatises, he divided women's outfits into “at home” dresses, 
those were worn in public and gala attire. So women bought 
walking dresses, garden dresses, street dresses, balldresses, 
evening dresses, morning dresses, day dresses, visiting dresses 
and so on. In Paris this current was represented by the New 
Fashion League, whose members advocated the importance 
of freeing fashion from the influence of professional tailors. 

thPrior to this, in the early years of the 20  century, there was a 
move towards propagating the theory that was signalled a 
continuation of the trends by the words of the priest Heinz 
Kneip advocating a dress reform and the wearing of loose 
dresses that did not emphasise the waist. These trends 
provided the inspiration for the “reform dress”, which was 
loose and was not gathered at the waist. Women at the turn of 
the century were still slaves to fashion. The fashion dictators of 
the day ruled that they should have voluptuous curves and a 
disproportionately slim waist, and viewed in profile should 
resemble the letter “S”, like an insect. To achieve this effect the 
bust was worn low, and its line was accented with an often- 
large jabot, which was associated with the wasp waist. Women 
dressed in this fashion wore large hats with masses of feathers, 
bows, birds and flowers, with a long, draped veil. The final 
touches placed with Art Nouveau-style painted ornaments on 
the dress, and often feathers for decoration, which together 
with the extension of the dress behind in the form of a train, 
was also reminiscent of a peacock. A fine example of this style 
is a dress made in around 1900 in Lvov by the studio of A. C. 
Senarska, worn in Krakow and now in the collections of the 
National Museum in Krakow. It made from amaranthine and 
black flowered silk. The open-fronted bodice is designed in 
the style of a bolero over an insert imitating a white gauze 
blouse draped over a satin underpiece. The tight sleeves were 
set in high, and above the elbow take the form of a small gauze 
puff designed to look like the trimming of the blouse sleeve. 
The characteristic bell-shaped skirt curves outwards at the 
back and the bottom hem is protected with tape securing a 
brush.

It was in this period too that magazine fashion first 
began to display distinct features in clothes specially designed 
in the spirit of the national style. This development was rooted 
in European-wide ideas of a revival of artistic crafts. The 
foundations for this current were laid in the theoretical 
treatises of John Ruskin and his pupil William Morris, and in 
Poland in the works of famous poet C. K. Norwid. By far the 
most influential and most varied in terms of numbers of new 
forms were the Zakopane style, developed by Stanisław 
Witkiewicz. The Zakopane style marked the beginnings in 
Poland of applied art as a combination of artistic and 
utilitarian forms, and transposed shapes and ornaments 
derived from the folk culture of the Podhale region into 
professional art.

One example of an outfit designed in accordance 
with this trend is a dress held in the collections of the National 
Museum in Krakow, designed and made in Krakow in around 
1900 by Maria Łabęcka (phot. 1.). It is an “at home” dress made 

Беата Биедронска-Слота

1.

1. 

 „Кућна” хаљина, дизајн и израда Марија
      Лабенцка, Краков, око 1900. Дизајн се 
     повезује са закопанским стилом.

„At home” dress designed and made by Maria
     Łabęcka, in Krakow around 1900.  The design
     links to the Zakopane style.
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change did not come until around 1907. In 1908, Paul Poiret, 
one of the leading figures among the fashion dictators of the 
day, brought out a collection in new, simple styles that showed 
the figure off in a very different way. In around 1910 
Secessionist fashion saw a brief period of inspiration by the 
ancient world; dresses modelled on Greek and Roman attire 
came into fashion, though at this time they continued to be 
decorated in accordance with the spirit of the Secession. A 
prime example is a dress held in the National Museum in 
Krakow, sewn from lilac gauze over taffeta of the same colour, 
with the distinctive high-waisted cut gathered below the bust 
in the antique style. At the front it cut away to a small 
décolletage; it has short sleeves covered with a light gauze 
cape. The bodice decorated with appliqué in velvet ribbon and 
gauze flowers. Another example of the same trend is a cream 
silk bridal dress also from the collections of the National 
Museum in Krakow, sewn for the Schayer fashion house in 
Lvov in the period 1911–1913. It has a high-waisted bodice 
with a broad, A-shaped cutaway section edged with white 
embroidery on tulle and featuring a puckered insert piece. It 
has short sleeves also partly sewn from tulle. The skirt is close 
fitting and slightly flared towards the bottom, lined with gauze 
and with a split up the front revealing silk gauze with a vertical 
line of white embroidery. The structure of this dress preserves 
a typically Secessionist line, but is reminiscent of the antique 
style in the placing of the decoration and the lightness of the 
fabrics with which it was made.

Aside from the emancipatory currents, a further 
factor in the reform of clothing was the rise in interest in 
health and hygiene. In 1902, for instance, Dr. Barszczewski 
held many lectures on and devoted several articles to “the 
damaging effects of corsets on the female body in the light of 
X-ray research”. Nevertheless, corsets continued to be used in 
the Secession period and it was they that created the desirable 
“wasp-waisted” appearance. Examples of the corsets worn by 
Krakow have also survived in the collections of the National 
Museum in Krakow, sewn from linen, cotton satin or ribbed 
silk. They were worn over a thin undershirt, and under a 
bodice of very fine lawn painstakingly adorned with lace, frills 
and inserts. They were then laced tightly to mould the wearer's 
shape as necessary. They were the cause of significant skeletal 
deformities and the fainting fits that were so common at the 
time. Yet they seemed essential under balldresses, evening 
dresses, visiting dresses and even morning dresses. After 
several hundred years of corsets in various shapes and forms, 

thit was only the first decades of the 20  century that showed 
that women could do without them.

from white cloth and decorated with simple chain-stitch 
embroidery in red, green and navy wool. The floral motifs and 
the style and technique of the embroidery, the colour scheme 
and the material for dress accented the Zakopane style.

Shoes inspired by folk forms were also designed and 
made in Zakopane itself. In the collections of the National 
Museum in Krakow there are shoes which Antoni 
Wojciechowski, the owner of a shop at 71 Krupówki Street, 
designed. He made them for the Paris exhibition in 1904, and 
the acclaim with which they met in the world's fashion capital 
is reflected the fact that he was awarded the gold medal.

thThe first generation of the 20  century brought to a 
close the cycle of change in thinking on clothes. After 1901, 
the structure of the bodice was altered by the introduction of 
the short bolero jacket over a loose-fitting blouse or the 
addition of free-swinging ornaments complementing the 
construction. Yet the first signals of more revolutionary 

ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА FIN DE SIÈCL-А У КРАКОВУ
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„Ћилим”, дизајн Карол Тихи, израда у студију
    Антонине Сјикорске у селу Чернихов, крај
    Кракова. 

„Kilim”, designed by Karol Tichy, made in the
    studio of Antonina Sikorska in the village of 
    Czernichow,  near  Krakow.
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At the beginning of last century a new conception for 
designing fabrics was developed by Krakow artists, involving 
the rebirth of the kilim (pileless Persian rug), previously in 
popular use as interior decoration, as an artistic fabric in its 
own right. This new trend saw kilim design develop into a 

thnotable artistic discipline in the first 30 years of the 20  
century, with new, innovative compositional solutions being 
employed. The motivation for these changes was the interest 
of Krakow artists in the traditional Polish weaving technique 
employed for centuries by the cottage industry. This was the 
first instance of a traditional Polish craft being used by well-
known Krakow artists to create designs. This form, although 
derived from broader trends in European art, nevertheless 
differed from them and constituted one of the differentiating 
factors of Polish art: the use of indigenous traditions to create 
works of art reflecting the search and need for independent 
artistic expression. This movement attracted many artists 
active in the early years of last century: Józef Czajkowski, 
Karol Tichy (phot. 2), Karol Homolacz, Kazimierz 
Brzozowski, Stanisław Wyspiański, and Ludwik Wojtyczko.

The many interesting pieces they created include a 
kilim made in the studio of Antonina Sikorska in the village of 
Czernichow near Krakow to a design by Stanisław Wyspiański 
for the Medical Society in Krakow. The composition 
comprises colourful geranium flowers arranged on a greyish-
white background of natural wool. With the curtains also 
designed by Wyspiański for the Art Society House, feturing 
identical motifs, this kilim sparked a fashion in Krakow for 
decorating interiors with geranium motifs using a wide 
variety of techniques.

The fin de siècle in Krakow also brought revolution 
in the theatre. It became characteristic for the audience to 
dress in accordance with the spirit of the age; women wore 
elaborately ornamented cloaks over their Secessionist evening 
outfits, their men used the characteristic white scarves. On 
stage, however, actors were dressed appropriately to the time 
and setting of the piece, in line with the latest theatre trends. 

thBack in the middle of the 19  century Georg II von Sachsen 
Meiningen had initiated a new current in the theatre known as 
authenticism, which advocated sets and costumes based on 
historical sources, and so characters started to be dressed in 
accordance with the trends of the age that they represented. 
Hence, the stage costumes sewn for Helena Modrzejewska for 
her roles in The Merchant of Venice and as Antigone, which 
preserved in the collections of the National Museum in 
Krakow, designed in this spirit.

The costume that she wore for her performance in 
thThe Merchant of Venice reflects the Italian fashion of the 16  

century; it consists of a front-laced bodice with decorative 
double sleeves slashed at the head and the elbow. The long 
skirt is made of yellow silk with a dense floral pattern, and has 
brocade gores inserted at the sides, with silver and gold 
patterns on a pink background. At the back, it is gathered, and 
considerable length is added with a train. Her costume for her 
role as Antigone was designed by Wyspiański; made of hand 
painted cotton, it comprises a long, sleeveless dress and a 
shorter tunic with long sleeves. Its cut and the painted 
decoration in the form of concentric circles allude to ancient 
dress.

I. Huml, Warsztaty Krakowskie, Wrocław 1973.

I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.

B. Biedrońska-Słota, J. Kowalska, Following Fashion through 
the Ages, Krakow 2003.
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Резиме

Крајем XIX века Краков пружа идеалне услове за развој 
независних духовних и уметничких погледа и ставова. 
Градска атмосфера, уз овакве ослонце, утицала је на све 
области живота укључујући и моду. Многе креације су 

потекле од уметника, посебно под утицајем народног 
стваралаштва.
На почетку прошлог века краковски уметници су 
развили нову концепцију дизајнирања ћилима.

БЕАТА БИЕДРОНСКА-СЛОТА*

ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА FIN DE SIÈCLE-А У КРАКОВУ

ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА FIN DE SIÈCL-А У КРАКОВУ

 *др Беата Биедронска-Слота, историчар уметности, Народни музеј, Краков
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Апстракт: У чланку је представљена феротипија 
из збирке Завичајног музеја у Јагодини. Посебна пажња је 
посвећена технологији израде, особеностима и историј-
ском развоју феротипије с обзиром на то да у литератури 
на српском језику ова тема није нарочито заступљена. 
Истакнуте су разлике у односу на друге ране фотографске 
технике и указано је на значај даљег истраживања како би 
се добила прецизнија слика о распрострањености 
феротипије на тлу Србије.

Кључне речи: фотографија, дагеротипија, 
колодијум, феротипија (меланотипија, тинтипија), 
портрет 

У збирци фотографија Завичајног музеја у 
Јагодини чува се један примерак добро очуване фероти-

1пије (сл. 1).  У документацији Mузеја нема података о 
томе када је и на који начин овај предмет доспео у збирку. 
То је разлог што до сада нема никаквих прецизних 
смерница о времену и месту настанка феротипије као ни о 

2идентитету фотографисаних личности.
У питању је плочица од гвозденог лима на којој је 

колодијумским поступком добијен позитив тамносивог 
3тона.  На снимку непознатог фотографа су два мушкарца 

средњих година, у грађанском оделу, који седе испред 
затегнутог платна уз чије је ивице осликано дрвеће. 
Између њих је сточић на који су спустили руке. Лим је у 
горњем делу благо пресавијен, али на самој фотографији 
нема напрслина, као ни трагова рђе. По површини око 
фигура постоји урез овалног облика. 

Феротипија је једна од најранијих фотографских 
техника, а заснована је на мокром колодијумском 
процесу. Израђивана је као јефтинија замена за дагеро-

типију, чиме је фотографија постала доступна широким 
слојевима становништва. 

Познато је да је дагеротипија први успешни 
поступак за добијање трајне слике помоћу камере 
опскуре. Овај проналазак, званично објављен 1839. 
године, покренуо је даља истраживања и усавршавања 
технике, а већ 1840. године Димитрије Новаковић, 
трговац из Загреба, Србин по пореклу, снимио је један део 
Београда и ову дагеротипију поклонио кнезу Михаилу 

* Јасмина Трајков, историчар уметности, Завичајни музеј, Јагодина
1Завичајни музеј Јагодина, Историјско одељење, 266/11-1
2Једини податак до којег се могло доћи је тај да феротипија потиче из куће Марка 
Ђорђевића (1879-1949) јагодинског банкара и веома имућног човека. Наравно, 
ово још увек остаје у домену претпоставке јер за сада нема могућности да се 
информација на било који начин документује.
3Димензије плоче су: 62 х 89 mm. Дебљина плоче је 1 mm.

 

ЈАСМИНА ТРАЈКОВ*

ФЕРОТИПИЈА ИЗ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
УДК 772.2.151 ; 77:069.51(497.11)

1.

1.

 Два непозната мушкарца, феротипија,  
    62 х 89 cm, ЗМ инв. бр. 266/11-1

 Two unknown men, ferrotype, 1890–1920, 62 x 89
     cm, 3M Inv. No. 266/11-1

1890–1920
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4Обреновићу.  Потом је Анастас Јовановић у јесен 1841. 
године покушао да направи дагеротипски портрет кнеза 
Михаила, али без успеха. Јосиф Капилери (Josif 
Kapppilleri) је, по свему судећи, најранији путујући 
дагеротиписта који је радио на територији Србије. Његов 

5први оглас датиран је у 1844. години.  Суштина дагеро-
типског поступка своди се на добијање фотографије 
путем сложених хемијских процеса на нарочито препа-
рираној сребрној или посребреној бакарној плочици која 

6је изложена дејству светлости у камери опскури.
Скоро у исто време кад су у Француској Нисeфор 

Жозеф Ниепс (Nicéphore Joseph Niépce) и Луј-Жак Манде 
Дагер (Lоuis-Jacques Mandé Daguerre) истраживали 
могућности трајног фиксирања слике из камере опскуре, 
у Енглеској је Вилијем Хенри Фокс Талбот (William Henry 
Fox Talbot) пронашао талботипију. Овај поступак 
разликује се од дагеротипије пре свега у томе што као 
подлогу користи папир, а израђује се по принципу 
негатив-позитив, чиме су успостављени темељи савреме-
не фотографије. Талботипија је патентирана 1841. 
године, а у нашој земљи се први пут појављује 1850, 
судећи по вестима из тадашње штампе, односно огласа 
фотографа Адолфа Дајча (Adolf Deitsch) у „Србским 

7новинама“.  Значајне радове у техници талботипије 
оставио је Анастас Јовановић, који је ову технику упознао 

8у Бечу.
Осим квалитета које су поседовале и дагеро-

типија и талботипија, обе технике имале су и недостатака. 
Код дагеротипије су проблеме представљали комплико-
ваност поступка израде, немогућност умножавања, као и 
висока цена, а талботипска слика била је без оштрих 
обриса и детаља, некад чак и мутна што је била последица 
структуре папирне подлоге. Такође, нужна примена 
ретуша код талботипије често је доводила до слике која 

9није одговарала стварном изгледу портретисане особе.  
Осим Талбота било је и других који су само-

стално експериментишући успели да добију фотографију 
на хартији, а бројни су били и покушаји да се дагеротипија 

10и талботипија усаврше.

До следећег корака у развоју је дошло у тренутку 
кад су уведене нова подлога и нови носилац фотоосе-
тљивог слоја, чије су последице једноставнији поступак и 
нижа цена фотографије. Самим тим она постаје доступ-
нија ширим слојевима друштва. 

Први велики талас популаризације фотографије 
започео је увођењем колодијума. Назив му је дао 
француски хемичар Луј Никола Менар (Louis – Nicolas 
Ménard, 1822–1901) који је 1846. године открио да се 
памук (нитроцелулоза) може отопити у мешавини етра и 
алкохола, при чему се добија вискозна течност. Када се 
осуши, колодијум оставља тврд, безбојан и провидан слој. 
Своју прву примену имао је у медицини, а први га је 
практично у фотографији 1851. године применио 
Фредерик Скот Арчер (Frederick Scott Archer, 1813–1857). 
Он је, у Лондону, радио као вајар и користио је талбо-
типију да би снимао моделе за своје вајарске студије. 
Незадовољан слабим контрастом талботипске слике и 
дугом експозицијом неопходном за њено добијање, 
усавршио је 1948. године нови поступак. Свој изум je 
објавио у часопису „Кемист“ („The Chemist“) марта 1851. 

11 године, али га није и патентирао.
Као подлога на коју се наносио колодијум 

користило се стакло које је раније већ коришћено у те 
сврхе. Податак о првом практично применљивом 
поступку за добијање фотографије, у којем се користи 
стаклена плоча за наношење фотоосетљивог слоја, 
објављен је јуна 1848. године, а везује се за име Абела 
Ниепса де Сен Виктор (Abel Niépce de Saint-Victor). Као 
везиво за фотоосетљиву емулзију он је користио албумин 
(беланце издвојено из јајета). Било је међутим и других 

12који су експериментисали са стакленом подлогом.  Ипак, 
сам фотослој са албумином није био довољно осветљив, а 
често је квалитет слике зависио од свежине беланцета. 
Колодијум је стога донео много већу осетљивост на 
светлост, а увођењем новог развијача скраћено је време 
експозиције па је тако било могуће и регистровање 
покрета.

Појава фотографије омогућила је да је свако за 
релативно кратко време могао добити свој портрет, чиме 
то више није била привилегија само - аристократије и 

13богатог грађанства.  Ипак, пре него што је завладала 

 

4А. С. Павловић, Прво сликање Београда дагеротипом и Димитрије Новаковић, 
Зборник Историјског музеја Србије, бр. 19, Београд 1982, 225–233.
5Г. Малић, Деловање јеврејских фотографа у српској култури у XIX и ХХ веку, 
Годишњак града Београда, књ. LIII, Београд 2006, 116–118.
6Исти, Слике у сребру, Београд 2001, 31–47. 
7Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд 1977, 9; Г. Малић, Деловање 
јеврејских фотографа у српској култури у XIX и ХХ веку, 120–122.
8М. Тодић, Историја српске фотографије, Београд 1993, 28–40. 
9Г. Малић, Фотографија 19. века, 76–78.
10Исти, Слике у сребру, 30–62.

11H. Gernsheim, A concise history of photography, New York, 1986, 16.
12Г. Малић, Фотографија 19. века, 27–28.
13Историја приватног живота 4, приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд 2003, 
342; М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности. Приватни живот Срба у 
Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006, 508–512; М. 
Тодић, Конструкција идентитета у породичном фотоалбуму, у: Приватни живот 
код Срба у деветнаестом веку, 555–564.
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фотографија формата посетнице, коју је увео француски 
фотограф Андре Адолф-Ежен Диздери (André Adolphe-
Eugène Disdéri), применом колодијума у изради 
фотографије, високу цену и компликовани поступак 
дагеротипије надоместиле су њене јефтиније замене. 
Најпре су Фредерик Скот Арчер и његов сарадник Питер 
Викерс Фрај (Peter Wickers Fry) око 1851. године изумели 
амбротипију. Фотограф из Бостона Џејмс Амброз Кутинг 
(James Ambrose Cutting, 1814–1867) је овај поступак 1854. 
године патентирао, с обзиром на то да је Арчерово откри-

14ће дато без ауторских заштитних ограничења.  При-
ближно у исто време пронађена је и феротипија (мелано-
типија, тинтипија). 

Обе технике заснивају се на колодијумском 
мокром поступку, а основна разлика је у подлози која се 
користи. Код амбротипије је то стаклена плоча, а код 
феротипије је танка гвоздена плочица. Неки историчари 
фотографије феротипију сматрају варијантом амбро-
типије. Она се израђује на тај начин што се стаклена плоча 
прекрије слојем колодијума, а потом потопи у раствор 
сребро-нитрата. Плоча се затим кратко експонира, па се 
овако добијен колодијумски негатив види као позитив 
ако се стави на црни папир или тканину. Да би се 
заштитио, слој емулзије се премаже прозирним лаком, а 
онда се прекрије још једним стаклом. Оба стакла се потом 
поставе у заштитну кутију, сличну оној у коју су постав-
љане дагеротипије и тако се чувају. Амбротипија је изум-
љена као нека врста јефтиније замене за дагеротипију. 
Фотографије израђене овом техником немају рефлекту-
јући одсјај дагеротипије, али заостају за њом по питању 
прецизности детаља и распона тонова.

Корени феротипије налазе се у Француској и 
везују за име Адолфа Александра Мартина (Adolphe 
Alexandre Martin, 1824–1896). Он је настојао да пронађе 
поступак који би олакшао рад граверима. Полазећи од 
Арчеровог открића, почео је 1853. године да користи 
гвоздену плочицу на којој је израђивана фотографија. 
Она је служила граверима као основа за извођење 
графике. Хамилтон Ланфер Смит (Hamilton Lanphere 
Smith, 1819–1903), амерички научник, фотограф и 
астроном, који је радио као професор хемије и физике у 
Охају, користећи Мартинов изум, патентирао је 1856. 
године израду колодијумских уникатних слика на 
гвозденом лиму који је превучен слојем црног лака. 
Предузеће Питера Нефа (Peter Neff) је откупило лиценцу 
и започело са производњом феротипија под именом 

 

меланотипија (грч. melas, црн). Назив феротипија (лат. 
ferrum, гвожђе, грч. typos, отисак) дао је други 
конкурентски произвођач Виктор Моро Гризволд (Victor 

15Moreau Griswold), а термин тинтипија је каснијег датума.
Поступак израде састоји се у томе да се на на 

парче гвозденог лима, премазано посебним црним лаком 
или емајлом, нанесе колодијум помешан са раствором 
калијум-јодида. Тако припремљена плоча се сензиби-
лизује потапањем у сребро-нитрат. Пре него што се 
колодијум осуши, плочица се експонира и на њој се 
ствара тзв. латентна слика. Затим се потапа у одговара-
јуће развијаче – хемикалије и тад се појављује слика у 
позитиву. Следи потапање у раствор за фиксирање како 
би се зауставило даље развијање. Пошто се осуши, 
површина се ради заштите премазује лаком (раствор 

16биљне смоле у терпентину).  
Експонирање плоче као и цео поступак израде, 

укључујући и накнадно наношење боје на неке делове 
снимка, трајао је свега пар минута. Са проналаском 
фотоапарата са више објектива (од 4 па чак до 36) на 
једној плочи се могло добити више фотографија, које су се 
затим појединачно исецале. Из целог формата (216 х 162 
mm) најчешће су рађени формати четвртине, шестине и 
деветине плоче, а велику популарност, посебно у 
Енглеској, имале су феротипије не веће од поштанске 
марке. 

Са увођењем сувих желатинских плоча, почет-
ком осме деценије ХIХ века, почела је индустријска 
производња гвоздених плочица превучених слојем 
бромосребрног желатина. Тиме је знатно упрошћен 
поступак израде феротипских слика јер више није било 
потребе за припремањем и сензибилизовањем плоче. 
Уследила је производња фотографских аутомата који су у 
свом кућишту садржавали све што је потребно да се 
фотографија сними и хемијски доврши. 

Технички, феротипска слика је негатив, али се 
слично као код амбротипије, захваљујући црној основи 
плочице, види као позитив. Попут дагеротипије и 

17 феротипија је окренута као у огледалу. Добијена слика 
нема велики распон тонова и заостаје у квалитету у 
односу на друге ране технике. Квалитет феротипије у 
многоме зависи од вештине фотографа. У мањем броју 
срећу се и колорисане феротипије, мада се углавном боја 
наноси само на поједине делове фотографије, најчешће 

14Г. Малић, Фотографија 19. века, 79.

15Г. Малић, Фотографија 19. века, 80.
16J. Towler, The Silver Sunbeam, Joseph H. Ladd, New York 1864, chapter XXI (репринт 
1974)
17Код амбротипија се овај пробем решава тако што се стаклена плоча окрене и тиме 
се добија правилно оријентисана слика. 
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на образе и усне портретисаног. Ни ова техника, као ни 
дагеротипија и амбротипија, нема могућност умножа-
вања, с обзиром на то да је експонирана плоча крајњи 
производ. Овај проблем су решили фотоапарати са више 
објектива.

Прве феротипије су стављане у кутије, кожне или 
термопластичне, као и дагеротипије и амбротипије, али 
су чешће имале једноставну опрему, картонску кутију 
скромног украса или картонски или папирни оквир без 

18заштитног стакла.  Многе имају засечене углове ради 
лакшег уметања у оквир који је био формата посетнице, 
па је тако феротипија могла да се постави у фотоалбум. 
Феротипије малих димензија уметане су у медаљоне, 
дугмад за манжетне, игле за кравате и прстење.

Ову технику су углавном користили путујући 
фотографи по малим местима, вашарима и сајмовима. 
Била је изузетно популарна у Америци, посебно током 
Грађанског рата (седма деценија ХIХ века). Амерички 
фотографи пренели су феротипију почетком осме 
деценије ХIХ века у Енглеску, где су је осим уличних 
фотографа израђивали и фотографи који посећују одма-

19ралишта на мору и фотографишу по плажама,  мада су 
постојали бројни атељеи који су израђивали феротипије 
формата поштанских марака. Од почетка девете деценије 
ХIХ века израђује се и у Аустралији и на Новом Зеланду.

Феротипија је достигла врхунац популарности 
током седме деценије ХIХ века, али је, иако не више у том 
степену, примењивана све до Другог светског рата.

Разлози овакве популарности су вишеструки. За 
фотографе је било пресудно следеће: посао се могао 
покренути без великог улагања у опрему; поступак је 
једноставнији, бржи и јефтинији у поређењу са другим 
тада постојећим фотографским техникама; добијена 
фотографија није нарочито осетљива и није јој потребна 
већа заштита као амбротипији или дагеротипији; 
материјал који се користи за подлогу лако се сече, па је 
погодан за уметање у медаљоне, брошеве и слично. Дакле, 
радило се о послу који је доносио брзу зараду без великог 
напора.

Феротипија се могла слати поштом, улагати у 
албуме, носити у џепу, што код дагеротипије и амбро-

типије није било изводљиво. Једна од највећих предности 
ове технике јесте то што је учинила фотографију присту-

20пачном најширим друштвеним слојевима.  Дакле, реч је 
о фотографији која се могла добити без великог чекања и 
по ниској цени. 

Од свих раних фотографских техника фероти-
пија је најдуже опстала, а током њеног постојања било је 
популарно неколико врста. Гвоздене плочице на којима 
су се израђивале меланотипије у Нефовом предузећу биле 
су нешто дебље, односно теже у односу на остале пример-
ке. Имале су дуж ивице утиснут натпис "Melainotype Plate 
for Neff 's Pat 19 Feb 56". Виктор М. Гризволд производио је 
нешто тање плочице. У периоду Грађанског рата у 
Америци (1861–1865) најчешће димензије су шестина и 
четвртина плоче, а фотографије се постављају у специ-
фичне папирне оквире, формата посетнице, украшене 

21патриотским симболима и звездама.  
Крајем шесте деценије ХIХ века па све до око 

1890. године, патентирањем фотоапарата са више 
објектива, почињу да се израђују феротипије величине 
поштанске марке, најпре у Америци а потом и у Великој 
Британији. Често су имале додатак боје, посебно на 
образима или накиту портретисаног. Уметале су се у 
картоне величине посетнице, а постојали су и специјални 
албуми за феротипије овог формата. Ови албуми, 
највише коришћени у Америци, имали су од једне до шест 
феротипија по страници. 

У периоду од 1870. до 1885. године велику 
популарност имале су феротипије смеђег или чоколадног 
тона, а током осме деценије ХIХ века уведене су сликане 
позадине са сеоским или морским пејзажима, дрвене 
ограде, вештачки израђено камење, трава и слично. 

Оно што је још особено за феротипију јесте да су 
у овој техници пре свега израђивани портрети, како у 
енетеријеру тако и у екстеријеру. Рађени су појединачни и 
групни портрети, фотографисана су деца, призори из 
свакодневнице, са села – фарми, плажа, такође се могу 
наћи и post mortem портрети. Занимљиво је, међутим, да 
су у овој техници ретко израђиване венчане фотографије. 
Чини се да је за ту прилику ипак биран фотографски 
атеље и фотограф са више умећа.

Како су ове гвоздене плочице углавном без 
потписа фотографа, тешко их је датирати или утврдити 18Опрема феротипије зависила је од куповне моћи клијента. Постоје и примерци у 

дрвеном раму или плишаним оквирима, затим у ковертама са чипканом 
декорацијом, у картонским постољима са овалним отворима за слику, итд. 
Најчешће, а то је и значајно кад је препознавање технике у питању, феротипске 
фотографије нису постављене испод заштитног стакла, док је оно код 
дагеротипија и амбротипија обавезно.
19П. Холанд, Радничка класа се фотографише,у: Фотографија, приредила Л. Велс, 
Београд 2006, 180–181.

20О радничкој класи и њеној потреби за портретом, као и о месту феротипије у 
историји фотографије, в: M. L. Carlebach, Working Stiffs, Occupational Portraits in the 
Age of Tintype, Washington, D. C,: The Smithsonian Institution Press, 2002.
21О појави, развоју, врстама и датирању феротипије, в: J. G, Schimmelman, The 
Tintype in Americа 1856–1880, Philadelphia 2007.
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22место настанка.  Такав је случај и са феротипијом из 
Завичајног музеја у Јагодини. Једино полазиште за покушај 
датирања може бити изглед особа на фотографији. Будући 
да се мушка мода није тако брзо мењала као женска, 
најмаркантнији детаљ у њиховом изгледу, који би нам 
могао дати ближу одредницу по питању датирања, били би 
уфитиљени бркови које имају оба господина. Наиме, 
оваква мода владала је током последњих деценија ХIХ века 
до око 1904. године, мада их многи носе и даље, до Првог 

23светског рата.  Судећи по овом податку, феротипија из 
збирке Завичајног музеја могла би се датирати у период од 
последње деценије ХIХ века до Првог светског рата.

Истраживање фотографије у Србији досад није 
дало податке о изради феротипија на тлу наше земље. Како 
је реч о путујућим фотографима који су радили по 
вашарима или туристичким местима, мало је података 
који би могли да укажу на њихову делатност. Стога, не 
може се тврдити са сигурношћу да је феротипија из 

24јагодинског музеја настала у Србији.  
Током друге половине XIX века није било 

неуобичајено да становници Јагодине, посебно они из 
богатијих трговачких или занатлијских породица, бораве 
у иностранству. Судећи према другим фотографијама из 
збирке и архивске грађе, одлазило се у Беч, Пешту, Грац, 
Лајпциг, Цирих, Лондон, али и Америку. Могуће је, стога, 
да је овај снимак настао на неком од таквих путовања. 

Како је са појавом фотографија формата 
визиткарте постало уобичајено да се фотографски порт-
рети размењују, остаје, наравно, и могућност да фото-
графисане личности, односно бар једна од њих, уопште 
нису Јагодинци, већ да је фотографија добијена за 
успомену од неког породичног пријатеља или рођака.

Са самог снимка не могу се добити значајнији 
подаци јер је видиљиво само платно у позадини са 
осликаним дрвећем уз ивице и троножни сточић са 
округлом плочом и унакрсно постављеним ногама. 
Фотографија није најбоље компонована што, осим 
технике која је коришћена, упућује на неког путујућег 
фотографа скромнијих могућности. Неједнако опсечене 
странице лима указују на то да није коришћена фабрички 

произведена плочица, већ да је припремана на лицу места. 
Дакле, наш примерак је рађен мокрим колодијумским 
поступком и највероватније је био постављен у неки 
оквир, судећи по овалном урезу на површини снимка. 

Феротипија из музеја у Јагодини има неколико 
оштећења каква се често срећу код фотографија израђених 
овом техником. Уз десну ивицу по средини плочице види 
се отисак прста који је настао још док је емулзија била 
влажна. Затим, често је оштећење код феротипија, па тако 
и наше, што буду пресавијене јер је лим танак и лако се 
савија. Површина снимка је доста потамнела што је 
последица употребљеног заштитног лака којим је 
премазан на крају израде.

Феротипска фотографија је изузетно трајна. 
Највише је треба штитити од влаге, како се не би појавила 
рђа, а површину на којој је снимак од гребања и излагања 
високим температурама. 

Своје место феротипија налази у историји раних 
фотографских техника као покушај да се премосте 
недостаци дагеротипије, пре свега висока цена и 
компликованост израде. Постигла је велику популарност 
и масовно се израђивала, а опстала је чак и када је у 
употребу уведена фотографија формата визиткарте. 
Професионални атељеи нису израђивали фотографије у 
овој техници, већ су то најчешће били фотографи без већег 
умећа, могло би се рећи занатлије. Стога, феротипија врло 
ретко поседује квалитет у уметничком или техничком 
погледу. Већу вредност имају само добро очувани 
примерци какав је овај из јагодинског музеја. 

У нашој земљи, феротипије се више могу пронаћи 
25 по приватним колекцијама него у музејским збиркама.

Историчари фотографије су поклањали мало пажње овој 
фотографској техници сматрајући да није вредна 
озбиљније научне студије. Међутим, у новије време 
феротипија постаје значајан предмет проучавања, пре 
свега у Америци, где се на њу гледа као на први већи 
амерички допринос у развоју фотографије. 

Чини се што би такође био важан рад на 
евидентирању и обради примерака који се чувају по 
музејима у Србији, а ако то буде могуће и у приватним 
колекцијама. Тиме би се дао допринос у изучавању 
историје фотографије на тлу Србије и распрострањености 
феротипије и на територији Балкана. Прегледом 
историјског развоја, типологије и технологије израде ове 
ране фотографске технике, покушали смо да поставимо 
основу за даље истраживање у овој области. 

22Од феротипија које су уметнуте у картонске оквире, свега 20% њих садржи име 
фотографа и место настанка. Најлакше је датирање феротипија насталих током 
Грађанског рата у Америци јер су обавезно морале да имају залепљену таксену 
маркицу на полеђини. То је била пракса од 1864. до 1866. године.
23Захвалност на помоћи дугујем колегиницама мр Бојани Поповић и Милени 
Витковић-Жикић, кустосима Музеја примењене уметности у Београду.
24Да је било путујућих фотографа у земљама у окружењу, сведочи феротипија из 
Музеја за умјетност и обрт у Загребу на којој је снимљена вуковарска породица 
Бартовски, а датирана је у последњу деценију ХIХ века, http://www.mdc.hr/muo/ 
hr/12-fotografija/12-06fotografija.html.

25Д. Драшковић, Фотографије и разгледнице у Народном музеју Краљево, Наша 
прошлост 6, Краљево 2005, 35–36, 53. 
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Summary 

The Collection of Photographs at the Museum in Jagodina 
houses one well-preserved ferrotype picturing two 
unidentified persons. The process used was that of wet 
collodion coated on iron sheets. Ferrotype was an early 
photographing technique devised as result of the attempt to 
create a simpler and cheaper replacement of the 
daguerreotype. It was introduced by Adolph Martin and 
patented in 1856 by Hamilton Smith, an American scientist, 
photographer and astronomer who taught chemistry and 
physics in Ohio. Two American companies rivaled in the 
production and the company run by Peter Neff called them 
melainotypes while that of Victor Moreau Griswold named 
them ferrotypes. Tintype was the third term, which though of 
later date, was in use in literature. The entire process was 
relatively simple and would take only few minutes to 
accomplish. The collodion emulsion mixed with potassium 
iodide would be coated on thin iron sheets varnished black. 
The treated plate was then sensitized by soaking it in solution 
of silver nitrate. While the collodion was still moist, the plate 
was exposed. The exposition lasted for short time only. After 
that the photograph was developed, fixed, rinsed and coated 

by transparent protective varnish. First ferrotypes used to be 
inserted in decorative boxes while later various types of 
frames were made and finally paper and cardboard envelopes 
usually in cartes-de-visite format prevailed. Occasionally, no 
encasement was used. From the United States they expanded 
to England, Australia and New Zealand. They used to be made 
by traveling photographers who worked at fairs, bazaars, in 
tourist resorts or simply in the streets. This was the reason for 
the quality of photograph to entirely rely upon the 
photographer's skills who often were craftsmen in pursuit of 
fast and easy earning. The only object of photography was 
portraiture, and the invention of camera with several lenses 
allowed for small dimensions ferrotypes to be made (as small 
as post stamps) or even smaller which would then be inserted 
into brooches, tie-pins, cuffs and other jewellers. In 
comparison to other early photographing techniques, 
ferrotypes had much longer life extending even to the World 
War II. The importance of ferrotype lies in the fact that it made 
photographs available to broadest social layers. They are 
rarely found in museums in Serbia; however, they are more 
often kept in private collections.
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Abstract: The National Museum in Krakow has a 
biggest collection of Polish Art Nouveau poster. The artistic 
poster phenomena began in Poland very early, in 1894. The 
greatest Polish artists, such as: Stanislaw Wyspianski, 
Wojciech Weiss, Teodor Axentowicz and many others 
designed the numerous posters connected with the artistic life 
of the city . The poster exhibitions started since 1898. Untill 
the end of the First World War Krakow and Lvov were the 
main centers of the Polish art of printing and poster. The 
author presents the artistic position of Krakow, its greatest 
artists, the tendencies and influences that were popular in that 
time. 

Key words: Art Nouveau, Poster, Krakow, Fin de 
siècle, Print, Lithography

The National Museum in Krakow came been known 
for its outstanding collection of late-19th-century and early-
20th-century art. Its holdings of painting and sculpture of that 
age rank among the best in Poland. Less known are works that 
belong to other artistic domains such as graphic design, textile 
design and the decorative arts. 

In the mid-19th century, Western Europe came up 
with the concept of renewing art and adapting it to the new 
needs that emerged in the times of the industrial revolution. 
The doctrines formulated by John Ruskin and William Morris 

1have been analysed and presented many times . Around 1890, 
a new style exploded, referred to in more different ways than 
any other style in the history of art. On the Polish ground, 
theoretical deliberations were rare. Listed among the 
manifestos are Cyprian Kamil Norwid's Promethidion, 
Stanislaw Witkiewicz's essays on the national style and 
Stanislaw Przybyszewski's Confiteor. The tide of renewal 
reached Poland in no time. The principal centre of art was 
Krakow, with its School of Fine Arts, the exclusive „Sztuka“ 
Association of Polish Artists, the Polish Applied Arts Society, 
the Museum of Technology and Industry, and the Krakow 

 

Workshops. Called Secesja in Poland, the style made the 
curved, wavy line, flat, contour-enclosed patches, asymmetry, 
unusual proportions, and nature-inspired motifs its 
hallmarks, and had an exceptionally large number of names: 

2Art Nouveau in France , Jugendstil in Germany, Sezessionsstil 
in Austria, Stile Floreale in Italy, and Modernismo in Spain. 

In the early days of the new century, new tendencies 
emerged expressionism and modernism, which at the very 
outset challenged the premises of the uncontrollable Art 

3Nouveau style . 
Defining the phenomena enclosed within the dates 

1890-1919 poses a considerable problem. The chosen term is 
Art Nouveau probably the most international and wide. The 
term Fin de siècle is imprecise and inaccurate, especially in the 
context of the timeframe and another French term, La Belle 

thÉpoque, which refers to the beginning of the 20  century. The 
Polish terms Secesja or Young Poland have different and 
imprecise connotations in specialist literature. Derived from 
the Austrian Sezessionsstil, the name Secesja suggests Austrian 

4roots, while Young Poland  is associated with the neo-
Romantic vein in the art of that epoch and does not define 
very smartly the directions in the decorative arts.

Conservative circles accustomed to Academism in 
art were very reluctant to accept the new tendencies and spoke 
very disparagingly of their values, both aesthetic and ethical. 
„It was no secret that the building would be in the Secesja style, 

УДК 766.069.51(475)”1898/1918”

* Magdalena Czubinska, Art Historian, The National Museum, Krakow
1Huml, I., Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978; Mieczyslaw Wallis, 
Secesja, Warsaw 1984.

MAGDALENA CZUBINSKA*

THE KRAKOW ART NOUVEAU POSTER

2Wallis, M., op. cit., p. 14. Some other names sound quite amusing today: the French style 
de bouche de Metro (the entrance-to-the-Underground style), style nouille (the noodle 
style), style patisserie (the confectionery style), style tenia (the taenia style), or style 
epinard (the spinach style). Or the Flemish paling stijl (the eel style); the German 
Belgischer Bandwurm (the Belgian taenia style), Belgischer Schnörkelstil (the Belgian 
curlicue style), Moderne Strumfbandlinien (the modern garter line), or Gereizter 
Regenwurm (the irritated earthworm style).
3“How to classify that art in which a gamin's hand and the trembling hand of a sex maniac 
join dangerously, and which seems to be a result of premature alcoholism working hand 
in hand with senile licentiousness,' wrote Josephin Peladan, quoted after M. Wallis, 
„Przemiany w pogladach na secesje“ in: Sztuka okolo 1900. Materialy Sesji Historykow 
Sztuki, Warsaw 1969, p. 10.
4While T. Dobrowolski writes: „ …The art of Young Poland is Janus-faced: one face is 
turned away from reality and looks into the creative self, something typical of an 
introverted disposition, and the other – turned towards people and the nation, and 
preoccupied with the country's past and present.“ (Dobrowolski, T., Sztuka Mlodej 
Polski, Warszawa 1963, pp. 8−9), the term „Young Poland fabric“ or „Young Poland lamp“ 
is not used.
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and the very name testified to felony: he who built in the 
Secesja style had to be – by definition – a socialist, anarchist, 

5 atheist, apostate; not a Pole nor nursed by a Polish mother“. A 
pamphlet by the Krakow painter Ludomir Benedyktowicz 
entitled The Provenance of „Secesja“ in Painting and Sculpture 
– Its Flowers and Fruit in Our Garden put it clearly that Secesja 
was the daughter of Caricature and Japanese Contour 
„…wriggling like a horse leech or halter hurled on a dog's neck 
by a catcher “. And along similar lines: „I dread to think … 
what human race will in time be born by Polish mothers who, 
with every step they take, look up to the monstrous forms of 

6 the masterpieces created in that spirit“.
The art of the period under discussion, including 

applied art, definitely looked on negatively in the ante-bellum 
and until the end of the 1960s. As the pendulum swings back 
and forth, so the negative approach changed into a lasting 

fashion. Some of the positive outcomes were scientific studies 
of the fine arts, belles-lettres and ideology of the time. The 
iconosphere of that art was identified as predilection for the 
elements (water and fire), plants (lilies, irises, cyclamens, 
chestnut flowers and orchids), animals (peacocks, swans, 
butterflies and dragonflies), and fantasy creatures (Pegasus, 
chimeras, unicorns and sirens). Emphasising the symbolic 
significance of life, maternity, eroticism and death, the 
iconography defined that iconosphere. 

7 „It was in Galicia , particularly in Krakow, that the 
art of Young Poland started budding. Warsaw, with its strong 
positivist traditions, did not respond to the frequent eccentri-
cities of neo-Romanticism and symbolism approvingly. Gali-
cia was an odd land, neglected in every respect. Illiteracy, 
dwarfed industry and the conservative Stanczyk bloc holding 
power on the one hand, and a Polish educational system (the 

 

5Irzykowski, K., Paluba. Sny Marii Dunin, Lvov, 1903.
6Wallis, M., Przemiany w pogladach na secesje, op. cit., p. 10.

7The Southeastern part of Poland, which was part of the Austro-Hungarian Empire in the 
th19  century untill 1918.
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    Exhibition, 1906
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     orkestra, 1910

  Jan Bulas (1878–1917), The Orchestra of
     Harmony's Symphony Concert, 1910
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in 1885), and the Academy of Arts and Sciences (which 
evolved from the Krakow Society of Sciences in 1873), 
continued their activities incessantly. They created a network 
of secondary and vocational schools  In 1873, headed by 
painter Jan Matejko and subsequently Julian Falat, the School 
of Fine Arts became an independent institution and educated 
generations of the most celebrated Polish artists. In 1879, it 
moved to a new building at what is now Matejko Square, and 
in 1900 received the status of Academy of Fine Arts. Another 
educational project was Adrian Baraniecki's courses for 
young men and women, and the women's lectures soon 
transformed into the Adrian Baraniecki Women's Courses in 
Higher Education. It was not until 1894 when was allowed to 
women to attend university lectures as „visitors“. Sculptor 
Teofila Certowicz set up first art school for women in 1897, 
where Wlodzimierz Tetmajer taught painting classes.

In 1910, Krakow was fifth-rate among the cities of 
the Austrian Monarchy, overshadowed only by Vienna, 

.

lands under Russian and Prussian empires had their 
educational system) and two Polish Universities in Krakow 
and Lvov on the other, provided a nearly optimum 

8environment in which the new art could flourish“.
thNote that in the latter half of the 19  century, Krakow 

mayors ran efficient programmes for the accelerated 
modernisation of the city. In 1866, the authorities of the 
Austrian occupant restored municipal self-government, and 
elections for the City Council took place. When he nominated 
to be Mayor, Professor Jozef Dietl devised a bold plan for the 
city's development and modernisation. A variety of economic, 
community and cultural initiatives were undertaken that 
helped Krakow, an inarguably provincial city, become a 
significant and modern investment centre, rich in academic 
and artistic circles, with a flourishing intellectual life. The 
Jagiellonian University, the State School of Industry (which 
superseded the former Institute of Technology and Industry 
8Dobrowolski, S., Sztuka Mlodej Polski, Warszawa 1963, p. 7.

ART NOUVEAU ПЛАКАТИ У КРАКОВУ

3.    Kazimjež Sičulski (1879–1942), Kolektivna izložba
     poljske arhitekture, skulpture i slikarstva, Lavov
     1910

3. Kazimierz Sichulski (1879–1942), General Polish
     Exhibition of Architecture, Sculpture and Painting,
     Lvov 1910
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Trieste, Prague and Lvov. This successful period continued 
until World War I. In 1914, 109 regular publications had 
issued regularly in Krakow, among them seven dailies, five 
satirical magazines, and six literary and art magazines. 
Krakow boasted thirty-eight educational and scientific 
societies, and twenty-one artists' associations. The most 
important of these was the „Sztuka“, Association of Polish 
Artists founded in 1897 (headed by Jozef Chelmonski, with 
Jan Stanislawski, Teodor Axentowicz and Jozef Mehoffer as its 
board members) (Ill. 6). „Sztuka“was an elite union of artists 
that staged exhibitions in Warsaw, Vilnius, Vienna and even 
St. Louis, USA. The other one, the Polish Applied Arts 
Association founded in 1901 on the initiative of Jerzy 
Warchalowski and drawing primarily on the experiences of 
Stanislaw Witkiewicz and Stanislaw Wyspianski. Than, the 
Fine Arts Society, active from 1854, from 1901 a freehold 

9tenant of its seat – the Palace of the Arts  and the Krakow 

Workshops – an association established in 1913, which 
brought together not only artists but also craftsmen. The 
Polish Applied Arts Association published the periodical 
Materialy PSS. Its first exhibition in 1902 was organised into 
three sections: historical (Korzec and Cmielow porcelain, 
Polish glass and silverware, Polish sashes), folk (models of 
country cabins and folk dress), and one named 
„Contemporary Endeavours“, which surveyed new decorative 
arts. Other important events were the Book Exhibition in 
1904, which featured Polish art, a retrospective of works by 
William Morris and Walter Crane, as well as Japanese art from 
the collection of Feliks Jasienski, accompanied by a poster and 

10a catalogue. And the Exhibition  of Modern Textiles and 
Ceramics, where on display were works representing the 
Joint-Stock Society for Tapestries and Fabrics in Lancut, the 
Buczacz Kilim Factory, the National Lacemaking School, the 

9Maczynski designed the Society's building and Malczewski decorated the facades with 
an allegoric frieze.

10Book art owes its development to artists such as Bukowski, Mehoffer, Procajlowicz and 
Lenart.
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immense impact on the theory of art. Zycie was also, where 
Artur Gorski brought the term Young Poland into common 
use.

Wilhelm Feldman championed different ideas in the 
Krytyka monthly published in Krakow in 1896–1897 and 
again in 1899–1914. He advocated the neo-Romantic model 
of political involvement and a positivist regard for social 
issues.

While the former municipal theatre (now called the 
13„Stary“) served but as a concert hall,  the City Theatre, which 

in 1893 moved to a new seat designed by the architect Jan 
14Zawiejski,  continued to be active, just like other smaller 

theatres and literary stages. The acting profession was of a 
very high standard, best exemplified by the worldwide career 

 

 

Porcelain Factory in Cmielow, the Krakow Stained-Glass 
Workshop and many other craft centres.

The most influential art magazine was the Zycie 
weekly, founded in 1897, whose editors-in chief were Ludwik 
Szczepanski, Ignacy Sewer-Maciejowski and finally the writer 
and theoretician of Modernism, Stanislaw Przybyszewski. In 

111899, Przybyszewski published his manifesto Confiteor  and 
argued for the cult of the „naked soul“, which meant the bare 
erotic instinct and the social tolerance and acceptation for it. 
Alongside Polish art, the magazine popularised the poetry of 
Charles Baudelaire, Stephane Mallarmé and Paul Verlaine, 
which Edward Munch and Gustav Vigeland illustrated. The 

12artistic director of the magazine was Stanislaw Wyspianski . 
Although it came out for three years only, the weekly had an 

 

11„Art is a revelation of the soul in all its conditions; it trails the soul along all its paths, 
looks with it out into the future and into the universe, delves into it with the primeval 
power of existence, and reaches out for rainbow summits. Art has no purpose: it is a 
purpose in itself because it reflects the absolute – the soul“. – Excerpt from 
Przybyszewski's Confiteor.
12„Zycie“ published Wyspianski's dramas Warszawianka and Klatwa as well.

13Tadeusz Stryjenski and Franciszek Maczynski remodelled the building of the Stary 
Theatre in 1906 and Jozef Gardecki decorated it with a frieze designed. Trojanowski (the 
larger restaurant room), Wojtyczka (the smaller restaurant room), Czajkowski (the 
buffet room) and Dabrowa-Dabrowski (the office rooms) designed the interiors.
14In a trial proof of his 1902 poster Szczyglinski showed the façade of the new building. 
The bust of playwright Aleksander Fredro in front of the theatre building is still a 
featureless outline of the future sculpture. 
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to summer resorts helped create a fashion for interest in 
ethnography and folk art. The charms of Krynica, Zakopane, 
Szczawnica, Niemirow, Iwonicz Zdroj and Swoszowice were 
widely advertised. 

This overview would not be complete without 
mentioning the culture of Krakow's Jewish minority at that 
time. Two posters by anonymous artists and printed at Jozef 
Fischer's printing house advertise the Jewish magazines 
Juedische Illustrierte Zeitung and Der Tag, and Artur 
Markowicz's 1912 work bills the exhibition Bezalel devoted to 
the Academy of Art and Design of the same name in 
Jerusalem.

The idealistic need for beautiful objects of everyday 
use gave rise to publications that demanded artistic treatment 
of billboards, administrative announcements, press 
advertisements and shop signs. At the same time 'street art' 
grew in significance, with the poster as its key vehicle. A 
number of societies emerged to promote this idea, „L'Union 
pour l'action morale in Paris“ or „the Cercle d'art appliqué à la 
rue in Brussels“, which sought to make art democratic. In 
France, posters distributed as inserts in monthlies for use as 

20wall decorations in the homes of not-so-well-to-do citizens . 
New printing technologies facilitated the printing of posters 
together with matching advertising notices, postcards and 
invitations. This new way of thinking about graphic design 
reached Poland in the 1890s. In Krakow, Jan Wdowiszewski, 
the then director of the City Museum of Technology and 
Industry first discussed the issue from the perspective of art 
theory. Artists, who boldly penetrated areas, which it had not 
befitted an artist to enter before, took the new practice. 
Calendars, coupons, restaurant (or even dairy bar) menus and 
leaflets advertising retailers or workshops began to be 
artistically designed. Even the envelopes for invitations to the 
Zielony Balonik decorated with the same motif as the 
invitation.

Polish artists' frequent trips to Paris triggered 
changes in the perception of the role of graphic design. The 
magazine La Revue Blanche, founded in 1891, and Grasset's
exhibition in 1894 doubtless influenced Stanislaw 
Wyspianski's oeuvre. William Morris had by then designed 
his own font modelled on a 15th-century Venetian typeface 

 

 

of the Polish actor Helena Modrzejewska, who debuted in 
Krakow in 1865 in Fredro's Revenge. 

The city was famous for its attractive nightlife. 
Initially, people would meet in Ferdynand Turlinski's café 

15Paon  at Szpitalna St. On 7 October 1905, the Zielony Balonik 
[Green Balloon] cabaret launched at Jan Michalik's Lvov 

16Patisserie opened in 1895 in Florianska St . It was a popular 
haunt of the city's artistic bohemia (Stanislaw Wyspianski, 
Jozef Mehoffer, Kazimierz Sichulski, Stanislaw Kuczborski, 
Karol Frycz, Witold Wojtkiewicz and Stanislaw Rzecki) with 
whom the Academia mingled willingly. 

It was said of the humour of the Zielony Balonik that 
scathing joke, ridicule and satire reigned supreme, myths were 
debunked, and Grundyism and petit-bourgeois prigs and 
philistines were derided, the sacred was desecrated and 
pseudo-patriotic clichés and sentimental exaltation were laid 
bare. The cabaret was famous for its New Year's Eve shows 
featuring caricature puppets. Invitations to the cabaret, made 
in the form of colour lithographs, became artistic 
memorabilia of the age and its customs. Drawing combined 
with text in an unrestrained, flippant manner, full of humour 
and – at times – gentle perversion. Stanislaw Rzecki, Karol 
Frycz, Alfons Karpinski and Kazimierz Sichulski made many 
of such invitations. In 1909, Kazimierz Sichulski's 
compositions Mad Cabaret and Last Judgement and scenes 
painted by Witold Wojtkiewicz dominated in its design. 

In 1907, the first cinema in Krakow was opened, 
called Cyrk Edisona [Edison's Circus], and it was joined by 
another two in 1912 – the Wanda and the Uciecha. 

As in the rest of Europe, sport came into fashion. The 
most popular were cycle races, skiing competitions and 
football matches. In 1906, two sporting societies founded, 
Wisla and Cracovia. The varied offer of entertainment 
reflected in posters and announcements to the residents of the 

17city.
Good economic forecasts triggered off trade events: 

shows, fairs, exhibitions and exposes. In Krakow's Jordan 
18Park,  the Architecture and Garden Show was organised in 

191912, for which Jozef Czajkowski designed a special pavilion . 
The growing wealth of the townspeople became evident in the 
popularity of spas, resorts and therapeutic springs. Travelling 
15The NMC has in its collections a 6-metre-long canvas Paon with caricatures and 
pamphlets by the regulars of the venue: Stanislaw Wyspianski, Witold Wojtkiewicz and 
Jozef Mehoffer among others.
16Franciszek Maczynski designed the larger room in 1911. Karol Frycz designed the 
windows, doors, fireplace, furniture, candelabrums and lamps, Kazimierz Sichulski 
designed the murals and the stained-glass work by Karol Frycz and Henryk Uziemblo. 
17T. Boy Zelenski even wrote a footballer's song:
“Footballers arrived in Krakow / to shoot their legs in one another's faces; / Keckemet of 
Debrecen / The Atetikai team / Starts a fight with Cracovia…” 

18The avenue leading to the exhibition, decorated with potted oleanders, hence its present 
name Oleandry Street.
19Apart from exhibition pavilions, viewers could see model houses decorated according 
to designs by Tichy, Frycz, Trojanowski and others. The interiors were not uniform in 
terms of style: Secession styles blended with reminiscences of historical styles and folk art 
motifs.
20This habit started to be popular with the Alphonse Mucha's posters designed for Sarah 
Bernard. 
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at review shows. From 1966 to 1993: From Young Poland to 
Our Days in Warsaw (1966), Posters from the Collections of the 
Main Library of the Academy of Fine Arts in Krakow (1972), 
Polish Art Nouveau Prints and Posters (1979) in Prague, The 
Centennial of Polish Poster Art in Krakow (1993) and Art 
Nouveau. In addition, posters have been display at Les affiches 
de Cracovie in Mons, Belgium, as part of the Europalia 2001 
festival. The latter was on view at the „Zamek“Cultural Centre 
in Poznan in 2003, and – in the same year – at the Castle of the 
Pomeranian Princes in Szczecin. At last, the National 
Museum in Krakow presented the exhibition called Fin de 
siècle in Krakow in 2006 together with the catalogue. 

Over a hundred years ago, the public began to 
perceive the poster as an artistic visual medium rather than 
only a text advertisement with a vignette, headpiece or other 
ornament. Posters are a dual vehicle of cultural values: 
alongside their stylistic and formal qualities, they document 
events of all sorts: cultural, artistic, social and commercial. 
They present a broad panorama of contemporary life in 
Krakow and the region, recorded consistently in the 
technique of colour lithography, occasionally alternated with 
colour linocut. 

The origins of poster art are associated with Henry 
de Toulouse Lautrec's Moulin Rouge (1891). That lithograph 
launched a series of thirty-one works illustrating the 
nocturnal life of Paris cabarets. The first Polish artistic poster 
dates back to 1894 (Ill. 5). The author was Feliks 
Wygrzywalski, who studied art in Krakow, at the Academy of 
Arts in Vienna, and in Paris. The poster billed the General Art 
Exhibition in Lvov, and was stylistically akin to the expressive 
linearism of Art Nouveau: a confident hand drew it, but the 
motif of a herald blowing a bugle still evoked the expressive 
means employed by the academic art of the second half of the 

th19  century.
It has believed, Henry de Toulouse-Lautrec's poster 

has its Polish counterpart in the design made in 1899 by 
Stanislaw Wyspianski for Maurice Maeterlinck's Interior and 
for Stanislaw Przybyszewski's lecture that preceded the play 
(Ill. 10). Janina Wieckowska-Nazar wrote about the poster: 
„…An ascetic colour lithography juxtaposing pallid blacks, 
yellowed whites and sophisticated celadon greens that 
intensify the mood and climate of that play.“ Critics usually 
emphasise that the poster refrained from illustrativeness and 
narration. In addition, they avoided the notorious 
decorativeness of the Secesja style by not encumbering the 
work with ornament. Wyspianski departed from the 
traditional typographic layout in favour of new artistic 

and his books printed on paper produced from his 
proprietary recipe. James McNeill Whistler experimented 
with page and column composition and with proportions of 
black and white. They treated books like artworks for their 
sensitivity to the beauty of books and print. They even found 
descriptions of art books with a sophisticated and tasteful 
design in belles-lettres. For example, in Oscar Wilde's The 
Picture of Dorian Gray, the hero „…procured from Paris no 
less than nine large-paper copies of the first edition, and had 
them bound in different colours, so that they might suit his 
various moods and the changing fancies of a nature.“ 
Huysmann, when sketching a portrait of Des Esseintes in A 
Rebours, described in detail his work on rare books, printed 
them with a carefully, selected and composed typeface on 
custom-made paper and bound in suitable sophisticated 
fabrics and leathers. Baudelaire's works were printed for him 
in a single copy on „…Japanese paper, exquisitely thin, spongy 
and soft… whose milk-white was tinted in a barely discernible 
manner with an imperceptible shade of pink, bound in 
admirable, genuine sow leather – sought out amongst thou
sands, flesh-coloured, grainy and decorated with an 
embossed black lace-like ornament… In this simple but 
unique form, the book made a much more profound 

21impression on him than usually.“  
The origins of Polish poster art date back to 1898, 

when the first International Poster Exhibition was organised 
22at the National Museum in Krakow by Jan Wdowiszewski , 

who was an ardent advocate of this art domain, a person with a 
perfect intuition for artistic novelties. He compiled a 
collection of posters, studied related literature, and 
appreciated the significance of the economic rationale for 
modern advertising, including posters. The catalogue Art in 
Posters: Purpose, Beginnings, Techniques and Artistic Rules of 
the Modern Poster accompanied the exhibition.The 
showpieces of that first exhibition were the core of the holding 
of the Museum of Technology and Industry, which included 
posters by artists such as Jules Cheret, Henry de Toulouse-
Lautrec, Georges Meunier, Eugène Carrière, Alfons Maria 
Mucha, Thomas Heine and many more. In 1904, the same 
showrooms of the National Museum housed the Printing 
Exhibition, which included a sizeable poster section and was 
organised by the Polish Applied Arts Society. Polish posters 
drawn from that collection have been on display several times 

-

21Wiercinska, J., 'Zdobnictwo ksiazkowe lat dziewiecdziesiatych XIX wieku', in: Sztuka 
okolo 1900, op. cit., pp. 226–227
22The museum was founded in 1872 on the initiative of Baraniecki. Stryjenski, partnered 
by Czajkowski, designed the building, which built in 1912–1914 in Smolensk St. For 
more informations look in Beiersdorf, Z., 'Muzeum Techniczno-Przemyslowe w 
Krakowie', in: Rocznik Krakowski, Vol. LVII, 1991, pp. 129–164
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but it holds nevertheless a prominent place in the history of 
this genre. 

The „Sztuka“, Association of Polish Artists was active 
from 1897 to 1950, its prime falling in the years 1897–1914. 
The artistic level of the exhibitions the Association organised 
in Poland and abroad was very high. Being among the 
exhibiting circle was an honour and a privilege. Typically, for 
the art of that age, most of the showpieces permeated with 
symbolic and emotional values, pessimism, melancholy and 
contemplation of transience. Folk art was another source of 
inspiration for theme and form.

A poster that deserves mention is Wojciech Weiss's 
work for the „Sztuka“ Association: „Sztuka“, The Tenth 
Exhibition (1907) (Ill. 1). Prints of that work made on a variety 
of papers, including on thin marbled paper with an 
attractively veined texture. Compared with much earlier work 
by the same artist, Banquet at the Sokol Hall (1898), this poster 
shows how far the artist had come from lithography hand-
tinted with watercolour and temperas reminiscent of the 

experiments and solutions. This was an artist of all-round 
23talent and broad interests.  His media were in the main pastel 

24painting , stained-glass designs, wall painting and interior 
furnishings (kilims, banisters, furniture, etc.). He was a 
reformer of book art: he designed fonts, typographic layouts, 
covers and vignettes. A distinct area of his artistic work was 
literature and theatre. He wrote poetry but most noted for his 
plays, which now form the core of the classic repertoire of 
Polish theatre. He staged his plays personally, and designed 
the costumes, sets and choreography. He was a diligent 
worker: the enormous artistic legacy he left after a thirty-
seven-year-long life never ceases to be lively and very popular. 
The poster on view is the only one designed by Wyspianski, 
23In 1904, Wyspianski designed the layout of the anniversary exhibition of the „Sztuka“ 
Association mounted at the Fine Arts Society. Three sets produced for Wyspianski's 
drama Boleslaus the Bold divided the show space in the central room (Common Room). 
A frieze with a geranium motif ran across the walls and repeated in the portière. The 
same year the artist designed the interior of the Medical Society House in Krakow. 
Sometime later, he designed the interior for Tadeusz Zelenski and his wife Zofia 
Parenska's home.
24He did not paint with oil colors because of his allergy. 
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paper together: the title section has not survived, the only 
extant part being the sheet with an image of a magnificent cow 
in a decorative frame. The artist applied an ordinary 
illustrative concept of striking simplicity. 

thThe 20  century begins with Stanislaw Ignacy 
Fabijanski's poster First Exhibition of Works by Polish Artists in 
the New Building of the Fine Arts Society (1901) (Ill. 4). Similar 
to it is the poster by Jozef Czajkowski Sixth Exhibition Of the 
„Sztuka“ Association of Polish Artists (1901). 

The year 1904 brought a poster that was a forerunner 
of modernism: Karol Frycz's Melpomene's Portfolio (Ill. 7), 
which advertised a series of caricatures of Polish drama 

25actors.  Compared to the earlier posters, the letter work had 
changed remarkably. The previous hand-written or free, 

Parisian La Belle Époque to synthesis and expression. Weiss 
was a leading Polish painter of that age. The central themes of 
his painting were existential and ultimate problems such as 
death, love or birth. The painting of Weiss followed 
mainstream symbolism and decadence with elements of 
expressionism. The poster Banquet in the Sokol Hall is 
stylistically akin to Stanislaw Kamocki's Artists' Ball at the 
Saski Hotel (1900). 

There are two more posters created in 1898: 
Apolinary Kotowicz's Sleeping Knights. The City Theatre in 
Krakow, an epigone of academic painting, and a poster 
advertising Aureliusz Pruszynski's Lithography Workshop in 
Krakow, a company of great tradition and significance, which 
specialised in artistic lithography. It was in that shop that the 
majority of posters on view at the present exhibition were 
printed. 

The oldest poster for a commercial event created in 
1897. Antoni Procajlowicz designed a bill for the Exhibition of 
Red Cattle in Krakow. He produced it by pasting two sheets of 

25Artists associated with the Zielony Balonik cabaret came up with the idea of creating a 
graphic portfolio (which they called Melpomene's Portfolio) of images of leading Krakow 
actors. The Portfolio was printed free of charge at Pruszynski's Lithography Workshop in 
1904. The most recognisable lithographs are those of Sulima as Rachela in Wyspianski's 
Wedding, and Mrozowska as Psyche in Zulawski's Eros and Psyche and as Anastazja, the 
eponymous character of a play by Eliza Orzeszkowa.
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The folk fashion in painting often boiled down to 
copying vernacular themes and motifs. Examples are: Karol 
Frycz's The Peasant School Society (1905) and Krakow 
Confectioners Are Organising a Sweet Dance (1907), inspired 
by traditional folk paper cutouts, or Kazimierz Brzozowski's 
Domestic Products Expo and Fair in Zakopane (1905) with a 
motif of coloured begonias against a golden backdrop. 
Another splendid example is a poster created by the 
outstanding painter Jozef Mehoffer, The Universal Exhibition 
of Polish Art in Lvov (1910), featuring a girl in folk costume in 
the foreground. European audiences knew Mehoffer from his 
productions outside Poland. He designed the stained-glass 
windows for St. Nicholas Cathedral in Fribourg, Switzerland, 
a superb Secessionist complex that exerted an enormous 
impact on the religious art of a host of other artists. 

For better communication with the public, artists 
used familiar themes drawn from folk art, native vegetation, 

 

decorative letters were replaced with hard-stroke, ordered 
letters resembling the Greek alphabet. Font styles evoking 
Greek vase painting were expressive and emanated energy. A 
figure dressed in an antique costume fills the composition 
with a powerful patch, forming an ornament in soft, graceful 
line, which echoes Japanese art and the Viennese Sezession. 
The artist supervised the printing of the poster himself. He 
chose dark-grey, rough paper which, when printed with black 
ink, produced a two-colour composition and an interesting 
texture.

Frycz was active in several domains: painting, 
printmaking, and the applied arts. Like Jan Bukowski, Witold 
Wojtkiewicz or Anna Gramatyka-Ostrowska, Frycz designed 
calendars. A considerable selection of them has survived at 
the National Museum in Krakow. They are exciting examples 
of lithographic compositions applied in functional design. So 
are the rare specimens of coupons of varied nominal values 
issued by Krakow coffee shops. They were in circulation in 

stKrakow during World War 1 , and used interchangeably in a 
range of coffee shops and restaurants. Even Kapusta's 
Hygienic Dairy, a diner that existed until the 1970s at the 
corner of St. Anny and Jagiellonska streets, issued such 
coupons. Another example of functional graphic design was 
bookplates created by the same graphic artists in Krakow.

Henryk Kunzek, too, imbued his posters with 
expressionistic elements. He marked the poster Naprzod 
Comes out on December 1st by its archaic, antique-like 
stylisation of drawing (Ill. 8). 

Another poster that conveys intense expressiveness 
and energy is Jan Bulas's Symphonic Concert by the Orchiestra 
Harmonia (1905) (Ill. 2). No less charged with emotion is 
Leopold Gottlieb's composition Sztuka (an art monthly) 
(1904). 

The poster Fourth Artists' Gala by Wladyslaw 
Skoczylas's Japanese motif is. Japanese motifs are also present 
in Karol Frycz's posters: Your Best Choice is the Tea with the 
Tower from Szarski, and Cigarette Tubes from M. Paschalski.

The other group are posters inspired by folk art. 
Returning to the rootstocks of folk art was one of the most 
popular trends of that age, founded on the underlying 
aesthetic concepts of the Polish poet and thinker Cyprian 
Norwid (Promethidion), and aiming to create a national art 
derived from folk culture. A unique artistic realisation of that 
concept was the Zakopane style originated by Stanislaw 
Witkiewicz. In other art domains, folk motifs gave wide 
publicity by the Polish Applied Arts Society, whose members 
included painters, designers, thespians, interior designers, 
etc. 
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cartouches, Gothic typeface and similar decorations in his 
works. Unique are his polychromes in the Jesuit Church in 
Krakow, a chapel in St. Mary's Church and a church in 
Skrzyszow near Tarnow.

The artists Edward Trojanowski, Eugeniusz 
Dabrowa-Dabrowski and Jozef Czajkowski shared a similar 
understanding of folk values and historicising archaism. 
Apart from graphic design, they were also preoccupied with 
decorative painting, interior design, industrial design, 
mosaics, stained glass and wall painting. Sometimes, a poster 
was a second-hand rendering of an existing work of art. For 
his poster First Exhibition of Independent Artists (1911) 
Dabrowski borrowed his own peacock motif used already in 
the frieze in Noworolski's coffee shop in Krakow. Czajkowski's 
poster First Exhibition of the Polish Applied Arts Society 

27(1902)  utilises a motif of people in folk costume, while the 
central feature of his exhibition Architecture and Interiors in 
Garden Surrounds (1912) is the Polish manor house designed 
by the artists for that exhibition.

Equally traditional are posters by Henryk Uziemblo, 
a gifted painter and designer of modernist interiors and 
murals, who rendered great services after World War I by 
organising the Department of Graphic Arts at the Public 
School of the Art Industry, the first school in Poland that 
taught poster design. He monitored the development of this 
genre worldwide and collected any information on the subject 
that he could be holding. Three of his posters, Liberum Veto 
(1903), Liberum Veto (1904) and Old Krakow (1905), employ 
an arsenal of eclectic means of expression, their composition 
is perfectly balanced and the letterwork extremely careful. 
Uziemblo created the first Krakow poster advertising a 
cinema The „Uciecha“Light Theatre (1912). In fact, Uziemblo 
designed the interior of the cinema itself.

An interesting artist was Kazimierz Sichulski, the 
student of Stanislaw Wyspianski and Jozef Mehoffer, deeply 
fascinated with Hutzul ethnic art (the East Carpathian 
region). The posters are outright evidence: Naprzod! The 
Central Organ of the Polish Social Democratic Party (1905), 
Fifteenth Exhibition of „Sztuka“(1911) and The Wyspianski 
Night (1908). On the seventh anniversary of the opening night 
of Wyspianski's national drama The Wedding, and less than 
half a year after the playwright's death, a commemorative 
night was organised. Sichulski's poster presented a Slavic 
warrior blowing a golden horn, a symbol of national hopes of 
independence. The poster, inspired by Viennese Sezession 
murals was Universal Exhibition of Architecture, Sculpture and 

 

 

 

historical architecture or old prints. In their naïve, not 
infrequently sentimental, form these themes were grafted 
onto the canvas of popular Art Nouveau instrumentation. An 
example is Jan Bukowski's poster The Gardening Show in 
Krakow (1904) and The First Exhibition of Polish Sacral Art 

26(1911).  Bukowski was a continuator of Stanislaw 
Wyspianski's traditions in printing and book art. In his work, 
he gave more prominence to composition than formal 
ornament. He acknowledged the aesthetic values of 
symmetrical arrangements only, which differentiated him 
sharply from the majority of the artists of the age, who looked 
on asymmetry as a mainstay of creative freedom and natural 
feeling. While accepting certain forms of modernism, he 
leaned towards historical styles, evident in the Renaissance 
26Maszkowski created another poster advertising this exhibition. Three sections – 
contemporary, retrospective and foreign prints – made up this show. Fourteen artists and 
twenty-one publishers displayed in the contemporary section. Awards went to 
Wyspianski, Bukowski, the Chimera magazine and the Jagiellonian University Printing 
House.

27Czajkowski won the competition for a poster for this exhibition. This was the first 
poster competition ever held in Poland.
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cleaning supplies, stationery, building materials, gardening 
services, clothes warehouses – even a doll clinic in Lvov. 
Decorative typefaces, satirical presentation of the subject, and 
ornamental drawing combined into compositions of old-
fashioned charm. They provide a wealth of information on 
Krakow's shops and firms and as such are an excellent source 
for exploring the history of the city. Two of the posters 
advertise the city's two most important trading companies, 
which had outlets in the Main Square: Juliusz Grosse's (Tam-
Tam – the Best Ceylon Tea) and Marcin Szarski's (The Tea with 
the Hand: Your Best Choice), designed by Frycz.

Thanks to the Polish Applied Arts Society, the book 
and printing industry, considered an important area of 
creative work, reached the highest level of workmanship and 
editorial culture. An overt sign of this was the aforementioned 
exhibition of printing art in 1904, where about 400 works were 
on display representing book and graphic design: book 
covers, illustrations, typographic layouts, printed forms, 
bookplates, catalogues, labels, calendars, postcards, vignettes, 
letterheads, and – obviously – posters. Another room 
displayed foreign prints, among them Japanese woodcuts by 

29Hokusai and Hiroshige , works by Beardsley and Crane, as 
well as the magazines Art et Decoration, The Studio, Pan, Ver 
Sacrum, Dekorative Kunst and Mir Iskusstva.

Poland was replete with talent and a regress in poster 
start and graphic design in Krakow after World War 1  followed 

the turn of the centuries. When Poland regained its 
independence in 1918, the centre of the arts moved to Warsaw. 
Two artists working in Krakow, Edmund Bartlomiejczyk and 
Zygmunt Kaminski began teaching drawing classes at the 
Faculty of Architecture of the Warsaw Polytechnic. 

Decorative arts followed the trail: the Lad 
30Cooperative  founded in Warsaw took the lead in this area.

Contemporary graphic design and graphic arts have 
31 ththeir roots in the Krakow milieu.  At the turn of the 19  and 

th20  centuries, other cities such as Warsaw or Poznan bred no 
community of graphic artists designing posters or functional 
objects with equally masterly skill. The achievements of 
Krakow in textile design and decorative arts testify to the city's 
leading role at that time. 

 

 

Painting (1910) (Ill.3). The theatrical approach to 
composition and sophisticated but vivid colours show how 
skilfully he searched for, and applied, an array of artistic tools 
to achieve a variety of purposes. Sichulski was author, noted 
for his intellectual agility, inquisitiveness, desire for change, 
and versatility. As he reached the age of maturity, these traits 
predisposed him for fast and spectacular work, sometimes 
verging on skin-deep treatment. Critics heavily lambasted the 
resulting eclecticism. Known in wide circles as a talented 

28caricaturist , the artist fought for recognition of his 
monumental painting.

