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БРЕНД МАРУШКА

Бренд је основан 2008. године када се визија остварила. 
Визија створена из љубави и страсти према уметности, уметности 
стварања јединствених ремек-дела на најквалитетнијим 
материјалима. Уметности стварања ручно рђених, свилених, 
марама и кравата. Бренд Марушка је произвођач луксузних 
производа у Србији. Константно је рангиран као највреднији 
српски бренд у области луксузних корпоративних поклона. 
Колекције бренда су јединствене, аутентичне, прелепе, 
ванвременске, елегантне, атрактивне, спектакуларне, 
узбудљиве, магичне... једном речју, јединствене као и Ви. 

Кроз 20 година развоја као породична фирма, креирали 
смо бренд препознатљив по јединственим производима 
од свиле Јединствене и ретке, али препознатљиве 
колекције препознате су у срцима пословних дама и 
господе као савршен луксузни корпоративни поклон.

Бренд Марушка је породична фирма која је вођена 
кретивном идејом да кроз уметност можемо стварати 
јединствене производе од луксузних материјала. Наш 
препознатљив стил пословне елеганције, модних детаља 
који импресионирају и елитни програм корпоративних 
поклона награђени су бројним и престижним наградама 
и признањима. Поврх свега, највише смо поносни на 
успешне сарадње  и задовољне клијенте из највећих 
српских и светских компанија, што нас је позиционирало 
као лидера у производњи премијум корпоративних поклона.

BRAND MARUŠKA

The brand was founded in 2008 when a vision came 
true. A vision made from love and passion for art, the 
art of creating one of the kind masterpieces on the 
best quality materials. The art of creating hand made 
silk scarfs and ties. Brand Maruška, is a Serbian 
luxury goods manufacturer. It has been consistently ranked 
as the Serbian most valuable brand in terms of luxu-
ry business gifts. Brand collections are unique, authen-
tic, beautiful, timeless, elegant, attractive, spectacu-
lar, exciting, magical... in one word as unique as you are.  

Through 20 years of development as a family company, 
we have created a brand that is recognizable by unique 
silk products. Unique and rare, but recognizable collec-
tions made through the hearts of the business wom-
enswear and menswear as a luxury corporate gift.

Brand Maruška is a family company who is driven by 
a creative idea that through art we can create unique 
products from luxurious materials. Our recognizable 
style of business elegance, fashionable details that impres-
sand the elite corporative gift program has been award-
ed with numerous of prestigious awards and recognitions. 
Above all, we are most proud of successful cooperation 
and satisfied clients from the largest serbi-
an and world companies, which has positioned us as 
a leader in the production of premium quality gifts.
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РУЧНА ИЗРАДА

Процес стварања производа дефинисан његовим 
савршенством и квалитетом је процес коме тежимо. 
Процес прецизности и традиције израде, пажљиво 
састављени и ручно израђени од стране наших стручњака. 
Производи су направљени на хармоничан начин страсти, 
ума и душе, израђени вештим рукама, што их чини 
непогрешиво препознатљиом рефлекцијом бренда.

Свака наша марама направљена је од најфиније италијанске 
свиле. Мекани додир свиле оставиће пријатан осећај 
нежности, док ће вас свака нијанса боје подсећати на 
драгу особу која вам је омогућила то уживање. Због тога 
смо изабрали најквалитетније материјале који ће вам 
омогућити да осетите софистицираност и стил који се осећа 
у сваком одсјају свилених влакана. Осетите додир нежности 
са сваким производом који садржи потпис Марушка. Sja-
jni izgled svile omogućava da marama reflektuje svetlost 
pod različitim uglovima, stvarajući raznovrsne efekte i boje.

Лимитирани, јединствени производи осмишљени за Ваше 
уживање, тако да Вам може допринети магичан осећај 
нежности, сећања и задовољства који се осети у свакој нијанси 
боје што им даје аутентичан осећај ретке лепоте и љубави.

HAND-MADE PRODUCTION

The process of creating a product defined by its perfec-
tion and quality is the process that we strive for. The pro-
cess of precision and tradition of craftsmanship, meticulously 
crafted and handstitched all done by our skillful ex-
perts. Products are made in a harmonious way of pas-
sion, mind and soul, done by skillful hands, wich makes 
it unmistakably distinguished reflection of the brand.

Each of our scarves is made from the finest Italian silk. 
A soft touch of silk will leave a pleasant feeling of gentle-
ness, while each shade of color will remind you of the dear 
person who enabled you to enjoy it. That's why we have cho-
sen the highest quality materials to help you feel the so-
phistication and style that is felt in every silk fiber reflection. 
Feel the touch of gentleness with every product that 
is signed by Maruska. The shimmering appearance of 
silk allows the scarf to reflect incoming light at differ-
ent angles, thus producing different effects and colors.

Limited, one of a kind products made for your enjoy-
ment so it can bring you the magical feeling of tender-
ness, memory and satisfaction, felt in every shade of color 
that gives it an authentic feeling of rare beauty and love.
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Alexander II 
Karađorđević

Crown Prince of Yugoslavia

Katherine 
Karađorđević

Crown Princess of Yugoslavia

Elizabeth II
Alexandra Mary

Queen of the United Kingdom

Charles Philip 
Arthur George
Prince of Wales

Camilla 
Rosemary Shand
 Duchess of Cornwall

Maria 
Gabriella

Daughter of Italy's last king

Vladimir
Vladimirovich Putin

President of Russia

Xi Jinping
President of the 

People’s Republic of China

Ram Nath 
Kovind

President of India

Michelle LaVaughn 
Robinson Obama

Former First Lady of the US

Emine 
Erdoğan

First Lady of Turkey

Sergey 
Viktorovich Lavrov

Minister of Foreign Affairs of Russia

Dmitry Anatolyevich 
Medvedev

Prime Minister of Russia

Sebastian 
Kurz

Chancellor of Austria

Angela 
Dorothea Merkel

Chancellor of Germany

Aleksandar Vasiljevich 
Chepurin

Former Ambassador of Russia in Serbia

Novak Đoković
No. 1 tennis player

in the world

Vlade Divac
Celebrated former 

Serbian basketball player

Vanja Udovičić
Minister of Youth 

 and Sports of Serbia

Željko Obradović
Basketball head coach 

of Fenerbahçe

Božidar Maljković
President of the Olympic 

Committee of Serbia

Thomas Bach
President of the International 

Olympic Committee

Taleb Rifai
Former Secretary-General of the 

UN World Tourism Organization

Pertti Ikonen
Former Ambassador of 

Finland in Serbia12 13
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КАКО ПОРУЧИТИ

Сваки од производа из каталога уметност и мода је 
израђен на основу фотографије уметничгог дела из неке од 
институција историјског значаја. На основу тога производе 
можете поручивати на основу назива уметничког дела или 
јединствене шифре коју он садржи. Производи се штампају на 
специјализованој, дигиталној,  машини за  за штампу на свили. 
Расположиве у 3 врсте свиле твил, сатен и етамине.  Производи 
су расположиви у варијацији димензија које су означене ispod.

Први пример поруџбине
NJKV-SHHH-01 - Ешарпа Твил 180x30

Други пример поруџбине
Краљевски двор - Соба Шапата I - Ешарпа Твил 180x30

ВРСТЕ СВИЛЕ

100% Твил свила 
непрозирна полуматирана свила са финим дијагоналним 
пругама које чине праву текстуру за елегантне и важне догађаје. 

100% Сатен свила
непрозирна глатка свила чувена по сјајној површини глаткој 
као стакло, боје нанесене на овој свили су пуног интезитета.
 
100% Етамине свила
деликатна, прозирна свила ткана од глатких предива, нежног 
додира за снажну  летњу моду, погодна за тропске дане.

РАСПОЛОЖИВЕ ДИМЕНЗИЈЕ

Ешарпе · 123x20 · 150x25 · 180x30 · 245x41 цм
Мараме · 45x45 · 65x65 · 90x90 · 135x135 цм
Твилион · 90x5 · 140x15 · 185x20 цм
Твилy · 90x5 цм

КАКО ПОРУЧИТИ

Each of the products from the catalog of art and fashion is 
made on the basis of a photograph of a work of art from 
one of the institutions of historical significance. Based on 
that, you can order products based on the name of the work 
of art or the unique code that it contains. The products are 
printed on a specialized, digital, silk printing machine. Avail-
able in 3 types of silk twill, satin and etamine. The products 
are available in a variation of the dimensions marked below.

The first example of an order
NJKV-SHHH-01 - Scarf Twill 180x30

The second example of an order
The Royal Palace - Room of whispers I - Scarf Тwill 180x30

TYPES OF SILK

100% Twill silk 
non-translucent semi-matt silk with fine  diagonal stripes 
that make the right texture for elegant and important events

100% Satin silk
non-transparent smooth silk famous by glossy surface smooth 
as glass, the colors applied on this silk are of full intensity
 
100% Etamine silk
delicate, translucent silk woven from smooth yarns, a delicate 
touch for strong summer fashion, suitable for tropical days.

AVAILABLE DIMENSIONS

Scarf · 123x20 · 150x25 · 180x30 · 245x41 cm
Scarf · 45x45 · 65x65 · 90x90 · 135x135 cm
Twillion · 90x5 · 140x15 · 185x20 cm
Twilly · 90x5 cm
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КРАЉЕВСКИ ДВОР

Краљевски двор налази се са Белим двором у оквиру 
дворског комплекса на највишем брежуљку Дедиња. 
Краљевски двор саграђен је личним средствима краља 
Александра I Карађорђевића. Градња је започета 1924. 
године а завршена 1929. године. Сама зграда двора 
је грађена у српско-византијском стилу, а фасада је 
обложена белим брачким мермером. У оквиру дворског 
комплекса, непосредно поред Краљевог двора, налази се 
Краљевска капела Светог апостола Андреја Првозваног, 
која је са Краљевим двором повезана колонадом.
Највећи део посла на уређењу краљевске виле представљала 
је израда нацрта и осмишљавање подземних салона на чему 
се радило од марта до новембра 1929. године.  Сутерен 
Краљевског Двора представља уистину најнеобичнији део 
палате где се налазе просторије које су биле замишљенe 
као најинтимније просторије Краљевске породице.
Ту се налази тзв. „Соба шапата“, дворана Душанове женидбе 
на чијој су таваници осликани мотиви из ове народне песме, 
мали салон као и дворана за пројекције.  Својим стилом 
ове просторије, више но било који део Краљевског Двора, 
одају утицај руских градитеља, што не чуди када се има у 
виду да је Краљ Александар управо на овом месту допустио 
својим руским архитектама да се слободно изразе и обликују 
простор по својим естетским мерилима и начелима.

THE ROYAL PALACE

The Royal Palace, along with the White Palace, is part of the 
Royal Complex on the highest point on the Dedinje hill. The Royal 
Palace was build with the private funds of HM King Alexanxer I 
of Yugoslavia  The works began in 1924 and finished in 1929. 
The architecture of the building was inspired by the serbo-byz-
antine style and the façade was covered with white marble 
from the island Brač, Croatia. Also part of the Royal Complex, 
just next to the Royal Palace, is the Royal Chapel of St. Andrew 
the Apostle which is connected to the Palace with a collonade.
The most demanding part of the construction work of the Roy-
al home was the planning of the subterranian salons which 
lasted from March until November of 1929. The basement of 
the Royal Palace is the most peculiar part of the palace where 
the most intimate rooms of the Royal Family are located.
There is the famous “Room of Whispers”, salon of Emper-
or Dušan’s wedding which has frescoes inspired from this 
national epic, the small salon and the hall for film projec-
tions. These rooms, more than any other from the palace, 
reveal the artistic style of the Russian builders which makes 
sense considerring King Alexander gave them freedom to ful-
ly express themselves exaclty in this space of his home.
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Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion
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Соба шапата I

Просторија позната због могућности звучне 
изолованости  под именом „Соба шапата“, 
инспирисана је Шехерезадом Николаја Римског 
Корсакова. У Соби Шапата Краљ Александар је 
држао најинтимније састанке па је по томе и 
добила намену и у њој је уграђена фонтана која 
је служила као покриће разговору. Наиме, сам 
жубор воде онемогућавао је  да се са стране 
чује шта је Краљ причао у салону приликом 
састанака. Tзв. Бахчисарајска фонтана која 
је настала по нацрту Краснова који је мотив 
за ово постројење нашао на јужном Криму, 
где је стекао богато архитектонско искуство 
радећи на рестаурацији Бехчисарајског хана. 
На врху, фланкиран с две вазе у рељефу, 
налази се усклесан ћирилични натпис: 
„Ток ми је живот вечне младости, а жубор 
песма чисте радости. Ко ток ми пије – тај 
и младује, ко жубор слуша – тај се радује.“

Room of whispers I

A room famous for it’s sound isolation which has 
a name “Room of Whispers” was inspired by the 
Scheherazade by Nikolai Rimsky-Korsakov. In this 
room King Alexander held his most confidential 
meetings which became it’s main purpouse so 
a fountain was build here. The sound from this 
fountain was loud enough to make discussions 
unhearable. This so called “Bakshchysarai foun-
tain” which was designed by Krasnov was inspired 
by his work in southern Crimea where he was in-
volved in the restoration of the Bakshchysarai pal-
ace. At the top of the fountain, surrounded by two 
vazes in relief, is an inscription in cyrillic: “My flow 
is the life of eternal youth, and my purl a song of 
pure bliss. He who drinks my flow – foreveri is he 
youthful; he who listens to my purl – he is joyous.”