Another representative of that trend was Jan 
Rembowski, a writer, journalist, poet and painter fascinated 
with the art of the Podhale region (Ill.9). For him simplicity 
and archaism were proofs of genuine and honest expression. 
The composition of his poster „Podhale“Exhibition of the Fine 
Arts Society (1911) is best illustrated such crude simplicity.

The closing showpieces of the age are posters whose 
style foreshadows Art Deco. Among them is a poster designed 
most probably by Edmund Bartlomiejczyk, an artist of a 
younger generation, entitled First Gala of the Academic Union 
of Esperantists (1911). He also designed banknotes, postage 
stamps and advertising prints. Bartlomiejczyk was one of the 
most acclaimed graphic designers of the period 1918–1939. 
The poster on view features letterwork, which still looks 
traditional; the dark silhouettes of the trees evoke motifs from 
Jan Stanislawski's paintings, yet the geometrising shapes of the 
stars and the centrifugal rays herald the art of the antebellum. 
Two other posters that anticipate the advent of Art Deco 
tentatively attributed to Witold Jurgielewicz, who signed his 
works „Gordon“, Hades – Funny and Useless Things and Wilma 
Toilet Soap. They are distinct for their geometrised forms and 
pastel colours.

There is a considerable group of posters, especially 
commercial, that cannot attribute to specific artists. Often 
made to order to bolster the artist's finances, their main 
purpose was to please the paying merchant or entrepreneur. 
Although their artistic level was quite mediocre, they reflect 
the climate of those times very well. The most numerous are 
advertisements for cigarette tubes, beer of various brands and 
household furnishings. There are a few that advertised 

28The National Museum in Krakow has in its collections a series of pastel caricatures 
relating to the Zielony Balonik cabaret. 

29Feliks Jasienski showed his collection of Japanese art in Krakow as early as 1906.
30Krakow artists Jastrzebowski, Stryjenski, Tichy and Czajkowski founded the „Lad“ 
Cooperative of Artists and Craftsmen in 1926.
31Dobrowolski, T., Sztuka Mlodej Polski, op. cit., p. 374: “Krakow became the main centre 
of the decorative arts, and any description of its artistic industry should be considered a 
pars pro toto”. 

Магдалена Чубинска 
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Резиме

Краковски градоначелници спроводили су ефикасне 
програме убрзане модернизације града у другој половини 
XIX века. Аустријске окупационе власти су 1866. г. 
обновиле градску самоуправу и одржани су избори за 
Градско веће. Бројне економске, комуналне и културне 
иницијативе претвориле су Краков, до тада потпуно про-
винцијски град, у значајан и модеран инвестициони 
центар са развијеним академским и уметничким круго-
вима. Јагелонски универзитет, Државна индустријска 
школа и Академија наука и уметности делују без прекида. 
Од 1873. г. Школа лепих уметности делује као независна 
институција под управом сликара Јана Матејка, а касније 
Јулијана Фалата, да би 1900. г. добила статус Академије 
лепих уметности. Године 1910. Краков постаје пети град 
по значају у Аустријском царству, испред њега су само 
Беч, Трст, Праг и Лавов. У Кракову је 1914. године изла-
зило сто девет редовних публикација, укључујући седам 
дневних листова, пет сатиричних магазина и шест 
књижевних и уметничких часописа. Краков се могао 
похвалити са тридесет осам образовних и научних 
друштава и са двадесет и једним уметничким удружењем. 
Најзначајнији су «Штука» (Sztuka) Удружење пољских 
уметника, основано 1897. г., Удружење пољских приме-
њених уметника и Друштво лепих уметности које делује 
од 1854. године. Удружење пољских примењених 
уметника објављује периодични часопис (Материалy 

PSS). Најутицајнији уметнички часопис био је недељник 
(Zucije) основан 1897. 
Уметност плаката у Пољској започиње 1898. г. када је Јан 
Вдовишевски (Jan Wdоwiszеwski), ватрени заступник 
овог облика уметности, организовао Прву међународну 
изложбу плаката у краковском Народном музеју.
Најбољи пољски уметнички плакат направио је 
Станислав Виспјањски (Stanislaw Wuspiański) 1899. г за 
Ентеријер Мориса Метерлинка (Maurice Materlinck). 
Користио је пастелно сликарство, нацрте за витраже, 
зидно сликарство, а бавио се и опремом ентеријера. 
Реформисао је уметничко обликовање књиге: стварао је 
нове типове слова, типографска решења, креирао корице 
и вињете. Посебно место у његовом уметничком делу 
имају књижевност и позориште. Писао је поезију, али је 
остао запамћен по позоришним комадима који и данас 
спадају у класични репертоар пољског театра. Сам је 
режирао своје драме, правио нацрте за костиме, 
сценографију и кореографију.
Кад је о плакатима реч, јављају се две тенденције, Једна је 
резултат утицаја експресионизма. Типична је за Војћеха 
Вајса (Wojcieh Weiss), водећег пољског сликара који је 
правио плакате за Удружење «Штука». Други пример је 
Карол Фрич (Кarol Frucz) и његови плакати (на пример, 
плакат за Мелпоменин портфолио којим су оглашаване 
серије карикатура пољских драмских уметника).

ART NOUVEAU ПЛАКАТИ У КРАКОВУ

*Магдалена Чубинска, историчар уметности, Народни музеј Краков

МАГДАЛЕНА ЧУБИНСКА* 
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Apstrakt: Autorica u članku daje prikaz životnog 
puta i rada Zlate Šufllay, prve hrvatske dizajnerice autorskih 
nacrta za čipke. U tekstu je opisan njen rad na mjestu učiteljice 
i voditeljice čipkarskih tečaja u Lepoglavi i u Varaždinskim 
Toplicama, potom rad na mjestu kustosice zbirke tekstila u 
Muzeju za umjetnost i obrt, i na kraju njeno djelovanje po 
odlasku u mirovinu.

Ključne riječi: primijenjena umjetnost, tekstil, 
čipkarstvo, čipka na batiće, Lepoglava, Varaždinske Toplice, 
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, dizajn

U Hrvatskoj povijesti umjetnosti razmjerno je malo 
tekstova koji se bave analizom opusa umjetnica, a iznimno su 
rijetki oni koji se bave umjetnicama primijenjenih umjetnosti 
koje se izražavaju u mediju tekstila. Opsežnija istraživanja 
određenih tema iz primijenjene umjetnosti izvršila su se u 
okviru izložbenih projekata Muzeja za umjetnost i obrt, 

1Zagreb , ali oblikovanje tekstila je zastupljeno većinom općim 
tekstovima o odijevanju i modi. Počeci autorskog oblikovanja 
tekstila u Hrvatskoj gotovo su neobrađena tema hrvatske 
povijesti umjetnosti. Značajne autorice koje su se bavile 
oblikovanjem tkanina, uporabnih predmeta, odjeće i modnog 
pribora bavile su se također izradom nacrta za čipku i/ili 
izradom čipke: Zlata Šufflay, Kornelija (Nelly) Geiger, Terezija 
Paulić, Elza Höcker, Ženka Frangeš, Branka Frangeš- 
Hegedušić, Zdenka Sertić, Danica Brössler... Nekima od njih 
(Zlata Šufflay, Danica Brössler, Ženka Frangeš-Hegedušić) 
čipkarstvo je bilo temeljni umjetnički izraz, a oblikovanje 
odjeće i/ili modnog pribora nastalo je kao posljedica 
istraživanja mogućnosti primjene i izrade čipke. Opusi 

 

 

Uvod

navedenih žena uglavnom su neistraženi iz aspekta povijesti 
umjetnosti, uz častan izuzetak teksta Jasne Galjer o Korneliji 
(Nelly) Geiger i monografije o Branki Frangeš-Hegedušić iz 

2 pera Marine Baričević.  
Čipka je, prema definiciji, prozračna, šupljikava 

tvorevina čije se nastajanje povezuje prvenstveno uz žensko 
tekstilno rukotvorstvo, a danas se zaboravlja i zanemaruje 
činjenica da i dizajn i primijenjene umjetnosti počivaju na 
temelju tradicije rukotvorstva, tih „malih izraza“, koji su 

3oduvijek ostajali u sjeni „velike povijesti“ i „velikih izraza“.
Istraživanja povijesti čipkarstva u Hrvatskoj odvijala 

su se najvećim dijelom u okviru etnografskih istraživanja. 
Opuse autorica koje su se bavile dizajnom i izradom 
lepoglavske čipke, najvećim dijelom je istražila etnologinja 
Tihana Petrović-Leš u okviru projekta Organizirano kućno 

4rukotvorstvo u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj.  Ona je, također, 
pokrenula i vodila deset znanstveno-stručnih skupova na 
temu čipkarstva, koji su se održavali u okviru Međunarodnog 
festivala čipke u Lepoglavi. Znanstveno-stručni skup 
Učiteljice, dizajnerice i čipkarice i izložba istog naslova održani 
su 2004. godine, a svrha im je bila staviti u centar istraživanja 
autorice čipaka jer je njihovim znanjem, trudom i marom, 
vremenima u kojima su živjele usprkos, stvoreno ono što danas 

5zovemo lepoglavskom čipkom.
Jedna od prvih poznatih autorica nacrta za čipku, 

kao i po njima nastalih čipaka je Zlata Šufflay, višestruko 
talentirana žena: učiteljica, dizajnerica, čipkarica, kustosica, 
književnica... Arhivska građa o Zlati Šufflay i njenim 
radovima nalazi se u nekoliko zagrebačkih institucija: 
Hrvatskom državnom arhivu, Muzeju za umjetnost i obrt, 
Etnografskom muzeju, te u arhivu osnovne škole u 
Varaždinskim Toplicama i u privatnom arhivu obitelji Filipan 
iz Varaždinskih Toplica.

 

УДК 746.2(497.5) ; 746.2:929 Шуфлеј 3.

 ,Andrea Klobučar, arheolog i povijesničar umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt ٭
Zagreb
1Hrvatski narodni preporod 1790–1848, katalog izložbe, Muzej za umjetnost i obrt, 
Zagreb 1985; Od svagdana do blagdana : Barok u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb 1993; Bidermajer u Hrvatskoj 1815 –1848, katalog izložbe, 
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1998; Historicizam u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej 
za umjetnost i obrt, Zagreb 2000; Secesija u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb 2003.

2J. Galjer, Kornelija Geiger, Skica jednog zaboravljenog portreta, Život umjetnosti, br. 
56/57, Zagreb 1995, 26–27; M. Baričević, Branka Frangeš-Hegedušić, Zagreb 2007.
3M. Cvitan Černelić, Primijenjene umjetnice i dizajnerice, u: Rodno/spolno obilježavanje 
prostora i vremena u Hrvatskoj, Zagreb 2006, 214.
4T. Petrović-Leš, Projekt Organizirano kućno rukotvorstvo u 19. i 20. stoljeću u 
Hrvatskoj, Studia Ethnologica Croatia, Vol. 18, Zagreb 2006, 57–63.
5T. Petrović-Leš, Lepoglavske učiteljice, dizajnerice i čipkarice, u: Učiteljice, dizajnerice i 
čipkarice, Lepoglava 2005, 29.
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Školovanje

Učiteljica lepoglavskog čipkarskog tečaja (1894–1897)

Zlata Šufflay (sl. 1) potječe iz plemićke obitelji s 
predlogom od Otruševca, a rodila se 1873. godine u selu 
Jesenje, u Hrvatskom Zagorju. Osnovnu školu pohađala je u 

6Uršulinskom samostanu u Varaždinu.  U prvi razred 
Učiteljske škole sestara milosrdnica u Zagrebu upisana je 
školske godine 1889/90. kao Aurelija Šufflay, dok je u kasnijim 
razredima zapisana pod imenom Zlata. Po Izvješćima o 
djevojačkih učionah u samostanu milosrdnica koncem školske 
godine 1890/1, 1891/2, 1892/3. svaki je razred završila s 
odličnim uspjehom i diplomirala je početkom srpnja 1893. 

7godine.  U školi je Zlata stekla dobru naobrazbu, te solidno 
teoretsko i praktično znanje u raznim vrstama ručnog rada, 
među kojima i u osnovama čipkarstva. Učiteljska škola sestara 
milosrdnica u Zagrebu bila je, u vrijeme kada ju je Zlata 
upisala, jedina obrazovna institucija za obrazovanje učiteljica 

8u Hrvatskoj.  Svake godine iz škole su izlazile diplomirane 
učiteljice pučkih škola koje su odlazile na rad u brojne škole 
diljem Hrvatske i čitavog Balkana, čak i u Albaniju i Bugarsku, 
gdje su prenosile usvojena znanja i vještine raznih vezilačkih i 
čipkarskih tehnika, ponajprije korištenje narodnih motiva i 

9čipaka na batiće.
Po završetku školovanja, Zlata Šufflay je raspoređena 

10na mjesto privremene učiteljice u Selima zagorskim.  Nakon 
godinu dana službovanja, premještena je u Lepoglavu gdje 

11preuzima vođenje čipkarskog tečaja.

Čipkarski tečaj u Lepoglavi započeo je s radom 1892. 
godine. Prva voditeljica tečaja bila je učiteljica Viktorija Pajer. 
Nakon nje, tečaj je od 1894. do 1897. godine vodila Zlata 

12  Šufflay, a od 1897. do 1900. godine učiteljica Julka Peroš. Sve 
tri žene bile su učenice Učiteljske škole sestara milosrdnica u 

13Zagrebu.  
U vrijeme kada je Zlata Šufflay bila učiteljica 

čipkarskog tečaja, on se odvijao svakodnevno od 11 do 13 sati, 
osim četvrtkom i nedjeljom. Tečaj su pohađale učenice 4. i 5. 
razreda ženske opetovnice, ali i odrasle djevojke, žene, gospođe 

i gospođice. Svaka učenica imala je svoj pribor koji se sastojao 
od stolca i stolića na kojem se nalazio jastučić i sav sitan 

14pribor.  (sl. 2) Radi sve većeg interesa i zanimanja za čipku, 
Zlata Šufflay je odlučila izložiti na školskim izložbama uz 
ručne radove i čipke polaznica tečaja. Čipkarski tečaj vodila je 
po programskim osnovama, utvrđenim još u vrijeme njene 
prethodnice, Viktorije Pajer. Čipke su se, temeljem odredbe 
Kraljevske zemaljske vlade, izrađivale po idrijskim motivima, 
a učiteljica Viktorija Pajer uvela je novinu: okrugli jastuk 
napunjen piljevinom koji se držao u košarici, te čipku koja se 6B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru : djelovanje Zlate pl. Šufflay u 

Varaždinskim Toplicama i za njih, u: Hrvatske čipke : nova istraživanja, Lepoglava 1999, 
18.
7B. A. Fotak, Čipka u samostanu sestara milosrdnica u Zagrebu, u: Hrvatske čipke u 
Europi, Lepoglava 2000, 72.
8I. Ograjšek-Gorenjak, On uči, ona pogađa, on se sjeća, ona prorokuje : pitanje 
obrazovanja žena u sjevernoj Hrvatskoj krajem 19. stoljeća“, u: Žene u Hrvatskoj : ženska i 
kulturna povijest, priredila A. Feldman, Zagreb 2004, 157–179.
9B. A. Fotak, Ručni rad u školama sestara milosrdnica u Zagrebu u vrijeme središnjeg 
čipkarskog tečaja u Beču, u: Središnji čipkarski tečaj u Beču, Lepoglava 2002, 115.

 

10Arhiv MUO – personalni dosje Zlate Šufflay, Dekret Kraljevske zemaljske vlade, odjel 
za bogoštovlje i nastavu br. 11330 od 31. kolovoza 1893. godine.
11Arhiv MUO – personalni dosje Zlate Šufflay, Rješenje Kraljevske hrvatsko-slavonsko-
dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu br. 11.194 od 25. kolovoza 
1894.
12T. Petrović, Zlata Šufflay – istraživač lepoglavskog čipkarstva, u: Hrvatske čipke : nova 
istraživanja, Lepoglava 1999, 41–42.
13B. A. Fotak, Čipka u samostanu sestara milosrdnica u Zagrebu, 71.
14T. Petrović, Zlata Šufflay – istraživač lepoglavskog čipkarstva, 42.

Andrea Klobučar
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1.

 Zlata Šufflay u biblioteci Muzeja za umjetnost i
    obrt, fotografija iz albuma Hrvatske čipke osnovane
     na temelju narodnih ornamenata, 1917–1924,
     MUO, Zagreb

 Zlata Sufflay in the library of the Museum of Arts
     and Crafts, photograph from the album Croatian
     Laces Based on Traditional Ornaments,
     1917–1924, MAC, Zagreb
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Učiteljica Strukovnog čipkarskog tečaja u Varaždinskim 
Toplicama (1897–1913)

Zlata Šufflay je u travnju 1897. godine kao prava 
učiteljica niže pučke škole dekretom Visoke kraljevske 
zemaljske vlade premještena iz Lepoglave u Varaždinske 

18Toplice.  U studenom iste godine počinje voditi Strukovni 
čipkarski tečaj koji je osnovan na njenu inicijativu i prijedlog. 
Tečaj se održavao u školi svakog četvrtka prije podne, a 
pohađalo ga je 16-18 učenica opetovnice. Čipkarice su 
izrađivale uporabne predmete za kuću, modne ukrase, čipku 
za opremanje crkvenih oltara i crkvenog ruha i redovito su ih 
izlagale na školskim izložbama. Uz organizaciju tečaja, Zlata 
Šufflay ujedno je vodila i brigu o prezentaciji i prodaji čipaka. 
Imajući na umu da su Varaždinske Toplice turističko mjesto, 
organizirala je izradu i prodaju čipaka kao turističkih 
suvenira. Čipku su, po unaprijed utvrđenom cjeniku, 
prodavale učenice pri čemu su vodile evidenciju prodaje uz 
vlastoručni potpis. Učenički proizvodi postali su traženi i 
cijenjeni turistički suvenir koji se prodavao u Toplicama i za 

19kojega su narudžbe dolazile i iz Zagreba, Beča i Graza.
Uz praktični rad u školi i u čipkarskom tečaju, Zlata 

Šufllay bavila se i teoretskim radom proučavajući narodno 
rukotvorstvo, posebice narodni vez i čipku topličkoga kraja. U 
tu svrhu često je odlazila na teren gdje je otkrila ljepotu 
narodnih motiva i stare vezilačke tehnike, te je marljivo 

20bilježila njihove izvorne nazive.  U najudaljenijim selima 
školskoga područja – u Jakopovcu i Kaštelancu, proučavala je 
narodnu nošnju, te je s nje preuzela cvjetni motiv bijele 
šumice ili božje ovčice koji je potom prenijela u nacrte za 

21 čipku. Proučavajući narodno rukotvorstvo na terenu, opazila 
je da narodne motive i tehnike na narodnim nošnjama 

22istiskuje pomodna industrijska roba , te je stoga odlučila 
prenijeti svojim učenicama znanje o izradi i primjeni 

23narodnih motiva na uporabne, odjevne, i sakralne predmete.  
Zlati Šufllay ovo su bila prva terenska istraživanja, ali taj će 
način rada nastaviti i kasnije kada će raditi kao kustosica u 
Muzeju za umjetnost i obrt. Uvijek joj je bilo važno saći među 
narod da bi, na taj način, iz najboljih izvora saznala i zabilježila 

 

15radila po nacrtu novim tokarenim batićima.  Postepeno je 
Zlata Šufflay učenice uvodila u izradu čipaka po vlastitim 
nacrtima i te je čipke označila osobnim imenom čipke Zlate 

16Šufflay.
O radu Zlate Šufflay u Lepoglavi postoji malo 

podataka. Tečaj je najvjerojatnije prestala voditi radi sukoba 
sa školskim nadzornikom 1897. godine, nakon čega je 
premještena u Varaždinske Toplice. Lepoglavska školska 
spomenica u kojoj su, po riječima Zlate Šufflay, bili zapisani 
podaci o čipkarskom tečaju, najvjerojatnije je izgorjela u 

17Drugom svjetskom ratu.

15U vrijeme prije čipkarskog tečaja, čipka se radila na četvrtastom plosnatom jastuku bez 
nacrta, debljim koncem i ručno rezbarenim batićima.
16B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 19.
17T. Petrović, Zlata Šufflay – istraživač lepoglavskog čipkarstva, 36.
18HDA, Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – personalije učitelja – Zlata Šufflay: 
kutija 568, serija II; Dekret Visoke kraljevske zemaljske vlade br. 4672 od 16. travnja 
1897. godine.
19B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 20–21.

20B. Filipan, Stavovi i postavke Zlate pl. Šufflay o izradi crkvene čipke, u: Čipka na oltaru, 
Lepoglava 2001, 90.
21B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 20–21.
22Proces zamjenjivanja seljačke odjeće industrijski izrađenom, tj. postupno odbacivanje 
narodne nošnje kao svakodnevne i blagdanske odjeće među hrvatskim seljaštvom 
započelo je u drugoj polovini 19. stoljeća. Više o tome vidi u: A. Muraj, Odnos građanstva 
spram narodne nošnje i seljačkoga tekstilnog umijeća. Narodna umjetnost, 43/2, Zagreb 
2006, 7–40.
23B. Filipan, Stavovi i postavke Zlate pl. Šufflay o izradi crkvene čipke, 90.
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što više podataka za svoja teoretska i praktična istraživanja na 
polju povijesti narodnog rukotvorstva.

U Varaždinskim Toplicama Zlata Šufllay se osobito 
istakla u izradi čipaka za crkvenu opremu i crkveno ruho. Po 
sačuvanim predmetima iz tog vremena, koji se nalaze u 

24župnoj crkvi Sv. Martina,  moguće je vidjeti praktičnu 
primjenu i rezultate Zlatinih teoretskih istraživanja. Među 
sačuvanim čipkama nalaze se one nastale po motivima i 
tehnikom idrijske čipke, ali i čipke na metre s motivima 
preuzetim iz narodnog rukotvorstva. Zlata Šufllay preuzima 
cvjetne i lisnate ornamente sa seljačke odjeće i transformira ih 
u nacrte za čipke po kojima ih potom izrađuje.

Godine 1906. Zlata Šufflay se sukobila s glavnim 
učiteljem škole oko pitanja potrebe i isplativosti čipkarskog 
tečaja. On je bio protiv tečaja, te je nagovarao roditelje 
polaznica da ne šalju djevojčice na tečaj. Zlata Šufflay je na tu 
provokaciju spremno odgovorila, te je o ponašanju glavnog 
učitelja obavijestila školskog nadzornika i samoinicijativno je 
dala tiskati letak u kojem se obratila roditeljima. U letku je, 
između ostalog, napisala da je Čipkanje naše pravo narodno 
hrvatsko ručno djelo, koje izrađuju žene u Hrvatskoj i 
Dalmaciji, te se mnogo traži i kupuje. Čipkarskomu radu divi se 
čitav svijet. U Beču se priređuju izložbe, gdje se te radnje izlažu i 
bogato prodavaju; što više! Naša domovina dolazi na glas! 
Dakle poštovani roditelji! Poduprite ovo umijeće, jer je to pravo 
naše hrvatsko narodno ručno djelo! Pa ako nećemo svoje 
poštivati što ćemo onda poštivati? Eto dakle poduprite čipkanje, 
neka djevojčice marljivo i mnogo čipkaju, pa će si zaslužiti liep 
novac. Roditelji su se spremno i pozitivno oglasili na njen 
poziv, te je tečaj dalje nastavio s radom. Radovi čipkarskog 
tečaja bili su izloženi na zemaljskoj izložbi Ženske stručne 

25škole u Zagrebu 1906. godine.
Uz praktični i teoretski rad na području čipkarstva, 

značajan je bio i doprinos Zlate Šufflay razvoju školstva u 
topličkom kraju. Uz vodstvo i organizaciju tečaja, organizaciju 
prodaje suvenirske čipke, opremanje čipkama crkvenih oltara 
i crkvenog ruha, Zlata je podučavala sve učenice opetovnice 
ženskom ručnom radu i domaćinstvu, a 1912. godine počela je 
voditi analfabetski tečaj. Na njen prijedlog osnovana je 1910. 
godine škola u Kaštelancu, jednom od najudaljenijih sela 

26topličkog kraja.
Radi čestih pobolijevanja, a potom i smrti majke, što 

joj je dodatno narušilo zdravlje, godinama je pisala dopise 
Kraljevskoj županijskoj oblasti u Varaždinu s molbom za 

27premještaj u bilo koju školu u Zagrebu.  Nakon niza pokušaja, 
to joj je napokon uspjelo, te je 1913. godine dobila posao u 

28Muzeju za umjetnost i obrt.
Odlaskom Zlate Šufflay prestao je rad čipkarskog 

tečaja u Varaždinskim Toplicama.

Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu osnovan je 17. veljače 
1880. godine sa svrhom da što potpunije prikaže razvoj 
domaćeg i stranog umjetničkog obrta. Uz Muzej osnovana je 
1882. godine i Obrtna škola. Zajedničku zgradu Muzeja i 
Škole 1886. godine projektirao je arhitekt Hermann Bollé, a 
prema njegovim nacrtima profesori i đaci Obrtne škole izveli 
su ukrašavanje i opremu interijera. Reprezentativna 
historicistička palača je građena kao prva namjenska 
muzejska zgrada u Hrvatskoj.

Po prvom muzejskom statutu iz 1879. godine jedna 
od temeljnih muzejskih zbirki je zbirka tekstila, čiji sastavni 
dio je i zbirka čipaka. Zbirku tekstila je obradila i 
katalogizirala Jelica Belović-Bernadzikowska, te je 1907. 
godine objavljen prvi muzejski katalog: Katalog tekstilne 
zbirke zemaljskog umjetničko-obrtnog muzeja u Zagrebu. 
Sustavna obrada i prikupljanje čipke, osobito lepoglavske, 
započinje 1913. godine kada se u Muzeju kao stručnjak za 
tekstil zapošljava Zlata Šufflay.

Sa službovanjem u Muzeju Zlata Šufflay je započela 
1. studenog 1913. godine i za sebe je napisala da je prva Dama 

29koja je u Hrvatskoj unišla kao namještenica u muzej.  Prema 
sačuvanim dokumentima iz arhiva Muzeja za umjetnost i 
obrt, možemo pročitati koje ciljeve je Zlata Šufflay željela 
ostvariti radom u Muzeju: U prvom redu želim, da čipke koje 
mrtve počivaju u našem muzeju sa svojim ornamentom i 
tehnikom ožive u rukama Hrvatice seljakinje – napose one iz 
Lepoglave. Napose želim da crkve naše domovine, dobe novi, ali 
domaći izvor za narudžbu čipki; tako da se neće naručivati 
možda loša kakva tvornička roba već će se dobiti široka i uska 
čipka u Lepoglavi. Tako će se otvoriti novi put korisne zarade 
tamošnjem ženskom svietu. Zato izrađujem uzorke za čipke po 
originalima u muzeju; izrađujem modele tih čipaka tako, da će 
se seljakinja radeći po uzorku čipku, moći odma vidjeti kakova 

Kustosica Muzeja za umjetnost i obrt (1913–1925)

24Isto, 92.
25B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 24.
26Isto, 24.

27HDA, Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – personalije učitelja – Zlata Šufflay: 
kutija 568, serija II – dopis br. 9537/1904; dopis br. 8764/1907; dopis br. 3715/1909; 
dopisi iz 1910. godine.
28Arhiv MUO – dopis br. 44/913; HDA, Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – 
personalije učitelja – Zlata Šufflay: kutija 568, serija II – dopis Kraljevske hrvatsko-
slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu br. 19.015/1913 
od 11. listopada 1913. godine.
29Arhiv MUO – pismo Zlate Šufflay od 31.10.1919.

Andrea Klobučar
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5. Guipure façon angleterre à la slave tj. čipke 
osnovane po sakralnima i staroslavenskima motivima i 
tehnikama 18. stoljeća, 1916 –1920. g.

6. Bjelovez (La Broderie su Banc) iz Hrvatske, 
Slavonije, Bačke, Banata, 1917 –1919. g.

7. Hrvatske čipke osnovane na temelju narodnih 
ornamenata, 1917–1924. g.

8. Stare dalmatinske čipke na kajuliće (dentelle au 
fuscon) što rese rukave dalmatinskih ženskih košulja, (prva pol. 
19. stoljeća), 1918 –1919 g.

9. Srpske čipke osnovane po motivima starosrpskih 
vezova, 1924. g.

Radovi sačuvani u ovim mapama svjedoče o 
uspješnom ostvarenju njenih zamisli, koje potječu još iz 
vremena prvih terenskih istraživanja u topličkome kraju, o 
stvaranju jedinstvene hrvatske autorske čipke nastale na 
temelju proučavanja i interpretiranja motiva i ornamenata, 
preuzetih iz narodnog tekstilnog rukotvorstva. (sl. 3) Osim 
čipaka nastalih po motivima s hrvatskog narodnog tekstila, u 

je tehnika, kako izgleda čipka u originalu, i tim joj olakšati 
posao. Ovi modeli biti će izloženi u puč. školi u Lepoglavi. 
Nadalje bavit ću se kistom oko kopiranja naših "peča" pružajući 
tako "uzorke" naše najljepše vezilačke narodne umjetnosti. 
Napokon poradit ću perom oko naše narodne tekstilne 
umjetnosti. Da bi mogla uspješno ostvariti zadane ciljeve i 
poslove, moli Visoku kraljevsku zemaljsku vladu, Odio za 
bogoštovlje i nastavu za potporu i dodjelu novčane pomoći 
koja bi joj omogućila odlazak na teren među narod da ga 
slušam i u savezu sa muzejem obrađujem naše vezove i tkiva i 
odlazak na stručno putovanje u Beč gdje će pregledati 

30 tamošnje institucije, koje se odnose na umjetnost i obrt.  Ta 
molba joj, na žalost, nije odobrena obzirom na tadašnje 

31političko stanje i početak Prvog svjetskog rata.  Uspješan 
terenski rad uspjela je obaviti tek 1919. godine. U svibnju je 
zatražila jednomjesečni dopust i novčanu potporu za terenski 
rad u Lepoglavi radi proučavanja čipkarstva. Na terenu je 
radila od 5. do 19. srpnja i prikupila je podatke o starom 
narodnom čipkarstvu, čipkarskom tečaju te o rezultatima i 
razvoju lepoglavskog čipkarstva toga vremena. Tada je 
fotografirala čipke i fotografske ploče trebale su biti 
dostavljene u Muzej za umjetnost i obrt, ali danas ih, na žalost, 

32tamo nema.
Tijekom 1913. i 1914. godine Zlata Šufflay je Muzeju 

za umjetnost i obrt poklonila nekoliko predmeta: uzorak 
lepoglavske čipke koji je sama izradila, jastuk, 16 balantića i 
košaricu iz Lepoglave iz 1895. godine, stari originalni jastuk sa 
balantići iz Lepoglave sa pračipkom, uzorke čipaka iz Lepoglave 

33(pračipke) i 10 čipaka kako ih danas žene izrađuju.  Narednih 
godina otkupila je od lepoglavskih žena još nekoliko čipaka 
što je označilo početak sustavnog prikupljanja lepoglavske 
čipke za fundus Muzeja.

Za vrijeme službovanja u Muzeju načinila je niz 
nacrta za čipke i izradila čipke po njima, koje je podijelila u 
devet mapa, i koje se danas čuvaju u zbirci čipaka Muzeja za 
umjetnost i obrt:

1. Muzejske čipke priređene za stručne vježbe u 
čipkarstvu na balantiće, 1913–1914. g.

2. Stare hrvatske čipke što rese poculice, (prva pol. 19. 
stoljeća)

3. Lepoglavske čipke prinos k proučavanju lepoglav-
skog čipkarstva – kolekcija I, 1914 –1915. g.

4. Lepoglavske čipke prinos k proučavanju lepoglav-
skog čipkarstva – kolekcija II, 1914 –1915. g.
30Arhiv MUO – dopis od 12.7.1914.
31HDA, Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – personalije učitelja – Zlata Šufflay: 
kutija 568, serija II; akt br. 18297/1914.
32T. Petrović, Zlata Šufflay – istraživač lepoglavskog čipkarstva, 38.
33Arhiv MUO, Našastar iz 1913. i 1914. godine.
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 Stranica iz albuma Hrvatske čipke osnovane na temelju
    narodnih ornamenata, 1917–1924, motiv preuzet s
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u svaki hrvatski dom i na oltar da bude na korist i ponos naše 
domovine i našega naroda.

Godine 1920. sastavila je katalog zbirke muzejskih 
38čipaka naslovljen O čipkarstvu,  koji, na žalost, nikada nije 

štampan i danas se čuva u arhivu Muzeja za umjetost i obrt. 
Rukopis je podijeljen u dvije cjeline: prva je posvećena 
povijesti čipkarstva i čipkarskim tehnikama, dok drugu 
cjelinu čine kataloški opisi čipaka iz zbirke Muzeja za 
umjetnost i obrt u Zagrebu. Za svaku čipku napisala je naziv, 
tip čipke, opisala je predmet, tehniku izrade, i na kraju 
dataciju, mjesto nastanka, opis predmeta i provenijenciju 
(kada i od koga je nabavljen predmet).

U Muzeju je radila sve do 1926. godine kada je 
umirovljena i na dan penzije imala je efektivnih godina službe 

3932, 7 mjeseci i 29 dana.

mapama se nalaze nacrti i čipke onih južnoslavenskih, 
balkanskih naroda, kod kojih se čipka na batiće nije osobito 

34razvila: Srba, Makedonca i Albanca.  Ideje za balkanske čipke 
nastale su pod utjecajem povijesnih istraživanja balkanskih 
naroda, Zlatinog brata Milana Šufflaya, poznatog albanologa. 
Uz povijesne izvore, Zlata je samostalno proučavala i 
tradicionalnu materijalnu i duhovnu kulturu balkanskih 
naroda: Kako je moj brat proučavao pojedini balkanski narod, 
tako sam ja stvarala njegovu čipku. Što je moj Milan ostvario u 
povijesnim studijama, to sam ja u hrvatskim i balkanskim 

35čipkama.  Shodno tome, zaključujemo da je inspiraciju za 
stvaranje autorskih čipaka crpila iz različitih izvora: za izradu 
nacrta za hrvatske čipke koristila se preoblikovanjem motiva 
preuzetih iz materijalne baštine – s narodnih vezova i tkanja, 
dok se za izradu nacrta za balkanske čipke inspirirala 
motivima preuzetim iz nematerijalne baštine – iz narodnih 
pjesama, mitova i legendi.

Još od vremena kada je radila u Lepoglavi, Zlata 
Šufflay je bila neumorna istraživačica povijesti lepoglavskog 
čipkarstva. Zahvaljujući njenoj neiscrpnoj energiji za 
praktični i teoretski rad može se rekonstruirati povijest 
lepoglavskog čipkarstva. Svoja istraživanja na tu temu objavila 
je u novinskim člancima 1914. i 1917. godine. U njima je 
povijest lepoglavskog čipkarstva podijelila na tri razdoblja: 
vrijeme prije čipkarskog tečaja, razdoblje čipkarskog tečaja od 

361892. do 1900. godine , te razdoblje nakon čipkarskog 
37tečaja.

Najznačajnija publikacija Zlate Šufflay je knjiga 
Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru (sl. 4) koju je 
objavila u vlastitoj nakladi 1918. godine u Beču. U njoj je 
napisala povijesni pregled razvoja hrvatske čipke i 
lepoglavsko čipkarstvo je podijelila po ornamentici u pet faza. 
U prvoj i drugoj fazi ornamenti su geometrijski i prevladava 
nekoliko tehnika, a te se čipke mogu usporediti s 
nizozemskim i belgijskim čipkama 17. i 18. stoljeća. U trećoj i 
četvrtoj fazi čipke imaju karakteristične slavenske ornamente i 
javljaju se nove tehnike: pletenac mreža i lističanje. Lističanje 
daje čipki reljefnost po čemu se hrvatska čipka posebno 
izdvaja iz evropske produkcije. U petoj fazi ornamenti su 
slobodni geometrijski, motivi su idrijski, češki i njemački, a 
najčešće po zamisli umjetnika. U knjizi se također zalaže za 
izradu izvorne hrvatske čipke koja treba da ostane čisto 
narodna tehnički i ornamentalno, te piše da čipku treba uvesti 
34T. Petrović, Čipka na batiće u kontinentalnoj Hrvatskoj od 1918. do 1938, u: Hrvatske 
čipke u Europi, Lepoglava 2000, 109.
35B. Filipan, Europski etnografsko-čipkarski dometi Zlate pl. Šufflay, u: Hrvatske čipke u 
Europi, Lepoglava 2000, 91.
36Z. Šufflay, Čipkarstvo u Lepoglavi, Narodne novine, Zagreb 29.1.1914.
37Z. Šufflay, Čipkarstvo u Lepoglavi, Novine, br. 196, Zagreb 29. 8.1917.

38Arhiv MUO – arhiv zbirke čipaka, stara sign. A-10; T. Petrović, Zlata Šufflay – istraživač 
lepoglavskog čipkarstva, 38.
39HDA, Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – personalije učitelja – Zlata Šufflay: 
kutija 568, serija II; dopis br. 64961/1926. od 30. 5. 1926.

Andrea Klobučar
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 Naslovnica knjige Zlate Šufflay Hrvatska narodna
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     umjetnost i obrt

 Front page of Zlata Sufflay's book Hrvatska narodna
    čipka u domu i na oltaru (The Croatian Traditional
    Lace in Home and on the Altar), Library of the
    Museum for Art and Crafts
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Organizacija cijele izložbe je bila povjerena Tomislavu 
Krizmanu čime je središnje mjesto pripalo Hrvatskoj i 
Zagrebu. Hrvatska sekcija vratila se s izložbe s mnogobrojnim 

42nagradama i priznanjima.  U tekstu naslova Nagrađeni naši 
umjetnici na izložbi u Parizu, objavljenom u Obzoru br. 283. iz 
1925. g., pobrojani su svi dobitnici nagrada i priznanja, ali 
među njima se ne spominje Zlata Šufflay. To je vrlo neobično 
budući da se radi o srebrnoj medalji. Moguće rješenje 
zagonetke moglo bi biti u broju nagrada koje su se dodjeljivale 
na izložbi – nagrade su se dodjeljivale u čak trideset i sedam 
klasa i šest kategorija. Stoga možda ne začuđuje da je netko 
previdio Zlatinu nagradu, te je za sada jedina poznata potvrda 
o njoj Zlatina vlastoručna bilješka na nacrtu čipke Lepeza. (sl. 
5a)

Nakon povratka iz Pariza, pod dojmom viđenog na 
izložbi, te brojnih osvojenih nagrada, Tomislav Krizman i 
sudionici izložbe odlučili su unijeti dašak suvremenosti i 
pariške atmosfere u domaću ustajalu sredinu. Stoga je 1926. 
godine Tomislav Krizman osnovao udruženje za promicanje 
umjetničkog obrta Djelo, a ubrzo nakon toga i istoimenu 
zadrugu s ciljem izrade i prodaje modernih i kvalitetno 
oblikovanih uporabnih predmeta. Udruženje se trebalo baviti 
kvalitetom, propagandom, izložbama i posredništvom, a 
zadruga je bila zamišljena kao neovisna gospodarska 
ustanova za proizvodnju i prodaju. Prva izložba Djela održana 
je 1927. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu i na njoj 

Sudjelovanje na domaćim i svjetskim izložbama

U radu Zlate Šufflay značajno mjesto zauzima njeno 
sudjelovanje na mnogim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Još kao učiteljica u Lepoglavi, a potom u 
Varaždinskim Toplicama redovito je na kraju svake školske 
godine priređivala izložbe radova svojih učenica. Učenički 
radovi iz Strukovnog čipkarskog tečaja u Varaždinskim 
Toplicama bili su izloženi na izložbi Ženske stručne škole u 
Zagrebu 1906. godine. Na istoj izložbi je Zlata Šufflay izložila 
vlastiti rad – antependij ukrašen bogatim vezom u žutoj boji, 
čiji rubovi su ukrašeni čipkom na metre, izvedenom 
tehnikom batićanja. Izloženi antependij je dokaz da je već tada 
provodila svoje zamisli o primjeni narodnih motiva na novim 

40izrađevinama.
Najznačajnija međunarodna izložba na kojoj je Zlata 

Šufflay sudjelovala bila je Exposition Internationale des Art 
Décoratifs et Industriels Modernes koja se održala u Parizu od 
travnja do listopada 1925. godine. Na izložbi je Zlata Šufflay za 

41izloženu čipku Lepeza nagrađena srebrnom medaljom. (sl. 5) 
Na izložbi u Parizu Kraljevina SHS se, poput ostalih sudionica 
izložbe, željela prikazati u najboljem svjetlu, inzistirajući 
podjednako na narodnoj tradiciji koliko i na suvremenosti. 
40B. Filipan, Stavovi i postavke Zlate pl. Šufflay o izradi crkvene čipke, 92.
41Bilješka Zlate Šufflay na nacrtu za čipku Lepeza u mapi Guipure façon angleterre à la 
slave tj. čipke osnovane po sakralnima i staroslavenskima motivima i tehnikama 18. 
stoljeća; podatak o dobivenoj srebrnoj medalji na temelju Zlatine vlastoručne bilješke 
također su objavile: B. Filipan, Europski etnografsko-čipkarski dometi Zlate pl. Šufflay, 
93; T. Petrović, Učiteljice, dizajnerice, čipkarice, katalog izložbe, Lepoglava 2004, 6. 42J. Galjer, Likovna kritika u Hrvatskoj 1868 – 1951, Zagreb 2000, 198-199.

ČIPKE NAŠE – DRAGULJI NAŠI : ZLATA ŠUFFLAY I POČECI 
AUTORSKOG OBLIKOVANJA ČIPKE U HRVATSKOJ

5.
5.

 Čipka Lepeza, MUO 3488
  Lace A Fan, MAC 3488

5a.

5a.

 Natpis na poleđini nacrta za čipku Lepeza,
      MUO 3488/1

 Inscription on the backside of the design for
      the lace A Fan, MAC 3488/1



080

Publicistički je najaktivnija bila u drugoj polovini 
dvadesetih godina 20. st. kada piše niz tematskih članaka o 

50čipkarstvu: o povijesti lepoglavskog čipkarstva , o crkvenoj 
51 52čipki , o čipkarskim tehnikama  i o trenutačnom stanju u 

čipkarstvu. Po njenim riječima to je vrijeme kada se čipki na 
iglu u Hrvatskoj posvećuje više pažnje nego onoj na batiće, a 
uskrsnuće ili djelomičnu obnovu čipka na batiće našla je tek 
njenim radom i radom Ženske udruge iz Zagreba. Jedino ona 
tada prati rad lepoglavskih čipkarica i zapaža nazadovanje u 

53izboru motiva i kvaliteti.  
Najznačajnija publikacija Zlate Šufflay je knjiga 

Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru objavljena 1918. 
godine u Beču, o kojoj je već bilo riječi. Godine 1928. Zlata 
Šufflay je napisala tekst u posebno štampanoj knjižici Izložba 
narodnih ručnih radova Zagrebačkog Zbora, 25. 8 – 10. 9. 1928, 
posvećenoj Salomonu Bergeru. U tekstu se osvrće na izložene 
čipke pa spominje zbirku čipaka Mirke Šoštarić iz Sv. Ivan 
Žabno, zatim spominje gđu Aleksander iz Zagreba i njenu 
zbirku krasnih starih čipaka. Po dvjema čipkama iz te zbirke 
načinila je nacrte i pohranila ih u Muzeju za umjetnost i obrt, a 
na korištenje ih je dala Središnjem zavodu za domaći obrt u 

54Ljubljani.
U periodu od 1923. do 1942. godine objavljivala je 

tekstove s područja religiozne beletristike u časopisima Glasnik 
Srca Isusova, Kalendar Srca Isusova, Glasnik Sv. Franje, 
Kalendar Sv. Franje, Euharistijski glasnik, Svetište Sv. Antuna, 
Nedjelja i Glasnik Majke Božje Vinagorske pod pseudonimima 
Sakrificija, Iluminata, Deogracija i Anima nostra. Pod 
pseudonimom Ahmes-Re objavljivala je tekstove s područja 
svjetovne beletristike u novinama Jutarnji list i Nedjelja, i 

55objavila je zbirku pripovjedaka.

Po riječima Zlate Šufflay cilj i svrha čipkarskih škola 
je da u prvom redu podižu zaradu a potom blagostanje 
hrvatskog naroda – zato na čipkarskim školama treba 

Djelovanje na osnivanju čipkarskih škola

43je bio izložen velik broj predmeta sa pariške izložbe.  Zlata 
Šufflay sudjelovala je na ovoj izložbi s brojnim čipkama koje je 
izradila sama, zatim s raznim čipkama koje su po njenim 
nacrtima izvedene u Državnom Osrednjem zavodu za žensko 
domačo obrt u Ljubljani, kao i s čipkom Lepeza, nagrađenom 

44na pariškoj izložbi.  Na izložbu se osvrnula u članku Čipke na 
45balante, prigodom izložbe Djelo,  u kojem piše da je 

zadovoljna rezultatima izložbe jer je to prva izložba koja je 
pokazala da su umjetnici i umjetnice počeli stvarati nacrte 
čipaka na temelju narodnih motiva, ornamenata i tehnika. 
Također u članku ističe da je važno autorstvo nacrta za čipke 
kao i znanje pripreme nacrta za izradu čipke, jer smatra da 
svaki stručnjak kada vidi čipke prvo postavlja pitanje tko je 
autor čipaka, a suprotno tome, samo nestručnjak postavlja 
pitanja: Tko radi čipke? ili Gdje se naručuju? 

Prije odlaska u mirovinu, u studenom 1925. godine, 
tadašnji ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, Gjuro Szabo 
napisao je preporuku u kojoj moli da se Zlati Šufflay, na 
temelju ostvarenih rezultata u poznavanju i unapređivanju 
našega čipkarstva za vrijeme službovanja u Muzeju, ostvari 
želja te da joj se i po odlasku u mirovinu ostavi stečeni naslov: 
asistentice Muzeja za umjetnost i obrt tako da joj može biti 

46olakšana radna veza sa inozemstvom i inozemnim zavodima.  
Sudeći po ovom dokumentu, odlazak u mirovinu za Zlatu 
Šufflay ne znači i prestanak rada na području čipkarstva. Svoje 
djelovanje u mirovini usmjerila je na obnavljanje čipkarskih 
tečajeva i osnivanje čipkarskih škola u Lepoglavi i 

 Varaždinskim Toplicama. U članku Čipke naše – dragulji 
47naši..., Čipke naše...,  piše o začecima čipkarskog tečaja za 

dvanaest učenica kongreganistica sv. Marije koji se trebao 
održavati u crkvi Sv. Marije na Dolcu u Zagrebu, a koji je sama 

48trebala voditi.  Uz to, također je izuzetno publicistički aktivna 
te bi se moglo reći da joj je to spisateljski najplodnije razdoblje.

Njen novinarski/spisateljski rad može se podijeliti na 
tekstove o čipkarstvu i na tekstove s područja, kako ih je sama 

49nazvala religiozne beletristike i svjetovne beletristike.  

Djelovanje u mirovini

Publicistička djelatnost

43Isto, 200-201.
44Izložba „Djela“ udruženja za promicanje umjetničkoga obrta, katalog izložbe, Zagreb 
1927.
45Z. Šufflay, Čipke na balante: prigodom izložbe Djelo, Jutarnji list, Zagreb 12. 6.1927.
46HDA, Ministarstvo narodne prosvjete NDH, sign. 568-II-6294-6302 – Šufflay Zlata; akt 
MUO br. 126-1925. od 17. 11. 1925. godine.
47Z. Šufflay, Čipke naše – dragulji naši..., Čipke naše...., Jutarnji list, Zagreb 25. 12. 1927.

48T. Petrović, Čipka na batiće u kontinentalnoj Hrvatskoj od 1918. do 1938, 108.
49T. Petrović-Leš, Lepoglavske učiteljice, dizajnerice i čipkarice, 35.
50Z. Šufflay, Nezaboravljeni dragulji... (Odlomci iz monografije: Lepoglavske čipke), 
Jutarnji list, Zagreb 21.10.1928.
51Z. Šufflay, Čipke biskupskih albi katedralne riznice u Zagrebu, Jutarnji list, Zagreb 
22.1.1928.; Z. Šufflay, Domine – dilexi decorem domus tuae (Gospodine – ljubio sam 
ukras doma svojega..., Jutarnji list, Zagreb 25. 3.1928.
52Z. Šufflay, Vezena čipka na iglu..., Jutarnji list, Zagreb 27. 1.1929.; Z. Šufflay, Čipka njeno 
razviće i nacionalno unapređivanje..., Jutarnji list, Zagreb 30. 6.1929.
53Z. Šufflay, Čipke naše – dragulji naši..., Čipke naše...., Jutarnji list, Zagreb 25.12.1927.
54Z. Šufflay, Izložba narodnih ručnih radova Zagrebačkog Zbora, 25. 8 – 10 .9. 1928, Zagreb 
1928.
55T. Petrović-Leš, Lepoglavske učiteljice, dizajnerice i čipkarice, 35.
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po nacrtima Zlate pl. Šufflay. O tome je uskoro uslijedila i 
obavijest u Hrvatskom dnevniku od 7. 5. 1940. godine čime su 

60 bile izvršene sve predradnje za otvaranje škole.
Smisao, ulogu i posebnosti čipkarskih škola u 

Lepoglavi i u Varaždinskim Toplicama obrazložila je u pismu 
Alojziju Stepincu iz 1940. godine: Čipkarska škola u Lepoglavi 
je hrvatski Brisl, a čipkarska škola u Varaždinskim Toplicama 
bit će škola velikog stila: nacionalnog sakralnog čipkarstva. Zato 
te dvije škole neka svaka vjerno slijedi svoju lozinku i direktivu 
ali ne i konkurenciju... Te dvije škole... treba da jesu i da ostanu: 
pomoć blagostanju tj. Izvoru zarade hrvatskoga naroda i na 

61ponos i slavu domovine Hrvatske.
Na žalost, sve njene planove osujetila je bolest i 

pokvario Drugi svjetski rat.
Zaboravljena i zanemarena, umrla je 1956. godine. 

Pred kraj života svakodnevno su je u njezinu stanu u Zagrebu, 
u Bakačevoj ul. br. 3/3 posjećivale sestre milosrdnice i iz 
samostana joj donosile pripravljenu hranu. Sa sestrama je 

62započela svoje životno oblikovanje i s njima ga je i završila.

Zlatu Šufflay možemo opisati kao mnogostruko 
talentiranu osobu. Bila je učiteljica, dizajnerica nacrta za čipke 
– umjetnica, čipkarica, povjesničarka i teoretičarka 
čipkarstva, muzeologinja i književnica. Bila je teoretičarka i 
praktičarka. Teoretskim radom bavila se na području povijesti 
i razvoja lepoglavskog čipkarstva te na klasifikaciji i 
katalogiziranju zbirke čipaka Muzeja za umjetnost i obrt. 
Praktični rad ostvarila je u vođenju i organiziranju čipkarskih 
tečajeva prvo u Lepoglavi, a potom u Varaždinskim 
Toplicama. Izrađivala je nacrte za čipke kao i čipke po njima. 
Bila je prva koja je preuzimala motive sa narodnog tekstila i 
njihovim interpretiranjem stvarala nove, originalne autorske 
nacrte za čipke. Zalagala se za ideju stvaranja suvremenih 
autorskih hrvatskih čipaka nastalih na temelju motiva 
preuzetih sa narodnog tekstilnog rukotvorstva, te je isticala 
značaj poznavanja i priznavanja autorstva nacrta za čipke. 
Također je pod utjecajem brata Milana Šufflaya, kao i na 
temelju vlastitih proučavanja nematerijalne baštine ostalih 
balkanskih naroda načinila nacrte za čipke južnoslavenskih 
naroda i za albanske čipke. Bitno je naglasiti, kao što je i sama 
često isticala, da se ona zalagala za stvaranje nacionalnih 
hrvatskih čipaka kao i nacionalnih čipaka balkanskih naroda, 
a nikada za stvaranje jugoslavenske čipke kao što se to 
pokušalo učiniti u vremenu između dva svjetska rata.

Zaključak

zarađivati hrvatski narod, a ne škole tako da od zarade pripada 
3 narodu koji radi a ? školi. Čipkarske škole imaju i moraju 

56 imati subvenciju od vlasti.
Još u tekstu Lepoglavsko čipkarstvo, objavljenom u 

Narodnim novinama 27. 8. 1917, zalaže se da Ženska udruga 
iz Zagreba, sporazumno s vladom, otvori podružnicu tj. Atelje 
za čipkarstvo u Lepoglavi i donosi naputke kako to ostvariti – 
Lepoglava treba postati hrvatski Brüssel! Ali njen prijedlog o 
Lepoglavi kao hrvatskom Bruxellesu proveden je doslovno 

57uvođenjem briseljske tehnike  – Čipkarska škola u Lepoglavi 
kakva je danas – sasvim je po mome receptu – ali – bez mojih 
čipaka. – To ne smeta... Hvala vlastima što su napokon 
prihvatile i izvele... a gđa Danica Brössler sasvim usvojila 
lozinku Lepoglava – hrvatski Brüssel. Ona radi na temelju 
nacionalne ljepote tj. Ornamentalno, a tehnički briseljskom 
tehnikom. Vrlo dobro – Samo neka nastavi dalje; jer Lepoglava 

58je zaista postala Hrvatski Brüssel.
Sanjala je o osnivanju Hrvatske čipkarske škole u 

Varaždinskim Toplicama, te je s tim ciljem od 1935. godine 
vodila osmišljenu propagandu. Između 1935. i 1940. godine 
Zlata Šufflay se dopisivala sa zagrebačkim nadbiskupom 
Alojzijem Stepincom. Od njega je dobila blagoslov i moralnu 
potporu za osnivanje čipkarske škole uz naputak da se obrati 
časnim sestrama Družbe Sv. Vinka radi dogovora o vođenju 
čipkarske škole. U pismu nadbiskupu od 24. ožujka 1940. 
godine Zlata Šufflay obrazlaže potrebu za osnivanjem 
čipkarske škole nacionalno-sakralnoga smjera u Varaždin-
skim Toplicama. Između ostaloga u pismu piše Čipkarske 
škole treba u prvom redu da koriste – hrvatskom narodu! 
Čipkarska škola u Varažd. Toplicama bit će škola: 
NACIONALNO SAKRALNA: ORNAMENTALNO I 
TEHNIČKI – ne samo za HRVATSKU – već i za čitavi 

59 BALKAN...  Zlata Šufflay je uspostavila suradnju s vrhovnom 
ravnateljicom, č.s. Rafaelom i zamjenicom vrhovne glavarice 
Družbe Sv. Vinka Paulskoga, č.s. Antonijom, od kojih je 
dobila obavijest da u Varaždinskim Toplicama otvara se 
čipkarska škola, za koju će ona izraditi upute za organizaciju i 
najnužniju opremu škole. Godine 1940. piše u Varaždinske 
Toplice tadašnjem predsjedniku HKD-a Napredak i svom 
bivšem učeniku, Josipu Čabrijanu o suglasnosti nadležnih 
crkvenih vlasti i časnih sestara milosrdnica za osnivanje i 
vođenje Hrvatske čipkarske škole u Varaždinskim Toplicama 
56B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 27-29.
57Lepoglavski čipkarski tečaj ponovno je osnovan 1930. godine, a 1936. godine osnovana 
je Banovinska čipkarska škola.
58Isto, 26, 27.
59B. Filipan, Stavovi i postavke Zlate pl. Šufflay o izradi crkvene čipke, 97.
60B. Filipan, Hrvatska narodna čipka u domu i na oltaru – djelovanje Zlate pl. Šufflay u 
Varaždinskim Toplicama i za njih, 29.

61 Isto, 29.
62B. A. Fotak, Čipka u samostanu sestara milosrdnica u Zagrebu, 74.
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Varaždinskim Toplicama, ali je tu silnu energiju na žalost, 
zaustavio Drugi svjetski rat.

Iz sačuvane arhivske građe i ostavštine Zlate Šufflay 
iščitava se njena borba za priznanje na području čipkarstva u 
kojem je djelovala i kao učiteljica, ali i kao umjetnica – 
dizajnerica originalnih nacrta za čipke, ali također se 
iščitavaju i društvene i ekonomske prilike u kojima je živjela. 

Zahvaljujući terenskim istraživanjima, kao i 
praćenju suvremene stručne literature, Zlata Šufflay ostavila 
nam je niz tekstova u kojima je napisala povijest lepoglavskog 
čipkarstva, te prikazala tadašnje stanje u hrvatskom 
čipkarstvu. Uz to bavila se i pisanjem tekstova religiozne 
tematike koje je objavljivala pod raznim pseudonimima, kao i 
beletrističkih zbirki pripovjedaka koje je objavila pod 
pseudonimom Ahmes Re. 

Neumorno je radila, unatoč lošem zdravlju, na 
obnavljanju čipkarskih tečajeva i otvaranju čipkarske škole u 

IZVORI

Hrvatski državni arhiv (HDA)

Fond: Ministarstvo narodne prosvjete NDH – personalije učitelja – Zlata Šufflay: kutija 568, serija II

Arhiv Muzeja za umjetnost i obrt (Arhiv MUO)

Personalni dosje Zlate Šufflay
Arhiv zbirke čipaka
Našastar iz 1913. i 1914. godine
Arhivski spisi iz 1913. godine
Arhivski spisi iz 1914. godine
Arhivski spisi iz 1919. godine
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Summary

There are only few titles in Croatian art history which treat 
applied art women artists – in particular when textile applied 
art is concerned. Lace is by definition a textile product linked 
to female handcrafting. Significant female creators who were 
fashioning textile, utility items, clothes and accessories also 
engaged in making designs for laces and/or in making laces. 
Zlata Sufflay was one of the first recognized creators of lace 
designs who also made laces. She was a woman of many gifts: 
teacher, lace designs creator – artist, lace maker, historian and 
theoretician of lace making, museologist and writer.
Zlata Sufflay was born in the village of Jesenje in Hrvatsko 
Zagorje region in 1873. She got her elementary education in 
the monastery of Ursuline nuns in Varaždin and in 1893 she 
graduated from the Teacher-training school led by Sisters of 
Mercy in Zagreb. 
She spent one year teaching in villages of Zagorje region, and 
then was reassigned to Lepoglava where she worked as teacher 
and head of lace making course from 1894 till 1897. Her lace-
making course followed given programmatic foundations and 
she was gradually introducing her own lace designs, which she 
called – laces by Zlata Sufflay.
After Lepoglava she was reassigned to Varaždinske Toplice 
where in the period from 1897 till 1913 she worked as teacher 
and head of the Professional lace making course. Since 
Varaždinske Toplice was a tourist resort, she organised 
making and selling of laces as a tourist souvenir. She often 
engaged in field researches focused on collecting information 
on traditional textile handcraft. However, due to her feeble 
health condition she moved to Zagreb, to the Museum of Arts 
and Crafts. After she left Varaždinske Toplice the lace-making 
course in that place came to an end. 
In November 1913 she began to work as curator of the textile 
collection in the Museum of Arts and Crafts. During her 
service in the Museum she both created designs for lace 
patterns and made laces after them. She then divided the lace 

patterns into nine maps. These works were results of her 
endeavours to establish common Croatian lace as creative 
assessment based on researches and interpretation of motifs 
and ornaments taken from the traditional textile handcraft. 
Besides Croatian laces, she used her own designs in making 
other South Slav and Balkan origin laces: Serbian, 
Macedonian and Albanian. Inspiration for these laces she 
found in historical researches of her brother Milan Sufflay 
and in folk songs, myths and legends. She worked in the 
Museum of Arts and Crafts until she retired in 1926.
During her service in the Museum she researched the 
Lepoglava lace making tradition and published series of 
articles on the subject. Her most significant publication is 
The Croatian Traditional Lace in Home and on the Altar 
(Hrvatska narodna čipka na domu i na oltaru) self-published 
in Vienna in 1918. The book offers a historical survey of 
development of Croatian lace as well as of Lepoglava lace 
making and advocates original Croatian lace making as an 
item which should find its place in every Croatian home and 
on every altar.
Significant part of her activities was dedicated to 
participations at many exhibitions in the country and 
abroad. The most important one was the Exposition 
Internationale des Art Decoratifs et Industriels Modernes held 
in Paris in 1925 where she was awarded silver medal for her 
lace A Fan.
During her retirement time she was most active in writing 
and publicising which allows for her opus to be divided into 
papers dealing with lace-making and those in the domain of 
religious and literary fiction titles, which she published 
under different pseudonyms. She was also engaged in 
establishing the Croatian Lace-Making School in Varaždinske 
Toplice. She almost succeeded in realization of her project 
but the World War II spoiled her plans.

OUR LACES – OUR JEWELS: ZLATA SUFFLAY AND 
THE BEGINNINGS OF ARTISTIC LACE DESIGN IN CROATIA

ANDREA KLOBUČAR*

Andrea Klobučar
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Апстракт: Анализа архитектуре породичне куће архи-
текте Богдана Несторовића – једне од најзначајнијих 
градитељских остварења из области стамбеног гради-
тељства међуратног Београда – представља покушај 
правилне атрибуције, али и адекватног вредновања 
архитектуре кућа београдских неимара. У раду је 
наглашен значај индивидуалистичке конотације аутора, 
усаглашене са владајућим конструктивним, функцио-
налним и естетским нормама владајуће епохе. Кућа 
Богдана Несторовића у том погледу намеће се истовре-
мено и као један од најадекватнијих модела у процесу 
ревалоризације специ-фичног типа архитектуре кућа 
београдских градитеља.

Кључне речи: Богдан Несторовић, Београд, породична 
кућа, архитектура.

Аутентична интерпретација куће, као утврђене индиви-
дуалне хабитационе целине ограничене сопственим 
законитостима, успоставља трајни атрибут у сфери 
људског егзистирања: то је место инверзивног кретања из 
којег човек креће и коме се враћа. Логика и трајност 
посвећеног места обједињује и синхронизује структуру 
целине и повезујућих елемената без којих би настала
емотивна празнина. Предвиђена као организам унапред 
осмишљених делатности, кућа потенцира моменат 
изолованог прегнућа и успоставља непосредну везу са 
урбаним ткивом из свог окружења. У еуритмији 
организованих места, планираних према индивидуалним 
потребама власника, кућа је трајни коегзистирајући 
елемент који се временски не дезинтегрише, већ, напро-
тив, успоставља вакуум историјских модификација 
друштвено-социолошког карактера које су прилагођене 
тренутним вредностима.

У формирању општег прегледа развоја архитек-
туре Београда у периоду између два светска рата, 
изградња породичних кућа и вила може се оправдано 
применити као адекватан образац за утврђивање интези-

 

 

Увод

тета јединственог модела дескрипције као директне 
последице егзогамије у процесу ауторског ограничавања. 
Осим општег развојa таквог типа куће у урбаном 
синопсису међуратног Београда, намеће се и питање 
адекватне експонибилности специфичне индивидуалне 
конотације у архитектури кућа београдских архитеката 
које су грађене током тог периода. Научна запажања о 
овом типу архитектуре, као и о степену њене ауторске 
индивидуализације у оквиру епохе, могу се објективно 
утврдити анализом појединачног модела, односно, куће. 

У том погледу, породична Вила Несторовић у 
1Београду , једна од последњих кућа архитеката изграђе-

них у међуратном Београду, намеће се као адекватан 
пример у изучавању степена интезитета индивидуалног 
манира у оквиру опште архитектонске градације времена 

 2у коме је настао. (сл. 1)

УДК 782.37(497.11) ; 72.071.1:929 Несторовић Б.

* Иван Р. Марковић, историчар уметности, Београд

1Срдачно се захваљујем госпођи Мари Несторовић - Цакић, кћерки Богдана и 
Добриле Несторовић, на изузетној подршци коју ми је пружила током 
прикупљања фототечке грађе као и на многобројним информацијама у вези 
изградње породичне виле Несторовић.
2Архитекта Богдан Несторовић је рођен 28. априла 1901. године у Београду као 
најстарије дете од оца Николе и мајке Ане. Након основне школе и три положена 
разреда гимназије у родном граду, Богдан је непосредно пред избијање Првог 
светског рата, 1914. године, отпутовао у Француску где је на лицеју у Ници 1919. 
године положио матуру. Непосредно након повратка у српску престоницу уписао 
се на Архитектонски одсек Техничког факултета у Београду на коме је дипломирао 
1923. године. Након краћег ангажмана у пројектантском бироу „Архитект”, код 
арх. Милана Секулића и арх. Драгише Брашована, Несторовић је, због 
неодложног позива, морао да оде на одслужење војног рока у Марибор. Одсуство 
ван струкe је надокнадио 1925. године краткотрајним радом у атељеу професора 
Дефраса (Defrasse) у Школи лепих уметности (École Nationale Supérieure des Beaux 
Arts) у Паризу. Већ током исте године Несторовић се вратио у Србију где је, под 
управом арх. проф. Бранка Таназевића, био ангажован на извођачким радовима за 
Југословенски павиљон на Међународној изложби декоративних уметности и 
дизајна у Паризу. После успешно окончаног ангажмана у Паризу, Несторовић је 
крајем 1925. године изабран за асистента волонтера, а годину дана касније за 
указног асистента на предмету Приватне и привредне грађевине на 
Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду. Просветној делатности 
Несторовић се посветио током 1927. године, када је положио државни испит за 
овлашћеног архитекту, а 1932. године постао је доцент на предметима 
Пројектовање приватних зграда и Наука о стиловима. Након Другог светског 
рада, Несторовић је 1950. године изабран за ванредног, а 1957. године и за 
редовног професора на предмету Пројектовање стамбених зграда. Од већине 
награда које је добио, посебно се истиче престижна Седмојулска награда за 
животно дело која му је уручена 1971. године када је отишао у пензију. Архитекта 
Богдан Несторовић је преминуо 28. децембра 1975. године у Београду. О архитекти 
Богдану Несторовићу видети: Универзитетски календар за школску 1927–1928. 
годину, Београд 1927; В. Марковић, Именик дипломираних инжењера и 
архитеката на Техничком факултету у Београду, Београд 1939; O. Minić, 
Nestorović Bogdan, Enciklopedija likovnih umjetnosti, t. 3, Zagreb 1954, 543; Isti, 
Nestorović Bogdan, Enciklopedija Jugoslavije, knj. 6, Zagreb 1965; Група аутора, Српска 
архитектура 1900–1970, каталог изложбе, Музеј савремене уметности, Београд 

ИВАН Р. МАРКОВИЋ*

ЕКСТЕНЗИЈА АУТЕНТИЧНОГ МОДЕЛА : ПОРОДИЧНА 
КУЋА АРХИТЕКТЕ БОГДАНА НЕСТОРОВИЋА У БЕОГРАДУ
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Историјат изградње куће

Архитектонски развој улице Кнеза Милоша у 
3 Београду може се пратити компаративно са доношењем 

Првог урбанистичког плана за уређење дела Врачара 
према Савинцу, који је израђен почетком четрдесетих 
година XIX века по пројекту словачког архитекте Франца 

4Јанкеа.  
Процес градитељске еманципације урбаног 

растера балканског Београда инициран је првенствено 
одлуком кнеза Милоша Обреновића да се уз пратећи ток 
Топчидерског друма, како је до 1872. године гласио назив 
данашње улице Кнеза Милоша, парцелише терен и 
насели виђенијим грађанима и члановима чиновничких 

5структура блиских власти.  Емулирана типолошка 

1972; Д. Ђ. Замоло, Професор архитекта Богдан Несторовић, Годишњак града 
Београда, бр. XXII, Београд 1975, 365–370; Д. Јанковић, Богдан Несторовић, 
Урбанизам Београда, бр. 34–35, Београд 1975, 44–45; Аноним, Умро архитекта 
Богдан Несторовић, Политика, 29. 12. 1975; З. Маневић, Богдан Несторовић 
(1901–1975), ИТ новине, Београд 9. 1. 1976; Исти, Појава модерне архитектуре у 
Србији, докторска дисертација одбрањена на Одељењу за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду 1979; Исти, Богдан Несторовић, 
Наши неимари, Изградња, бр. 5, Београд 1981, 53–57; Т. Premerl, Hrvatska moderna 
arhitektura između dva rata – nova tradicija, Zagreb 1990, 214; З. М. Јовановић, 
Александар Дероко, Београд 1991, 68–69; Група аутора, Високошколска настава 
архитектуре у Србији, 1846–1971, Београд 1996, 62; А. Кадијевић, Један век 
тражења националног стила у српској архитектури (средина XIX–XX века), 
Београд 1997; Група аутора, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, Београд 
1999, 137; Б. Костић, Ново гробље у Београду, Београд 1999; M. M. Костић, Успон 
Београда, т. 2, Београд 2000, 236; Р. С. Максић, Живот и дело архитекте Богдана 
Несторовића, магистарски рад одбрањен на Одељењу за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду 2000; Б. Вујовић, Београд у 
прошлости и садашњости, Београд 2003, 195, 313; V. Mitrović, Arhitekta Đorđe 
Tabaković, Novi Sad 2005, 5–7, 29; А. Кадијевић, Естетика архитектуре 
академизма (XI–XX век), Београд 2005; S. М. Bogunović, Arhitektonska enciklopedija 
Beograda XIX i XX veka, t. II, Beograd 2005, 1006–1012; И. Р. Марковић, Занатски дом 
у Београду арх. Богдана Несторовића, Годишњак града Београда, бр. LIII, Београд 
2006, 311–335.
3О развоју урбанистичке и архитектонске физиономије улице Кнеза Милоша у 
Београду видети у: Н. Зега, Неколико цртица из београдске прошлости, Београдске 
општинске новине, бр. 1–3, јануар-март 1937, 78; Ђ. Бањац, Како се изграђивао 
Београд, Београдске општинске новине 8. август 1939, 450; Исти, Како се 
изграђивао Београд, Београдске општинске новине, бр. 9, cепт. 1939, 529; Ж. П. 

Јовановић, Из старог Београда, Београд 1964, 154; Д. Радојевић, Београд и његове 
улице, Београд 1966, 202; Н. Несторовић, Грађевине и архитекти у Београду 
прошлог столећа, Београд 1972 (репринт из 1937), 72; Б. Којић, Друштвени услови 
развитка архитектонске струке у Београду 1920–1940. године, Београд 1979; М. 
Јовановић-Стојимировић, Силуете старог Београда, т. I, Београд 1987; М. Леко, 
Улице Београда : београдске улице и тргови 1872– 2003, Београд 2003, 211, 219, 245, 
303; S. М. Bogunović, n. d., t. I, 514–525.
4О архитекти Франц Јанкеу видети у: B. Maksimović, Urbanizam u Srbiji – Beograd, 
Beograd 1938, 81, 103; М. Коларић, Класицизам код Срба. Грађевинарство 2, 
Београд 1966, 33–35; Исти, Класицизам код срба. Грађевинарство 3, Београд 1966, 
268; Ж. Шкаламера, Прилог проучавању картографских извора за историју 
Београда XIX века, Годишњак града Београда, бр. XIV, Београд 1967, 182–183; Д. Ђ. 
Замоло, Први инжењери – Словаци и Чеси, Политика, 22. IX 1968; Иста, Зграда 
Државног савета у улици Народног фронта у Београду, Зборник Историјског 
музеја Србије, бр. 8–9, Београд 1972, 33-42; Ž. Škalamera, Planovi Beograda iz prve 
polovine XIX veka, Urbanizam Beograda, br. 26, Beograd 1974, 12; Lj. Nikić, Prilozi o 
strancima graditeljima u Beogradu sredinom XIX veka, Urbanizam Beograda, br. 40, 
Beograd 1977, 38–39; Д. Ђ. Замоло, Градитељи Београда 1815–1914, Београд 1981, 
52; Б. Вујовић, н. д., 197, 221; Т. Борић, Теразије : урбанистички и архитектонски 
развој, Београд 2004, 18-20; S. М. Bogunović, n. d., t. I, 514–515; Isto, t. II, 819–821; Д. 
Стојановић, Калдрма и асфалт : урбанизација и европеизација Београда 
1890–1914, Београд 2008, 27–28.
5Одлука кнеза Милоша Обреновића била је заснована на убрзаном насељавању 
овог дела Београда при чему су додељивани плацеви уз дирекну наредбу да се са 
изградњом мора одмах започети, јер би у супротном уследило одузимање права на 
предходно додељену грађевинску парцелу. То је истовремено представљао и 
једини услов власницима да сачувају имовинско право над додељеном парцелом.

 

Иван Р. Марковић
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1.

 Архитекта Богдан Несторовић на
    броду „Југославија”, 1935. 

 Architect Bogdan Nestorović aboard
    ship «Jugoslavija», 1935

2.

2.

 Породична вила Богдана и Добриле
    Несторoвић у Београду, 1934.    

 Family villa of Bogdan and Dobrila
    Nestorović in Belgrade, 1934

3.

3.

 Ситуација положаја виле Несторовић,
    ИАГБ: Ф–5-30-33

 Location of site of the villa Nestorović,
    IAGB: F-5-30-33
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6формирање данашњег изгледа ове улице.  У овом 
процесу, породична вила Богдана и Добриле Несторо-

7вић  била је изграђена као једна од последњих приватних 
8кућа, у улици Кнеза Милоша у правцу Топчидера.

Почетком 1933. године, Несторовић је прикупио
административну грађу, у складу са важећим грађевин-
ским нормама и регулативама, да би већ почетком априла 
исте године започео изградњу куће у улици Кнеза 

9Милоша бр. 69.  Иако су реализацију пратиле опструк-
ције власника суседне парцеле, Несторовић је, ипак, 
одржавао континуитет грађења куће која је завршена 

10 почетком августа 1934. године. (сл. 2)

Вила Несторовић је изграђена као блок зграда са 
сутереном, високим приземљем, првим спратом и 
мансардом. (сл. 3) Фасадни зидови, изведени од опеке, 
истовремено су и носећи елементи спратних конструк-
ција које су делимично изграђене од армираног бетона. 
Положај куће компоноване у слободном простору, 
омогућио је адекватно формирање четири слободне 
фасаде од којих је само главна, усмерена према улици 
Кнеза Милоша, декоративно решена. (сл. 4)

Трипартитна хоризонтална регулација прочеља 
наглашена је специфичним ликовним програмом 
декоративне фасадне пластике која у подвојеном 
квантитативном интезитету наглашава осовине етажа. 

 

 

Анализа структуре и композиција фасада  

адхезија објеката који су изграђени до краја XIX века у 
регулационој линији Топчидерског друма, упутила је 
сигуран и отворен сигнал за развој европске архитектуре 
у домаћем градском миљеу. Од уже периферне 
реинтегралне градске улице, Топчидерски друм се, уз 
лонгитутидално усмерену архитектонску регулацију, 
током наредних деценија претворио у важну саобраћај-
ницу која је спајала Топчидер са централним градским 
језгром. У даљем историјском развитку, током периода 
између два светска рата, експанзија изградње приватних 
кућа и вила у улици Кнеза Милоша, намењених станова-
њу више друштвене класе, утицала је највише на 
6Урбанистички развој улице Кнеза Милоша додатно је интезивиран након 
усвајања Грађевинског закона за варош Београд 1896. године. На прелазу XIX у XX 
век овај део Врачара остао је углавном изван реона предвиђеног за изградњу 
репрезентативних државних здања чија је изградња планирана углавном за ужу 
градску зону. У том правцу, адекватан положај улице Кнеза Милоша омогућио је 
убрзану изградњу приватних кућа и вила, чему је додатно допринео и тада 
актуелни Грађевински закон. У члану бр. 22 овог закона, било је прописано да се у 
Улици Милоша Великог подижу приватне куће и виле, али уз обавезу да се морају 
градити искључиво у правилној регулационој линији. Детаљније о овоме видети: 
Грађевински закон за варош Београд са изменама и допунама од 6. децембра 1898. 
године и 24. јануара 1901. године, у: Б. Којић, н. д., 28; S. М. Bogunović, n. d., t. I, 516.