шифра производа · product code
NJKV-SHHH-01

шифра производа · product code
NJKV-SHHH-02

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Соба шапата II

Просторија позната због могућности звучне 
изолованости  под именом „Соба шапата“, 
инспирисана је Шехерезадом Николаја Римског 
Корсакова. У Соби Шапата Краљ Александар је 
држао најинтимније састанке па је по томе и 
добила намену и у њој је уграђена фонтана која 
је служила као покриће разговору. Наиме, сам 
жубор воде онемогућавао је  да се са стране 
чује шта је Краљ причао у салону приликом 
састанака. Tзв. Бахчисарајска фонтана која 
је настала по нацрту Краснова који је мотив 
за ово постројење нашао на јужном Криму, 
где је стекао богато архитектонско искуство 
радећи на рестаурацији Бехчисарајског хана. 
На врху, фланкиран с две вазе у рељефу, 
налази се усклесан ћирилични натпис: 
„Ток ми је живот вечне младости, а жубор 
песма чисте радости. Ко ток ми пије – тај 
и младује, ко жубор слуша – тај се радује.“

Room of whispers II

A room famous for it’s sound isolation which has 
a name “Room of Whispers” was inspired by the 
Scheherazade by Nikolai Rimsky-Korsakov. In this 
room King Alexander held his most confidential 
meetings which became it’s main purpouse so 
a fountain was build here. The sound from this 
fountain was loud enough to make discussions 
unhearable. This so called “Bakshchysarai foun-
tain” which was designed by Krasnov was inspired 
by his work in southern Crimea where he was in-
volved in the restoration of the Bakshchysarai pal-
ace. At the top of the fountain, surrounded by two 
vazes in relief, is an inscription in cyrillic: “My flow 
is the life of eternal youth, and my purl a song of 
pure bliss. He who drinks my flow – foreveri is he 
youthful; he who listens to my purl – he is joyous.”
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Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf
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Централни салон I

Део декорације свода централног салона 
сутерена Краљевског двора. Директан узор 
за декорацију овог салона била је престона 
дворана Ивана Грозног у Теремном довору 
Московског Кремља. Целокупне планове и 
скице за камену декорацију отвора и сликану 
декорацију зидова у сутерену Краљевског 
двора урадио је архитекта Никола Краснов, 
који је био заљубљеник у историју и третирао 
је цео овај простор као својеврсни омаж својој 
првобитној домовини, уневши елементе који 
сведоче о његовом животу и раду у Русији из 
које је морао да побегне након Револуције. 
Тако се у централној просторији осећа 
снажан, готово дослован цитат престоне 
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела 
Кремља. Евидентни су  трагови руско-кримске 
историје и архитектуре. Зидна декорација у 
којој преовлађују флорални и животињски 
мотиви у деловима приповеда руску бајку о 
Жар птици, симболу препорода и вечности.

Central Salon I

Part of the decoration of the vault of the central 
salon of the Royal Palace basement. The direct 
inspiration for this salon was the throne room 
of Ivan the Terrible in the Moscow Kremlin. The 
whole project, including the design of stone and 
fresco decorations od the walls, was lead by the 
architect Nikolaj Krasnov who was passionately 
interested in history and who treated the whole 
basement as his homage to his homeland by in-
cluding elements which are a testiment to his life 
and work in Russia from which he had to flea 
after the Revolution. In the central salon of the 
basemnt is almost an exact copy of the throme 
room of Ivan the Terrible, the oldest part of the 
Kremlin. Traces of russo-kriman history and ar-
chitecture are very evident. The wall decorations, 
where floral and faunal motifs are most prom-
inent, in part reveal the tale of the story of the 
Firebird, a symbol of resuraction and immortality.

шифра производа · product code
NJKV-CENS-03

шифра производа · product code
NJKV-CENS-04
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Централни салон II

Део декорације свода централног салона 
сутерена Краљевског двора. Директан узор 
за декорацију овог салона била је престона 
дворана Ивана Грозног у Теремном довору 
Московског Кремља. Целокупне планове и 
скице за камену декорацију отвора и сликану 
декорацију зидова у сутерену Краљевског 
двора урадио је архитекта Никола Краснов, 
који је био заљубљеник у историју и третирао 
је цео овај простор као својеврсни омаж својој 
првобитној домовини, уневши елементе који 
сведоче о његовом животу и раду у Русији из 
које је морао да побегне након Револуције. 
Тако се у централној просторији осећа 
снажан, готово дослован цитат престоне 
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела 
Кремља. Евидентни су  трагови руско-кримске 
историје и архитектуре. Зидна декорација у 
којој преовлађују флорални и животињски 
мотиви у деловима приповеда руску бајку о 
Жар птици, симболу препорода и вечности.

Central Salon II

Part of the decoration of the vault of the central 
salon of the Royal Palace basement. The direct 
inspiration for this salon was the throne room 
of Ivan the Terrible in the Moscow Kremlin. The 
whole project, including the design of stone and 
fresco decorations od the walls, was lead by the 
architect Nikolaj Krasnov who was passionately 
interested in history and who treated the whole 
basement as his homage to his homeland by in-
cluding elements which are a testiment to his life 
and work in Russia from which he had to flea 
after the Revolution. In the central salon of the 
basemnt is almost an exact copy of the throme 
room of Ivan the Terrible, the oldest part of the 
Kremlin. Traces of russo-kriman history and ar-
chitecture are very evident. The wall decorations, 
where floral and faunal motifs are most prom-
inent, in part reveal the tale of the story of the 
Firebird, a symbol of resuraction and immortality.
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Вински салон

Део декорације свода винског подрума, која 
кроз фигуралне мотиве уклопљене у флоралну 
декорацију прича, овај пут српску причу 
о „Женидби цара Душана”  чије се сцене, 
досетљиво укомпоноване у осликане картуше, 
нижу у горњим партијама зидова и на сводовима.
„Женидба цара Душана“ није случајно узетa 
као мотив. Цара Душана сматрамо за једног 
од најмоћнијих владара Средњег века, и 
несумњиво је да су хтели да направе паралелу 
између њега и Краља Александра као једног 
од најутицајнијих владара свог времена.

Vine salon

Part of the decoration form the wine cellar which, 
through figural and floral motifs,  tells a tale of 
the “Wedding of Emperor Dušan”. The scenes 
painted on the ceiling of this salon were incor-
porated with the vents which were painted over.
“The Wedding of Emperor Dušan” was not picked 
as the main motif of this room by accident – 
Emperor Dušan was considerred the mightiest 
Serbian ruler of the Middle ages and a parallel 
was made between him and King Alexander as 
one of the most influential rulers of his time.

шифра производа · product code
NJKV-VINS-05

шифра производа · product code
NJKV-KFES-06
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Kафе салон

Стилизовани делови декорације сутерена 
Краљевског двора. Целокупне планове и 
скице за камену декорацију отвора и сликану 
декорацију зидова у сутерену Краљевског 
двора урадио је архитекта Никола Краснов, 
који је био заљубљеник у историју и третирао 
је цео овај простор као својеврсни омаж својој 
првобитној домовини, уневши елементе који 
сведоче о његовом животу и раду у Русији из 
које је морао да побегне након Револуције. 
Тако се у централној просторији осећа 
снажан, готово дослован цитат престоне 
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела 
Кремља. Евидентни су  трагови руско-кримске 
историје и архитектуре. Зидна декорација у 
којој преовлађују флорални и животињски 
мотиви у деловима приповеда руску бајку о 
Жар птици, симболу препорода и вечности.

Coffee salon

Stylistic parts of the decoration of the Royal Palce 
basement. The whole project, including the design 
of stone and fresco decorations od the walls, was 
lead by the architect Nikolaj Krasnov who was 
passionately interested in history and who treated 
the whole basement as his homage to his home-
land by including elements which are a testiment 
to his life and work in Russia from which he had 
to flea after the Revolution. In the central salon 
of the basemnt is almost an exact copy of the 
throme room of Ivan the Terrible, the oldest part 
of the Kremlin. Traces of russo-kriman history and 
architecture are very evident. The wall decorations, 
where floral and faunal motifs are most prom-
inent, in part reveal the tale of the story of the 
Firebird, a symbol of resuraction and immortality.
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Биоскопска сала I

Део декорације једне од најприватнијих дворана 
Краља Александра - биоскопске дворане у 
сутерену Краљевског двора. Први приватни 
биоскоп на Балкану а вероватно и шире је управо 
у сутурену Краљевског двора. Поред биоскопских 
пројекција, а ту је било и дечије позориште у ком 
је играо краљ Петар II са својим вршњацима.
Декорација биоскопске сале нема директног 
узора, али је за оно време имала веома 
модеран концепт који је имао за циљ да 
код гледалаца пробуди машту путовањем 
кроз имагинарне светове филма.

Cinema salon I

Part of the decoration of one of the most private 
salons of King Alexander – the cinema in the base-
ment of the Royal Palace which was the fist pri-
vate cinema in the Balkans (and probably beyond). 
Along with film projections this space was used 
as a theatre where King Peter II played with his 
peers. The decoration for the cinema hall does not 
have a direct inspiration but it was very modern 
for it’s time. The décor was supposed to light up 
the immagination and evoke travels through im-
maginary worlds of film. What is special about 
these rooms in the basement is that each of them 
are paintied in different colors and with motifs.

шифра производа · product code
NJKV-BISS-07

шифра производа · product code
NJKV-BISS-08
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Биоскопска сала II

Део декорације једне од најприватнијих дворана 
Краља Александра - биоскопске дворане у 
сутерену Краљевског двора. Први приватни 
биоскоп на Балкану а вероватно и шире је управо 
у сутурену Краљевског двора. Поред биоскопских 
пројекција, а ту је било и дечије позориште у ком 
је играо краљ Петар II са својим вршњацима.
Декорација биоскопске сале нема директног 
узора, али је за оно време имала веома 
модеран концепт који је имао за циљ да 
код гледалаца пробуди машту путовањем 
кроз имагинарне светове филма.

Cinema salon II

Part of the decoration of one of the most private 
salons of King Alexander – the cinema in the base-
ment of the Royal Palace which was the fist pri-
vate cinema in the Balkans (and probably beyond). 
Along with film projections this space was used as 
a theatre where King Peter II played with his peers. 
The decoration for the cinema hall does not 
have a direct inspiration but it was very mod-
ern for it’s time. The décor was supposed to 
light up the immagination and evoke trav-
els through immaginary worlds of film. 
What is special about these rooms in the 
basement is that each of them are pain-
tied in different colors and with motifs.
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Kаменa декорација

Део камене декорације једног од отвора у 
сутерену Краљевског двора, која представља 
обједињујуће везивно ткиво међу свим 
просторијама сутерена, извела је радионица 
искусног клесара Ђузепеа Грасија. Целокупне 
планове и скице за камену декорацију отвора 
и сликану декорацију зидова у сутерену 
Краљевског двора урадио је архитекта Никола 
Краснов, који је био заљубљеник у историју и 
третирао је цео овај простор као својеврсни 
омаж својој првобитној домовини, уневши 
елементе који сведоче о његовом животу и 
раду у Русији из које је морао да побегне након 
Револуције. Тако се у централној просторији 
осећа снажан, готово дослован цитат престоне 
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела 
Кремља. Евидентни су  трагови руско-кримске 
историје и архитектуре. Зидна декорација у 
којој преовлађују флорални и животињски 
мотиви у деловима приповеда руску бајку о 
Жар птици, симболу препорода и вечности.

Stone decoration

Part of the stone decoration of one of the open-
ings in the basement of the Royal Palace which 
is the connectiong tissue between all the rooms 
and which was done by the workshop of the in-
fluential sculptor Giuseppe Grassi. The whole 
project, including the design of stone and fres-
co decorations od the walls, was lead by the ar-
chitect Nikolaj Krasnov who was passionately 
interested in history and who treated the whole 
basement as his homage to his homeland by in-
cluding elements which are a testiment to his life 
and work in Russia from which he had to flea 
after the Revolution. In the central salon of the 
basemnt is almost an exact copy of the throme 
room of Ivan the Terrible, the oldest part of the 
Kremlin. Traces of russo-kriman history and ar-
chitecture are very evident. The wall decorations, 
where floral and faunal motifs are most prom-
inent, in part reveal the tale of the story of the 
Firebird, a symbol of resuraction and immortality.

шифра производа · product code
NJKV-KAMD-09

шифра производа · product code
NJKV-METD-10
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Метална декорација

Занимљиво је да је двор за своје време био 
веома модеран. 1929. када је довршен имао 
је своје сопствено грејање па чак и свој извор 
електричне енергије, није зависио од градске 
мреже. Целокупне планове и скице за камену 
декорацију отвора и сликану декорацију зидова 
у сутерену Краљевског двора урадио је архитекта 
Никола Краснов, који је био заљубљеник у 
историју и третирао је цео овај простор као 
својеврсни омаж својој првобитној домовини, 
уневши елементе који сведоче о његовом животу 
и раду у Русији из које је морао да побегне након 
Револуције. Тако се у централној просторији 
осећа снажан, готово дослован цитат престоне 
дворане Ивана Грозног, најстаријег дела 
Кремља. Евидентни су  трагови руско-кримске 
историје и архитектуре. Зидна декорација у 
којој преовлађују флорални и животињски 
мотиви у деловима приповеда руску бајку о 
Жар птици, симболу препорода и вечности.