7Добрила Несторовић, рођена Стефановић, рођена је крајем 1901. године у 
Београду. Основну школу и гимназију завршила је у родном граду где је упознала 
Богдана Несторовића са којим се венчала током 1924. године. У браку са 
Богданом, Добрила је имала две кћерке. Преминула је 1989. године у Београду. 
8Осим сопствене куће арх. Несторовић је пројектовао, такође, више од десет 
приватних кућа и вила на ужој територији Београда током периода између два 
светска рата. О овим објектима видети у: Р. С. Максић, Живот и дело архитекте 
Богдана Несторовића, магистарски рад одбрањен на Одељењу за историју 
уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 2000.
9Изградња виле Несторовић започета је 1. априла 1933. године, а завршена је 1. 
новембра 1934. године. На пројекту је учествовао већи број предузимача за 
различите радове. Видети: Технички фонд Историјског архива града Београда 
(даље ИАГБ) Ф–5-30-33.
10Приликом радова на широком откопу виле, Богдана и Добрилу Несторовић је 
тужила др Радмила Обреновић-Бацић, управница суседног плаца на броју 67, чији 
је власник био др Коста Јовановић. У оптужници, поднетој Грађевинском одбору 
Општине града Београда 18. јуна 1933. године, у пет тачака је наведено да је пар 
Несторовић нелегално започео изградњу куће, као и да радови на изградњи 
темеља угрожавају статичку стабилност објекта угрожене стране. Иако се због 
недостатка додатних информација не може са сигурношћу утврдити епилог спора 
ипак, може се оправдано претпоставити да је оптужба остала на локалном нивоу, 
без активнијег ангажовања правних законских мера, с обзиром на то да је до данас 
ситуација плана дворишта куће Несторовић остала неизмењена и у складу са 
изворним плановима. Видети: ИАГБ Ф–5-30-33.

ЕКСТЕНЗИЈА АУТЕНТИЧНОГ МОДЕЛА : ПОРОДИЧНА 
КУЋА АРХИТЕКТЕ БОГДАНА НЕСТОРОВИЋА У БЕОГРАДУ

4.
4.

 Главна фасада, ИАГБ: Ф–5-30-33
 Main elevation, IAGB:  F-5-30-33
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На средишњем делу фасаде сутерена, лоцирана су 
11двокрилна врата са два бочна прозорска отвора.  

Једноставно обликовани прозори ове етаже наглашени су 
масивним оквирима, изведеним од камених греда квад-

12 ратног пресека, и гвозденим заштитним решеткама.
Комплетна површина фасадне зоне сутерена, осим 
антепагментума прозора, покривена је плочама од 

13природног камена мркоцрвене нијансе.  Умерена 
рустификација сокла, обликованог као оростат, значајно 
доприноси визуелном утиску масивности и статичке 
стабилности објекта .

Хоризонтална осовина фенестрације пет про-
зорских отвора високог приземља, обједињена је 
ендогеним тракастим испустом који наглашава укупну 
висину ове етаже. Акцентовањем двослојног преклапања 
рустификованих површина мркоцрвених камених плоча 
и тамнијег валера окер боје малтерних површина 
испуста, успостављен је динамичан однос маса и 
површина у целини плитког декоративног фриза. Оквир 
тракасте конструкције прозора је наглашен непреки-
нутом, профилисаном гредом надпрозорника, односно, 
парапетних греда, док спољашње допрозорне греде, на 
сасвим бочним прозорским отворима ове етаже, 
затварају целину прозорског фриза. С обзиром на то да је 
правоугаони оквир, као обједињујући моменат декора-
тивног корпуса, истакнут изван равни фасадног платна, 
прозорски отвори високог приземља визуелно су 
утиснути тростепено у масу фасаде. Неповољну прена-
глашеност степеновања маса на овом делу фасаде 
анулирају зупчасти фризови који успостављају геомет-
ријски правилна и визуелно хармонизована улегања 
оквира прозора у зидну масу прочеља.

Димензије средишњег прозора високог при-

 
земља упадљиво су наглашеније од бочних отвора. 
Повећање висине је постигнуто спуштањем парапета 
овог прозора испод нивоа равни парапетних греда 
бочних прозорских отвора. Подпрозорник средишњег 
отвора је наглашен са две конзоле малих димензија и 
сведене обраде, док висинску разлику са парапетима 
бочних прозора надокнађују две камене конзоле у облику 
глава фантастичних бића. Зооморфна камена пластика 
истовремено фланкира декоративну заштитну ограду од 

14кованог гвожђа испред средишњег прозора. (сл. 5)
Две интерстицијалне нише, двостепено увучене 

у фасадну масу, успостављају двотактну регулацију 
прозорских отвора у приземљу, док истовремено 
наглашавају средишњи прозор, издвајајући га од бочних 
отвора, као доминанту овог дела фасаде. Прелаз верти-
калне у лучну форму ниша није остварен тренутно, већ је 
наглашен профилисаним испустом који дефинише и 
наглашава овај линеарни прелаз. Испод радијуса лукова 

  

11Према пројекту из 1933. године, прочеље у зони сутерена реализовано је са три 
једнако обликована правоугаона прозорска отвора ове етаже. То потврђује и 
фотографија настала непосредно након изградње куће, крајем октобра 1934. 
године. Данашња гломазна двокрилна врата, лоцирана на средишњем делу фасаде 
сутерена, представљају предмет накнадних интервенција на овом делу куће. С 
обзиром на то да је у потпуности поштована изворна концепција обликовања 
отвора ове етаже као и специфично формирање декоративног модела заштитних 
решетака, пренетог са осталих отвора исте етаже, приказана интервенција може се 
сасвим оправдано оценити као успешна.
12Гвоздене шипке квадратног пресека (firiket) успостављају вертикалне 
синусоидно обликоване филарете који у основној композицији пројектују 
прозрачну структуру елипсастих облика. Динамичан однос заштитних решетки, 
функционално-декоративног карактера, насупрот монолитности зиданих 
површина ограде успоставља позитиван визуелни ефекат, укидајући монотонију 
понављања.
13Осим глачаних плоча од мркоцрвеног камена, које покривају највећу површину, 
основица сокла је наглашена каменим квадерима рустичне обраде. Истакнути 
изван равни фасадног платна у правилном груписању по четири у саставу, осим 
елемента рустичности, квадери успостављају и визуелни ефекат пожељне 
гломазности основице објекта. Осим ових, све каменорезачке радове на кући 
изводила је фирма Евгенија Лавцевића. Види: ИАГБ Ф–5-30-33.

14Све гвожђарске радове извела је фирма Боривоја Палића из Београда. Види: 
ИАГБ Ф–5-30-33.

Иван Р. Марковић
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5.

 План основе приземља, ИАГБ: Ф–5-30-33
 Plan of the groundfloor base, IAGB:  F-5-30-33
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сведене обраде и квадратне профилације, носе 
једноставне камене конзоле у облику четвртине радијуса 
круга.

Принцип тракасте регулације и акцентовање 
полихромне естетизације осовине примењен је и на 
фенестрацији првог спрата. Средишњи прозор је 
истакнут специфичном двовисинском регулацијом 
парапета и заштитном оградом од кованог гвожђа, 

17обликованом на сличан начин као и на доњој етажи.  
Парапет је ослоњен на две конзоле које су, са фронталне 
стране, украшене плиткорељефном флоралном декора-

18цијом.  Висински прелаз средишњег прозора са бочним 
парапетним гредама успостављен је конзолама стилизо-
ваног профилисаног пресека. Слојевитом регулацијом 
камених плоча остварен је ефекат тростепеног утапања 
средишњег прозора у фасадну масу, при чему су чеоне 

истакнут је по један декоративни мотив кружног 
15облика.  Полихромне површине ниша успоставњене су 

прецизном обрадом камених плоча у окер и мркоцрвеној 
нијанси, при чему се открива намера аутора да овај 
фасадни појас приближи одређеном типу средњовек-
овног начина грађења у техници opus sectile. Посматрани 
у ширем контексту аутентичног пројектантског ангаж-
мана арх. Несторовића на разради пројекта прочеља 
сопствене куће, удвојени прозорски отвори, лоцирани 
бочно од средишњег прозора, обликовани су као 
проширене бифоре. Двостепена конкавна регулација 
ових прозора изведена је на исти начин као и на интер-
стицијалним нишама, осим што су надпрозорници 
„бифора” уједначени целовитим хоризонталним 

16гредама.  Подпрозорнике бочних прозорских отвора 
високог приземља, подцртане каменим испустима 

15У левој ниши је стилизована декорација са мотивом тросегментне јастучасте 
форме, док је на десној ниши мотив цвета, обликованог као полулопта. 
Утврђивање објективног порекла ових декоративних мотива није у потпуности 
сагледиво, првенствено због синтетичког приступа архитекте Несторовића у 
разради облика декоративне фасадне пластике.
16Сви прозорски отвори високог приземља изведени су двокрилно и са 
светларницима. Средишња линија споја два крила прозора са спољашње стране 
затворена је декоративном бордуром у облику тордираног ужета, која се испод 
светларника завршава капителом са минуциозно обрађеним ехинусом и 
абакусом. Фронтална површина хоризонталне парапетне греде светларника 
украшена је декоративном бордуром. Спој два крила светларника декоративно је 
обрађен на истом принципу као и доњи прозорски отвори. Столарске радове у 
кући извела је столарска фирма „Браћа Антоновић” из Панчева.
Види: ИАГБ Ф–5-30-33.

17Гвоздена конструкција заштитне ограде је изведена као правоугаони рам у 
ширини средишњег прозорског отвора првог спрата. Унутрашњост оквира је 
испуњена стилизованом декорацијом у облику мултипликованих мотива срца, 
који се понављају на три нивоа који одређује висину рама заштитне ограде.
18Непосредно испод парапетне греде прозора налази се по један бочни конзолни 
испуст чија је фронтална страна изведена на принципу декоративне профилације 
sima recta. Испод бордуре приказан је квадратни елемент са флоралним мотивом, 
листом крина, на фронталној страни. Посматрана у целини, конзолна декорација 
средишњег прозорског отвора на првом спрату представља директни одраз 
ауторових аспирација ка вредновању синтетичког израза и усмерених на 
смислену изведбу мање сагледивих елемената декоративне фасадне пластике.

ЕКСТЕНЗИЈА АУТЕНТИЧНОГ МОДЕЛА : ПОРОДИЧНА 
КУЋА АРХИТЕКТЕ БОГДАНА НЕСТОРОВИЋА У БЕОГРАДУ

6.
6.

 Тимпанон изнад средишњег прозора на првом спрату    
 Tympanum above the central window on the first floor 
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од ниша налази се по један прозорски отвор чији су 
надпрозорници истакнутији од профилисаних парапет-
них греда. Угаоне партије – између надпрозорних греда, 
са декоративно изведеном основицом у облику бордуре 
тордираног ужета и допрозорника – декоративно су 
обрађене, на исти начин као и на доњим етажама. Угаоне 
партије бочних прозорских отвора наглашене су 
истакнутим капителима, искључиво декоративне намене.

Завршетак кровне конструкције, у правцу улице, 
прикривен је истакнутом атиком, чију тежину визуелно 
преноси специфично конструисан поткровни венац. 
Комбинацијом назубљеног венца од опеке, ритмичног 
понављања стилизованих конзола вишестепене профи-
лације и конзолних испуста, профилисаних као sima 
reversa, Несторовић је остварио позитиван ефекат који је 

22у потпуности усаглашен са фасадном целином прочеља.
Као продужена интегрална целина фасадног 

платна прочеља, истичу се конструкције дворишне и 
гаражне капије. Иницијација масивности и умереног 
монументализма архаичних цитата је инволвирана на 
микро плану пројекта дворишне капије, лоциране лево од 
објекта. Доминантан габарит камених тесаника који 
формирају довратнике дворишне капије, преноси 
тежину сложене лучне конструкције надстрешнице 
изнад улаза. Стилизована флорална декорација испуњава 
фронталне и унутрашње површине масивних камених 
блокова који анулирају прелаз из вертикалне форме 
довратника у радијус лучног надвратника дворишне 

23капије.  Рундаментарни приступ у обликовању кон-
струкције зиданог лука капије, наглашеног фугнама, 

 

 

површине спољашњег оквира прозора обрађене на 
специфичан начин. Оштрину горњих углова декора-
тивно анулирају профилисани испусти који наглашавају 
бордуру тордираног ужета у основици надпрозорне 
греде. Изнад средишњег прозора формиран је лучни 
тимпанон, наглашен профилисаном архиволтом која се 

19на крајевима ослања на два капитела.  Површина 
тимпанона испуњена је зооморфном стилизованом 
декорацијом у високом рељефу са представом два 

20фантастична бића.  (сл. 6)
Бочно од средишњег прозора лоциране су две 

лучно засведене нише. Пројектоване у оси са онима на 
високом приземљу, интерстицијалне нише на првом 
спрату једностепено су утиснуте у фасадну масу прочеља, 
док је прелаз вертикалне у лучну форму делимично 
наглашенији. Као пандан стилизованим мотивима 
фасадне пластике интерстицијалних ниша на високом 
приземљу, декоративна обрада ниша на првом спрату 
изведена је декоративније. Испод лукова ниша, пројек-
тован је по један кружни медаљон, уоквирен декора-
тивном бордуром тордираног ужета, са представом 
зооморфне високорељефне фасадне пластике у облику 

21главе орла веома истакнуте изван равни фасаде.  Бочно 

19Стилизована флорална декорација у облику једноструких и троструких листова 
крина испуњава површине капитела према јасно утврђеном реду, који се понавља 
изнад свих прозорских отвора на првом спрату. 
20Анатомија заустављених покрета два фантастична бића прилагођена је 
хоризонталној основици тј. радијусу лука тимпанона. Мотив који додатно 
унапређује ефекат строге симетрије представља и фитоморфан облик декорације у 
облику синусоидне стабљике, која дели декоративну композицију на две једнаке 
целине и на врху се завршава полуцветом са три латице, прилагођене кривини 
радијуса испод темена лука тимпанона. Плиткорељефна декорација тимпанона 
приказује два идентично обрађена животињска тела са међусобно усаглашеним 
удовима који, посматрани у целини, формирају складну огледалску симетрију. 
Осим различито обликованих завршетака репова, посебну занимљивост 
представља декоративна обрада глава ових бића које су окренуте у супротним 
правцима. Усаглашена са препознатљивим обликом тела, глава бића са леве 
стране, сасвим извесно, припада грифону са главом орла и посебно наглашеним 
обликом кљуна. Иако је тело обрађено на готово идентичан начин, правилна 
атрибуција главе фантастичног бића са десне стране чини се сложенијом. 
Анализом типолошког модела анатомије појединачних делова главе, може се 
утврдити евентуално оријентално порекло овог бића са главом пса или змаја.
21Медаљони кружног облика фланкирани су декоративном бордуром у облику 
тордираног ужета. Површину медаљона испуњава по једна глава орла; главе су 
окренуте према композицији приказаној у тимпанону изнад средишњег 
прозорског отвора на првом спрату. Глава орла у медаљону изнад нише са леве 
стране значајно је оштећена у непознатом периоду. Средњи век потенцира мотив 
орла у зооморфном репертоару мотива. Посматрано кроз призму његовог 
значења и сврхе, мотив орла коришћен је у апотропејском контексту као 
заштитник од зла. Најчешће се користи као дуалистички симбол победе светлости 
над мрачним силама, доброг над злим. Међутим, у хришћанској иконографији 
орао се користио и у контекстима у којима је путем симбола требало приказати 
јеванђеоску поруку. Апарентна блискост декоративних елемената камене 
пластике на вили Несторовић, своје вероватно извориште је нашла у архитектури 
источног Јадрана. Међутим, од изузетне је важности не придавати и оригиналну 
концепцију у пренетом облику са аутентичних градитељских остварења на 
еклектизоване примере Несторовићеве куће.

22Комплетан пројекат екстеријера и ентеријера претрпео је током изградње, али и 
након реализације куће, веће измене. Једна од највећих разлика са оригиналним 
плановима очитује се у обради декоративне композиције главне фасаде. 
Фенестрација високог приземља је претрпела највеће интервенције. Са 
првобитних планова уклоњени су медаљони са декоративним четворолистима у 
интерстицијалним нишама и тимпанон изнад средишњег прозорског отвора, док 
су, такође, изостале конзоле специфичне обраде у облику птица које су замениле 
масивне троструке конзоле испод лука надстрешнице на дворишној капији. На 
првом спрату, уместо хоризонтално изведених завршетака интерстицијалних 
ниша пројектовани су лукови, мада према првобитном плану нису предвиђени ни 
медаљони са главама орлова. 
23Декорација у облику крина са волутама и детаљем стабљике наглашава 
унутрашње површине усмерене према пролазу дворишне капије. Обрада 
интрадоса капитела дворишне капије представља готово дирекно 
реинтерпретирање аутентичног мотива, приказаног на Фрањевачком клаустру у 
Дубровнику као и на волутен капителима из лапидаријума катедрале у Котору. 
Опширније о овоме видети у: В. Кораћ, Градитељска школа Поморја, Београд 
1965, сл. 59, 68.

Иван Р. Марковић
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етажа. Четири прозорска отвора сутерена су пројекто-
вана према функционалним потребама унутрашњег 
распореда, док је сокл у истој зони наглашен умереним 
оростатом, изведеним на исти начин као и на прочељу. 
Вертикална подела кубичног ризалита је успостављена 
осом прозорских отвора, лоцираном на средишњем делу 
истуреног фасадног платна. Лучно изведени прозорски 
отвор високог приземља је наткривен плитком, 
двосливном конструкцијом надстрешнице, покривене 
ћерпичем. Динамизам линеарне омниморфности до-
датно је истакнут једноставним, правоугаоним отвором 
прозора на првом спрату, изведеним у пратећој оси. На 
левој бочној страни ризалита, у зони високог приземља, 
лоцирана су три прозора, изразито сведених димензија, 
док је на десној бочној страни на првом спрату лоциран 
још један прозор мањих димензија.

Као посебну занимљивост у пројекту северо-
западне фасаде неопходно је истаћи наменски пројек-
товану угаону партију фасадног ризалита, усмерену 
према уличном тракту, изведену као улазни трем испод 
кога се степенишном рампом долази до главног портала 
куће. Трем је пројектован као отворена конструкција са 
приступном рампом из правца улице Кнеза Милоша и 
залученим отвором усмереним у правцу суседног објекта 
са десне стране виле Несторовић. Тиме је добијена 
складна композиција улазног портика са угаоним 

значајно је унапређен ансамблом декоративне камене 
24пластике.  Угаони прелаз између екстрадоса лука и 

интрадоса надстрешнице покривене ћерпичем анулиран 
је зупчастим фризом који је, такође, примењен у 
декоративном програму прозорских отвора високог 
приземља. Специфична естетска обрада плиткорељефне 
камене пластике је евидентирана и на фронталним 
површинама импост капитела који преносе тежину 

25 масивног лука надстрешнице на довратнике.
Крило дворишне капије је изведено од 

декоративно обликованих гвоздених шипки квадратног 
пресека, сличне обраде као и на заштитним решеткама 

26прозорских отвора прочеља у сутерену.  Са леве бочне 
стране дворишне капије формирана је зидана 
конструкција са једноставно обликованим квадратним 
отвором, лоцираним на средишњем делу зидане ограде 
која затвара ову страну дворишта. Отвор је наглашен 
антипагнетумом и затворен је гвозденим заштитним 

27решеткама.  Велика или гаражна капија пројектована је 
са десне бочне стране, такође као интегрални део 
конструкције прочеља куће. Оквир капије је изведен од 
хоризонталне архитравне греде која носи надстрешницу 
покривену ћерпичем и масивног стубца који, истовре-
мено, обележава границу са суседним објектом.

Декоративна обрада северозападне фасаде је 
изведена знатно сведеније од прочеља, првенствено због 
близине суседног објекта, али и ограниченог визуелног 
контакта са улицом. На обликовање волумена бочне 
фасаде непосредно је утицао пројекат ентеријера у овом 
делу објекта. (сл. 7) Средишњи део фасадног платна је 
пројектован као истакнути ризалит са десиметрисаним 
односом прозорских отвора према хоризонталној подели 

 

24Масивна конструкција лука надстрешнице покривене ћерпичем, ослања се на 
наглашене испусте у форми сведених импост капитела чије су фронталне стране, 
усмерене према улици Кнеза Милоша, обрађене у плиткорељефној стилизованој 
декорацији. Заниљиво је да преплетна декорација наглашава средишње мотиве 
капитела у облицима који се у правилном распореду јављају и на главној фасади. 
Наиме, кружни елемент у облику тростепеног испуста на левом импост капителу 
дворишне капије, јавља се и испод радијуса лука у левој интерстицијалној ниши у 
зони високог приземља прочеља. По истом принципу пренета је и декорација у 
облику отвореног цвета са десног импост капитела на десну нишу главне фасаде.
25Истакнута модулација тростепено изведених конзола је успостављена са три 
спољашње стране вертикалних носача надстрешнице, формирајући једну 
кохерентну целину као природни наставак на залучену форму надстрешнице која 
евоцира калкан сакралних грађевина средњовековне византијске архитектуре. 
26Посебну занимљивост представљају завршеци капије који су обликовани на исти 
начин као и на заштитној огради средишњег прозора високог приземља, са 
комбинованим спиралним мотивима, односно, декоративним мотивима срца на 
заштитној огради првог спрата. 
27Примарна намена отвора је да укине негативан ефекат гломазности и монотоније 
зидне површине овог дела ограде, са изледом тврђаве. Декоративна обрада 
заштитних решетки овог отвора реализована је на исти начин као и на дворишној 
капији.

ЕКСТЕНЗИЈА АУТЕНТИЧНОГ МОДЕЛА : ПОРОДИЧНА 
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7.
7.

 План основе првог спрата, ИАГБ: Ф–5-30-33
 Plan of the first floor base, IAGB:  F-5-30-33
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прилагођена је функционалним потребама и интимнијој 
атмосфери станара. Због вештачке денивелације терена 
иза куће, у паду према улици Кнеза Милоша, Несторовић 
је искористио висинску разлику на овом делу парцеле, 
пројектујући етажу високог приземља у нивоу са 
површином задњег дворишта. Тиме је остварена 
квалитетна веза са парковским простором који је 
конципиран по Несторовићевом пројекту. Средишњи 
део фасаде је истакнут пространим затвореним салоном, 
издигнутим изнад нивоа дворишног платоа у висини три 
степеника. Пројектована, истовремено и као зимска 
башта, ова просторија је затворена стакленим панелима 
великих димензија, који су заштићени масивним 

31гвозденим жалузинама. Равна бетонска кровна кон-
струкија салона је пројектована као балкон великих 
димензија, који је повезан са ентеријером куће преко 
двокрилних застакљених врата. Са десне бочне стране 
салона пројектована је оса прозорских отвора који се 
настављају на прозор сутерена испод прилазног 
степеништа према задњем дворишту. Са леве стране 
салона налази се задњи улаз који је обрађен сведеније, 
иако је задржао примарну архитектонику главног 
портала, при чему се понавља атика надстрешнице и 
специфична декорација заштитних решетки на стакленој 
испуни. У вертикалној оси овог улаза налазе се два 
прозорска отвора чија је функција да обезбеде довољно 
природне светлости на унутрашњем степеништу. На 
средишњем делу бочног простора фасаде, на половини 
висине лоциран је још један прозор од просторије на 
угаоној партији овог дела објекта. 

Суперпонирање маса и површина кубичног 
волумена југоисточне фасаде, усмерене према суседном 
објекту, чини овај део куће динамичним ехом 
унутрашњег просторног распореда, обликованог 
подједнако сведено као и на северозападној фасади, али 
са евидентно већим бројем прозорских отвора. У зони 
сокла пројектована су три прозорска отвора сутерена, од 
којих је најближи унутрашњем дворишту формиран у 
саставу гаражног простора. Дефиницију фасадне масе 
високог приземља и првог спрата наглашавају два 
ризалита који фланкирају средишњу осу прозорских 
отвора. (сл. 8)

ступцем који унапређује интезитет угаоног момента, 
истовремено делујући и као елементарни стожер у 
интеграцији куће са околним простором. Таваница 
прилазног трема је засведена као травеј са крстастим 

28сводом.  Аутентична конструкција главног портала Виле 
Несторовић представља несумњиво сумирање естетских 
запажања аутора, при чему је евидентно вођено рачуна и 
о морфолошкој уједначености целокупног архитектон-

29ског израза куће.
У целини естетских вредности угаоне партије 

ризалита северозападне фасаде, истиче се турикулисана 
конструкција на угаоном пољу кровне терасе, која је 
пројектована изнад главног улазног трема. Предвиђена 
као носећи елемент, угаона формација је изведена као 
октогонално стубасто постоље декоративног пинакла, 
изведеног од кованог гвожђа. Осим декоративне намене, 
делујући као апарентни опонент медиевистичких 
инхибиција аутора и власника куће, угаоно постоље, 
надвишено конструкцијом пинакла, имало је, истовре-
мено, функцију да визуелно нагласи угаону партију 
улазног трема, успостављајући равнотежу вертикалног 
стремљења са релативно хоризонтално орјентисаним 
габаритом куће.

Приступ задњем делу објекта је успостављен 
дужином десне или северозападне стране куће, форми-
ран као узани пролаз којим се ступа на масивно камено 
степениште које води на горњи плато дворишта. Услед 
висинске разлике терена, Несторовић је у северном углу 
куће пројектовао још један улаз у сутерен, као и 
једноставно обликован прозорски отвор на истој етажној 

30зони.  Задња фасада, усмерена према дворишту куће, 
28На месту пресека ребара крстастог свода, Несторовић је пројектовао 
декоративни канделабр, изведен од кованог гвожђа. Осим незнатних редукција, 
реализовани канделабр није значајније одступио од предходно понуђене верзије 
на оригиналним плановима куће.
29Главни портал је изведен од храстовине, са три квадратне стаклене испуне, 
регулисане у средишњој оси портала. Гранична линија између отвора и 
довратника наглашена је тордираним лезенама са капителима, који су украшени 
удвојеним волутама, и без база. Осим стаклених испуна на дрвеним површинама, 
портал је украшен и масивним ручно израђеним шаркама од кованог гвожђа које 
окивају бочне угаоне партије дрвених улазних врата и довратника. Осим окивања 
граничних партија портала, фронталне стране стаклених испуна затворене су 
заштитним решеткама у облику стилизованих четворолисних детелина. 
Трипартитна траверзирана декорација приказана је као јасна реминесценција на 
специфичан расклоп сложених преплетних композиција розета, које су се у 
мултипликованим издањима јављале првенствено на објектима сакралног 
карактера током читавог средњег века.
30Добијени простор, настао висинском регулацијом терена, подједнако ефикасно 
је искоришћен и на супротној страни објекта, у правцу аутопута. Као пандан 
масивном степеништу, на источном углу објекта пројектована је затворена 
гаража, предвиђена за смештај возила власника куће. Бочне стране гараже чине 
десни бочни зид Виле Несторовић и зидана ограда суседног објекта, док је 
армиранобетонска кровна конструкција формирана као плато сведених 
димензија и у нивоу са површином дворишног платоа.

31Према речима кћерке Богдана и Добриле Несторовића, Маре Несторовић-
Цакић, стаклени панели великих димензија, који затварају простор дворишне 
терасе или зимске баште, произведени су у иностранству, одакле су увезени током 
изградње куће. Као главни разлог за такав поступак, наводи се чињеница што у 
Југославији није било адекватних произвођача монолитних стаклених панела 
великих димензија које је захтевала висина овог простора. 

Иван Р. Марковић
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Уређење дворишта и баште

Вила Несторовић је изграђена на денивелисаном 
терену, при чему је добијена вештачка конфигурација 
парцеле са наглим једностепеним падом у правцу улице
Кнеза Милоша. Такав положај арх. Несторовић је 
искористио за пројектовање објекта са наглашеном 
хоризонталном екстензијом у правцу суседних објеката, 
задржавајући слободан дворишни простор иза куће. 
Отворени простор дворишта је денивелисан у два нивоа. 
Први, нижи ниво у равни са етажом високог приземља 
куће, формира испред задње фасаде пространи прилазни 
тракт који повезује бочне стране зидане ограде дворишта. 
У истом нивоу, на средишњем делу платоа је формирано 
кружно поље, неправилног облика, са конструкцијом 
бунара који истовремено представља лајтмотив декора-
тивног уређења дворишта. Изграђен на кружној основи 
од камених плоча, октогонални тамбур зденца је украшен 
тордираним пиластрима са базама и капителима. Звоно-
лика конструкција изнад бунара израђена је од кованог 
гвожђа. (сл. 9)

 

Леви бочни ризалит је изведен као монолитна 
структура, без отвора и декоративних интервенција. 
Усмерен према дворишном платоу, десни ризалит, 
сведенијих димензија, поседује прозорски отвор у облику 
капиталног слова Т, који је повезан са кухињским 

32простором, смештеним у источном углу куће.  Пројекат 
расклопа кровне конструкције је прилагођен еуритмији 
завршних партија различито позиционираних кубичних 
фасадних структура, висинских разлика осовинских 
испуста ризалита и просторног решења ентеријера 
мансардне. Такав однос унутрашњег плана завршних 
партија зиданог дела куће условио је динамично 
управљану интерсекцију у сталном смењивању косих и 
равних кровних површина. Различито позиционирани 
димњаци, такође, деловали су активно на процес 
обликовање пете фасаде при чему је вођено рачуна да се 
не наруши аутентична естетска конотација укупног 

33изгледа куће.  
32Површина ризалита претрпела је значајније измене када је уместо два формиран 
један прозорски отвор у облику слова Т, при чему није најјасније евидентирана 
функционална потреба за оваквим обликом. 
33Димњаци су завршени декоративним двосливним кровним конструкцијама, 
покривеним ћерпичем.

ЕКСТЕНЗИЈА АУТЕНТИЧНОГ МОДЕЛА : ПОРОДИЧНА 
КУЋА АРХИТЕКТЕ БОГДАНА НЕСТОРОВИЋА У БЕОГРАДУ

8.
8.

 Камена декорација главне фасаде
 Stone decoration of the main elevation

9.

9.

 Централна површина задњег дворишта са
    бунаром

 Central area of the backyard with the well
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Закључак

Формирана као дијалектички епитом унутар 
динамичног развоја архитектуре Београда током прве 
половине 20. века, Вила Несторовић је пројектована у 
складу са актуелним градитељским кретањима у 
престоници, уз апарентно изражене оригиналне 
конотације аутора. На овом месту, неопходно је указати 
на двосмерну проблематику изражену у односу аутора 
према делу, која се намеће и у случају архитекте и разраде 
пројекта сопствене куће. Типолошка анализа кућа 
архитеката у Београду, по својој стилској и морфолошкој 
структури, не заостаје битније од препознатљивог 
третмана осталих пројеката у сфери усмереног професи-
оналног деловања аутора. У том погледу, неопходно је 
истаћи да пројекти кућа београдских архитеката, које су 
изграђене током међуратног периода, првенствено у ужој 
градској зони, значајније не одступају од стилског израза 
владајуће епохе, док су оригиналне корелације уметни-
чког израза аутора, приказане изван оквира препозна-
тљивог, сведене на минимум. 

На тај начин поставља се питање о могућности 
уочавања предмета анализе, диференцијацији квалитета 
оригиналности и препознатљивости креативног израза 
унутар личног домена. Осим функције куће која је 
унапред индивидуализована, ограничена, затворена и 
прилагођена потребама власника и конструкције као 
најапарентнијег општег одраза епохе, декоративна 
обрада кућа архитеката чини се најадекватнијим 
показатељем слободније калкулације и јавне презента-
ције утицаја „личног” у пројектовању овог типа. Као 
издвојене естетске целине, куће београдских неимара 
неопходно је посматрати као индивидуалне уметничке 
манифесте материјализоване појавности, реализоване у 
складу са општим функционалним и конструктивним 
третманом. Међутим, то свакако не подвлачи и 
ултимативно значење објекта као нечег што више 
сугерише него што дефинише ликовни програм епохе у 
којој је настао. Напротив, усмерена индоктринација 
умереног ларпурлартистичког формализма, који исто-
времено представља и иницијацију естетике куће 
Несторовић, као еклектичког остварења, пониклог 
искључиво из личних афинитета аутора, открива ново 
својство архитектуре у кохерентном прожимању са 
традиционалном концепцијом. 

Као истакнути ерудита и врстан познавалац 
историјских стилова, арх. Несторовић је примарне 
деривате својих ликовних инхибиција уносио прева-

Конструкција другог или горњег нивоа двори-
шта, са основом у облику ћириличног слова П, изграђена 
је од масивних комада стена кречњачког порекла. 
Пратећи крајеви конструкције су пројектовани као 
степенишне рампе једноставног пресека, којима се ступа 
на бочне прилазне трасе, које се сустичу на задњој 
дворишној платформи, пројектованој као отворена 

34лођа.  Композиција отворене платформе, издужена у 
правцу суседних објеката, представља доминантан и 
свакако ефектан завршетак градитељског мобилијара 
дворишта. Са фронталне стране, затворена је са пет 
масивних стубова без базе и са декоративно обрађеним 
капителима еклектичког садржаја. Стубови носе дрвену 
кровну конструкцију лође, покривену ћерпичем. У 
средишњем делу лође доминира скулптура, изведена у 

35вештачком камену.
Анализом правца пејсажне архитектуре у 

парковском обликовању овог дела плаца, запажа се 
отворени синтетички приступ аутора надахнутог меди-
евистичким аспирацијама. Зато је неопходно приступити 
са дисциплинованом обазривошћу атрибуцији и 
дефинисању евентуалног порекла просторних целина и 
декоративних елемената камене пластике. 

Као последица накнадних интервенција, али и 
већине реконструкција већ током изградње куће, при 
чему се веома одступало од оригиналних планова, 
ентеријер Виле Несторовић није могуће у потпуности и 
на адекватан начин реконструисати на основу затеченог 

36стања.  Ипак, важно је напоменути да је просторни 
распоред енетеријера виле, арх. Несторовић пројектовао 
на највишем функционалном нивоу, при чему је 
комплетна унутрашност куће обезбеђивала неометану 
функционалну продуктивност и проточност.

34Између прилазних траса горњег платоа дворишта и бочних зидних површина 
ограде, са суседним објектима успостављене су земљане алеје са расадом. На тај 
начин је визуелно укинут ефекат гломазности малтерисаних површина и камених 
комада кречњака, а комплетан простор дворишта је додатно оплемењен 
вегетативним растињем.
35У архивској документацији нису пронађени подаци којим би се утврдило име 
аутора као и назив скулптуре. Изложена као тактилни експонат, израђена од исте 
врсте материјала од кога су изграђени капители стубова лође, може се оправдано 
претпоставити да је скулптура непознатог аутора постављена непосредно након 
изградње тог дворишног простора.
36Већ током изградње, пројекат ентеријера детаљно је измењен при чему су ове 
интервенције, првенствено у ентеријеру, само делимично забележене на 
оригиналним пројектним нацртима. 

Иван Р. Марковић
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сходно из архитектонске традиције источног Јадрана. 
При томе, неопходно је имати у виду и варирајући 
интезитет хибридног развоја изворних облика различи-
тих декоративних детаља и елемената камене фасадне 
пластике примењене на вили Несторовић. Изграђена у 
еклектичком маниру, са елементима источнојадранске и 
домаће, верникуларне архитектуре, Вила Несторовић 
евидентно се одваја од градитељских остварења друге 
фазе развоја српско-византијске архитектуре у нашој 
средини. За разлику од већине истакнутих и до данас 
препотенцираних примера „националног стила” у дома-
ћој архитектури, Вила Несторовић представља пример 
дијалектичког интимизма и нескривене емпатије њеног 
аутора. Осим усмерене ревалоризације аутентичног 
архитектонског вокабулара и маштовито модифико-
ваних цитата традиционалних решења средњовековне 
камене пластике, као примарног апликатора богатог 
ликовног програма фасадне декорације, архитекта 
Несторовић је пројектом своје куће установио ориги-
налну екстензију аутентичног модела медиевистичког 
порекла. Архитектонски украс у различитом контексту 
добија другачији смисао, па се у том погледу не може 
говорити подједнако о индоктринираном ларпурлар-
тистичком формализму у целокупном градитељском 
опусу арх. Несторовића, стога што је то најевидентније у 
делима која носе апарентне експликације првенствено 
према средњовековној фасадној пластици.

Иако је о градитељској делатности архитекте 
Богдана Несторовића прикупљен богат фонд научних 
запажања, презентованих током протеклих деценија 
првенствено у стручној периодици, породична Вила 
Несторовић у Београду остала је углавном на маргини 
досадашњих истраживања. Тиме је свакако учињен 
превид над објективним квалитетом овог објекта, док је 
стање у коме се кућа данас налази делимично резултат и 
њене неекспонираности у стручној, али и широј јавности. 
Неопходност адекватне заштите над породичном вилом 
Несторовић представља истовремено и однос према 
вредновању осталих објеката исте намене, које су 
истакнути архитекти градили током периода између два 
светска рата у Београду.
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Summary 

Belgrade architecture between the two World Wars was 
marked by building development of family houses and villas 
besides representative public objects. Architecture of family 
houses as designed by Belgrade architects represents specific 
typological models which excel among common more-than-
one family housing. Within the frame of the epoch and in 
accordance with their individual inhibitions, the architects 
designed their own houses according to their individual needs 
and manifestly insisted on recognizable marks they left on the 
type and intensity of the visual approach to the exterior 
mainly. One of the outstanding examples of this concept is the 
interesting architectural design of the family villa of the 
architect Bogdan Nestorović located on 69, Kneza Miloša 
Street. Save for the recognizable “Belgrade flats” type, the 
construction of the Nestorović home is not inferior to the 
construction framework of most of the houses built in 
Belgrade at the period. However it introduces no innovative 
characteristics into the original concept of a house. On the 
other hand, when the intensity of the aesthetic connotations of 
the localized facade elements in the exterior is concerned, the 
Nestorović house embodies the recognizable personal affinity 
of the architect as the author and owner of the space. Refined 
by facing brickwork as reminescence of their domestic 
medievistic origin the cubic setting of the Nestorović villa 

IVAN R. MARKOVIĆ*

EXTENSION OF AN AUTHENTIC MODEL : FAMILY HOUSE 
OF ARCHITECT BOGDAN NESTOROVIĆ

construction represents undoubtedly a contribution to its 
interesting visual effect but also to the visual perceptions of 
the author or commissioner. Using models from the 
authenthic vernacular architecture architect Nestorović 
proved himself once again a pronounced scholar having 
original plan for designig his own home. By exogamy of 
different forms of decoration consisting of minutely shaped 
motfis, placing details and elements within modern cubic 
form he accomplished harmony of proportions and 
combinations of mass and surface which are a recognizable 
mark of the Belgrade opus of the arhchitect. In his brilliant 
approach to designing his own space, Nestorović was led by 
his personal romantic views without noticeable reference to 
his previous building achievements. Although Nestorović had 
created more than ten private houses commissioned by 
different owners, he managed the original and unharmonized 
concepts for these objects mainly in order to satisfy diverse 
requests of the commissioners but also in the attempt to avoid 
monotony and unfavourable effects of serial production. 
When designing his own house Nestorović proved equally 
innovative and followed his personal and evident fascination 
with architectural stone plastic of the eastern Adriatic. Having 
been built as one of the last housing objects in Kneza Miloša 
Street in the eve of the World War II, villa Nestorović is in the 
same time an important model of inverted approach to the 
issue of permanent relation between the artist and his work.*Ivan R. Marković, Art Historian, Belgrade
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Апстракт: Три плаката за филмове Федерика 
Фелинија, који се чувају у збирци Одсека за савремену 
примењену уметност Музеја примењене уметности у 
Београду, представљају комуникацијe уметничких идеја 
изражених у филмовима чувеног италијанског редитеља. 
На свим плакатима примарна је представа односа између 
главних јунака појединог филма – насилничког мушког и 
траги-чног женског лика. Оваквом презентацијом 
ликова, посматрач се непосредно уводи у основне 
тематске оквире Фелинијевих филмова.

Кључне речи: филм, плакат, Федерико Фелини, 
Ђулијета Мазина, аутобиографија, садомазохизам, 
траума, прото поп-арт фигурација.

У збирци Одсека за савремену примењену 
уметност Музеја примењене уметности у Београду, у 
оквиру колекције плаката и графичког дизајна, у фундусу 
филмског плаката, од 40 плаката урађених за потребе 
промоције филмова италијанске производње на подручју 
СФРЈ, налазе се три плаката за игране филмове итали-
јанског режисера Федерика Фелинија (Federico Fellini, 
1920–1993): Улица (La Strada, година производње 1954), 
инв. број 6327; Кабиријине ноћи (Le Notti di Cabiria, 1957), 
инв. број 3715; и 8 ½ (1963), инв. број 5781. Филмови 
Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½ су једина три филма из 
целокупног Фелинијевог опуса која се налазе на листи 250 
најбољих филмова свих времена интернет странице 
www.imdb.com. За рад на овим филмовима и за филм 
Амаркорд (Amarcord, 1973), Фелини је добио награде 
„Оскар“ за најбољи страни филм, а „Оскар“-а за животно 
дело је добио 1993. године. Иако је од ова три филма, 
хронолошки први настао филм Улица, ипак је други по 
реду ушао у дистрибуцију у Југославији. Зато је у овом 
раду прво разматран плакат за филм Кабиријине ноћи, 
потом за Улицу и на крају за филм 8 ½.

Колекције и фундуси збирке Одсека за савремену 
примењену уметност „сукцесивно се богате путем 
поклона самих аутора или уступањем читавих колекција, 
као што се то догодило са колекцијом филмског плаката 
коју је Музеј примењене уметности добио од Народне 
библиотеке Србије у првој половини седме деценије 

1протеклог века.”  Сви плакати урађени за потребе 
промоције филмова Федерика Фелинија у Југославији на 
овај начин су стигли из Народне библиотеке Србије у 
Музеј примењене уметности. Од оснивања Одсека за 
савремену примењену уметност Музеја примењене 
уметности 1967. године, ови плакати се чувају у збирци 
овог Одсека.

У есеју Проблем значења у филму, Ролан Барт даје 
основе за семиолошку анализу филмова: „У неким 
филмским сликама постоји чисто интелектуална 
садржина. Осим своје сасвим емотивне и аргументативне 
снаге, ове слике теже и да нас упознају, да нас обавесте о 
нечему. Другим речима, неки елементи слике су праве 
поруке. Стога је порука, или знак, таква једна аналитичка 
стварност која све више преокупира савремено 
истраживање; на разне начине, разне дисциплине су за 
ово заинтересоване: кибернетика, логистика, психоана-
лиза, лингвистика и структурална етнологија; све ове 
науке, без сумње, теже да се споје у једну општу науку о 

2комуникацијама, у којој би значење била нова јединица.“  
Дакле, ова филмска порука је основа истраживања 
семиологије филмске слике, тј. Бартове науке о 
комуникацијама филмског медија. Ако претпоставимо да 
се путем филмског плаката a priori шаље бартовска 
порука филмског аутора, онда је филмски плакат почетни 
стадијум изучавања семиологије филмске слике. Стога, 
скуп знакова, означитеља и означеног на једном 
филмском плакату представља почетну поруку коју 
филмски аутор излаже у свом остварењу.

УДК 791:766(497.11) ; 791.633-051:929 Фелини Ф.

*Слободан Јовановић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, 
Београд

1М. Петровић-Раић, Одсек за савремену примењену уметност са збиркама, у: Музеј 
примењене уметности, Београд 2005, 197.
2Р. Барт, Проблем значења у филму, у: Теорија филма, Београд 1978, 416.
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Један од филмских режисера чије филмске слике 
су богате бартовским „чисто интелектуалним садржа-
јима“ је Федерико Фелини. Овакав приступ филмској 
слици, Фелини је неговао првенствено у својим раним 
филмовима, почев од филма Улица, преко Кабиријиних 
ноћи, Слатког живота (La Dolce Vita, 1960), закључно са 
филмом 8 ½. Филм 8 ½ је врхунац оваквог Фелинијевог 
приступа филмској слици. Плакат који је рађен за 
промоцију филма 8 ½ у Југославији на најбољи начин 
осликава радњу филма, карактер главног протагонисте и 
мушко-женске односе у филму. А управо ови односи су 
кључне поруке које је Фелини стварао у филмовима 
Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½: „Уметност и сексуалност 
могу бити аналогне активности, у оној мери у којој су обе 
пројекције маште и фантазама. То се вишеструко 
потврђује у чулној разради сексуалности у уметничким 
фимовима, где се сексуални знаци и њихова сложена, 
често и двосмислена значења, простиру на поље међу-

3људских односа и читаве културе.“  На свим плакатима 
рађеним за промоцију Фелинијевих филмова у 
Југославији доминантан је сексуално и родно амбива-
лентан положај мушкарца наспрам жене, као што је то 
случај и у поменутим филмовима. Зато је неопходно да се 
упоредо са описом и визуелном анализом плаката бавимо 
описом и анализом радње филмова.

Плакат за филм Кабиријине ноћи штампан је у 
Београдском графичком заводу 1958. године. У Музеју 
примењене уметности чува се од 1960. године. 
Инвентарски број плаката је 3715, број књиге уласка је 
2418. Плакат је фотографисан и број фототеке је С-828/ 

4 21444. Плакат је сигниран на левој ивици натписом 
„Мир/58“ (у овом тренутку није било могуће одредити 
чији је ово потпис, тј. атрибуирати плакат). Димензије 
плаката су 69 x 50 cm. Рађен је у вишебојној офсет штампи 
на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је била 
Македонија филм из Скопља. На плакату за Кабиријине 
ноћи приказане су две сцене из филма. На левој страни 
плаката је фигура жене у белом. Реч је о проститутки 
Марији Кабирији Чекарели, главном лику филма. Њену 
улогу тумачи италијанска глумица Ђулијета Мазина 
(Giulietta Masina), тадашња жена Федерика Фелинија. 
Текст на српском језику (латиница) садржи филмо-

Кабиријине ноћи
графске податке о филму. Текст на левој страни плаката: 

5„Ђулијета Масина,  најбоља женска улога, Кан 1957“, 
значи да је Мазина добила награду Златна палма за 
најбољу женску улогу на филмском фестивалу у Кану 1957. 
године. На десној страни плаката је приказан портрет 
Оскара Д'Онофрија, главне мушке роле из филма 
Кабиријине ноћи (игра га француски глумац Франсоа 
Перије / François Périer). У доњем делу плаката су 
исписани основни филмографски подаци: „Италијанско 
француска копродукција: Кабиријине ноћи (Notti di 
Cabiria); сценарио и режија: Федерико Фелини; 
производња: Дино де Лаурентис, Ле Филм Марсо; у гл. 
улогама: Ђулијета Масина, Франсоа Перије, Франка 
Марци, Амедео Назари; дистрибуција: Македонија филм, 
Скопље.“

По Барту, филм је уметност комуникације. На 
филмском плакату, та комуникација је директна, и 
пролазник у једном минуту може да се упозна са 

3М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, Психоанализа и филмска уметност, Београд 
1994, 46.
4Oзнакa „C” значи да су димензије фотографије 6 x 7 cm

5На плакату је погрешна транскрипција презимена италијанске глумице. 
Правилна транскрипција на српском језику је Ђулијета Мазина.

Слободан Јовановић

1.
 

1.

 Плакат за филм Кабиријине ноћи, 1958, 69 x 50
     cm, офсет штампа, МПУ инв. бр. 3715 

 Poster for the feature film Le Notti di Cabiria, 1958,
     69 x 50 cm, offset print, MAA Inv. No. 3715
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трагични завршетак филмске радње. Текст на плакату је 
урађен у црној, белој и црвеној боји, на жутој и белој 
позадини. Овом разнобојношћу текста и позадине 
привлачи се пажња пролазника, кога штампана реч уводи 
у визуелни садржај.

Изнад Кабирије је упаљен црвени фењер као 
симбол њене професије, а иза ње је насликана фасада 
зграде. Кабирија има беле сокне и црне сандале, а преко 
рамена је огрнула крзно: „Крзно често игра улогу фетиша 
у разним варијантама филмских сценарија. Оно храни 
еротске фантазије гледалаца, због могуће асоцијације на 
маљавост 'Венериног брега'. Сцена филмске диве, одевене 
у крзно, покреће асоцијацију на Захер-Мазохову 
бичевалачку Венеру, нагу испод крзна. То потврђује да се 
кожа – крзно инвестира и примарно вреднује као објект 
везивања и пре него што поприми вредност денотације 

7 сексуалног објекта.“ На плакату за филм Кабиријине 
ноћи, оваква представа главне јунакиње даје површну 
слику психологије главног лика, који страда због 
поверења које поклања непознатим мушкарцима. Ипак, 
овим се наговештава основна радња филма, па чак и 
трагичан завршетак Кабиријине драме.

Пошто је филм рађен у црно-белој техници, а 
аутор плаката је направио плаво-беле полутонове, није 
јасно које боје су Кабиријина хаљина и крзно. Исто се 
може рећи и за одећу Оскара који је представљен на 
десној страни плаката. Он је приказан у оделу, 
откопчаног горњег дугмета беле кошуље и са лабавом 
краватом. Није јасно које је боје кравата, а сако је 
вероватно црн. Дакле, Кабирија и Оскар су представљени 
у положајима из кадрова различитих сцена, али су 
заједничким третманом плаве боје спојени на плакату, 
као да је реч о једној сцени. Тиме се главни јунаци уводе у 
однос, који ће постати главни покретач драмске радње 
филма Кабиријине ноћи.

Положај Кабиријиног тела наговештава њену 
подређеност Оскару, а неуротична експресија његовог 
лица наговештава трагични расплет филма. Као и у сâмом 
филму, на плакату се спајају два основна психолошка 
порива – Ероса и Танатоса. Филмови Кабиријине ноћи, 
Улица и 8 ½ су визуелне метафоре о немогућности 
слободе главног женског лика, било да је Фелинијев 
поступак неорелистички, као у филму Улица, било да је 
надреалистички, као у филму 8 ½, било да је спој ова два 
поступка, као у филму Кабиријине ноћи. По Батају, 
„еротизам отвара пут ка смрти“, бар кад се ради о 

најбитнијим уметничким аспектима филма који траје 
дуже од једног сата. Морис Рикардс констатује да „ако 
плакат потиче од прокламације, он у извесној мери 
користи своју посебну магичну моћ – снагу штампане 
речи. Од самог проналаска штампе и необразовани и 
образована мањина сматрали су штампану реч нечим што 

6 поседује магичну моћ.” На плакату за филм Кабиријине 
ноћи, приметна је жеља дистрибутера филма да нагласи 
податак да је Ђулијета Мазина за овај филм добила 
награду Златна палма на филмском фестивалу у Кану, 
чиме се наглашава рекламни потенцијал плаката. Данас 
дистрибутери најчешће рекламирају филмове помоћу 
награде „Оскар“, годишње награде Америчке филмске 
академије. Иако су сва три Фелинијева филма добилa 
награду „Оскар“ за најбољи страни филм, а 8 ½ је добио 
„Оскар“-а и за костим, ниједан од ових плаката у 
колекцији Музеја примењене уметности не садржи те 
информације. Сва три филма су била дистрибуирана 
после церемоније доделе „Оскар“-а, али та награда није 
била довољно важна да би дистрибутер ставио податак о 
њој на плакате урађене за промоцију ових филмова у 
Југославији. 

Проститутка Кабирија је лик из првог Фелини-
јевог филма, Бели шеик (Lo Sceicco bianco, 1952), у којем је 
такође игра Ђулијета Мазина, а добила је име по главном 
лику првог италијанског филмског спектакла, Кабирија 
(Cabiria, 1914). У филму Кабиријине ноћи, Кабирија је 
наивна девојка која верује у „праву љубав”. Већ на почетку 
филма, један пријатељ је гура у реку и краде јој ташну, а на 
крају филма њен вереник Оскар је пљачка на сличан 
начин. Фелини је конципирао филм као скуп појединих 
епизода-метафора којима се описује Кабиријин ноћни 
живот, да би се тек на крају филма развила драмска радња 
са Оскаром. У оквиру Фелинијевог опуса, овај скуп 
неореалистичких и сновитих догађаја поставља 
Кабиријине ноћи на прелазно место између филмова 
Улица и 8 1/2. 

На плакату за Кабиријине ноћи није пред-
стављена јединствена сцена из филма, већ су приказани 
делови кадрова из две сцене филма. Леви кадар је део 
сцене са почетка филма, у парку у којем Кабирија нуди 
своје услуге, а приказан је део сцене када Кабирија диже 
сукњу. Десни кадар је део завршне сцене, у којој Оскар 
намерава да убије и опљачка Кабирију. Десни део 
Оскаровог лица је осветљен, док је леви део лица у сенци, 
чиме се наговештава филмски трилер и неизвесни и 

6М. Рикардс, Успон и пад плаката, Београд 1971, 8. 7М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 44.

ТРИ ПЛАКАТА ЗА ФИЛМОВЕ ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ



102

8еротизму тела као „насиљу над бићем партнера“.  Због 
немогућности слободе, у овим филмовима Танатос увек 
побеђује, а овај принцип је примењен и на плакатима за 
Фелинијеве филмове. Приказ конфликта ових порива 
главних ликова филмова је основна карактеристика и 
друга два плаката рађена за филмове Федерика Фелинија.

Плакат за филм Улица штампан је у Београдском 
графичком заводу 1962. године. У Музеју примењене 
уметности се чува од 1967. године. Инвентарски број 
плаката је 6327, број књиге уласка је 5727. Плакат је 
фотографисан и број фототеке је С-804 / 20961. Плакат 
није сигниран – аутор плаката је непознат. Димензије 
плаката су 71 x 49,8 cm. Рађен је у вишебојној офсет 
штампи на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је 
била Зета филм, Будва. На плакату су приказане фигуре 
кловна Ђелсомине (игра је Ђулијета Мазина), снагатора 
Зампана (игра га амерички глумац Ентони Квин / 
Anthony Quinn) и кловна на магарцу, Ил Мато („Лудак”, 
игра га амерички глумац Ричард Бејзхарт / Richard 
Basehart). Текст при дну плаката је на српском језику 
(латиница) и садржи филмографске податке о филму: 
„Италијански филм: Улица (La Strada); Антони Квин, 
Ђулијета Масина, Ричард Бејсхарт; производња: Понти – 
Де Лаурентис; режија: Федерико Фелини; дистрибуција: 

9Зета филм, Будва.”
Филм Улица представља причу о Зампану и 

Ђелсомини, путујућем уличном забављачу и његовој 
асистенткињи. У уличној представи, Ђелсомина је 
комичан лик, па је представљена на плакату са 
специфичнoм мимиком лица Ђулијете Мазине, а 
насупрот њој, снагатор Зампано нема смисла за хумор. 
Они долазе у Рим и раде у циркусу Жирафа, где Ил Мато 
изазива Зампана, после чега овај други иде у затвор. Кад 
изађе, он случајно убија Ил Мата, што погубно утиче на 
Ђелсомину, која полуди и на крају умире, а Зампано 
остаје сам. Као што је већ напоменуто, филм Улица је 
неореалистичка метафора бекства од слободе. Управо 
зато Ђелсомина не напушта Зампана, иако је он 
психолошки и сексуално малтретира: „Активна улога у 
сексуалним односима класично припада мушком полу, а 
пасивна женском, све до крајности овог биолошки 

10утемељеног стереотипа.“

Улица

Плакат приказује троје главних јунака филма у 
атмосфери уличног циркуса. Ни на овом плакату није 
представљена јединствена сцена из филма, већ су детаљи 
две сцене спојени у једну представу. У горњој половини 
плаката приказана је сцена са Зампаном и Ђелсомином. 
То је типична сцена филма, где њих двоје изводе уличну 
представу. У доњем левом делу плаката је приказан Ил 
Мато који јаше на магарцу током циркуске представе у 
Риму, иако је на плакату приказан екстеријер. Плакат за 
филм Улица је естетски сличан плакату за филм 
Кабиријине ноћи. Две сцене са три лика су спојене, а 
нагласак је на комичном аспекту Ђелсомининог и Ил 
Матовог лика, наспрам грубе снаге Зампана. У 
аутобиографији Направити филм, Фелини пише; „Када 
сам почео да радим Улицу имао сам само неко неодређено 
осећање филма, неку површну скицу са нотом нејасне 
меланхолије, осећај кривице који се ширио као сенка: 
неодређен и мучан, саздан од сећања и слутњи. Прича је 

8O овоме видети у: Ж. Батај, Еротизам, Београд 1980, 21, 29.
9На плакату је погрешна транскрипција имена, тј. презимена америчких глумаца. 

Правилна транскрипција на српском језику је Ентони Квин и Ричард Бејзхарт.
10М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 37.

Слободан Јовановић
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 Плакат за филм Улица, 1962, 71 x 49,8 cm, офсет
     штампа, МПУ инв. бр. 6327 

 Poster for the film La Strada, 1962, 71 x 49.8 cm,
     offset print, MAA Inv. No. 6327
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очараност природом приче, дијерезе, синтагме и 
разумљивости одређене културе склоњене у неколицину 
дисконтинуираних симбола које људи 'изричу' под 

12заштитом своје живе бесједе.“

Плакат за филм 8 ½ штампан је у загребачкој 
Југословенској штампи 1965. године (у доњем левом углу 
плаката је отиснут њихов лого). У Музеју примењене 
уметности се чува од 1966. године. Инвентарски број 
плаката је 5781, број књиге уласка је 4989. Плакат је 
фотографисан и број фототеке је С-805 / 21066. Плакат 
није сигниран – аутор плаката је непознат. Димензије 
плаката су 70 x 48,5 cm. Рађен је у једнобојној офсет 
штампи на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је 
била Croatia film из Загреба. У првом плану плаката, 
приказана је фигура глумице Клаудије (игра је 

8 ½

настала врло лако: ликови су се појављивали спонтано, 
искрсавали су један за другим, као да је филм већ био 
одавно готов и само је чекао тренутак да буде поново 
откривен. Шта је то што ми је помогло да га поново 

11нађем? Верујем, пре свега, Ђулијета.“
На плакату су веома нејасно скициране 

шаренолике личности Зампана, Ђелсомине и Ил Мата. 
Ова карикатуралност је посебно видљива на лику Ил 
Мата, где је тешко уочити да је реч о америчком глумцу 
Ричарду Бејзхарту. Два кадра из различитих сцена филма 
су спојена, а леви део плаката приказује Ил Мата како 
свира на мини виолини, јашући на магарцу. Реч је о 
кључној сцени филма, када после акробатске тачке у 
циркусу Жирафа у Риму, Ил Мато задиркује Зампана, а 
овај сукоб ће се на крају завршити трагично. Други кадар 
представљен на плакату је сцена уличног перформанса, 
коју изводи Зампано, а најављује га Ђелсомина, обучена и 
нашминкана као кловн. Зампано показује ланац, који ће 
недуго затим раскомадати ширењем груди, а Ђелсомина, 
уз култни широки осмех Ђулијете Мазине, лупа у добош и 
најављује тачку.

Иако је Улица црно-бели филм, аутор овог 
плаката нам нуди више информација о одећи главних 
јунака од аутора плаката за филм Кабиријине ноћи. 
Зампано има црни стезник на стомаку, црвене стезнице 
са белим тачкама на рукама и пругасте црвено-црне 
панталоне. Ђелсомина има белу мајицу са хоризонтал-
ним наранџастим пругама. Преко мајице има огрнут 
зелени плашт. На јарко жутој коси има црни цилиндар. 
Ил Мато јаше на магарцу којем је стављен сламнати 
шешир на главу. Ил Мато има беле панталоне са црвеним 
хоризонталним пругама, црну мајицу, плави сако, а на 
црвеној коси има бели шешир са црном поставом. На 
леђа сакоа су пришивена „анђеоска крила”, део комичног 
аспекта акробатско-кловновске тачке коју изводи. У 
позадини главне сцене је приказан отворени простор, 
који повезује сва три лика у јединствену драмску радњу, 
иако се сцена са Ил Матом дешава у ентеријеру. Текст је 
исписан црном, црвеном и жутом бојом на белој и 
шареној позадини. Комплементарне боје су коришћене 
на плакату, као да је основни циљ био да се апстрактним 
шаренилом привуче пажња пролазника са веће 
удаљености. Овај поступак је истоветан жељи главних 
ликова филма да привуку пролазнике, да виде њихово 
циркуско умеће: „Сва дјела масовне комуникације преко 
различитих и различито успјелих дијалектика, спрежу 

 

11Федерико Фелини, Направити филм, Београд 1991, 49. 12Р. Барт, Реторика слике, у: Пластички знак, Ријека 1981, 82.

ТРИ ПЛАКАТА ЗА ФИЛМОВЕ ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

3.

3.

 Плакат за филм 8 ½, 1965, 70 x 48,5 cm, офсет
     штампа, МПУ инв. бр. 5781

 Poster for the film 8 ½ , 1965, 70 x 48.5 cm, offset
     print, MAA Inv. No. 5781
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која глуми лик Клаудије, потенцијалне главне глумице 
Гвидовог филма, део је сцене сновиђења које опседа 
Гвида на почетку филма: „Женски егзибиционизам 
налази повлашћено средство изражавања у филмовима 
свих епоха. Значење сексуалне разлике, истицано у вези 
са заводничком улогом жене, достигло је свој врхунац у 

14фетишизацији жена.“
Плакат указује на чињеницу да филм 8 ½ поседује 

одређене карактеристике Фелинијевог ауторског печата, 
неуобичајене за остатак тадашње филмске продукције. 
Надреалистички спој главних јунака Гвида и Клаудије 
наговештава сексуално и психолошки перверзан однос 
Ероса и Танатоса, где на крају негативни психолошки 
порив преовлађује. Приказом дела сцене у којем Гвидо 
замахује бичем, потенцира се садистички однос главног 
јунака према женама у његовом животу: „Човеково 
психосексуално сазревање никад није довршено. 
Сексуалне фантазије се визуализују у филмовима 
фикције и привлаче велики број гледалаца. То надмоћно 

15 приказују филмови Федерика Фелинија.“ Лик Клаудије 
представља фантазам главног јунака у првом делу филма 
– појављује се само два пута без дијалога; тек при крају 
филма добија драмску улогу. С друге стране, меланхо-
личан положај тела и израз лица Клаудије наговештавају 
рањивост женских ликова у филму 8 ½. Спајањем 
Клаудије и Гвида у јединствен садомазохистички однос, 
аутор плаката успева да дефинише односе главних јунака 
филма. Као у Кабиријиним ноћима и у Улици, плакат за 
филм 8 ½ спаја два лика иако у филму они нису у овим 
позама, костимима и сценографији у истом кадру. Тиме је 
видљива жеља аутора плаката да успостави драматичан 
однос ова два лика, и тиме наговести радњу која има 
садомазохистички или трагично-романтични заплет. 

Украс на словима на плакату за филм 8 ½ је исти 
као на уводној шпици филма. Флорални мотиви спајају 
ониричност филма са жељом дистрибутера филма и 
аутора плаката да се додели „магична моћ” штампаној 
речи. Плакат је, као и филм, урађен црно-бело, тј. у једној 
боји, тако да нема колористичких двоумљења као код 
плаката за Кабиријине ноћи. Ликови приказани на 
плакату за 8 ½ не емитују своје емоције и не наговештавају 
радњу филма, као што је то приказано на плакатима за 
филмове Улица и Кабиријине ноћи. На десној страни 
плаката, Клаудија Кардинале је представљена у пози коју 
глумица Клаудија, лик из филма, заузима у једној од сцена 

италијанско-тунижанска глумица Клаудија Кардинале / 
Claudia Cardinale), а у другом плану је део сцене у којој 
филмски режисер Гвидо Анселми (игра га италијански 
глумац Марчело Мастројани / Marcello Mastroianni) 
замахује бичем. Текст на хрватском језику (латиница) је 
смештен изнад и испод ове представе, а садржи 
филмографске податке о филму 8 ½. Текст при врху 
плаката: „režija: Federico Fellini; 8 ½“; текст при дну 
плаката: „U glavnim ulogama: Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale, Anouk Aimee, Sandra Milo; Croatia film, 
Zagreb“.

Филм 8 ½ је скоро сваке године проглашаван за 
13један од најбољих филмова свих времена.  Уз Трифоов 

филм Америчка ноћ (La Nuit americaine, 1973) сматра се за 
најбољи филм који приказује процес (не)настанка филма. 
Филм 8 ½ је полуаутобиографски и представља 
Фелинијеву жељу да забележи тренутке „редитељске 
блокаде” током снимања филма. Назив филма 8 ½ потиче 
од броја филмова које је Фелини до тада снимио – шест 
дугометражних, два кратка и један у којем је био ко-
режисер. У овом надреалистичком сновиђењу често је 
спајање алтернативних радњи и временских токова. 
Главни лик филма 8 ½ је режисер Гвидо Анселми, кога 
тумачи Мастројани, тј. Фелинијев алтерего у филму. По 
препоруци лекара, Гвидо иде у бању да оздрави, али тамо 
среће људе који хоће да играју у његовом новом филму 
или им треба нека друга услуга. У бањи, али и у Гвидовим 
сновима и сновиђењима, појављују се скоро све жене из 
његовог живота, од мајке до љубавница и жене Карле 
(игра је Анук Еме / Anouk Aimée). На крају, Гвидо одлази 
на место снимања филма, али одустаје од снимања и цела 
сценографија се размонтира. 

Као на плакатима за филмове Кабиријине ноћи и 
Улица, и на плакату за филм 8 ½ су представљени кадрови 
из две сцене филма. У левом кадру, у сцени са бичем се не 
појављује Клаудија, а Гвидо замахује ка докторанткињи 
филозофије Глорији Морин (игра је Барбара Стил / 
Barbara Steele, култна хероина италијанског раног хорор 
филма). Реч је о сцени у којој Гвида опседају све жене 
његовог живота у једном турском купатилу. Да би их се 
отарасио, он узима бич и замахује према Глорији Морин. 
Ова радња је метафора сваке везе у коју се упушта Гвидо, 
који на сличан начин „третира” и остале жене које се 
појављују у филму. Десни кадар, са Клаудијом Кардинале 

13На позив британског филмског часописа Sight And Sound 2002. године, 
најзначајнији редитељи данашњице су изабрали 8 ½ за трећи најбољи филм 
свих времена. Више о овоме видети на интернет страници: 
www.bfi.org.uk/sightandsound/topten/poll/directors.html

14Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 31.
15Исто, 35.

Слободан Јовановић
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завршници филма је под још већим утицајима 
дисторзивних сила, а он изгледа као да ће прво да убије 
Кабирију па себе. На плакату за филм 8 ½, однос ликова 
нагиње садомазохизму, у којем је садиста Гвидо 
представљен као минијатура над којом се надвија 
(мајчинска) фигура Клаудије. Гвидо замахује бичем, али 
тај покрет не изазива Клаудијину реакцију. На плакату, 
она је симбол Гвидовог односа са женама, недодирљиви 
фантазам који само „постоји” у филмској сцени. Гвидо 
неће успети да заврши филм у којем је требало да игра 
Клаудија. Управо овај однос Ероса и Танатоса се 
појављује на плакату, а аутор плаката надреалистичким 
колажним спајањем кадрова две сцене потенцира 
сексуално и родно амбивалентне ставове аутора филма, 
Федерика Фелинија.

На плакату за филм Улица успоставља се 
поданички однос Ђелсомине према Зампану. Овај однос 
је кључан за радњу филма и једини је разлог зашто 
Ђелсомина не успева да се ослободи његовог садистичког 
господарења. На плакату је Ђелсомина представљена као 
весела добошарка, али је у Зампановој појави приметан 
садистички однос који и у филму има према Ђелсомини и 
Ил Мату. Зампано је приказан у другом плану, све их 
наткриљује, а чини се да ће да их здроби, заједно са 
ланцем. Сузбијањем Ероса, тј. негирањем уобичајеног 
сексуалног и романтичног односа са Ђелсомином, 
Зампано је под утицајем негативног психолошког 
порива, који на крају побеђује. У сва три плаката, 
првенствено позиционирањем главних ликова, успоста-
вљен је однос газда-слушкиња. Овај однос уједно је и 
једна од главних особина раних Фелинијевих филмова и 
најбоље је изнет у ставу Милице Мартиновић и Жарка 
Мартиновића у књизи Психоанализа и филмска 
уметност: „Дихотомија какву намеће улога природне и 
културне селекције можда се најбоље сажима у питању: у 
којој мери су сексуални знаци проистекли из 'гена', а у 
којој из 'мема' (тј. оног што је у вези са памћењем)? Прво у 
моди одевања, пренетој на филм и друге области, ово се 
огледа у менама вредновања женских и мушких 

19сексуалних знакова.“
Као и плакат за Кабиријине ноћи, плакат за филм 

Улица је урађен у духу прото поп-арт фигурације. Реч је о 
неосвешћеном поп-арту, који је пренесен из холивудских 
узора филмских плаката после Другог светског рата. У 
београдској новој фигурацији шездесетих година 
прошлог века, како наводи Лидија Мереник, „дело је 

у првом делу филма, када не изговара ниједну реплику. 
Положај Клаудије наспрам Гвида је заштитнички, као да 
га сажаљева. Она левом руком држи десно раме, у 
положају потпуне немоћи над Гвидовим поступцима. 
Клаудија у неглижеу је фантазам који симболизује 
меланхолију и отуђеност главног јунака филма од свих 
људи који га окружују: „Као врх леденог брега, сузбијена 
сећања, која су истиснута у свесном стању, избијају на 
површину и појављују се на месту где, на пола пута до 
јасноће свесног стања, представе из унутрашњег добијају 

16приступ – у сновима” . Код трауматских доживљаја, 
прави доживљаји се „понављају у сновима или у будном 
стању, муче појединца са сећањима, суочавајући га са 
емоцијама које не могу бити интегрисане у склоп емоција 
и помирити појединца са прошлошћу. Траума је догађај 
који је изван равни његових доживљаја и емоција, па се не 

17може разумети и свесно процесуирати.”  Иако је на 
плакату за 8 ½ овај трауматски однос највише уочљив, он 
је видљив и на друга два плаката, као и у свим 
Фелинијевим филмовима који су овде представљени.

Три плаката направљена за потребе промоције 
филмова 8 ½, Кабиријине ноћи и Улица у Југославији 
могли би да илуструју ставове Сузан Зонтаг о функцији 
плаката: „Плакати нису само јавне обавести, ... плакат, за 
разлику од јавних обавести, претпоставља модеран 
концепт јавности, у коме су чланови друштва 
дефинисани првенствено као посматрачи и потрошачи. 
Јавна обавест има за циљ да обавести или нареди. Сврха 
плаката је да заведе, подстакне, прода, образује, убеди, 
апелује. Док јавна обавест информише заинтересоване 
или будне грађане, плакат се намеће онима који би иначе 

18прошли крај њега не приметивши га...”  Спој порива 
Ероса и Танатоса на филмским плакатима на драстичан 
начин привлачи пажњу пролазника. Плакати за филмове 
Кабиријине ноћи и 8 ½ функционишу на односу ових 
психолошких принципа, тј. приметна је жеља аутора 
плаката да успостави однос Ерос-Танатос између два 
главна лика. На плакату за Кабиријине ноћи, Ђелсомина 
се подмеће Оскару, не слутивши да су његове намере 
усмерене ка њеним финансијама, а не ка телесним 
задовољствима. У сâмом филму, Оскарово лице у 

Газда и слушкиња

16A. Stief i G. Matt, Art & Wound, On the Aesthetics of Dream and Trauma, каталог 
изложбе (Dream and Trauma, Kunstalle Wien i MUMOK), Wien 2007, 19.
17Исто, 21.
18Сузан Зонтаг, наведено у: M. Рикардс, Успон и пад плаката, Београд 1971, 4. 19М. Mартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 31.
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плакат за филм 8 ½ је јединствено уметничко дело које 
концизно дочарава Фелинијеву тежњу да представи 
комплексност односа које овај филмски режисер има 
према женама у свом животу. Посматрани као једна 
целина, ови плакати су средство комуникације односа 
редитељ-медиј-публика, при чему се идеја редитеља 
представља у две графичке димензије. Као што у 
филмовима Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½ можемо видети 
моделе представљања мушко-женских односа тог 
времена, на плакатама за те филмове можемо видети 
актуелну рецепцију тих модела у нашој средини. 
Фелинијеви филмови су у то време били веома гледани, а 
део тог успеха се може приписати и ауторима плаката 
који су графички пренели идеје и поруке његових 
филмова на хартију. 

могло да се понавља и тако постане затворен модел који 
је, изашавши путем рециклаже из процеса еволуције дела, 

20остао на позицији ни естетска ствар – ни декорација.”  
Ово је омогућило стварање 'поп' уметности или 
сликарства поп знака, израслог „на бојном пољу 
популарне културе с једне стране, и одбацивања модела 
париске школе, с друге стране, на критичкој ревизији 
специфично југословенске ситуације, то јест модернизма 

21'социјалистичког естетизма'”.  У време појаве нове 
фигурације, Фелинијев филм Слатки живот је био један 
од најгледанијих филмова у Београду. Зато се може 
претпоставити да су плакати за Кабиријине ноћи и Улицу 
један од могућег узора за уметнике нове фигурације. 