Metal decoration

It’s interesting that the Palace was a very modern 
building for it’s time. In 1929 when the Palace was 
finished it had it’s own heating source and it’s own 
electrical supply which wasn’t dependant on the 
city infrastructure. The whole project, including 
the design of stone and fresco decorations od the 
walls, was lead by the architect Nikolaj Krasnov 
who was passionately interested in history and who 
treated the whole basement as his homage to his 
homeland by including elements which are a testi-
ment to his life and work in Russia from which he 
had to flea after the Revolution. In the central sa-
lon of the basemnt is almost an exact copy of the 
throme room of Ivan the Terrible, the oldest part 
of the Kremlin. Traces of russo-kriman history and 
architecture are very evident. The wall decorations, 
where floral and faunal motifs are most prom-
inent, in part reveal the tale of the story of the 
Firebird, a symbol of resuraction and immortality.
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СВЕЧАНА ДВОРАНА КРУШЕВЦА

Готово је невероватно да се у једном тешком тренутку који 
није обећавао ништа добро ни Србији нити српском народу, 
тренутку који је наговештавао апатију, један град какав 
је Крушевац, осмели и премости све поноре који су нас 
раздвајали од наше прошлости и једну овековечи и претвори 
у храм уметности посвећен последњем сјају средњовековне 
Србије и великој агонији византијске дховности. Зидни 
Мозаици. На зидовима свечане дворане Крушевца смештено 
је дванаест мозаика. Захваљујући стваралачкој искрености и 
истинитости емоција, ликови ових мозаика мотре на нас као 
неми чувари прошлости, блистају неком рајском светлошћу 
и плове кроз бескрај као од Бога даровани. На мозаицима 
доминирају ликови мушкараца попут фресака великих 
анђела. Довољно је крочити у Свечану дворану крушевачку 
и пажљиво прегледати ликове кнеза Лазара и његовог сина 
Стефана, Расинског песника, Милице и Јефемије, или неке 
друге, смештене на вертикалним површинама зидова, затим 
ликове Мурата, Бајазита Милоша Обилића, Косанчић Ивана и 
Топлице Милана, старог Југ Бограда, или браће Мусића и Вука 
Бранковића, смештене у видини лунета, погледати квалитет 
ритма и склада па схватити да је маштом и осећаношћу све 
сложено у једну садржајну целину у којој је приказан период 
српске историје од Маричке битке (26. септембра 1371), до 
пада Смедерева (20. јуна 1459 године). Зидни мозаици су 
димензија 287џ137 цм, и изведени су током 1970-71. године.

MOSAIC HALL OF KRUSEVAC

It is almost incredible that in a hard moment which promised 
nothing good neither to Serbia nor to Serbian nation, in the 
moment which announced an apathy, a city like Krusevac dared 
to bridge aU the abysses separating us from our past and to im-
mortalize one of its haUs turning it into the temple of art ded-
icated to the last glitter of medieval Serbia and great agony of 
Byzantium spirituality. Wall Mosaics. There are twelve mosaics 
on the walls of Mosaic Hall of Krusevac. Thanks to the truthful-
ness of emotions and creative sincerity, the characters of these 
mosaics watching on us as silent keepers of the past. They glitter 
with some paradise light and they float through infinity like they 
are gift from God himself. Male figures dominate on the mosaics 
like frescoes of great angels. It is enough to step into Krusevac 
Mosaic Hall and look carefully at the image of Prince Lazar and 
his son Stefan, The Rasina Poet, Milica andjefimija, or someone 
else that are on the vertical area of the wall, then figures of Mu-
rat, Bayezid, Milos Obilic, Kosancic Ivan and Toplica Milan, elderly 
Jug Bogdan or the Music Brothers and Vuk Brankovic, situated 
in the line with lunettes. It is enough to look at the quality of 
rhythm and harmony to understand that, with imagination and 
sensidvity, all that fitted into a entirety illustrating the period of 
Serbian history from the Batde on the Marica (Sept. 26,1371) 
to the faU of Smederevo (June 20, 1459). The wall mosaic di-
mensions are 287 x 137 cm. They are made during 1970-71.
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ИСТОРИОГРАФ

Мушка фигура типолошки поседује опште 
физичке облике па тако представља све знане 
и незнане историографе. Фигура, у лебдећем 
положају, исписује и изрезује своје знаке, упркос 
свим препрекама, тешкоћама и непоновљним 
условима; записује истину потребну 
поколењима. У линији напетог лука према 
левој страни, забележен је главни покрет. Ако 
се пажљивије загледа запазиће се дискретно 
забележе понеки поновљени детаљ његове 
прилике. Тако, он има и трећу ногу; испод левог 
ока појављује се још једно, а поред главе која 
као да гледа у нас, забележен је и њен профил. 
Једва видно је тлоцрт Раванице послужио као 
основа тематскопсихолошке и функционалне 
конструкције форме, сачињене од топлих жутих 
кадмиума и хладних цитрона и остали тонски 
приближених вредности, које су подређене 
утиску фосфорецентног визуелног кретања 
попут праха кроз који продиру сунчеви зраци. 

HISTORIOGRAPHER 

A male figure typologically has general physi-
cal forms and presents all known and unknown 
historiographers. The figure, in a floating posi-
tion, writes and carves his signs in spite of all 
obstacles, difficuldes and troubled circumstances. 
It writes down the truth, which is necessary to 
generations. In the line of upright arc to the left 
side the main movement is recorded. If we look 
more carefully, we can nodce some repeated de-
tails of this figure which are discreetly recorded. 
So, he has the third leg; down by the left eye 
there is another one, and next to a head look-
ing at us, there is a profile. Barely visible Ravan-
ica ground plan is used as a basis of thematic 
and psychological and functional structure of the 
form that is made of warm yellow cadmiums, 
cold citrons and other ones that have almost the 
same tone value. That are subordinated to im-
pression of phosphorescent visual motion like 
powder through which the sun's rays penetrate.

шифра производа · product code
SDKS-ISTO-01

шифра производа · product code
SDKS-KOSO-02

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

КОСОВО

У златном кругу налазе се узнемирене птице. 
Цело поље ван круга је у  цветовима црвених 
боја на белој основи. Цветови означавају пале 
ратнике. Изнад и испод круга налазе се црни 
и бели квадрат - обележје супротности. На 
црном је јатаган - знак турског освајача, а на 
белом српски мач - знак усправности и отпора.

KOSOVO 

Disturbed birds are in a golden ring. The whole field 
out of the circle is in red flowers on a white founda-
tion. The flowers signify fallen warriors. Above and 
under the circle there arc black and white square-
symbol of the contrast. Jataghan, the sign of Turk-
ish invaders is on the black. Serbian sword-the sign 
of uprightness and resistance is on the white one.
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КНЕЗ ЛАЗАР

После распада царства и смрти цара Уроша 1371. 
године постаје господар северних области српске 
државе са седиштем у Крушевцу. Предводник 
је Срба у борби против Турака. КОд ове фигуре 
Србиновић је обезбедио Лазарев духовни лик. 
Кроз избегавање његовог физичког статуса и 
тзв. "чињеница", приближавајући се његовом 
карактеру. Лазар је постављен статично, тешко и 
кабасто и то је генерални изглед његове прилике. 
Међутим, периферије горњег дела су немирне и 
разуђене; унутар његовог попрсја крећу се четири 
главна ритмичка правца који имају за циљ да се 
око посматрача више задржава на горњем делу 
слике уз обављене функције двеју асоцијација: 
прве - која наслуђује снагу и друге - која 
наговештава ратничку одору. Доњи део је црн и 
својом вертикалном масом као д аје стуб - носач 
за Лазарево попрсје. Симболика крина означава 
чистоту Лазаревог морала. Доле при дну са десне 
стране је дискретно видљив грб кнеза Лазара 
(из Хиландара), као атрибут његове власти.

PRINCE LAZAR

After falling of kingdom and after the death of 
Tsar Uros in 1371 he became the ruler of the 
northern area of Serbian state with a capital in 
Krusevac Heled the Serbs in the battle against the 
TurksSrbinovic obtained the spiritual image to 
this character: By avoiding his physical status and 
so-caled facs o he approached his characterLazar 
is positioned statically, heavy and bulky and that 
is generally the appearance of his image. How-
ever, the periphery of the upper part is restless 
and jagged. There are four rhythmic directions 
moving within his torso and their aim is to keep 
an observer eye more on the top having two as-
sociation functions: the first one-which feels the 
strength and the second one-which implie battle 
gown. The bottom is black and its vertical mass 
is like a pillar -a support for Lazat's top Sym-
bolisn of lily signifies purity of Lazars moral. 
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ДРЖАВА

На ружичасто сребрну онову постављено је 
дијагонално ша поје, а на сребрно-сивом 
кругу, који је пандан кругу "Косово" налази се 
грб државе српске - двоглави бели орао. Овим 
обележјем "Државе" са леве и "Косова" са десне 
стране одређена је судбина и личност Лазара. 
Коцка при дну и њена сенка, која се простире 
по површини мозаика, говор о простору и 
времену које нас раздваја и одређује данас.

STATE

On the pink silver base, a diagonal chess field is 
located; Serbian state coat of arms "two-head-
ed white eagle" is on silver-gray circle that is a 
match to Kosovo circle. The faith and character 
of Lazar is determined by these designations 
of state on the lett and Kosovo on the right. A 
cube at the bottom and its shadow stretching 
over the mosaic surface speak about the space 
and time separating us and definingus nowadays.
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РАСИНСКИ ПЕСНИК

То је писац и онај гласник, он добра реч 
која се простире преко целог нашег неба. 
То је онај који говори о светлости, љубави 
и хлебу. Ова свевидећа прилика, што бдије 
и упозорава, је обележје духа који траје, 
који је неуништив и који оплођује духовну 
енергију народа. На доњем делу - земљи, 
постављена је лобања - смрт, затим плодови 
- живот и стара ћириличка слова - знак 
споразумевања и тајне везе. "Расински песник" 
и "Историограф" очигледно су пандани. Они су 
сучељени један наспрам другог; композиције су 
екстатичне, интонације топле и, најзад, обе се 
фигуре пројектују на простору неба лебдећи.

THE RASINA POET

That is the writer and the herald and that good 
word extending all over our sky. That is the one 
who speaks of light, love and bread. This all-see-
ing being, that watches and warns, is the sign of 
everlastıng spirit, indestructible and the one that 
fructifies the people's spiritual energy On the low-
er part, on the ground, there is a skull-death; then, 
fruits-life and old Cyrillic letters-the sign of under-
standing and secret connection. The Rasina Poet 
and histor ographer are obviously pemdants. They 
are facing each another. The compositionsS are ec-
static, the intonation is warm and finally, both fig-
ures are projected onto the sky space and they float.
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ЛАЗАРИЦА

Ватрено оранж и као боја и као количина 
доминира овим мозаиком, који је испреплетан 
шарама боје песка, грудвама белим и плавим, 
што даје осећај виталности и сетне ведрине. Ово 
је Ово је претворено у испреплетану орнаментику 
разних шара, облика птица, стилизованог 
цвета, а што се све налази као уграђено 
у арматуру тлоцрта саме цркве Лазарице. 
Бела и плава птица, симболи трагања за 
неухватљивим циљевима, мимоилазе се у лету. 
При дну се налази детаљ из текста непознатог 
Раваничанина посвећен Лазару: "Лазара 
да похвалим, Боже мој, знања даруј ми!"

LAZARICA CHURCH

Fire orange dominates as the color and as the 
quantity on this mosaic which is interwoven 
with sandy ornaments, white and blue balls so 
all this give a sense of vitality and melanchol-
ic serenit This is into an interwined ornaments 
of various decorations, bird shape, stylized flower 
and all that are built-in armature of layout of the 
Lazarica church itself. White and blue bird, the 
symbols of searching for the uncatchable goals, 
passing cach other in flight. At the bottom, there 
is a detail from the text of an unknown author 
from Ravanica dedicated to Lazar: "To praise 
Lazar, oh, God, give me knowledge to do so!"
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МИЛИЦА И ЈЕФЕМИЈА

Овај мозаик је посвећен двема српским женама, 
дискретним али и чврстим мостовима тог бурног 
и усплахиренг времена. Кнегиња Милица, после 
Косовске битке, активно учествује у политичком 
животу средњовековне Србије. Највероватније, 
око 1393., кнегиња замонашила се као Јевгенија, 
потомсхимонахиња Јевросинија. Проводила је 
последње дане у својој задужбини Љубостиња 
где је умрла нвембра 1405. године. Удовица 
деспота Угљеше, јелена, у монаштву Јефимија, 
постала је позната у српској књижевности 
по трима својим песничким делима високе 
уметничке вредности. Мозаичка композиција је 
строго декоративна и симетрична. Изграђена од 
конституције дуплог прозора цркве Лазарице. На 
мутно-зелену основу постаљена су два квадрата: 
горњи - посвећен Милици, а доњи - Јефемији. У 
међупростору се налази расуто цвеће од ружа, 
ружица незаборавка и различка. Њима у част.

MILICA AND JEFIMIJA

This mosaic is dedicated to two Serbian wome 
discreet but powertul bridges of that tempestu-
ous and flustered time. After the Kosovo Battle, Pri 
cess Milica takes an active part in the political ife 
of medieval Serbia. Probably, in 1393, she became 
a nun Jevgenija and then a schinun Jevrosinia. 
She spent her last days in her foundation Lju-
bostinja Monastery where she died in Nov. 1405. 
Despot Ugljesa widow, Jelena named Jefimija as 
a nun, became famous in Serbian literature for 
her three poems of high artistic quality. Mosaic 
composition is precisely decorative and symmet-
ric. It was built of double windows construction of 
the Lazarica church. Two squares are positioned 
on a dim-green base. The top one is dedicated 
to Milica and the bottom one to Jetinmija. In 
the space between them is scattered flower: ros-
es, forget me-not and cornflower. In their honor.

шифра производа · product code
SDKS-MIJE-07

шифра производа · product code
SDKS-BOSR-08

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

БОГАТСТВО СРБИЈЕ

Композиција се садржи од двадесет квадратних 
поља распоређених око жарко црвеног квадрата, 
који заузима величиу од четири квадратна 
модула. Овај централни велики црвени квадрат 
има визуелно привлачно дејство на остале 
мале квадрате који се на тај начин групишу око 
овога, па се тако композиција не простире и ван 
мозаичког поља, већ се силе враћају црвеном 
језгру - центру. Овај мозаик са уграђеним 
предметима, има за циљ да афирмише висок 
степен материјалне културе Србије и да 
прикаже економску и привредну снагу кнежевог 
и деспотовог периода, снагу која је била јача 
него икада. Тако се на пољима малих квадрата 
смењују, гривне, минђуше, прстење, наруквице, 
са грожђем, јабуком, лозом, пшеницом, дуњом, 
орахом и др. На доњој ивици великог квадрата 
налази се црно-бела прица, која својом 
пластиком и наговештеним реалитетом излази 
из равни мозаичне дводимензионалности. 

WEALTH OF SERBIA

The composition consists of twenty square fields 
arranged around bright red square which oc-
cupies the four square fields. Central large red 
square has a Visually appealing effect on other 
small squares which are grouped around him. So, 
composition does not extend beyond the mosa-
ic but the forces are returning in the red core - 
center. This mosaic with built-in objects, aims to 
promote a high level of material culture of Serbia 
as well as to present an economic and industri-
al power of the Prince and Despot period, force 
that was stronger than ever. On small squares 
filed there are bracelets, earrings, rings, grapes, 
apple, vine, wheat, quince, nut, etc. On the low-
er edge of the large square is black and white 
bird which, with its plastic and implied reality, 
comes out of the plan of the two-dimensionality. 



40 41

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

НЕВЕН

Усред великог плаветнила налази се, мало 
подигнут од геометријског седишта, цвет невен. 
Његов облик распростире се уоколо. Три светле 
траке, можда светлости, прелазе преко плавог 
да би додирнуле цвет. Невен има значење 
нечега што никада неће увенути, а цео симбол 
је посвећен деспоту Стефану. При дну се налази 
детаљ из песме "Слово љубве" у којој основни 
мотив чини део у којем се каже да људска љубав 
превазилази све врлине: "љубав све превасходи".

A MARIGOLD

In the middle of great blue is, a little bit high-
er from the geometric center, a marigold flow-
er. His form is outspread all around. Three light 
bands, perhaps light, crossing over the blue to 
touch the flower. A marigold has a meaning of 
something that will never die and whole symbol 
is dedicate to Despot Stefan. At the bottom, there 
is a detail from the poenm "Slovoljubve" wherein 
the main motive is a part speaking that human 
love overcomes all virtues: "love precedes all".
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ДЕСПОТ СТЕФАН

По  дужини сале, насупрот кнезу Лазару, на 
зеленој и белој основи налази се Срвиновићева 
представа о сину Лазаревом, деспоту Стефану: 
политичару, витезу, књижевнику, последњем и 
најблиставијем. предстванику ритерског доба 
које се њиме и завршава. Наспрам категорички 
тврдог и надасве племенитог духа Лазаревог, 
стоји отмени и филозовски Стефанов дух, 
који се и формом исказује. Ту су и деспотови 
атрибути и симболи који се метафорично 
преплићу: мач, соко-птица, одежда ишарана 
грбом државе, винова лоза и грожђе,крст и 
стилизована шара аутентичног орнамента. И 
овде се јављају кругови и квадрати као облици 
са преносним смислом према апсолутном.

DESPOT STEFAN

Along the Hall and opposite to Prince Lazar, on 
grey and white foundation, there is Srbinovic's 
vision on Lazar's son, Despot Stefan. He is a pol-
itician, a knight, a writer, the last and the most 
glorious representative of the knightly period that 
ends with him. Opposite to categorically hard and, 
above all, very noble spirit of Lazar, is a noble and 
philosophic spirit of Stefan, which is illustrated 
with form. There are Despot's attributes and sym-
bols that are metaphorically interwoven: a sword, 
a falcon, a gown decorated with the state coat of
arms, vine and grapes, a cross, stylized pat-
tern of an authentic ornament. Circles 
and squares appear here like the shapes 
with indirect meaning of an absolute.
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ДИНАР СТЕФАНОВ

На целом зиду - назовимо га зидом "деспота 
Стефана" - скоро су потврђени принципи 
и форме и експликације које се налазе на 
супротном, назовимо га зидом "кнеза Лазара". 
Динар деспота Стефана, преносно и директно 
говори о деспоту као држанику, законодавсу 
и политичару. При дну, са десне стране, стоји 
детаљ текста Константина Философа, који 
говори о Стефановом судству: "Није могао 
прогонити брз спора, нити богат убога, нити је 
моћни узимао пределе ближњих, нити је вађен 
мач силних, нити се крв праведника проливала".

STEFAN'S DINAR

On the whole wall - we can call it "Despot Stefan's 
wall"- almost is confirmed the principle and the 
form and explication which are on the opposite, 
let's call it "The Wall of Prince Lazar'. Despot Ste-
fan's dinar speaks, indirectly and directly, about 
Despot as a diplomat, lawmaker and politician. At 
the bottom on the right is the detail from text of
Constantine the Philosopher, who speaks about 
Stefan's judiciary: A slow one could not chase 
the fast one, nor the rich a poor one, nor the 
powerful could take the land of the close one, 
nor the sword of mighty was taken out, not 
blood of the righteous one could be shed."

шифра производа · product code
SDKS-DISTE-11

шифра производа · product code
SDKS-GRADI-12

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

mo
sa

ic
 h

al
l 

of
 k

ru
še

va
c

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

ГРАДИТЕЉ

Нама леђима окренута, загледана у простор, 
седи људска прилика са гестом леве руке. 
Судећи по нестварној одежди, ова прилика 
припрада свим временима која су текла и која 
теу. Таљудска прилика представља неимара 
и мислиоца и политичара; он је целокупни 
водитељ и конструктор виталних и моралних 
особина српског народа. Он је и протомајстор 
који је умом својим размерио шта ће бити од 
почетка до краја: каква је висина, каква дужина, 
каква ширина многих манастира и какав 
украс ће поставити на њиховим фасадама.

BUILDER

With her back to us, staring into space, is sit-
ting human figure with a gesture of the left hand. 
Judging upon unreal clothes this being belongs to 
all times that flow and that used to flow. That 
human being is a builder, a thinker and a politi-
cian; he is a leader and constructor óf all vital and 
moral features of Serbian people. He is a master 
builder who measured with his intellect everything
that would be from the beginning to the end: 
what is the height, what length, what is the 
width of many monasteries and what or-
nament will be placed to their facades.
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НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Народни музеј основан је указом министра просвете Јована 
Стерије Поповића, 10. маја 1844. године, као Музеум сербски, 
који је на једном месту требало да сабере старине и да их 
за потомство сачува. Организован у првим деценијама свог 
рада и као установа заштите и као научна, истраживачка 
установа, која је конституисала национални идентитет и била 
пресудан актер у развоју заштите баштине, Народни музеј је 
убрзо прерастао у званичног репрезента државе и друштва, 
сведочећи и о могућој снази културе и музеја у Србији.

Интензивној делатност прикупљања и развоја збирки, 
придружен је убрзо и разноврстан истраживачки рад, који је 
преобразио Музеј од складишта прошлости у приказивачки, 
демонстрациони изложбени простор. Међуратне године 
двадесетог века довеле су до велике трансформације, 
у којој су изложбе, посебно међународне које су се 
динамично смењивале, уз разноврсну истраживачку и 
изузетну издавачку делатност, поставиле Музеј као 
центар информација о изузетном, о лепом, о посебним 
вредностима националне, али и европске културне баштине. 

Последњих деценија, богата изложбена и издавачка 
делатност, као и разноврсни програми за публику, у 
којима нове технологије имају посебно место, потврдили 
су да је Народни музеј важан центар комуникације и 
извор сазнања, отворен, динамичан и приступачан музеј.

NATIONAL MUSEUM IN BELGRADE

The National Museum was founded by a decree of the Minister of 
Education Jovan Sterija Popovic on May 10, 1844 as Serbian Mu-
seum (Muzeum serbski) whose purpose was to collect antiquities 
in one place and to safeguard them for posterity. In the first dec-
ades of its work it was organised as an institution of protection 
but also as a scientific and research institution that constituted 
the national identity and was a crucial participant in the devel-
opment of heritage protection. The National Museum soon grew 
into an official representative of the state and the society, testi-
fying to a possible strength of culture and museums in Serbia.

Intensive activity of collecting and developing collections was 
soon joined with the diverse research work that transformed 
the Museum from the depot of past into a demonstrating 
exhibition space. The years between the wars brought big 
transformations in which the exhibitions, especially interna-
tional ones that partially decreased, and the diverse research 
and exceptional publishing activities positioned the Muse-
um as a center of information on good, on beauty, on spe-
cial values of the national, but also of European, heritage. 

The last few decades, the rich exhibiting and publishing ac-
tivity as well as the diverse programmes for the public with 
new technologies in a prominent place, confirmed that the Na-
tional Museum is an important center of communication and 
source of knowledge, an open, dynamic and accessible museum.
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Аутопортрет
Катарина Ивановић · 1836

Катарина Ивановић, прва српска академски 
образована сликарка, поклонила је Народном 
музеју  четири своје слике 1873, а три године 
касније седам слика и 1000 форинти за 
њихово одржавање. Аутопортрет Катарине 
Ивановић из 1836. једно је од најзначајнијих 
дела српске уметности тог времена.

Self-Portrait
 Katarina Ivanović · 1836

Katarina Ivanović, the first Serbian educated 
woman painter, donated four of her paintings 
to the National Museum in 1873 and another 
seven three years later, along with 1000 forints, 
for their safekeeping. The Self-portrait of Katari-
na Ivanović from 1836 is one of the most im-
portant works of the Serbian art in that time.

шифра производа · product code
NMBG-AUPT-01

шифра производа · product code
NMBG-CVCE-02

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

na
tio

na
l 

mu
se

um
 in

 b
el

gr
ad

e
na

tio
na

l 
mu

se
um

 in
 b

el
gr

ad
e

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

Цвеће
Jан Бројгел · 1616

„Слика Цвеће Јана Бројгела, типична је 
за стваралаштво овог уметника. Због свог 
деликатног потеза и способности да у традицији 
фламанског реалистичног сликарства уверљиво 
оствари материјализацију, прозван је Кадифени. 
Надимак Цветни стекао је прославивши 
се управо делима којима доминира мотив 
цвећа.“ Ј. Дергенц, Рубенсови кругови, 2014 

Flowers
Jan Brueghel · 1616

“The painting Flowers by Jan Brueghel is 
typical of the work of this artist. Owing to 
his delicate brushwork and the ability to con-
vincingly achieves materialisation in the 
tradition of Flemishrealistic painting, he was 
called Velvet. He earned the nick-name Floral, by 
winning fame for his works dominated by a mo-
tif of flowers.“ J. Dergenc, Rubens’ Circles, 2014 
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Девојка у плавом
Ђура Јакшић · 1856

Девојка у плавом, једно је од најпознатијих 
сликарских дела Ђуре Јакшића, сликара 
и песника 19. века. Сматра се да је реч о 
портрету Миле Поповић, кћери крчмара 
из Кикинде, у коју је Ђура био заљубљен 
и којој је посветио чувену песму „Мила“. 

Girl in Blue
Djura Jakšić · 1856

The Girl in Blue is one of the most famous paint-
ings of Djura Jakšić, painter and poet of the 
19th century. It is believed that this is a portrait 
of Mila Popović, the daughter of the innkeep-
er from Kikinda, in which Djura was in love and 
to whom he dedicated the famous poet “Mila”.
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Две жене
Aлександар Архипенко · 1920

Скулпто-слика Две жене Александра 
Архипенка, украјинског авангардног 
уметника, скулптора и графичара, потиче 
из заоставштине Љубомира Мицића, 
оснивача авангардног покрета зенитизам.

Two Women
Alexandar Archipenko · 1920

The sculptural picture of Two Women by Al-
exander Arhipenko, an Ukrainian avant-gar-
de artist, sculptor and graphic artist, originates 
from the legacy of Ljubomir Micić, a found-
er of the avant-garde movement Zenitizam. 
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Глава жене
Пабло Пикасо · 1909

„Током 1909. године Пикасо је насликао 
неколико портрета Фернанде Оливије, у 
којима је применио кубистички принцип 
полиперспективе. Тој групи припада и Глава 
жене, која се сматра једним од антологијских 
дела савременог сликарства и једним 
од ремек дела Збирке стране уметности 
Народног музеја у Београду.“. Бошњак у: Од 
Лепенског Вира до модерне уметности, 2002

Head of Woman
Pablo Picasso · 1909

“During the year 1909 Picasso painted sever-
al portraits of Fernande Olivier, in which he ap-
plied the Cubist principle of poliperspective. Head 
of Woman also belongs to that group his works, 
which is considered to be one of the antholog-
ical works of modern painting and only one of 
the masterpieces of the Collection of World Art 
of the National Museum in Belgrade.“ T. Bošn-
jak in: From Lepenski Vir to Modern Art, 2002
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Игра облика
Иван Табаковић · 1975

„Светло не можемо дефинисати без таме. То су 
супротности међу којима је разапет наш свет.“ И. 
Табаковић. Овај истакнути и многонаграђивани 
уметник био је стални члан САНУ. Данас 
се његова дела налазе и у Метрополитан 
музеју и Музеју модерне уметности у Њујорку.

The Game of Forms
Ivan Tabaković · 1975

“We can not find light without darkness. 
These are the contradictions among which our 
world is crucified.” I. Tabaković. This prominent 
and highly-acclaimed artist was a permanent 
member of the Serbian Academy of Science and 
Art. Today, his works can be found even in the 
Metropolitan Museum and MOMA in New York. 
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Јадрански предео
Петар Добровић  · 1919/20

Петар Добровић је један од водећих 
југословенских модерниста између два светска 
рата. Познат је по портретима и пејзажима, 
међу којима Јадрански предео припада 
раној фази Добровићевог стваралаштва у 
којој је стварао под утицајем сезанизма. 