Док су плакати за филмове Улица и Кабиријине 
ноћи настали под утицајем холивудске продукције, 

20Л. Мереник, Иконе модерног доба, у: Београд шездесетих година XX века, Београд 
2003, 144.
21Исто, 148.
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Summary

Within its collection of posters and graphic design works, in 
the fund of feature films posters the Contemporary Applied 
Art Department of the Museum of Applied Art in Belgrade 
houses three posters designed for feature films of Federico 
Fellini (1920-1993): La Strada (1954), Inv. No. 6327; Le Notti 
di Cabiria (1957), Inv. No. 3715; and 8 ½ (1963), Inv. No. 5781. 
Fellini received Best Foreign Film Academy Awards (Oscar) 
for work on these films as well as for his Amarcord (1973). 
Films Le Notti di Cabiria, La Strada and 8 ½ represent visual 
metaphors for the inability of the main woman characters to 
be free and this is achieved either by Fellini's neo - realistic me-
thod as in La Strada, surrealistic one as in 8 ½, or even as 
fusion of these two methods as in Le Notti di Cabiria. The pose 
Cabiria's body takes on the poster for Le Notti di Cabiria 
implies her subordinance to Oscar while neurotic expression 
on his face suggests the tragic end of the film. The poster as 
does the film itself combines two fundamental psychological 
motifs – that of Eros and of Thanatos. La Strada is a story of 
Zampanò and Gelsomina, of a street entertainer and his 
assistant. It is exactly that inability to feel free that forces 
Gelsomina not to leave Zampanò in spite of his physical and 
sexual harassment. According to Bataille “eroticism opens 
path to death” at least when the eroticism of body as “violence 
against the very being of the partner” is concerned. By sup-
pressing the Eros, i.e. by denying the normal sexual and 
romantic liaison with Gelsomina, Zampanò is subdued by the 
negative psychological impulse which finally wins over. The 
relation master-servant is established on all the three posters 
in the first place by positioning of the main characters.
Poster for the film 8 ½ indicates that the film embodies certain 
characteristics of Fellini's handwriting, unusual for the 
remaining film production of the period. Surrealistic 

combination of main characters, Guido and Claudia, suggests 
a sexual and perverse relation between Eros and Thanatos 
which ends in dominance of the negative psychological 
impulse. The scene of Guido swinging a whip emphasizes the 
sadistic relation existing between the main character and 
women in his life. In the first part of the film Claudia's 
character is just a phantasm of Guido – she appears only twice 
and without entering a dialogue with him; her role develops 
into dramatic one only at the end of the film. On the other 
hand, the melancholic body position and face expression of 
Claudia indicate the vulnerability of female characters in the 
film 8 ½. Having brought Guido and Claudia into a unique 
sado-masochistic relation the designer of the poster 
successfully defined relation between the main characters of 
the film. Similarly to the Le Notti di Cabiria and La Strada 
poster for 8 ½ joins the two actors although in the film itself 
there is no single frame in which they would take these 
positions, wear such costumes, not even the set is the same as 
the one existing in the film. The author of the poster evidently 
wished to establish dramatic relation between the two 
characters and by this to introduce the plot scheme with a 
sado-masochistic or tragic and dramatic imbroglio.
Taken as a whole these posters represent means of commu-
nication between the director, media and the public using two 
graphical dimensions to exemplify director's idea. The film 
posters for La Strada, Le Notti di Cabiria and  8 ½ bring closer 
the current understanding of male-female relations in our 
society in the same way as the mentioned films illustrate 
models of these relations prevailing in the period. Rating 
figures of Fellini's films were very high and part of the success 
was certainly due to the creators of posters which graphically 
translated onto paper the ideas and messages of his films.

SLOBODAN JOVANOVIĆ*

THREE FEDERICO FELLINI FILM POSTERS FROM 
THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF APPLIED ART

ТРИ ПЛАКАТА ЗА ФИЛМОВЕ ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
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Faenza

Abstract: Fin dagli esordi, nel 1950, la figura di 
Ambrogio Pozzi ha rappresentato, con linearità e progressiva 
continuità progettuale, una delle massime espressioni della 
via italiana al design. Pozzi è stato, per il secondo dopoguerra 
italiano, l'autorevole alfiere di una progettazione semplice, 
lineare, raffinata ed essenziale che è riuscita ad imporsi 
all'attenzione internazionale sia in termini di collaborazioni 
con le più prestigiose manifatture che in termini di mercato. Il 
suo apporto non si è limitato alla ceramica ma ha indagato 
anche il cristallo, il vetro, l'acciaio, la plastica, il legno, 
l'argento e il tessuto.

Parole chiave: good-design, estetica industriale, 
progetta-zione etica, oggetto d'uso quotidiano, forme 
eleganti, funzio-nalismo, rifiuto della decorazione, psicologia 
della gestalt, impilabilità, linea semplice e chiara 

Ambrogio Pozzi è stato il creatore di oggetti d'uso - 
secondo lui “giusti” ma secondo la critica e il pubblico perfetti 
- in terraglia, porcellana, acciaio, argento, legno, vetro e 
plastica che hanno permesso all'Italia di entrare a pieno titolo 
nel libro d'oro del design internazionale del secondo 
dopoguerra.

L'Italia, dove sono state discusse, ideate e avviate 
tante, importanti strade del design contemporaneo, deve 
all'inesausto progettista di Gallarate, vicino a Milano, una 
parte rilevante di una fama senza confini.

Se esistessero, o se si creassero, “palme d'oro” della 
progettazione industriale da additare come punti di ecce-
llenza agli occhi dei produttori, del pubblico o delle nuove 
generazioni dei progettisti, ebbene, una di queste spetterebbe 
di diritto certamente a lui.

Alfiere italiano di un good-design in cui l'estetica 
industriale del prodotto colloquia profondamente con spinte 
etiche e comportamentali, Pozzi ha inanellato una prestigiosa 
serie di successi.   

FRANCO BERTONI*

AMBROGIO POZZI : DALLA LINEA PURA 
ALLE ULTIME OPERE

Nel corso della sua fortunata e impegnatissima 
carriera, che data dai primi anni Cinquanta, egli ha progettato 
per Ceramica Franco Pozzi (manifattura di famiglia), 
Rosenthal, Thomas, Wilkhahn, Lagostina, Alitalia, Envi-
ronnement Pierre Cardin, La Rinascente, Norex, I Guzzini, 
Harvey Guzzini, Fratelli Guzzini, Carstens, Zojirushi, Padova 
Argenti, Riedel, Toray, Vilca, Luigi Bormioli, Cassetti Argenti, 
V&S Vin&Sprit Aktiebolag, Ken Scott, Pierre Junod, 
Cristalleria Colle, Ritzenhoff, L'Oca Nera, Vincenzo Nason, 
Cristalleria Europa.

Molti di questi nomi appartengono al Gotha del 
design come quelli di Tapio Wirkkala che gli fu amico fin dai 
suoi primi passi alla Rosenthal, di Joe Colombo con il quale 
assunse l'incarico dei servizi di bordo per l'Alitalia, di Gio 
Ponti che accettò di collaborare con l'azienda di famiglia e dei 
tanti coi quali Pozzi ha instaurato fecondi rapporti: da Carlo 
Zauli e Nanni Valentini nei primi anni faentini a Luigi 
Massoni, Makio Hasuihe, Timo Sarpaneva, Cuno Fisher, 
George Nelson, Luigi Colani e Isao Osoe.

Non occorre, inoltre, sottolineare che i tanti suoi 
dialoghi con la ceramica di tradizione popolare, il design 
scandinavo e la più avvertita produzione industriale hanno 
fatto uscire dalla sua matita oggetti d'uso divenuti veri e propri 
exempla: punti di riferimento in un mondo progettuale e 
industriale ancora mosso da propositi culturali di stampo 
progressivo – in quanto tecnicamente e scientificamente 
fondati – e largamente civili nel loro impegno di diffondere 
qualità ed esteticità attraverso gli oggetti quotidiani. I soli 
servizi per la tavola TR 13 del 1964, Monica del 1961-62, 
Compact del 1968, Duo del 1967-68 e il servizio di bordo per 
Alitalia del 1970-71 basterebbero per consegnare Pozzi alla 
più auree sfere di un sentire classico che anche la modernità è 
riuscita ad esprimere.  

A chi volesse conoscere ancora meglio le fitte tappe 
della sua carriera consigliamo, non solo come aggiornamento, 
la consultazione del suo sito web, preciso e corposo.

Come ha ben sottolineato, nel 2000, un leale 
“avversario” come Ettore Sottsass: “Nel dopoguerra, cioè alla 
fine degli anni Quaranta e al principio degli anni Cinquanta, 
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in Italia pochissime industrie producevano cose per la gente. 
Uno di questi laboratori che ha ben presto affrontato i temi 
dell'attualità, sotto tutti gli aspetti, è stato il laboratorio di 
Ambrogio Pozzi. Ricordo molto bene che nell'ansia e nelle 
complicazioni culturali di quegli anni, la produzione di Pozzi 
sembrava l'arrivo di una idea luminosa; la produzione di 
Ambrogio Pozzi sembrava aprisse nuove possibilità, nuove 
indicazioni e potesse allargare l'uso degli oggetti in zone 
sociali più vaste. Il disegno delle ceramiche di Pozzi stava 
cercando di riportare gli oggetti di uso quotidiano a forme 
semplici e insieme sofisticate, sostegno per usi antichi, 
semplici, necessari, consapevoli; sostegno, alla fine, di un'idea 
etica dell'intera esistenza”.

Pozzi, è anche per Sottsass, una tra le massime 
espressioni di quel rinnovamento, non solo estetico e tecnico 
ma anche ideale, che, partito in Italia nel secondo dopoguerra, 
ha tentato di irrorare con raziocinante eleganza non solo le 
tavole ma anche le menti di una nazione in ripresa. 

Uno sforzo difficile in quanto, fin da subito, la via 
italiana al design è stata costellata e caratterizzata da antichi e 
nuovi complessi d'artista suffragati da un quasi generale 
atteggiamento anti-funzionalista che, tuttavia, è riuscito a 
garantire successo e riconoscibilità internazionale a queste 
critiche eversioni (da Ico Parisi a Memphis).

Anche Pozzi non è risultato immune da influenze 
esogene e del mondo dell'arte nel suo anelito a una 
progettazione senza confini. Ne sono testimonianza gli 
iniziali omaggi, con piccole ceramiche del 1951, a Lucio 
Fontana, Arturo Martini e Picasso, i vasi dalle forme 
organiche e smaltati con rosso al selenio del 1953-56, le 
sculture zoomorfe e antropomorfe di intonazione surrealista 
del 1953. Del 1970 è la performance a Vergiate di Varese, in cui, 
presenti anche Enrico Baj e Renato Guttuso, trentasei piatti 
bianchi, verdi e rossi vengono distru-tti alla fine del “Pranzo 
tricolore per 36”: esperienza forse goliardica e tardo-
futuristica ma, in qualche modo, affine alla lunga, liberatoria 
scena finale di “Zabriskie Point” in cui Michelangelo 
Antonioni fa esplodere un arrogante simbolo del lusso e 
fluttuare lentamente nell'aria i suoi resti quasi astratti. Con 
stesso spirito libero, Pozzi progetta Lago a misura d'uomo, 
Sentiero ecologico, Semaforologico e Atmosfera inquinata nel 
1971: meditative installazioni dedicate alla condizione 
moderna e basate sull'utilizzo di semplici piatti colorati a tinta 
unita.

Questa vena, apparentemente antagonistica a quella 
più riconosciuta del Pozzi designer della gute form, deriva, in 
realtà, da una stessa sorgente e i due corsi, paralleli o 

intersecantesi, non hanno mai smesso di alimentare la sua 
creatività. Certo è che, negli ultimi anni, il torrente artistico ha 
preso maggiore vigore forse anche per la fine – non vorremmo 
dire per il fallimento – delle tensioni ideali di una certa 
industria e degli intellettuali che in essa credevano. In Italia si 
piange, ora, sulle ceneri della Richard Ginori senza che, come 
avvenne nel 1896 con Galileo Chini, appaiano segni di 
orgogliosa riscossa e non ci si chiede nemmeno più come mai 
in nessun luogo pubblico o privato sia dato trovare quegli 
oggetti “giusti” che Pozzi, e tanti altri assieme a lui, hanno 
offerto all'uso quotidiano, al vivere e alla sua più intima 
poesia.

Non è più il tempo, sembra, per raffinatezze tecniche 
e ostinati dettagli che, va detto, pochi saprebbero apprezzare. 
Nel confuso, stordente policentrismo di un mondo 
globalizzato e in rapida mutazione stanno progressivamente 
scomparendo quei punti di riferimento che, per alcuni 
decenni, hanno garantito un rapporto senza soluzione di 
continuità con i più alti momenti della storia, dignità al 
pensiero progettuale e notevoli dosi di eleganza e bellezza alle 
funzioni e ai riti quotidiani.

Tra gli “eroi” di una stagione scomparsa c'è anche 
Ambrogio Pozzi: maestro della linea semplice e chiara. Una 
linea che, per incisiva e sapiente capacità di immediata, 
gioiosa descrizione iconografica o per intima adesione con i 
dati volumetrici e spaziali, discende per via diretta da Gio 
Ponti e a lui sembra ritornare con l'indagine di un repertorio 
figurativo non certo immemore delle glorie delle arti 
decorative. Con buona pace di Gillo Dorfles che, nel 1987, 
annotava “il rifiuto della decorazione” come uno dei punti 
chiave della sua progettualità.

E' il profilo del volto ad affascinare, da qualche 
tempo, Ambrogio Pozzi. Se cedimenti ci sono stati in lui al 
trionfante e tronfio iperdecorativismo degli anni Ottanta 
(orologio Temporotondo del 1991 e Evaporatore Dune del 
1997), ora è nelle essenziali linee di un viso che Pozzi sembra 
cercare nuove vie possibili dopo il cataclisma tellurico che ha 
distrutto la sua costruzione precedente: ben più razional-
mente progettata. Con segni brevi e scattanti Pozzi sembra 
inseguire da oltre dieci anni una sorta di “umanizzazione” 
dell'oggetto recuperando valori descrittivi e narrativi spesso 
dati, anche con suo decisivo contributo, per perduti. 
Certamente avranno contribuito in questa scelta le tante 
prove decorative messe in opera alla Rosenthal da parte di 
artisti e designer – come Eduardo Paolozzi, Herbert Bayer, 
Alain Le Foll, Ernst Fuchs, HAP Grieshaber, Ivan Rabuzin, 
Victor Vasarely, Bjorn Wiinblad e Rut Bryk – sulle forme di 

Франко Бертони
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Walter Gropius, Tapio Wirkkala, Hans Theo Baumann o 
Raymond Loewy. Momenti che Pozzi ha potuto visionare in 
presa diretta e in tempo reale anche perché lo stesso suo 
servizio Duo è stato proposto con decori di Rosemonde 
Nairac e Bjorn Wiinblad. Il vecchio sogno di unione di tutte le 
arti della Vienna di Josef Hoffmann e della Wiener Werkstätte 
non era ancora tramontato nemmeno nel tempio della forma 
pura e chissà perché, come era già successo con il Partenone e 
con le cattedrali romaniche, abbiamo preferito pensare che 
queste forme dovessero essere necessariamente bianche o 
monocromatiche o immacolate. A un vecchio errore hanno 
riparato, dopo secoli, gli archeologi e attenti studiosi ma i 
cataloghi Rosenthal, quasi ancora freschi di stampa, sono lì a 
dimostrare, con evidenza, il contrario.

Tra Rosenthal (di cui ricordiamo, ai nostri fini, il 
piatto di Jean Cocteau con due profili umani affrontati) e Gio 
Ponti (erede italiano diretto, con Guido Andlovitz, del sogno 
viennese) Pozzi rinsalda un rapporto con un decoro che avrà 
modo di dispiegare in varie occasioni. 

Del 1995 è il bicchiere Milk per Ritzenhoff: quasi il 
manifesto programmatico di tante opere future. I due profili 
umani di colore scuro acquistano maggiore evidenza al 
momento di versare il latte che viene a costituirsi come sfondo. 
Come nella famosa figura ambivalente e alternante riportata 
in tutti manuali di psicologia della gestalt in cui percepiamo, 
separatamente, due volti o un vaso a coppa, nel bicchiere per il 
latte di Pozzi questa impossibilità diventa gioco consapevole e 
prova di alta maestria, quasi prestidigitatoria. La prova verrà 
ripetuta, rovesciando i termini, con il bicchiere Champus del 
1997, sempre per Ritzenhoff e, successivamente, declinata in 
innumeri varianti.

Il tema del profilo umano era già stato affrontato da 

Pozzi nel 1987 con Lunoidi in cristallo e verrà ripreso nei piatti 
graffiti su cotto e ingobbio per le ceramiche CSM, estrapolato 
e aggiunto come forma plastica in Forme antropomorfe del 
2001, nei vasi intagliati realizzati in Corea nel 2003, nei puzzle 
in legno dipinto ad acrilico del 2005 (Colloqui amorosi, 
Autoritratto in nero e Il terzo incomodo) e nei dipinti a tecnica 
mista dello stesso anno (Autoritratto + mio mao, Autoritratto 
clonato), fino a diventare forma plastica autonoma nella serie 
Presenze per Rometti del 2006. 

I più recenti pensieri del maestro sono certamente 
rivolti a una riflessione e a una riconsiderazione di tutta la sua 
opera di progettista. Nella sua abitazione–museo Pozzi 
conserva ancora, in posizione di grande evidenza, una 
bellissima litografia di Marc Chagall dei primi anni Cinquanta 
che fu merce di scambio con un qualche suo lavoro di allora. I 
due volti degli amanti di sfiorano, come è tipico 
nell'iconografia del grande pittore. Questi due volti, come 
quelli dei fidanzatini di Raymond Peynet –che gli fu amico – 
lo hanno sempre accompagnato, soprattutto nel cuore. Che 
Pozzi, con i suoi profili che generano spazi interstiziali in cui è 
possibile intravedere ipotesi di forme oggettuali, voglia dirci 
chela cosa più importante del design è quanto gli sta intorno e 
che ne origina e crea la necessità?

Nel Tao Tê Ching è scritto: “Si ha un bel riunire trenta 
raggi in un mozzo, l'utilità della vettura dipende da ciò che 
non c'è. Si ha un bel lavorare l'argilla per fare vasellame, 
l'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è”; intendendo 
dire con questo che, in fin dei conti, tutto dipende dal vuoto 
del mozzo e che per quanto l'argilla sia indispensabile per fare 
del vasellame è lo spazio vuoto all'interno a costituirne il 
pregio. Una lezione antica che Pozzi ci ripropone, con 
disincanto, arguzia e ironia.   

АМБРОЂО ПОЦИ : ОД ЧИСТЕ ЛИНИЈЕ 
ДО ПОСЛЕДЊИХ ДЕЛА
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Апстракт: Од првог појављивања 1950. године, 
Амброђо Поци (Ambrogio Pozzi) је, линерано и у 
прогресивном континуитету низа пројеката, био један од 
значајних представника италијанског стила у дизајну. Он 
је у периоду после Другог светског рата био ауторита-
тивни носилац једноставног линеарног стила, суштински 
разрађеног и рафинираног, који је привукао пажњу 
међународне јавности и успео да се наметне кроз сарадњу 
са најпознатијим међународним дизајнерима, а такође је 
био и успешан на тржишту. Његов рад не обухвата само 
дела од керамике, већ и радове у кристалу, стаклу, челику, 
пластици, дрвету, сребру и текстилу.

Кључне речи: робни дизајн (good-design), 
индустријска естетика, етичко пројектовање, предмети за 
свакодневну употребу, елегантне форме, функциона-
лизам, избега-вање декоративних елемената, психологија 
облика, избегавње вертикалне носеће структуре, јасна и 
једно-ставна линија.

Амброђо Поци је креирао употребне предмете – 
по сопственом осећању за „исправно“, али и предмете 
који су, по оцени критике и публике, били савршени, и то 
од глине, керамике, челика, сребра, дрвета, стакла и пла-
стике, који су увели Италију у међународну „златну 
књигу“ дизајна у периоду после Другог светског рата.

У Италији су се на пољу дизајна укрштале, 
осмишљавале и усмеравале у разним правцима разли-
чите струје, али је свему томе велики допринос дао 
дизајнер из Галарате (Gallarate) код Милана, који је стекао 
славу без граница. Ако би постојале и додељивале се 
„златне палме“ на пољу индустријског дизајна, које би 
биле резултат процене произвођача, публике и нових 
генерација дизајнера, овај аутор би свакако био носилац 
једног таквог одликовања. Овај италијански поборник 
робног дизајна засновао је сопствену естетику индус-
тријских  производа,  базирану на етичким  елементима и 

критеријуму савремености, и ређао је један велики успех 
за другим.

У току успешне и веома плодне каријере, почев 
од педесетих година XX века, радио је за породично 
предузеће Керамика Франка Поција (Ceramica Franco 
Pozzi), као за фирме Розентал (Rosenthal), Томас 
(Thomas), Вилкан (Wilkhahn), Лагостина (Lagostina), 
Алиталија (Alitalia), Еспас Пјер Карден (Espace Pierre 
Cardin), Ла Ринашенте (La Rinascente), Норекс (Norex), 
Гуцини (Guzzini), Харви Гуцини (Harvey Guzzini), 
Фратели Гуцини (Fratelli Guzzini), Карстенс (Carstens), 
Зојируши (Zojirushi), Падова Арђенти (Padova Argenti), 
Ридел (Riedel), Торај (Toray), Вилка (Vilca), Луиђи 
Бормијоли (Luigi Bormioli), Касети Арђенти (Cassetti 
Argenti), В&С Вин & Сприт Актиеболаг (V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag), Кен Скот (Ken Scott), Пјер Жино (Pierre 
Junod), Кристалерија Коле (Cristalleria Colle), Риценхоф 
(Ritzenhoff), Л'Ока Нера (L'Oca Nera), Винченцо Насон 
(Vincenzo Nason), Кристалерија Европа (Cristalleria 
Europa).

Многа од тих имена спадају у родоначелнике 
модерног дизајна, попут Тапиа Виркале (Tapio Wirkkala), 
који је био његов пријатељ од самог почетка код 
Розентала, Џоа Коломба (Joe Colombo), са којим је радио 
за Алиталију, Ђија Понтија (Gio Ponti), са којим је 
сарађивао у породичном предузећу, и многих других, са 
којима је успешно сарађивао. То су, на почетку његове 
каријере, били Карло Заули (Carlo Cauli) и Нани 
Валентини (Nanni Valentini), а затим и Луиђи Масони 
(Luigi Massoni), Макио Хасуихе (Makio Hasuihe), Тимо 
Сарпанева (Timo Sarpaneva), Куно Фишер (Cunо Fisher), 
Џорџ Нелсон (George Nelson), Луиђи Колани (Luigi 
Colani) и Исао Хосе (Isao Hosoe).

Није потребно посебно наводити његове успехе у 
дизајну керамике, базираном на народној традицији, као 
и на подручју дизајна у скандинавском стилу, а најлепши 
употребни предмети који су изашли испод његове оловке 
били су пример за друге дизајнере, у свету индустријског 
дизајна који је био у фази наглог развоја на бази *Франко Бертони, историчар уметности и архитектуре, Интернационални музеј 

керамике, Фаенца 
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техничких и научних императива, а притом и намењених 
најширој свакодневној употреби, уз одређене естетске 
захтеве. Његови сервиси за ручавање ТР 13 из 1964. 
године, Моника из 1961–1962, Компактни сервис из 1968, 
Дуо из 1967–1968. као и сервис авионског посуђа за 
Алиталију из 1970–1971, били би довољни да сврстају 
Поција међу водеће дизајнере са осећањем за класично и 
мером за модерно, успешно спојеним и израженим у 
његовим делима.

Онима који желе да се детаљније упознају са 
поједним фазама његове каријере, предлажемо да 
консултују његову веб страницу, која је веома јасна и 
садржајна. Као што је, још 2000. године, нагласио један од 
његових привржених „противника“, Еторе Сотсас (Ettore 
Sottsass): „У пеироду после Другог светског рата, односно 
крајем четрдесетих и почетком педесетих година, мали 
број индустријских грана је производио предмете 
посебно намењене потрошачу. Један од ретких студија 
који су настојали да им производи буду актуелни у сваком 
погледу био је студио Амброђа Поција.

У контроверзној културној клими и међу свим 
оним бригама које су тада мориле људе, Поци је имао 
заиста сјајне идеје; његови радови су указивали на нове 
могућности, имали су неке нове смернице и могли су да 
прошире примену одређених предмета на најшире 
друштвене слојеве. Поци је у свом дизајну керамике 

настојао да усклади облике предмета за свакодневну 
употребу са критеријумима једноставности и софистици-
раности, држећи се старинских форми, једноставних, 
осмишљених и неопходних, а истовремено и неких ети-
чких егзистенцијалних начела.“

Поци је, по мишљењу Сотсаса, један од најупсе-
шнијих дизајнера који је покренуо тај процес обнове, 
естетске, техничке, али и идејне, која је у Италији запо-
чела у послератном периоду, настојећи да, са рацио-
налном елеганцијом, украси столове, али и да освежи ум 
нације која се опорављала од рата. То је било прилично 
тешко, јер су се, тада, у Италији сукобљавале старе и нове 
концепције дизајнера разних школа, а већином је била 
заступљена концепција нефункционално дизајнираних 

1. 
1

Ambrođo Poci, Ljubavni razgovori, 2006. 
. Ambrogio Pozzi, Love talks, 2006

2.
2.

 Ambrođo Poci, Forma sa tri medalje, 2003.
 Ambrogio Pozzi, Form with three medals, 2003
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Микеланђела Антонионија (Michelangelo Antonioni), у 
којој је приказана експлозија једног арогантног симбола 
луксуза, и остаци, који лебде у ваздуху после експлозије, 
на скоро апстрактан начин. 

Са истом слободом духа Поци је пројектовао 
Језеро по мери човека, Еколошку стазу, Семафорологију и 
Угрожену атмосферу, 1971. године: то су медитативне 
композиције, посвећене модерном добу, на бази обичних 
једнобојних тањира у разним бојама.

То је било оно што је карактеристично и 
признато код дизајнера Студија Поци и што је названо 
робни дизајн, који се у пракси раздвојио у две струје, 
паралелне или укрштене, али су сви ти производи оди-
сали јединственом креативношћу. Последњих година су 
стремљења уметника – дизајнера постала амбициознија, а 
на то је деловао и крај, да не кажемо неуспех, бројних 
настојања у тој индустријској грани, у која су неки 
интелектуалци веровали.

Оплакивао се Ричард Ђинори (Richard Ginori), 
као што се 1896. године чинило са Галилеом Чинијем 

предмета, али је Поци успео да то превазиђе и да стекне 
међународна признања (на разним изложбама, од Париза 
до Мемфиса).

Ни сам Поци није био имун на неке противу-
речне утицаје из света уметности, али је у својој 
радионици показао изузетну разноврсност идеја. Прва 
признања за мале радове од керамике добио је 1951. 
године од Лучија Фонтане (Lucio Fontana), Артура 
Мартинија (Arturo Martini) и Пикаса (Picasso), а затим су 
признање добиле његове вазе органских облика, 
украшене црвеним емајлом и селеном, из 1953–1956. 
године, као и зооморфне и антропоморфне скулптуре у 
надреалистичком стилу, из 1953. Године 1970, на изложби 
у Верђиату ди Варезе (Vergiate di Varese), на којој су били 
заступљени радови Енрика Баја (Enrico Baj) и Рената 
Гутуза (Renato Guttuso), изложио је беле, зелене и црвене 
тањире, који су, на крају перформанса Тробојни ручак за 
36 особа, били уништени. То је било необично касно-
футуристичко искуство, али је, на неки начин, подсећало 
на  дугу,  ослобађајућу  сцену  из  филма  Кота  Забриски 

3.
3.

 Ambrođo Poci, Vudu vaza 2, 2001.
 Ambrogio Pozzi, Woodoo vase 2, 2001

4.
4.

 Ambrođo Poci, tanjir Bestijarijum, 2001.
 Ambrogio Pozzi, plate Bestiario, 2001
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(Galileo Chini), и писали су се хвалоспеви у знак сећања на 
њега, а нико се није, јавно, посебно запитао како то да су 
сви ти „исправни“ предмети које је креирао Поци, а и 
многи други, намењени за свакодневну употребу, унели у 
наш дневни живот своју интимну поетичност.

Чинило се да мали број људи цени техничке 
детаље и рафинираност тих производа. У општој конфу-
зији и полицентризму глобализованог света, захваћене 
сталним променама, брзо су нестајале оне тачке ослонца 
које су годинама нудиле нека решења у оквиру историј-
ског континуитета, па је нестајало и достојанство дизај-
нерског концепта, као и елеганција и лепота наших 
свакидашњих ритуала.

Један од „хероја“ тог прохујалог доба био је 
Амброђо Поци, са својом јасном и једноставном линијом. 
То је била оштра и зналачки повучена линија, способна за 
веселу иконографску дескрипцију, намењена за интимну 
употребу, просторно размахана, која као да потиче 
директно од Ђија Понтија, и која се враћа њему, исказу-
јући се у репертоару облика који подсећају на славно доба 

ликовних уметности. Смиреност линије подсећа на Ђила 
Дорфлеса (Gillo Dorfles) који је 1987. године одбацио 
декоративност, и ту недекоративност прогласио једном 
од основних карактеристика свога дизајна. Тај уметник је 
неко време очаравао и инспирисао Амброђа Поција. 
Мада су, у осамдесетим годинама постојали у његовом 
раду неки елементи хипердекоративизма  (часовник 
Темпоротандо из 1991. године и Евапоратор дина из 
1997. године), чини се да Поци у једноставним, основним 
линијама тражи нове путеве, после земљотресне 
катаклизме коју је доживела његова претходна 
стваралачка фаза, као и да стреми рационалнијем ди-
зајну.

Одлучним и кратким потезима Поци је, у року од 
десет година, увео неку врсту „хуманизације“ предмета, 
дајући им дескриптивну и наративну вредност, које су се 
биле донекле изгубиле, и враћене су захваљујући његовом 
одлучном настојању. Томе стилу допринело је искуство 
које је стекао радећи за Розентал , уз утицај уметника као 
што су Едуардо Палоци (Eduardo Palozzi), Херберт Бајер 

5.

5.

 Ambrođo Poci, tanjir Ćaskanje, 2004. (Rozentalova
     mala serija)

 Ambrogio Pozzi, plate Gossip 2004 (small series for
    Rosenthal)

6.
6.

 Ambrođo Poci, vaza Ratoborna flaša, 1957.
 Ambroggio Pozzi, vase Pugnacious flask, 1957
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техници из исте године (Аутопортрет + мио мао и 
Клонирани аутопортрет), да би се претворила у 
аутономну просторну форму у серији Присуства, рађеној 
за фирму Ромети (Rometti) 2006. године. Најновија дела 
овог уметника указују на његово разматрање и 
преструктурирање читавог његовог досадашњег рада.

Поци и данас на видном месту у својој кући-
музеју држи прелепу литографију Марка Шагала (Marc 
Chagall), са почетка педесетих година, коју је добио у 
замену за један свој рад из тога периода. Лица двоје 
заљубљених се додирују, што је типично за дело великог 
сликара. Та лица, као и лица вереника на слици Рејмона 
Пенеа (Raymond Peynet), који је био Поцијев пријатељ, 
пратила су га кроз цео опус, и лежала су му на срцу. Поци, 
својим профилима, наговештава један посебни простор, у 
којем је могуће сагледати назнаке предметних облика, и 
наводи нас на помисао да је у дизајну важно и оно што 
окружује предмет, и што га ствара, и чини неопходним.

У Тао Те Чингу (Tao Tê Ching) је записано: „Ако 
треба спојити тридесет паока у једном точку, 
употребљивост кола зависиће од онога што се не види. 
Ако треба обрадити глину, да би се добила лепа посуда, 
употребљивост посуде зависиће од онога чега нема“. То 
значи да празнине између паока одређују кретање точка, а 
да је унутрашњост глинене посуде онај део који се 
користи, и који јој даје вредност.

То је, дакле, веома стара лекција, коју нам је Поци 
поново одржао, и то веома разборито, забавно и 
иронично.
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(Herbert Bayer), Ален Ле Фол (Alain Le Foll), Ернст Фукс 
(Ernst Fuchs), Гризхабер (HAP Grieshaber), Иван Рабузин 
(Ivan Rabuzin), Виктор Васарели (Vásárhelyi Győző), Бјерн 
Винблад (Bjørn Wiinblad) и Рут Брик (Rut Bryk), а у 
погледу форме је нарочито био видан утицај Валтера 
Гропијуса (Walter Gropius), Тапиа Виркале, Ханса Теа 
Баумана (Hans Theo Baumann) и Француза у САД-у 
Рејмона Левија (Raymond Loewy). Моменти које је 
директно ухватио у реалном времену су видљиви на 
сервису Дуо који носи и елементе стила Розамоне Најрак 
(Rosemonde Nairac) и Бјерна Винблада. Стари сан о 
обједињењу свих уметности Јозефа Хофмана (Josef 
Hoffmann) и Бечког уметничког круга није још био запао 
у силазну фазу инсистирања на чистој форми, што се, ко 
зна због чега, у неком тренутку догодило и са Партено-
ном, и црквама из периода романике, када су људи 
највише волели беспрекорно беле и монохроматске 
композиције. На старим погрешкама се, после много 
векова, научило да није тако, а то су спознали археолози, 
као и они који су прелиставали Розенталове каталоге. 
Између Розентала (сећамо се тањира Жана Коктоа, са два 
супротстављена људска профила) и Ђија Понтија 
(директни италијански наследник бечких маштања, 
заједно са Гвидом Андловичем), Поци је успоставио 
прави однос, користећи и декоративне елементе, који су 
могли да нађу примену у разним приликама.

Године 1995. појавила се чаша за млеко Милк, 
израђена за Риценхофа, која је нека врста манифеста 
његових каснијих дела. На њој се виде два тамна људска 
профила, која се још више истичу када се у чашу наспе 
млеко. Као она чувена амбивалентна фигура која се 
појављује у свим психолошким уџбеницима посвећеним 
перцепцији облика, где запажамо два одвојена лица, или 
јединствену купасту посуду, тако и на Поцијевој чаши за 
млеко видимо да се оно што изгледа немогуће претвара у 
неку врсту игре, а, истовремено, указује на изузетну 
виртуозност, скоро невероватну. То је поновљено и на 
чаши за шампањац Кампус из 1997. године, опет за 
Риценхофа, која је касније разрађена у безброј варијанти.

Тему људског профила Поци је разрађивао и у 
серији Луноида из 1987. године, у кристалу и стаклу, 
обрађеном резањем, за фирму Керамика ЦСМ (Ceramica 
SCM), а касније је та тема усавршена у тродимензи-
оналној форми у серији Антропоморфни облици из 2001. 
године, на корејским рељефним вазама, као и на 
слагалици од дрвета, обојеној акриликом из 2005. године 
(Љубавни разговори, Аутопортрет у црном и 
Непожељни трећи), као и у неким радовима у мешовитој 
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Dues to the world of Nordic and Scandinavian design, obvious 
in his work after his sojourn in Sweden, Denmark, France and 
Germany were done with and the most prestigious European 
porcelain producer – Rosenthal summoned him for 
collaboration. In 1968, he has created set Duo for the 
Rosenthal, which remained in production until the end of 
1997. Duo's exemplary form and functionality was awarded at 
International Competition of Ceramics in Faenza. Same year 
Pozzi was invited to Hallmark Gallery in New York to the 
“Design Italian Style” exhibition.
Another important Pozzi's projects dates from early 
Seventies: the china sets for Alitalia's cabin service. Together 
with Joe Colombo, Pozzi designed entire food ware for both 
economy and first class of the Italian flag carrier. Once again, 
Pozzi responds to precise functional and representative 
requirements with a clear, refined and intelligent projection 
void of excessive formalism.
Though the successes of Duo, Cono and Alitalia were not to be 
repeated, Pozzi continued his coherent research with sets 
Primaluna, Tall short (Alto basso) from 1973, the Wood (I 
Legni) from 1979, House (Casa) from 1989. The clocks 
Temporotondo designed for Rosenthal in 1991 and the objects 
performed in glass, metacrylate, crystal, Pyrex and silver 
during Eighties and Nineties demonstrate, however, a greater 
compromise with the emerging taste tendencies. 

 

Summary

The design of Ambrogio Pozzi begun in ceramic (clay, 
majolica and porcelain) and ceramic remained his constant 
and privileged interest in his contribution to what was defined 
as “a new domestic landscape”. Parallel to university studies of 
chemistry, Pozzi has attended the Institute of Arts in Ceramic 
in Faenza (l'Istituto d'Arte per la Ceramica di Faenza). In 
1950, he begins collaboration with his paternal company: the 
Franco Pozzi Ceramics from Gallarate.
The clear consciousness of technical and technological 
problems, faced in paternal manufacture, fused with the 
influence of local artisan tradition and was consequently 
reflected in his work: in 1953 the Sad Vases (Vasi squalo) – a 
tribute to organicism of the Scandinavian mark as in table set 
Arianna made in 1959 and awarded Palladio Prize in Vicenza; 
from 1960 dates Rosanna series; from the early Sixties date 
Britoil Europozzi and the Shopping series. 
The table set Frida from 1963, the earthenware from 1964, the 
TR 13 series ( Palladio Award, Vicenza 1964) and especially 
the Compact set from 1968 (short listed for Golden Compass) 
indicate perfecting of Pozzi's design methods and visions 
which do not lean on vertical support and are based on 
compound compatibility and multi functionality as their 
minimal common denominator.

AMBROGIO POZZI : FROM THE PURE LINE 
TO THE LAST WORKS

*Franco Bertoni, Art and Art Architectural Historian, International Museum of 
Ceramics, Faenza

FRANCO BERTONI*
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Апстракт: Текст Собе порцелана XVIII века у 
светлу нове музеологије представља две музејске поставке 
и њихове различите приступе излагању делова музејских 
збирки. Настале 1993. године  у Музеју примењене 
уметности у Бечу и 2007. године у Уметничком музеју у 
Сијетлу, обе поставке "говоре" језиком нове музеологије. 
Њихове разлике, међутим, указују на развој својствен 
епистемо-лошкој промени која је у току. Издвајањем и 
кратком анализом ових примера јасно се уочава промена  
при-ступа музејској поставци која све више постаје 
потпуни уметнички доживљај. Основна по(р)ука о 
свеобухватном процесу музеализације и његовом  
доприносу очувању и оживљавању прошлости тако чини 
и окосницу овог приказа. 

Кључне речи: Музеологија, музеј, примењена 
уметност, стална поставка, порцелан, XVIII век  

Тај будоар је веома мали, веома узак. У висини венца, 
таваница почиње да се заокружује у облику свода. По 
зидовима висе уска и дугачка огледала одвојена паноима 
на којима су насликани предели у лаком, декоративном 
стилу. У висини венца на сва четири зида , приказани су 
разни алегорични ликови, једни како се одмарају, други 
како трче или скачу. Изнад њих неколико дивних  птица 
и цвеће. Иза тих ликова, диже се решеткаста ограда, 
сликана тако да изгледа као права и наравно, она следи 
кривину таванице. (...) Како видите, то помало подсећа 
на префињену крлетку, на веома лепи кавез за веома 
велику птицу..
                                               Шарл Бодлер, Вештачки рајеви

Ако уметнички музеј није у сталном процесу 
преиспитивања и препознавања облика или модела 
перцепције савремених тенденција у уметности као 
изазовa, ако те увиде не схвати као стално преиспитивање 
сопственог културног послања, онда је у опасности, како 
каже Петер Невер (Peter Noever), да изгуби свој raison 

d'etre. Смисао постојања и опстанка музеја се прева-
сходно мери на основу његовог степена укључености у 
епистемолошку мрежу. Ако век који је пред нама 
представља свет као кибернетичку, информацијску 
мрежу, онда је сасвим јасно шта је то што музеј мора да 
промени и понуди како би се трансформисао у генера-
тивно поље аналогне меморије – да памтећи прошлост 
кроз свеобухватну мрежу процеса музеализације још 
једном доживи свој преображај. 

Тај неумитни преображај овде желимо да 
предочимо на примеру такозваних „соба порцелана“ које 
настају као израз колекционарске „маније“ XVIII века, да 
би из музејских депоа, крајем XX и почетком овог века, 
васкрсле као идеална представа нове музејске праксе. Као 
тотална уметничка дела ти простори су настајали као 
резултат напора читавог тима уметника и занатлија: 
мајстора и моделара порцелана, сликара, квадратуриста, 
дрворезбара и других бројних сарадника. Прво ћемо 
осветлити тај феномен на примеру Собе порцелана из 
палате Дубски у Музеју примењене уметности у Бечу. 
Нова поставка је изазвала велику пажњу стручне и шире 
јавности када је 1993. године отворена после вишего-
дишње реконструкције. Усредсредићемо нашу пажњу 
потом на  инсталацију Собе порцелана (из 2007. године) у 
Уметничком музеју у Сијетлу (САД) као изузетно успелу 
презентацију колекције порцелана тог музеја, која уједно 
отелотворује све идеје,  захтеве  и  домете нове музеоло-
гије данас.

Када кажемо нова музеологија, потребно је 
разјаснити неколико недоумица  пре него што се 
упустимо у разматрање конкретних примера. Под појмом 
нове музеологије подразумевају се музејска теорија и 
пракса настале још осамдесетих година ХХ века, као 
потреба да се редефинише традиционални приступ 
музеалној делатности.  

Помак је толико велики да „У схваћању оне 
неколицине обавјештених, модерна музеологија више 
није оно што други називају музеологијом.“ – како је то 
готово таутолошки закључио Томислав Шола. За разлику  др Ненад Радић, историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

УДК 738.1:069.02(436)”1993” ; 738.1:069.02(734)”2007”НЕНАД  РАДИЋ*
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од рационалистичког и квантитативног у практичној и 
прагматичној музеологији, модерна музеологија постав-
ља у средиште свог „идеалистичког знанственог посла-
ња“ квалитативни и идеалистички приступ  разумевању 
„цјеловитости баштине“. „Као сувремена, мултидисци-
плинарна грана знаности – једна од оних које настоје 
трансформирати људско знање у тоталну свијест и осјећај 
за простор и вријеме – модерна ће музеологија у времену 
које долази имати зајамчену важност.“ Додајмо само да је 
то време већ дошло, а примери који следе и поуке које 
желимо извући из њих говоре о неоспорној трансформа-
цији идеје и праксе, како музеја тако и науке која се њима 
бави.

 
Када је 1993. године свечано отворена нова 

поставка Музеја примењене уметности у Бечу (познатог 
под акронимом МАК од Museum für Angewandte Kunst), 
највећу пажњу привукла је поставка тематских соба које 
су настале у сарадњи кустоса збирки и светских познатих 
уметника. Поставку уметности XX века, кустос Кристијан 
Вит-Деринг (Christian Witt-Dörring) је урадио у сарадњи 
са чувеним минималистом Доналдом Џадом (Donald 
Clarence Judd, 1928–1994). 

„Може ли то да остане у подруму” – била је прва 
Џадова реакција на Собу порцелана из Брна, познату као 
„Соба Дубски“.  Настала је око 1740. године, а за музеј је 
откупљена 1912. године. Откупљена је са комплетним 
инвентаром: намештајем, дрвеном позлаћеном оплатом, 
сатовима и великом количином порцелана, од којих су 
најстарији комади из Бечке мануфактуре порцелана, из 
ди Пакије периода (du Paquier 1718–1741), а најкаснији из 
чувене Херенди мануфактуре порцелана из XIX века. 
После трогодишњег опирања (реконструкција музеја је 
трајала у етапама од 1987. до 1993. године), не мењајући 
став према пренакићености рококоа, Џад се одлучио да 
собу буквално сакрије у џиновску белу кутију у сред
изложбеног хола. Овако је образложио своје решење: „То 
је мала, неудобна соба неприкладно смештена у велику, 
дупло неудобну собу. Вит-Деринг и ја смо дали све од себе 
– нелагодно!“

Неправилни спољни омотач овог минимали-
стичког иглоа прати форму собе, стварајући утисак 
огромне временске капсуле која привлачи посетиоце да 
завире унутра. Пошто је била направљена, Џад је само 
мрачно прокоментарисао да личи на немачки бункер...

Рококо и минимализам: Инсталација Доналда Џада

 

 

 

Квалитет и префињеност простора, уосталом, 
као и у минимализму, сагледавају се кроз оно што се чини 
невидљивим. То се очитује не само затварањем, 
обмотавањем у бело, већ и самим осветљењем. Уместо да 
је осветли бројним, малим „музејским“ светлима  како би 
сви детаљи дошли до изражаја, Џад је употребио 
једноставну, модерну стојећу лампу. Тиме је још више 
допринео „скривању“ раскоши, али је ингениозно 
осенчио читаву унутрашњост, дајући соби незаборавну и 
нестварну а можда и непријатну атмосферу...  

Преко тридесет година збирка порцелана 
Уметничког музеја у Сијетлу (познатог као SAM од Seattle 
Art Museum) је била дискретно излагана у оквирима 
традиционалне поставке: на чајним сточићима, у 
витринама из епохе и по који већи комад у  класичним, 
музејским витринама. Проширењем саме зграде музеја 
указала се прилика да се велики број експоната, тачно 
хиљаду предмета од порцелана, претежно из XVIII века, 
изложи у јединственом простору. У стварању Собе 
порцелана учествовао је велики тим сачињен од 
музејских радника, архитеката, дизајнера и компјутер-
ских стручњака. 

Oд самог почетка, била је идеја да се избегне 
традиционална класификација (таксиномија традици-
оналне музеологије) по земљи порекла, мануфактури, 
времену настанка  и томе слично. Уместо тога, смело се 
приступило имитацији, симулацији и емулацији ори-
гиналних соба из XVIII века што је резултирало 
креацијом јединствене просторије – Собом порцелана за 
XXI век. 

Предмети су  прво груписани по бојама и темама: 
бело, црвено, зелено, шиноазерије, птице, цвеће, 
животиње итд. Потом је сваки предмет фотографисан и 
пренет у виртуaлни свет компјутера где се лакше могло 
манипулисати бројним крхким комадима. Поставка је 
тако, вештом употребом најсавременије технологије, 
готово невероватно реализована као потпуни уметнички 
доживљај. Цели зидови, од пода до таванице на све 
четири стране, прекривени су груписаним предметима 
као арабескама на готово невидљивим поличицама. 
Користећи компјутерску базу података било је могуће у 
врло кратком року припремити и све податке о експо-
натима што је резултирало истовремено и каталогом и 
online публикацијом. 

Хипертекстуална Соба порцелана у Сијетлу

Ненад  Радић
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Као посебан ефекат, али један од оних због чега 
застаје дах, на таваницу је постављена фреска (пребачена 
на платно) Ђованија Батисте Тијепола (Giovanni Battista 
Tiepolo, 1696–1770) из ликовне збирке музеја, која до тада 
није била излагана због недостатка адекватног простора – 
Тријумф храбрости над временом (насликана за 
Паладијеву Палату Порто 1757).

Овај кратак приказ две музејске постав-ке, 
настале у распону од десетак година, сведочи о развоју 
музеја са једне и музеологије са друге стране. Можемо 
слободно да закључимо како је начињен велики помак ка 
унапређивању наше струке и њеном поновном укључи-
вању  у процес разумевања целовитости баштине. У том 
проширеном пољу деловања, музеј постаје синтеза прош-
лости. Он више није украс или одраз престижа, већ 
значајна институција за свако друштво. Тај ход ка кибер-
нетичком музеју, како каже Шола, имплицира концепт 
баштине као неотуђиви део колективног искуства 
(просторно и временски) који нам нуди, попут 
виртуелног простора умрежавања (www), неслућене 

Ка кибернетичком музеју

могућности самоспознаје. То огледало које нам данас 
нуди музеј, одиста је чудесно кероловско огледало. 
Пролаз ка унутрашњости (Џадова бела коцка као  
спољашност у којој невидњиво постаје – кроз парадокс 
минимализма и краја века – видљиво) у потрази за 
културним идентитетом бива омогућен кроз лавиринт-
ску хипертекстулност кибернетичког музеја (SAM-ова 
Соба порцелана за XXI век као унутрашњи виртуелни 
простор дат кроз имплозију и експлозију тема и идеја које 
можемо пратити и стварати ad infinitum). 

„Правилно схваћена, информацијска нам 
технологија може само показати оно што нам недостаје: 
ако послање није реформирано, бит ћемо у стању 
створити савршену и потпуну, али бескорисну меморију 
јер ће нас бити страх прихватити чињеницу да је наш 
медиј у својој бити креативан. (…) Стога информација о 
прошлости постаје порука из прошлости – употребљив 
облик мудрости.“

Ова  готово пророчка мисао Томислава Шоле, 
написана још 1992. године, данас је стварност у којој  је 
музеј постао један од најинтересантнијих медија, дајући 
нам могућност да поново оживимо прошлост на 
најкреативнији могући начин – кроз Тријумф храбрости 
над временом.

THPORCELAIN ROOMS OF THE 18  CENTURY IN THE LIGHT 
OF NEW MUSEOLOGY : EXAMPLES AND LESSONS

Summary

The ongoing development of museum activities in the last two 
decades produced astonishing breakthroughs as to the 
approach to cultural heritage. This inexorable transformation 
process of museum displays is best witnessed by two porcelain 
rooms, one in the Museum of Applied Art in Vienna and the 
other in the Art Museum in Seattle. The first mentioned was 
established at the beginning of 1990s and it marked the 
passage to the interior of heritage (white cube of Donald Judd 
as exterior in which the invisible becomes visible by means of 
the paradox of minimalism and of the end of the century). The 

second example comes from the end of the first decade of the 
st21  century (Porcelain Room in the Art Museum in Seattle as 

interior virtual space) and it demonstrates hyper-textuality of 
cybernetic museum in search of cultural identity. If the 
century we are living in represents the world as an information 
web then the requirements for changes in museum as well as 
for its offers would be quite obvious if it is to be transformed 
into a generative field of analog memory – that is to 
continually make the already inevitable digital transformation 
possible by remembering the past through comprehensive 
network of the process of musealisation. 

NENAD RADIĆ*

*Nenad Radić, PhD (Art History), Faculty of Philosophy, Belgrade
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Aпстракт: На ретроспективној изложби Душана 
Јанковића (1894–1950), одржаној у Музеју примењене 
уметности у Београду 1987. године, била су изложена и 
изабрана дела из области керамике и порцелана. Аутор 
изложбе, проф. др Владимир Розић, их је датовао, 
утврдио карактеристике и указао на њихов значај у 
контексту целокупног уметниковог опуса. Намера овог 
текста је да детаљније размотри ову Јанковићеву 
искључиво париску активност и да представи те предмете 
и документацију који се чувају у Музеју примењене 
уметности. 

Кључне речи: Душан Јанковић, керамика, 
порцелан, Национална мануфактура порцелана у Севру, 
Међуна-родна изложба модерне примењене и 
индустријске уметности у Паризу 1925, орнамент, ар деко 

После преласка Албаније у Првом светском 
1рату, Душан Јанковић  је крајем 1916. године стигао у 

Париз у намери да настави студије архитектуре, које је 
пред рат уписао у Београду. Он ће ускоро одустати од те 

2намере  и посветиће се студијама сликарства на 
Националној школи декоративних уметности (École 

3Nationale des Arts Décoratifs) , од 1918. до 1921. године. 
Јанковићево школо-вање и боравак у Паризу одвијали су 
се истовремено са настанком и процватом ар декоа. 
Настао као резултат напора Француске да модернизује 
своју примењену уметност, ар деко је убрзо постао 
глобални стил у визуелним уметностима. Између осталог 
и због тога што је тежио да обједини традицију 
француског као и других европских и ваневропских 
народа са модерним стрем-љењима, оличеним у 
савременим уметничким покре-тима, начину живота и 
напретку индустрије. 

 Ар деко је велику пажњу посвећивао орнаменту, 
као и угледна париска школа коју је Јанковић похађао. 
Зато не изненађује његова усредсређеност на осмишља-
вање орнамената. Већ на последњим годинама студија он 
је створио репертоар сопствених мотива инспирисаних 
народном уметношћу – пиротским ћилимима, тканим 
појасевима (шаренице), везом са зубуна и других делова 

4српске и македонске народне ношње.  Јанковићеви поку-
шаји да од народних мотива створи модеран орнамент, 
примењив на савремено обликованим предметима, били 
су у складу са преокупацијама његових савременика, али 
и уметника старије генерације, како у Француској тако и 

5другим земљама.  У Јанковићевим најранијим орнамен-
тима препознаје се утицај ар нувоа, стила који је у време 
његовог доласка у Париз још присутан у примењеним 
уметностима. Исто тако, њему је морао бити познат рад 
Драгутина Инкиострија Медењака, који је од 1905. године 
у Београду проучавао народну орнаментику тежећи да 

6 створи „српски народни стил“. Већ 1921. године Душан 
Милачић је Јанковићев рад оценио као „корак напред у 
југословенској декоративној уметности, јер је то 
модернизовање простих народних мотива и уједно 

7приближавање једној општој и светској уметности“.  И 
заиста Јанковић је током двадесетих година своје дело 
учинио препознатљивим и по укусу париске клијентеле. 
То се односи и на његов опус керамике и порцелана. 

О генези и успешности ове активности Душана 
Јанковића, јавност у Србији обавестио је 1931. године Вук 
Драговић чланком у листу Политика. Он наводи како је 
Јанковић по доласку у Париз „узео (је) трошне земљане 

*Бојана Поповић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд
1О целокупном уметничком опусу Душана Јанковића в. V. Rozić, Dušan Janković. 
Život i delo 1994-1950, katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 1987. 
2Током 1917. године похађао је приватну школу архитектуре Аркеј (Arcueil), в. V. 
Rozić, н. д., 8.
3Школа је основана 1767, а од 1925. године носи садашњи назив Висока 
национална школа декоративних уметности (École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs). 

4V. Rozić, н. д., 16-17. 
5У источној и северној Европи најважнији извор ар декоа је народна уметност. То 
се посебно односи на новоформиране државе, Норвешку, Финску, Шведску, 
Пољску, Чехословачку, Мађарску и Југославију, в. J. Hibou, National Traditions, Art 
Deco 1910-1939, ed. by C. Benton, T. Benton, G. Wood, Boston, New York, London 2003, 
97-98. 
6О Д. Инкиострију Медењаку в. С. Вулешевић, Драгутин Инкиостри Медењак. 
Пионир југословенског дизајна, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, 
Београд 1998. 
7Из приказа Јанковићеве изложбе у Нишу 1921. године, преузето из: V. Rozić, н. д., 
16-17. 
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8лонце и по њима стао да шара, самоуко, свесрдно“.  После 
завршених студија наставио је да се бави керамиком и 
порцеланом, „да сам прави облик, сам да слика по њему, 

9сам да пече на фабрици, сам да глеђа“.  Међутим, иако 
запажена, ова активност није била исплатива и Јанковић 
се окренуо сарадњи с фабрикама порцелана, пре свега с 
Националном мануфактуром порцелана у Севру 
(Manufacture nationale de Sèvres), што Драговић истиче 
као врхунац Јанковићевог успеха у овој области 

10примењене уметности.  
Вероватно да је просечног читаоца Политике 

реч керамика асоцирала на народну грнчарију, а 
порцелан на увежене индустријске производе без 
уметничких претензија. Заправо, у Србији се тада нико не 
бави керамиком и порцеланом као уметничким 
дисциплинама. Она није била међу оним земљама чији су 
уметници од последњих деценија XIX века неуморно 
истраживали технолошке и естетске могућности ових 
медија. Тек од средине шездесетих година протеклог 
века, Јанковићево стваралаштво у керамици и порцелану 
постаје предмет пажње и истраживања, стварања 
колекције у Музеју примењене уметности и укључивања у 

11прегледе историје керамике у Србији.   

Своје прве уметничке кораке Душан Јанковић је 
остварио у Паризу, сарађујући са југословенским и 
српским студентским и уметничким организацијама. За 

12њихове потребе он се окушао у графичком дизајну,  а 
највероватније и керамици. Наиме 1916. или 1917. у 
Паризу је основан Српски париски атеље (Atelier Serbe de 

13Paris).  Његови оснивачи вероватно су били српски 

Почеци у керамици

студенти које је, као и Јанковића, након повлачења из 
окупиране земље прихватила француска влада. У овом 
атељеу су израђивани или само украшавани, разни 
декоративни предмети од фајанса порцелана и керамике, 

14као и стони прибор, лампе и прибор за писаћи сто.  Из 
1917. године сачувана су два писма са различитим 

15заглаваљем Српског париског атељеа.  Заглавље писма 
од 15. октобра дизајнирао је Душан Јанковић и оно је, уз 
одговарајући текст, штампано и као визиткарта 

16Атељеа.  Реч је о цртежу двеју ар нуво ваза, издуженог 
врата и тананих дршки, које су декорисане једноставним 
геометријским орнаментима познатим са пиротских 

17ћилима;  изнад њих су розете, налик на оне из народног 
веза, док доњи део заглавља има бордуру украшену 
тростепеним амајликама, мотивом са пиротских ћилима 
који је Јанковић и касније често користио. Претпоста-
вљамо да је он за Српски париски атеље осликавао 
сличним мотивима керамичке тањире, бокале, ћупове и 
друге предмете и да се на то односе Драговићеви наводи о 
Јанковићевим почецима у керамици. 

Завршивши студије, Душан Јанковић се оженио 
Парижанком Колет Роаје (Colette Royer), основао 
породицу и са великим ентузијазмом деловао у готово 
свим уметничким дисциплинама. После уметникове 
смрти, 1950. године, Колет је саставила његову биогра-
фију коју је више пута пружала на увид југословенским 
властима како би регулисала породичну пензију. У њој је 
истицала Јанковићев рад у керамици и порцелану, 
наводећи да се тиме посебно бавио у периоду од 1924. до 

181930.  Изведена дела, нацрти, шаблони и скице за 

Бављење уникатном керамиком и порцеланом 

8В. Драговић, Душан Јанковић, Политика, 27. 11. 1931, 5. 
9Исто.
10Исто. 
11Захваљујући др Владимиру Розићу опус Душана Јанковића је постао познат 
нашој стручној јавности. Розић га је први пут представио 1965. године у галерији 
Коларчевог народног универзитета. Тада је указано и на његове активности у 
области керамике и порцелана. Розић је био аутор и уметникове ретроспективне 
изложбе одржане у Музеју примењене уметности у Београду 1987. Каталог ове 
изложбе је незаобилазан у упознавању са животом и делом Душана Јанковића. 
Светлана Исаковић, дугогодишњи кустос и директор Музеја примењене 
уметности, уврстила је Јанковића у своје прегледе историје савремене керамике у 
Србији, в. S. Isaković, Savremena keramika u Srbiji, katalog izložbe, Muzej primenjene 
umetnosti, Beograd 1979, II, kat. br. 32; Иста, Савремена керамика у Србији, 
Просвета, Београд, 1988. 
12V. Rozić, n. d., 8. 
13Српски париски атеље се налазио на Монпарнасу, у улици Фалгијер (30, rue 
Falguière, XVe) у којој су били атељеи данас познатих уметника попут Пола Гогена, 
Амедеа Модиљанија и Хаима Сутина. Ристо Стијевић је, такође, у овој улици имао 
атеље од 1917, а неку годину касније и Мило Милуновић и Сретен Стојановић, в. Ј. 
Јованов, Ристо Стијовић – сећање на људе и догађаје, Годишњак града Београда 
LIII, Београд 2006, 279-280. 

14Наведено на основу визиткарте атељеа, коју је дизајнирао Душан Јанковић, в. V. 
Rozić, н. д., кат. бр. 95, сл. на стр. 102. 
15Писма су сачувана у породичној и пословној документацији Душана Јанковића 
коју је госпођа Војислава Розић поклонила Музеју примењене уметности. Реч је о 
писмима која је француски историчар Франк Брентано (Franck Brentano) упутио 
париској Библиотеци Арсенала 15. и 24. октобра 1917. године. Писмо од 24. 10. 
1917. је публиковано код V. Rozić, н .д., кат. бр. 94, сл. на стр. 101. Заглавље овог 
писма није потписано. На њему су веристички приказане ваза са цвећем и две 
керамичке посуде; лево и десно су четири стилизовне представе коња (?), повезане 
тачкицама и линијама спиралних завршетака. Декоративни мотиви су 
инспирисани пиротским ћилимима и стилизованим зооморфним представама са 
пешкира везених на Косову, в. Lj. Reljić, D. Radovanović, Narodni vez Jugoslaвije, 
Jugosloвenska knjiga, Beograd 1988, 143. 
16Потписано је са: “Douchan”, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 95, сл. на стр. 102. 
17Орнамент десне вазе подсећа на низамчиће, а леве на веревију. О мотивима са 
пиротских ћилима в. М. Витковић-Жикић, Пиротски ћилими, каталог изложбе, 
Музеј примењене уметности, Београд 2001, 95, 97; М. Цветковић, Игра шарених 
нити. Колекција пиротских ћилима Етнографског музеја у Београду, каталог 
изложбе Етнографског музеја, Београд 2008, 31. 
18Ова и још једна биографија чувају се у Музеју примењене уметности. 
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обликовање и декорисање украсних и функционалних 
уникатних предмета, који се чувају у београдском Музеју 

19примењене уметности,  потврђују да су керамика и 
порцелан заузимали значајно место у Јанковићевом 
стваралаштву. 
 
Украсни тањири 

У ентеријерима прве половине XX века украсни 
тањири су били омиљени. Они су се серијски произво-
дили, али су настајали и као уникатна дела уметника и 

20хобиста.  У заоставштини Душана Јанковића сачувано је 
петнаест радoва за декорисање тањира, од којих су четири 
потписана и сигнирана у 1923. (нацрт бр. 1 и бр. 2), 1924. 
(шаблон бр. 1) 1925. години (нацрт бр. 3). Остале радове 
не можемо са сигурношћу да датујемо, јер је уметник 
варијанте орнамената дуго користио и примењивао, у 

21складу са обичајем тога времена,  у различитим медијима 
– керамици, порцелану, зидној декорацији, теписима, 
одећи, плакатима и др. 

Нацрти за тањире Ноћ, Пауни и Букет припадају 
најранијим Јанковићевим делима. Настали су током 
последњих година студија, 1920. или 1921. године. Нацрт 

22Ноћ (нацрт бр. 4),  има асиметричну композицију са 
представом тамноплавог неба са звездама, гушће 
распоређеним према ивицама, и стилизованим стабљи-
кама рогоза; три црна концентрична круга обрубљују 
ивице приказаног тањира. И иконографски и стилски 
овај нацрт припада ар нувоу, стилу који је обележио 
претходну, предратну епоху. Нацрти за два тањира истог 

23назива – Пауни  такође показују утицај ар нувоа, али и 
нових уметничких тенденција. Наиме, паун и његово 
гиздаво перје неки су од омиљених мотива декоративне 
уметности последње деценије XIX и почетком XX века. 
Међутим, Јанковић их стилизује готово до непрепо-
знавања, што је одраз његове припадности новим 
уметничким концептима. На нацрту бр. 5 у средишњем 
делу тањира је црни круг око кога је стилизовано перје 
пауна; бордура је црна. Тањир са нацрта бр. 6 покривен је 
зракасто компонованим стилизованим представама 
паунова малих тела и огромних раширених репова; 

простор између „птица“ испуњем је динамичним 
линијама са квадратићима на крајевима. 

У другој половини двадесетих година XX века, 
Јанковић се поново вратио теми пауна. На нацрту за 

24 тањир бр. 7 представљена су три концентрична круга са 
зракасто постављеним ситним, плаво обојеним, 
геометријским орнаментима који подсећају на  
стилизована пера (али и на цвет са једног од десертних 
тањира из истог времена) и на тела пауна, налик на она са 
нацрта бр. 6; бордура је црна.  

Од Јанковићевих најранијих нацрта за тањире, 
али и за друге предмете примењене уметности, Букет 

25(нацрт бр. 8)  (сл. 1)  је најважнији, јер указује на зрелу 
фазу његовог деловања. На црној подлози представљен је 
„букет“ геометријских форми јарких боја, које асоцирају 
на различите цветове; стилизовано лишће и лептир 
раширених крила употпуњавају целину. Већина 
орнамената је образована од троуглова са четвртастом 
кукицом на врху, декоративног елемента народне 
уметности, између осталог на примерцима косовског 

26 27народног веза и пиротских ћилима.  Млади уметник је 
био задовољан својим „букетом“ и поклонио га је будућој 
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19Мањи број нацрта је потписан и датиран; најранији су из 1923, а најкаснији из 
1932. године. 
20Постојала је и могућност да се купе недекорисани тањири и да се потом осликају 
различитим техникама, руком или помоћу шаблона.
21Ондашњи критичари су то замерали уметницима, али без већег утицаја на 
практично деловање, в. G. Quénioux, Les Arts Décoratifs Modernes. France, Librairie 
Larousse, Paris, s. a. (вероватно 1925-1926), 3-4. 
22Назив на француском, La nuit, исписан је на полеђини нацрта. 
23Називи на француском језику, Paons, исписани су на полеђини нацрта. 

24На полеђини нацрта је записано: „Assiette – motif  Paon“.
25Назив на француском, Bouquet, исписан је на полеђини нацрта, као и година 1921. 
поред које је знак питања. Склони смо да верујемо да је то рукопис Колет Јанковић. 
26Lj. Reljić, D. Radovanović, н. д., сл. на стр. 14 и 76.
27М. Витковић-Жикић, н. д., сл. на стр. 224. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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1.

 Нацрт за украсни тањир Букет, Париз, 
   1920–1921, МПУ инв. бр. 13946

 Design for a plate Bouquet, Paris, 1920–1921,
    MAA Inv. No. 13946



28супрузи октобра 1920. године.  Те године, он је већину 
29ових орнамената користио и за нацрте за ћилиме,  а 

током наредне деценије неки од њих ће постати његов 
заштитни знак. Јанковић их је вероватно сматрао својим 
најуспелијим решењима у трагању за модерним 
транспозицијама фолклорне традиције. Један од тих 
орнамената – знакова распознавања је розета од 
концентрично распоређених троуглова, где они из 
последњег круга имају четвртасте кукице на врху. Она 
подсећа на строго геометријски стилизован расцветали 
божур или неки сличан цвет. Јанковић је розету-божур 

30представио 1925. године на тањиру са нацрта бр. 3 , где је 
оперважена бордуром образованом од елемената розете 
– троугла с кукицом. Ова бордура показује Јанковићеву 
способност да препозна орнамент који има и 
универзалну (антички „пасји скок“) и локалну (из 
пиротског ћилимарства) варијанту и да га преобрази у 
модеран и оригиналан декоративни мотив. Овај тањир и 
ваза која је насликана поред њега, са натписом: „порцелан 
и керамика у духу српске шаре“ илуструју текст Вука 

32Драговића о Јанковићу.  
Постоје још два, непотписана и недатована, 

нацрта за тањире на којима су орнаменти из Букета 
формирани од троуглова с кукицом на врху. На нацрту 

33бр. 9  приказана је наранџаста розета-божур окружена 
пољем густо збијених црвених петоугаоника који су 
налик на пупољке ружа; бордура је од црних троуглова с 
кукастим врховима. Црвене розете-божури су на нацрту 
бр. 10 – средишња је окружена са четири полурозете и 
ситним црвеним троугловима. Готово иста композиција 
изведена је и на изумбаном шаблону бр. 2. Могуће је да су 
ови нацрти за украсне тањире настали око 1925. године, 
јер је тада Јанковић примењивао слично комбиноване 

34мотиве на осликаним одевним предметима.  
Јанковић је 1924. потписао и датовао зумбани 

шаблон за осликавање белог порцеланског тањира са 
35називом Сунце (шаблон бр. 1).  Кружни, златни 

орнамент подсећа на воденичарски точак – централни 

део, са зракастим сегментима испуњеним збијеним 
троугловима са кукицом на врху, окружен је искошеним, 
троугластим мотивима који стварају утисак кружног 
кретања; бордура је бела са црвеном линијом на рубу 
тањира. Сунце је један од најранијих Јанковићевих 
орнамента. Он га је 1920. године извео златном бојом на 
црвеној позадини, каширао и поклонио Колет Роаје за 

36зидну декорацију.   
Међуратна епоха је у сунцу видела симбол снаге 

и оптимизма и оно је у виду орнамента или алегоричне 
фигуралне композиције било веома присутно у 
уметности. Једина Јанковићева фигурална представа за 
декорисање тањира је посвећена управо тој теми. На 
маленој скици оловком са називом Сунчева кола (скица 

37бр. 1) , представљен је кочијаш који управља колима са 
три пропета коња. Скица је вероватно настала између 
1923. и 1925. године када је уметник варијанте ове 
фигуралне представе приказао и на нацртима за 

38 плакате.
39На нацрту за тањир бр. 1 , из 1923. године, једини 

мотив је спирална линија. Различитих димензија и 
асиметрично компонована, она, изведена плавом бојом, 
испуњава читаву површину тањира. Крајем XIX и првих 
деценија XX века, спирала, тај древни мотив, често је 
присутна на предметима примењене уметности. 
Препознавши у мотиву спирале и део фолклорног 

40наслеђа сопствене културе,  Јанковић је већ 1920. године 
компоновао орнаменте од спиралних линија. Различите 
мотиве од спиралних линија уметник је често 
примењивао током двадесетих година, а посебно на 
предметима од порцелана и на одевним предметима свог 
модног атељеа Колет. 

На нацрту бр. 11 за светлоплави порцелански 
42тањир   су бела розета од спиралних линија и бела цик-

цак бордура. Розета од спиралних линија је, такође, 
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28Реч је о варијанти намењеној за кружну зидну декорацију (МПУ инв. бр. 17467/2). 
Рад има посвету: „à Colette Royer, Dušan Janković. Paris. Octobre 1920“. 
29На нацрту за ћилим Врт (МПУ инв. бр. 13182) представљени су готово сви као и 
на тањиру, осим листа храста који је један од главних елемената на нацрту за ћилим 
Јесење воде и лишћe (МПУ инв. бр.13184), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 6, 76. 
30На овом нацрту представљени су различито декорисани тањир и ваза. Нацрт је 
сигниран доле десно: „Dušanjanković/Paris 1925“ , в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 132. 
31М. Витковић-Жикић, н. д., кат. бр. 32, сл. на стр. 224. 
32В. Драговић, н.д., 5. 
33V. Rozić, н. д., сл. на стр. 132.
34Ланена хаљина (МПУ инв. бр. 13001), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 115.
35Сигниран је доле десно: „JanKović / Paris / 1924”. На полеђини шаблона је 
исписано: „Plat porcelaine 'Soleil'“

36МПУ инв. бр. 17467/1. На њему је посвета: „à Mlle Colette Royer Dušan Janković 
avril 1920“. 
37На полеђини је исписано: „Plat Porcelaine 'Char du Soleil'“.
38Потписани нацрт за плакат за едицију L'Aube из 1923 (МПУ инв. бр. 14463) и 
нацрт за плакат за Међународну изложбу модерне примењене и индустријске 
уметности у Паризу 1925 (МПУ инв. бр. 14479), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 97. 
39Нацрт је сигниран доле десно: „Janković / Paris 23“. 
40Судећи по натпису са полеђине овог нацрта – „assiette, 'motif d'un зубун' / 
Porcelaine“, богата декорација зубуна је посебно била инспиративна за 
осмишљавње спиралних декоративних мотива. 
41На полеђини нацрта за предмете од порцелана (МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 
13915) су делови првобитног цртежа с обиљем орнамената, међу њима и 
спиралног. Цртеж је био потписан и датован у 1920, а касније је Јанковић тај цртеж 
поделио на четири дела и њихову позадину користио, вероватно неколико година 
касније, за нове нацрте. 
42На полеђини нацрта је написано: „assiette porcelaine“. 

Бојана Поповић 
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43Јанковићев мотив из 1920. године,  који ће он користити 
и око 1927. године на посуди изведеној у Севру и на 

44комплету од сомота модног атељеа Колет.
Тањир украшен народним мотивима, што пише 

45на полеђини нацрта бр. 12   има тамносмеђу спиралу у 
средишњем бело-црном кругу, који је окружен цик-цак 
пољима образованим од наизменичних светло и 
тамносмеђих, односно белих и црних троугаоних поља; 
бордуре су тамносмеђе и црне. Спирала, круг и 
изломљена линија припадају репертоару најстаријих 
коришћених симбола и орнамената, а сачувани су у 
изворном стваралаштву многих народа. За Јанковића они 
су били и део српског наслеђа, па их је и као такве 
примењивао. Он је управо овај тањир приказао 1925. 
године на нацрту за уређење београдског салона Јована 

46Цвијића.  Две године раније, 1923, Јанковић је варијанту 
овог нацрта применио на тепиху који је реализовала једна 

47париска фирма за опремање ентеријера,  која је у њему 
свакако препознала универзалност и модерност, а не 
„национални стил“ српског имигранта.  

Кутије 

Кутије и кутијице, за чување чаја, дувана, накита 
и различитих ситница, неизоставни су предмети у 
стамбеним просторима међуратног доба. Правиле су се 
од порцелана, керамике, стакла, метала, бакелита... 
Дизајнирали су их угледни уметници тога времена и 
производиле чувене фабрике, али биле су израђиване и 
као анонимни и јефтини производи намењени масовном 
тржишту. 

Најранији сачувани примерак порцелана 
Душана Јанковића управо је кутија (МПУ инв. бр. 14454), 
(сл. 2), коју је 1923. године поклонио супрузи за 

48годишњицу брака.  Претпостављамо да је ову кутију 
Јанковић реализовао у потпуности по сопственој 

49 замисли. Она је бела, округла и ниска с округлим, благо 
заобљеним и широким поклопцем. Омиљени мотиви, 
које је осмислио још током студија и касније дуго 

50користио,  представљени су на поклопцу кутије: 
стилизовани црно-наранџасто-плави лептир, наранџаста 
розета-божур и жути петоугаоник који подсећа на 
пупољак руже. 

Судећи по изумбаним шаблонима за преношење 
51орнамената , Јанковић је израдио бар још четири кутије 

истог облика. За декорисање  кутије са називом Паун 
52сачувани су и шаблон (бр. 1а) и нацрт (бр. 1).  Бочне 

стране и поклопац ове кутије били су украшени 
стилизованим златним пауновим перима с белим и 
црним круговима на врху. Мотивом пауна Јанковић се 
већ бавио на порцеланским тањирима, док се 
вегетабилни мотиви са других шаблона не јављају ни пре 

43Варијанта ове розете је на цртежу из 1920. године, односно на полеђини нацрта за 
украсну кутију (МПУ инв. бр. 13914).
44Б. Поповић, Одсек за савремену примењену уметност са збиркама, у: Музеј 
примењене уметности 1950-2005, Београд 2005, 186-187.
45На полеђини, на којој је цртеж мотива из 1920. године, записано је: „plat porcelain 
– narodni motivi“.
46На нацрту (МПУ инв. бр. 12741) овај тањир је представљен на зиду изнад прозора, 
в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 168, сл. на стр. 126.
47Округли тепих са ресама, са варијантом мотива са тањира, представљен је на 
плакату париске фирме, в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 96. Вероватно је за ту фирму 
Јанковић 1920. извео неколико нацрта за ћилиме, в. Исто, 8. 
48Посвета и потпис уметника су на доњем делу кутије: „мојој Колети Душан, Paris 6. 
VII 1923”, в. V. Rozić, н. д., 26, кат. бр. 171, сл. на стр. 130. Душан и Колет су се венчали 
6. јула 1922, в. Исто, 8.

49Претпоставку заснивамо, између осталог, на томе што кутија не делује као 
производ масовне производње и што припада времену када је Јанковић у 
потпуности осмишљаво предмете од порцелана и керамике, од њихове форме до 
декорације, в. В. Драговић, н. д., 5. 
50Сва три мотива су присутна на зидној декорацији (МПУ инв. бр. 17467 / 2), 
нацрту за ћилим Врт (МПУ инв. бр. 13182), в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 2, сл. на стр. 6 и 
на нацрту за тањир Букет. Розета и петоугаоник су на нацртима за вазу (МПУ инв. 
бр. 13957), в. Исто, кат. бр. 175, сл. на стр. 131. Розета и петоугаоник су на нацрту за 
порцеланску вазу из 1923. године (МПУ инв. бр. 13957), в. Исто, кат. бр. 175, сл. на 
стр. 131, порцелански тањир, из око 1925 (МПУ инв. бр. 13949), в. Исто, кат. бр. 
178, сл. на стр. 132, нацрту за тањир са вазом (МПУ инв. бр. 10352), в. Исто, кат. бр. 
180, сл. на стр. 132. (1925), као и на нацрту за кружни тепих (МПУ инв. бр. 13175), в. 
Исто, кат. бр. 9, сл. на стр. 77 (1923). 
51На полеђини је написано: „Pochoirs / Porcelaine“. 
52На полеђини нацрта је записано: „Porcelaine / Paon / (executée)“, тако да на основу 
овог записа и мустре претпостављамо да је кутија реализована. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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 Украсна кутија од порцелана, Париз, 1923,
    МПУ инв. бр. 14454 

 Decorative porcelain box, Paris, 1923, MAA Inv.
    No. 14454



ни после у његовом раду. На шаблону бр. 1б за 
декорисање поклопца кутије је цвет издужених и 
зракастих латица, окружен фризом стилизованих лала 
полукружно спојених дршки. У средишњем делу 
шаблона бр. 1в су кружићи и цик-цак линије око којих су 
зракасто постављени листови. Розета рецкавих ивица 
окружена са осам звездастих цветова танких и кратких 
дршки била је на поклопцу последње украсне кутије 
(шаблон бр. 1г).  

На нацрту бр. 2 је бокаста бела кутија са дубоким 
поклопцем печуркасте дршке. Украшена је зеленим 
концентричним круговима са зеленим међусобно 
спојеним тачкамa у централном кругу; међупростор је 
испуњен троугловима формираним од зелених тачака. 
Ови тачкасти мотиви се више не срећу у Јанковићом 
опусу. 

Посебну целину представља десет нацрта за 
декорисање поклопаца малих правоугаоних порцелан-
ских кутија намењених париском јувелиру Александру 

53Маршаку (Alexander Marchak).  Јувелир и уметник су се 
највероватније срели 1925. године на париској 
Међународној изложби модерних декоративних и 
индустријских уметности на којој су обојица излагали. 
Јанковић је те или наредне, 1926. године, урадио нацрте, 

54али их никада није доставио Маршаку.  Он је ту, први и 
последњи пут, у своје декоративне мотиве намењене 
порцелану уврстио женске фигуре, које својом 
елеганцијом и наглашеним модним детаљима приказују 
Јанковића као рафинираног уметника париског ар декоа. 

На нацрту бр. 3 је нага девојка модерно 
подшишане кратке косе, са посудом са стопом у једној 
руци, а преко друге руке има шал дугих реса, који је 
украшен таласастим линијама, троугловима и стилизо-
ваном лалом и каранфилом. На нацрту бр. 4 је иста нага 
девојка, у статичној пози, са шалом, украшеним 

55осенченим круговима, пребаченим преко десне руке.  
Јанковић је 1925. године варијанту ових представа извео и 
на нацрту за винску карту једне од сала париског 

 

56 57 варијетеа Мулен Руж (Moulin Rouge).  На нацрту бр. 5 
(сл. 3) представљена је из профила нага плесачица црвене 
коже и кратке црне косе са белим наруквицама на рукама 
и око ножних чланака; позадина је бела, са бордуром у 
виду низа златних троуглова. Ова је плесачица, одевена у 
широку златну сукњу и с руком преко обнажених груди, и 

58на нацрту бр. 6 ; позадина је плавобеличаста. 
Групи нових Јанковићевих мотива припада и 

59нацрт бр. 7  с ликом девојке бујне црне пунђе украшене 
бисерима, која пола лица скрива црвеном лепезом; фон је 
златан с белим пругама. 

60Нацрти бр. 8 и бр. 9  показују како је Јанковић од 
успелих детаља стварао нове целине. Тако је, на нацрту 
бр. 8, „кубистички“ стилизован петао укомпонован у 
орнамент од кругова који се пресецају и који су различито 
осенчени, налик на мотив шала наге девојке са нацрта бр. 
4. На нацрту бр. 9 су стилизовани вегетабилни 
(каранфил?) и геометријски орнаменти слични мотивима 
са шала девојке са посудом са нацрта бр. 3. 

Остала три нацрта за Маршакове кутије имају 
стилизоване биљне и геометријске орнаменте. Црвено-
црни цвет ладолежа, окружен срцоликом златним 
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53Јосеф Маршак (Joseph Marchak) је своју јувелирску кућу основао 1878. у Кијеву, а 
касније и филијалу у Паризу. Почетком XX века Маршак је сматран конкурентом 
Фабержеа и Картијеа. Јосефов син Александар је, настављајући породични посао, 
1920. године фирму преселио из улице Камбон (48, rue Cambon) у улицу Мира (4, 
rue de la Paix). Фирма Маршак и данас постоји. 
54Захваљујући љубазности господина Алена Непласа (Alain Neplaz) из музеја 
Маршак, знамо да Јанковићеви нацрти нису достављени Маршаку, а тиме ни 
реализовани. 
55Цртежи су сигнирани доле десно: „d. j“, а у доњем десном углу папира је исписано: 
„Marchak / Orfevre“. На полеђини оба цртежа пише: „Boite / Bijouterie – orfevrerie 
/Marchak / rue de la Paix (Paris)“. 

56V. Rozić, н. д., кат. бр. 99, сл. на стр. 104
57На полеђини нацрта је исписано: „Marchak / Orfevre Paris / rue de la Paix“.
58На полеђини је записано: „Boite / Bijouterie-orfevrerie / Marchak / rue de la Paix“.
59На полеђини је записано: „Boite – orfevrerie / Marchak Paris / rue de la Paix“. 
60Цртежи су сигнирани доле десно „d. j“. Исти је и натпис на полеђини: „Boite - 
orfevrerie/ pour Marchak / Paris rue dela Paix“. 

Бојана Поповић 
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 Нацрт за поклопац украсне кутије, Париз,
    1925–1926, МПУ инв. бр. 13190

 Design for decorative box lid, Paris, 1925–1926,
    MAA Inv. No. 13190
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 Из 1920. је и мотив цвета са крупнијим доњим 
68латицама,  чије је варијанте Јанковић представио на 

нацртима за две вазе око 1923. године. На нацрту бр. 3 је 
наранџаста округла ваза, ниске стопе и кратког врата с 
посувраћеним отвором, која је декорисана крупним 
цветовима са белим и црвеним концентричним 
круговима у средини и црвеним латицама, оперваженим 
жутом бојом, које су у доњем делу цвета крупније и с 

69већим међупростором по средини.  Бело-црна ваза 
издуженог врата са посувраћеним отвором и с ниском 
црном стопом је на нацрту бр. 4. Украшена је црним 
цветовима, налик на оне са претходног нацрта; изведени 
су на белој позадини, а налазе се испод лучних поља црне 
боје којом је обојен горњи део вазе. По свом облику она 
подсећа на вазу Монжерон (Montgeron), која се тих година 

70производила у Севру.  Могуће је да је на овом нацрту 
Јанковић разрађивао декоративне мотиве које би 
понудио овој чувеној француској фабрици порцелана.  

71Око 1923. године датује се и нацрт бр. 5  за плаву 
крушкасту вазу без стопе, кратког врата и посувраћеног 
отвора, са називом Одрази. Декорацију чине три црна 
лептира, са тачкастим црвеним украсима на крилима, 
која лете према прозору. Мотив стилизованог лептира, 
тако драг уметности ар нувоа, присутан је још у 

72Јанковићевим раним, студентским радовима.  Међутим, 
лептири са плаве вазе нису стилизовани, већ веристички 
представљени што је у складу са модерним уметничким 
тенденцијама. 

Година 1924. била је веома успешна за Душана 
Јанковића. Тада је добио и поруџбину од југословенске 
колоније за вазу – поклон краљу Александру чија се 

73званична посета Паризу очекивала.  До посете није 
дошло и поклон није био уручен. Зато се професор 
Александар Арнаутовић, секретар југословенске секције 
Института словенских наука на Сорбони, обратио 
отправнику послова Краљевине СХС с молбом да се 

61листовима, представљен је на нацрту бр. 10.  Црна 
спирална мрежа са белим елипсоидним пољем у коме су 
два цвета црвеног средишњег дела и златних латица 

62 63представљена је на нацрту бр. 11.  На нацрту бр. 12  је 
црно стабло са великим црним јајастим листовима, међу 
којима су зелени ромб, „сафир“ и црвени круг, „рубин“; 
представа је фланкирана са по два плава троугла са 
златним контурама и црним изломљеним линијама.

Вазе 

У време када се бавио уникатном керамиком и 
порцеланом, Душан Јанковић је посебну пажњу 

64 поклањао вазама. Оне су биле једноставних облика,  у 
складу са укусом тога времена, а декорисане су мотивима 
које је примењивао и на другим предметима. Једна ваза, за 
краља Александра, била је изузетак у уметниковом опусу 
и управо она је највише утицала да он постане носилац 
ордена св. Саве V реда, који је додељиван за допринос у 
области кутуре и уметности. 

Два најраније датована нацрта за вазе потичу из 
1923. године и на оба су приказани неки од најстаријих и 
најомиљенијих Јанковићевих мотива. На нацрту бр. 1 
представљена је јајаста ваза без стопе, с кратким вратом и 

65широким отвором.  Велика жута розета-божур и црни 
петоугаоник – пупољак руже изведени су у средишњем 
делу вазе. Уметник је исте године ове мотиве применио и 
на кутији коју је поклонио својој супрузи за годишњицу 
брака. 

66Нацрт бр. 2 из 1923. године је за вазу Зима.  На 
њему је ружичаста ваза јајастог облика, без стопе и врата, 
украшена трима белим пахуљицама, различитог облика, 
и црном, стилизованом, поломљеном граном; око отвора 
вазе је фриз црних троуглова. Ове украсне мотиве 
Јанковић је већ 1920. године применио на нацрту за 

67 ћилим истог назива, Зима.  
61Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“
62Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“
63Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“. Поред обојеног цртежа поклопца кутије, 
оловком је изведен лист налик на онај са ћилима Јесење воде и лишће из 1920. 
64Иако не можемо са сигурношћу да тврдимо, јер нам сачувани нацрти то не 
дозвољавају, претпостављамо да Јанковић није набављао недекорисане, серијски 
произведене вазе које је потом осликавао, него да их је сам правио по својим 
нацртима, на начин описан у тексту Вука Драговића, в. В. Драговић, н. д., 5.
65У доњем десном углу нацрта је потпис: „Janković / Paris 23”, а на полеђини је 
исписано: „Porcelaine”, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 175, сл. на стр. 131. 
66Сигнирано доле десно: „Janković / Paris 1923“. На полеђини цртежа пише: 
„Porcelaine L'Hiver“
67МПУ инв. бр. 13183, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 4, сл. на стр. 77. 

68На полеђини нацрта МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 13915.
69Испод нацрта оловком су исписани називи боја које су коришћене за декорисање 
вазе: „jaune citron / jaune ...d'or / C...53 / Carmin/ Rouge ciprienne(?)“
70A. M. Mariën-Dugarden, Porcelaines art déco conservées aux Musée royaux d'art et 
d'histoire, Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 52 , Bruxelles 1980-81, fig. 28. 
71У доњем десном углу нацрта је оловком исписано: „fond bleu.../ A.P. gris....../ fenêtre 
blanc.. / ....“ На полеђини нацрта: „Porcelaine Reflets“.
72На нацрту за тањир Букет, односно на порцеланској кутији из 1923. године.
73Колет Јанковић у биографији свога супруга наводи да је „једна ваза у народном 
стилу, својеручне израде поклоњена од стране Југословенске колоније у Паризу Њ. 
В. Краљу приликом Његовог доласка у Париз те је за овај рад и општу делатност у 
Француској одликован (Јанковић) орденом Св. Саве V реда”. Осим ове биографије, 
у Музеју примењене уметности чува се и писмо Краљевског посланства 
Југославије, од 1. 11. 1930, којим се уметник позива да прими ово одликовање. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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Јанковић није само бојом истакао краљевско достојан-
ство, већ и избором декоративних мотива преузетих из 
српске и византијске средњовековне уметности. 
Двоглави орао, који има дугу традицију у владарској 
иконографији, преузет је са леве парапетне плоче северне 
бифоре спољне припрате коју је кнез Лазар подигао уз 
католикон манастира Хиландара; адосиране животиње 
су са фрагмента скулпторалног портала пронађеног у 
Скопљу, а сви остали елементи, бордура медаљона, птица 
и врежа с лепезастим лишћем, копирани су са скулпту-
ралне архиволте која уоквирује фреску Св. Пантелејмона 
у Нерезима. Сви ови мотиви репродуковани су у књизи 
L'Ancien art serbe. Les églises чувеног француског 
византолога Габријела Мијеа (Gabriel Millet), која је 

79публикована 1919. године у Паризу.  Верујемо да је 
Јанковић користио илустрације из ове књиге, дословно 
копирајући изабране мотиве и обједињујући их у 
јединствену композицију. У његовом каснијем опусу има 
још неколико дела која су у духу српско-византијске 

80уметности, али слободније и модерније решена.  Иако 
легитимни правац у српској уметности тога доба, српско-
византијски стил није био близак Јанковићу. Он га је 
користио само онда када је то било у складу с наменом 
реализованог предмета. 

Највероватније је 1924. или 1925. настао нацрт 
бр. 6 за белу, округлу вазу уског и кратког врата, с ниском 
црном стопом. Својим обликом она веома подсећа на 
вазу Дормуај (D'Ormoy), која је била веома популарна у 

81продукцији Севра током 1920-тих година.  Ваза је 
украшена црним, крупним и збијеним цветовима у чијој 
средини су по два црвена концентрична круга. И 
декорација ове вазе је добар пример за Јанковићеву 

82способност да у делима народног стваралаштва  уочи 
мотиве и њихове колористичке односе које уз минималну 
интервенцију преображава у модерни ар деко израз. 
„Двострука природа“ овог цветног орнамента уочљива је 
и на Јанковићевим пројектима из 1925. године за уређење 

83двеју просторија у кући Јована Цвијића.  Због свог 
„балканског карактера“ овај орнамент прекрива тава-
ницу „националне“ собе са миндерлуцима, а на нацрту за 

уметнику исплати сума од 1500 до 2000 франака за 
„порцеланску вазну украшену живим бојама, мотивима 
из наших старих фресака и рукописних иницијала“, са 
натписом: „Његовом Величанству Краљу Александру I – 

74српско-хрватска-словеначка колонија у Паризу“.  
75Посланство је откупило вазу и предало је краљу,  који ју је 

76држао у својој радној соби.  Даља судбина ове вазе није 
нам позната, али захваљујући сачуваном изумбаном 

77шаблону бр. 1  (сл. 4), знамо да је била јајастог облика, без 
стопе, са широким отвором и богато декорисана. У 
средишњем делу је био медаљон са двоглавим орлом, 
оперважен орнаментом у виду плетенице; испод су две 
адосиране животиње тела повезаних лиснатим 
петељкама и са тролисним крином између ногу; у горњем 
левом углу је птица дугог репа и с цветном розетом на 
крилима; међупростор је испуњен бујном врежом 
лепезастих листова. Ваза је била пурпурна, позадина 
средишњег медаљона је била бела, а цртеж осталих 

78елемената је био изведен златном рељефном линијом.  

74Архив Југославије, Фонд Двора Краљевине Југославије, 319-827. Писмо носи 
датум 14. 03. 1925. 
75Исто, 319-828. 
76У Изводу из инвентара дворца Његовог Величанства Краља на Дедињу, 
састављеном после убиства краља Александра под бројем 48 уписано је „вазне од 
порцулана / Д. Јовановића из Париза”, в. Архив Југославије, Фонд Двора 
Краљевине Југославије, 313-268. Јанковић је ту грешком, или незнањем, уписан 
као Јовановић, док остала грађа упућују да је он израдио једну, а не две вазе. 
77На шаблону је представљен централни медаљон и лева страна вазе. На полеђини 
је написано: „Vase ofert par la Colonie Serbe de Paris au roi Alexandre“. 
78У доњем делу цртежа је исписао: „Fond: pourpre / cercle: blanc / aigle....or / décor: or 
en relief ”.

79G. Millet, L'Ancien art serbe. Les églises, E. de Boccard, Éditeur, 1, Rue de Médiois, Paris 
1919, цртеж на стр. 11, сл. 164, 171 и 152. 
80Екслибрис Миодрага Ибровца, 1926. и опрема књиге Монахиња Јефимија, 1936, 
в. V. Rozić, н д., сл. на стр. 108, 86. 
81A. Faÿ-Hallé, V. Guillaume, Porcelaines de Sèvres au XXe siècle, La Réunion des des 
musées nationaux, Paris 1987, fig. 37, 61, 62.
82Ови цветови својим обликом, распоредом и колоритом веома подсећају на 
декорацију једног македонског зубуна, в. M.Tilke, Folk Costumes from East Europe, 
Africa and Asia, London 1978, 13. 
83МПУ инв. бр. 12740 и 12741, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 167, 168, сл. на стр. 126.
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 Изумбани шаблон за декорисање вазе, Париз,
    1924, МПУ инв. бр. 14514 

 Perforated pattern for vase decoration, Paris,
    1924, MAA Inv. No. 14514
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модерно уређени салон, он је на зиду са прозорима 
испред кога је комода на којој су скулптура наге жене и 
ваза са нацрта. Јанковић је овим „и балканским и 
европским цветовима“ украшавао и друге предмете. 
Срећемо их на изумбаном шаблону бр. 2 где су, 
распоређени у виду фриза, били намењени осликавању 
јајасте вазице. 
 Године 1925. Јанковић приказује и геометријски 
строжију варијанту ових цветова, у истој композиционој 
схеми као на нацрту бр. 6, на нацрту бр. 7 за бокасту вазу 

84широког, прстенастог отвора и ниске стопе  (сл. 5). У 
уметниковој заоставштини налази се фотографија 
реализоване вазе (сл. 6), која се само у детаљима разликује 
од нацрта. 

Нацрт бр. 8 за белу вазу округлог доњег дела без 
стопе и с дугим и уским вратом датован је око 1925. 

85године.  Својим обликом и она подсећа на један тип вазе 
86који се у то време производи у Севру.  Доњи део вазе 

декорисан је звездоликим цветовима и лепезастим 
лишћем, златне боје; око отвора је златни фриз са 
орнаментом у виду латиничног слова S и лепезастим 
лишћем. 

Под инвентарским бројем 14432 чува се више 
87скица за предмете од порцелана.  На скици бр. 1а је 

бокаста ваза издуженог врата и ниске стопе са 
средишњим орнаментом у виду букета зракастих цветних 

88розета.  Осим ње, постоје контуре вазе сличног облика 
(нешто ужег и дужег врата; скица бр. 1б). Јанковић је 

89крајем 1927. или током 1928. године скицирао пет ваза.  
Две су истог облика, бокасте са широким прстенастим 
отвором и ниском стопом. Већа (скица бр. 1в), на 
полеђини папира означена као Облак или Таласи (Nuage 
ou Vagues), има декорацију која истовремено личи и на 
облаке и на таласе. На мањој вази (скица бр. 1г), са 
називом Одрази (Reflets), приказани су прозор и неке 
недовољно јасне форме, можда лептири, као на нацрту за 
вазу истог назива са нацрта бр. 5. На истом папиру, 
Јанковић је скицирао још три вазе – јајасту са широким 
отвором и без стопе (скица бр. 1д), затим бокасту, уског 
кратког врата са четири ручке, која подсећа на крчаг 
(скица бр.1ђ), и вазу широког доњег дела (скица бр. 1е). 

Још три скице за вазе Облак и Таласи урађене су 
90на листу истргнутом из бележнице.  Једна ваза је бокаста 

84Реч је о нацрту за тањир и вазу, који смо већ обележили и као нацрт за украсни 
тањир бр. 3. В. напомену бр. 30. Већ смо видели да је варијанта овог нацрта 
објављена у тексту В. Драговића са натписом: „порцелан и керамика у духу српске 
шаре“, в. В. Драговић, н. д., 5. 
85V. Rozić, н. д., кат. бр. 176, сл. на стр. 131.
86Мислимо на вазе с рељефним прстеновима око доњег дела врата, в. G. 
Lechevallier-Chevignard, La décoration moderne à la manufacture nationale de Sèvres, 
Pariz, s. a., pl. 7, fig. 5. 

87Оне су различитих, веома малих димензија и изведе су оловком. Претпостављамо 
да нису све из истог времена.
88Испод вазе је оловком исписано: „somptueuse“ (скупоцена, луксузна, раскошна). 
89Ове скице изведене су на полеђини картице-рачуна за madame ?ell, 12, rue de 
Deltor (?) Paris 10а, односно за одевне предмете поручене, новембра 1927. године у 
Јанковићевом модном салону Колет. У горњем десном углу је написана и година 
која се односи на скице: 1927/ 1928. 
90 Испод скица је написано: „Projets décor Décoration / Nuage et Vagues“.

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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 Нацрт за украсни тањир и вазу, Париз, 1925,
    МПУ инв. бр. 10352 

 Design for a decorative place and vase, Paris,
 MAA Inv. No. 10352
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 Фотографија реализоване вазе, Париз, 
око1925, МПУ 

 Photograph of  a executed vase, Paris
    around 1925, MAA
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(скица бр. 1ж), друга је издужене, јајасте форме са 
широким вратом и отвором (скица бр. 1з), а трећа има  
плочасто постоље на коме су три међусобно спојена 
цилиндра на које се надовезује квадратни (или 
правоугаони) део (скица бр. 1и). Декорација ових ваза је 
варијанта истоимене вазе са скице бр. 1в. 

Стони прибор 

Сачувани нацрти за украсне тањире, кутије и 
вазе више сведоче о Јанковићевом раду на проналажењу 
орнамената него на пројектовању облика предмета. 
Међутим, нацрти за стони прибор представљају га као 
уметника који је био заинтересован и за осмишљавање 
форми употребних предмета. Они показују да је Јанковић 
посебно био склон округлим, лоптастим формама, које су 
привлачиле и многе друге ствараоце крајем треће и 
почетком четврте деценије XX века. Најранији нацрти 
потичу из 1923. године, а најкаснији из 1932. године.

91На нацрту бр. 1  је бели, округли чајник са лучно 
савијеном дршком, благо повијеним изливком и плитким 
поклопцем с округлим дугметом на врху. Чајник је 
декорисан с три црвена цвета са жутим латицама – 
зупчаницима и црним линеарним орнаментом, вереви-
јом, чије се варијанте често срећу на пиротским 
ћилимима. Оба мотива се рано јављају у Јанковићевом 
раду. Тако је цвет са латицама – зупчаницима присутан на 
нацрту за тањир Букет (1920-1921), а веревија је већ 1917. 
године изведена на визиткарти Српског париског 

92атељеа.   
Из 1923. године је и нацрт бр. 2 за шољу са 

93тацном,  чији је украс један од омиљених Јанковићевих 
мотива – фриз од троуглова с четвртастим кукицама. 
Такав жути фриз је око отвора једноставне, обле шоље без 
стопе (и без уцртане дршке) и на бордури тацне, чије је 
дно украшено трима црним валовитим линијама и 
стилизованом пахуљицом са четвртастим кукицама на 
врховима.

 Исте године, 1923, настао је још један потписани 
нацрт на коме Јанковић показује своју наклоност за 
спајањем традиционалног и локалног са модерним. Реч је 
о нацрту бр. 3 за тестију (керамичка посуда за воду), која је 
уобичајене крушкасте форме, али са елегантно танушном 

дршком и нефункционално танким изливком.  
Декорисана је изломљеном црном и белом линијом које 
раздвајају доњи, бели и горњи, зелени део и  украшавају 
доњи део врата тестије. 

95На нацрту бр. 4  је бела здела ниске црне стопе, 
бокастог тела и широког отвора са црном бордуром. Тело 
посуде је покривено златним спиралним линијама 
различитих димензија. Овај нацрт је највероватније 
настао 1923. године у исто време када и нацрт за тањир бр. 
1, који је украшен готово на исти начин. 

Сачувани, некомплетни сервис за десерт (МПУ 
96инв. бр. 9184) настао је око 1925. године.  Приликом 

његове израде Јанковић је поступио на један од 
уобичајених начина тога времена – масовно произведене 
порцеланске тањире, без фабричке декорације, руком је 
осликао по сопственим нацртима, стварајући уникатне 

97примерке.  Тањири су различито декорисани, али имају 
исту композициону схему и елементе – на дну тањира су 
четири троугласто распоређена медаљона-цвета у бујној 
зеленој врежи; бордуре су црне. Велики тањир је осликан 
медаљонима у виду смеђих цветова са ситним 
наранџастоцрвеним латицама и врежом са срцоликим 
листовима. На малим тањирима су медаљони – 
наранџастоцрвени маслачци у врежи срцоликих и 
елипсастих листова, медаљони – љубичасти каранфили 
са врежом рецкавих листова, црни медаљони са 
љубичастим звездастим цветовима у папратастој врежи и 
медаљони са смеђим и белим цветовима, чије плаве 
латице подсећају на зупчанике, у врежи срцоликих 
листова. 

Осим изведеног, сачувани су и нацрти за 
декорисање још једног сервиса за десерт, за један велики 

98и шест малих тањира (нацрти бр. 5).  Декоративна 
композиција је иста као и на реализованом сервису, док 
се мотиви великог и два мања тањира разликују само у 

94

91Сигнирано је доле десно; „Douchan / Paris 1923“.
92V. Rozić, н. д., сл. на стр. 102. Пиротски мотив је присутан и 1920. на бордури 

 нацрта за ћилим Јесење воде и лишће, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 3, сл. на стр. 76.
93Сигнирано је доле десно: „Janković / Paris 1923“. На полеђини је исписано: „Tasse et 
Soucoupe“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 174, сл. на стр. 131. 

94Сигнирано је доле десно: „Douchan / Paris 1923“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 173, сл. на 
стр. 131. 
95Изведен је на полеђини дела цртежа са орнаментима из 1920. године. 
96V. Rozić, н. д., кат. бр. 172, сл. на стр. 130. Сервис је припадо господину Гојку 
Јанковићу из Ниша, Душановом брату. На полеђини великог и четири мала 
тањира су потпис: „D. Janković” и бела свастика у црвеном кругу, чије значење 
нисмо успели да докучимо. С. Исаковић је сервис датовала око 1930. године, в. 
Иста, Savremena keramika u Srbiji, katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, 
Beograd 1979, kat. br. 6. 
97На полеђини великог тањира је ознака лимошке фабрике порцелана Шарла 
Аренфелда (Charles Ahrenfeldt), основане 1894, в. Pocket Book of French & Italian 
Ceramic Marks, comp. by J.P. Cushion, London 1965, 40. Аренфелдова фабрика је 
учествовала на Међународној изложби модерне примењене и индустријске 
уметности одржане у Паризу 1925. године и том приликом је добила Гран при. 
Четири мала тањира су без ознаке произвођача. 
98Нацрти за мале тањире по својим димензијама одговарају реализованим, док је 
већи тањир на цртежу нешто мањи, вероватно због димензије папира. 

Бојана Поповић 
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детаљу и у боји. Приликом декорисања предмета, 
Јанковић је често мењао боју или би на неки други начин 
одступио од нацрта који је претходио израдио. Могуће је 
да је то и овде случај, али не треба искључити ни 
могућност да је Јанковић извео више сличних сервиса за 
десерт и да су сачувани нацрти претходили неком од њих. 
Као и на изведеном сервису, велики тањир има црвене 
цветове-медаљоне са смеђим ситним латицама у врежи 
срцоликих листова светлосмеђе боје, а на малим 
тањирима су медаљони у виду смеђих маслачака, у 
тамноплавој врежи од срцоликих и елипсастих листова, и 
медаљони – црни каранфили у црвеној врежи са 
рецкавим листовима. Остали тањири су декорисани 
плавим цветовима са три реда правоугаоних латица у 
смеђој врежи срцоликих листова, плавим цветовима са 
црвеним латицама у врежи плавих срцоликих листова, 
окер цветовима троугластих латица окруженим 
светлоцрном врежом ситних листова и црним троредним 
каранфилима у светлозеленој врежи која комбинује 
срцолике листове ладолежа с издуженим листовима 
папрати. Ивице свих тањира имају црвене бордуре. 

Декоративни мотиви са сервиса и нацрта за 
сервис били су највероватније инспирисани народним 

99везом  и припадају неким од Јанковићевих најраније 
осмишљених орнамента. Тако је цвет са латицама – 
зупчаницима присутан на нацрту за тањир Букет 
(1920–1921), а 1923. године на нацрту за чајник. Цвет који 
подсећа на каранфил је и у централном делу тањира Паун 
(1925–1930), а у комбинацији с гранчицом рецкавих 

100листова је на реализованој вази дугог врата.  
Медаљоном–маслачком Јанковић је декорисао поклопац 
једне украсне кутије (шаблон бр. 1б). У току припрема за 
учешће Краљевине СХС на париској изложби 1925. 
године, Јанковић је урадио нацрт за декорисање колонаде 
у националном павиљону на коме су приказани готово 

101сви ови медаљони-цветови.  Он их и током друге 
половине треће деценије радо користио на одевним 

102предметима.  
У заоставштини Душана Јанковића чува се и 

десет нацрта за порцелански сервис за ручавање – за 

супијеру (бр. 6), (сл. 7), велики дубок тањир (бр. 7), велики 
плитак тањир (бр.8), плитак тањир средње величине (бр. 

103 9) и мали десертни тањир (бр. 10), за зделе – велику (бр. 
11), мању (бр. 12) и за велику, плићу и издуженију зделу 
(бр.13), као и за две посуде са стопом (бр. 14 и бр. 15). 
Облици овог сервиса проистекли су из основних 
геометријских форми – лопте и ваљка. Они су споља бели 
са ниским црним стопама и бордурама око отвора, а 
њихов унутрашњи део је црн са белим геометријским 

104мотивима.  Супијера је обликована од две полулопте – 
мање, са црном стопом украшеном белим ситним 
четвороугаоником косе горње стране, и веће полулопте – 
поклопца који належе на доњи део. Црна унутрашњост 
супијере је декорисана са три беле трапезоидне форме. 
Дубок тањир је у виду плитко расечене лопте са ниском 
црном стопом и бордуром на којој су ситне беле 
четвороугаоне форме; унутрашњост је црна са шест белих 
правоугаоника. Истог облика и сличне декорације су и 
плитки тањири, у чијим црним унутрашњим деловима 
доминирају широке беле линије. Полулоптасте зделе, 
такође, имају црне стопе, бордуре и унутрашњост 
украшене ситним, белим правоугаоницима. Посуда на 
нацрту бр. 14 је у виду плитко пресечене лопте с високом 
ваљкастом црном стопом, која је украшена с три беле 
линије, различите дебљине, које се понављају и на црном 
рубу посуде; унутрашњи део је црн с два бела издужена 

99То се посебно односи на цветове са латицама у виду зупчаника и каранфиле, в. Lj. 
Reljić, D. Radovanović, н. д., 56-57, 88-89, 114-115, 122-123, 158-159. 
100Ваза није сачувана, као ни њен нацрт. Постоји само фотографија, в. V. Rozić, н. д., 
сл. на стр. 134. 
101МПУ инв. бр. 12744. Овај нацрт из 1924. године није био реализован, в. Б. 
Поповић, Учешће Краљевине СХС на Међународној изложби модерних 
примењених и индустријских уметности у Паризу 1925. године, Зборник Народног 
музеја, XVI-2, Београд 1997, 235. 
102Као на осликаној хаљини МПУ инв. бр. 12948, или комплету од лана МПУ инв. 
бр. 13000, в. V. Rozić, н.д., кат .бр. 132, сл. на стр. 118, кат. бр. 135, сл. на стр. 135. 

103Нацрт за овај тањир налази се и на полеђини два нацрта за украсне тањире, МПУ 
инв. бр. 13951 и 13953, из 1925–1927. године.
104Нацрти су изведени црним тушем и оловком.
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трапеза. Друга посуда (нацрт бр. 15), налик окренутом 
звону с развученом основом – отвором, има црну 
ваљкасту стопу са четири беле линије различите дебљине; 
унутрашњи црни део има две беле, заобљене линије и два 
бела трапеза, од којих је већи крстасто „пресечен“ по 
средини. На полеђини овог нацрта је цртеж посуде с 
ознакама димензија. 

Владимир Розић је нацрте за овај сервис датовао 
105у време после 1930. године,  док их је Светлана 

Исаковић, кустоскиња која их је музеолошки обрадила, 
датовала око 1925. године. Надахнуће за овај сервис 
свакако припада 1920-тим годинама. Тако лоптасте 
форме срећемо у продукцији Севра раних двадесетих 
година. Могуће да је облик вазе Дормуај инспирисао 
Јанковића за супијеру и друге делове сервиса. Звонасте 
посуде са стопом, сличне нацрту бр, 15, биле су веома 
популарне. Најпознатије су верзије које је чувени 
париски уметник Жак-Емил Рилман (Jacgues-Émile 
Ruhlmann) дизајнирао за Националну мануфактуру 
порцелана у Севру и које су, различито декорисане, биле 
изложене 1925. године у Паризу на међународној 

106изложби.  У односу на Рилманова решења, Јанковић је 
на свом нацрту више истакао горњи део посуде 
проширивши отвор и посувративши његове ивице. Не 
знамо да ли је Јанковић реализовао своју звонасту посуду, 
али ју је приказао, око 1925. године, на нацрту бр. 3 
украсне кутије за јувелира Маршака, где је она у рукама 
наге девојке. За минималистичку декорацију Јанкови-
ћевог сервиса не налазимо паралеле у савременом 
француском порцелану. Највероватније да је извор 
инспирације био совјетски, конструктивистички 
порцелан представљен на париској изложби 1925. 
године. Нацрти за сервис показују Јанковићеву отворе-
ност према модернистичким тенденцијама које су и у 
Француској ојачале у другој половини двадесетих година. 

107На маленим скицама (бр. 1),  које су вероватно 
претходиле нацртима за бело-црни сервис, делови су још 
једног белог сервиса са црном стопом и црном бордуром. 
Дубок и плитак тањир, као и зделе истоветни су са онима 
на великим нацртима бр. 7 и 11, док супијера има 

традиционалну форму – полулоптаста је са правоугаоним 
дршкама и плитким, заобљеним поклопцем са 
правоугаоним дугметом. Шоља за чај има две, такође, 
правоугаоне дршке. 

Последњи нацрти за предмете од порцелана 
потичу из 1932. године и на њима је Душан Јанковић 
истраживао могућности лоптастих форми. На нацрту бр. 

10816  представљени су супијера, чинија и тањир. Супијера 
је у облику лопте с ниском стопом, округлим ручкама и 
плитким поклопцем са дугметом истог облика као и 
ручке. Декорисана је обојеним концентричним 
круговима. Исти орнамент је и на тањиру и здели, која је у 
облику полулопте с ниском стопом. У односу на бело-
црни сервис, декорација је богатија, али и функци-
оналнија, у смислу да истиче заобљеност форме 
предмета. Нацрт бр. 17 је варијанта претходног нацрта. 
Супијера и здела имају стопу у виду крста с удубљењем по 
средини у које належе округло дно посуда. Декорисани су 
концентричним круговима. Могуће да су ови нацрти 
настали за потребе дизајнирања стоног прибора Филипа 
де Фажа (Phillippe de Fages), по чијој поруџбини је 
почетком четврте деценије Душан Јанковић пројектовао 

109 једну вилу и све у њој.

 

У биографији свог супруга, састављеној ради 
регулисања породичне пензије, Колет Јанковић је 
написала да је он током 1923. године радио нацрте за 
париску фабрику порцелана Блош и син(ови) (Bloch et 

110Fils).  Иако нисмо у могућности да документујемо 
Јанковићев рад за ову фабрику, коју су од 1887. године 

111водили чланови породице Блош,  сигурно је да је то 
утицало да он већ следеће, 1924. године, постане сарадник 
чувене Националне мануфактуре порцелана у Севру. 

Током двадесетих година XX века у Националној 
мануфактури порцелана у Севру тежња ка модерном 
била је изузетно наглашена. Већ првих година 
(1920–1923) свог управљања мануфактуром Жорж 
Лешевалије-Шевињар (Georges Lechevallier-Chevi-

Сарадња са фабрикама порцелана

105V. Rozić, н. д., кат. бр. 181, сл. на стр. 133. В. Розић истиче да је на сервису за јело, 
„očigledno predviđenim za serijsku proizvodnju, Janković inventivan, pronalazi 
originalne, efektne, iako izrazito uprošćene forme svedene na osnovnu masu“, в. Исто, 
27. 
106Била је изложена у Павиљону Б, као и оне које су декорисане по Јанковићевим 
нацртима, в. Manufacture nationale de Sèvres 1738-1925, Exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, непагинирано.
107Испод сваког цртежа пише на француском језику шта је на њему представљено: 
„tasses à thé et soucoupes”, „bols“, „plate creux et ordinaire“, „soupières“. 

108Сигнирано доле десно: „Dušan Janković Paris 1932“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 182, сл. 
на стр. 133. 
109О Фажовој вили у Сен Клу-у, в. Исто, 26. 
110Реч је о биографији из 1962. године која је била намењена Савету за културу Н. Р. 
Србије. Чува се у Музеју примењене уметности. Ова биографија је била извор 
података В. Розићу о сарадњи уметника и ове фабрике, в. Исто, 9, 26. 
111Фабрика је више пута мењала назив, а од 1948. носи назив Porcelaine de Paris, в. 
Danckert, 477. 

Бојана Поповић 



137

112gnard)  увео је нове облике предмета, чији су аутори 
били угледни уметници, Феликс Обер (Félix Aubert), 
Анри Рапен (Henri Rapin), Мадлен Алад (Madeleine 
Hallade), Ан-Мари Фонтен (Anne-Marie Fontaine), Рене 
Лал (René Lahalle), Жорж Трибу (Georges Tribout), Рене 

113Пру (René Prou) и Жак-Емил Рилман.  Истовремено су 
били ангажовани и уметници који су радили нацрте за 
декорисање предмета у новом, ар деко стилу које су потом 
сликари из мануфактуре, специјализовани за сликање на 
порцелану, преносили на одабране предмете. Технички и 
уметнички одбор (Comité technique et artistique) је 

114одлучивао о избору нацрта који ће бити реализовани.  
Укус и критеријуми самог Лешевалије-Шевињара и 
његових блиских сарадника и консултаната, Феликса 
Обера, Рене Лалика (René Lalique) и, пре свих, Анри 
Рапена, који је од 1923. године обављао посао 
“инспектора уметничког рада”, били су од великог 

115 значаја.
Као године Јанковићеве сарадње са Национал-

ном фабриком у Севру, Колет Јанковић наводи период од 
1161925. до 1930.  Да би поткрепила овај исказ, она је од 

Националне мануфактуре затражила потврду, у којој су 
наведени нешто другачији подаци. Наиме, управник 
Севра потврђује да су 1924. године од Јанковића 
откупљена два пројекта за декорисање ваза облика Обер 
(Aubert) 43 и 44, а 1928. године и пројекат за вазу Обер 

11745.  Користећи се истим подацима из архива Нацио-
налне мануфактуре, Ан-Мари Мариен Дигарден (Anne-
Marie Mariën-Dugardin), белгијска кустоскиња, у тексту о 
ар деко порцелану у колекцијама Краљевских музеја за 
уметност и историју у Бриселу, наводи исти податак, 
односно да је Јанковић био сарадник Севра у периоду од 

1181924. до 1928.  Двадесет седам писама која је Севр послао 
Јанковићу, која се чувају у Музеју примењене уметности, 
указују да је сарадња започела 1924. године, а да је 
последњи нацрт прихваћен 1932. или 1933. године. Она, 
такође, сведоче да је списак изведених мотива био већи 
него што је у потврди Севра наведено. 

Најранијим писмом, од 30. јуна 1924, Јанковић се 
обавештава да су прихваћена три његова нацрта. У писму 
од 16. априла 1928. уметнику се саопштава да је од четири 
предата нацрта Одбор Националне мануфактуре изабрао 
један за декорисање вазе Обер 45. Осим ова два писма, 
сачувано је још тринаест са позивима на сарадњу и 
датумима када ће Одбор одлучивати о декоративним 
композицијама које ће бити прихваћене за реализацију. 
Прво сачувано такво писмо-позив је од 6. фебруара 1925, 
а последње од 14. марта 1932. Национална мануфактура је 
сваке године слала таква писма Јанковићу, а свакако и 
другим сарадницима, најчешће два пута годишње, а 1930. 
чак три пута. Трећа група писама, њих дванаест, односе се 
на исплату тантјема од продатих предмета који су 
декорисани по Јанковићевим нацртима. Прво писмо 
носи датум 16. јануар 1926, а последње 21. март 1937. 
Године 1926. ислаћени су тантјеми за две вазе, 1928. за 
вазу и два тањира, 1929. за четири вазе, 1932. за вазе, 1933. 
за две вазе и посуду са стопом, 1934. за две вазе и тањир, 
1937. за вазе, а 1938. за вазе и тањир. На основу тога 
можемо закључити да је Севр произвео бар четири вазе, 
два тањира и једну посуду са стопом који су били 
декорисани по Јанковићевим нацртима. На списку 
предмета за тантијеме се по први пут 1933. јавља посуда са 

112Био је управник од 1920. до 1938. године, в. A. Faÿ-Hallé, V. Guillaume, н. д., 25. 
115J-P. Midaut, The Ruhlmann Firm and the Manufacture Nationale de Sèvres Porcelain 
Factory, Ruhlmann, Genius of Art Deco, Somogy éditios d'art, Paris 2004, 113-114.
114Одбор је основан 1909, а од 1927. носи назив Уметнички одбор, в. A-M. Mariën-
Dugardin, н. д., 127. 
115J-P. Midaut, н. д., 111. 
116У поменутој биографији из 1962, в. напомену бр. 110. Податак о годинама 
сарадње Јанковића и Националне мануфактуре у Севру из овог дописа преузима 
V. Rozić, н. д., 26.
117Потврда, са датумом 16. 01. 1963, чува се у Музеју примењене уметности у 
Београду. 
118A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 55, f. 1, Bruxelles 1984, 99. 
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 Ваза, Севр, Национална мануфактура порцела-
     на, 1925, преузето из:  G.  Lechevallier-Chevig-
     nard, La décoration moderne à la manufacture na-
     tionale de Sèvres, s. a. 

 Vase, Sèvres, National manufacture of porcelain,
     1925, re-printed from G.  Lechevallier-Chevign-
     ard, La décoration moderne à la manufacture nati-
     onale de Sèvres, s. a. 
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стопом, што, највероватније, значи да је ова посуда 
укључена у програм мануфактуре током 1932. или 1933. 
године. „Још и данас Севр му (Јанковићу) откупљује ... 
Хонорар није особито богат али су проценти на продате 
ствари пристојни“, написао је Вук Драговић у тексту о 

119Јанковићу који је Политика објавила 1931. године.  
Рад Душана Јанковића високо је вреднован у 

Националној мануфактури. Жорж Лешевалије-Шевињар 
је чак три предмета декорисана по његовим нацртима 
публиковао у албуму који је имао за циљ да представи 

120модерну продукцију Севра.  Прва је репродукована бела 
ваза (сл. 8) декорисана црвеним листовима папрати са 
спирално увијеним врховима и златном линијом по 
средини листова; црвене линије, спиралних завршетака 
са златним тачкицама, изведене су између папрати, док су 

121стопа и отвор вазе оперважени златном линијом.  За 
разлику од других декоративних мотива, Јанковић је лист 
папрати спирално увијених врхова применио само за 

122декор ове вазе.  Својим обликом, јајаста са ниском 
стопом и широким отвором посувраћених ивица, она 

123припада типу Обер.  Госпођица Рене Аланор (Renée 
124Alanord) ју је по Јанковићевом нацрту осликала.  Ова 

ваза је међу првим Јанковићевим делима реализованим у 
125Севру почетком 1925. године.  Исте године, она је била 

изложена у павиљону мануфактуре на париској 
Међународној изложби модерних декоративних и 

126 индустријских уметности.
Други Јанковићев рад у Лешевалије-Шевиња-

ровом албуму је посуда (сл. 9), ниске стопе и широког 
отвора посувраћених ивица, украшена крупним 

127стилизованим цветовима.  У доњем делу посуде су 
цветови са црним кругом са златним тачкицама у 

средини и са плавим правоугаоним латицама зракасто 
распоређеним у два круга; у горњем делу су исти бело-
златни цветови и црни, ситнији цветови са златним 
детаљима. Златна боја је на стопи и посувраћеном делу 
отвора посуде. Декорацију посуде, у емељу, извео је 
господин Берлен (Berlin). Мотив зракастих цветова 
Јанковић је осмислио већ 1920. и користио их је до 

128почетка тридестетих година.   
Трећи предмет представљен у албуму Севра је 

бокаста посуда (сл. 10) широког отвора са високом 
129стопом која је проширена у доњем делу.  Декорисана је 

розетама са златном спиралом у средишњем делу 
окруженом концентричним круговима са златним 
тачкицама и, у два спољна круга, црним спиралним 
линијама; простор између испињен је црвеним и црним 
спиралним линијама. Госпођица Русо (Rousseau) је 
осликала ову посуду. На основу исплаћиваних тантијема, 
претпостављамо да је ова посуда са стопом последње дело 
које је у Севру украшено по Јанковићевом нацрту, 1932. 
или 1933. године. Иако су розета са спиралама и спирални 
орнаменти већ 1920. године чинили део Јанковићевог 

130орнаменталног репертоара,  најближа паралела овој 

119В. Драговић, н. д., 5. 
120G. Lechevallier-Chevignard, La décoration moderne à la manufacture nationale de 
Sèvres, Paris, s. a. 
121Исто, pl.7, fig. 4. 
122Орнамент који донекле подсећа на папрати с вазе је на двема свиленим 
марамицама, МПУ инв. бр. 12946, које су израђене у Јанковићевом модном салону 
Колет. 
123Феликс Обер је дизајнирао око шездесет облика ваза, од којих се многе и данас 
производе, в. A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 52, Bruxelles, 1980-1981, 128. 
124G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 7. fig. 4 
125Пар оваквих вазица, које се чувају у Краљевским музејима за уметност и историју 
у Бриселу, имају ознаке које се односе на производњу ваза, S 1925 DN, и на њихово 
декорисање, décoré à Sèvres 1925, в. A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 55, f. 1, Bruxelles 
1984, 99. У тексту се наводе и димензије предмета: 10,2 цм. Вазе нису идентичне са 
оном из Лешевалије-Шевињаровог албума, листови папрати су црни и није 
коришћена златна боја. Претпостављамо да је луксузнија варијанта, са 
коришћењем златне боје, била намењена излагању у павиљону Севра на изложби 
1925. године. 
126W. E. Cox, The Book of Pottery and Porcelain, в. I , Crown Publishers New York 1963, 
Fig. 1367. 
127G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 9, fig. 3. 

128Најпре га срећемо, 1920, на цртежу са полеђине нацрта МПУ инв. бр. 13954, а 
1931. на нацрту за плакат за Државни монопол дувана, МПУ инв. бр. 14500. На 
комплету од лана, МПУ инв. бр. 13000, датованом око 1927, изведене су и варијанте 
цветова - розета са посуде.
129G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 9, fig. 5. 
130Мотиви су присутни на цртежу тушом из 1920. који је накнадно исечен и чије су 
полеђине касније искоришћене за нове нацрте који носе ознаке МПУ инв. бр. 
13914, 13915 и 13954. 

Бојана Поповић 
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9.

 Посуда, Севр, Национална мануфактура порце-
     лана, 1925–1932, преузето из:  G. Lechevallier-
     Chevignard, La décoration moderne à la manufa-
     cture nationale de Sèvres, Paris, s. a.

 Dish, National manufacture of porcelain,
    1925–1932, re-printed from G.  Lechevallier-
     Chevignard, La décoration moderne à la manufa-
     cture nationale de Sèvres, s. a. 
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посуди су мотиви са сомотске хаљине и жакета израђених 
131у његовом модном салону 1927. године.  

У Музеју примењене уметности чувају се и три 
црно-беле фотографије ваза које осветљавају Јанковићев 

132процес рада током сарадње са Севром.  Фотографије 
показују да је он цртеж декорације преносио на вазе 
израђене по моделима Севра, трагајући за складом 
између свог орнамента и облика ваза које тада производи 
ова француска фабрика порцелана. На фотографијама су 
две вазе истог облика – бокасте са дугим уским вратом на 
чијем су доњем делу три рељефна прстена, а трећа има 
ниско постоље, благо заобљени средишњи део и широки 
отвор посувраћених ивица. Јанковић је једну вазу дугог 
врата украсио цветовима зракастих латица рецкавих 
ивица и бујним лиснатим орнаментом који подсећа на 
гранчице першуна. Друга ваза истог облика фотогра-
фисана је у току рада. На њеном трбушастом делу су 
елипсаста поља са делимично обојеним цртежом круп-

нијих и ситнијих цветова; најупадљиви су цветови са 
дужим и спојеним доњим латицама, које је Јанковић 

133осмислио већ 1920. године.  Трећу вазу уметник је 
декорисао спирално конципираним цветним орнамен-
тима између којих су извијене линије са крупним 
круговима на крајевима. 

На макету личи и ваза са још једне фотографије 
која се чува у Јанковићевој заоставштини. Реч је о 
издуженој украсној вази без постоља која има полукруж-
ни плитки поклопац. Својим обликом она представља 
варијанту вазе Ормесон (d'Ormesson) и зато верујемо да је 
била намењена Севру. Ваза је по средини декорисана 
широком црно-белом траком троугластих ивица и белим 
кругом који по унутрашњем ободу има црне троуглове, 
којима је декорисан и поклопац вазе. На фотографији је 
накнадно интервенисано тако што су у бело средишње 
поље оловком уписани декоративни иницијали умет-

134ника.  Да ли је Национална мануфактура прихватила и 
реализовала ове Јанковићеве тродимензионалне про-
јекте је питање на које за сада немамо одговор.  

Након завршетка студија Душан Јанковић је 
провео више месеци у Србији. Тада је приредио и две 
самосталне изложбе у родном Нишу (1921) и у Београду 
(1922), а био је и међу излагачима 5. југословенске 
уметничке изложбе, одржане 1922. године поводом 
венчања краља Александра. У све три поставке Јанковић 
је поред слика, графика и цртежа изложио и неколико 

135нацрта за предмете примењене уметности.  Међу њима 
136био је и нацрт за украсни тањир Букет,  са мотивима 

карактеристичним за његов опус. 
Предмете од керамике и порцелана Јанковић је 

излагао 1924. и 1925. године и то у Паризу. На изложби у 
галерији Панарди (Panardie), маја 1924. године, пред-
ставио је своју керамику, заједно са четири француске 
уметнице, Лис Борел (Luce Borel), Рене Блим (Renée 
Blum), Одет Лепревос (Odette Leprévost) и Жилијет 

137Д'Уајре (Juliette D'Oyré), које су излагале слике.  Пишући 

Изложбе 

131МПУ инв. бр. 13006, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 143, сл. на стр. 116. 
132В. Розић је публиковао ове фотографије, сматрајући да су на њима вазе које се 
чувају у Музеју Севра, в. Исто, сл. на стр. 134. Храпаве површине ваза, 
„накалемљен“ врат и необојени делови цртежа декорације на једној од ваза као и 
оштећене ивице друге вазе упућују да је реч о макетама, а не о завршеним делима. 
Да би боље сагледао резулате усаглашавања облика и декорације вазе, Јанковић их 
је снимио код фотографа (photo Marc Vaux, 114, Rue de Vaugirard) из улице 
Вожирар, у којој је становао првих година свог боравка у Паризу. 

133На полеђини нацрта МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 13915. 
134На полеђини фотографије пише: „Poteries“ (керамика, лончарија) 
135V. Rozić, н. д., 8. 
1365. Југословенска уметничка изложба, 31. мај - 1. јули, Београд 1922, 39.
137Nepotpisano, Devant la Cimaise, Le Petit Journal, Paris, 16. 05. 1924; Nepotpisano, 
Notes d'Art, Eve, Paris, 18. 05. 1924. У Музеју примењене уметности чувају се два 
Јанковићева нацрта за плакат ове изложбе, МПУ инв. бр. 14472 и 14487. На њима 
уз имена француских уметница није исписано шта излажу, али зато уз 
Јанковићево пише да је реч о керамици – „poteries de Janković“, в. V. Rozić, н. д., кат. 
72, 73. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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10.

 Посуда са стопом, Севр, Национална мануфа-
      ктура порцелана, 1932–1933, преузето из: G.
      Lechevallier-Chevignard, La décoration moderne
      à la manufacture nationale de Sèvres, Paris, s. a.

 Dish on a foot, National manufacture of porcela-
      in, 1932–1933, re-printed from G.  Lechevallier-
      Chevignard, La décoration moderne à la manufa-
      cture nationale de Sèvres, s. a.
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о овој изложби, хроничар париског листа Ев (Eve) је 
истакао Јанковићеве радове, хвалећи постигнуту 
хармонију између форме и занимљивих украсних 

138композиција.  
Међународна изложба модерних декоративних 

и индустријских уметности одржана у Паризу 1925. 
године била је значајан светски догађај у коме су 
учествовали представници европских и ваневропских 
народа. Међу њима и Краљевина СХС, у чијем су 
павиљону и галеријском простору у Гран палеу (Grand 
Palais) били изложени и Јанковићеви предмети од 
порцелана. Чинија, кутија и тањир били су у витринама 
националног павиљона, а кутија за чај и два тањира у Гран 

139палеу.  На жалост, излагани предмети нису сачувани, а 
ниједан нацрт из колекције Музеја примењене уметности 
не можемо са сигурношћу да повежемо са овом 
изложбом. У време одржавања изложбе у Краљевини 
СХС једино је у Загребу деловала група уметника, 
окупљена око Хинка Јуна и Томислава Кризмана, која се 
бавила керамиком и порцеланом. Тако је Јанковић, иако 
настањен у Паризу, био једини представник Србије, у 
којој се појам керамике везивао за народно стваралаштво 
и где ће тек тридесетих година њоме почети да се баве и 

140уметници.  Због угледа који је уживао у Паризу, 
Јанковић је био изабран за потпредседника међуна-

141родног жирија за област керамике на овој изложби.  
На париској изложби Душан Јанковић је био 

међу излагачима и у павиљону Националне мануфактуре 
порцелана Севра. Она је за своју презентацију на овој 
изложби ангажовала уметнике, попут Рене Лалика, Жак-
Емил Рилмана, Едгара Бранда (Edgard Brandt), Анри 
Рапена, Робера Бонфиса (Robert Bonfils), Ерика Бажа 
(Eric Bagge), Бенедиктиса (Benedictus), Раула Дифија 
(Raoul Dufy), Жана Дипаа (Jean Dupas), Сизан Лалик 
(Suzanne Lalique) и Ан-Мари Фонтен, чија се дела данас 
сматраја врхунским остварењима ар декоа. 

По обичају тог времена, у каталогу мануфактуре 
нису били наведени поједнични експонати него имена 
аутора облика предмета, уметника који су дали нацрте за 
њихову декорацију и оних који су декорацију пренели на 

142предмете.  Зато не можемо бити сигурни да ли су била 

изложена сва три предмета, која су декорисана по 
нацртима које је Севр откупио током 1924. године од 
Душана Јанковића. Вазица са стилизованим листом 
палме (сл. 8) је свакако била изложена; она не само да 
кореспондира са оскудним подацима из каталога, него је 
и публикована као експонат са париске изложбе у књизи 
једног посетиоца изложбе, стручњака за керамику и 

143порцелан.  
После 1925. године Душан Јанковић није излагао 

дела од керамике и порцелана, али је пред њим била 
изузетно активна деценија испуњена креативношћу и у 
тим дисциплинама. 

Уметничка атмосфера послератног Париза 
пресудно је утицала на формирање и сазревање 
уметничког израза Душана Јанковића. Тада актуелни ар 
деко стил омогућио му је да повеже своје културно 
наслеђе са својим изузетно модерним животним и 
уметничким сензибилитетом. Његова најбоља дела, 
попут оних која су настала у сарадњи са Националном 
мануфактуром у Севру, представљају га као ствараоца 
који обједињује локално и универзално, традиционално 
и савремено на начин који је у складу са високим 
естетским захтевима космополитског париског друштва. 

Пресељењем у Београд 1935. године, за Душана 
Јанковића је бављење порцеланом и керамиком постало 
ствар прошлости, јер друштвена и уметничка атмосфера 
у тадашњој Србији нису били подстицајни за њихово 
неговање. У области уметничке керамике чињени су тек 
пионирски кораци, фабрике порцелана не постоје, а тиме 
ни потреба за дизајнирањем њихових производа. 
Тридесетих година и у самом медију керамике јављају се 
нове тенденције које испитују њене скулпторалне и 
пикторалне могућности. Носиоци ових тенденција, 
прихваћених и у Србији, били су сликари и вајари. 
Јанковићу такав приступ није био близак. Он је користио 
различите медије да би обликовао и декорисао различите 
предмете у складу са њиховом фукцијом, а не да би 
карактеристике једног медија преносио у други, односно 
правио скулптуре од керамике или слике осликавајући 
керамичке плоче. Душан Јанковић је био професионални 
примењени уметник и дизајнер чији је рад умногоме 
превазилазио навике и потребе у Србији међуратне 
епохе. То се посебно односи на његов рад у области 
керамике, порцелана и моде.

138Nepotpisano, Notes d'Art, Eve, Paris, 18. 05. 1924; V. Rozić, н. д., 27. 
139Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Section Serbe-
Croate-Slovène, Paris 1925, 11, 13, 17, 18, 21. 
140С. Исаковић, Савремена керамика у Србији, Београд 1988. 
141Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Section Serbe-
Croate-Slovène, Paris 1925, 4. 
142Manufacture nationale de Sèvres 1738-1925, Esplanade des invalides, Pavillon no 37. 
Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, 
nepaginirano. 

143W. E. Cox, н. д., Fig. 1367. 
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Summary 

Dušan Janković (1894-1950) studied painting at the École 
National des Arts Décoratifs while he lived in Paris (1916-
1935) at the same time when Art Deco was thriving. This style 
was mostly focused on ornaments which makes under-
standable why Janković was so concentrated on its develop-
ment. As it was customary at that time he would apply variants 
of an ornament to different media – ceramics, porcelain, wall 
decoration, carpets, clothes, posters etc. Janković created a 
particular set of motifs inspired by Serbian and Macedonian 
folk art already as senior student in 1920 and 1921. This 
approach made him belong to that huge, international group 
of Art Deco creators whose aim was to stylize folk art motifs 
and transform them into modern and applicable designs for 
fashionably modeled objects. By 1921 the work of Janković 
was assessed as progressive achievement in Yugoslav 
decorative art and a step toward “a general and world art”. It 
was the way Janković linked the local aspect with the universal 
and the traditional one with the contemporary that made his 
work recognizable and to the liking of his Paris clients.
Dušan Janković made his first artistic steps in 1917 when he 
went to Paris. There he cooperated with Atelier Serbe de Paris 
where decorative and functional faience, porcelain and 
ceramics objects were manufactured or just decorated. 
During the 1920s he was most active in creating porcelain and 
ceramic objects among other works. Besides art items which 
he personally designed, manufactured and decorated, he 
made designs for the Parisian porcelain factory Bloch et Fils in 
1923 (it has not been possible to document cooperation with 
this factory) and from 1924 until 1932/1933 his designs were 
used in decorating various objects in Manufacture nationale 
de Sévres. The work of Dušan Janković was highly appreciated 
by the Manufacture nationale so much so that the long-time 
manager Georges Lechevallier-Chevignard published in the 
album representing modern production of Sévres three 
objects decorated after designs of Dušan Janković. (Fig. 8, 9, 
10)

The Museum of Applied Art in Belgrade keeps quite 
a number of designs for porcelain and ceramics objects and 
only two realized works by Janković. The designs are for 
plates, decorative boxes, vases and tableware. They indicate 
not only the gift of Janković to observe motifs and their 
colouration correlation in folk art objects which he 
transformed into modern Art Deco expression with 
minimum of intervention but also of his ability to change and 
open to modernistic trends which were invigorating during 
the second half of the 1920s in France.
In 1924 and 1925 Dušan Janković exhibited his ceramic and 
porcelain objects in Paris. At the group exhibition held in 
Panardie gallery in 1924 he displayed his ceramics together 
with paintings by four French women artists. In the following 
year at the Expositions Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes his works were displayed both at the 
exhibition space of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 
and that of Manufacture nationale de Sévres. As 
representative of the Kingdom and due to the reputation he 
enjoyed in Paris, at this exhibition Janković was elected the 
vice-president of the international jury for ceramics.
After he moved to Belgrade in 1935 Dušan Janković 
discontinued working with ceramics and porcelain. Ceramic 
art was at the beginning in Serbia of the time, there were no 
porcelain factories and this made products designs 
superfluous. In 1930s there appeared new trends in 
experimenting with sculptural and pictorial potentialities of 
ceramics. Janković had no affinity for such an approach. He 
used different media to shape and decorate objects in 
accordance with their function and not to translate 
characteristics of one medium into another. Dušan Janković 
was a professional applied artist and designer whose work 
exceeded by far the habits and needs of the inter-two-World-
Wars Serbia. This is particularly true of his work with 
ceramics, porcelain and fashion.

DUŠAN JANKOVIĆ'S CERAMICS AND PORCELAIN

BOJANA POPOVIĆ*

*Bojana Popović, Art Historian, Museum of Applied Art, Belgrade
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Апстракт: У конструкцији нових идентитета, после 
Првог светског рата и у Бењаминовој ери техничке 
репродукције слика, жена је консултовала женске 
магазине, модне журнале и филм, а не само традицију, 
породично предање и уџбенике лепог понашања. Велике 
фотографије изузетних и значајних жена на насловним 
странама часописа Жена и Свет и Жена данас, као и 
хероине са филмског платна, нудиле су јој готове, 
медијски артикулисане, моделе које је она требало што 
тачније да имитира. Уместо традиционалних стереотипа 
– мајка, домаћица и супруга – масовна култура је 
поставила своје клишее – модерна жена, нова жена, 
неудата жена, гламур девојка, итд.

Кључне речи: фотографија, женске студије, феминизам, 
женски часопис, Србија

Да ли би Цезар, Наполеон, и други били оно што су,  да су 
морали да кувају ручак, чисте лукац, љуште кромпир и 
перу пелене?
Жарко Ружић, Утицај жене и мајке, Београд 1929.

Мало је таквих појава у XX веку које су тако 
упадљиво профилисане као што је радикални преокрет 
положаја жене у српском друштву после трагичних 
година Првог светског рата. Разлика између предратне и 
послератне жене није уочена тек из перспективе 
дијахронијског сагледавања и упоређивања токова 
феминизма и процеса модернизма, њу су сасвим јасно 
запазили и савременици, као Жарко Ружић, на пример, 
констатујући да је „Велики Светски рат променио много 
ствари које би без њега ко зна колико остале непро-
мењене.(...) Данас је жена показала јасније но икад до сада 
да она није само справа, која уме рађати децу, него да је 

1она половина човечанства, управо више од тога.“  Ако 
прихватимо идеју да модерно доба протиче пре свега у 

2знаку субјективне слободе,  онда се и радикално нова 
позиција жене у том „кратком“ XX веку који, по 
Хабермасу (Jürgen Habermas), траје од 1914. до 1989. 
године, може разумети не само као део узрочно-
последичних историјских односа него и као снажан израз 
модерног духа, једног времена радикално загледаног у 
будућност. 

 

“Нова Жена ће се родити и код нас. И то не у 
некој свили, у сјају раскошно украшених одаја, у 
атмосфери нерада и разврата. Тамо где точак машине 
немилосрдно упреже жену у јарам најамног рада, где се 
девојке заједно са мушкарцима тискају кроз контоаре и 
канцеларије да зараде парче хлеба, где жена служи науци 
и уметности исто као и мушкарац. Тамо ће се родити 

3Нова Жена.“  Овим полетним и емотивним речима 
најављено је рођење Нове Жене у београдском часопису 

4Женски покрет 1922. године.  Идеја да ће се и на домаћој 
историјској сцени појавити та савршено нова жена 
формирана је, наравно, у круговима лево оријентисаних 
интелектуалаца од којих су неки своју приврженост 
идеологији Октобраске револуције потврдили при-
ступањем новооснованој Комунистичкој партији 

5Југославије.  Ипак, чини се да је непосредан повод за 
„упознавање“ са новом женом било објављивање књиге 
Нова жена од Александре Колонтај, за коју је Десанка 
Цветковић, сарадница часописа Женски покрет, 
написала рецензију. Њен текст није био само службено 
интониран и „хладан“ приказ провокативне књиге из 
пера прве жене амбасадорке и блиске Лењинове 
сараднице, већ афирмативан и „навијачки“. Ту се 
отворено глорификује Нова Жена која се од оне „старе“ 

Нова Жена

*др Миланка Тодић, историчар уметности, Факултет примењених уметности, 
Београд
1Ж. Ружић, Утицај жене и мајке, Београд 1929, 5.

2J. Habermas, Filozofski diskurs moderne, Zagreb 1988, 83.
3Д. Цветковић, Нова жена од Александре Колонтај, Женски покрет, св. 11 и 12, 
Београд 1922, 347.
4Исто.
5Социјалистичка радничка партија Југославије основана је 1919, а под именом 
Комунистичка партија Југославије делује од 1920. године.
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или „бивше“ жене толико много разликује да је у читавом 
тексту морала бити истакнута и великим почетним 
словима.

Кратак поглед уназад, говори да је привилегију 
великог почетног слова, у правопису српског језика, имао 
само Бог, некада давно. Могућност да буду издвојени 
великим словом добили су, касније, представници „плаве 
крви“ као и религиозних институција. Даље, током 
историје, великим почетним словима наглашавана је 
важност насеља, градова, држава, па свих географских и 
историјских појмова и појединачних људи, бар оних који 
су на било који начин били вредни спомена. Онда је, у 
новијим временима, већ одомаћена писана пракса 
демократизовала употребу великог слова, па је почетним 
великим словима обележавано све оно што је особито, 
оно што би требало да има повлашћено значење у односу 
на друге појаве, ситуације итд. Укратко, велико почетно 
слово којим се у Женском покрету указује на феномен 
Нове Жене, као застава на јарболу, визуелно упозорава 
читаоца да мора другим очима гледати Нову Жену и да је 
никако не може превидети или сметнути с ума. 

Нова Жена, дакле, семантички и визуелно, није 
исто што и нова жена. Јасно је повучена линија разлике и 
упадљивим великим словима у тексту Десанке 
Цветковић. Та велика слова су, такође, и смишљено 
постављени упозоравајући сигнали којима се издваја и 
наглашава рођење Нове Жене, која ће тек доћи на место 
оне традиционалне или старе жене. У Женском покрету 
се отворено говори о феминизму, али се не визуализује та 
Нова жена, бар не тада, 1922. године, на насловним 
странама које су биле једноставно, само типографски, 
обликоване. Наиме, часопис Женски покрет је штампан 
готово без илустрација и на новинском папиру, а врло 
скроман формат ни композицијом насловних страна није 
излазио изван конвенционалних канона штампе. Иако 
ограничених типографско-визуелних могућности овај 
часопис је ипак специфичан, јер је користио два писма 
(ћирилицу и латиницу) и три језика (српски, хрватски и 
словеначки), што заслужује додатну анализу, али неком 
другом приликом, која би осветлила његово деловање у 
ширем идеолошком контексту новоосноване државе 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. За сада је још 
важно знати да, одабраним избором текстова и тек 
ретким фотографијама, Женски покрет васпитава жену у 
модерном духу рационализма, учи је како да буде 
еманциповани субјект новог послератног друштва и како 
да се избори за право гласа. Он озбиљно упозорава жену 

да њен једини „задатак није да се свиђа мушкарцу“ или да 
буде „у кујни и да двори мужа,“ како кажу др Јулка 

6 Хлапец-Ђорђевић и Јаша Продановић.
Дајући првенство тексту у комуникацији са 

колико-толико масовном публиком, Женски покрет, 
ипак, није пропустио прилику и да визуелно представи 
модел те најављене Нове Жене. Портрет Ксеније Атана-
сијевић, доктора филозофије и доцента на Филозофском 
факултету у Београду, која је стала за професорску 
катедру као прва жена у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца баш те 1924. године, била је и прва фотогра-
фија и прва илустрација уопште објављена на страницама 
Женског покрета. Увођење др Ксеније Атанасијевић у 
мушки клуб универзитетских професора било је више 
него довољан разлог да се у једном часопису синхрони-
зовано уклопе и повежу неке ствари: њен есеј под 
насловом Жене у Еурипидовим трагедијама и портретна 

7фотографија ове младе научнице.  
У интертекстуалном читању, портрет/слика, на 

једној страни, а есеј/текст на другој, може се повући више 
линија сагледавања и значења, али у овом тренутку ће 
пажња бити усмерена на политику визуелне презентације 
у масовним штампаним медијима када се фотографија 
једне жене нуди безбројним погледима других жена. 
Такође, не треба заборавити, да су жене, уреднице 
Женског покрета, бирале у својим редовима баш ону 
личност коју могу поставити као узор и модел нове 
идеалне жене свим другим женама, тачније, бар 
читатељкама овог часописа.  

Малобројне и тек у каснијим бројевима објав-
љене фотографије у Женском покрету само иду у прилог 
закључку да су уреднице, Зорка Каснар, Катарина 
Богдановић и Милева Б. Милојевић, пажљиво водиле 
јасно профилисану политику медијске презентације 
Нове Жене. Током свих година излажења (1920–1938) 
Женски покрет, као „орган друштва за просвећивање 
жене и заштиту њених права“, како пише у заглављу 
часописа, отворено је инсистирао на новим и ради-
калним променама у друштвеном положају жене. У том 
смислу је још важно нагласити да је модернистички 
приступ феминизму подразумевао и критички осврт на 
деловање хетерогених женских организација, као и 

6. Хлапец-Ђорђевић, О проблему људског плођења, Женски покрет, св. 11 и 12, 
Београд 1922, 308; Изводи из говора Г. Јаше Продановића, Женски покрет, св. 4 и 5, 
Београд 1922, 13.
7К. Атанасијевић, Жене у Еурипидовим трагедијама, Женски покрет, св. 1 и 2, 
Београд 1924, 1–12.
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позивање на одабране напредне примере, пре свега у 
8Норвешкој, Шведској, Енглеској и Немачкој.  

Пре него што се постави питање у коликој је мери 
лик др Ксеније Атанасијевић, доцента на Филозофском 
факултету у Београду, могао одговарати идеализованој 
слици Нове Жене, треба још додати да њена фотографија 
није објављена на насловној страни, али да следи одмах 
иза ње. Није без значаја ни то што се испод слике, 
уоквирене чистом и богатом белом маргином листа, 
појављује ћирилични аутограф др Ксеније Атанасијевић. 
Осим тога, она је била врло активна у женским 
организацијама како унутар Женског покрета, где је 
објавила низ теоријских анализа феминизма, тако и 
касније учествујући у раду интернационалних фемини-

9 стичких конгреса. На крају, за ову фотографију одабрана 
је специјална, много квалитетнија, хартија како би 
штампана, то јест техничка репродукција фотографије, 
сачувала бар неке естетске квалитете оригинала. 

Ако је требало да Нова Жена, између осталог, 
„служи науци и уметности исто као и мушкарац“, како је 
писало у напред цитираном тексту Десанке Цветковић 
посвећеном Новој жени Александре Колонтај, онда нема 
бољег примера од др Ксеније Атанасијевић. Мада је жена 
и у трећој деценији XX века још увек била маргина-
лизована, а то ће остати непромењено и током читавог 
историјског трајања Краљевине СХС и Краљевине 
Југославије, појава масовне женске штампе, већ сасвим 
јасно и артикулисано, даје медијски оквир за упадљиво 
присуство жене у јавном животу. Дакле, фотографски 
портрет др Ксеније Атанасијевић, чија је аутентична 
индивидуалност потврђена и оригиналним потписом 
испод слике, треба да издвоји и истакне њу, али не толико 
као женски субјект у сфери традиционално „мушке“ 
науке каква је филозофија, колико као изразити модел 
Нове Жене која делује у сфери научне јавности. Рад др 
Ксеније Атанасијевић није био ограничен приватним 
просторима куће, напротив, сасвим је био окренут 
јавности и подразумевао је сложеност и разнородност, од 
објављивања ауторских књига до јавних предавања на 

Универзиту и Коларчевој задужбини, као и изношења 
властитог мишљења на страницама бројних листова. 

У процесу тражења модерног и еманципованог 
идентитета жене, који би заменио онај формиран у 
контексту патријархалне и традиционалне културе, није 
се тада дао замислити ниједан прикладнији пример од 
живота и дела др Ксеније Атанасијевић. Њена узбудљива 
биографија која је толико обећавала и чијим је почетним 
успесима посвећена и фотографија објављена у Женском 
покрету 1924. године, остаје парадигматичан пример 
трагичног судара утопистичког модела Нове Жене, бучно 
промовисаног у медијској сфери, и грађанске реалности. 
 У јавној сфери, тачније у српској женској 
штампи на коју се односи наша анализа, фотографија др 
Ксеније Атанасијевић је прототип Нове Жене. Фотогра-
фска слика не илуструје појединачан пример успешне 
жене од науке, јер је Ксенијина универзитетска каријера, 
касније, показала колико је позиција жене управо била 
неприлагођена за живот међу мушкарцима од науке, већ 
утопијски лик Нове Жене. По дефиницији, ту Нову Жену 
не одликује само „теоријска самосвест и критичко 
држање према свему што долази из традиције, већ је 
карактеришу и моралне и етичке идеје самоодређења и 
самоостварења“ на путу изградње модерне субјектив-

10ности.  Др Ксенија Атанасијевић је у Женском покрету 
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10J. Habermas, Koncepcija moderne : Osvrt na dve tradicije, u: Postnacionalna 
konstelacija, Beograd 2002, 187.

8П. Ристић, Развитак феминизма, Женски покрет, св.1 и 2, Београд 1924, 46-52; А. 
Шулигој, О развоју феминизма, Женски покрет, св. 5 и 6, Београд, 1924, 223-239; Р. 
Анђелковић, За нови смер у феминистичком покрету, Женски покрет, св. 4, 
Београд 1924, 107-115; К. Атанасијевић, Извештај са Треће конференције Мале 
Антанте Жена, одржане од седмог до тринаестог децембра 1925. г. у Атини, 
Женски покрет, св.1 и 2, Београд, 1926, 36-43; В. Јовановић, Жена у данашњој 
Немачкој, Женски покрет, св.11 и 12, Београд, 1922, 300-315; I. Palme, Nov švedski 
bračni zakon, Женски покрет, св. 7, Београд, 1925, 248-252.
9Љ. Вулетић, Живот и мисао Ксеније Атанасијевић, Београд 2005, 169-175.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)

1. 
1. 