Adriatic Scenery
Petar Dobrović  · 1919/20

Petar Dobrović is one of the leading Yugosla-
vian modernists between the two world wars. 
He is famous for portraits and landscapes, 
among which the Adriatic Scenery belongs to 
the early phase of Dobrović’s creation in which 
he was under the influence of Seasonism.
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Кићење невесте
Паја Јовановић · 1886

„Ведра, фолклорно живописна, беспрекорно 
сликарски изведена, са обиљем етнографских 
детаља, Кићење невесте је једно од најбољих 
Јовановићевих дела у целини. У себи садржи 
све релевантне одлике поетике академизма, и 
заједно са другим Јовановићевим делима из 
овог периода, пресудно је утицала на развој 
српског реалистичког сликарства крајем 19. 
века.“ П. Петровић, Паја Јовановић, 2012

The Decorating of the Bride
Paja Jovanović  · 1886

“Cheerful, folklore vibrant, impeccably painted, 
with an abundance of ethnographic details, The 
Decorating of the Bride is one of the best Jova-
nović’s works. It contains all the relevant fea-
tures of the poetics of academism, and to-
gether with other Jovanović’s works from this 
period, decisively influenced the development 
of Serbian realistic painting at the end of the 
19th century.“ P. Petrović, Paja Jovanović, 2012
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Композиција II
Пит Мондријан · 1929

Заснована на геометријском поретку и основним 
бојама слика Композиција II представља типичан 
пример уметности неопластицизма. Одбор за 
ширење холандске уметности у Југославији 
поклонио је 1931. ову слику Народном музеју.

Composition II
Pit Mondrijan · 1929

Based on the geometric order and basic colors 
the painting Composition II is a typical exam-
ple of neoplasticism art. Committee for the ex-
pansion of Dutch art in Yugoslavia donated 
this picture in 1931 to the National Museum.
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Косовски божури
Надежда Петровић · 1913

„Српска прослављена уметница, храбра 
болничарка која није презала од опасности 
да пође у нови рат“, насликала је ову 
слику током Другог балканског рата, 
сматрајући да се домовина брани и 
очувањем угроженог културног наслеђа.

Kosovo’s peonies
Nadežda Petrović · 1913

“Serbian celebrated artist, a brave nurse who was 
not hesitated by the danger of going into the new 
war“, painted this picture during the Second Bal-
kan War, in belief that the homeland is defend-
ed by preserving the endagered cultural heritage.
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Мртва природа
Mилош Тенковић · 1878

Милош Тенковић је један од значајних 
представника реализма у српском сликарству 
19. века. Сликао је портрете, пејзаже и 
мртве природе, међу којима се истиче слика 
Разбијена мајолика симболистичког карактера.

Still Life
Miloš Tenković · 1878

Miloš Tenković is one of the important repre-
sentatives of realism in Serbian painting of the 
19th century. He painted portraits, landscapes 
and still life. Among them, the painting with 
symbolic character Broken Majolica, stands out.
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Степениште парка палате Фарнезе
Ибер Робер · 18. век

„Услед преплитања реалних и фиктивних 
архитектонских и пејзажних елемената и 
одсуства намере да се верно прикаже стварни 
изглед места, ова композиција, као и већина из 
Роберовог опуса, може се сврстати у иконографски 
тип veduta di fantasia.“ С. Брајовић, Т. Бошњак, 
Имагинарни вртови Ибера Робера, 2012

Staircase of the Farnese Palace Park
Hubert Robert · 18th century

“On the grounds of an interwining of real and 
fictitious architectural and elements of land-
scape, and a lack of intention to show the ac-
tual appearance of the place, this composition, 
like much of Robert’s opus, can be classified 
as a representative of the iconographic type 
of veduta di fantasia.“ S. Brajović, T. Bošn-
jak, Imaginary Gardens of Hubert Robert, 2012
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Плочица од емајла 
Манастир Хиландар · 11. век

Златна плочица са орнаментом изведеним 
у техници византијског ћелијастог емајла. 
Првобитна намена плочице је непозната, а 
из манастира Хиландара преузета је као део 
повеза Четворојеванђеља насталог у 14. веку.

Enamel tile
Hilandar Monastery · 11th century

Golden tile with ornament was carried out in Byz-
antine technique of cellular enamel. The original 
purpose of the tile is unknown, and it was taken 
over from the monastery Hilandar as a part of link-
ing the Fourth Gospel created in the 14th century.
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Портрет уметникове супруге Муни
Паја Јовановић · 1917

„Уметник је у лик и појаву своје младе 
супруге унео елегантност, профињеност 
и љупкост у оној мери, у којој је желео 
да она за будућност буде упамћена. Овај 
портрет се сврстава у ред најзначајнијих 
Јовановићевих дела у целокупном његовом 
опусу.“ П. Петровић, Паја Јовановић, 2012 

Portrait of the Artist’s Wife Muni
Paja Jovanović · 1917

“In the character and appearance of his young 
wife, the artist introduced elegance, sophisti-
cation and luxury to the extent that he wanted 
her to be remembered for the future. This por-
trait is ranked among the most important works 
of Jovanović.“ P. Petrović, Paja Jovanović, 2012
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Предео
Михаило С. Петров · 1921

Авангардним делом Предео, Петров је 
„поштујући полазиште, зашао у поетику 
општреприхваћеног конструктивизма, блиско 
се повезао с тежњама европске уметности и 
кубизам преточио у геомтеријску апстракцију“.

Landscape
Mihailo S. Petrov · 1921

With the avant-garde Landscape, Petrov, “respect-
ing the starting point, embarked on the poetics 
of generally accepted constructivism, closely as-
sociated with the aspirations of European art 
and cubism flowed into geomaterial abstraction“.
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Пролеће
Mарко Мурат · 1894

Марко Мурат припада првој генерацији 
српских пленериста и импресиониста 
школованих на Академији лепих уметности 
у Минхену. Један је од оснивача уметничког 
удружења Лада. Слика Пролеће спада 
међу најзначајнија остварења овог аутора.

Spring
Marko Murat · 1894

Marko Murat belongs to the first generation of 
Serbian plenaries and impressionists edu-
cated at the Academy of Fine Arts in Mu-
nich. He is one of the founders of the Artis-
tic Asociation Lada. Painting Spring is one 
of the most important works of this author. 
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Тркачи
Роберт Делоне · 1924

Француски сликар, Роберт Делоне, био је 
утемељивач орфичког кубизма и експонент 
авангарде. Конципирана плакатски и сведених 
форми, његова слика Тркачи, послужила је као 
предложак за стварање ове посебне естетике.

Runners
Robert Delone · 1924

French painter, Robert Delone, was the found-
er of the Orphic cubism and exponent of the 
avant-garde. Concepted as a poster and with re-
duced forms, his painting Runners, served as a 
template for the creation of this special aesthetics.

шифра производа · product code
NMBG-TRKC-17

шифра производа · product code
NMBG-VZJA-18
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Визија
Милош Голубовић · 1914

Милош Голубовић је Први светски рат проводио 
прво на фронту, а затим као ратни сликар 
при Врховној команди. У то време настала је 
и алегоријска компзиција Визија, прожета 
елементима симболизма и импресионизма.

Vision
Miloš Golubović · 1914

Milos Golubovic spent World War I first on the 
front, then as a war painter at the Supreme 
Command. At that time the allergoric com-
position Vision was made, carrying the el-
ements of symbolism and impressionism.
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Здела
16-17. век

Сребрна здела са позлаћеним детаљима, 
израђена техником искуцавања, непознатог 
порекла, могла је бити део црквеног инвентара 
или је припадала некој од великашких породица.

Bowl
16-17. century

Silver bowl with gold plated details was made 
with the typing technique, and it is of unknown 
origin. It could have been part of the church in-
ventory or belonged to one of the noble families.

шифра производа · product code
NMBG-ZDLA-19

шифра производа · product code
NMBG-ZCDU-20
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Женидба цара Душана 
 Паја Јовановић · око 1900

Иако првобитно насликана за надвојводу 
Франца Фердинанда, ова слика није завршила 
на хабзбуршком двору, јер због примене 
пленеристичке технике није била по званичном 
укусу Беча. Представа средњовековног венчања 
коначно је добила назив на Првој југословенској 
уметничкој изложби одржаној у Београду 1904. 

The Wedding of the Emperor Dušan
Paja Jovanović · around 1900

Although originally painted for Archduke Franz 
Ferdinand, this painting did not end up at the 
Habsburg court, because it had not corresponded 
to the official taste of Vienna, due to the use of 
plenary painting technique. This medieval wed-
ding scene was eventually given the title at the 
First Yugoslav Art Exhibition in Belgrade in 1904. 
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ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Етнографски музеј у Београду је основан 1901. године 
и припада најистакнутијим институцијама културе и 
националне историје Срба.  Најстарија је установа те врсте у 
југоисточној Европи. Музеј је настао издвајањем Етнографског 
одељења из Народног музеја. Прва стална музејска поставка 
је отворена 20. септембра 1904, на стогодишњицу Први 
српски устанак. У то време Музеј је поседовао око 8000 
предмета, радило се на истраживачким пројектима и 
проучавању, а сарадња с овдашњим научницима и онима у 
иностранству је била у повоју. Од оснивања до данас, новим 
аквизицијама су непрестано обогаћиване музејске збирке 
које данас садрже више од 51.000 етнографских предмета, 
око 70.000 слика, цртежа, фотографија, докумената, архива, 
богату библиотеку (преко 60.000 књига, часописа), збирку 
филмова и другу музејску грађу која представља феномен 
народне културе. Постепено су увођене и друге музејске 
делатности попут конзервације, документације, издаваштва 
( Гласник - престижни билтен Етнографског музеја покренут 
1926. године, многи каталози, књиге и друге публикације) и 
образовног рада. Етнографски музеј сакупља, чува, истражује 
и приказује широк спектар предмета традиционалне 
народне културе Србије и других делова бивше 
Југославије и Балкана, покривајући период 19. и 20. века.

 ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN BELGRADE

Ethnographic museum in Belgrade (founded in 1901) belongs 
to the most prominent institutions of cultural and national his-
tory of Serbia and it is the oldest institution of the kind in 
the South-East Europe. At the beginning of 20th century, the 
already existing ethnographic collections were removed from 
National museum of Serbia. The first permanent exhibition was 
opened on September 20th, 1904, on the centenary of the First 
Serbian Uprising. At the time the collection already contained 
8000 exhibits, and a programme of research, study and col-
laboration with scholars here and abroad was under way. Since 
its foundation, new acquisitions have constantly enlarged the 
museum collections, which now contain more then 51.000 of 
ethnographic artefacts and about 70.000 of paintings, draw-
ings, photographs, documents, archive, rich library (over the 
60.000 books, journals and magazines), film collection and other 
museum materials presenting the phenomena of folk culture. 
Gradually other museum activities were begun and developed: 
conservation, documentation, publishing (Glasnik - prestigious 
Bulletin of Ethnographic museum launched first in 1926, many 
catalogues, books and other publications) and educational work.  
Ethnographic museum collects, preserves, stores, researches 
and presents the wide range of objects of traditional folk cul-
ture of Serbia, as well as from other parts of former Yugoslavia 
and the Balkans, covering the period of 19th and 20th century.
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Ћилим Рашићева шара

Пирот, крај XIX века. У пољу је пет повезаних 
концентричних ромбова са совељћом у 
средишту. Ромбови су распоређени у центру и при 
угловима а орнаментисани су мањим, правилно 
распоређеним кукастим мотивима. Наспрамни 
крајеви ромбова се завршавају трапезастим 
површинама испуњеним кукастим ромбовима. 
Плоча је бела са орнаментом Рашићева плоча. 
Шаре изведене уткивањем црвене, црне, беле, 
зелене, плаве и смеђе боје.Ћенар је црвене боје. 
Служио за прекривање пода. Инв. бр. 30169

Kilim Rašić's pattern

Pirot, late 19th century. The field contains five 
connected concentric rhombuses with a soveljće 
(shuttle) in the middle.The rhombuses are arranged 
in the center and corners and are decorated with 
small, evenly aranged hook-like motifs. The oppo-
site ends of the rhombuses and with trapezoidal 
areas filled with rhombuses with hooks. The main 
border is white and decorated with Rašičeva ploča 
(Rašić 's trim). The patterns are made from red, 
black, white, green, blue and brown wool. The guard 
is red. It served as a floor covering. Inv. no. 30169

шифра производа · product code
ETNO-30169-001

шифра производа · product code
ETNO-15143-002
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Мотив са мушког кожуха

Мотив са мушког кожуха „бурденик", Уздин, 
Ковачица, Банат. Мушки кратки гуњић 
од крзна, без рукава, украшен рељефним 
апликацијама и кићанкама од разнобојне 
коже и вуне у облику вегетабилних 
орнамената и композиција. Израдио га 
домаћи мајстор кожухар из Уздина око 1950. 
Године. Чинио саставни део свечане момачке 
ношње Словака у Војводини. Инв.бр. 15143

From men’s fur vest

From men’s fur vest, Uzdin, Kovačica, Banat. 
A short men’s vest made from fur, sleeveless, 
adorned with relief appliqués and tufts in mul-
ticolored leather and wool in the shape of veg-
etable ornaments and compositions. It was 
made by a craftsman furrier from Uzdin around 
1950. It was part of the formal young men’s 
dress among Vojvodina Slovaks. Inv. no. 15143
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Појас Бајадер

Појас Бајадер, Београд, 19. век. Од плавог 
атласа, украшен флоралним елементима, 
обрубљен на крајевима дугим ресама. Ношен у 
склопу „српске грађанске ношње“. Инв. Бр. 8983

Bajader Belt

Bajader Belt, Belgrade, 19th centu-
ry. Made from a blue satin silk, decorat-
ed with floral elements. It was worn as part 
of the „Serbian civic costume“. Inv. no. 8983

шифра производа · product code
ETNO-08983-003

шифра производа · product code
ETNO-49726-004
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Прегача