Портрет Ксеније Атанасијевић, 1924.
Portrait of Ksenija Atanasijević, 1924



представљена као „звезда“, односно, одабрани репрезент 
новоформираног „женског“ крила у редовима „мушке“ 
интелигенције. Само као таква, она је и могла да постави 
неуобичајене захтеве пред окошталу друштвену 
заједницу – о правима жене на универзитету или о анга-
жовању у политичким партијама и на феминисти-чким
конгресима, на пример, чак и по цену да жртвује и изгуби 

11„онај нежни прашак“ са себе.  
Ако се идеализована слика Нове Жене у 

штампаним медијима двадесетих година прошлог века 
везује најпре за лик интелектуалке каква је била др 
Ксенија Атанасијевић, а не за лик раднице, службенице 
или спортисткиње, да набројимо само неке од модерних 
позиција које жена тада постепено осваја у друштву, онда 
то треба разумети не само као израз елитизма женске 
штампе него и као симптом ограничених могућности 
комуникације посредством штампаних медија због 
драматично високог процента неписмених жена у 

12Србији.   

 

Фотографија на којој две младе девојке, још увек 
у мокрим купаћим костимима, задовољно разгледају тек 
упецану рибу на земунском Лиду појавила се на насловној 
страни августовског броја часописа Жена и Свет 1928. 

13године.  Та узбудљива и неконвенционална слика 
младости, која прекрива читав формат насловне стране 
угледног женског листа, направила је радикални рез у 
перцепцији и јавној медијској презентацији жене у 
контексту српске грађанске културе. Па зар није у тради-
ционалним поделама улога међу половима, пре свега, 
мушкарац био пецарош и ловац? Он је био тај који је, са 
поносом и помпезно кроз векове, позирао са ухваћеним, 
додуше, рогатим пленом. Истина је, тешко се може 
поредити пецање речне рибе са авантуристичким 
подухватима какви су лов на китове, медведе, јелене, 
лисице итд., али појава жене у улози ловца, макар она 
била и костимирана и инсценирана за потребе насловне 
стране женског часописа, отвара нове могућности за 

 

Жена и свет

сагледавање позиције женског субјекта у међуратном 
периоду. 

Пре него што детаљније анализирамо и 
прочитамо поменуту фотографију, треба знати да је 
часопис Жена и Свет (1925–1941) чији је тираж био 

14прилично велики (око 60.000) , а под уредништвом 
Јелене Зрнић, Александре Јовановић, Зоре Станојевић, 
Марије и Иванке Грегорић, настојао да, у духу 
либералног капитализма, предочи жени њена грађанска 
права. Он је хтео да научи савремену жену како да буде 
користан члан заједнице нудећи јој као узор племените 
даме из краљевске породице Карађорђевић, пре свих 
краљицу Марију Карађорђевић, затим њене дворске даме 
као и чланице многобројних женских организација међу 
којима су посебно наглашаване социјалне активности 
представница Кола Српских Сестара, Народног Женског 
Савеза и Женског Покрета (велика слова су остала у 
складу са тадашњим правописом). 

Дакле, као што је утврдио Ролан Барт (Roland 
Barthes), у анализи фотографске слике не може бити 
занемарена текстуална раван, пошто се политика 
репрезентације, у штампаним медијима између два 
светска рата као и данас, подједнако ослања и на реч и на 

15слику у процесу артикулисања поруке.  Може се рећи да 
је у првој половини XX века, у поређењу са савременом 
периодиком намењеном женама, текст био у значајној 
предности у односу на слику. Слике су биле углавном 
само на насловним странама, док се у унутрашњости 
часописа нижу штампани блокови текста испрекидани 
тек ретким фотографијама. У духу закаснеле идеологије 
просветитељства као и у контексту модерног рациона-
лизма, текст, односно писани говор, функционисао је као 
најсигурнији канал интерсубјективне комуникације па се 
зато и у српским штампаним медијима кључне поруке 
саопштавају речима, односно, текстом , а не сликом.

На основу поменуте фотографије из 1928. године 
на којој су две младе жене смело, пред очима јавности, 
откриле своје затегнуте мишиће и озарена лица 
уоквирена кратко ошишаном косом, Жена и Свет би се 
могла сврстати у модерну ревију која не жели да гради 
компромисе са визуелним обрасцима традиционално 
резервисаним за једну даму у грађанској култури 
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14С. Стефановић, Женска штампа: Жена и свет 1925-1941, у: Србија у 
модернизацијским процесима 19. и 20. века, Институт за новију историју Србије, 
Београд 1998, 409-412; Б. Поповић, Мода у Београду 1918-1941, Музеј примењене 
уметности, Београд 2000, 58; М. Менковић, Женска штампа и култ женствености у 
Београду у периоду између два рата, Годишњак града Београда, књ. 52, Београд 
2005, 260. 
15R. Bart, Retorika slike, Plastički znak, Rijeka 1981, 71-82.

11„Јер ако жена оде у занатлије, у докторе, учитеље и професоре, па чак у адвокате, 
па ако добије изборно право, па почне на конференцијама и зборовима 
претресати политичка питања, зар то неће збрисати с ње онај нежни прашак, с 
којим је досад била посута душа њена? Хоће ли и тада бити онако нежна, питома, 
пуна чара и дражи?“, пита се Јаша Томић, у тексту Шта је била жена и шта ће 
бити, Нови Сад 1918, Ј. Томић, Улога жене : феминистичка гледишта Јаше 
Tомића, Нови Сад 2006, 155. 
12Р. Бучетић, Жена у граду, Б. Шимуновић-Бешлин, „Куда ћемо нашу децу – ђаке?“, 
у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд 2007, 134-147, 241-258.
13Жена и Свет, бр. 8, Београд 1928.

 

Миланка Тодић



149

поларизоване родне репрезентације. Без знања о 
претходним и потоњим насловним странама као и о 
текстуалној равни, Жена и Свет би се могла сматрати и за 
субверзивно гласило у контексту грађанске моралности. 
Међутим, та фотографија, као изузетак и усамљени 
гласник, најављује све оне провокативне слике на 
насловним странама часописа друге половине XX века на 
којима ће тело женe тек бити масовно медијски експло-
атисано. 

Фотографија жене ловца, тачније риболовца, на 
насловној страни часописа Жена и Свет из 1928. године 
може се прочитати и као симболично одустајање од тада 
важеће идеологије по којој „жена пре свега треба да 

16остане жена.“  Ако су текст и слика у међусобној 
корелацији, онда су и њихова значења комплементарна. 
Треба, дакле, имати на уму да текст Оне пецају ... , који 
прати поменуту фотографију, не понавља таутолошки 
само оно што је фотографисано, већ далеко проширује 
симболично значење визуелног предлошка. Текстом се 
алудира на могућност радикалне замене мушко-женске 
улоге, што би значило да и мушкарци, а не само жене, 
могу постати „ловина“, односно, могу бити преведени из 
субјекта у позицију објекта. Насупрот мушком 
авантуристичком и истраживачком сензибилитету може 
се поставити, мада не баш у конкурентски однос, женска 
страст за пецањем, аутомобилом или ненадмашна 
слобода летења авионом, коју је демонстрирала Даница 
Томић у једном од претходних бројева истог часописа. 

Као што је фотографија девојака које пецају на 
насловној страни из 1928. године била конструисана у 
складу са алузивним текстом и све остале насловне стране 
часописа Жена и Свет су се држале мултимедијалног 
текстуално-визуелног модела у масовној комуникацији. 
Ако нам се учини да је текст у великој предности и да су 
фотографије само његова „илустрација“, онда не само да 
истичемо логоцентризам у женској међуратној перио-
дици него и поједностављујемо релацију текст – слика. 
Дакле, судећи по насловним странама, часопис Жена и 
Свет се сврстава у ред модерних европских гласила која 
су више инсистирала на фотографским него на сликаним 

17илустрацијама.  Тај документаристички приступ и 

репортерска иновативност слике, више него на наслов-
ним странама, видљиви су на унутрашњим странама 
корица часописа Жена и Свет. Међутим, како се ова 
анализа односи поглавито на насловне стране, треба само 
указати на дисхармонију између насловне и унутрашњих 
страна часописа. Боље речено, фотографско изобиље на 
корицама Жене и Света увелико се разликује од његове 
визуелно оскудне унутрашњости. 

Насупрот глаткој и луксузној хартији корица, 
чије су спољне и унутрашње раскошне стране прекривене 
фотографијама, унутрашњи листови грубог новинског 
папира садрже једноличне ступце новинског текста, тек 
ретко прекинутог цртежом или репродукцијом. Инова-
тивну реторику слике са почетка часописа, са његових 
корица, смењују поучно-васпитни текстови. Та медијска 
и концепцијска неусклађеност, тако јасно видљива на 
релацији фотографија – текст или спољашност – унутра-
шњост, преноси се и на двоструке стандарде по којима су 
визуелно обликоване насловне стране часописа Жена и 
Свет. Жена на универзитету, у спорту, у аутомобилизму, 
у авијацији, на филму итд. иде упоредо са оном, још увек 
виталном, традиционалном женом која носи национални 
костим, али не само као сељанка него и као краљица 
(Наталија), принцеза (Олга) итд. Та дисхармонија и 
неусклађеност између нових и старих модела понашања 
може се чак препознати и у целокупној друштвеној 
позицији жене међуратног периода.

16„Реч је, дакле, о посебној култури женствености која је одређивала место жене у 
друштву на основу „природних“ разлика. И у Томићевом (Јаша Томић) начину 
мишљења жене су биле еманциповане и равноправне, али и женствене,“ А. 
Столић, Концепт феминизма почетком 20. века, Ј. Томић, Улога жене 
:феминистичка гледишта Јаше Tомића, 36.
17M. Jennings, Agriculture, Industry and the Birth of the Photo-Essay, October, br. 93, 
MIT Press, Massachusetts 2000, 23-56; Б. Поповић је већ направила паралелу између 
београдског часописа Жена и Свет и берлинског Elegante Welt, Б. Поповић, н. д., 58.
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Ново и старо, модерно и традиционално, слика 
и текст, спољашност и унутрашњост, ћирилица и 
латиница, Жена и Свет, само су неке од дихотомија које 
су дале печат политици репрезентације и конструкцији 
идеалног модела жене у српској масовној и медијској 
култури између два светска рата. Па чак и када се упореде 
две насловне стране истог часописа објављене у истој 
календарској години може се јасно сагледати та 
двострука и нестабилна концепција часописа Жена и 
Свет. Одважним девојкама на земунском Лиду прет-
ходила је, на пример, фотографија краљице Марије 
Карађорђевић у народној ношњи уз коју је ишла легенда: 
„Њ. В. Краљица Марија мати је још једном сину. Срећно 

18Јој било!“  
Насловне стране часописа Жена и Свет тиме 

што истичу слику, тачније, фотографију и дозвољавају јој 
да се шири на четири листа с таблама, али тако да њено 
визуелно значење увек буде допуњено, образложено и 
надограђено текстом, типичан су модел масовних 
штампаних медија какав се конституише на широком 
европском културном простору током 20-их и 30-их 
година прошлог века. Слика објављена на страницама 
јавног гласила никада није самодовољна него у 
комплементарној позицији са текстом легенде арти-
кулише медијску поруку. Фотографска слика формулише 
визуелну раван поруке, али носећи комуникацијски 
канал и даље је текст. Другим речима, читање слике и 
разумевање њеног симболичног значења ослања се на 
предложену мање-више тачну легенду, опет на текст. Да 
ли ће се објављена фотографија „добро“ прочитати 
зависи, дакле, од текста, од пратеће језичке поруке. 

Тај однос слика–текст је конститутиван за 
медијску поруку и то је видљиво већ на први поглед, али 
колико та симбиоза успешно делује увериће нас поме-
нути пример са краљицом Маријом Карађорђевић на 
насловној страни Жене и Света. Реторика слике, бар у 
оној денотативној равни, како је дефинише Барт, не 
показује да је реч о жени која је „у зноју лица свог“ донела 
на свет једно ново људско биће, јер краљица Марија 
Карађорђевић лежерно позира у софистицираном сту-
дијском аранжману обучена у квази народну ношњу. Тек 
уз помоћ легенде у којој се каже да је она „мати још једном 
сину“, посматрач открива право значење визуелне 
поруке. Затим, када се његова пажња поново окрене 
слици, тражећи неку „опипљивију“ потврду за изнесену 

тврдњу, примећује да краљица-сељанка држи дечију 
ципелицу у рукама, као атрибут мајке-земље. 

У суштини, насловне стране часописа Жена и 
Свет, заступају модел модерног, рационално уређеног 
масовног гласила које се обраћа образованој жени добро 
и угодно позиоционираној у елитним слојевима 
грађанског друштва. Тај исти тип широко образоване и 
урбане жене сасвим прецизно описује Бошко Токин у 
роману Теразије из 1932. године: „Зора Константиновић ( 
... ) васпитавала се по швајцарским пансионима, одлазила 
и иностранство и пре и после удаје, богата од куће и удата 
уочи рата за адвоката који је, исто тако припадао угледној 
и богатој породици, Зора је имала све услове за удобан, 
миран и срећан живот. (...) Зора је била тип вечито младе 
жене. Танка, витка, елегантна. У Београду је било мало 
жена које су са више смисла и укуса умеле да троше паре. 
(...) Посећивала је изложбе у Београду и на свакој је 
изложби понешто купила. Често је приређивала вечере и 
веома радо позивала боеме ма како чупави били (...) Зора 
је била помало сноб. Али је имала укуса, шика и шарма. 
Доста је читала, још више путовала, могла је да прича о 
разним стварима, да забавља, лепо је свирала на клавиру. 
Била је у свему томе мало површна али нимало 
извештачена – Зора је била привлачнa, симпатична, 

19пријатна.“
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18Жена и Свет, бр. 2, Београд 1928. 19Б. Токин, Теразије, роман послератног Београда, Београд 1932, 29-30. 
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баш бројне, али свакако запажене могућности да 
профилише властиту позицију у друштву. Као примери су 
јој се нудиле фотографије Сојке Танасковић, успешне 
учеснице Интернационалног тенис-турнира у Београду 
или Раде Радовановић која је била најбољи стрелац 
Југославије на женском првенству у стрељаштву, али само 

22 зато што „има око соколово и срце јуначко“.  
Не треба мислити да су истицане само ретке и 

изузетне жене на насловним странама Жене и Света као 
пожељан идентификациони модел конзументима женске 
штампе. Ту је било сасвим довољно места и за оне 
гламурозне представе, каква је она са Делфом Иванић, 
Вики Подгорском, Соњом Станисављевић, контесом 

23 Ожеговић, Мили Марковић и многим другим.  Све ове 
насловне стране, као и многе друге са сликаним 
илустрацијама, одликује софистицирани модеран дизајн 
који слици препушта готово читав формат часописа. 
Понекад се смело користи и крупни кадар или филмска 
децентрираност композиције, као на оним илустрацијама 
које представљају жену у доконој вожњи аутомобилом, на 
обали мора или на речном доку. Све те насловне стране, 
слично модерном плакату, функционално примењују 
глобалне медијске клишее како би обликовале визуелну 
поруку која пре него текст мора заробити пажњу 
посматрача. Оне портретишу жену у Србији, која живи 
далеко изван водећих културних средишта, на начин који 
нескривено имитира стереотипе слика са ликовима 
холивудских дива из славних илустрованих магазина. 
Баш те идеализоване представе о модерној жени, масовно 
промовисане у штампаним медијима и на филму, гласно 
су, већ тада, оптуживане за прикривање реалног света и 
морала пошто су читав живот бојили само једном, 
ружичастом, бојом. „Језик, одело, гестови и физиономије 
постале су униформа,“ писао је 1928. године Зигфрид 
Кракауер (Siegfried Kracauer). А појава „пинк“ морала и 
„пинк“ света може се, по њему, разумети као последица 
економских односа у капитализму, али и формирања 

24конзумерске масовне културе која га прати.
Повући паралеле између Берлина и Београда, 

између та два различита друштвено-економска и 
културна контекста, разуме се, није могуће, али треба 
знати да су након ратних разарања и београдске градске 
четврти постепено добијале ново, модерно лице. 

Није само Зора Константиновић, лик из романа, 
одговарала моделу модерне градске жене између два рата 
којој се обраћа часопис Жена и Свет. По речима Бошка 
Токина, „Београд је био европеизиран и споља и нешто 
изнутра(...) Важно је било бити „a la page“ не сасвим. Тек 

20онолико да се зна.“  У складу са захтевима времена и 
идеологијом модернизма, нека нова женска интере-
совања, као пилотирање, вожња аутомобила или играње 
тениса, на пример, илустрована су на насловним 
странама Жене и Света. То што овај часопис није био 
препун слика и што није могао обиљем фотографија 
показати колико је била масовно прихваћена нова 
култура женствености у лудим двадесетим годинама, 
чиме би достигао и своје узоре: француске и немачке 
часописе Вајмарске републике, надомештено је 
поступком колажирања фрагментарних и појединачних 
фотографија. За разлику од насловне стране, која је 
остала резервисана за индивидуализовану слику модерне 
и друштвено активне жене, унутрашње стране корица 
Жене и Света су обезбеђивале сасвим довољно простора 
за хетерогене фотографске есеје на тему атипичних 
женских активности. 

Модерна жена, као Даница Томић, могла је доћи 
на насловну страну само зато што она „није из позе 
загрлила елису авиона. Г-ђа Томић је једна срчана млада 
дама која не зна за страх, као ни њен храбри муж, јер је она 
прва жена у Југославији која се пела на висину од 2500 

21метара...“  Текст у коме се читалац упозорава да 
фотографија нија режирана, управо инсистира на 
истинитом идентитету жене-пилота. Легенда је требало 
да увери читалачку публику у истинитост постојања 
жене-пилота . Поменути текст легенде, такође, хоће да 
разувери и све „неверне Томе“ како у редовима 
мушкараца тако и жена у женске атипичне врлине, па 
храброст Данице Томић пореди са мушком храброшћу 
њеног мужа, мајора Миодрага Томића и „неустрашивог“ 
капетана Рупчића, на пример. Све је то, мада постепено и 
увијено, водило ка изградњи нове политике равноправне 
репрезентације женског субјекта у српском грађанском 
друштву и модерној медијској култури. 

Међутим, треба нагласити да је модерна градска 
жена, којој је првенствено и намењен часопис Жена и 
Свет, градила своју индивидуалност само у компарацији 
са модерним мушкарцем, односно, својим мужем или 
оцем, што потврђује и пример неустрашиве Данице 
Томић. Изван тог конкурентског односа жена је имала, не 
20Исто, 146. 
21Жена и Свет, бр. 6, Београд 1928. 

22Жена и Свет, бр. 10, Београд 1926; Жена и Свет, бр. 6, Београд 1926.
23Жена и Свет, бр. 9, Београд 1925; Жена и Свет, бр. 1 и 7, Београд 1927; Жена и 
Свет, бр. 4 и 3, Београд 1928; Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929.
24C. Novero, Class and Gender Anxieties in Weimar Nutritional Discourse: Max Rubner's 

oVolksernährung, The Journal of Popular Culture, Vol. 40, N  1, 2007, 109-146.
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масовној култури 20-их година прошлог века, дакле у 
време њеног формирања, владао је како у штампаним 
медијима тако и у јавности. Док су једни оптуживали баш 
масовне медије, часописе и филм, пре свега, да обликују 
лажне представе о свакодневном животу и да негативно 
утичу на морал и улогу жене у друштву учећи је да буде 

27„ропкиња моде,“  други су сматрали да је учествовати у 
обликовању масовне културе и бити „a la page“ ствар 
друштвеног престижа и израз модерних назора. 

Ишло се, понекад, толико далеко са оптужбама 
на рачун жене да се писало, већ почетком XX века, како 
„она упропашћује своју породицу, своје сроднике, 
залуђена луксузом и, да би набављала бесмислене 
ситнице, она понекад, на послетку прими и погодбе које 
окаљају не само њено достојанство жене, већ понекад и 

28част и све што има лепога и чистог у њој.“  Синтагма 
робињица луксуза, позајмљена је из часописа Жена и 
Свет јер су у њој садржане скоро све негативне 
конотације о савременој жени. Њу је први пут употребила 
жена, која је потписана у рубрици „писма читалаца“, 
тачније у оквиру анкете Шта мислите о данашњем 
браку? која је вођена током 1925. године на страницама 
Жене и Света. Дакле, потписница Робињице луксуза, 
полази од става да се у друштву „лакше прашта грех него 
ли скромна хаљина и руке огрубеле од рада“, а онда тек 
отвара питање савременог брака следећим речима: 
„Колико их је које као робиње угодности и положаја 
полазе за људе са којима немају ничег заједничког. 
Понека од тих малих, страшљивих робињица луксуза и 
новца, понека можда одриче се и своје истинске 

29љубави.“  Ово мелодраматично писмо, писано у духу 
чувене Мир-Јам, заслужује да буде детаљније прочитано, 
али за ову прилику треба још само додати да се те 
робињице луксуза „ужасавају и од саме помисли да буде 
мајке.“ Њихов идеал је да буду младе и лепе, а не да се 
заробе поред деце, каже се, између осталог, у поменутом 
писму. 

Посматрајући то измењено лице града и другачију урбану 
географију, Бошко Токин је констатовао да је „снобизам 
узео великог маха“, док „идеала и принципа није било. (... ) 
Брзо се живело, брзо је неко избио на површину, а још 
брже нестајао. Све у покрету, у врењу, ужурбано и 
грозничаво. (...) И луда трка за новим, сензационалним. 
Копирало се и пресађивало ново да се држи корак са 
Европом. (.. .) У општој вртоглавици Београда без идеала, 
без друштвеног морала, Београд нових кућа, реке 
аутомобила, уз бесну музику џеза, погледе елегантних и 
нашминканих жена, расних и по спољашњости 
најсуптилнијих појава, Београд је играо опасну игру. 
Хазардерски. Коцкарски. Ставио је на коцку основне 

25црте нације, Темеље, Будућност.“
Све ове „метеоричне појаве у хаотичном 

Београду“, како их је сликовито назвао и описао Бошко 
Токин, донеле су још и тениске турнире, аутомобилске 
трке, шетње на хиподрому, али и изборе за мис 
Југославије о којима се извештавало бар у педесет листова 
и часописа који су тада излазили, а сва та мање-више 
занимљива штампа могла се листати и читати у седамсто 

26београдских кафана.  Амбивалентан однос према 

25Б. Токин, Теразије, 37, 38. 
26Ђурић, главни лик у роману Теразије, имао је бележницу о Београду: „Све што се 
односи на Београд, његов живот, његове могућности, било је ту (...) Писало је на 
пример: Београд има 14 квартова, 7 гимназија, 30 стручних и основних школа, 35 
хотела, 40 банака, 700 кафана, 149 ћевабџиница, 580 хлебарница, 390 берберница, 7 
купатила, 390 народних кујна, 50 листова и часописа, 15 цркава, 50 штампарија, 6 
болница, 100 фабрика, 4700 нових кућа, 11 биоскопа, три позоришта, једну сталну 

галерију, 3 музеја,“ Б. Токин, Теразије, 145. Токин затим ређа бурлескну листу 
назива кафана у Београду, али пропушта да наведе да Београд тада има и 3 јавне 
библиотеке.
27„Да би се следовало моди, тој ћудљивој неумољивој моди, меће се врат под јарам, 
жртвује се све, и естетика и радост домаћег огњишта и мода немилосрдно гута 
приходе, који су намењени благостању породице. Жена губи савршено познавање 
својих дужности,“ Тиранија моде, Мали журнал, (1906. године), М. Прошић-
Дворнић, Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд 2006, 481.
28 Исто, 481.
29Шта мислите о данашњем браку?, Жена и Свет, бр. 11, Београд 1925, 10. Топло се 
захваљујем Милошу Јуришићу и Бојани Поповић као и библиотекарима 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Музеја примењене уметности, 
Етнографског музеја и Библиотеке града Београда који су ми помогли у 
истраживању периодике. 
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Оне пецају..., 1928.
They are fishing..., 1928
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Бити и остати млад и леп је кредо на коме 
инсистирају и неке од насловних страна часописа Жена и 
Свет, од којих би ону са портретом Мили Марковић 
свакако требало издвојити као узор модерне робињице 
луксуза. На први поглед, фотографски портрет насмејане 
младе девојке који у крупном кадру истиче њено 
нашминкано лице, не даје повода за анализу јер понавља 
познате клишее холивудских портрета масовно дистри-
буираних у штампи, али и на популарним разгле-

30дницама.  Лако би се дало помислити да то и није портрет 
„лепотице из комшилука“ него неке младе филмске 
звезде у успону, пошто стилско-техничка структура слике 
успешно имитира гламурозне масовне представе о 
ружичастом свету холивудске забаве. Али, ту је текст који 
је требало да усмери читање визуелне поруке у 
одговарајућем правцу. Наиме, легенда је исконструисала 
стереотипни имиџ домаће лепотице следећим речима: „ 
Да ли смо дуго тражили мис Југославију? Мислимо да би 
Г-ђица Матијевић могла имати врло много супарница. Не 
истичемо нову кандидатуру – јер то не би био посао од 
неколико дана у овој земљи чувеној са лепих девојака – 
већ само објављујемо успелу фотогра-фију једне младе 
Београђанке чија лепота блиста и без свију конкурса. 
Дама на слици је кћи г. др. Вл. Марковића, ген. директора 

31 Извозне Банке, г-ђица Мили.“

Госпођица Мили, чија „лепота блиста“ била је, на 
неки начин, маскота и заштитни знак часописа Жена и 
Свет, јер је само она поред краљице Марије Кара-
ђорђевић, имала привилегију да се више пута појави на 
насловној страни ове утицајне ревије. Најпре је објављен 
њен портрет, „спонтано“ снимљен на санкању, годину 
дана раније (1928), али тада је била названа Милеса, а не 
Мили. Међутим, њен идентитет кћерке генералног 
директора Извозне банке ниједном није био заборављен 
приликом јавног излагања на насловним странама 

32тиражног часописа.  Ово је потребно имати на уму јер 
обе поменуте фотографије једне те исте личности, као и 
све остале слике, могу бити прочитане у овом или оном 
кључу: можемо их разумети у контексту историје 
фотографије, у контексту рекламе и адвертајзинга или у 
ширем контексту европске масовне културе 20-их година 
итд. Краће речено, не постоји ни универзална ни 
јединствена гаранција да ће сви посматрачи, од 1928. 
године до данас, макар и поменуте две фотографије 
госпођице Мили Марковић на насловним странама 
часописа Жена и Свет дешифровати на исти начин, али 
остаје неоспорна чињеница да је интерсубјективна 
комуникација у техничкој култури масовних медија увек 
прикључена на друштвене центре моћи. „Моћ у друштву 
утиче на то шта ће бити представљено у медијима“, сажето 

30

London 1998.
31Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929.

Жена и Свет, бр. 2, Београд 1929; M. Faber, D. H. Lawrence, Divas and Lovers, 32Зимске радости. Једна млада Београђанка, г-ђица Милеса, г. Владе Марковића, 
ген. директора Извозне Банке, ужива у свечаној лепоти шуме под снегом, Жена и 
Свет, бр.1, Београд 1928.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)

5. 
5.

Мили Марковић, 1929.
 Mili Marković, 1929

6. 
6.

Жена данас, бр. 1, Београд 1936.
  Жена данас, No. 1, Belgrade 1936   
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33каже Стјуарт Хол (Stuart Hall),  а део те моћи стоји у 
позадини учесталог појављивања како краљице Марије 
Карађорђевић тако и лепотице Мили Марковић на 
насловним странама женских новина.  

У конструкцији нових идентитета, после великог 
светског рата и у Бењаминовој ери техничке репро-
дукције слика, жена је консултовала женске магазине, 
модне журнале и филм, а не само традицију, породично 
предање, уџбенике лепог понашања и још успешнијег 
вођења домаћинства и кувања. Велике фотографије 
изузетних и значајних жена на насловним странама 
часописа као и хероине са филмског платна нудиле су јој 
готове, медијски артикулисане, моделе које је она требало 
што тачније да имитира. Уместо традиционалних 
стереотипа – мајка, домаћица и супруга – масовна 
култура је поставила своје клишее – модерна жена, вамп, 
неудата жена, уметница, гламур, нова жена, итд. У том 
смислу је крајње занимљив есеј Олге Тимотијевић 
објављен у часопису Жена данас 1938. године под 
називом: Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми какво 

34име да ти дат...  Славни стихови из збирке лирских 
песама Ђулићи Јована Јовановића Змаја пресељени су из 
контекста озбиљне литературе на странице популарног 
гласила, тендициозно и са критичком нотом, да би се 
направио што видљивији рез између старог и новог, 
традиционалног и модерног, уметности и кича, културе и 
забаве.

 „Не сећам се како је то било пре рата, била сам 
још дете. Сећам се да су укуси у породици били подељени, 
једни су више волели „феш“ Бечлику, а други су више 
ценили „шик“ Парижанке. Старије тетке носиле су пунђу 
на врх главе, а млађе раздељак по средини и косу 
спуштену преко ушију...После рата, београдски корзо био 
је пун „лафова“ и „лафица“ (пазите на правопис и немојте 
ме, случајно, исправити) који се „лаф“ данас зове „даса“, а 
„лафица“? Она се од нове 1938. године зове гламор-
девојка. Назив је аутентичан, долази директно из 
Америке, из Холивуда или са Бродвеја“, каже Олга 
Тимотијевић. Она, даље у тексту, јавно поставља питање: 
„Зашто се фићфирић на корзоу зове „лаф“ или зашто је 
Грета Гарбо „божанствена“, а за разлику од ње Марлена 

Жена данас

Дитрих има „Секс-апил“, а Клара Боу има „Ит“ (оно), а 
Мери Пикфорд је била званични „Свитхарт“ (слатко 
срце, најдража или по банатски „слаткача“) Америке? И 
зашто је 1938. лансиран нов назив, за можда нов тип 
лепоте, „Гламор-девојка“? (Гламор значи опчинити, 

35 опсенити, очарати, ни мање ни више).“
Како би читатељке у Србији и у тадашњој 

Краљевини Југославији стекле потпунију представу о 
изгледу те „гламор-девојке“ уз текст је објављена 
илустрација, тачније, фотографија младе насмејане 
девојке у дугој хаљини без рукава која извештачено 
позира, као лутка у излогу, одвраћајући поглед од камере, 
а тиме и од посматрача. Добро је познато да баш ова 
иконографска формула, проучена најпре на примерима 
из историје сликарства, исказује не само претварање 
субјекта у објекат и расположивост женског тела мушком 
погледу него и пасивност, а у крајњој линији и одсуство 
индивидуалности. Текст и слика, удруженим снагама, 
дакле, граде репрезентацију, конструишу представу жене 
као објекта, а не субјекта. На фотографији младе, лепе 
„гламор-девојке“ нема ни једне референце која би 
указивала на амбијент и културни контекст из којег она 
долази, јер корени ове представе и нису у реалном животу 
већ у фиктивној стварности Холивуда. Другим речима, 
мултимедијално се артикулише значење новог појма 
какав је „гламор-девојка“, једног од нових производа 
културне индустрије, који је намењен тржишту масовних 
комуникација. 

У концепту репрезентације утемељеном на 
почетку модерне масовне културе, мултимедијалност је 
била једна од кључних вредности. Мултимедијалност је 
више него пожељна и очекивана јер се пропагандна 
порука преноси синхронизовано, на неколико начина и 
уз помоћ различитих посредника, медија, јер ће тако бити 
активирана сва чула и сви слојеви потрошача. Право 
значење представљених ствари и догађаја, дакле, не 
зависи само од митске приче или механичке репро-
дукције, нити од било којег појединачног медија, него од 
хетерогеног и интертекстуалног повезивања различито 
кодираних порука – текстуалних и визуелних, кад је реч о 
штампи, али и аудитивних кад је реч о филму. 

Ако се прихвати идеја да нас „слике конструишу 
36кроз наш однос према њима“,  онда се једном 

установљени стереотип гламур девојке, представљен у 
часопису Жена данас, наслеђује и обнавља, уз мање 

33S. Hall, Representation and the Media, http://www.fiu.edu/~jrahier/StuartHall (мај, 
2008.) 
34О. Тимотијевић, Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми какво име да ти дам..., 
Жена данас, бр. 13, Београд 1938, [б. стр.] 

35Исто.
36S. Hall, Representation and the Media, http://www.fiu.edu/~jrahier/StuartHall (мај, 
2008) 
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преправке, наравно. Стереотипи носе крута и фиксирана 
значења док су њихови конзументи, пролазни и мобилни, 
склони да их прилагоде својим жељама. И поред свега 
тога тешко се може разумети инетересовање за гламур 
девојку у сиромашној и недoвољно индустријализованој 
земљи каква је Србија тридесетих година XX века, као 
што се тешко може разумети и данашња опчињеност 
робним маркама, брендовима, али конвенције масовне 
медијске културе не познају границе. Пошто „увезена“ 
фотографија гламур девојке, визуелно, претвара женски 
субјект у објекат, она нема ни посебну, макар лажну и 
исконструисану, легенду. Фотографија гламур девојке, 
као роба без декларације, слободно плута у мору значења 
тачног и погрешног читања. Ако се посматра 
интертекстуално њено значење се може бар двосмерно 
трасирати. У првом читању, читав есеј Олге Тимотијевић 
представља језичку поруку у контексту сложене реторике 
анонимне рекламне слике. Тачније, есеј треба прочитати 
само као превише опширну легенду која иде уз објављену 
фотографију. У другом тумачењу, пак, предста-
ва/фотографија сагледава се као медијски конструисан 
идентитет који и не постоји изван те и такве визуелне 

37репрезентације.  Одсуство легенде, такође, указује да је и 
језичка раван есеја, који се нужно чита у релацији са 
сликом, истргнута из документарног контекста реалног 
живота и уклопљена у медијску реторику о ружичастом 
свету гламура или гламора, како су говориле наше баке на 
крају тридесетих година прошлог века.  

Износећи, увијено, критику буржоаског друштва 
ауторка есеја Кажи ми, кажи како да те зовем, кажи ми 
какво име да ти дат... покушава да објасни и законе 
капиталистичког тржишта као и културне индустрије на 
одабраном примеру медијског стереотипа гламур 
девојке. „Мислим да се у Америци не играју крштавања и 
прекрштавања тек игре ради. Биће да је та игра уносан 
посао. Док је америчким филмом владала свитхарт 
владала је коњуктура за жене тог типа, постојала је за њих 
добра могућност зараде, публика их је радо гледала, 
биоскопи су се пунили итд. Али све жене ипак нису могле 
да се претворе у плави свитхарт. Биле су сувише мрке, 
крупне, оштрих црта, “ наводи Олга Тимотијевић, 

38тадашња уредница Жене данас.
Одвраћајући жену од праксе имитирања 

женских идентититета конструисаних у конзумерској и 
масовној култури капиталистичког система, Олга 

Тимотијевић не изражава само своје субјективно 
негодовање него, користећи се опет алаткама масовних 
медија, какав је часопис Жена данас, критички осветљава 
и ширу позицију жене у друштву. „Госпођо, пре свега, 
будите лепи. Ваша се коса мења у свим дугиним бојама, 
према моди. Ваши су нокти седефасте шкољке или крваве 
канџе, према моди. Ви држите строгу дијету или 
попуњавате прса марамицама и чарапама, према линији 
коју захтева мода. Будимо лепе – јер жена пре свега мора 
да буде жена. То захтевају модни журнали, то захтева 
друштво, то захтевају људи, то захтевају пре свих и свега – 
један добар део жена. (...) А када ћемо бити људи? Када ће 
жена престати да буде лутка овог или оног типа и постати 
човек...“, каже на крају у свом критички интонираном 
есеју Олга Тимотијевић, напомињући да то не значи да ће 
жена „носити панталоне као Марлена (Дитрих) него да ће 
свесно хтети да се разликује од пауна, папагаја и 

39мајмуна.“
Та самосвесна жена, која се не уклапа у 

ружичасту слику медијског света, визуеално је констру-
исана, опет, у масовним медијима у часопису Жена данас. 
Прва насловна страна Жене данас понудила је 1936. 
године сасвим другачији модел жене: уместо лепотица, 
гламура и принцеза, биле су три младе раднице. 37Ph. Hammond, Identity and Cultural Ideology, http://myweb.lsbu.ac.uk/philip-

hammond/1999b.html (април, 2008.)
38Жена данас, бр. 13, Београд 1938, [б.бр.]. 39Исто.
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Фотографија на првој насловној страни Жене данас из 
1936. године динамично кадрира три насмејане жене које 
раде на пољу, парафразирајући три славне Мијеове (Jean 
François Millet) скупљачице жита из 1857. године. Али док 
су на Мијеовој слици уморне жене-раднице дубоко 
погнуле главе и сакриле своја лица, три нове сакупљачице 
класја весело се осмехују, узвраћајући погледе посма-
трачу. И не само то, њихове историјске претходнице су 
остале, и поред напорног рада, готово празних руку док су 
представнице нових сељанки-радница скоро затрпане 
обиљем житног класја. 

Као и фотографија гламур девојке објављена у 
неком од каснијих бројева, и ова слика је „увезена“ као 
роба без декларације. Ни фотографија младих радница на 
пољу нема легенду, па посматрачу не преостаје ништа 
друго него да сам исконструише контекст за слику са 
насловне стране. Очигледно је да се на помоћ легенде није 
ни рачунало, па је она и изостала јер је визуелна 
презентација била довољно речита. Према проценама 
уреднице Радмиле Димитријевић, сваки читалац 
часописа Жена данас, непогрешиво је могао да 
идентификује три насмејане сељанке као представнице 
совјетске и комунистичке културе на темељу претходних 
медијски посредованих слика и познавања актуелних 
промена у свету, па му није требало додатно скренути 
пажњу на порекло фотографије.

Слика говори више од хиљаду речи, каже 
кинеска пословица, али ако је понеко остао сумњичав у 
погледу идеолошке оријентације часописа Жена данас 
онда га је „пано“ са сликама на последњој страни већ тог 

40првог броја сасвим разуверио.  Ту су биле објављене 
револуционарно нове фотографије: портрети учесница 
шпанског грађанског рата. Осим славне Долорес 
Ибарури, Ла Пасионарије (Dolores Ibárruri, La Pasionâria) 
ту је била Инкарнацио Воајола, секретар комитета и 
милиционерка, затим групни портрет младих шпанских 
милиционерки у комплетној униформи и, на крају, ову 
визуелну причу закључује групна фотографија на којој 
жене смело марширају „раме уз раме“ с мушкарцима, уз 
натпис Милиционерке полазе на фронт. Никада пре на 
страницама периодике намењене женама, која има богату 
историју и на чијем је почетку био славни Магазин за 

 

 

художество, књижество и моду из 1838. године, нису биле 
објављене тако провокативне и тако радикално другачије 
слике. Фотографије наоружаних жена, милиционeрки, 
субверзивна су појава у контексту како традиционалне 
тако и модерне женске штампе, а ружичасто обојена 
грађанска култура сентименталне женствености ће бити 
главна мета црвених, односно, свих штампаних медија 

41 који су пропагирали нову идеологију комунизма.
Објављене портретне фотографије револуци-

онарки и наоружаних милиционерки из корена и 
радикално, како то ради револуција, мењају не толико 
перцепцију жене и њено сазнање о родно измењивим 
позицијама у савременом друштву, него, а то је још и 
много значајније, отварају сасвим нове сфере за женске 
активности далеко изван кућног прага и породичног 
језгра. Тај низ фотографија из првог броја часописа Жена 
данас гради уланчану значењску структуру која захтева 
читање у новом кључу, поготово ако се има у виду да је 

42часопис излазио и после Другог светског рата.
Друштвено, политичко, милитантно и револу-

ционарно деловање није више привилегија мушкарца – 
потврђује низ пажљиво измонтираних визуелних порука 
– од фотографије на насловној страни са три сељанке-
раднице до колективне слике жена које марширају на 
крају првог броја Жене данас. Све те фотографије, будући 
да су биле документарног каракетара, функционисале су 
као визуелна сведочанства о животу жене данас, то јест о 
жени из 1936. године. Оне су показале публици да је 
савремена жена радикално померила границе свог 
друштвеног ангажовања. Из затвореног простора 
„слатког дома“ она је изашла, као равноправно 
политичко тело, на отворену јавну и револуционарну 
сцену. Масовни медији, пре свега лево оријентисана 
женска штампа, често су инсистирали баш на 
амбивалентности и одустајању од традиционалне поделе 
родних улога, показујући слике жена које се баве не само 

43спортом, него и градитељством, науком, уметношћу итд.

 

40Часопис Жена данас је излазио од 1936. до 1938. године као приватно издање 
Радмиле Димитријевић, затим га преузима Олга Тимотијевић, да би 1940. године 
Мира Вучковић и Љерка Бабић биле његове уреднице. Од 1946. до 1951. године 
уређивале су га Митра Митровић и Блаженка Мимица. Антифашистички фронт 
жена Југославије се потписује као издавач Жена данас од 1943. године. Жена данас 
је престала да излази 1981. године. 

41Часопис Жена данас је програмски истицао своју васпитачку мисију, 
наглашавајући како ће помоћи свакој жени да „изгради своју личност 
принципијелним чланцима,“ Жена данас, бр. 28, Београд 1940, [б.стр.]. Савети 
чувене Мир-Јам били су у њему јавно критиковани због одуства моралних 
принципа: „Филозофија г-ђе Мир-Јам је посебне дубине: Вештина је жедног преко 
воде превести, или заљубљеног мушкарца држати у одстојању. (...) Жена је за 
кухињу, јер сваки муж воли укусан ручак... а млади мужеви могу да плаћају 
женицама по једну девојку да не искваре руке и олакшају им посао,“ пише Група 
младих интелектуалки, у тексту под насловом „Ми одговарамо Г-ђи Мир-Јам, 
Жена данас, бр. 8, Београд 1937, 6-7. 
42Само један мушкарац, Јосип Броз Тито, имао је привилегију да се појави на 
насловној страни овог часописа, Жена данас, бр. 37, Београд 1947 и опет у бр. 52, 
кризне, 1948. године.

Миланка Тодић
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Фотографије које истичу радикално нова женска 
занимања, пре свега она која се нуде у совјетским 
колхозима, шпанској милицији или научним лабора-
торијама, морају се разумети као утопистичке визуелне 
конструкције у контексту српске културе тридесетих 
година XX века. Наиме, њихова реторика је удаљена 
хиљадама миља од конкретне стварности у којој се 
снажно осећају потреси светске економске кризе и 
јануарске диктатуре из 1929. године. Другим речима, 
слике, махом фотографије на насловним странама 
часописа Жена данас биле су конструисане у складу са 
захтевима лево оријентисане идеологије чију је рево-
луционарну реторику требало пресадити из једне у другу 
културну средину.  

Васпитни контекст, или боље, функцију поли-
тичког преваспитања оне описмењене читалачке публике 
у ери масовних медија равноправно су обављале, реч и 
слика. Ако се у текстовима часописа Жена данас, између 
осталог, каже да је „борба за женска права илу-зорна без 
демократских слобода“, јер „феминизам данас не тражи 
само изједначење са мушкарцем, јер данас то изједначење 
значи једнакост у беди и незапослености, једнакост на 
бојиштима и у смрти, него тражи изједначење и једнакост 

44за све људе у једној лепшој и бољој будућности“,  онда и 
визуелна структура слике нужно прати тај револуци-
онарни дискурс. 

Технике фотомонтаже и фотоколажа, као добро 
познате визуелне матрице авангарде, природно су се 
преселиле из оригиналног уметничког контекста у сферу 
популарних часописа, тачније, у поље масовних медија. 
Само тим новим поступцима фрагментарне и динамичне 
визуелне репрезентације успешно су се и могле 
формулисати идеолошки нове пропагандне поруке. Ако 
је Бошко Токин, као представник уметничке авангарде за 
насловну страну свог романа Теразије, 1932. године 
изабрао фотоколаж, и ако је Павле Бихали за омоте књига 
у новооснованој издавачкој кући Нолит (Нова лите-
ратура) такође направио серију политички ангажованих 
фотомонтажа, онда је појава фотоколажа у Жени данас 
била неизбежна и очекивана. На њеним насловним 
странама се од средине тридесетих година прошлог века 
монтирају истргнути, али већ готови визуелни цитати 
којима се гради сложена реторика авангарде и реди-
мејда. Пошто овај часопис смело заступа идеолошке 

ставове Октобарске револуције, на његовим насловним 
странама се промовишу не само ликови совјетских 
колхозница него и визуелне структуре авангардне 
уметности, пре свега, фотомонтажа и фотоколаж. 
Познато је, уосталом, да су баш те нове уметничке праксе 
фокусиране на монтажу-атракцију прекриле часописе, 
плакате и филм од Москве до Берлина и од Мексика до 

45Кине, пратећи ширење револуционарне мисли.  
Мада су многе насловне стране часописа Жена 

данас, бар оне са фотомонтажама и фотографијама 
46производ непознатих аутора,   оне су по својој визуелној 

структури савршени примери функционисања аван-
гардних уметничких матрица у сфери популарних 
штампаних медија код нас. У том смислу посебно је 
упадљива иновативност оних насловних страна Жене 
данас посвећених проблемима сирочади, колективној 

47бризи о деци, као и започетом рату.  Насловне стране 
које дислоцирају и филмски монтирају жену са дететом у 
првом плану са ниским летом авиона, или руке које се 
спуштају према детету изгубљеном на мрачном 

43О другарству и равноправном партнерском односу између жене и мушкарца у 
фабрици пише Радница, у писму насловљеном „Драге другарице“, Жена данас, бр. 
27, Београд 1940, 2; А. М. Колонтај, Нова жена, 5, 63.
44Жена данас, бр. 8, 1937, [б. стр.]

45P. Petro, ''Film, Fotojournalismus und das weibliche Publikum,''
Fotografieren hiess teilnehmen. Fotografinnen der Weimarer Republik, Ed.
Ute Eskildsen, Dusseldorf 1994, 295-302.
46Потписане су само оне насловне стране на којима су репродуковани цртежи 
Ђорђа Андрејевића Куна, Жена данас, бр. 25, Београд 1939. године и Ђуре 
Теодоровића, Жена данас, бр. 27, Београд 1940.
47Жена данас, бр. 3, 7, 8, 9, 11-12, 17, 20, 21, Београд 1937–1939.

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)

8. 
8.

Жена данас, бр. 20, Београд 1939.
 Жена данас, No. 20, Belgrade 1939



158

степеништу, само су неки од најбољих примера 
револуционарне визуелне нарације. Колаж уз текст Отац 

48ми је погинуо у рату,   посебно је вредно овде издвојити 
јер је и сада чувена сцена са брижном мајком, сезонском 
радницом Доротеjе Ланг (Dorothea Lange) из 1935/6. 
године, употребљена као цитат како би се успешно 
артикулисала визуелна реторика медијске слике по 
моделима авангардне уметности. 

Мит о оригиналности авангарде и њеној ексклу-
зивности, бар када је реч о новим техникама и модерној 
култури масовних медија, треба изнова сагледати и 
преиспитати и у контексту српске међуратне културе, 
како је то Гринберг (Clement Greenberg) смело урадио још 
1939. године у есеју Авангарда и кич, а онда, касније, и 

49неки његови ученици.  Без намере да анализирамо овај 
сложени проблем, важно би било још нагласити да 
формула спојених судова успостављена између масовне 
културе и авангардне уметност важи тридесетих година 
XX века и у контексту српске културе. Одређени визуелни 
обрасци, пре свега фотоколажи и фотомонтаже, сло-
бодно прелазе из једног у други контекст: од авангардног 
надреалистичког алманаха Немогуће и часописа Надреа-
лизам данас и овде, до Нолитових књига, Стожера, Жене 
данас, али и до популарних и високотиражних Недељних 

50илустрација, на пример.  

Понекад се у новијој литератури истиче да је 
масовна култура персонификована као „женска“, јер она 
„подразумева пасивност, повредљивост, површност, па и 
корупцију“, док је модернизам, који тече паралелно са 
њом, посматран као „мушки“, због „продуктивности, и 

51 рационалности.“ Насупрот масовној култури која је 
истицала забаву постављен је модернистички инова-
тиван кредо. Али не треба правити поделе међу 
потрошачима масовне културе, јер културна индустрија 
масовних медија не познаје ту врсту разлике, мада је 
предност на страни жена када је реч о потрошачким 

Масовна култура и женски идентитет

навикама. Као припаднице културно нижих слојева, жене 
су биле водеће у конзумацији како робе тако и медијских 
порука. Међутим, у култури масовних медија и масовне 
производње сви потрошачи су добро дошли. Ни културна 
индустрија не поставља баријере између елитне и 
софистициране, на једној, и масовне и заглупљујуће 
публике, на другој страни. И једни и други равноправно 
учествују у свим облицима не само економске 
производње и потрошње, већ активно обликују културну 

52индустрију као огледало својих потреба и жеља.   
Тако и три часописа која излазе у Београду у 

годинама између два светска рата, Женски покрет, Жена 
и Свет, Жена данас, константно преговарају са свим 
друштвеним слојевима, обликујући и нудећи различите 
моделе женског идентитета на својим насловним 
странама. Масовни штампани медији, пре свега с 
великим тиражима, успостављају нова правила конзуми-
рања и читања визуелних порука која се нужно повезују 
са структурама друштвене моћи, али и имитирања и 
идентификације. Добро је познато да се ниједан 
читалац/гледалац поменутих женских часописа, као ни 
било којих других медијских слика, не може тако лако 
ослободити присног и „моћног загрљаја слике-илузује, 
фантазмагоричне, ониричке и халуцинантне представе“ 
коју негде у себи препознаје као властиту екстернали-

53зовану слику или представу о идеалном ја.

48Жена данас, бр.10, Београд 1938; Fotografija, kritički uvod, priredila Liz Vels, Beograd 
2006, 51-53.
4 9 C.  Greenberg ,  Avant-garde  and Kitsch ,  http : / /w w w.sharecom.ca/  
greenberg/kitsch.html ;R. Krauss, Welcome to the Cultural Revolution, October , br. 77, 
MIT Press, 1996, 96-104.
50М. Тодић, Немогуће, уметност надреализма, Музеј примењене уметности, 
Београд 2002. (www.serbiansurrealism.com )
51P. Petro, Joyless Streets: Women and Melodramatic Representation in Weimar 
Republic,Princeton University Press, 1989. http://books.google.com/books/ 
princeton?id=YW0i-ZhmiO8C&pg=PA39&source=gbs_toc_r&cad=0_0&sig= 
ACfU3U11z8gmKK1y17ogK-__C-yRiSusDg#PPA43,M1

52M. Horkheimer, T. Adorno, Kulturna industrija, u: Dijalektika prosvetiteljstva, Sarajevo 
1989, 137-172.
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Отац ми је погинуо у рату, Жена данас, бр. 10,
     Београд 1938.

  My father has fallen in the war, Жена данас,, No.
     10, Belgrade 1938
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54О Џону Хартфилду (John Heartfield) писао је озбиљно и обавештено Јован 
Поповић неколико година пре појаве часописа Жена данас, представљајући омоте 
Нолитових књига за које је фотомонтаже урадио Павле Бихали, уз напомену да је 
та техника „израз новог духа“, J.[ovan] P.[opović], Fotomontaža kod nas, Stožer, br. 7-
8, Beograd 1932, 238-239; М. Тодић, Историја српске фотографије 1839-1940, 
Београд 1993, 95, 120.
55D. Crimp, Getting the Warhol We Deserve: Cultural Studies and Queer Culture, 
http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue1/crimp/crimp.html
56M. Horkheimer, T. Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva, Sarajevo 1989, 92. 
57Зар ћу ја увек бити сама?, Жена данас, бр. 16, Београд 1938, 24. “Велика индустрија 
наплаћује љубав. Пропадање средњег слоја, пропадање слободног привредног 
субјекта, погађа породицу: она није више као некада прослављена ћелија друштва, 
јер не чини више базу привредне егзистенције грађана. Породица није више 
животни хоризонт одрастајуће деце, нестаје очева самосталност, а тиме и отпор 

Штампа која излази у Београду, када је реч о 
илустрацијама, даје велику предност фотографији, као 
уосталом и у другим европским земљама. У модерној 
масовној медијској култури, штампа и фотографија у 
симбиози, узимају велики замах баш током 20-их и 30-их 
година прошлог века, обраћајући се бројној и хетерогеној 
публици не само у Србији него и оној, масовнијој, у 
новооснованој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 
касније Краљевини Југославији. Фотографије на 
насловним странама поменутих, али и свих других 
листова и часописа нуде различите могућности читања, 
али кључно питање постављено у овој анализи било би: 
како се конституише нова слика/модел жене и како се она 
дистрибуира у јавности, рачунајући на последице у сфери 
приватности и субјективности. Тачније, који су то 
механизми по којима човек обликује и конзумира своје 
властите визуелне репрезентације у масовним медијима? 
Или, које су то фотографије одабрале жене, уреднице 
женских часописа, да би их понудиле другим женама као 
визуелно-конструисане узоре и моделе понашања?

Анализа фокусирана на три часописа – Женски 
покрет, Жена и Свет, Жена данас – установила је два 
основна идеализована модела жене у периоду између два 
светска рата: модерна жена и нова жена. Наравно, сваки 
од ових модела, има своје варијанте: гламур девојка, 
научница, неудата жена, робињица луксуза, итд. 

 

 

Визуелна елаборација два носећа модела открила је да су 
се у процесу конструисања оба модела користиле 
одређене тактике и различите алатке. Ако су насловне 
стране Жене и Света препознатљиве по чистим 
плакатским решењима у којима се фотографији даје 
највеће могуће расположиво поље на штампаном листу, 
онда се Жена данас памти по изузетним и ангажованим 
фотомонтажама које се бар у оним најбољим примерима 
могу поредити са насловним странама немачког АИЗ-а 
(Arbeiter Illustrierte Zeitung) и решењима Џона 

54Хартфилда (John Heartfield).
Аутори који су се бавили масовним медијима, а 

не само женским студијама, истицали су повезаност 
између феномена појачане потрошње и жеље за 
идентификацијом. Процес медијског преваспитања баца 
женски субјект у замку самопоређења и такмичења са 
прекрасним, фантастичним и халуцинантним сликама 
других жена. Визуелна култура је већ на самом почетку 
Бењаминове ере техничке репродуктивности, фото-
графску слику конституисала као унутрашњу, психо-
лошку пројекцију и као нематеријалну фантазију о 

55 идеалном идентитету. То значи да фотографије у илу-
строваним магазинима као и филмске покретне слике, на 
моћним таласима масовне медијске културе, учествују у 
обликовању једне ружичасте стварности и стереотипне 
реторике. Техничке „слике се већ приликом властите 
производње унапред цензуришу по стандардима по 
којима ће их касније гледати“, масовна публика, запазили 
су Хоркхајмер (Max Horkheimer) и Адарно (Thomas W. 

56Adorno).  Ево једног примера: стереотип неудате жене 
визуализован у тужном погледу или усамљеној фигури 
жене која очајава над празним столом у часопису Жена 
данас током 30-их година прошлог века, дошао је наместо 
стереотипне слике верне супруге која је увек са осмехом 
дочекивала мужа окружена веселом дечицом, каква је она 
на насловној страни Жене, часописа који је уређивала 

57 Милица Томић пре Првог светског рата.

53D. Crimp, Getting the Warhol We Deserve: Cultural Studies and Queer Culture, u: 
Invisible Culture, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue1/crimp/ 
crimp.html  (maj, 2008)

НОВА ЖЕНА ИЛИ РОБИЊИЦА ЛУКСУЗА : НАСЛОВНЕ 
СТРАНЕ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ (1920-1940)

10. 
10.

Жена данас, бр. 8, Београд 1938.
 Жена данас, No. 8, Belgrade 1938
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самонадзирања; ови модели могу да нас уплету у различите мреже моћи, али 
никада нас не сматрају само пасивнима или само саучесницима.(...) При чему 
субјект који је изван ових режима никако није ни у ком смислу слободнији од 
стега, нити је мање подложан друштвеним односима моћи, нити је ближи стању 
природе. У најбољем случају такав субјект остаје неодредив, нефункционалан, као 
да је неспособан како за друштвени отпор тако и за друштвено саучешће. 
Укљученост субјекта у режиме дисциплиновања услов је његове друштвене 
успешности било да је она конформистичка, било да је субверзивна“, E. Gros, 
Promenljiva tela: ka telesnom feminizmu, sa engleskog prevela T. Popović, Beograd 2005, 
206.
60E. Hijmans, Reading YES. Interpretive Repertoires and Identity Construction in Dutch 
Teenage Magazines,  Particip@tions Volume 1, Issue 2 (May 2004),  
http://www.participations.org/ 

„Свако од нас, мушкарци колико и жене, ухваћен је у моделе самопроизводње и 

Али није само један клише замењен другим и није 
само једна избледела слика склоњена да би се у рам јавног 
живота уденула друга. Фотографије објављене у 
напредном и новом часопису Жена данас, мада 
инсистирају на моделу нове независне жене, раднице, 
научнице и револуционарке, са ретким изузецима, 
управо конструишу слику анонимне жене чија је 
позиција уписана колективним потребама заједнице. 
Слика индивидуализоване жене, јасно профилисане 
субјективности, као и њена лична „прича“ непотребан су 
пртљаг у медијској конструкцији друштвено активне 
нове жене која треба да буде свима и увек само другарица, 

58како каже Александра Колонтај.  Фотографије нове жене 
која вредно ради на пољу, у вртићу, у фабрици или пати 
зато што се још није удала, објављене у часопису Жена 
данас стављају непрозирно огледало пред личност јер 
граде медијски посредовану репрезентацију у којој се 
избегава персонализовани додир са стварношћу. На путу 
изградње утопистичке будућности субјективност и лична 
хтења могу бити само непотребан баласт из прошлости. 

Док слика нове жене, са изузетком Ксеније 
Атанисијевић, плива у мору анонимних другарица, лик 
модерне жене, бар онај понуђен на насловним странама 
Жене и Света, педантно је био персонализован тачним 
именом и презименом. Али, са друге стране, ту се никада 
не заборављају контуре ширег контекста: породице, оца, 
мужа, корпорације, итд. Распричане легенде које 
обавезно прате фотографије, не само на луксузно 
обликованим насловним странама него и на унутра-
шњим листовима часописа Жена и Свет, одлучно 
усмеравају читање објављених слика. Дакле, језичка 
раван, као део сложене реторике слике, и у часопису 
намењеном забави и доколици функционише баш како се 
то захтева у теорији фотографије: легенда открива само 
оно што се уклапа у домен пројектованог и пожељног 
симболичног значења, док изоставља све оно што је изван 
одабраног пропагандног циља. Она директно, непосред-

није од слике, ставља до знања свим актуелним и 
потоњим читаоцима / посматрачима изоштрен модел 
понашања и пожељан животни стил. Само то што је лепа 
и што је кћи директора банке, на пример, чини да девојка 
Мили буде „fit“, како би се то данас рекло, односно, да 
освоји позицију лутке са насловне стране. Свака друга 
информација, да ли је здрава, да ли редовно иде у шетњу, 
да ли је заљубљена, итд., небитна је за опстанак 
исконструисаног пинк света и тржишта забаве.

Када се још једном погледају понуђене визуелне 
матрице у масовним штампаним медијима, тачније, на 
насловним странама српских женских часописа Женски 
покрет, Жена и Свет и Жена данас, међу њима нема 
наглашеног класног антагонизма. Генерације жена 
стасалих између два светска рата биле су равноправне, 
бар у производњи часописа, а то значи у креирању и 
конзумирању сложених и вишезначних визуелних 
медијских порука. Идеализоване медијске слике на 
насловним странама сва три анализирана часописа, 
подједнако су биле одговорне за обликовање специфичне 
културе женскости. У производњи и конзумацији 
медијских слика нема пасивне позиције, као ни у процесу 

59изградње властитог идентитета.  У процесу читања 
мултимедијалне поруке слика/текст пласиране на 
страницама одабраних женских магазина, тада као и сада, 
одвија се интерсубјективна комуникација, а то значи и 
процес преговарања између, с једне стране, оне друш-
твено и културно пожељне, а са друге, оне приватне и 
личне позиције субјекта. Читање је нека врста игре 
поређења, каже Елен Хијманс (Ellen Hijmans) током које 
се позиција личности из текста или са слике/фотографије 
упоређује са властитом, како би се стигло до 
пројектованог идентитета. „Ја сам као она, или ја бих била 
ближа њој“, само су нека од поређења која утичу на 

60обликовање слике властитог идентитета.  Целовит 
идентитет се не може добити одједном нити као готов 
производ, познато је. До њега, сваки појединац, напорно 

његовом ауторитету. Раније је подчињеност у родитељској кући код девојака 
изазивала страст која као да је обећавала слободу, иако није било слободе ни у 
браку, нити на другом месту. Тиме што се девојци пружа могућност „job“-a, 
онемогућује јој се љубав“, M. Horkheimer, T. Adorno, Dijalektika prosvetiteljstva, 
Sarajevo 1989, 114.
58„Морал радниче класе захтеваће на штету индивидуалне среће, на штету 
породице учешће жене у животу, који се развија искључиво изван домаћег прага. 
Окивање жене за кућу, наглашавање породичних интереса, распростирање појма 
о искључивом праву поседа једног супруга над другим – све су то појаве, које руше 
основне принципе идеологије радничке класе, другарске солидарности, и које 
растржу ланце класне заједнице. Појам својине једне личности над другом, 
представа подчињености и неједнакости различитих чланова једне и исте класе 
противи се стварној основи пролетерског принципа – другарства“, А. М. Колонтај, 
Нова жена, 63.
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стиже, али један од путева до стицања идеалног ега 
свакако води и преко листања и разгледања фотографија 
у популарним женским журналима. У том смислу се може 
рећи: „Ми смо оно што волимо“, као што тврди један од 

61водећих аутора у сфери психологије личности.  
Артикулисани модели нове жене, модерне жене, 

робињице луксуза, самосвесне жене, неудате жене, 
гламур девојке, идентификовани на темељу анализе 
фотографија на насловним странама женских часописа 
између два светска рата, понашали су се као визуелни 
стереотипи и као такви лако су се дали преправљати и 
ревитализовати током двадесетогодишњег међуратног 
раздобља. Не треба овде заборавити да се анализирани 
часописи Женски покрет, Жена и Свет, Жена данас, као 
и други о којима овде није било речи, обраћају публици 
која је већ усвојила знања како о специфичној култури 
женствености тако и о феминизму. Само у таквим 
условима је и било могуће остварити интерсубјективну 
комуникацију која је, осим фотографске слике, 
користила различите визуелне и текстуалне форме: 
сликане илустрације, анкете, писма читатеља, личне 
огласе и интервјуе, али све оне су функционално и на 
прави начин користиле платформу часописа као 
масовног медија у напуштању сфере приватности и 
освајању јавне сцене.
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The three magazines published in Belgrade between the two 
World Wars: Женски покрет, Женски свет and Жена 
данас, had maintained constant dialogues with all social 
walks of life simultaneously shaping and offering different 
models of woman's identity. High circulations of printed 
media helped establishing rules of consumerism and 
understanding of visual messages basically linked to the 
structures of social powers. They also offered basis for 
imitations as well as for identifications. Belgrade press 
favoured photographs used as illustrations in a similar 
attitude existing in other European countries. In modern mass 
and media culture the press and photography locked in a 
symbiotic grip gained momentum in the 1920s and 1930s by 
addressing the numerous and heterogeneous pubic in Serbia 
as well as in the newly established and much more populous 
state – Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which was 
later to become the Kingdom of Yugoslavia. 
Front page photographs in the mentioned but also in all other 
magazines and journals are liable to different interpretations; 
however, the main issue this analysis raises is: in which way 
the new image/model of a woman was devised and how this 
image was conveyed to the public having in mind the effects 
on and consequences to the privacy and subjectivity domains. 
To put it more precisely, which were the mechanisms an 
individual would apply in shaping and consuming one's own 
visual representations in mass media? Or, which photographs 
were selected by women editors of women's magazines in 
order to offer them to other women as visual and construed 
ideals and models of behaviour?
The analysis focused on three magazines - Женски покрет, 
Женски свет and Жена данас, proved existence of two basic 
and stylised models developed in the period between the two 

Summary

World Wars: a modern and a new woman. Naturally, each of 
the two models had its variants: glamour girl, single woman, 
luxury fan etc. Visual elaboration of the two leading models 
revealed certain tactical and different instruments to have 
been used in the creative process of representation. If front 
pages of the Женски свет are recognizable for their coherent 
poster solutions thus providing the largest possible space for a 
photograph on a printed sheet, then the Жена данас  would 
be remembered for its extraordinary and socially engaged 
photo mounting which can be compared with the front pages 
of the German Arbeiter Illustrierte Zeitung (ABZ) and 
designs of John Heartfield, at least when the most successful 
solutions are concerned. 
Idealised media images in all the three analysed magazines 
were equally responsible for the shaping of specific woman's 
culture. There was no passive standpoint either in production 
and consuming of mass media images or in the process of 
building one's own integrity concept. In the process of 
interpretation of multi-media messages by image/text as 
offered by woman's magazines both now and then runs a 
constant inter-subjective communication which implies the 
process of negotiation between the socially and culturally 
desirable positions on one side and the private and personal 
attitudes of the subject on the other. 
Defined models of new woman, modern woman, luxury fan, 
self-confident woman, single woman, glamorous girl, as 
identified on the basis of the analysis of the front pages, had 
the function of visual stereotypes which were subject to fast 
changes in the twenty years of the between the two World 
Wars period. One should remember that these three 
magazines including many others not mentioned here, were 
addressing the public which already had learned about 
specific woman's culture and feminism. It was only under 
these conditions that it was possible to accomplish inter-
subjective communication which used different visual and 
textual forms along with photographs: drawings, surveys and 
letters by readers, personal advertisements and interviews. 
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Abstract: The following essay aims at describing the 
designs of Krzysztof Ingarden, one of the best Polish 
architects, in the vein of reinterpretation of the tradition of 
arts and crafts in Cracow (also known as the Cracow school of 
architecture). However, these designs are neither an imitation, 
nor an overtly nostalgic return to the past, but rather an 
attempt at expressing of the much-coveted, elusive identity of 
rapidly modernising Poland – through both material experi-
ments and concepts that are rooted in the genius loci. The 
paper discusses the accomplishments of the applied arts 
movement in Cracow (c. 1900–1925) and the recently 
completed projects by the office Ingarden & Ewy': Polish 
Pavilion for the Expo 2005, Japan; Wyspiański 2000 
Exhibition Pavilion, and the Garden of Experience (The 
Garden of Stanisław Lem), both in Cracow.

Key words: Krzysztof Ingarden, tradition of the 
Cracow school of architecture, reinterpretation, material 
experiments

For architects – at least for the good architects - who 
hail from the city of Cracow and who know its ancient 
tradition, architecture and the applied arts, to put it bluntly, 
are inseparable. They are de facto one. This attitude has its 
origins in history – as most things do. In our part of the world, 
we obviously tend to believe (not without a dose of the good 
old Slavic superstition, perhaps) that certain ideas, 
phenomena and people are bound to meet and to recur, 
transgressing the limits of time and space – as our Romantic 
poets, to name but the two giants, Słowacki and Mickiewicz, 
had it. Thus I see it as a very logical occurrence that one of the 
best architects of today's Poland, Krzysztof Ingarden, gains 
international acclaim not by means of designing in the vein of 
Rem Koolhaas. The latter famously proposed (and I take the 
liberty to put it mildly, respecting the worthy Publisher) to 
ignore the context whatsoever. Instead, our architect chooses 

Applied arts and genius loci of Cracow

to design with the uttermost respect to the site, its physical 
features and its genius loci. Moreover he embarks upon the 
quest for the expression of the identity, for the selection of site 
-specific materials, and for their application in the art of 
architecture. Why did I mention the recurrence of ideas, not 
to say ghosts? Spirits of the arts and crafts, of Ruskin, Morris 
and their Polish contemporary, late Romantic poet and 
philosopher Cyprian Kamil Norwid, certainly would know. 
Therefore let us cast a glance at the so called Cracow school of 
architecture, which emerged ca 100 years ago. 

The search for a new architecture (and for a national 
style) in Poland started no later than in other European 
countries, and was perhaps even more intense than elsewhere 

1– or at least as intense as in Hungary ( for the same reasons).  
The south-eastern part of the country, which, since the 
partitions of Poland by Austria, Prussia and Russia in the end 

thof the 18  century, was known as the province of Galicia, due 
to its cultural ties to Imperial and Royal Vienna, led in 
introducing Art Nouveau architecture. Secesja – as the Polish 
Art Nouveau derived its name from the Viennese Sezession – 
quickly became a roaring success. Stunning examples of large 
scale, modern developments such as the first warehouse built 
with a concrete structure by architect A. Feliński (1912), very 
much in the vein of the Glasgow School of Art, or the 
imposing steel and glass railway station replete with stylish 
Secesja details by W. Sadłowski, were constructed in Galicia's 
capital, Lvov (today Lviv in Ukraine), the fourth biggest city in 
the K. u. K . and the informal capital of Poland under the 
foreign rule. The aforementioned, wonderfully flamboyant 
iron details of the station (doors, balustrades, signs, consoles, 
lamps), were designed and cast in Cracow, in the famed 
Gorecki metal works. Also in Cracow, Stanisław Wyspiański, a 
veritable l'uomo universale of the Polish Secesja, and one of the 
founding members of the Wiener Sezession, artist, dramatist, 

The Cracow school
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painter, set and furniture designer, whose genial spirit still 
2soars above the city,  (and who shall later enter again this 

story), created his visionary designs for the national Acropolis 
at the Royal Castle of Wawel. He did it with one thought in 
mind: to express the nation through architecture. However, on 
the eve of regaining independence, several architects aimed at 
creating not so much an immense eclectic pantheon (as was 
the case of Wyspiański with the aid of architect Ekielski), but a 
modern, more useful, national style. They succeeded, 
publishing their prototypal designs in catalogues conceived as 
patterns for reconstruction from the damage of the First 
World War – and for construction of the new architecture for 
the reborn Polish state. Thus the so called “manor style” was 
conceived, combining – in a stunningly coherent form – 
features of the traditional Polish Baroque and Classical 
manors with the stripped down modern, cubist forms. Here 
Cracow not only entered the stage again, but played the 
second fiddle to none. The so called Cracow school, based 
upon the association Polska Sztuka Stosowana (Polish Applied 
Art) and Warsztaty Krakowskie (Cracow Workshops or 
Krakauer Werkstaette, clearly modeled on the Wiener 
Werkstaette), which was founded in 1913 by J. Warchałowski, 
J. Homolacs, W. Jastrzębowski and others, proposed a highly 
original, innovative, elegant architecture and design, 
combining vernacular regional styles of wooden construction 
with the then hippest avant-garde. Thus Polish Art Deco was 
born and became the most desired style, especially after the 
unprecedented victory during the 1925 Exposition des Arts 
Decoratifs in Paris. The Polish Pavilion, reminiscent of the 
classic façade of a Polish manor with the somewhat cubist 
portico and tympanum – equipped, however, with a very 
expressionist, luminous, overscaled steel and glass tower – 
won the Grand Prix for architecture (designed by J. 
Czajkowski). It also won 36 golden medals for its interior with 
sculptures (H. Kuna), tapestries, crockery (Ćmielów factory), 
glass (Niemen works), furniture (W. Jastrzębowski), wall 
paintings, graphic designs (Z. Stryjeńska), prints etc. The 
quality of design and artisanship exhibited at the Pavilion 
were unprecedented; they established the renown of the so 
called Cracow school of architecture. It happened despite the 
very short time for preparations and the ever-too-small-

3 budget, as it is still the case with public commissions... 

The local and the global 

There are obviously certain similarities between the 
situation of the reborn Poland in the 1920's and 1930's and 
now, after the fall of communism. However, the discussion of 
this subject, which is on one hand all-too-well-known, and on 
the other very broad (and I daresay at times rather 
depressing), certainly reaches beyond the scope of this article. 
The author herself wrote a few times for the Western and 
Central European publications about the situation of the 

4emerging Polish architecture . Admittedly, this architecture is 
getting more and more acclaimed. There are brilliant young 
architects and there is a true construction boom in Poland 
after the access to the EU and after the rain of its non-
returnable funds. Krzysztof Ingarden, who speaks and writes 
as exquisitely as he designs, expressed his views on that subject 
very clearly. In his lecture, delivered as part of the series “Co to 
jest architektura?/What is architecture? “, curated by Adam 
Budak in the Manggha Museum of Japanese Art and 
Technology in Cracow he eloquently spoke about the present 
context of Polish architecture: 

“These days this very context becomes both local 
and global. Architects face the problem of finding a proper 
cultural identification and reference. Since 1989, the young 
generation of architects in Poland has greatly broadened the 
field of its academic and professional activity. […] 
Simultaneously, the context of New York, Shanghai, of Polish 
villages in Mazovia or in Galicia , or the context of Silesian 
collieries – all these have become their points of reference and 
field of architectural experiments. For many of those 
architects the aforementioned condition proves to be a lethal 
dose of informational chaos, of globalised disinformation, of 
an elastic and all-too-easy international language of 
architecture. The excess of information which quite often 
cannot be digested […] or which cannot be precisely defined – 
such is the elastic, flexible and smooth <<seamless 
architecture>>. Some architects are however mobilized by 
such a situation. It might then become a point of departure for 
reflection and a quest for an individual identity – or even for 
that of a generation. The clash of Polish architectural reality 
with a multicultural open space of information makes one 
reflect upon one's own condition – on possibilities and 
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constraints. Formal experiments and “global thinking” have 
to be referred to one's own language, landscape and history 
[…] This means that an architectural language that was 
applied by an architect […] shall be eligible, easy do 
understand and adequate to the circumstances of culture. I am 
utterly convinced that this language might be understandable 
for a viewer or user of architecture only under one condition: 
namely when it is equally intelligible and natural for an 
architect – in another words when it is a language of his or her 

5own identity”.

…is truly a question here. For some it is a burden, 
however for a few it is a much-coveted quality – albeit the one 
which is very difficult to express in categories of architecture. 
It seems to me that if anyone managed today to grasp this 
mythical identity in Poland - Ingarden did. His three recent 
projects confirm this ability, varied as they are. Amazingly, 
one of them was especially designed to express Poland as such, 
or to express the Polish identity indeed. This is the first of the 
three projects that we shall briefly discuss here. 

Identity

The Polish Pavilion for the Expo 2005 in Aichi, Japan

This ephemeral, but brilliantly conceived and 
perfectly constructed building was a huge success. The 
enthusiasm was shared by everybody – the visitors, the 
organizers and the architectural press, which usually, of 
course, tends to dislike that what is popular. Again, let us quote 
the words of Krzysztof Ingarden. His Cracow – based office 
Ingarden & Ewy, in cooperation with the artist Aleksander 
Janicki, won the national competition, brought the pavilion to 
life – and brought the spirit of Poland to Japan. 

“The National Chamber of Commerce, which is the 
organiser of the Polish pavilion, defined the subject matter of 
the presentation on the basis of symbols that were easily 
recognizable in Japan for being associated with Poland, such 
as the music of Chopin and a unique tourist attraction – the 
salt mine in Wieliczka. […] The designers defined their 
objective as in finding and applying an unconventional 
architectural vocabulary which would enable them to build 
metaphors with direct, and yet intelligible references to the 
intangibility of music and the physicality of a subterranean 
salt chamber. At the same time, this vocabulary was intended 
to be one that would build an image of modern Poland […].
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1. Ingarden & Ewy Architects (collaboration: A.
    Janicki) ,  Polish Pavilion at the Expo 2005, Aichi,
    Japan – wicker elevation from the left.