Прегача, Призрен, прва половина 20. 
века, беж свилена тканина, ткана 
на узвод, трукована, обрубљена чипком 
од металне нити. Инв. Бр. 49726

Apron

Apron, Prizren, first half of the 20th cen-
tury, made from a beige silk fabric, ribbed, 
with transferred embroidery, hemmed 
with a metal thread lace. Inv. no. 49726
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Тишлајфер

Пирот, прва половина XX века. Од беле вуне. 
Средишња шара рађена је у облику крста са 
додатим геометријским орнаментима. Бордура 
је орнаментисана мотивом краљичин рукав. 
Шара је рађена црном, црвеном, модром, 
жутом и светлозеленом вуном. Ивице стољњака 
опточене са два реда реса. Инв. бр. 18651

Tablecloth

Pirot, first half of the 20th century. Made from white 
wool. The central pattern is in the form of a cross 
added geometric ornaments. The border is decorat-
ed with the motif of kraljičin rukav (queen's sleeve). 
The pattern is made from black, red, cerulean, yel-
low and light green wool. The edges of the table-
cloth end with two rows of fringes. Inv. no. 18651

шифра производа · product code
ETNO-18651-005

шифра производа · product code
ETNO-13182-006
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Ћилим I

Пирот, почетак XX. века. Црвено поље је подељено 
на шест правоугаоних делова названих кувери. 
Кувери су испуњени атапоти (хоботнице) - 
ромбовима са кукама - и са бибицама (окови) 
и малим, распоређеним ромбовима у центру. 
Кувери су уоквирене црним пругама украшеним 
мотивом хоботница у низу и појасом са oчилима 
(наочаре) у низу. Кроѕ поље су разбацани украси 
украшени корњачама. Основна боја је црвена, а 
узорци су тамно и светло зелене, плаве, жуте, 
црне, наранџасте и смеђе боје. Инв. бр. 13182

Kilim I

Pirot, early 20th century. The red field is divided 
into six rectangular areas called kuveri.The kuveri 
are filled with atapoti (octopods) – rhombuses 
with hooks – and with bibice (fetters) and small, 
staggered rhombuses in the center. The kuveri are 
framed with black stripes decorated with the motif 
of octopods in a row and a belt with očila (eye-
glasses) in a row. Running araund the field is a trim 
decorated with turtles. The base color is red and 
patterns are of dark and light green, blue, yellow, 
black, orange and brown coloros. Inv. no. 13182
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Ћилим француске бомбоне

Пирот, друга половина XIX века. Црвено поље је 
целом површином украшено мрежом орнамената 
француске бомбоне. Спољашњи ћенар црвене 
боје зупчасто улази у зелену плочу украшену 
разнобојним лалама. За шаре коришћена 
бела, црвена, зелена, плава, наранџаста, 
жута и модра вуна. Инв. бр.6438  (7608)

Kilim French candies

Pirot, second half of the 19th century. The entire 
surface of the red field is decorated with a network 
of ornaments called francuske bombone (French 
candies). The outer guard is a red stripe that zig-
zags into the green main border, which is deco-
rated with tulips of various colors. The patterns 
are made from white, red, green, blue, orange, 
yellow and cerulean wool.  Inv. no. 6438  (7608)

шифра производа · product code
ETNO-06438-007

шифра производа · product code
ETNO-38254-008

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Прекривка за колевку

Призрен, 20. век, прва половина. Правоугаоног 
облика. Oснова и потка је танко опредена 
вуна. Средишњи део украшен је геометријским 
шарама које се пружају по дужини прекривке. 
При крајевима ужих страна, у висини од 19 
цм су геометријски украси који се пружају 
по ширини прекривке. Шаре су урађене 
разнобојним памучним концем. На делу код 
главе урађене су две цветне апликације, 
урађене свиленим гајтанима и металном нити. 
Три стране завршавају се кићанкама, док се 
једна, ужа страна завршава ресама које су затим 
спојене и завршавају се кићанкама. Служили за 
прекривање детета у колевци. Инв. бр. 38254

Cradle cover

Base and weft: wool. Technique: weaving. Priz-
ren, 20th century, first half. Rectangular shape. 
The warp and weft is a finely defined wool. The 
central part is decorated with geometric patterns 
that extend along the length of the cover. At the 
ends of the narrower sides, at a height of 19 cm 
are geometric ornaments that extend across the 
width of the cover. The patterns are made with 
multicolored cotton thread. Two floral applications 
were made on the part near the head, made of silk 
braids and metal thread. Three sides end in tassels, 
while one, narrower side ends with tassels, which 
are then joined and end in tassels. They were used 
to cover the child in the cradle. Inv. no. 38254
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Вез с рукава женске 
кошуље липљанке

 
Вез с рукава женске кошуље липљанке, Косово, 
Србија, друга половина XIX века. Платно ткано 
у два нита, по целој површини вез вуном, 
златном жицом, белим памуком и шљокицама. 
Шаре су: кругови, крст, повијуше, ромб, срп и 
пијерке. По дну рукава је разнобојан расплет, 
а на ивици бело-љубичаста чипка опточена 
шљокицама. Вез: расплет, прутац, пуни, 
ланчанац, исписара и ситновез. Инв. бр. 24295

Embroidery on the sleeve 
of a lipljanka shirt

Embroidery on the sleeve of a lipljanka shirt, 
Kosovo, Serbia, second half of the 19th centu-
ry. Linen, woven using the two-harness tech-
nique, embroidered throughout in woolen and 
gold thread, white cotton and tinsel. Ornaments: 
circles, a cross, wisteria, diamond, crescent, pi-
jerka. The bottom of the sleeve is adorned with 
multicolored drawn thread work, while the edge 
shows white-and-purple lace edged with tinsel. 
Embroidery stitches: rasplet lace embroidery, up-
right flat stitch, satin stitch, chain stitch, double 
running stitch, sitnovez (tiny stitch) Inv. No. 24295

шифра производа · product code
ETNO-24295-009

шифра производа · product code
ETNO-47574-010
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Ћилим 
Престолонаследник

Пирот, 20. век. Бордура је широка, беле боје са 
два реда Рашићеве плоче. Поље је подељено 
на шест модрих и црвених преграда омеђених 
кукама и змијуљицама. Преграде су украшене 
крупним хексаграмима са узаним проширењима 
на горњој и доњој страни. У њима су изведена 
стилизована врашка колена са бибицама у 
центру. Између хексаграма су уткана по два 
врашка колена. За шаре коришћена: бордо, 
модра, светлоплава, смеђа, драп и "дуњева" 
боја. Користио се за покривање подова 
великих, гостинских просторија. Инв. бр. 47574

Kilim Heir to 
the Throne

Pirot, 20th century. The broad, white main bor-
der is decorated with two rows of Rašićeva ploča ( 
Rašić's trim). The field is divided into six cerulean 
and red belts framed with hooks and zmijuljice 
(serpentine lines). The belts are decorated with 
large hexagrams featuring narrrow extensions 
on the top and bottom sides. Woven into them 
are stylized vraška kolena (devil's knees) with 
bibice (fetters) in the center. Two devil's knees 
are woven between the hexagrams. The patterns 
are made from burgundy, cerulean, light blue, 
brown, tan and quince wool. It was used as a 
floor covering in large guestrooms. Inv. no. 47574
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Ћилим II

Пирот, прва половина 20. века. Поље је испуњено 
једнобојним, хоризонталним низовима ситних 
ромбова рађених вуном црвене, модре, светло 
и тамнозелене боје. Ромбови су оивичени црно-
белим оквиром, а у њима су уткани и ситни 
кружићи. У средишту поља је црвени многоугао 
са симетрично распоређеним светлозеленим и 
црвеним крупним ромбовима са кукама. Оквир 
овог централног мотива опточен је чојом. На 
белом унутрашњем ћенару изведени двобојни 
бадемчићи. Спољашњи, тамномодри ћенар 
на  дужим странама зупчасто улази у ширу 
светлозелену плочу украшену шаром тиче, која 
се понавља у разним бојама. Ћилим је вероватно 
настао као уметничка креација инспирисана 
пиротским ћилимима. Инв. бр. 18565

Kilim II

Pirot, first half of the 20th century. The field is filled 
with monochrome, horizontal rows of small rhom-
buses made from wool of red, cerulean and light 
and dark green colors. The rhombuses are edged 
with a black-and-white frame. Also woven into the 
rhombuses are small circles. In the middle of the 
field is a red polygon with symmetrically arranged 
large light green and red rhombuses with hooks. 
The frame of this central motif is made from čoha 
( soft but sturdy woolwn fabric). The white inner 
guard stripe features small almonds of two colo-
ros. The deep cerulean outer guard stripe zigzags 
along its longer sides into the light green main bor-
der, decorated with the tiče (bird in flight) pattern, 
which is repeated in various colors. Inv. no. 18565

шифра производа · product code
ETNO-18565-011

шифра производа · product code
ETNO-18568-012

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Ћилим ђулови на диреци

Пирот, друга половина 19. века. У црвено поље 
ћилима уткано је пет танких, наизменично 
постављених модрих  и  зелених дирека (три 
тамно) украшених ђуловима и птицама, заправо 
орнамент налик гнезду. Плоча је бела са 
разнобојним орнаментом трешње. Спољни ћенар 
на ужим странама ћилима чине тамно модра и 
црвена пруга, а на дужим црвена која зупчасто 
улази у плочу. За шаре коришћена модра, бела, 
црвена, плава, зелена, љубичаста, теракота, 
сива, голубија и смеђа вуна. Инв. бр. 18568

Kilim roses on trees

Pirot, second half of the 19th century. Woven into 
the red field of the kilim are five thin, alternat-
ing cerulean and green trees decorated with roses 
and birds, an ornament that actually looks like 
a nest. The main border is white and decorated 
with the trešnje (twigs) ornament of various colo-
ros. The outer guard along the shorter sides of 
the kilim is composed of deep cerulean and red 
stripes. It zigzags into the main border along its 
longer edges. The patterns are made from ceru-
lean, white, red, blue, green, violet, terracotta, 
gray, pigeon gray and brown wool. Inv. no. 18568
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Вез са груди 
са женске кошуље

Вез са груди са женске кошуље, Буђево, 
Сјеница, Србија. На четвртастом платну 
извезене су ошвице од претежнo црвене, модре, 
зелене и црне боје. Шаре су стилизовани 
цветови. Инв. бр. 807 Христифор Црниловић 

Chest embroidery 
from a woman's shirt

Chest embroidery from a woman's shirt, Buđevo, 
Sjenica, Serbia. On a square-shaped canvas, detach-
able ornaments in predominantly red, navy, green, 
and black are embroidered. The ornaments repre-
sent stylized flowers. Inv. no. 807  Hristifor Crnilovic

шифра производа · product code
ETNO-00807-013

шифра производа · product code
ETNO-22155-014

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Кошуља женска, 
Битољ

Кошуља женска, Битољ oд памучног платна, 
дугачка, типа тунике, са богатим везом 
изведеним у разнобојној вуни. Орнамент је 
стилизован геометријски. Домаће израде, 
саставни је део свечане свадбене ношње 
из средине 19. века. Инв. број_22155

Shirt, women’s, 
Bitolj

Shirt, women’s, Bitolj, made from a cotton canvas, 
long, resembling a tunic, with rich embroidery in 
multicolored wool. The ornament is in a geometri-
cal style. Domestically made, it was part of a formal 
wedding attire from mid 19th century. Inv. no. 22155
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Ћилим Кондићева шара

Пирот, прва половина XX века. Поље ћилима 
голубијеплаве боје украшено Кондићевом шаром  
–   шаром налик преполовљеним стилизованим 
софрама.  Плоча је украшена орнаментом 
чешаљ и крстови. За шаре је употребљена 
бела, розе и црна боја, као и нијансе црвене, 
смеђе, наранџасте, жуте, зелене и других боја.  
Коришћен је  за  застирање пода. Инв. бр. 41539

Kilim Kondić pattern

Pirot, first half of the 20th century. The pigeon 
blue field of the kilim is decorated with Kondićeva 
šara (Kondić's pattern) – a pattern similar to styl-
ized tables cut in half. The field is decorated with 
the ornament called češalj (comb) and crosses. 
The patterns are of white, pink, black, shades of 
red, brown, orange, yellow, green and other colors. 
It was used as a floor covering. Inv. no. 41539

шифра производа · product code
ETNO-41539-015

шифра производа · product code
ETNO-18553-016

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Ћилим крстови у преградама

Пирот, крај XIX века. Поље ћилима оивичено је 
црном по дужим, а тамносмеђом назубљеном 
цик-цак пругом по ужим странама. Поље ћилима 
издељено је на три преграде - правоугаоника 
од којих је највећи централни изведен у црној 
боји, а остала два су светлоцрвена. Преграде су 
украшене крупним, стилизованим крстовима. 
Правоугаоници имају оквире са шаром вагони. 
Између централне и спољних преграда је и пруга 
са мањим орнаментима у облику латиничног 
слова С.  Плоча је састављена из разнобојних 
квадрата са утканим крупнијим кукастим 
ромбовима - стилизованим ченђелима. За 
шаре коришћена вишњева, плава, зелена, 
нијансе смеђе, смеђа, жута, наранџаста, 
љубичаста и сива вуна. За прекривање 
кревета или украшавање зида. Инв. бр. 18553

Kilim croses in pregrade

Pirot, late 19th century. Along its longer edges, 
the field of the kilim is bounded by a black, saw-
toothed zigzag stripe, and by a dark brown one 
long its shoter edges. The field of the kilim is di-
vided into three rectangles called pregrade, the 
biggest of which is the one in the center, which 
is black, whilst the other two are pale red. The 
pregrade are decorated with large, stylized crosses. 
The rectangles are framed with the pattern called 
vagoni (vine with flowers), Between the central 
and outer pregrade there is a stripe decorated with 
small ornaments shaped like the Roman letter ''S''. 
The main border is composed of squares of var-
ious colors decorated with large rhombuses with 
hooks – stylized čendeli hooks. The patterns are 
made from maroon, blue, green, several shades 
of brown, zellow, orange, violet and graz wool. It 
was used as a bed or wall covering. Inv. no. 18553
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ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ

Историјски музеј Србије је музејска установа комплексног 
типа која има задатак да прикупља, чува, изучава, 
стручно и научно обрађује материјална сведочанства 
историје Србије, одржава и попуњава музејске збирке, 
као и информације и документацију о њима и чини их 
доступним јавности. Задатак Музеја је и да на одговоран 
и стручан начин кроз музејске поставке артикулише и 
интерпретира знања о прошлости Србије и српског народа, 
као и осталих народа и култура на територији Србије, и
 стварује комуникацију јавности са националном 
историјском баштином. Историјски музеј Србије је током 
више деценија постојања израстао у угледну и у јавности 
препознатљиву установу од националног значаја са
важном културном, историјском и образовном улогом. То 
је музејска установа комплексног типа која има задатак да 
чува и остварује комуникацију јавности са националном 
историјском баштином. Основан је 1963. године. Више од 
40.000 предмета пружа увид не само у  политичку и војну 
већ и у друштвену и културну историју Србије, српског народа 
и других култура које су постојале и постоје на нашем тлу од 
досељавања Словена на Балкан до савременог доба. Музеј 
сваке године у своме изложбеном простору на Тргу Николе 
Пашића приреди више атрактивних тематских изложби.

HISTORICAL MUSEUM OF SERBIA

The History Museum of Serbia is a museum institution of a com-
plex type that has the task of collecting, preserving, studying, 
professionally and scientifically processing material evidence of 
Serbian history, maintaining and filling museum collections, as 
well as information and documentation about them and mak-
ing them available to the public. The task of the Museum is 
to articulate and interpret knowledge about the past of Serbia 
and the Serbian people, as well as other peoples and cultures 
in the territory of Serbia, in a responsible and professional way 
through museum exhibits, and achieves public communication 
with the national historical heritage. During several decades of 
its existence, the History Museum of Serbia has grown into a 
respectable and publicly recognizable institution of national im-
portance with important cultural, historical and educational 
role. It is a museum institution of a complex type which has the 
task of preserving and realizing the communication of the pub-
lic with the national historical heritage. It was founded in 1963. 
More than 40,000 items provide insight not only into the political 
and military but also into the social and cultural history of Serbia, 
the Serbian people and other cultures that have existed and exist 
on our soil from the immigration of Slavs to the Balkans to mod-
ern times. Every year, the museum organizes several attractive 
thematic exhibitions in its exhibition space on Nikola Pašić Square.
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Детаљи фреско-декорације I
Манастир Жича 1884.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар двора, 
професор Војне академије. Жича је српски 
средњовековни манастир из прве половине 
13. века. Подигао ју је први краљ Србије из 
династије Немањића, Стефан Немањић koji 
је наредио да се будући краљеви Србије 
крунишу у Жичи. Значајну улогу у подизању 
манастира имао је и његов брат, Свети Сава.

Details of fresco decoration I
Žiča Monastery 1884.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor 
of royal orders, inspector of infantry, member of 
the military council and minister of the court, pro-
fessor of the Military Academy. Ziča is a Serbian 
medieval monastery from the first half of the 13th 
century. It was built by the first king of Serbia 
from the Nemanjić dynasty, Stefan Nemanjić, who 
ordered that the future kings of Serbia be crowned 
in Žiča. His brother, Saint Sava, also played a sig-
nificant role in the construction of the monastery.

шифра производа · product code
ISTM-ZCA1-001

шифра производа · product code
ISTM-ZCA2-002
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Детаљи фреско-декорације II
Манастир Жича 1884.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар двора, 
професор Војне академије. Жича је српски 
средњовековни манастир из прве половине 
13. века. Подигао ју је први краљ Србије из 
династије Немањића, Стефан Немањић koji 
је наредио да се будући краљеви Србије 
крунишу у Жичи. Значајну улогу у подизању 
манастира имао је и његов брат, Свети Сава.

Details of fresco decoration I
Žiča Monastery 1884.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor 
of royal orders, inspector of infantry, member of 
the military council and minister of the court, pro-
fessor of the Military Academy. Ziča is a Serbian 
medieval monastery from the first half of the 13th 
century. It was built by the first king of Serbia 
from the Nemanjić dynasty, Stefan Nemanjić, who 
ordered that the future kings of Serbia be crowned 
in Žiča. His brother, Saint Sava, also played a sig-
nificant role in the construction of the monastery.
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Детаљи фреско-декорације I
Баљевац 1877.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар 
двора, професор Војне академије. Баљевац 
је градско насеље у Србији у општини Рашка. 
У њему се налази црква светог Николе, која 
се налази под заштитом Републике Србије, 
као споменик културе од великог значаја.

Details of fresco decoration I
Baljevac 1877.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbi-
an and Yugoslav divisional general, participant in 
the Balkan Wars and the First World War, chan-
cellor of royal orders, infantry inspector, mem-
ber of the military council and minister of the 
court, professor of the Military Academy. Baljevac 
is a town in Serbia in the municipality of Ras-
ka. It houses the Church of St. Nicholas, which 
is under the protection of the Republic of Serbia, 
as a cultural monument of great importance.

шифра производа · product code
ISTM-BLJC1-003

шифра производа · product code
ISTM-BLJC2-004
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Твили · Twilly

Твилион · Twillion
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Детаљи фреско-декорације II
Баљевац 1877.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар 
двора, професор Војне академије. Баљевац 
је градско насеље у Србији у општини Рашка. 
У њему се налази црква светог Николе, која 
се налази под заштитом Републике Србије, 
као споменик културе од великог значаја.

Details of fresco decoration II
Baljevac 1877.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbi-
an and Yugoslav divisional general, participant in 
the Balkan Wars and the First World War, chan-
cellor of royal orders, infantry inspector, mem-
ber of the military council and minister of the 
court, professor of the Military Academy. Baljevac 
is a town in Serbia in the municipality of Ras-
ka. It houses the Church of St. Nicholas, which 
is under the protection of the Republic of Serbia, 
as a cultural monument of great importance.
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Твилион · Twillion
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hi
st

or
ic

al
 m

us
eu

m 
of

 s
er

bi
a

hi
st

or
ic

al
 m

us
eu

m 
of

 s
er

bi
a

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

Детаљи фреско-декорације I
Манастир Студеница 1880.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji 
је био српски и југословенски дивизијски 
генерал, учесник Балканских ратова и Првог 
светског рата, канцелар краљевских ордена, 
инспектор пешадије, члан војног савета и 
министар двора, професор Војне академије.  
Манастир Студеница је један од највећих и 
најбогатијих манастира Српске православне 
цркве. Oсновао га је Стефан Немања 1190. 
године. Утврђени зидови манастира окружују 
четири цркве: Богородичну цркву и Краљеву 
цркву (цркву светих Јоакима и Ане), обе 
изграђене од мермера, цркву Никољачу 
(цркву светог Николе) и још једну цркву, 
очувану у темељима. Манастир је познат по 
својој колекцији фресака из 13. и 14. века.

Details of fresco decoration I
Studenica Monastery 1880.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor of 
royal orders, inspector of infantry, member of the 
military council and minister of the court, profes-
sor of the Military Academy. Studenica Monastery 
is one of the largest and richest monasteries in 
the Serbian Orthodox Church. It was founded by 
Stefan Nemanja in 1190. The fortified walls of the 
monastery surround four churches: the Church of 
the Mother of God and the King's Church (Church 
of Saints Joachim and Anna), both built of marble, 
the Church of St. Nicholas (Church of St. Nicho-
las) and another church, preserved in the foun-
dations. The monastery is known for its collection 
of frescoes from the 13th and 14th centuries.

шифра производа · product code
ISTM-STU1-005

шифра производа · product code
ISTM-BLJC3-006

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Детаљи фреско-декорације III
Баљевац 1877.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар 
двора, професор Војне академије. Баљевац 
је градско насеље у Србији у општини Рашка. 
У њему се налази црква светог Николе, која 
се налази под заштитом Републике Србије, 
као споменик културе од великог значаја.

Details of fresco decoration III
Baljevac 1877.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbi-
an and Yugoslav divisional general, participant in 
the Balkan Wars and the First World War, chan-
cellor of royal orders, infantry inspector, mem-
ber of the military council and minister of the 
court, professor of the Military Academy. Baljevac 
is a town in Serbia in the municipality of Ras-
ka. It houses the Church of St. Nicholas, which 
is under the protection of the Republic of Serbia, 
as a cultural monument of great importance.
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Детаљи фреско-декорације III
Манастир Жича 1884.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар двора, 
професор Војне академије. Жича је српски 
средњовековни манастир из прве половине 
13. века. Подигао ју је први краљ Србије из 
династије Немањића, Стефан Немањић koji 
је наредио да се будући краљеви Србије 
крунишу у Жичи. Значајну улогу у подизању 
манастира имао је и његов брат, Свети Сава.

Details of fresco decoration III
Žiča Monastery 1884.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor 
of royal orders, inspector of infantry, member of 
the military council and minister of the court, pro-
fessor of the Military Academy. Ziča is a Serbian 
medieval monastery from the first half of the 13th 
century. It was built by the first king of Serbia 
from the Nemanjić dynasty, Stefan Nemanjić, who 
ordered that the future kings of Serbia be crowned 
in Žiča. His brother, Saint Sava, also played a sig-
nificant role in the construction of the monastery.

шифра производа · product code
ISTM-ZCA3-007

шифра производа · product code
ISTM-ZCA4-008

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Детаљи фреско-декорације IV
Манастир Жича 1884.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji је био 
српски и југословенски дивизијски генерал, 
учесник Балканских ратова и Првог светског 
рата, канцелар краљевских ордена, инспектор 
пешадије, члан војног савета и министар двора, 
професор Војне академије. Жича је српски 
средњовековни манастир из прве половине 
13. века. Подигао ју је први краљ Србије из 
династије Немањића, Стефан Немањић koji 
је наредио да се будући краљеви Србије 
крунишу у Жичи. Значајну улогу у подизању 
манастира имао је и његов брат, Свети Сава.

Details of fresco decoration IV
Žiča Monastery 1884.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor 
of royal orders, inspector of infantry, member of 
the military council and minister of the court, pro-
fessor of the Military Academy. Ziča is a Serbian 
medieval monastery from the first half of the 13th 
century. It was built by the first king of Serbia 
from the Nemanjić dynasty, Stefan Nemanjić, who 
ordered that the future kings of Serbia be crowned 
in Žiča. His brother, Saint Sava, also played a sig-
nificant role in the construction of the monastery.
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Детаљи фреско-декорације II
Манастир Студеница 1880.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji 
је био српски и југословенски дивизијски 
генерал, учесник Балканских ратова и Првог 
светског рата, канцелар краљевских ордена, 
инспектор пешадије, члан војног савета и 
министар двора, професор Војне академије.  
Манастир Студеница је један од највећих и 
најбогатијих манастира Српске православне 
цркве. Oсновао га је Стефан Немања 1190. 
године. Утврђени зидови манастира окружују 
четири цркве: Богородичну цркву и Краљеву 
цркву (цркву светих Јоакима и Ане), обе 
изграђене од мермера, цркву Никољачу 
(цркву светог Николе) и још једну цркву, 
очувану у темељима. Манастир је познат по 
својој колекцији фресака из 13. и 14. века.

Details of fresco decoration II
Studenica Monastery 1880.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor of 
royal orders, inspector of infantry, member of the 
military council and minister of the court, profes-
sor of the Military Academy. Studenica Monastery 
is one of the largest and richest monasteries in 
the Serbian Orthodox Church. It was founded by 
Stefan Nemanja in 1190. The fortified walls of the 
monastery surround four churches: the Church of 
the Mother of God and the King's Church (Church 
of Saints Joachim and Anna), both built of marble, 
the Church of St. Nicholas (Church of St. Nicho-
las) and another church, preserved in the foun-
dations. The monastery is known for its collection 
of frescoes from the 13th and 14th centuries.

шифра производа · product code
ISTM-STU2-009

шифра производа · product code
ISTM-STU3-010

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Детаљи фреско-декорације III
Манастир Студеница 1880.

Стилизовани детаљи фреско-декорације из
српских средњовековних манастира по 
нацртима Драгутина Милутиновића koji 
је био српски и југословенски дивизијски 
генерал, учесник Балканских ратова и Првог 
светског рата, канцелар краљевских ордена, 
инспектор пешадије, члан војног савета и 
министар двора, професор Војне академије.  
Манастир Студеница је један од највећих и 
најбогатијих манастира Српске православне 
цркве. Oсновао га је Стефан Немања 1190. 
године. Утврђени зидови манастира окружују 
четири цркве: Богородичну цркву и Краљеву 
цркву (цркву светих Јоакима и Ане), обе 
изграђене од мермера, цркву Никољачу 
(цркву светог Николе) и још једну цркву, 
очувану у темељима. Манастир је познат по 
својој колекцији фресака из 13. и 14. века.

Details of fresco decoration III
Studenica Monastery 1880.