1. Атеље Ингарден сарадња: A. Јаницки), 
    Пољски павиљон на Expo 2005, Аичи, Јапа –
    изглед фасаде од прућа слева.

 и Еви (

5Krzysztof Ingarden, „Matrix of Space”, in: Co to jest architektura/What is architecture? 
Vol. II, ed. by Adam Budak with Marta A. Urbańska, transl. by Marta A. Urbańska, 
Muzeum Manggha, Kraków 2008, pp. 430-451, courtesy of the Publisher.



The objective was complex and it required some acrobatics for 
it to be accomplished. […] Another essential design decision 
was the definition of the form and matter of the elevation. 
Essentially, the elevation is the first signal sent out by the 
pavilion […] the elevation should be formed as a cloud 
hovering over a symbolic cross-section of Poland. It was also 
supposed to show an affinity with the Polish landscape, and 
thus symbolically relate to Chopin's music. […] Plastics, glass 
or steel seemed spent materials, and were rejected […]. The 
key to the solution was found in Chopin's statue in Warsaw's 
Łazienki Park, where the composer is portrayed under a 
willow tree. This image, as well as the association of Chopin's 
music with the Mazovian landscape and willows – an 
association that is universal in Poland – provided an impulse 
to look for a method to use willow withes to form the elevation 
of the building. Wicker (Salix Sp.), being a variety of willow, 
proved a perfect material for this purpose. Namely, when 
woven, it is susceptible to spatial forming; it is light, cheap, and 

it also ties in with the Polish tradition of arts and crafts and the 
legacy of regions that have specialised in weaving wicker 
products for many decades. Wicker, as a material per se, 
carries a message that other typical building materials are 

6deprived of.”
The wickerwork elevation was borne by curved steel 

frames. Each of them was individually designed by means of 
computer models, as they had double curvature; they were 
welded in Poland and transported to Japan. Needless to say, 
the frames were also woven in Poland, in the vicinity of the 
town Nisko on the river San in the east of today's Poland, 
where the artisans and craftsmen still work today like they did 
in the olden days indeed. The wicker is cut and boiled in quite 
primitive boilers, and then skillfully woven – into multiple 
baskets, boxes, shelves, garden chairs and tables – and even 
into one grand exhibition pavilion, as the events have shown. 
Several villages were involved in construction of the pavilion, 
and hundreds of craftsmen took pride in contributing to the 
representation of Poland in such an exotic context. The utterly 
precisely detailed construction (with a few glass elements 
neatly combined with the natural material) was indeed rising 
in Japan above the imaginary cross-section of Poland, which 
filled the pavilion's interior. Underneath its floor the grotto-
like reconstruction of the famed Wieliczka salt mine en 
miniature was installed, replete with real salt crystals. The 
pavilion was so popular that new salt had to be shipped from 
Poland during the Expo, as the crystals fell prey to the tourists 
and their taste for (edible) souvenirs. The pavilion, 
metaphorically combining the stark contrasts, the ethereal 
music of Chopin with the underground salty cave and with 
the newly applied yet ancient mode of construction, veritably 
rose to the heights of one of the finest examples of Polish 
architecture ever. 

In spite of the use of the phrase exhibition pavilion, 
this building is much more durable than the previous one– 
and was much more debated. Moreover, it is not located on the 
rim of the Pacific Ocean, but in the very heart of the Old 
Cracow at the Royal Way, which joins the Royal Castle of 
Wawel with the Main Market Square. This is the epicenter of 
the most historic Polish town – and that of the most 

The Wyspianski 2000 Exhibition Pavilion in Cracow
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 Атеље Ингарден и Еви (сарадња: A. Јаницки), Пољски
    павиљон на Expo 2005, Аичи, Јапан –изглед  фасаде
    сдесна.

 Ingarden & Ewy Architects (collaboration: A. Janicki),
    Polish Pavilion at the Expo 2005, Aichi, Japan – view
    from the right side.

6Krzysztof Ingarden “Polish Pavilion for Expo 205 Aichi, Japan – Architectural 
Messages”, in: 'Kierunki/Directions. Seminar accompanying the 3-2-1 Exbibition' , ed. by 
Magdalena Poprawska and Marta A. Urbańska, transl. by Jerzy Juruś, Marta A. 
Urbańska, Centre of Japanese Art & Technology 'Manggha', Krakow 2005, courtesy of 
the Publisher, pp. 54-61.
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conservative one. Cracow is not only the old capital of Poland; 
it is the only one of the four largest cities of prewar Poland that 
survived the war virtually untouched: Warsaw was completely 
destroyed, and Lvov and Vilna were invaded by the Soviet 
Union in 1939 (and never returned to Poland). Situated along 
the aforementioned Royal Way, at the Plac Wszystkich 

thŚwiętych, between the 13  century churches of the Dominican 
and Franciscan Friars, en lieu of the demolished town house, 
the Wyspiański Pavilion is the first modern building that was 
completed in the historic centre since times immemorial. 
However, it has some affinity with the metaphorical Expo 
pavilion: again it was designed to encompass a spirit. This 
time – the spirit and work of the aforementioned Stanisław 
Wyspiański, in form of his stained glasses (which were 
designed on carton more than a hundred years ago, but were 
never completed). And, similarly as in Aichi, to make matters 
even more complicated, it was to combine the opposites: it 
also had to serve as the municipal information centre. The 
architect says: 

“Whereas stained glass should be exposed in a high, 
calm and dark space, the public space for information should 
have an open, clear, well-lit character; it should be both well 
illuminated and also provide good visibility [...] onto nearby 
imposing building of the Wielopolski Palace (the Town Hall). 
We were supposed to find a solution for those contradicting 
guidelines and therefore we chose an elevation of a mobile 
character: both transparent and closed. Moreover, the 
elevation's material was intended to allow for a dialogue with 
the neighbouring buildings – above all with the Gothic 
churches […] both constructed of brick. […] We were of the 
opinion that nothing new or interesting can be said by means 
of a glass elevation in a historical context. […] We focused on 
brick – and a new design challenge arose. Traditional bricks 
were unable to meet the demands of our idea […]; had to be 
transformed and a new mode of connecting them had to be 
found. Therefore we designed special forms of bricks, one 
with a trapezoidal section. We created its prototype and tested 
it in the small brick manufacture “Ceramsus” in Lower Silesia. 
The bricks changed their traditional horizontal layout into a 
vertical one, and were mounted on steel rods that ran through 
a specially elongated opening in each and every brick. […] 
Having such a system at our disposal and moreover having a 
full range of colours typical for mediaeval bricks (from deep 
violet to orange) we are able to build our structure from a 
material that is both characteristic and intelligible within the 
historical context. It builds a metaphor of a contemporary 
moment that remains closely related to history – of 

contemporary architecture that results from the reinterpre-
7tation of a traditional language of architecture”.

The design task was actually even more complex, 
than the architect (modestly) describes. There were three 
additional problems. Firstly, the public controversy regarded 
even the correctness of the very idea of exhibiting of the 
stained glasses in a rather mundane place, at the urban square 
(even the one near to the Town Hall). The mystical, giant 
drawings by Wyspiański, who was influenced by the 
aforementioned Romantic prophetic poet Słowacki, depicted 
the late Kings and Princes of Poland. The designs were 
originally meant for the Wawel Cathedral – and were never 
placed there, as they were too expressionistic for the taste of 
the belle époque – and the Chapter of the Cathedral. Finally, 
the backing of the pre-eminent director Andrzej Wajda, and 

ththe 100  anniversary of the death of Wyspiański, led to the 
conclusion in form of the completion of the pavilion. The 
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     павиљон на Expo 2005,Аичи, Јапан– logo.
 Ingarden & Ewy Architects (collaboration: A. Janicki),

     Polish Pavilion at the Expo 2005, Aichi, Japan – logo.
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 Атеље Ингарден и Еви (сарадња: A. Јаницки), Пољски

7Ingarden, “Matrix of Space”, op.cit.



glasses (reduced in size – 1:1,5) were cast in the same Atelier 
Żeleński (albeit by a different owner), which completed all of 
the famed stained glasses by Wyspiański in his lifetime. 
Secondly, the site, apart from being very exposed in the urban 
fabric – which was solved by means of the innovative 
application of brick as an elevation screen – had one more 
vicissitude : it was very narrow (merely 4 met). Paradoxically, 
these constraints led to another successful architectural 
device. The plan was logically based upon Wyspiański's own 
sketches for a stage set of one of his dramas; its semi-
cylindrical ends have a lot in common with the architecture of 
expressionism. But the most amazing quality is revealed 
inside. Due to the application of the graphite-coloured, large 
Italian tiles and the full height of the interior, the narrow room 
in which the stained glasses are exhibited has indeed the 
atmosphere and proportions of a dimly lit, vertical, Gothic 
sacred space. 

Thirdly, the stained glasses were to be visible also in 
an inverted manner, so to speak – that is from the outside of 
the pavilion, from the Square. Sadly – and without any fault of 
the architects of the Wyspiański Pavilion, but due to the lack of 
coordination by the city fathers – the Wszystkich Świętych 
Square, which was recently redesigned by some other 
architects (and very neatly paved and expensively furnished) 
has nothing in common with the spirit of the genius of the Art 
Nouveau and the hero of Young Poland, as the movement was 
also called. Instead, it exudes the stale air of old Galicia, and of 

tha provincial town (replete with the bust of a worthy 19  
century mayor ) – something that Wyspiański detested to the 
core. Fortunately, at night, due to the proper illumination, the 
stained glasses and the pavilion are perfectly visible – and 
during the day they soar above the un peu bourgeois 
pavements and eclectic flower beds… Furthermore, not in the 
eclectic spirit, but in the Ruskinian Arts and Crafts one, the 
pavilion is quickly overgrown with ivy and vine. Such was the 
idea of its architect. Wyspiański would have certainly liked it. 

In the beautiful landscape and educational park in 
Cracow known as The Garden of Experience, one will 
certainly not find any of the aforementioned petty bourgeois 
features – much to my delight. The project may be described 
as an amazing one, both in terms of its logic – and the pure 
enthusiasm, which brought it to life. The spiritus movens was 
first incarnated in Mrs Danuta Szymońska, the head of the 
Centre of Culture of Nowa Huta. One definitely needs to 

The Garden of Experience – The Garden of Stanisław Lem

explain here that Nowa Huta, even though it is admini-
stratively a part of Cracow, this old town, is indeed new, as the 
name has it. It was originally built at the close of the 1940s, as 
the socialist ideal industrial new town around the giant steel 
mill. It was conceived as the healthy working class 
counterweight to the reactionary conservative old Cracow As 
is often the case, the revolution devoured its own children, the 
workers rose against the system which created them, and 
finally, after 1989, the restructured mill reduced the 
employment – and the district found itself increasingly a 
social vacuum. Fortunately, the initiative emerged, and the 
citizens' movement started to work for the revitalisation of the 
district – here in form of revitalisation of its largest park. The 
truly Romantic enterprise, without much budget, gained 
momentum (and it was in keeping with our belief in 
recurrence of ideas that are in the air, even in a polluted one – 
the patron of the Centre was no one else but the 
aforementioned poet C.K. Norwid, who greatly advocated the 
positivist social work!) 
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 Атеље Ингарден и Еви (сарадња: A. Јаницки), Пољски
    павиљон на Expo 2005, Аичи, Јапан –  детаљ улаза.

 Ingarden & Ewy Architects (collaboration: A. Janicki),
    Polish Pavilion at the Expo 2005, Aichi, Japan – detail
     of the entrance.
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reasons. Some of them are quite unexpected, as is often the 
case with scientific discoveries, but they tie in with our 
intuition. For instance, Lem loved toys – but in a rather 
murderous way. He described his morbid fascination (with 
smashing them) wonderfully in “Wysoki Zamek”, the account 

8of his idiosyncratic childhood in prewar Lvov.  Lem also had 
something in common with the architect of the Garden, as 
Ingarden's grandfather, himself a famed philosopher, once 
taught young Stasio and his colleagues mathematics (albeit 
seemingly to not much avail, as the writer valiantly admitted 

9…) 
The Garden is actually a giant toy itself – and a 

didactic device amidst verdure. Conceived as a space for 
children to learn physics through experiments, it has nearly 50 
toys, which are very robustly constructed (by physicists and 
engineers) and which demonstrate various physical 
phenomena. Optics, acoustics, flows, liquids, gravity, 
reflection, interference of waves, any phenomenon may be 
researched here. The direct contact with physics becomes an 
amusing experience, not just another dry lesson. The quality 
of the applied arts (and crafts) enters the stage here too – or 
rather enters the platforms. The entire architectural concept 
serves to underline both the organic logic of physics – that is of 
nature – and the tactility of the material world. The toys are 
positioned on platforms, which shapes are extracted – or 
transposed – from the shapes of fallen leaves. They are situated 
along the wavy, sinuous paths, which already partly existed in 
the park – and which layout was resembling some willowy 
branches. Thus the geometrized fallen leaves are perfectly in 
place; they illustrate the force of gravity and assume various 
textures. Here the skills of the architects shine through: these 
textures are as varied, as they are recycled. Bamboo, pine 
boards, tarmac, coniferous logs, various broken paving stones, 
even stunning, elliptical black marble slabs, were used – and 
did not cost much. The pop-arty black ellipses were, for 
instance, the throwaway bits from cutting openings for the 
washbasins. The materials, rich despite their low cost, their 
patterns and textures, enhance the experience of physical 
space.

Stanisław Lem wrote in the aforementioned 
remembrance that to him space is decidedly more a friend of 
humans, than time. Space does not have crevices, unexpected 
traps, space is homogenous and – unlike in time - one may 
return to where one departed from. Lem did not consider 
himself a religious man, like, after all, Albert Einstein, who was 

There were so many persons and institutions 
involved at various stages of the project – including the 
physicists, various engineers, cultural and social workers, the 
communal investor – and the budget was so low, that the 
whole could have ended up in a terrible conundrum. 
Stunningly, it did not . To the contrary, the completed Garden 
received the prize for the best project completed in Poland 
with the EU funds. This certainly had to do with the 
coordination by the office of Ingarden & Ewy, who luckily won 
the open tender for the architectural design. In my opinion it 
is indeed one of the best public projects that appeared for a 
long time. The Garden is both witty and didactic, relaxing and 
instructive, well designed and organic, disciplined and 
natural… and apart from the beautifully logical architecture, 
it has the perfect patron.

The choice of Stanisław Lem, the genial Polish 
science-fiction writer and philosopher, and one of the wittiest 
spirits ever, is absolutely perfect indeed – for a multitude of 
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Атеље Ингарден и Еви, ПавиљонВиспјански 2000, Краков
    2007 – поглед на ентеријер са галерије, са одразима
    витража које је осмислио С. Виспјански пре сто година.

Ingarden & Ewy Architects, Wyspianski Pavilion 2000, Cra-
    cow 2007 – view of the interior from the gallery, with a re-
    flection of stained glasses designed by St. Wyspiański hun-
    dred years ago. 

8Stanisław Lem, Wysoki Zamek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, p. 27 (English 
transl. by M. Kandel, HighCastle: A Remembrance, New York 1995).
9Ibidem, p. 79-80.
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10famously impressed by the logic of construction of the world . 
But I like to think that perhaps, moved by the artistic 
application of logical laws, as embodied in architecture, the 
spirit of Lem is soaring above the Garden. He may be arriving 
from the High Castle in Lvov – or wherever he abides; spiritus 
flat ubi vult... However, we are still lucky to experience 
architecture that is built and designed in Cracow – in a more 
direct manner. Thus we may to find for ourselves, whether we 
are convinced by its language – as it was applied by Krzysztof 
Ingarden…
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Резиме 

У есеју су приказани пројекти Кшиштофа Ингардена 
(Krzusztof Ingarden), једног од најбољих пољских 
архитеката, у складу са реинтепретацијом традиције 
уметности и заната у Кракову (која је позната и као 
краковска школа архитектуре). Но, ови пројекти нису ни 
имитација ни повратак на старо, пун носталгије. То је пре 
покушај да се изрази неухватљив идентитет пољске 
државе која се све брже модернизује. Овај архитекта који 
живи и ради у Кракову практично реализује, али и развија 
своје идеје које су духовите, а ипак укорењене у локални 
контекст – у дух самог простора. Он овако оцењује 
актуелну ситуацију: «Мноштво информација које 
најчешће не можемо да сваримо [...] или које није могуће 
јасно дефинисати – то је еластична, флексибилна и глатка 
'архитектура без спојева'. Међутим, има архитеката које 
управо оваква ситуација мобилише. То може постати 
полазна тачка за размишљање или тражење личног – или 
чак генерацијског идентитета. Сукоб пољске архитек-
тонске стварности и мултикултурног отвореног инфор-
мацијског простора чини да размишљамо о сопственој 
ситуацији [...] Формални експерименти и 'глобално 
размишљање' морају да се уклопе у сопствени језик, 
простор и историју [...]» („Мatrix of Space”, у: Co to ject 
architektura/Šta je arhitektura? sv. II, urednik Adam Budak sa 
Martom A. Urbanjskom, Muzeum Manggha, Kraków 2008, 
160–180). У тексту су сажето приказани резултати приме-
њене уметности у Кракову (око 1900 – 1925), где је ство-
рена пољска сецесија(Secesija art nouveau), национални 

стил (такозвани “стил власте-линских двораца”) и 
раскошни ар деко. На тој основи приказани су недавно 
завршени пројекти атељеа Ingarden&Еwy'. Први од њих је 
и високо оцењени пољски павиљон за Expo 2005 у Јапану 
(Аичи). Обогаћен изузетно компликованим програмима 
који су обједињавали нестварну музику Шопена и много 
практичније захтеве (чак и подземне какав је био задатак 
да се прикажу рудници соли у Вјелички), опремљен 
подацима о Пољској и поетичном фасадом од плетера на 
изувијаним челичним рамовима, овај павиљон се налази 
на врху пољске архитектуре. Следећи пројект је био  
павиљон за изложбу Wuspiański 2000 који се налази на 
Краљевском путу у Кракову и представља прво модерно 
здање у таквом историјском контектсту (2007). Осми-
шљен да служи као изложбени простор за недовршене 
витраже Виспјањског, генија сецесије, али и да буде 
градски информативни центар, павиљон на задивљујући 
начин реинтерпретира употребу опеке карактеристичне 
за средњовековни Краков. И на крају, Врт искуства ( Врт 
Станислава Лема, 2008) представља изванредни научни 
парк са мноштвом едукативних играчака. И поред 
скромног буџета, архитектура духовито илуструје лепоту 
логике, закона који управљају физичким светом и његов 
материјални садржај, али и дух патрона, великог писца 
научне фантастике, Лема који је рођен у Лавову и који је 
толико волео да разбија играчке… али који би се свакако 
поносио – из више разлога – поштовањем које му је 
исказао Ингарден.
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Снежана Скоко (1960) je своју прву самосталну 
изложбу имала 1989. године у београдској галерији 
Сингидунум. Она је тада представила и девет двоструко 
тканих комада тканина израђених техником такана 
(täkänä) с којом се упознала током студијског боравка у 
Хелсинкију на Универзитету индустријских уметности 
(University of Industrial Arts), код професорке Кирсти 
Рантанен (Kirsti Rantanen). Користећи се традицио-
налном финском техником ткања, млада уметница је 
створила дела модерног сензибилитета која су привукла 
пажњу др Павла Васића (1907–1993), сликара, истори-
чара уметности и педагога. Током свог дугог присуства у 
свету уметности, Васић је објавио и велики број текстова 
који су га сврстали међу најзначајније критичаре и 
хроничаре српске уметности XX века. Прве ликовне 
критике написао је 1930. године, да би од 1950. до 1980. 
године био стални ликовни критичар листа Политика. 
Избор Васићевих критичких приказа објављен је у 
четири тома књиге Уметнички живот (Универзитет 
уметности у Београду, Београд, 1973, 1976, 1985, 1987). 
Последњих година живота Васић се само повремено 
бавио критиком, утолико је његов критички приказ 
изложбе Снежане Скоко значајнији. Написани текст је 
предао уметници да га проследи уредништву часописа 
Ликовни живот. Стицајем околности, Снежана Скоко 

1није то учинила, али је сачувала текст.  
Од те прве изложбе до данас, Снежана Скоко је 

постала једна међу најзанимљивијим и најактивнијим 
савременим ствараоцима са међународном репутацијом. 
Године 2005. добила је и звање истакнутог уметника. 

Умеће Павла Васића да препозна таленат и његове 
карактеристике је управо оно што инспирише у тексту о 
уметничком дебију Снежане Скоко. Васић је у њеном 
делу уочио „инстинкт за ликовношћу који није увек дат 
сваком сликару или вајару“. Управо тај „инстинкт за 
ликовношћу“ трајна је вредност њеног дела које је 
непрестано у процесу (смисаоних) промена.

Објављивање овог текста, двадест година после 
његовог настанка, представља подсећање на критичарски 
„инстинкт“ Павла Васића и на уметничке почетке Сне-
жане Скоко. 

Једно сасвим ново име у области примењене 
уметности открива изложба Снежане Скоко, академског 
сликара текстила. Скоко је аутор једне специјалне 
технике која се ослања на технику „такана“, финског 
порекла, јер је Скоко боравила у Финској неко време на 
студијама. Та техника одликује се дуализмом представа 
на једном материјалу, то ће рећи са обе стране. Међутим, 
резултат није инверзан, значи исти на обе стране него 
различит тако да постоји двојно деловање. Поменута 
техника истиче се посебном фактуром која своје порекло 
води од апстрактне уметности. 

 *мр Бојана Поповић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, 
Београд

УДК 745.52:929 Скоко С.

НЕОБЈАВЉЕНИ КРИТИЧКИ ПРИКАЗ ПАВЛА ВАСИЋА 
БОЈАНА ПОПОВИЋ*

1Уредништво Зборника најсрдачније захваљује госпођи Снежани Скоко на 
уступљеном тексту и илустрацији. 

ИЗЛОЖБА СНЕЖАНЕ СКОКО 
У „СИНГИДУНУМУ“

ПАВЛЕ ВАСИЋ
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Главна особина стварања Снежане Скоко јесте 
посебан смисао за композицију који се развија у низу 
варијација и контраста, занимљивих за око својим 
ликовним деловањем. У свом раду Скоко је отишла даље 
него што то чине млади уметници јер сви њени радови, 
без обзира на технику, садрже запажено схватање о 
значају композиције којој је посвећена посебна пажња. 
Апстрактна уметност је истакла овај елемент такорећи у 
први план. Али Скоко јој посвећује исту пажњу и у својим 
фигуративним замислима, дајући тиме доказа не само о 
извесној доследности него о свесној намери да тај 
уметнички елемент постане најважнији императив њеног 

стварања. Тај резултат је остварен у свим видовима, од 
најсложеније замисли до појединачних женских фигура, 
што даје посебну драж тим богатим варијацијама на овој 
изложби. Гледалац ужива у тој организацији елемената, 
разноврсних и сложених, који су увек дати на један начин 
чија визуелна динамика оправдава сваку од ових целина. 
У ствари Скоко поседује инстинкт за ликовношћу који 
није увек дат сваком сликару или вајару. То је стицај 
одређених услова да би једно ликовно дело зрачило 
могућношћу опстанка, искључујући тиме недоумицу код 
гледаоца. У погледу захтева ликовности Скоко је 
положила главни испит. 

Бојана Поповић 

1.

1.

 Снежана Скоко, Обешењаци (лице и наличје), Хелсинки 1989.
    Власништво ауторке.

 Snežana Skoko, Rogues (front and back side), Helsinki 1989. Ownership
    of the author.
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Тријенале керамике је најзначајнија манифе-
стација савременог керамичког стваралаштва, који се 
сваке треће године приређује у Музеју примењене 
уметности у Београду и у Савременој галерији Ликовни 
сусрет у Суботици. Први тријенале и симпозијум 
посвећен керамици одржани су 1968. године у Суботици.

Од 1974. године, када је приређен II тријенале, 
Музеј примењене уметности постаје равноправни 
организатор ове на нашем простору јединствене 
манифестације савременог керамичког стваралаштва. 

Манифестација XII тријенале керамике је 
одржана током марта 2006. године у Суботици и у мају у 
Музеју примењене уметности у Београду.

Проналажење организационог модела XII 
тријенала је протекло у неодлучности да ли да се изложба 
ради по узору на предходни тријенале, Октобарски салон 
или комбиновањем отвореног конкурса са конкурсом 
„по позиву“. Повратак моделу жириране изложбе „по 
позиву“ је образложен идејом да се на тај начин прикаже 

1 што објективнији пресек уметничке сцене.
На изложби су представљена кроз сто радова 

шездесет четири уметника који припадају широком 
генерацијском распону, различитих стилских, иконо-
графских и техничко-технолошких опредељења. Прика-
зани су радови уметника који су заинтересовани за 
керамичку скулптуру (Велимир Вукићевић, Катица 
Павелка-Вукајловић, Евгенија Портној-Костић, Дијана 

Тођераш, Тијана Шћекић, Драгољуб Аџић и др.), 
инсталације (Биљана Миленовић, Лариса Ацков, Љубица 
Јоцић, Олгица Куцина-Јелић, Маја Буџаров и др.), 
мултимедијална истраживања (Срђан Вукајловић, 
Слађана Данојевић, Валентина Савић), употребну 
посудну керамику (Раденко Аднађ, Дејан Степановић и 
др.), као и керамику у којој је посуда основно полазиште 
за стварање различитих скулпторских форми (Бранислав 
Спасојчевић). Радови су израђени у различитим 
техникама: порцелан, каменина, раку, тера сигилата, 

2мајолика.
3Жири XII тријенала  је доделио Велику награду 

тријенала Биљани Миленовић за рад Армада 2 (порцелан 
и дрво, 2005). Ова композиција која се састоји од 
керамичких паноа је пре свега дело њеног иновативног 
опажања. Концептуалан рад Биљане Миленовић је 
реализован са минималном употребом ликовних 
елемената. Репетицијом форми чији делови су израђени 
од порцелана, у контрастном односу са црном подлогом, 
она гради динамичну композицију савременог сензиби-

4литета. Друга равноправна награда  је припала ауторима: 
Велимиру Вукићевићу за скулптуру На ивици (порцелан, 
2005), Дијани Тодђераш за скулптуру Извор (порцелан, 
2006) и Олгици Јелић-Куцина за инсталацију Трагови 

 

*Биљана Вукотић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд
1 thБ. Вукотић, 12  Triennial of Contemporary Ceramic Art Ceramics, Subotica – 
Belgrade, Art and Perception, 66, Sidney 2006, 72.

2Део текста о Тријеналу који обухвата концепцију изложбе и анализу савремене 
уметничке продукције настао је услед недостатка релевантног текста у каталогу 
XII тријенала керамике.
3У саставу: архитекта Франко Бертони, Интернационални Музеј керамике 
Фаенца, Италија, Јанош Пробстнер, керамичар, Кечкемет, Мађарска, Јасмина 
Пејчић, керамичар, Србија.
4Иако се, по пропозицијама тријенала, друга равноправна награда додељује за 
остварење из области скулптуре, употребне и индустријске керамике.

XII ТРИЈЕНАЛЕ КЕРАМИКЕ 
Београд – Суботица 2006. године

БИЉАНА ВУКОТИЋ* УДК 738:929 Јанковић Д. ; 738:069.9(497.11)”2006”



(каменина, 2005). Награда за младе уметнике је додељена 
Тијани Шћекић за рад Дах природе (мека каменина, 
2005/2006).

Радови изложени на тријеналу – нови радови 
Јасмине Пејчић у којима се бави деконструкцијом 
керамичког материјала, асамблажи Срђана Вукајловића 
настали преобликовањем утилитарних предмета, који се 
у процесу деконструкције материје преображавају у 
скулпторско дело, инсталације Ларисе Ацков, које се 
преобликују интерактивним односом уметнице и 
простора у коме се излажу – шаљу нам другачију визуелну 
и структурну поруку. Примена методе деконструкције 
материје, њено преобликовање, случајност као један од 
важних елемената настанка уметничког дела, важни су 
принципи ових уметника великог потенцијала. 

 Инсталација Ларисе Ацков из циклуса Геобио-
логија (2005) састоји се из више делова – већих скулптура, 
које, свака за себе, егзистирају као самосталне целине. 
Њиховим међусобним комбиновањем настају инста-
лације које формирају различите ликовне целине, 
симболичке призоре. Својеврстан симболички пејзаж 
органске и геометријске форме испуњен је призорима 

 

стилизованих фигура људи, животиња, дрвећа, који су у 
зависном односу према централном делу композиције 
коју представља вода. 

Инсталације Ларисе Ацков настају у интер-
активном односу са простором у коме се излажу, а то је 
уједно и чин њеног личног перформанса. По речима саме 
уметнице “...сви елементи које често насумице вадим из 
бројних кутија, немајући тачан увид у њихову коли-
чину...“ до наситнијих делова се уклапају у целину, без 
премишљања, планирања, а резултат је смисаон и делује 
испројектовано до детаља.

У специфичној, заокруженој структури инста-
лације Залеђено језеро (меки порцелан, теракота, енгоба, 
2005) у финалној фази стварања у изложбеном простору, 
већ формирани делићи и фигуре граде целовите 
симболичке слике, чија пешчана подлога обједињује све 
делове у јасну целину. Естетизоване форме изразито 
персонализованих остварења Ларисе Ацков, испуњене су 
интимним садржајима. При реализацији тога, она више 
користи логику обликовања слике и боје него традици-
оналног медија скулптуре. 
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Биљана Вукотић

1.

1.

 Срђан Вукајловић, Велики талас, 2005, ломљени индустријски пор-
    целан, 20 х 45 х 20 cm, МПУ инв. бр. 23479

 Srđan Vukajlović, Big Wave, 2005, fractured industrial porcelain, 
    20 x 45 x 20 cm, MAA Inv. No. 23479
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XII ТРИЈЕНАЛЕ КЕРАМИКЕ

 На самом почетку новог века, асамблажи Срђана 
Вукаловића настају употребом индустријске керамике, 
применом два различита модела у процесу настанка 
уметничког дела. У циклусу Рециклажа, он користи 
индустријски шкарт и процесом деконструкције ствара 

5нове објекте сложеног мисаоног садржаја.
У процес настанка уметничког дела, Срђан 

Вукајловић укључује фактор случајности као битан 
фактор за формирање културних вредности. Пример је 

6инсталација Зид  (меки порцелан, 2003). Саму идеју 
продубљује у концептуалним раду Континентални 

7доручак  (порцелан, фотографија, 2005), у којем значајан 
сегмент настанка уметничког дела чини модел интерак-
ције уметника и кустоса селектора. Овај модел, Срђан 
Вукајловић сублимира у новом циклусу Преобли-ковање. 
Деконструкцијом утилитарних предмета, 73 шољице за 
кафу, формира слагалицу која израста у нови облик, 
вишеслојну скулптуру Велики талас, (индустријски 
порцелан, фотографија, 2005).

Ретроспективна изложба Керамичка скулптура 
– у знаку деконструкције, аутора Јасмине Пејчић, 
добитнице Велике награде на XI тријеналу, значајно 
доприноси квалитету ове манифестације.

У самом почетку последње деценије двадесетог 
века, Јасмина Пејчић је ступила на београдску уметничку 
сцену где је, после бурних постмодернистичких идеја 
младих уметника, скулптура преузела водеће место. 
Овакво окружење је потенцирало скулпторски сензиби-
литет Јасмине Пејчић. Њено схватање овог медија подра-
зумева једноставне форме, прожете личним концептом и 
поетиком. Особену иконографију, у духу естетике мини-
малистичке уметности нове модерне, она користи у 
стварању чисте форме коју граде једноставне хармоничне 
целине.

Уметнички код Јасмине Пејчић је нераскидиво 
повезан са њеним континуираним техничко-технолош-
ким истраживањима. Подједнако успешна у креирању 
скулптуре и посудне керамике, она постиже специфичне 
иновативне ефекте на површини ручно грађених форми 
тако што примењује и комбинује различите технике. У 
раду, најчешће користи меку каменину, раку, печене у 
рупи и тера сигилату. Њиховом применом постиже 

сведен колорит и специфичне игре сивих и црних тонова. 
Особена иконографија, вештина у употреби различитих 
техника, умеће израде посудне керамике и скулптуре 
битне су карактеристике у стваралаштву Јасмине Пејчић, 
које је издвајају из генерације српских уметника чија 
активност је започела раних деведесетих година прошлог 
века.

Уметничка остварења Јасмине Пејчић награ-
ђивана су као носиоци нових иновативних вредности на 
најзначајнијим изложбама нашег уметничког простора, 
међу којима истичемо награде на најзначајнијој изложби 
керамичког стваралаштва, Тријеналу керамике. Већи 
број значајних остварења ове уметнице, Перцепција и 
Интроспекција, велика награда на XI тријеналу 
керамике, Стуб, друга равноправна награда на IX 
тријеналу југословенске керамике, и Тријада-Отварање, 
награда УЛУПУДС-а на X тријеналу југословенске кера-
мике, чине значајан сегмент богате колекције савремене 
керамике Музеја примењене уметности у Београду.

 Блиска овом кругу су и истраживања Евгеније 
Портној, Бродови (керамика, плава енгоба, метал, 2006). У 
изради предмета она користи навојне шипке и матице са 
плочама од керамике. Тако настале изразито хоризон-
талне форме асоцирају на лађе на мирној површини воде. 
Захваљујући вертикално постављеним плочама од 
керамике, оне се међусобно лагано додирују бочним 
странама и делимично прожимају.

Други ток представљају уметници млађе и 
најмлађе генерације (Л. Тиквеша, скулптура Гост из собе 
416, каменина, енгобе, 2005; Љ Јоцић, просторна 
инсталација Марионете, порцелан, ситоштампа, 2006; В. 
Ћитаковић, инсталација Chill Оut, порцелан, 2005; Д. 
Голубовић, скулптура Балетска минијатура, мека 
каменина, 2006; Р. Аднађ, посуда Урна мојих предаха, 
каменина, 2005; Слађана Данојевић, инсталација 
Путовање, каменина, фотографија, 2005. и Ивана 
Рацков, пано Талас, каменина, стакло, 2006) који, осим 
појединачних остварења високог домета, још увек трагају 
за личним креативним идентитетом

Инвентивна остварења дали су млади уметници, 
па је њихово присуство на Тријеналу најзапаженије. 
Нажалост, изостао је позив значајном броју младих 
уметника, Немањи Николићу, Тијани Ђорђевић, Ани 
Шијачић, чије се интересовање везује за керамичку 
скулптуру, инсталације и мултидисциплинарна истражи-
вања. 

5Овај циклус је први пут приказан на самосталној изложби Срђана Вукајловића у 
оквиру 3. интернационалне изложбе керамике „Шоља“ 2003, Београд.
6XI тријенале савремене уметничке керамике, каталог, Музеј примењене 
уметности, Београд 2003, 13.
7Б. Вукотић, New Tendencies – Serbian Ceramics, каталог, галерија Art and 
Perception, Sidney 2005. 
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Ови уметници, носиоци идеја нове модерне, 
представили су нашу савремену керамику на најстаријој 
интернационалној изложби Интренационални конкурс 
за керамику (Concorso Internacionale della ceramica) у 
Фаенци и на изложби Нове тенденције српске керамике 
(New Tendencies of Serbian Ceramics) коју је Музеј 
приредио у галерији Аrt and Perception у Сиднеју и у 
Музеју примење уметности у Београду 2005. године. 

Неуспели покушај организације интернацио-
налне изложбе керамике из Кечкемета, као и изостанак 
видео презентације радова са интернационалног 
симпозијума Свет керамике, Аранђеловац, Тера (Terra), 
Кикинда и Злакуса, Ужице, довео је у питање смисао 
пратећих програма Тријенала у Београду и креативног 
сагледавања актуелне уметничке продукције у домаћим 
интернационалним колонијама.

 Увид у савремене манифестацијe керамичког 
стваралаштва у срединама из нашег непосредног 

8окружења  иде у прилог креирању нове стратегије и 
организације Тријенала. 

Проналажење новог креативног идентитета 
Tријенала, надамо се, омогућиће сагледавање савремене 
керамичке сцене на нашем уметничком простору и тако 
допринети даљој афирмацији наше савремене керамике.

Oткупима са тријенала керамике значајно је 
обогаћена колекција Музеја примењене уметности, која 
обухвата вредна остварења уметника из Србије и са 
простора СФР Југославије која су утицала на развој и 
освајање нових стилских и техничко-технолошких 
достигнућа у области савремене ауторске керамике.

8Међународни фестивал постмодерне керамике Мултиплекс је основан у 
Вараждину 2002. године. Међународна изложба керамике малог формата 
Лилипут, Загреб, организација изложбе са подршком ИАК-а (Интернационална 
академија керамике, Женева) у оквиру УН, Интернационална керамичка колонија 
Ресен.
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О НЕКИМ МОГУЋИМ ПРОБЛЕМИМА 
KОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈЕ
Мирослава Костић: Јаков Орфелин и његово доба, Галерија Матице српске, 
Одељење за ликовне уметности Матицe српскe, Нови Сад, 2007

УДК 75.071.1:929 Орфелин Ј.(049.32) ;75.034.7(4)(049.32)БОДИН ВУКСАН*

Књига која је пред нама представља допуњен 
текст докторске дисертације одбрањене, под ментор-
ством проф. Мирослава Тимотијевића, годину дана пре 
публиковања. Ауторка је, како је познато, један од нај-
истакнутијих истраживача средње генерације српске 
барокне уметности, чији су радови из ове области већ 
заузели угледно место у српској барокологији. За разлику, 
међутим, од претходних истраживања, која су претежно 
била окренута средини XVIII века, односно периоду 
најинтезивнијих српско-украјинских уметничких веза, 
овом студијом тежиште интересовања је пренето на крај 
столећа, раздобље културе просветитељсва, те све 
непосреднијих западноевропских утицаја у српској 
уметности. Основне интенције рада синтетички су 
изложене у уводу (стр.11–17). Полазећи од разматрања 
„друштвено-политичког контекста развоја просвети-
тељства“, учињен је „покушај да се и у области ликовних 
уметности уђе у траг сличним променама“ (стр.13). Једно 
од програмских опредељења студије, по речима саме 
ауторке, било је „настојање да се открију промене у 
барокном културном моделу Карловачке митрополије, 
које су настале као последица продора просветиљско-
рационалистичких идеја“, те „напор да се расветли, 
разјасни и утврди место Јакова Орфелина ... посредством 
кога су идеје јозефинистичке реформе биле пропагиране 
у сликарству“ (стр.15). Променама на хијерархијском 
врху српске цркве у Хабзбуршкој монархији, условљеним 
дакако и спољашњим политичким разлозима, од краја 
седамдесетих година XVIII столећа, „превагнула је струја 
која се залагала за нову културну оријентацију, што је 
имало утицаја и на даљи развој сликарства“. На место 
преовлађујућег украјинско-руског уметничког утицаја 
претходног раздобља, српски ће уметници сада све 
непосредније тражити подстицаје за своје стваралаштво 
на западу, у престоници државе чији су и сами били 
житељи. У овом процесу културне и стилске преори-

јентације, нарочито место ће припасти Јакову Орфелину, 
чија је појава „означила прихватање естетских идеала 
Бечке ликовне академије и напуштање ранобарокне 
пиктуралне поетике“ (стр. 17). Идеје европског 
просветитељства, које су добиле свој израз у српском 
друштву друге половине XVIII века, оставиле су у њему 
свеобухватан и трајан утицај. Век „здравог разума“, како 
га је називао Доситеј Обрадовић, или „учени век“, како ће 
га означити Јован Рајић, имао је тако свог најрепрезен-
тативнијег представника управо у личности Јакова 
Орфелина, првог српског уметника који је завршио 
целокупан наставни програм Бечке ликовне академије. 

Расправа, део књиге, почиње поглављем под 
насловом  Доба просветитељства  (стр. 19–77). У њему 
је опширно изложен историјат просветитељских идеја, 
њихова појава и значење у ширем европском контексту. 
Са засебним освртом на француско, немачко и руско 
просветитељство, нагласак је нарочито стављен на 
културне прилике у Хабзбуршкој монархији за владавине 
Јосифа II и значај јозефинистичких реформи. Поглавље 
се закључује одељком у којем се разматра делатност 
Доситеја Обрадовића, главне личности српског просве-
титељства, те место и улога просветитељских схватања у 
српском друштву с краја XVIII и почетка XIX столећа. 
Пошто је један од кључних аспеката просветитељских 
реформи била критика барокне побожности, као и 
многих за барокно доба типичних облика религијског 
живота и форми уметничког изражавања, друго 
поглавље рада, под насловом Критика барока и форми-
рање уметности просветитељства (стр. 79–107), посве-
ћено је овој проблематици. Са следећим поглављем, 
насловљеним Јаков Орфелин и Бечка ликовна академија 
(стр. 109–161), ауторка нас упознаје са уметничким 
приликама, праксом и актуелним оновременим рефор-
мама ове уметничко-образовне институције у којој је 
формиран први српски академски сликар, да би нам у 
четвртом, под насловом Јаков Орфелин као уметник (стр. 
163–224), представила на одабраним примерима основне 
етапе и видове Орфелиновог стваралаштва. Од цртежа за 
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графичку илустрацију Рајићеве Историје, преко његове 
портретске делатности, до мајсторовог ангажовања на 
сликању иконостаса и живописању кикиндске Цркве Св. 
Николе. Ово се поглавље закључује одељком синтетичког 
карактера где је дата оцена стилских особености 
Орфелиновог сликарства. Коначно, под насловом Опус 
Јакова Орфелина (стр. 225–257), приказан је најобимнији 
и најзначајнији вид сликареве делатности – рад на 
сликању иконостаса, од оног гргетешког, првог који је 
настао после његовог успешног дебија у Кикинди, до 
бездинског, завршеног само годину дана пре мајсторове 
смрти. 

Овако конципирана студија, можда је сувишно 
рећи, морала је представљати посебан изазов за писца, 
стављајући га неизбежно пред бројне и сложене 
проблеме. Ширина методолошког приступа налагала је, 

са једне стране, обимна и темељна знања из области 
политичке, интелектуалне и културне историје, те спосо-
бност њиховог синтетичког сагледавања и излагања. Са 
друге, било је потребно детаљно и сигурно познавање 
комплексних уметничких прилика датог раздобља не 
само код Срба, као и аналитичка прецизност у 
дефинисању каткад нимало једноставних питања 
атрибуција, датовања или стилског одређења појединих 
уметничких појава. Овај захтеван задатак, рецимо то 
одмах, ауторка је решила, генерално, на задовољавајући 
начин. Склоп ових донекле опречних методолошких 
становишта, од синтезе културних прилика широког 
захвата, до детаљне анализе појединачних уметничко-
историјских питања, остварен је са мером, а да се притом 
ни у једном часу није губио осећај за целину рада. Ако је 
Мирослава Костић, како смо рекли, већ потврђени 
ауторитет у области историје српске ликовне уметности 
XVIII века, додатни коментар овде, чини нам се, 
заслужује први део њене студије, део који заправо пред-
ставља једну културно-историјску анализу европског 
просветитељства, на чијем фону је сагледана личност 
Јакова Орфелина. Његово стваралаштво, дакако, у 
домаћој стручној литератури већ је довођено у овакав 
контекст, али књига овако обухватног оквира и ширине 
визуре посвећена овој проблематици свакако нема 
претходницу у нашој научној средини. Ово је повод и да 
се истакне изузетна обавештеност и упућеност ауторке у 
релевантну литературу. О томе најбоље сведочи обиман 
списак библиографских јединица (стр. 373–394), са 
готово шест стотина наслова!

Нарочит осврт заслужује и илустративни део 
књиге. У делу књиге који садржи расправу, промишље-
ним избором пратећег ликовног материјала, просвети-
тељска епоха је визуелно дочарана репродукцијама 
портрета неких од њених водећих представника, као и 
појединих репрезентативних књижевно-историјских 
споменика и документарних представа. Сасвим посебно 
треба похвалити презентацију Орфелиновог сликарског 
опуса у форми целостраних табли у боји (стр. 259–351), 
чији број премашује деведесет илустрација. Иако је, осим 
портрета, обухваћено пет иконостаса, од петнаест колико 
је обрађено у поглављу Опус Јакова Орфелина (наравно, 
неки се нису сачували, а неки тек делимично), одабране 
репродукције су највишег и свакако репрезентативног 
квалитета. Ово је прилика да се ода признање и 
издавачкој кући која је подржала један овако амбициозан 
пројекат, посебно управници Галерије Матице српске др 

1.

1.

 Мирослава Костић, Јаков Орфелин и његово
    доба, Нови Сад 2007.

 Miroslava Kostić, Jakov Orfelin and His Time, 
     Novi Sad 2007
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Бранки Кулић, чијим се настојањем очигледно уводе 
нови и високи стандарди за нашу издавачку делатност у 
области нововековних уметничко-историјских студија, 
као и труду колеге Мирослава Лазића, који је био 
одговоран за графички дизајн, техничко уређење и 
обраду илустрација. 

У делу оваквог обима тешко је, наравно, избећи 
било какве омашке. Већи део њих је занемарљив, те не 
утиче битно на праћење самог текста и његовог смисла, а 
односи се углавном на регистре на крају књиге. Регистар 
је, нека нам буде дозвољено да приметимо, саставни део 
књиге, те битно доприноси њеној укупној научној 
компетентности. Осврнимо се, међутим, нешто опшир-
није, на један од посебних аспеката дела пред нама. Пре 
него што би нам послужило као предмет непосредног 
критичког коментара, нека нам на овом месту оно буде 
повод за неколико сасвим принципијелних примедби 
методолошког карактера. Као што се из нашег наслова 
већ може да закључи – реч је о контекстуализацији. 
Личност и стваралаштво једног уметника (у овом случају 
Јакова Орфелина) разматра се у контексту карактери-
стика и погледа на свет једне епохе (у овом случају 
просветитељства). Ово је, дакако, један методолошки 
приступ, широко распрострањен и прихваћен, који је, 
могли бисмо да кажемо, потврдио своју научну 
легитимност у најширем спектру историјских студија. 
Примењен, нарочито последњих деценија, и у домаћим 
уметничко-историјским студијама новог доба, он је, 
верујемо, унапредио и уздигао њихов историјско-
критички ниво. И сам аутор ових редова присталица је у 
својим радовима оваквих научних погледа. То нам, 
сматрамо, даје додатно за право да се у оквиру овог 
приказа, дајући му и једну димензију ауторефлек-
сивности, осврнемо на тек по неки од могућих проблема 
оваквог метода. Разлог њихове појаве, између осталог, 
може лежати и у следећем. Полазећи од чињенице да у 
прошлости није био познат појам аутономије уметничког 
феномена, истраживачи су често сматрали за оправдано и 
целисходно да категорије из политичке, социјалне или 
интелектуалне историје механички транспонују у област 
уметничких појава. Ако упростимо до баналности, то би, 
отприлике, изгледало овако: рећи за једног уметника који 
ствара у периоду хуманизма, да је његова уметност самим 
тим „хуманистичка“; или за неког другог, који ствара у 
неком од револуционарних раздобља, да је његово 
стваралаштво ipso facto „револуционарно“. Или, ако се 

окренемо непосредније времену које разматрамо, 
дефинисати стил једног уметника као „барокни“ на 
основу аргумената што овај ствара у „доба барока“. 
Овакви судови, ако се користе недовољно критички или 
без нерва за историјско расуђивање, могу да се претворе у 
пуке таутолошке исказе. Периодизација и категоризација 
политичке или социјалне историје, као уосталом и 
историје уметности, нису ванвременски ентитети, једном 
за увек дати и важећи, па је зато нужно критички им 
приступати и преиспитивати њихову историјску 
валидност. Свакој се контекстуализацији зато мора 
прићи, како би стари Латини рекли, cum grano salis. Ако 
употреба појма „барок“ у овом контексту и није толико 
проблематична, то је свакако последица чињенице што је 
он изворно критички формулисан, те уведен у широку 
употребу, управо у области уметничко-историјских 
студија. Са појмом просветитељства, међутим, то није 
случај. Неопходно је зато сваки пут испитивати, и поново 
преиспитивати, његову функционалност у конкретном 
историјском контексту. 

Ауторка књиге је, евидентно, била свесна ових 
тешкоћа. Линија аргументације и редослед излагања о 
томе најречитије сведоче. Ако се у наслову другог 
поглавља и јавља синтагма „уметност просветитељства“ 
(према чијој бисмо научној легитимности, признајмо, 
били донекле скептични), већ наслов другог одељка истог 
поглавља сaдржи фразу „просветитељско схватање 
уметности“, што је, мислимо, знатно адекватнија 
формулација. Коначно, када је требало донети закључну 
квалификацију о стилском опредељењу Орфелиновог 
сликарства, ауторка се, сматрамо исправно, приклања 
дефиницији „каснобарокни еклектицизам“ (стр. 
355–356). И да закључимо. 

Уз све позитивне оцене претходно изречене, и 
понеку начелну примедбу, књига Мирославе Костић 
Јаков Орфелин и његово доба представља, несумњиво, 
крупан допринос науци. Слика о Јакову Орфелину, 
приказаном као личност у којој се преламају све битне 
карактеристике једног комплексног доба, указује нам се 
јаснијом и историјски убедљивијом него што смо је имали 
претходно. Извесно је због свега тога, да ће књигу 
Мирославе Костић читати и прочитавати, како стручња-
ци, тако и студенти, а свакако и шира интелектуално 
радознала публика, те да ће тако представљати поуздан 
ослонац за дубље познавање историје уметности нашег 
новог доба.
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Мапа графика Ђорђа Андрејевића Куна За слободу/Por la libertad (Издавачи: „Удружење шпанских 
бораца 1936–1939. и пријатеља“ уз подршку Амбасаде Краљевине Шпаније у Београду, Београд 2008)

СИМОНА ЧУПИЋ* УДК 76:929 Андрејевић-Кун Ђ

*др Симона Чупић, историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

Поводом обележавања седамдесетoгодишњице 
Шпанског грађанског рата „Удружење шпанских бораца 
1936–1939 и пријатеља“ уз подршку Амбасаде Краљевине 
Шпаније у Београду штампало је пето издање мапе 
графика Ђорђа Андрејевића Куна За слободу/Por la 
libertad. Реч је о двадесет листова формата 31,5 x 24,5 cm 
следећег садржаја: насловна страна (За слободу / I део / 12 
дрвореза / Ђ. Андрејевића Куна), страна са цитатом Р. 
Албертија „За живот, противу смрти“, предговор О. 
Бихаљи Мерина (из 1946. године, који је пратио друго 
издање), страна са списком назива појединачних 
графичких листова (1. Фалангисти уз помоћ немачких / и 
италијанских фашиста тлаче / слободољубиви шпански 
народ / 2. стрељају / 3. руше и убијају / 4. нејаку децу / 5. 
немоћне мајке и жене / 6. Не презају ни од најгнуснијег 
зверства / 7. Шпански народ се окупља / да се бори, да 
брани слободу / 8. јуришајући на фашистичка утврђења / 
9. борећи се на барикадама / 10. Бомбама и пушком у руци 
/ 11. уништавају последња фашистичка / упоришта по 
градовима / 12. Испраћај бораца на фронт) – све 
двојезично, на српском и шпанском језику, те дванаест 
компјутерски скенираних дрвореза, штампано у 330 
примерака. Осим меморијално-свечарског карактера 
који јој је овом приликом намењен, Кунова мапа такође је 
и повод да се још једном разматра сâмо дело, овог пута 
кроз параметре различитих интерпретативних матрица, 
у којима се друштвена стварност преплиће са иконограф-
ским, морфолошким и садржајним анализама, док се 
посебно наглашавају како културолошки и социолошки 
контекст уметниковог формирања и деловања, тако и 
значај и значење које дело добија у светлу промене 
доминантног идеолошког становишта, те накнадних 
учитавања својствених, делимично или потпуно, 
измењеним политичким и културолошким оквирима.

Досадашње интерпретације радова Ђорђа 
Андрејевића Куна, насталих током друге половине 
тридесетих година, углавном везује један чврст заједни-
чки именитељ: потенцирање формалне и идејне 

блискости са Мазарелом, Гросом и Бекманом, баш као и 
„сликарима-револуционарима“ Гојом или Домијеом. 
Томе је несумњиво допринео и сам уметник делимично 
објашњавајући како су га највише „импресионирали Гоја 
и Тинторето. Гојини мотиви из живота и посебно оно 
његово стрељање. Код Тинторета? Његова динамичност, 
фигуралност... Ја, вероватно предиспониран за фигу-
рално, лако сам у њему нашао једног од својих првих 
узора... Кад сам се вратио (из Париза, прим. аутора) радио 
сам мало друкчије... У то време почиње некако и моје 
политичко ангажовање. Везан за напредан студентски 
покрет оријентисао сам се на социјално сликарство. Тада 
се опет јавља Гоја, па Мазарел, који је и сам обрађивао 
управо те теме – ту је и Домије, затим Бројгел“. Када је реч 
о мапи графика За слободу, Кунов коментар упућује и на 
посматрање и препознавање сцене бр. 2 Стрељају као 
својеврсног дијалога са сликом 3. мај 1808 (1814), као 
генезу „Гојиног стрељања“, генезу типа, жанра, наратива и 
идеологије призора. У односу на више од века старију 
представу, Кун нуди редуковану варијанту: стрељачки 
вод сменили су тек врхови пушака, десетине осуђених на 
смрт – четворица, лешеве већ погубљених – пар босих 
стопала. Дословним цитирањем старих мајстора, 
повесних узора, композиција би само задржала значење 
које постоји у њеном извору, док парафразом Кун одлази 
корак даље – користећи Гојин сликарски идиом, показује 
како уважава по(р)уку, ослобађајући је се у мери која би 
му обезбедила актуелност исказану сопственим, 
препознатљивим типом per se. Имајући на уму контекст у 
коме историографија Жериков Сплав Медузе (1819) види 
као амблематско остварење „жанра катастрофе“, о 
Гојиној слици, али и низу њених историјских следбеника, 
може се говорити као о „амблему жанра ратног страдања“. 
Реч је о великим сликама, које су истовремено и полити-
чке слике, што је у знатној мери обликовало начин на који 
их је публика разумела. Утисак је да Кун управо то и жели 
да постигне, да посматрач пре свега размишља о догађају 
на који се призор позива а тек потом, али ни тада не 
нужно, о његовом уметничком домету. Уосталом, 
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Родољуб Чолаковић описујући Кунов боравак у Интер-
националним бригадама недвосмислено објашњава коју 
улогу комунистички покрет додељује мапи шпанских 
остварења: „Међу учесницима конференције је био 
Ђорђе Андрејевић Кун, сликар из Београда. Дошао је у 
Шпанију прије два мјесеца и одмах отишао на фронт, да 
тако рећи, на првој ватреној линији прави цртеже. Дудек 
нам је причао да је Кун, осим скиценбуха носио и пушку, 
да се тукао у последњим окршајима као остали борци, чак 
је ишао на јуриш. Позвали смо га на разговор. Рекао сам 
му да се без потребе не излаже опасности. Вреднија ће 
бити за наш покрет његова мапа цртежа из Шпаније, него 
ратни подвизи који га могу стати главе. Смешкајући се 
говорио је да истинске скице из борбе може да направи 
само на лицу места, а што је то мјесто тако да се некад 
мора бацити оловка и узети пушка, или јуришати са 
осталима како би видео њихова лица, није он за то 
одговоран. 'Ипак чувај се', саветовао му је Масларић. 
Дудеку смо наредили да Куну више не дозвољава да иде на 
прву линију.“ Нова историја је градила сопствену 
историчност позивајући се и, посредно, изједначавајући 
са митологизираним узорима прошлости.

Извесно је и да су парафразе историјских нара-
тива, метафоре, алегорије или сродне варијације цита-
тних механизама, без сумње утемељене у сликаревом 
добром конвенционалном образовању (Венеција, 
Милано, Фиренца, Рим, Париз), стратешки преобли-
коване и поједностављене према објективним дометима 
публике. Концепт обојен искључиво ученим дијалогом са 
прошлошћу био би сувише херметичан онима којима је 
дело намењено. Уосталом сам аутор потенцира свој 
антиелитистички credo, као својствен радовима насталим 
током друге половине тридесетих: „Почео сам да сликам 
тако да оно што стварам буде свима јасно и приступачно. 
Да буде 'читљиво'. [...] Уљане слике су уникати. Од њих 
нема широке популарности. Уљане слике се створе у 
атељеу, изложе – а ко тамо долази? Долазе снобови, 
долази тзв. елита“. Током четврте деценије редукована 
форма и лако читљива нарација, неодвојиве од етичког 
става и вредносног система, преплићу се у нераскидивој 
вези Куновог социјалног и уметничког бића. Ипак, овај 
гласно прокламовани уметнички идеал, баш као и његови 
политичко-агитативни мотиви, не искључују и сваки 
продор познатих класичних решења. Уважавајући 
искреност Андрејевићевих ставова, његов презир спрам 
разметљиве учености уметничког језика, демонстриран у 
делима једноставног наратива, са тежиштем на 
неиманентним уметничким идејама, верзирани посма-

 

трач и даље може да препозна трагове аутентичних, 
премда прочишћених, чистих сликарских решења. 
Посматрано на тај начин, актуелно размишљање о 
графикама циклуса За слободу може бити и повод за 
отварање бројних начелних питања о месту и улози 
цитата у интерпретацији уметничког рада, поступку 
понављања мотива, конституцији представе и политике 
представљања, појму историјског наратива, све у 
оквирима шире дефиниције модерног (модернистичког) 
сликарства.

Модерним се, у Куновом делу, може означити и 
начин на који приступа избору илустрованих сцена. Рат је 
кроз историју уметности виђен као велика тема. Али 
глорификовани призор битке код Куна је сменила 
деконструкција класичног наратива, већ начетог 
различитим модернистичким идеалима. Култној 
представи победе супростављена је критичка перцепција 
оне реалности која рату претходи, али и још више оне која 

1.
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    2008 (преузето из првог издања мапе графика
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    graphics 1938)
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иза њега остаје. Опструкцију традиционалног појма 
историјске слике уметник спроводи приповедачком 
формом. Према утицајној Лесинговој осамнаесто-
вековној дискусији о наративном у визелним уметно-
стима, сликар је за разлику од песника, лимитима 
сопственог медија, ограничен на кључни тренутак 
догађаја који представља. Његов избор мора бити веома 
пажљив, да би се на основу тог једног момента досегло 
пуно значење радње. Међутим, ако и претендује на 
историчност, Ђорђе Андрејевић Кун чини то поптуно 
другачијим поступком. Напуштајући логику једног 
култног догађаја у корист наративног низа, аутор 
посредно одбацује и елитистичку дефиницију уметни-
чког дела, њој својствено значење и публику. Нудећи 
измењену слику рата, инсистирајући на нераскидивости 
везе између уметности и друштвеног активизма, он 
креира другачију матрицу визуализације савремених 
уметничко-агитационих порука. У тој и таквој промени 
може се трагати за генезом наратива, односно модерни-
стичком трансформацијом типа историјске слике.

О уметниковој идеолошкој позицији, њеној 
важности, али и бескомпромисности, говори мотив на 
корицама који логички дефинише циклус који следи као 
неку врсту наставка Кунове претходне мапе графика 
Крваво злато (1937). Ако је прича из борског рудника 
била трагично сведочанство процеса модернизације 
оличеног у насилном и бруталном превођењу сељака у 
радника, онда је За слободу својеврсна надградња 
поменуте идеје, нека врста одговора и упирања прстом у 
правцу даљег, логичног, јединог пута – превођења обојице 
у борце. Управо о томе говори цртеж на првој страни, 
изведен испод наслова. Једна изнад друге представљене 
су три мушке фигуре у профилу: сељак, радник и борац. 
Симболични предмети које држе у рукама социјално их 

дефинишу и уздижу до нивоа отелотворене идеје: коса, 
чекић и бајонет. Изнад њих је крупним словима исписана 
порука „За слободу“. Наглашена вертикалност низа 
имплицира ток, след, једини могући пут удружених 
радника и сељака у остварењу заједничког циља. Овако 
„читана“ мапа постаје осавремењена глорификација типа 
ратне слике – иако наглашава трагичност ратних 
страдања, патњу и жртву, борбу оправдава као једини 
начин досезања новог друштва.

Поратна историографија обезбедиће Куну 
позицију un peintre d'histoire, демонстрирајући принцип 
претварања дела у знак који уметнут у другачији контекст 
добија и ново значење. Судбину свог аутора делила је и 
мапа графика За слободу. Прво издање појавило се 1938. 
године. Полиција га је скоро у целости запленила, а плоче
уништила. Друго је већ имало свечарски карактер, 
штампано 1946. поводом Конгреса шпанских добро-
вољаца Југославије. Ото Бихаљи Мерин у предговору 
трећем издању „намењеном за народ, у знак соли-
дарности са напредним снагама републиканске Шпаније“ 
пише: „Андрејевић-Кун [је] доследно, као ретко кад који 
уметник, као борац проживео велике историске догађаје 
наше епохе. Постао је њен хроничар и бележи је као 
опомену и за трајно сећање на ужасе фашизма и на жртве 
и херојско дело слободољубивих народа [...] Његови 
листови пуни су уметничке вредности и политичке 
зрелине. Он ће постати заједничко добро свих оних људи 
који су приправни да у изражајним облицима уметности 
прочитају истину наших дана“. На крају, поновно 
штампање Куновог дела, осим већ поменутих могућно-
сти, може бити повод и за још једну, актуелну интерпре-
тацију, која ће у будућности бити сведочанство о 
рецепцији, дометима и могућностима тренутка.
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Од непроцењивог значаја за развој примењене 
уметности је било оснивање Академије примењених 
уметности у Београду 1948. године као и Удружења 
ликовних уметника примењених уметности Србије 1953. 
године,  који од тада установљавају и утврђују трајне 
методе и принципе организованог деловања на плану 
стварања услова за развој ове уметности. Један од 
најважнијих корака Удружења је иницирање редовних 
годишњих презентација стваралаштва из области 
примењених уметности на којима, од самог почетка, нај-
значајније место заузимају таписерија и уметничка 
обрада текстила.

Педесетих година двадесетог века наши уметни-
ци почињу да се ослобађају спутавајућих канона које је 
наметао соцреализам. Све су јаче и чешће комуникације 
са уметницима из западне Европе. Нека од најзначајнијих 
имена из области таписерије која су почињала своју 
каријеру педесетих и шездесетих година су: Лазар Вуја-
клија, Бошко Петровић, Милица Зорић, Оливера 
Галовић-Протић, Живојин Ковачевић, Јован Бикицки, 

1Нинела Пејовић, Матеја Родичи...   Значајан моменат за 
убрзани развој таписерије је било отварање Атељеа 61 у 
Новом Саду, прве радионице за израду таписерија у 
нашој земљи.

Бијенале „Таписерија Београд“ је организовано 
са циљем да укаже на јединствене вредности таписерије 
кроз дела уметника и дизајнера текстила, окупљених око 
Удружења ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије. Покренута као заједнички пројекат 
Галерије Дома ЈНА и УЛУПУДС-а 1974. године, изложба 
„Таписерија Београд“ постаје угледна манифестација 
јединствена по садржају, тако што негује традиционалну 
израду таписерија, а истовремено је отворена за 
експериментална истраживања.

Од 1982. године УЛУПУДС додељује излагачима 
плакете: Деса Томић-Ђуровић и Загорка Стојановић 
(1982), Нинела Пејовић, Стојанка Стругар и Зорица 

Медић-Рашковић (1984), Биљана Божић-Стаменковић 
(1986), Весна Мујџић и Јадранка Симоновић (1988), Весна 
Мујџић-Јанковић (1990), Мирјана Мери Марковић 
(1992), Снежана Скоко-Папић (1994), Сузана Гојнић 
(1996).

Спремност да се прихвати, подржи и валоризује 
ново као резултат целовитог стваралачког поступка је 
константа која прати изложбу „Таписерија Београд“. 
Много пута су експериментални захвати и истраживања 
појединих уметника потврдили се управо на овим по-
ставкама. Радикалним корацима уметници осамдесетих и 
деведесетих година XX века започињу процесе у којима 
напуштају разбој и традиционалне технике израде, 
уносећи нове материјале, градећи необичне облике у 
простору,  чиме настале таписерије постају део нове умет-

2ничке праксе и естетике.
Увођењем таписерије у простор, покретом, 

грађењем треће димензије и скулптуралних облика, 
уметници се удаљавају од класичног медија, средстава и 
схватања, а теже да превазиђу сва ограничења при 
употреби материјала у интересу максималне експресије, 
па понекад пристају и на радове чији је рок трајања 

3ограничен временом њиховог излагања.
Седамдесете су биле преломне године, јер су тада 

зачети авангардни токови развоја таписерије. Таписе-
рија Марије Сараз-Такач „Четири годишња доба“  је 
значила радикални преокрет: одвајање таписерије од 
фронталног зида и њено померање у простор. Напушта-
њем зида, таписерија је постала сродна оним ликовним 
дисциплинама које се баве феноменом простора, а 
одвајањем од разбоја и коришћењем савремених техно-
лошких материјала, таписерија је у временском распону 
од две деценије стекла реноме интермедијалне дисци-
плине. Деса Томић-Ђуровић је 1982. године изложила 
ламел завесу „Шареница“ од сисала, која представља 
предходницу прве кинетичке таписерије у Србији  – 
„Текстил, простор, време“ из 1984. године, ауторског пара 
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Марије Сараз-Такач и Новака Коломана. Крајем 
осамдесетих и почетком деведесетих година двадесетог 
века таписерија симболично излази изван  архитек-
тонски ограниченог простора. Загорка Стојановић је 
кроз циклус „Хаље“ заступала став о негирању галерије 
као јединог излагачког простора. Крајем деведесетих 
година развој савремене уметничке праксе у области 
таписерије је радикално раскинуо са начелима 
претходних уметничких искустава о месту, структури и 
садржају таписерије. Двадесет први век и свеукупна 
културна клима, посебно стилски, технолошки и 
технички развој текстила, могућности рачунара и 
доминирајући савремени тренд у дизајну који истиче 
форму објекта у мултидимензионалном смислу речи, 

4 значајни су покретачи развоја савремене таписерије.

На 18-ом бијеналу таписерије у организацији 
УЛУПУДС-а који је ове године имао за тему „Акциони 
текстил“ паралелно егзистирају класична и модерна 
таписерија.

Бијенале таписерије 2008.

Неисцрпна енергија, емотивни приступ, богато 
занатско искуство, снага оригиналног ликовног израза, 
познавање материјала и пуно времена је потребно да би 
се израдиле монументалне композиције које су активне у 
дијалогу са простором и далеко су од обичне декорације, а 
намењене су зидној површини. За израду таписерија 
уметници су, углавном,  користили вуну, памук, кудељу, а 
техника израде је клечана. За Наду Манчић изазови 
класичне таписерије тј. ткања, ткачких техника и 
материјала представљају сталну инспирацију, а истовре-
мено остављају значајан простор за експеримент. У раду 
„Поглед на врт“ она експериментише визуелним елемен-
тима који се односе на обојеност површине таписерије. 
Посебну драж за њу имају предели из природе који су 
апстраховани, али не потпуно, јер је неопходна препо-
знатљива алузија на мотив који се изводи ткањем. 
Мозаици античког локалитета из Гамзиграда су 
инспирисали Душанку Ботуњац. Уметница симулира, 
ткачким материјалима и техникама, ефекат мозаичке 
структуре, што се директно односи на визуелно дејство 
таписерије кроз препознатљиву мотивску опредељеност 
у целини и у детаљу. Квадратна форма у овом случају 
постаје заједнички чинилац мозаика и таписерије – сам 
мотив квадрата као геометријске фигуре, простор измећу 
основе и потке који је такође квадрат реакције су на 
квадрат као градивни елемент мозаичких техника. Ритам 
се постиже варирањем облика, градацијом обојености 
форме и употребом златних нити које оптички 
симулирају кретање у међупросторима. Машта, поетична 
атмосфера, аутентичност и креативност ауторског 
рукописа огледа се у раду Маје Мишевић. Инспирацију за 
монументалну зидну таписерију „Моја лепа башта“ 
проналази у источњачком ћилиму и то се огледа у 
коришћењу бордуре као елемента композиције, употребе 
флоралних мотива са ћилима, колорита... „Веселица“ 
Наде Познановић-Аџић је шареница од вуне, која 
алудира на нашу и глобалну народну заоставштину што 
се често експлоатише, а тема је неисцрпна. Богат колорит, 
траке које су делом слободне, а делом везане, на једном 
крају имају моћ да се крећу, таласају... 

„Писмо“ Маргите Радовановић је настало 
комбинацијом традиционалног ручног ткања и 
савременог начина ваљања вуне – филцовањем помоћу 
специјалне игле. Таквом методом уметница израђује 
материјал специфичног изгледа који назива „писаним 
ткањем“.  Експонат Ане Цицовић је инспирисан 
модерним покретима у уметности, пре свега, естетиком 
дигиталне фотографије тј. пиксела који стварају 

 
4В. Лакићевић-Павићевић, XIII бијенале – Таписерија Београд 1998, каталог 
изложбе, Галерија Централног клуба Војске Југославије, Београд 1998.
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дигиталну слику.  У комбинацији са традиционалном 
техником ткања, дигитална слика „добија“ нову 
димензију. Небо виђено објективом апарата добија 
мноштво нежних пастелних нијанси које прекида тамна 
сенка грана дрвета, доведених до апстрактне непрепо-
знатљивости. Финоћа и лепота обраде мотива се огледају 
у раду „Повратак коренима хришћанства“ Мирјане Мање 
Поповић. Њена интерпретација хришћанских мотива и 
симбола у флоралним оквирима асоцира на средње-
вековне минијатуре. Стеван Чукић се представио 
ангажованим радом, таписеријом која је инспирисана 
бомбардовањем Србије и носи назив „1999“. Иако је 
апстрактна, са ње „читамо“ поруке, опомене невеселе 
прошлости једног народа, осећања бола, стрепње, беспо-
моћности и очаја. Таписерије – скулптуре Гордане Глид 
су на неки начин спрега између класичне и модерне 
таписерије. Она се духовито, иронично и промишљено 
поиграва са облицима. Њени стубови и знак питања 
терају на размишљање и шаљу јаке поруке. 

Модерна таписерија коју заступају уметници 
средње и млађе генерације задовољава професионалне 
стандарде,  одступа од традиционалног дводимензи-
оналног концепта, одваја се од зида, продире у слободан 
простор, доживљава структурални и функционални 
преображај. Аутори обликују своје уметничке визије, 
стварајући необичне облике који превазилазе тради-
ционално схватање таписерије. Користе материјале 
другог порекла, структуре, запостављају традиционалну 
вештину ткања.

Под плаштом експеримента Јелена Пантовић 
увлачи посматрача у своју „Преплексију“, интерактивну 
инсталацију од жице и огледала. Приласком са једне 
стране експоната постајемо део њене мреже, а доласком 
са супротне она постаје део нас. Радови Соње Росић су 
спонтани израз и реакција на брзину савременог живота 
који захтева и намеће брзе акције и решења. Уметница их 
обрађује тако што спаја већ готове елементе уз додатну 
интервенцију прошивањем и везом. Сегменти са 
мотивом бицикла (асоцијација на брзину) су прикачени 
на лепљиву подлогу и пластичну фолију, лако се компо-
зиционо размештају и постављају на најразличитије 
начине и позиције у простору и на зиду.  Креативни 
приступ у обликовању форме се огледа у великом 
светлећем клупку Вере Марковић. „Аријаднино клупко“ 
је инсталација – скулптура необичног облика, за чију 
израду су коришћени различити материјали:  платно, 
пластичне кесе, ПВЦ, предиво, филц, кучина, сијалице...  
Иако статична и причвршћена за зидну површину, 

 

 

 

таписерија Снежане Пешић-Ранчић  „Ток“ као да се 
креће. Игра вертикалних облика жицом повезаних 
тканина сугерише таласање и покрет. Тепих Драгане 
Дражовић-Илић који носи назив „У трагу времена“ је 
ткан ручно-тафтованом техником и има један необичан 
додатак. У отвор на тканом комаду је убачена метална 
полуга. „Риба“ Александре Богићевић представља 
визуелно поигравање различитим формама кроз геомет-
ријску композицију, што резултира футуристичком сти-
лизацијом у обликовању текстила. Шантунг свила доноси 
изражајност, структуру и светлост наглашавајући повеза-
ност човека и природе. Рециклираним, пластифи-
цираним делићима новинских хартија, уз помоћ жичане 
конструкције, Леонора Векић гради двоструку, мобилну, 
таласасту таписерију...

Ако говоримо о брзини савременог доба, 
непрестаном протоку информација, новим идејама и 
технолошком напретку, најбоље описују све то – стрели-
це. Разигране стрелице Душице Павловић, различитих 
облика и величина, сударајући се у акцији, реагују на 
дешавања и ситуације на које наилазе. „Издизање“ Маје 
Гецић је резултат истраживања у материјалу на тему 
покрета, лакоће несталности и пролазности. Натезањем и 
преклапањем преобликује полутранспарентне комаде 
тканине у полет, узлетање и издизање. Коришћењем 
конструкцијског својства плетенине са еластином, у раду 
Златка Цветковића настају динамичне површине које 
лако освајају и испуњавају простор. Додатне тачке 
затезања и светло које је усмерено на одређене тачке 
повећавају драматику. Користећи свој креативни потен-
цијал и машту Нивес Павловић-Вуковић нам „Пустињ-
ски ветар“ представља као низ транспарентних, пласти-
чних трака са уметнутим наранџастим листићима истог 
материјала, који слободно падају по основи. Белина 
платна и обриси тела фигура које назиремо у раду 
Снежане Пајевић-Кезеле указују да и једноставни облици 
могу послати јасно читљиву поруку.  Суптилни преливи у 
тоновима пластичних кеса скупљених у форму великог 
цвета, који уз помоћ електромотора вибрира, указују на 
широк распон стваралачких и технолошких могућности 
врхунских уметника Марије Сараз-Такач и Новака 
Коломана. Њихов заједнички рад „Мобилопласт“ је  
стручни жири, у саставу Загорка Стојановић, Јадранка 
Симоновић и Матеја Родичи, прогласио за најинвен-
тивнији.

 

БИЈЕНАЛЕ ТАПИСЕРИЈЕ
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Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
основана је 1988. године са циљем да дизајнерима 
ентеријера и декоратерима омогући свеобухватни, 
дубоки, схватљиви и модерни метод учења, којим ће се 
ослободити таленат ученика, максимално искористити 
стечено знање и инспирисати и други да открију, 
препознају и заволе – ЛЕПОТУ. Школу је основала арх. 
Радмила Милосављевић, чији су рад, професионално 
искуство, ентузијазам и пословна иницијатива у старту 
били гаранција да је програм школе планиран са 

1максимумом професионалне одговорности.  У процесу 
оснивања, велику подршку ауторка је добила од Удру-
жења ликовних уметника примењених уметности и 

2дизајнера Србије (УЛУПУДС)  и од југословенске ревије 
за лепоту, културу и уметност становања „Наш дом“ из 
Марибора (Словенија), а касније, ову медијску подршку 
је преузео београдски часопис „Кућа стил“. 

Од оснивања до данас, поставља се питање: да ли 
је могуће успешно савладати област дизајна ентеријера 
путем дописне школе? Одговор је ДА, а базира се на 
чињеници што се у највећем броју земаља развијеног 
света, заинтересовани за ову област успешно обучавају 
баш путем дописних школа. Привлачност оваквог 
начина рада је у томе што не постоје никаква ограничења 
у погледу година, занимања, пола, образовања или места 

становања. Није потребно никакво предзнање или 
пракса, потребно је само да постоје жеља и таленат, мож-
да скривен, који чека да буде откривен! Обука обухвата 
велики број предмета: планирање простора, избор 
намештаја, боје, осветљење, подове, зидове, декоративне 
предмете, слике, цвеће, дизајн...

Такође, предност учења путем дописне школе је 
и то што се може радити код куће, у свако доба дана – 
ујутру, увече, ноћу или недељом. Не зависи се од других 
ученика, времена одржавања наставе и уклапања 
термина са другим обавезама. Дописна школа може да 
буде занимљив, привлачан хоби, али исто тако и шанса 
свакоме да се озбиљније позабави овим послом у оквиру 
своје професије. Од свога оснивања, Дописна школа за 
дизајн ентеријера „Амбијент“ ради под следећим 
слоганима: „ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА – ВАША НОВА 
КАРИЈЕРА!“ и „ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ 
ИМПЕРАТИВ НАШЕГ ВРЕМЕНА!“. Програм школе се 
састоји од „Основног курса за уређење стана“ и два 
пратећа програма – „АБЦ цртања“ и „Бизнис курс“; 
програми су организовани, систематизовани по лекци-

3јама са тестовима и вежбама.  
Ко су ученици Дописне школе за дизајн енте-

ријера „Амбијент“? На прву информацију о Дописној 
школи за дизајн ентеријера „Амбијент“, која је у виду 
огласа објављена у ревији за лепоту, културу и уметност 
становања „Наш дом“ на целој страници, априла 1988. 
године, реаговало је око 4000 читалаца, из преко 250 
градова и села широм Југославије, који су од атељеа 

1Као аутор Дописне школе за дизајн ентеријера „Амбијент“, арх. Радмила 
Милосављевић је 1998. године добила награду за животно дело УЛУПУДС-а.
2Ауторска права Дописне школе за дизајн ентеријера „Амбијент“ заштићена су у 
Југословенској ауторској агенцији. Дописна школа за дизајн ентеријера 
„Амбијент“ заведена је у УЛУПУДС-у под бројем 242/2/87, и у ауторској агенцији 
под бројем Lp-20/88. За протеклих 20 година рада (1988–2008), Дописну школу за 
дизајн ентеријера „Амбијент“ завршило је око 1600 ученика из око 400 градова и 
места широм Југославије.

УДК 377:7.05”1988/2008”РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ

ДОПИСНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА „АМБИЈЕНТ”
Поводом двадесет година од оснивања: 1988–2008.

3О детаљима програма видети у: Р. Милосављевић, АМБИЈЕНТ – дописна школа за 
дизајн ентеријера, Суботица 2007.



„Амбијент“ тражили детаљна обавештења и услове за 
упис у школу. То је био доказ, за све запослене у школи, 
колико је ова тема интересантна људима широм 
Југославије, од Марибора до Ђевђелије, од Дубровника до 
Суботице, од Ријеке до Неготина, Ниша, Пирота, Скопља, 
од Загреба до Цетиња. Писма су стизала из великих 
градова, али и са удаљених острва, из планинских насеља, 
и свих оних знаних и мање знаних места, где човек гради 
дом за себе или за друге. Није ни чудо, јер је у то време, 
часопис „Наш дом“ био једини часопис за уређење стана 
на целој територији Југославије, што значи намењен 
тржишту од 20 милиона читалаца, и стизао је до 
најудаљенијег киоска и сваког села у земљи. У том часу, 
број оних који су желели да се упишу одмах, далеко је 
превазилазио капацитете школе, па су многи морали да 
сачекају следећи уписни рок. Школа није постављала 
никаква ограничења ни у погледу узраста (најмлађи 
ученик имао је 16, најстарија ученица преко 60 година), 
ни у погледу нивоа образовања (ученици су били ђаци, 
студенти, домаћице, радници, службеници, професори, 
архитекте, дизајнери, продавци, техничари, занатлије...); 
имали смо једног крупијеа у казину, поштара, 
машиновођу, младу девојку која је била професионални 
возач тешког камиона (!), младића непокретног и везаног 
за инвалидска колица, младе мајке, жену коју муж 
злоставља зато што хоће да ради нешто ван куће, војника, 
пензионера, једног јеромонаха, једног затвореника, врло 
много младих који маштају о професији дизајнера, у 
просеку више жена него мушкараца.

Нису постојале никакве баријере, ни језичке ни 
генерацијске, а сва њихова писма са описом мотиви-
саности, школа и данас чува као драгоцени документ у 
својој архиви. Тако смо ми, запослени у Дописној школи 
за дизајн ентеријера „Амбијент“, доживели да се потврди 
наша претпоставка – интересовања људи, када се ради о 
једном, свима тако блиском животном проблему као што 
је стамбени простор и његово уређење, већа су него што се 
мисли, а разлике међу ученицима су мање него што 
предрасуде тврде. Ова делатност блиска је свакоме, а да 
ли ће се интересовање ограничити само на сопствени дом 
или ће се знање искористити као допуна професио-
налном ангажману у струци, зависи од тога чиме се људи 

4баве.

Године 1990. било је време за свођење првих 
утисака, за прву јавну промоцију изузетних резултата 
школе. Марта месеца те године, у УЛУПУДС-овој 
галерији „Сингидунум“ у Београду одржана је званична 
промоција Дописне школе за дизајн eнтеријера 
„Амбијент“. Били су изложени сви дотадашњи програми 
школе као и радови прве генерације ученика. Списак 
градова и места, из којих су били ученици прве 
генерације, био је више него импресиван и изложен је уз 
мапу Југославије са шематским приказом и дијаграмима 
који су осликавали подручја заинтересованости за дизајн 
ентеријера. На промоцији је било ученика из свих крајева 
тадашње Југославије: из Словеније и Македоније, 
Хрватске и Црне Горе, Босне и Херцеговине. Био је то 
истински, несвакидашњи културно-уметнички догађај, 
који су широко пропратили штампа, радио и телевизија. 
По мишљењу стручне јавности добили смо највише 
оцене. 

Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
била је пре двадесет година пионирски подухват – једина 
школа те врсте на подручју читаве Југославије. Отуда и 
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Радмила Милосављевић

4Касније су научно истраживање о феномену „учења на даљину“ обавили 
апсолвенти на Филозофском факултету у Београду – Одсек Андрагогија – који су 
снимили и један видео-запис о Дописној школи за дизајн ентеријера „Амбијент“.

1.

1.

 Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент”,
    насловна страна школског програма, 1988–2008.

 Correspondence school for interior design
    «Ambijent», front page of the sylabus, 1988–2008
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њен велики успех и оправданост идеје. Нажалост, 
околности у којима смо се сви нашли 90-их година ХХ 
века, у првом реду распад велике земље, учиниле су да се 
број ученика драстично смањи и ограничи само на 
Србију. Ипак, како је време одмицало, а општа друштвена 
ситуација се поправљала, вратило се интересовање за овај 
вид учења, било да је реч о професионалном усавршавању 
или о личним афинитетима појединаца.

Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
потврдила је тезу да је „школовање на даљину“ један од 
омиљених начина стицања одређених знања за све оне 
којима су други видови образовања, из ових или оних 
разлога, отежани или чак онемогућени. Основана у време 

када је класичан начин „дописивања” био најпристу-
пачнији и најједноставнији метод комуникације, ова 
школа и данас, у измењеним условима „експлозије 
информација и екстазе комуникација“ спремна је да се 

5прилагоди новим методама путем интернета.  Дописна 
школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ перманентно је 
радила на усавршавању и допуни својих програма и 
садржаја. Тако су у периоду од 1992–1996. године објав-
љене две ауторске видео-касете: „Дизајн мога дома“ и 
„Лексикон ентеријера у 30 слова“, а у последњој децени-
ји покренут је и нови курс „Стилови у ентеријеру“ за који 
су, такође, припремљени видео материјали на две касете – 

6„Приче о намештају“ и „Ентеријер 20. века.“

5За обележавање двадесет година рада Дописне школе за дизајн ентеријера 
„Амбијент“, издата је мини монографија школе у којој су забележени најважнији 
догађаји и најинтересантнија искуства из рада школе. Илустрована је радовима 
ученика и садржи њихове утиске и коментаре. Обимну преписку са радовима 
ученика, школа данас чува у својој архиви као драгоценени документ и 
илустрацију једног времена.

6Видео-касета „Дизајн мога дома” има исти садржај као и „Основни курс за 
уређење стана” и прати овај курс по темама – уз сваку од 16 лекција иде текст 
подвучен музиком , са прилозима у боји. Укупно трајање је 64 минута. „Лексикон 
ентеријера у 30 слова” је видео-касета која представља изванредан филм о дизајну 
ентеријера по темама (Амбијент, Антиквитети, Боје, Цвеће...Кућа, Мода,...Слика, 
Параван,...Распоред,...Теписи...Завесе...Жена...). Укупно трајање jе 133 минута.
Видео-касете: „Приче о намештају“ са 4 поглавља – столица, сто, кревет и ормар, у 
трајању од 30 минута, и „Ентеријер 20. века“ (обрађен по декадама, укупно 10 
декада) у трајању од 60 минута.
Главни сарадник и коаутор свих видео касета је Маријана Милосављевић, дипл. 
историчар уметности.
Све видео касете обрађене су и у форми DVD-а.

ДОПИСНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА „АМБИЈЕНТ”
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ОДСЕК ЗА ДРВО И СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ

Сто за ручавање
Немачка, око 1830. године, бидермајер
Дрво, масив ораха за корпус; орах и птичји јавор за 
фурнир
R 142 cm;  h 81,5 cm 
МПУ инв. бр. 23546

Одсек за дрво и стилски намештај Музеја примењене 
уметности је употпуњен 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 је прихваћена у 
осталим европским земљама и у Америци, али само на поје-
диним 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 , поду-
пиру и преносе тежину ободних делова горње конструкције на 
доње носаче стола. 

Стубац осмостраног пресека постављен је у центру 
круга. У горњем делу je украшен профилацијама различите 
ширине. У

 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 стога 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 средњо-
европске примењене уметности.

                                                                  Марија Бујић

 

  

 

S

 доњем делу правоугаоници истичу осмострани 
пресек ступца и из сваког другог правоугаоника

PERIOD FURNITURE DEPARTMENT

Dining Table
Germany, around 1830, Biedermeier
Wood, solid walnut; walnut and Birdseye Maple veneer
R 142 cm;  h 81,5 cm 
MAA Inv. No. 23546

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.

200

1Miller's Antiques Encyclopaedia, Revised edition, London 2003, 51.

Marija Bujić

1Miller's Antiques Encyclopedia, Revised edition. London 2003, 51.
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Самовар
Аустријска царевина, Беч, 1836. година
жиг: бечки службени знак
иницијали мајстора: нечитки
сребро; ливење, ковање, цизелирање
h 29 cm
МПУ инв. бр. 23537

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 живо-
тиње, из које се сипала врела вода померањем декора-
тивне ручке, обрађене на начин сличан дршкама само-
вара.

Површине на ножицама, телу посуде, ивицама 
отвора и поклопца украшене су ружицама, цвећем и 
лишћем.

Мила Гајић

METALWORK AND JEWELLERY DEPARTMENT

Samovar
Austrian Empire, Vienna, 1836
Hallmark: Viennese official hallmark
Craftsman's initials: illegible
Silver; casting, hammering, enchasing
H 29 cm
MAA Inv. No. 23537

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 by the end of 2008 is now part 
of the silverware collection of the Metalwork and Jewellery 
Department. It rests on three twisted legs having ends in shape 
of 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 and 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 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.

Mila Gajić
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METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Sugar bowl
Vienna, Austrian Empire, 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

Manufacture of small sugar bowls came into use as 
thtea drinking habit was increasingly spreading across the 17  

thand 18  century Europe. In the nineteenth 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.

Mila Gajić

ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Посуда за шећер
Беч, Аустријска царевина, 1854. година
жиг: бечки службени знак
иницијали мајстора: CS
сребро 800, трагови позлате; ливење, ковање, цизелирање
14 х 10,5 х 11,5 cm
МПУ инв. бр. 23540

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 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, кришкастој 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.

Мила Гајић
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Наруквица
Беч, Аустроугарска, 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

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.

Мила Гајић

 

METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Bracelet
Vienna, Austria-Hungary, end of the nineteenth 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

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 nineteenth-century 
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 higher-class lady 
member. 

Mila Gajić
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Дамски сат – ручни
Швајцарска, фирма Beleco (механизам), око 1925. године
платина; бело злато 18 К; брилијанти; канап
Т 19,8 gr
МПУ инв. бр. 23542

Изузетно елегантан ар деко дамски сат, квали-
тетом 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 у којима 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 
сребрно-беле 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 је спојен сигурносним ланчићем и додатно 
осигуран сигурносном копчицом.

Мила Гајић

 

METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Lady's wrist watch
Switzerland, Beleco company (mechanism), around 1925
Platinum, white gold 18 ct; brilliants; black cord
W 19.8 g
MAA Inv. No. 23542

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 
geometrical 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.

Mila Gajić
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ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Хаљина
Османско царство, Призрен, XIX век
свилени сомот, металне и свилене нити, памучне нити, 
шљокице; шивење, вез
131,5 х 115 cm
МПУ инв. бр. 23439

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 је богато украшена дугачким 
цветним гранама са различитим врстама цветова и другим 
мотивима изведеним у техници златовеза. Хаљина је сашивена 
од свиленог сомота љубичасте боје, 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 г-ђе 
Јецић, Султанина и Спиридонова ћерка Пандора.

              
                                                                                Драгиња Маскарели

TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

Dress
thOttoman Empire, Prizren, 19  century

Silk velvet, metal and silver threads, cotton threads, sequins; 
stitching, embroidery
131.5 x 115 cm
MAA Inv. No 23439

Dresses of “bindalli' type, “bindalli” meaning “thousand 
branches” in Turkish, were introduced into the Ottoman empire 

thwoman's fashion in the 19  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 

th th19  and the early 20  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 Jocić, 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 Jocić.

                            
                                                                                     Draginja Maskareli
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Postcard
Belgrade, 1898
Published by the bookshop of Velimir Valožić
Paper, chromolithograph
14 x 9 cm
MAA Inv. No. 23467

Ever since the postcards, i.e. “illustrated post cards” 
first appeared in the third decade of the nineteenth century 
they became most widely used visual artefacts and represented 
a significant segment of the modern visual culture. They were 
part of the new visual media body that appeared in the 
nineteenth century. Nascence of postcards actually 
corresponds to the nascence of films while their great 
predecessor and the basis in the nineteenth century was the 
photograph.

The first series of postcards in Serbia was published in 
1895 by the Belgrade bookshop owner Velimir Valožić. Soon 
followed quite a number of entrepreneurs ranging from the 
best known bookshop keepers and printing houses up to less 
known merchants, shopkeepers and tobacconists who all 
engaged in producing, publishing and selling of postcards. 

The postcard portraying Belgrade acquired by the 
Museum of Applied Art in 2008 is a very well preserved sample 
of one of the first series of postcards issued in Serbia and 
published by the first Belgrade and Serbian publisher of 
postcards. The postcard is printed in chromolithography 
technique, i.e. as a polychromous lithograph which was often 
the case with the first editions of postcards. Visual content of 
the obverse consists of several motifs – representations of 
important national institutions, National Theatre and Railway 
Station building in Belgrade as well as a sitescape of Belgrade 
viewed from the Sava River. The images are grouped in the 
upper and left part and encircled by a floral garland with an 
angel in the centre greeting with one hand and resting the other 
arm on the coat of arms with steels which is the Serbian coat of 
arms. The representation is signed “Greetings from Belgrade” 
and the publisher's name is printed bilingually, in Serbian and 
in German. There is text in Hungarian, dated 28. 12. 1898 in the 
lower right part of the card to be used for writing messages.

The reverse (address) side is designed so as to contain 
details of the addressee only as was required by postal 
regulations in force until 1906. The postcard was mailed to 
Austria in 1898.
                                                                                       Jelena Perać

ОДСЕК ЗА ОПРЕМУ КЊИГЕ, ПРИМЕЊЕНУ ГРАФИКУ 
И ФОТОГРАФИЈУ 

Разгледница
Београд, 1898.
Издање књижаре Велимира Валожића
хартија, хромолитографија
14 x 9 cm
МПУ инв. бр. 23467

Од појаве, у трећој четвртини XIX века, 
разгледнице односно „илустроване поштанске карте“ 
представљају веома распрострањене визуелне артефакте и 
чине значајан сегмент визуелне културе модерног доба. 
Оне представљају део корпуса нових визуелних медија 
који се појављују током XIX века. Настанак разгледница 
практично кореспондира с појавом филма, док им је 
велика претходница и основа у XIX веку била фотографија.

Прва серија разгледница у Србији појавила се 
1895. године, у издању београдске књижаре Велимира 
Валожића. Убрзо након тога, израдом, издавањем и 
продајом разгледница почиње да се бави велики број 
предузимача, од најчувенијих књижара и штампарија, до 
мање познатих трговаца, ситничара и дуванџија.

Разгледница Београда, откупљена за Музеј 
примењене уметности 2008. године, представља веома 
добро очувани примерак из једне од првих серија 
разгледница у Србији, у издању њиховог првог 
београдског и српског издавача. Разгледница је штампана 
техником хромолитографије, односно вишебојне литогра-
фије, која је често примењивана код првих издања разглед-
ница. Визуелни садржај аверса чини неколико мотива – 
представа значајних националних институција, зграде 
Народног позоришта и Железничке станице у Београду, 
као и панораме Београда са Саве. Представе, груписане у 
горњем и левом делу, повезане су цветном гирландом у 
чијем је средишту анђео, који једном руком наздравља, а 
другом се ослања на штит с оцилима – српски грб. 
Представа је сигнирана као „Поздрав из Београда“, а назив 
издавача одштампан је двојезично, на српском и немачком 
језику. У доњем делу разгледнице с десне стране, 
предвиђеном за писање порука, исписан је текст на мађар-
ском језику, с датумом 28. 12. 1898.

Цела површина адресне (реверсне) стране 
намењена је искључиво адреси, у складу с поштанским 
правилима која су важила до 1906. године. Разгледница је 
упућена у Аустрију 1898. године.

                                                                    Јелена Пераћ

PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM DEPARTMENT
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ОДСЕК ЗА ОПРЕМУ КЊИГЕ, ПРИМЕЊЕНУ ГРАФИКУ 
И ФОТОГРАФИЈУ 

Цртеж Без назива
Салмон Мони де Були (Salmon Monny de Boully), 1926. 
година
хартија, туш
20,5 x 14,2 cm
МПУ инв. бр. 23442

Апстрактни цртеж је рад аутора Монија де 
Булија (Београд, 1904 – Париз, 1968), једног од 
припадника београдске надреалистичке групе. Песник и 
издавач алманаха Црно на бело (1923), у коме су 
сарађивали многи представници српске авангарде, Мони 
де Були је од појаве Манифеста надреализма 1924. године 
био један од припадника групе који је интензивно пратио 
и делимично учествовао у токовима француског надреа-
лизма. Године 1925. боравио је у Паризу, где је упознао 
Андре Бретона (André Breton), Пола Елијара (Paul Eluard) 
и друге чланове француске надреалистичке групе. 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. покренуо је са Ристом Ратковићем 
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, 
Антена смрти, објавио је 1927. године. Наредне године 
отишао је у Париз, где је наставио активно учешће у 
књижевном и уметничком животу француске авангарде.

Апстрактни цртеж Без назива представља један 
од малобројних идентификованих ликовних радова 
Монија де Булија. Компонован је од геометријских, 
претежно ваљкастих и купастих форми. Година настанка, 
1926, исписана је тушем у горњем десном, док се потпис 
уметника налази у доњем десном углу цртежа. Ова вредна 
аквизиција из 2008. године чиниће део богате и 
разноврсне колекције авангардне и надреалистичке 
уметности која се чува у Одсеку за опрему књиге, приме-
њену графику и фотографију.

                                                                                  Јелена Пераћ

 

 

PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM DEPARTMENT

Untitled, a drawing
Salmon Monny de Boully, 1926
Paper, ink
20.5 x 14.2 cm
MAA Inv. No. 23442

This is an abstract drawing by Monny de Boully 
(Belgrade 1904 - Paris 1968), member of the Belgrade 
surrealists group. The poet and publisher of the almanac Black 
on White (1923), many of the Serbian avantgarde repre-
sentatives cooperated with, Monny de Boully was among 
those who took greatest interest and partly participated in 
French surrealist development from the moment The 
Surrealist Manifesto was published in 1924. In 1925 he stayed 
in Paris where he became acquainted with André Breton, Paul 
Eluard and other French surrealists, During his stay there he 
published his translation of The Vampire, an illustrated novel 
as well as an authorial article in the magazine La Révolution 
surréaliste. He was among those who signed the surrealist 
declaration La Révolution d'abord et toujours published in the 
Paris magazine Clarté. In 1926 in cooperation with Risto 
Ratković he started publishing a magazine Večnost. He also 
published his poetry in various national and French 
magazines, translations and books (Krilato zlato, Dve 
avanturističke poeme and Iskrcavanje na Javi with R. Drainac). 
His last book in Serbian, Antena smrti, was published in 1927. 
The following year he left for Paris and there continued his 
active participation in literary and artistic life of the French 
avant-garde.

The abstract drawing Untitled is one of the few 
identified visual art works of Monny de Boully. It is composed 
of geometrical, mainly cylindrical and conical forms. In the 
upper right angle of the drawing the year 1926 is inscribed in 
ink and the signature of the artist is in the lower left angle. This 
valuable 2008 acquisition will be included in the rich and 
heterogeneous collection of the avant-garde and surrealist art, 
which is kept in the Photography and Print Room Depart-
ment.

                                                                                     Jelena Perać
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ОДСЕК ЗА КЕРАМИКУ, ПОРЦЕЛАН И СТАКЛО

Чаша (2)
Аустроугарска, крај XIX века 
Стакло; ливење, гравирање 
14,3 x 8,5 x 6 cm 
МПУ инв. бр. 23276

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 техником гравирања је изведен 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. 

                                                                       Милица Крижанац

CERAMIC, PORCELAIN AND GLASS DEPARTMENT

Glass (2)
thAustro-Hungary, end of the 19  century

Glass; casting, engraving
14.3 x 8.5 x 6 cm
MAA Inv. No. 23276

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.

                                                               Milica Križanac
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ 

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

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 било намењено као илустрација 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 сашаптавање о 
њему.

Драгослав Стојановић је рано започео своју уметничку 
каријеру. Још као ђак београдске Уметничко-занатске школе, 
заједно са неколицином својих 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 је 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 био Ново време у 
току немачке окупације), као и са Комесаријатом за избеглице. 
После ослобођења, 1945. године, Драгослав Стојановић је оптужен 
за сарадњу са окупатором и стрељан. Рехабилитован је 2007. године.

                                                                            Бојана Поповић 
Литература:Р. Марковић, Д. Стојановић, Реч и слика, 

Београд, св. 1, јануар 1926, 65–69.
P. Vasić, Umetnička oprema knjige u Srbiji do 1941, Knjiga i svet, br. 8, 
Beograd 1958, прештампано: Doba umetnosti, Studije i članci, Valjevo 1990, 
231–232.
П. Васић, Примењена уметност у Србији 1900–1978. Пролегомена за 
историју примењених уметности код нас, Београд 1981, 29.
J-L. Capitaine, Les affiches du cinéma français, Éditions Seghers, Paris 1988, 
44, 46.
З. Јанц, Драгослав Стојановић, београдски карикатуриста и сликар 
1891–1945, Годишњак града Београда, XXXVII , Београд 1991, 137–144.
С. Кљакић, Рехабилитован карикатуриста „Ошишаног јежа“, Полити-
ка, 8. 2. 2008

  

 

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Illustration
Dragoslav Stojanović, Paris, 1920
Pencil, tempera, paper
54.7 x 38.2 cm
Signed: D. Stojanovich / 20 Paris
MAA Inv. No. 23487

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 pre-World 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 
paedagodical 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 Nurenberg 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.

                                                                                                  Bojana Popović 

Literature:R. Marković, D. Stojanović, Reč i slika, Beograd, sv. 1, januar 1926, 
65–69.
P. Vasić, Umetnička oprema knjige u Srbiji do 1941, Knjiga i svet, br. 8, 
Beograd 1958, reprinted in: Doba umetnosti, Studije i članci, Valjevo 1990, 
231–232.
P. Vasić, Primenjena umetnost u Srbiji 1900–1978. Prolegomena za istoriju 
primenjenih umetnosti kod nas, Beograd 1981, 29. 
J-L. Capitaine, Les affiches du cinéma français, Éditions Seghers, Paris 1988, 
44, 46. 
Z. Janc, Dragoslav Stojanović, beogradski karikaturista i slikar 1891–1945, 
Godišnjak grada Beograda, XXXVII , Beograd 1991, 137–144.  
S. Kljakić, Rehabilitovan karikaturista „Ošišanog ježa“, Politika, 8. 2. 2008..
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Бродови
Евгенија Портној-Костић
Београд, 2006.
керамика, плава енгоба, метал
55 х 12 х 6 cm
МПУ инв. бр. 23474

У изради скулптуре Бродови, Евгенија Портној-
Костић користи навојне шипке и матице са плочама од 
керамике. Тако настале изразито хоризонталне форме 
асоцирају на лађе на мирној површини воде. Захваљујући 
вертикално постављеним плочама од керамике, форме се 
бочним странама међусобно додирују и тако делимично 
прожимају.

Скулптура је излагана и откупљена на XII 
тријеналу керамике Суботица-Београд 2006. 

                                                            Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Ships
Evgenija Portnoj-Kostić
Belgrade 2006
Ceramics, blue engobe, metal
55 x 12 x 6 cm
MAA Inv. No 23474

Viktorija Portnoj-Kostić applied winding rods and 
nuts with ceramic plates in the making of her sculpture called 
Ship. The horizontal forms evoke ships floating on calm 
waters. The vertically positioned ceramic plates of the forms 
touch laterally and partly intertwine.

thThe sculpture was exhibited and acquired at the 12  
Ceramics Triennial Subotica-Belgrade 2006.

                                                                                Biljana Vukotić
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Чајник из циклуса Један летњи дан
Мирјана Исаковић
Београд, 1985.
мека каменина
h 55 cm
МПУ инв. бр. 23472

Експонат је откупљен од аутора 2008. године 
ради допуне колекције за ретроспективну изложбу 
савремене уметничке керамике Музеја примењене 
уметности, која је одржана у Музеју, у оквиру 13. 
тријенала керамике 2009. године.

Чајник припада циклусу Један летњи дан у којем 
је Мирјани Исаковић посуда основно полазиште за 
стварање различитих скулпторских форми.

Својим ликовним, стилским и естетским вредно-
стима предмет представља драгоцен пример поп-артист-
ичких истраживаља у стваралаштву Мирјане Исаковић, 
насталих средином осме деценије ХХ века. Рад је награђен 
Великом наградом на VI тријеналу југословенске 
керамике 1986. године.

                                                                           Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Tea-pot from A Summer Day cycle
Mirjana Isaković
Belgrade 1985
Soft stoneware
H 55 cm
MAA Inv. No. 23472

The exhibit was purchased from the author in 2008 
to make complete the collection for the retrospective 
exhibition of contemporary art ceramics of the Museum of 

thApplied Art held within the frame of the 13  Ceramics 
Triennial 2009.

The tea-pot is part of A Summer Day cycle for which 
Mirjana Isaković used a vessel as basis in creating various 
sculpted forms.

Its visual, stylistic and aesthetic values make this 
object a valuable example of pop-art researches which 
Mirjana Isaković made by mid-1980s. The work was awarded 
by Grand Award of the 6th Triennial of Yugoslav ceramics in 
1986.

                                                                                Biljana Vukotić
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Илустрација за књигу Гуливер међу Лилипутанцима
Душан Петричић
Београд, 1987. година
оловка и еколин
35,8 x 51,5 cm
МПУ инв. бр. 23564

Илустрације за књигу Гуливер међу Лилипутан-
цима коју је приредио Дане Зајц, по роману Гуливерова 
путовања 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 је видљив у хумору, сенчењу, специфично 
дефинисаним контурама и храброј употреби разних 
комплементарних боја. Ове особине су највише заступ-
љене 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.

                                                    Слободан Јовановић

Литература:Душан Петричић, Гуливер међу Лилипутанцима, 
по делу Џонатана Свифта приредио Дане Зајц, Љубљана, 
Младинска књига, 1987,  стр. 8–9.

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Illustrations for the book Gulliver among the Lilliputians
Dušan Petričić
Belgrade, 1987
Pencil and ecolin
35.8 x 51.5 cm
MAA Inv. No. 23564

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.

                                                                        Slobodan Jovanović

 Literature: Dušan Petričić, Guliver među Liliputancima, po delu 
Džonatana Svifta priredio Dane Zajc, Ljubljana, Mladinska knjiga, 
1987, str. 8–9.
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ОТКУПНА НАГРАДА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
СА 40. МАЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ

Модел Нада и шкољке / хаљина, комбинезон–панталоне,
кеп и украс за косу
Маја Тодоровић-Молтено, Лондон, 2008. година
МПУ инв. бр. 23483

Фотографије-разгледнице 
Дејвид Молтено (фотографија) и Маја Тодоровић-Молтено (запис), 
Лондон, 2008. година 
колор фотографија, фломастер 
40,5 x 30,4 cm 
МПУ инв. бр. 23484

Жири Музеја примењене уметности у Београду (Марија 
Бујић, Биљана Вукотић, Иванка Зорић, Слободан Јовановић и Бојана 
Поповић) једногласно је донео одлуку да откупну награду на 40. Мајској 
изложби додели модном дизајнеру Маји Тодоровић-Молтено за 
колекцију Разгледнице из Лондона, реализовану 2008. године. 

Маја Тодоровић-Молтено је на овој изложби по први пут 
представила моделе из своје некомерцијалне колекције Разгледнице из 
Лондона, на којој је почела да ради 2005. године. Колекција обухвата три 
преобликована одевна предмета, која су припадала баки, тетки и мајци 
уметнице, као и пратеће комаде одеће и детаље који могу да се носе у 
комбинацији са другима или самостално. Ауторка је од „прототипа“ 
створила нове и савремене моделе, Нада и шкољке, Горана и звезде и 
Весна у свом сненом облачку, који су у складу са њеним модним ставом и 
савременим модним токовима, али имају и снажан емотивни набој 
проистекао из „музеја успомена“ уметнице. Колекција је представљена 
и на фотографијама-разгледницама аутора Дејвида Молтена (David 
Molteno) са исписаним порукама личностима које су инспирисале 
моделе. Избор из ове колекције објављен је у уметничко-књижевном 
часопису Stimulus Respond (Лондон, 2008). 

За Одсек савремене примењене уметности откупљени су 
модел Нада и шкољке и две одговарајуће фотографије-разгледнице. 
Модел обухвата редизајнирану хаљину из 1975. године (штампана 
свила, свилени муслин, обојене шкољке, сваровски кристал), 
комбинезон-панталоне (свилени сатен са ликром), кеп (тил) и украс за 
косу (пластика, сомот, обојена шкољка). 

Маја Тодоровић-Молтено (1970) је дипломирала на 
београдском Факултету примењених уметности и дизајна, на Одсеку за 
костимографију 1997. године. Последипломске студије (1998–2000) 
завршила је у Лондону на Централном колеџу Св. Мартина за уметност 
и дизајн (Central Saint Martins College of Art and Design), на Одсеку за 
женску одећу. Живи и ради у Лондону. Од 1998. године члан је Секције 
за текстил и одевање УЛУПУДС-а. 

Осим других професионалних активности, Маја Тодоровић-
Молтено је током 2003. и 2004. године представила три колекције у 
лондонској робној кући Хародс (Harrods), под ауторским именом Маја 
М. 

Добитница је II награде на националном финалу за Смирнов 
модне награде (Smirnoff Fashion Awards, 1998), II награде британске 
модне куће „Макс и Спеснер“ (Max & Spencer) за колекцију „То морате 
да имате“ (Must have, 1999) и сада Откупне награде Музеја примењене 
уметност на 40. мајској изложби УЛУПУДС-а (2008), за колекцију 
Разгледнице из Лондона. 
                                                                                                       Бојана Поповић

THACQUISITION OF THE AWARDED EXHIBIT AT THE 40  MAY 
EXHIBITION

Model Nada and the Shells / dress, overall
Cape and headdress
Maja Todorović-Molteno, London, 2008
МAA Inv. No. 23483

Photographs- postcards
David Molteno (photograph) and Maja Todorović-Molteno (little personal 
message), London 2008
Colour photograph, felt pen
40.5 x 30.4 cm
MАА Inv. No. 23484 

The jury of the Museum of Applied Art in Belgrade (Marija Bujić, 
Biljana Vukotić, Ivanka Zorić, Slobodan Jovanović and Bojana Popović) 
unanimously voted that the fashion designer Maja Todorović-Molteno would 
be given the 40th May Exhibition award and her collection Postcards from 
London, realized in 2008, to be acquired for the Museum. 

For the first time at this exhibition Maja Todorović-Molteno 
represented models from her nonprofit collection Postcards from London, 
which she began creating in 2005. The collection consists of three re-designed 
garments, which belonged to the artist's grandmother, aunt and mother, as 
well as the accessories and parts of garments that can be worn either in 
combination with other elements or independently. The author used the 
“prototype” in fashioning her new and modern items, Nada and Shells, 
Gorana and Stars and Vesna in her Dreaming Little Cloud, which are in 
harmony both with her understanding of fashion and with contemporary 
fashion trends. They reflect, however, strong emotional tension pouring out 
of the artist's “museum of memories”. The collection was documented by 
photographs – postcards taken by r David Molteno with messages to persons 
who inspired the models. A choice of items from this collection was also 
published in the art and literature magazine Stimulus Respond (London 2008)

The Museum of Applied Art acquired for the Contemporary 
Applied Art Department the artist's model Nada and the Shells and the two 
matching photographs – postcards. The model is a re-designed dress from 
1978 (printed silk, silk muslin, coloured shells, Swarovsky crystals), overall 
(silk satin with Lycra), cape (tulle) and headdress (plastics, velvet, coloured 
shell).

Maja Todorović-Molteno (1970) graduated from the Belgrade 
Faculty of Applied Art and Design, Costume Department in 1977. She took 
her postgraduate studies (1998-2000) at the Central Saint Martins College of 
Art and Design, Department for Woman's Dress. The artist lives and works in 
London. She has been member of the Section for Textile and Clothing of 
ULUPUDS since 1988.

In addition to her usual professional activities in 2003 and 2004 
Maja Todorović-Molteno presented at the Harrods in London three 
collections under her brand name Maja M.

She won the second prize at the national festival for Smirnoff 
Fashion Awards (1998) and by Marks & Spencer for her collection Must have 
(1999) and she was awarded for her collection Postcards from London by the 

thMuseum of Applied Art in Belgrade at the 40  May Exhibition of ULUPUDS 
(2008).

                                                                                                          Bojana Popović
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ОТКУПНА НАГРАДА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТ-
НОСТИ СА 49. ОКТОБАРСКОГ САЛОНА

Давид Розенблов
из серије колор фотографија
Продавци цвећа, 2002.
Рели Аврахами
61,5 x 58 cm
МПУ инв. бр. 23563

Откупна награда Музеја примењене уметности 
за рад приказан на изложби Уметник грађанин – 
Уметница грађанка 49. октобарског салона додељена је 
Релији Аврахами (рођена 1960. у Бер Шеви, живи и ради у 
Тел Авиву, Израел), за дело Давид Розенблом, фотогра-
фију из серијe Продавци цвећа.

Жири МПУ, у саставу Бојана Поповић, Биљана 
Вукотић, Јелена Пераћ и Слободан Јовановић, оценио је 
да радови Релије Аврахами на најбољи начин представ-
љају 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 Релији Аврахами сврстава ове радове међу 
најзначајније примере тзв. уметности у контексту, тј. 
уметности која преиспитује моделе визуелне репрезента-
ције савремених друштвених односа.

                                                    Слободан Јовановић

THACQUISITION OF THE AWARDED EXHIBIT AT THE 49  
OCTOBER SALON

David Rosenblom
From the series of colour photographs
Flower Sellers, 2002
Reli Avrahami
61.5 x 58 cm
MAA Inv. No. 23563

The Museum of Applied Art in Belgrade awarded 
David Rosenblom, a photograph from the Flower Sellers series 

ththe work of Reli Avrahami, which was exhibited at the 49  
edition of the October Salon titled Artist Citizen. Reli 
Avrahami (1960, Beer 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 

thPejić, curator and art director of the 49  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 so-called contextual art, i.e. art 
which reassesses models of visual representation of 
contemporary social relations.

                                                                        Slobodan Jovanović 
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Награда Друштва историчара уметности за најбољу 
ауторску изложбу у 2007. години припала је Слободану 
Јовановићу, кустосу Одсека за савремену примењену
уметност Музеја примењене уметности, за концепцију и 
поставку изложбе „Илустратори Политикиног Забав-
ника” (23. август – 20. септембар 2007) у Музеју 
примењене уметности. 

Награда за Пројекат године, коју додељује Национални 
комитет ИКОМ-а Србије за 2007. годину припала је 
Музеју примењене уметности за учешће у интернаци-
оналном и међусуседском пројекту INTERREG за 
очување историјске вредности уметности керамике 
медитеранског подручја. Награда је припала ауторском 
тиму Музеја, у чијем саставу су биле: Иванка Зорић, 
директор МПУ, носилац пројекта, мр Милица Крижанац, 
кустос Одсека за керамику, порцелан и стакло МПУ, 
кустос пројекта и Милица Тадић, историчар уметности, 
асистент- сарадник на пројекту.

Орден реда уметности и књижевности у рангу витеза 
добила је Иванка Зорић, директор Музеја примењене 
уметности. На церемонији у резиденцији француске 
амбасаде у Београду, 22. маја 2008, господин Жан 
Франсоа Терал, амбасадор Француске у Србији уручио је 
орден за заслуге „особама које су се истакле ствара-

 

 

лаштвом на пољу уметности или књижевности и тиме 
допринеле француској и светској уметничкој и културној 
баштини“.

Признање 30-ог Салона архитектуре (24. март – 30. 
април 2008, МПУ) за истраживање, синтезу и представ-
љање новије српске архитектуре, у категорији „Публика-
ције“, жири је доделио Љиљани Милетић-Абрамовић за 
студију Паралеле и контрасти – српска архитектура 
1980 – 2000. Љиљана Милетић-Абрамовић, музејски 
саветник, води Одсек архитектуре Музеја примењене 
уметности.

Две награде националног комитета ИКОМ-а Србије за 
2009. годину је добио Музеј примењене уметности. 
Комисија за додељивање награда (у саставу Оља Васић, 
председник, Бранислава Јордановић и др Ненад Радић) 
једногласно је донела одлуку да се у категорији Пројекат 
године награда додели Музеју примењене уметности за 
ретроспективну изложбу Душана Петричића Аутобио-
графика*, чији је кустос био Слободан Јовановић, а 
награду у категорији Кустос године је добио Душан 
Миловановић, музејски саветник Музеја примењене 
уметности за репрезентативну изложбу Ризнице манас-
тира Хиландара као и за пропратну двотомну публи-
кацију.

*За изложбу Аутобиографика, аутор Душан Петричић добио је Награду града Београда за 2008. за ликовно и примењено стваралаштво, визуелне и проширене медије. 

НАГРАДЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
2007 / 2008. ГОДИНА

МИЛИЦА ЦУКИЋ



234

Award of the Society of Art Historians for the best authorial 
exhibition in 2007 was given to Slobodan Jovanović, curator 
at the Contemporary Applied Art Department of the Museum 
of Applied Art for his concept and display of the exhibition 

rd th“Illustrators of Politikin zabavnik” (23  August – 20  
September 2007) in the Museum of Applied Art.

Award for the project of the year by the National 
Committee of ICOM Serbia in 2007 was given to the 
Museum of Applied Art for participation in the international 
project INTERREG aimed at preservation of historical values 
of Mediterranean ceramics. The award was given to the team 
of authors from the Museum consisting of Ivanka Zorić, 
director of MAA, project manager, Milica Križanac, MA, 
curator at Ceramics, Porcelain and Glass Department of MAA 
and project curator and Milica Tadić, art historian, technical 
assistant to the project.

Order of knight for art and literature was given to Ivanka 
Zorić, director of the Museum of Applied Art. At the 
ceremony in the residence of the French ambassador in 

ndBelgrade, on 22  May 2008, H. E. ambassador of France to 
Serbia Mr. Jean Francois Terral presented her with the 
decoration for merits “of persons for outstanding creations in 

the field of art or literature having made their contribution to 
French and world art and cultural heritage”.

th th thAward of the 30  Salon of Architecture (24  March–30  
April 2008, MAA) in the category “Publications” was given by 
the Jury of the Salon to Ljiljana Miletić-Abramović for her 
research, synthesis and presentation of the recent Serbian 
architecture in the study Parallels and Contrasts – Serbian 
Architecture 1980–2000. Ljiljana Miletić-Abramović, 
museum advisor is head of the Architecture Department of 
the Museum of Applied Art.

Two awards of the National Committee of ICOM Serbia in 
2009 were given to the Museum of Applied Art. Awards 
Commission (Olja Vasić, chairperson, Branislava Jordanović 
and Dr. Nenad Radić) unanimously voted that the award in 
the Project of the Year category be given to the Museum of 
Applied Art for the Autobiographic retrospective exhibition of 
Dušan Petričić* curated bySlobodan Jovanović. The award for 
the curator of the year was given to Dušan Milovanović, 
museum advisor at the Museum of Applied Art for the 
representative exhibition Treasures of Chilandar Monastery 
including a two-volume supporting publication.

*Dušan Petričić was awarded in 2008 for the exhibition Autobiographic with the Award of the City of Belgrade in the field of visual and applied creation and visual and new media.
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2008

1. Rest in Beijing – Одмор у Пекингу
Изложба фотографија Срђана Ткаченка
МПУ и ДИСТРИКТ пројекат
Галерија „Жад“
6. 2 – 20. 2. 2008.
Кустос изложбе – Дејан Сандић

2. Очување историјске вредности уметности керамике 
Изложба керамике из Фаенце, Гротаље, Загреба и Београда
МПУ, Интернационални музеј керамике у Фаенци и Музеј 
за умјетност и обрт из Загреба
Галерије А и Б
12. 02 – 12. 03. 2008.
Координатор програма – Милица Крижанац

Пратећи програм изложбе:
Стручно предавање Керамички украси у архитектури из 
периода Art Nouveau 
Галерија „Жад“
13. 2. 2008.
Предавач – Франко Бертони (Franco Bertoni), кустос у 
Интернационалном музеју керамике у Фаенци

3. Италијанска мајолика, XVI – XIX век
МПУ 
Галерија  „Анастас“
12. 02 – 12. 03. 2008.
Аутор каталога и кустос изложбе – Милица Крижанац

4. Конкурс за пословни објекат у Блоку 11а на Новом 
Београду
Изложба – конкурс  
МПУ, САС и ДАБ 
Галерија „Жад“
4 – 7. 3. 2008.
Координатор програма – Љиљана Милетић-Абрамовић

5. Понављање као ликовни елемент и могућности 
варирања
Магистарска изложба скулптура Јелене Милетић
МПУ и ФПУ
Галерија А
15 – 22. 3. 2008.
Координатор програма – Милица Цукић

6. Dreams Come True
Изложба радова са конкурса Dream Office у организацији 
фирме „Nitea“
МПУ и фирма „Nitea“
Галерија „Анастас“
15 – 22. 3. 2008.
Координатор програма – Милица Цукић

7. XXX САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
Радови у току...адијабатска инваријанта...видети 
видљиво
МПУ 
Галерије А и Б, галерија „Анастас“
27. 3 – 30. 4. 2008.
Кустос изложбе – Љиљана Милетић-Абрамовић

*Срђан Ракоњац, документариста, Музеј примењене уметности, Београд

СРЂАН РАКОЊАЦ*

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2008 – 2009.



Пратећи програм изложбе:
A) Радионица I
Тема пројектног задатка: Инфо-парк – мултимедијални 
центар  /  трансфер идеја. Локација: Старо сајмиште
Галерија „Жад“
3. 4. 2008.

Б) Радионица II  
Инсталација – Сећање на сценографију за представу 
„Чекајући Годоа“
Галерија „Жад“
10. 4. 2008.

В) Радионица III
Записи са београдског Старог сајмишта – уметничке 
фотографије са терена
Галерија „Жад“
10. 4. 2008.

Г) Округли сто
Учесници: Милена Драгићевић-Шешић, Ђорђе Бобић, 
Миодраг Ралевић, Горица Мојовић, Антоније Антић, 
Јелена Радивојевић, Весна Матићевић, Ивана Милен-
ковић, Маја Пауновић
Галерија „Жад“
17. 4. 2008.

Д) Презентација часописа Daylight and Architecture
Предавач – Бранка Барнак
Галерија „Жад“
22. 04. 2008.

Ђ) Презентација и предавање на тему Паметне куће
Галерија „Жад“
23. 4. 2008.

Е) Представа Чекајући Годоа
Представу су реализовали студенти друге године Катедре 
за позоришну и радио режију на ФДУ у Београду
Галерија „Жад“, 24. 4. 2008.

 

  

 

8. PrettyРretty
Изложба дизајна Дејане Кабиљо
Изложба је одржана у оквиру манифестације „Belgrade 

2Design Week 08 – Belgrade “ 
МПУ и Belgrade Design Week
Галерија А 
6. 5 – 11. 5. 2008.
Координатор програма – Милица Цукић

9. Living Spain 
Изложба шпанског дизајна
МПУ и Амбасада Краљевине Шпаније у Београду
Галерија „Инкиостри“
13. 5 – 15. 6. 2008.
Аутор изложбе – Марсело Леслабај (Marcelo Leslabay), 
Аргентина 
Координатор програма – Дејан Сандић

Пратећи програм изложбе:
Предавање Дизајн изван граница Пиринеја
Предавач – Марсело Леслабај (Marcelo Leslabay), 
Аргентина
Галерија „Жад“
14. 5. 2008.

10. Откривање
XL јубиларна Мајска изложба УЛУПУДС-а 
МПУ и УЛУПУДС 
Галерије А и Б, галерија „Жад“
15. 5 – 10. 6. 2008.
Аутор и кустос изложбе – Дијана Милашиновић-Марић
Графички дизајн – Маја Јовановић-Мајолиница
Координатор програма – Милица Цукић, кустос МПУ

11. Пренесено сећање
Изложба породичних фото-албума из колекције Музеја 
примењене уметности
МПУ, Галерија  „Анастас“
17. 5 – 17. 6. 2008.
Аутор каталога и кустос изложбе – Јелена Пераћ
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Пратећи програм изложбе:
Едукативне радионице за предшколски узраст
Током одржавања изложбе одржано је шест радионица у 
различитим терминима
Теоријски део радионице – упознавање деце с изложбом
Практични део радионице – израда фото-албума 
техником колажа
Водитељ и аутор програма – Јелена Кнежевић, кустос 
сарадник

12. Инсцениране фотографије
Изложба фотографија Аиноje Канисто
Салон савремене примењене уметности
МПУ, Амбасада Финске у Београду и фондација „Finnish 
Fund For Art Exchange“ (FRAME ) из Хелсинкија, Финска
Галерије А и Б 
19. 6 – 10. 7. 2008.
Кустос изложбе – Слободан Јовановић
Координатор програма – Дејан Сандић

Пратећи програм изложбе:
Трибина на тему Инсцениране фотографије
Галерија А
10. 7. 2008.
Учесници: Горан Малић и СлавкоТимотијевић
Уводну реч је одржао Слободан Јовановић, кустос из-
ложбе

13. Диплома 08
Изложба радова завршне године Школе за дизајн из 
Београда
МПУ и Школа за дизајн 
Галерија „Жад“
17. 6 – 24. 6. 2008.
Кустос изложбе – Мира Дамјановић
Координатор програма – Милица Цукић, кустос МПУ

14. Пројекaт BIG –  мултимедијално издање
Изложба о студирању архитектуре
МПУ и ДАБ

Галерија „Анастас“
26. 6 – 6. 7. 2008.
Координатор програма – Љиљана Милетић-Абрамовић

15. Диплома 2008
Изложба радова студената завршне године Факултета 
примењених уметности из Београда
МПУ и ФПУ
Галерија „Жад“, Галерија ''Анастас'' и галерије А и Б у 
приземљу
15. 7 – 15. 8. 2008.
Кустос изложбе – Златко Цветковић, уметнички сарадник
Поставка изложбе – Тијана Секулић, асистент на ФПУ
Координатор програма – Ангелина Фолгић-Корјак, кустос 
МПУ

16. Европска награда за градски јавни простор 2008.
МПУ и Урбанистички завод Београда у сарадњи са 
Центром за савремену културу Барселоне 
Галерија „Анастас“ 
3. 9 – 26. 9. 2008.
Координатор програма – Љиљана Милетић-Абрамовић

Пратећи програм изложбе:
A) Едукативне радионице на тему Европски градови виђени 
очима детета
Полазници радионице – деца од шест до десет година
Едукатор – Јелена Кнежевић
Одржане су три радионице 12, 16.  и 17. 9. 2008. у галерији 
„Анастас“

Б) Едукативне радионице на тему Улицама и трговима 
европских градова некад и сад  
Полазници радионице – ученици средњих стручних 
школа
Едукатор – Јелена Кнежевић
Одржане су три радионице 18, 19.  и 20. 9. 2008. у галерији 
„Анастас“



17. Пола века ФИС дизајна
Ретроспективна изложба Љубомира Павићевића Фиса
МПУ и УЛУПУДС
Галерије А и Б 
4. 9 – 14. 9. 2008.
Координатор програма – Милица Цукић

Пратећи програм изложбе:
Трибина Пола века Фис дизајна
Учесници: Љубомир Павићевић Фис, Зоран Блажина, 
Славиша Савић
Галерија Б
11. 9. 2008.

18. Савета Михић – сликано везом
Радови у текстилу и техници уметничког веза
МПУ у сарадњи с аутором
Галерије А и Б 
18. 9 – 28. 9. 2008.
Кустос изложбе – Дејан Сандић

19. Учење уметности – стварање уметности
XLIII дечји октобарски салон – Збирка дечје уметности 
(1958 – 2008)
МПУ
Галерија „Анастас“
1. 10 – 23. 10. 2008.
Аутор изложбе – Ангелина Фолгић-Корјак

Пратећи програм изложбе:
Округли сто поводом 50 година дечје збирке МПУ Учење 
уметности – стварање уметности
МПУ
Учесници: Ангелина Фолгић-Корјак, Милица Спасојевић, 
Сања Филиповић, Мира Којић, Снежана Станковић, 
Велимир Каравелић, Милорад Степанов, Здравко 
Милинковић
Галерија „Анастас“
23. 10. 2008.

 

20. Аутобиографика
Ретроспективна изложба Душана Петричића 
Салон савремене примењене уметности
МПУ у сарадњи с аутором
Галерије А и Б 
2. 10. 2008 – 26. 10. 2008.
Кустос изложбе – Слободан Јовановић

Пратећи програм изложбе:
Промоција књиге Давида Албахарија Ема и јеж који 
нестаје
МПУ и издавачка кућа „Zepter Book“
Уводна реч – Славка Стевановић
Учесници: Давид Албахари и Душан Петричић
Галерија А
16. 10. 2008.

21. Изложба јапанских керамичара Ниимија Такато-
шија и Итоа Хитошија
МПУ у сарадњи с амбасадом Јапана у Србији
Галерија „Жад“
15. 10 – 22. 10. 2008.
Кустос изложбе – Биљана Вукотић

Пратећи програм изложбе:
Предавање о јапанској керамици
МПУ у сарадњи с амбасадом Јапана у Србији
Предавач – Такатоши Ниими
Галерија А
17. 10. 2008. 

22. Дипломска изложба студената Високе школе 
ликовних и примењених уметности струковних 
студија
МПУ у сарадњи са Високом школом ликовних и 
примењених уметности струковних студија
Галерија „Жад“
25. 10 – 30. 10. 2008.
Координатор програма – Милица Цукић
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23. Byzantиum 330–1453 
Изложба је одржана у Краљевској академији уметности у 
Лондону
МПУ, Народни музеј, Београд, Royal Academy of Arts, 
London и Benaki Museum, Athens, 25. 10. 2008 – 22. 3. 2009.
Кустоси изложбе – Робин Кормак и Марија Василаки

24. Ризнице манастира Хиландара
Студијска изложба МПУ
МПУ
Галерије А и Б, галерија „Анастас“
6. 11. 2008 – 15. 1. 2009.
Аутор изложбе и каталога – Душан Миловановић

Пратећи програм изложбе:
А) Снови Хиландара – изложба уникатног накита
Аутор Славољуб Галић Ђани
Галерија „Жад“
6. 11. 2008 – 30. 11. 2008.

Б) Исијавање – изложба зидних рељефа 
Аутор Зоран Туркан
Галерија „Жад“
6. 11. 2008 – 30. 11. 2008.

 В) Запис – заједничка изложба уметничких фотографа
Аутори: Момчило Вуковић, Рајко Каришић, Томислав 
Петернек, Милинко Стефановић, Драган С. Танасијевић
Галерија „Жад“
4. 12. 2008 – 15. 1. 2009. 

Г) Дечја радионица Израда житија Светог Саве
Аутор и водитељ програма – Јелена Кнежевић
Галерија „Анастас“
10. 12. 2008.

Д) Промоција каталога студијске изложбе МПУ Ризнице 
манастира Хиландара
Галерија „Жад“
15. 1. 2009.

   

 

2009

1. Мотиви преколумбијског Перуа
МПУ и ANONYMOUS  SAID
Галерија „Жад“
19. 1 – 19. 2. 2009.
Кустос изложбе, аутор текста и поставке – Аница Туцаков
Координатор програма – Дејан Сандић

2. Sinalko Art Tour  – 100 година плаката, афиша, постера 
МПУ и компанија „Sinalco”
Галерије А и Б
22. 1 – 5. 2. 2009.
Координатор програма – Дејан Сандић

3. Ида Ћирић (1932 –2007) – илустрације
МПУ и Растко Ћирић 
Галерије А и Б 
12. 2 – 10. 3. 2009.
Аутор изложбе – Растко Ћирић
Кустос изложбе – Слободан Јовановић

Пратећи програм изложбе:
A) Радионица Техника пачворка
Радионица је намењена деци основношколског узраста
Програм је водила Весна Ћирић 
Галерија А
20. 2. 2009.

Б) Радионица анимације Техника пластелина
Радионица је намењена млађим средњошколцима 
Програм је водила Ива Ћирић
Галерија А
22. 2. 2009.

В) Радионица Илустрација у цртаном филму
Едукатор – Растко Ћирић
Галерија А
26. 2. 2009.
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Г) Програм за децу Бранкови сусрети
Програм је водио Бранко Милићевић Коцкица
Галерија А
3. 3. 2009.

Д) Трибина на тему Илустрација у дечјим књигама
Учесници: Растко Ћирић, Милан Павловић, Боб 
Живковић, Бобан Савић Гето
Разговор води Слободан Јовановић, кустос МПУ
Галерија „Жад“
5. 3. 2009.

4. Савремена илустрација сликовница у Немачкој
МПУ и Гете Институт из Београда
Галерија „Анастас“
4 – 19. 3. 2009.
Координатор програма – Дејан Сандић

5. Ars Fumandi
Колекције прибора за пушење Музеја примењене 
уметности
Изложба је одржана у Народном музеју у Зрењанину
МПУ и Народни музеј у Зрењанину
5. 3 – 5. 4. 2009.
Аутор изложбе и каталога – Милица Крижанац, кустос 
МПУ
Аутор поставке – Душан Ткаченко 
Координатор програма – Балша Ђурић

6. XXXI САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
„Одрживост . . . прагматични оптимизам“
МПУ 
Галерије А и Б, галерија „Анастас“
26. 3 – 30. 4. 2009.  
Кустос изложбе – Љиљана Милетић-Абрамовић

Пратећи програм изложбе:
А) Студентска изложба Буђење
Пројекат оживљавања приобаља Дунава и Ратног острва, 
који су радили студенти ФПУ

26. 3 – 15. 4. 2009.
Аутор пројекта - доцент Тања Манојловић

Б) Предавања: 
Плажа Лидо –  бисер на Дунаву
Нада Ђурић, еколог

Обновљени извори енергије – пут ка одрживом развоју  
Бојан Ковачевић, Агенција за енергетску ефикасност 
Републике Србије

Примена обновљивих извора енергије у архитектури 
Небојша Станић, Агенција за енергетску ефикасност 
Републике Србије

О пројекту Буђење 
Тања Манојловић
Галерија „Анастас“ 
1. 4. 2009.

В) Предавање Природне вредности Великог ратног острва
Предавачи: Горан Секулић и Снежана Антонијевић
Галерија „Анастас“ 
2. 4. 2009.

Г) Изложба Метаморфоза простора 
Креативни студио за истраживање аморфних форми у 
архитектури од тродимензионалних структура (период 
истраживачког рада: 2004–2009)
Изложба радова студената основних и мастер студија: 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду Ка-
бинет за конструктивне системе и просторне структуре 
проф. Миодраг Несторовић асистент Братислав Илић 
Галерија „Анастас“
16. 4 – 30. 4.2009.

Д) Разговор О архитектури изложбених поставки 
Модератор – Слободан Данко Селинкић
Галерија „Анастас“ 
23. 4. 2009.



7. Ars Fumandi
Колекције прибора за пушење Музеја примењене 
уметности
Изложба је одржана у Галерији Народног музеја у Шапцу
МПУ и Народни музеј у Шапцу
23. 4 – 13. 5. 2009.
Аутор изложбе и каталога – Милица Крижанац, кустос 
МПУ
Аутор поставке – Душан Ткаченко 
Координатор програма – Балша Ђурић

8. Изложба XIII тријенале керамике
МПУ и Модерна галерија "Ликовни сусрет" из Суботице
Галерије А и Б у приземљу, галерија „Жад“ и галерија 
„Анастас“
14. 5 – 30. 6. 2009.
Кустос изложбе – Биљана Вукотић

Овогодишњу изложбу чине три сегмента у Музеју 
примењене уметности:
1. Жирирана изложба XIII тријенала керамике
2. Ретроспективна изложба одабраних награђених и 
откупљених радова из колекције МПУ насталих у периоду 
1974–2006.
3. Самостална изложба Биљане Миленовић, добитнице 
Велике награде XII тријенала керамике

Пратећи програм изложбе у МПУ :
А) Изложба Суочавања 
Изложба керамике Срђана Вукајловића и Катице Павелке- 
Вукајловић 
Галерија „Жад“
10. 6 – 30. 6. 2009.

Пратећи програм изложбе на разним локацијама ван 
МПУ:
A) Значењски садржај керамике у културолошком и 
просторном контексту
Архитектонски факултет Београд

Б) Изложба радова савремених уметника керамике и 
Презентација керамичке декорације за вртове
Гарден центар, Београд 

В) Реконструкција 
Изложба Јелене Бошковић и Милице Пејић
Галерија Дома културе „Студентски град“, Београд 

Г) Изложба керамике Срђана Вукајловића и Катице 
Павелке Вукајловић и Изложба – презентација археолошке 
керамичке збирке
Центар за културу, Сопот 

Д) Ауторска изложба Биљане Вукотић на којој су 
представљени радови Ларисе Ацков, Валентине Савић и 
Евгеније Портној-Костић
Магацин у улици Краљевића Марка 4, Београд 

Ђ) Изложба – презентација употребне керамике махом од 
порцелана
Продавница „The English Pot“, Београд
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Италијанска мајолика 16–19 век = La maiolica italiana 
th thdal XVI al XIX secolo = Italian majolica 16  until 19  

centuries / [aутор каталога и кустос изложбе]  Милица 
Крижанац, [графичко обликовање и поставка изложбе] 
Душан Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметно-
сти, 2008. – 108 стр. : илустрације ; 22 cm. – (Музејске 
збирке XI)
ISBN 978-86-7415-723-5

XXX салон архитектуре = XXX Salon of Architecture / 
[уредник каталога и кустос изложбе]  Љиљана Милетић-
Абрамовић, [аутори текстова] Зоран Лазовић, Љиљана 
Милетић-Абрамовић. – Београд : Музеј примењене уме-
тности, 2008. – 256 стр.  :  илустрације ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-124-8

Пренесено сећање : породични фото-албуми из 
колекције Музеја примењене уметности = Passing On 
Memories : Family Photograph Albums From the Museum 
of Applied Art Collection / [aутор каталога и изложбе]  
Јелена Пераћ, [графичко обликовање] Душан Ткаченко, 
[техничка реализација изложбе] Дејан Николић. – 
Београд : Музеј примењене уметности, 2008. – 126 стр. : 
илустрације  ;  22 cm. – (Музејске збирке XII)
ISBN 978-86-7415-125-9

Pola veka Fis dizajna / [autor izložbe i urednik kataloga] 
Ljubomir Pavičević Fis, [autori tekstova] Dragoslav 
Stojanović Sip, Dejan Đorić. – Beograd : Muzej primenjene 
umetnosti, 2008. – 134 str.  :  ilustracije  ;  33 cm
ISBN 978-86-7415-126-6

Савета Михић : сликано везом / [аутор каталога и 
изложбе] Дејан Сандић, [графичко обликовање] Душан 
Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметности, 2008. – 
23 стр.  :  илустрације  ;  22 cm
ISBN 978-86-7415-127

 

 

Аутобиографика : ретроспективна изложба Душана 
Петричића = Аutobiographic : Retrospective Exhibi-
tion of Dušan Petričić  / [уредник каталога и кустос 
изложбе] Слободан Јовановић, [аутори текстова] 
Слободан Јовановић, Богдан Кршић, Растко Ћирић. –  
Београд : Музеј примењене уметности,  2008. –  312 
стр. :  илустрације ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-135-8

43. дечји октобарски салон : учење уметности,  
стварање уметности : збирка дечје уметности (1958-

rd2008) = 43  Children's October Salon : Learning Art, 
Creating Art : Children Artworks Collection 
(1958–2008) / [аутор каталога и изложбе] Ангелина 
Фолгић-Корјак, [графичко обликовање] Душан 
Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметности, 
2008. – 178 стр. : илустрације ; 26 cm. – (Музејске 
збирке XIII)
ISBN 978-86-7415-129-7

Зборник [Музеја примењене уметности]  /  [главни и 
одговорни уредник] Иванка Зорић, [уредник броја] 
Милица Крижанац. – Београд : Музеј примењене 
уметности, 2008. –  Бр. 3.– 89 стр.  :  илустрације  ;  27 
cm

Упоредни наслов: Journal [Museum of Applied Art]. – 
Садржај: [I ДЕО]: Прилози : (1) Скулптура дрворезбарених 
иконостаса / Миодраг Јовановић. – [Summary] : Sculptures 
On Wood Carved Iconostases; (2) Плакат спортског 
ваздухопловства Југославије 1950–2000 из збирке Музеја 
ваздухопловства у Београду / Предраг Драгојевић. – 
[Summary] : Yugoslav Sport Aviation Posters (1950–2000) from 
the Collection of the Aeronautics Museum in Belgrade; (3) Three 
Kinds of Quality : On Value Judgements in Modernistic, Con-
ceptual and Contemporary (Sociopolitical) Art / Lars Saari. – 
[Резиме] : Три врсте квалитета :  о вредносним судовима у 
модернистичкој, концептуалној и савременој (друштвено-
политичкој) уметности; (4) Креативно образовање у 
музејском амбијенту : образовни програм и радионице у 

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
2008-2009 

АНДРИЈАНА РИСТИЋ*
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Музеју примењене уметности (2002–2007) / Ангелина Фолгић-
Корјак. – [Summary] : Creative Education in Museum Environment 
: Educative Programmes and Workshops in the Museum of Applied 
Art (2002–2007). – [II ДЕО]: Прикази: (1) Атос : манастирски 
живот на Светој Гори / Душан Миловановић; (2) „Ја хоћу да сам 
сликар“ : жене, уметност, род и мит / Лидија Мереник. – [III 
ДЕО]: Аквизиције 2007 = Acquisitions 2007. – [IV ДЕО]: 
Међународна сарадња : Пројекат Јадрански ситем керамике = 
Adriatic Ceramics Sistem Project / Милица Крижанац.  – [V ДЕО]: 
Изложбе 2007 : Изложбена делатност Музеја примењене 
уметности 2007 / Срђан Ракоњац. – [VI ДЕО]: Издања Музеја 
примењене уметности : Преглед издања Музеја примењене 
уметности / Андријана Ристић. – [VII ДЕО]: Библиографија : 
Библиографија Бојане Радојковић / Андријана Ристић. 

Ризнице манастира Хиландара : колекције у Србији = 
Treasuries of Chilandar Monastery : Collections in Serbia / 
[aутор каталога и изложбе] Душан Миловановић, 
[ликовно-графички уредник] Иван Мангов, [графичко 
обликовање] Никола Вучићевић. – Београд : Музеј 
примењене уметности, 2008. – 159 стр. : илустрације ; 34 
cm
ISBN 978-86-7415-131-0

Ризнице манастира Хиландара : студијска колекција I = 
Treasuries of Chilandar Monastery : Study Collection I / 
[aутор каталога и изложбе] Душан Миловановић, 
[ликовно-графички уредник] Иван Мангов, [графичко 
обликовање] Никола Вучићевић. – Београд : Музеј при-
мењене уметности, 2008. – 440 стр. : илустрације ; 34 cm
ISBN 978-86-7415-130-3

Ида Ђирић : илустрације = Ida Ćirić : Illustrations / 
[aутор изложбе и графичко обликовање] Растко Ћирић, 
[aутори текстова] Слободан Јовановић, Весна Лакиче-
вић-Павичевић, Растко Ћирић, [кустос изложбе] Слобо-
дан Јовановић. – Београд : Музеј примењене уметности, 
2009. – 80 стр.  :  илустрације  ;  22 cm
ISBN 978-86-7415-133-4

31. салон архитектуре = 31. Salon of Architecture / 
[уредник каталога и кустос изложбе]  Љиљана Милетић-
Абрамовић, [аутори текстова] Братислав Гаковић, 
Љиљана Милетић-Абрамовић, [графичко обликовање] 
Душан Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметно-
сти, 2009. – 223 стр.  :  илустрације  ;  26 cm
ISBN 978-86-7415-734-1

13. тријенале керамике = 13. Ceramics Triennial / 
[уредник каталога и кустос изложбе] Биљана Вукотић, 
[аутори текстова] Биљана Вукотић, Маја Станковић, 
Димитрије Тадић, Олга Шрам, [графичко обликовање] 
Драгана Лацмановић. – Београд : Музеј примењене 
уметности, 2009. – 198 стр.  :  илустрације  ;  25 cm
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ИЗВОРИ ФОТОГРАФИЈА
Бројеви у заградама односе се на бројеве страница. 

© Fotografije: Франко Бертони, Фаенца (113–115); 
Милосав Брајковић, Јагодина (51–52); Срећко Будек, 
Загреб (79); Бодин Вуксан, Београд (184); документација 
ИАГБ, Београд (86–88, 91); Кшиштоф Ингарден, Краков 
(167–171); Андреа Клобучар, Загреб (74, 77–79); фототека 
Ивана Р. Марковића, Београд (89, 93); Радмила 
Милосављевић, Београд (196); Веселин Милуновић, 
Београд (34–39,100, 102–103, 127, 129–130,132–133, 135, 
137–139, 201, 203, 205, 207, 209, 213, 215, 217,219, 225); 
Хранислав Мирковић, Београд (180, 221, 223); фототека 
породице Несторовић, Београд (86); Јацек Свидерски, 
Краков (60–63, 66–69) ; Снежана Скоко, Београд (178); 
Антонина Срша, Загреб (75); Милица Тoдић, Београд 
(21–22, 24); Миланка Тодић, Београд (147, 149–150, 
152–153, 155, 157–159); Оливер Цвијовић, Београд 
(34–39); Анжеј Хенћ, Краков (46–47); Владимир 
Червенка, Нови Сад (8–9, 12–13); Симона Чупић, Београд 
(187); Маја Шкаљац-Станошевић, Београд (192).

© Photo: Franco Bertoni, Faenza (113–115); Milosav 
Brajković, Jagodina (51–52); Srećko Budek, Zagreb (79); 
Bodin Vuksan, Beograd (184); Andrzej Chęć, Krakov 
(46–47); Oliver Cvijović, Beograd (34–39,); Vladimir 
Červenka, Novi Sad (8–9, 12–13); Simona Čupić, Beograd 
(187); Documentation of HACB, Beograd (86–88, 91); Kšištof  
Ingarden, Krakov (167–171); Andrea Klobučar, Zagreb (74, 
77–79); Photograph library of Ivan R. Marković, Beograd (89, 
93); Radmila Milosavljević, Beograd (196); Veselin 
Milunović, Beograd (34–39, 100, 102–103,127, 129–130, 
132–133, 135, 137–139, 201, 203, 205, 207, 209, 213, 215, 
217,219, 225); Hranislav Mirković, Beograd (180, 221, 223); 
Photograph library of Nestorović family, Beograd (86); Jacek 
Swiderski, Krakov (60–63, 66–69); Snežana Skoko, Beograd 
(178); Antonina Srša, Zagreb (75); Maja Škaljac-Stanošević, 
Beograd (192); Milica Tadić, Beograd (21–22, 24); Milanka 
Todić, Beograd (147, 149–150, 152–153, 155, 157–159); 
Bodin Vuksan, Beograd (184). 

Списак скраћеница:

- МПУ, Музеј примењене уметности, Београд
- ИАГБ, Историјски архив Београда, Београд
- МГНС, Музеј града Новог Сада, Нови Сад
- MUO, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

List of Abbreviations:

- MAA, Museum of Applied Art, Belgrade
- HACN, Historical Archives of Belgrade, Belgrade
- MCNS, The Museum of the City of Novi Sad, Novi 

Sad
- MAC, Museum for Arts and Crafts, Zagreb
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Као конзерватор за текстил у Музеју примењене 
уметности Дубравка Бјелић се више од две деценије 
(запослила се у МПУ 1987) посвећено и успешно бавила 
овим племенитим послом, непрекидно у настојању да 
предметима од текстила обнови првобитни сјај и 
истовремено продужи век трајања. Тако је у великој мери 
својим конзерваторским захватима доприносила да се 
ублажи и одложи неминовно пропадање артефаката из 
веома богате и вредне Збирке текстила која се чува у 
фундусима Музеја примењене уметности.

Дипломирала је на Факултету примењених 
уметности – Одсек за текстил. Потекла из познате умет-
ничке породице Бјелић, чувени сликар Јован Бјелић био 
је Дубравкин деда а познати глумац Сјеверин Бјелић отац, 
припадала је у потпуности уметности што је у великој 
мери одредило и њен приступ конзерваторском послу у 
Музеју. Схватајући крхкост музејског материјала на коме 
је радила, покушавала је, пажљиво бирајући одговарајући 
конзерваторски поступак, да му обезбеди што дуже 
трајање. 

Својим знањем, великом вештином и запаже-
ним конзерваторским интервенцијама значајно је 

допринела  квалитету великих изложби посвећених 
текстилу – Уметнички вез у Србији 1804–1904 (1995), 
Мода у Београду 1918–1941 (2000) и Пиротски ћилими  
(2001) које су се реализовале у Музеју. Њен рад посебно је 
био запажен на изложби Уметнички вез у Србији 
1804–1904. Наиме, крунидбени плашт краља Петра Првог 
Карађорђевића, заузимао је централно место као предмет 
од изузетног културно-историјског значаја. Плашт је био 
у веома лошем стању и представљао је прави испит за 
њено конзерваторско умеће. Многи би поклекли пред 
тежином тог задатка, али не и Дубравка. У томе је и била 
тајна њене конзерваторске уметности. 

Дубравкина снажно изражена уметничка ли-
чност у потпуности је обележила њен живот, како профе-
сионалну тако и ону животну, људску димензију,  
Дубравка – уметник била је идентична са Дубравком – 
човеком; између уметности и живота није, код ње, стајао 
ни зарез ни цртица. Дубравка је ту стављала знак једна-
кости. Памтићемо њену посебну доброту и несебичност 
коју је нештедимице поклањала свима око себе а њен рад 
ће у Музеју увек остати уважаван.

ДУБРАВКА БИЈЕЛИЋ
(1960–2008)

In memoriam



Издавач
Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18, Београд
info@mpu.rs
www.mpu.rs 

Главни и одговорни уредник
Иванка Зорић

Уредник броја
Љиљана Милетић-Абрамовић

Уређивачки одбор
Предраг Драгојевић, Иванка Зорић, 
Милица Јанковић, Милица Крижанац, 
Љиљана Милетић-Абрамовић, 
Јадранка Проловић,
Мирјана Ротер-Благојевић

Секретари редакције
Андријана Ристић
Јелена Ћеранић

Лектор и коректор
Милена Марковић

Превод
Малена Стојчев
Биљана Куколеча

Графичко обликовање
Драгана Лацмановић

Технички уредник
Душан Ткаченко

Штампа
Графипроф, Београд 2009.

Тираж
500

YU ISSN  0522-8328

Publisher
Museum of Applied Art 
Vuka Karadžića 18, Belgrade
info@mpu.rs
www.mpu.rs

Editor in Chief
Ivanka Zorić

Editor
Ljiljana Miletić-Abramović

Editorial Board
Predrag Dragojević, Ivanka Zorić, 
Milica Janković, Milica Križanac, 
Ljiljana Miletić-Abramović, 
Jadranka Prolović,
Mirjana Roter-Blagojević

Editorial Assistants
Andrijana Ristić
Jelena Ćeranić

Language Editor / Proofreading
Milena Marković

Translation
Malena Stojčev
Biljana Kukoleča

Graphic Design
Dragana Lacmanović

Technical Editor
Dušan Tkačenko

Print
Grafiprof, Belgrade 2009

Circulation
500 copies

YU ISSN  0522-8328

ЗБОРНИК
НОВА СЕРИЈА 04/05
2008/2009

JOURNAL
NEW  SERIES  04/05
2008/2009

The printing of the Journal  was supported 
by the Ministry of Culture of the 
Republic of Serbia

Штампање Зборника омогућило је
Министарство културе 
Републике Србије 



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

7.05(082)

      ЗБОРНИК / Музеј примењене уметности =
Journal / Museum of Applied Art ; главни и 
одговорни уредник Иванка Зорић.  1955, књ.
1-1984/1985, књ. 28/29 ; н.с. , 2005 , бр. 1
     . Београд (Вука Караџића 18) : Музеј
примењене уметности, 1955 1985 ; 2005
(Београд : Гграфипроф).  29 cm

Годишње
ISSN 0522-8328 = Зборник  Музеј примењене
уметности
COBISS.SR-ID 16567042

–
–

–
– –

–

–


	01
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

	02
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	03
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	04
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	05
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

	06
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	07
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	08
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	09
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	09a
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	10
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

	11
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

	12
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	13
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	14
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

	15
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	16
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19