Stylized details of fresco decoration from
Serbian medieval monasteries according to the 
designs of Dragutin Milutinović who was a Serbian 
and Yugoslav divisional general, participant in the 
Balkan Wars and the First World War, chancellor of 
royal orders, inspector of infantry, member of the 
military council and minister of the court, profes-
sor of the Military Academy. Studenica Monastery 
is one of the largest and richest monasteries in 
the Serbian Orthodox Church. It was founded by 
Stefan Nemanja in 1190. The fortified walls of the 
monastery surround four churches: the Church of 
the Mother of God and the King's Church (Church 
of Saints Joachim and Anna), both built of marble, 
the Church of St. Nicholas (Church of St. Nicho-
las) and another church, preserved in the foun-
dations. The monastery is known for its collection 
of frescoes from the 13th and 14th centuries.
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Народни музеј Крушевац

Од свога оснивања, 19. децембра 1951, Народни музеј 
Крушевац остварује своју основну делатност кроз сакупљање, 
чување, заштиту и излагање покретних културних добара 
и остатака материјалне културе завичаја. Током деценија, 
стасао је у значајну установу културе, изграђујући угледну 
позицију у музејској мрежи Србије. Смештен у простору 
археолошког парка, крушевачки музеј представља 
незаобилазно одредиште када је реч о културној и 
туристичкој понуди града. Испрва смештен у Кући Симића, 
временом је прерастао сâм објекат, премали за 
новонастале музејске потребе. Године 1969. добијен је на 
коришћење нови простор, овога пута унутар комплекса 
Крушевачкога града. У неокласицистичком здању 
некадашње гимназије, саграђеном 1863, са сецесијским 
декоративним елементима из 1908, данас је смештена 
стална музејска поставка која сведочи о историјском и 
културном развоју и преображају Крушевца и околине. Поред 
изложбене, музеј дужну пажњу посвећује истраживачкој, 
издавачкој, културно-просветној и педагошкој делатности, 
као и афирмацији аутентичних вредности завичаја. У 
том погледу, музеј презентује богату културну баштину 
путем изложби, каталога, стручних публикација и медија.

National Museum Kruševac

Since its founding, on December 19, 1951, the National Museum 
of Kruševac has been carrying out its main activity through the 
collection, storage, protection and exhibition of movable cultural 
goods and remnants of the material culture of the homeland. 
Over the decades, he has grown into an important cultural in-
stitution, building a respectable position in the museum network 
of Serbia. Located in the area of   the archeological park, the 
Kruševac Museum is an unavoidable destination when it comes 
to the cultural and tourist offer of the city. Initially housed in 
the Simić House, the building itself grew over time, too small 
for the newly created museum needs. In 1969, a new space 
was obtained for use, this time within the complex of the town 
of Kruševac. In the neoclassical building of the former gym-
nasium, built in 1863, with Art Nouveau decorative elements 
from 1908, today there is a permanent museum exhibition that 
testifies to the historical and cultural development and trans-
formation of Kruševac and its surroundings. In addition to the 
exhibition, the museum pays due attention to research, publish-
ing, cultural, educational and pedagogical activities, as well as 
the affirmation of the authentic values   of the homeland. In this 
regard, the museum presents its rich cultural heritage through 
exhibitions, catalogs, professional publications and the media.
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Царство небеско
Миољуб Јелисијевић · 1989

Дело одликује јасна контура и ведар 
колорит. Лишено профаног, указује на 
хуманистичке вредности, занос и тежњу ка 
уздизању над појавним и материјалним.

Empire of Heaven
Mioljub Jelisijević · 1989

The work is characterized by clear contour and 
bright coloring. Deprived of profane, points 
to humanistic values, enthusiasm and ten-
dency to rise above manifest and material.

шифра производа · product code
NMKS-CANE-01

шифра производа · product code
NMKS-CILM-02

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Ћилим 
прва половина ХХ века

Врста простирача рађена на ткачком разбоју. 
Иако је основна намена покривање подова, 
могу се наћи и на зидовима, као таписерије.

Rug 
the first half of the XX century

Type of home rug, done by hand. Although 
the main purpose is to cover the floors, it 
can also be found on walls, like tapestries.
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Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Вегетативни орнамент
Сталаћки град XIV век

Детаљ живописа из улазне куле, који се састоји 
од прстенастих кругова који се секу и чији 
су средишњи делови испуњени укрштеним 
тракама и стилизованим цветовима.

Vegetative ornament
 Stalać Fortress XIV century

The detail of the painting from the en-
trance tower, consisting of ring-shaped cir-
cles that intertwine and whose central parts 
are filled with crossbands and stylized flowers.

шифра производа · product code
NMKS-VGOR-03

шифра производа · product code
NMKS-FIKL-04

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Фишеклије 
XVIII век

Кутије за фишеке са барутом, ношене 
о опасачу или појасу стрелца.

Fišeklija
XVIII century

Boxes for bullets with gunpowder,
worn on the belt of a shooter.
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Јатагани I
XVIII–XIX век

Нарочита врста дугог ножа са карактеристичним 
балчаком и сечивом, у употреби од средине 
XVI до краја XIX века. Из централне 
Азије су га на Балкан донеле Османлије.

Yatagan I
XVIII–XIX century

A special type of long knife with a characteristic 
blade, in use from the middle of the XVIth to the 
end of the  XIXth century. From the Central Asia, 
they were brought to the Balkans by the Ottomans.

шифра производа · product code
NMKS-JTGN-05

шифра производа · product code
NMKS-JTGN-06

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Јатагани II
XVIII–XIX век

Нарочита врста дугог ножа са карактеристичним 
балчаком и сечивом, у употреби од средине 
XVI до краја XIX века. Из централне 
Азије су га на Балкан донеле Османлије.

Yatagan II
XVIII–XIX century

A special type of long knife with a characteristic 
blade, in use from the middle of the XVIth to the 
end of the  XIXth century. From the Central Asia, 
they were brought to the Balkans by the Ottomans.
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Кнежева хаљина
XIV век

Реконструкција одежде пронађене 
у кивоту са моштима кнеза Лазара 
Хребељановића. Орнамент чине адосирани 
лавови, палмете и барске птице, а 
рубове одоре опшива златоткана трака.

Prince’s dress
XIV century

Reconstruction of clothes found in a reliquary 
with the relics of Prince Lazar Hrebeljanović. 
The ornament consists of adorated lions a
nd birds, and the edges of the blot-
ter are made of golden tape.

шифра производа · product code
NMKS-KNHA-07

шифра производа · product code
NMKS-KOBI-08
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Косовска битка
Радислав Тркуља · 1989

Динамичаним сукобом мотива, уметник 
апострофира догађај који је одредио 
целокупну повест српског народа.

Battle of Kosovo 
Radislav Trkulja · 1989

With the dynamic conflict of motives, 
the artist recounts an event that deter-
mined the whole story of the Serbian people.
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 Косовски бој I
Милош Гвозденовић · 1989

Одсликава препознатљив сензибилитет 
уметника који пастозним и брзим 
наносима и нејасно дефинисаним 
контурама наглашава ток битке.

Battle of Kosovo I
Miloš Gvozdenović · 1989

Reflects the recognizable sensitivity of the 
artist who emphasizes the course of the 
battle by pasty and quick coats 
and unclearly defined contours.

шифра производа · product code
NMKS-KOBJ-09

шифра производа · product code
NMKS-KOBJ-10
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Косовски бој II
Радан Радојловић · 1989

Драматичан карактер композиције, 
апстрактан приступ и асоцијативна 
садржина превазилазе приказ самог 
догађаја дајући му ванвременску ширину.

Battle of Kosovo II
Radan Radojlović · 1989

The dramatic character of the composition, 
the abstract approach and the associative 
content outperform the presentation 
of the event itself, giving it timeless breadth.
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Косовски божури
Драгослав Васиљевић – Фига · oko 1920

Стваралаштво уметника који је трајно 
обележио културни и друштвени живот 
Крушевца одликује модернији сликарски 
израз и импресионистичка организација 
слике. Слика расцветалих божура лирски и 
поетично асоцира на традицију и наслеђе.

Kosovo’s peonies
Dragoslav Vasiljević - Figa · around 1920

The creativity of the artist who permanently 
marked the cultural and social life of Krusevac is 
characterized by a more modern painting  ex-
pression and an impressionistic organization 
of the painting. The image of bloomed peonyes 
lyrically and poetically relates to  tradition and heritage.

шифра производа · product code
NMKS-KOBZ-11

шифра производа · product code
NMKS-OLZK-12
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Остаци Лазареве куле 
Момчило Митић · 1986

Пастозност, јача фактура и слободан потез 
одликују уметников доживљај крушевачке 
куле. Сједињавајући искуства енформела 
и експресионистичког начина сликања, 
сукобљавајући структуре и масе, аутор потенцира 
важност традиције и колективног сећања.

Remains of Lazar’s tower
Momcilo Mitić · 1986

Pastosity and free movement are distinguished 
by the artist’s experience of the Kruševac tower. 
Combining the experiences of the enformel and 
expressionist mode of painting, contradicting 
structures and masses, the author emphasizes the 
importance of tradition and collective memory.
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Тепелук I
ХIХ век

Мала округла плоча филигранске израде, 
ношена на врху плитког црвеног феса 
као дела женске грађанске ношње.

Tepeluk I
ХIХ century

A small round plate of filigree making, 
worn on the top of a shallow red hat as a 
part of a women’s national costumes.

шифра производа · product code
NMKS-TPLK-13

шифра производа · product code
NMKS-TPLK-14

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

Тепелук II
ХIХ век

Мала округла плоча филигранске израде, 
ношена на врху плитког црвеног феса 
као дела женске грађанске ношње.

Tepeluk II
ХIХ century

A small round plate of filigree making, 
worn on the top of a shallow red hat as a 
part of a women’s national costumes.
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МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Музеј Југославије је отворена институција која савременом 
интерпретацијом прошлости подстиче различите актере 
да активно сагледавају садашњост. Мисија нам је да 
будемо место отвореног дијалога, да размењујемо знања 
и искуства о друштвеним и културним појавама 20. века 
са свим установама, организацијама и појединцима 
заинтересованим за питања југословенског наслеђа и 
југословенске прошлости. Кроз своје програме и активности 
подстичемо друштвено памћење и културу сећања везану за 
развој југословенске идеје, од настанка државе Југославије 
као краљевине до њеног нестанка, почетком деведесетих 
година. Иновативним приступом јединственим збиркама 
и сачуваним сведочанствима о Југославији, посетиоцима 
нудимо аутентичне увиде, сазнања и доживљаје кроз 
излагачке, едукативне и интерактивне програме.

Museum of Yugoslavia

Museum of Yugoslavia is an open institution that encourag-
es different actors to actively perceive the present by mod-
ern interpretation of the past. Our mission is to be the place 
of open dialogue, to exchange knowledge and experienc-
es on the social and cultural phenomena of the 20th centu-
ry with all institutions, organizations and individuals in-
terested in issues on Yugoslav heritage and Yugoslav past. 
Through our programs and activities, we encourage so-
cial memory and culture of remembrance related to 
development of the Yugoslav idea, since the creation of the 
Yugoslav state as a kingdom, until its breakup in the ear-
ly 1990s. By the innovative approach to unique collec-
tions and preserved testimonies of Yugoslavia we offer 
authentic insights, knowledge and experiences through ex-
hibition, educational and interactive programs to our visitors.
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Kраљевска тканина кенте I

Репродукција мотива са тканина кенте, које 
су Јосип Броз Тито и Јованка Броз добили 
на поклон од Квамеа Нкрумe, председника 
Гане (1961). Афричке земље, које су избориле 
независност након векова колонијалне 
доминације, тежиле су редефинисању својих 
културних идентитета током шездесетих година 
20. века. Председник Гане, Кваме Нкрума био 
је међу првим афричким лидерима који су у 
јавним политичким наступима користили 
одређене симболе који потичу из традиције. 
Првобитно коришћена као краљевска тканина у 
оквиру двора Ашанти, тканина кенте је управо у 
периоду након деколонизације трансформисана 
у симбол антиколонијализма и панафриканизма.

The royal textile kente I

The motifs here reproduced are from the kente cloths 
that Josip Broz Tito and Jovanka Broz received from
Kwame Nkrumah, President of Ghana (1961). Hav-
ing won their independence after centuries of colo-
nial domination, African countries strived to rede-
fine their cultural identities in the 1960s. Kwame 
Nkrumah was among the first African leaders to 
use certain traditional symbols in his public polit-
ical performances. Used at first as a royal textile 
in Asante court ceremonies, at the time of de-
colonisation the kente cloth was tranformed into 
a symbol of anticolonialism and Panafricanism.

шифра производа · product code
MZJG-KNTA-01

шифра производа · product code
MZJG-KNTA-02
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Kраљевска тканина кенте II

Репродукција мотива са тканина кенте, које 
су Јосип Броз Тито и Јованка Броз добили 
на поклон од Квамеа Нкрумe, председника 
Гане (1961). Афричке земље, које су избориле 
независност након векова колонијалне 
доминације, тежиле су редефинисању својих 
културних идентитета током шездесетих година 
20. века. Председник Гане, Кваме Нкрума био 
је међу првим афричким лидерима који су у 
јавним политичким наступима користили 
одређене симболе који потичу из традиције. 
Првобитно коришћена као краљевска тканина у 
оквиру двора Ашанти, тканина кенте је управо у 
периоду након деколонизације трансформисана 
у симбол антиколонијализма и панафриканизма.

The royal textile kente II

The motifs here reproduced are from the kente cloths 
that Josip Broz Tito and Jovanka Broz received from
Kwame Nkrumah, President of Ghana (1961). Hav-
ing won their independence after centuries of colo-
nial domination, African countries strived to rede-
fine their cultural identities in the 1960s. Kwame 
Nkrumah was among the first African leaders to 
use certain traditional symbols in his public polit-
ical performances. Used at first as a royal textile 
in Asante court ceremonies, at the time of de-
colonisation the kente cloth was tranformed into 
a symbol of anticolonialism and Panafricanism.
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Kраљевска тканина кенте III

Репродукција мотива са тканина кенте, које 
су Јосип Броз Тито и Јованка Броз добили 
на поклон од Квамеа Нкрумe, председника 
Гане (1961). Афричке земље, које су избориле 
независност након векова колонијалне 
доминације, тежиле су редефинисању својих 
културних идентитета током шездесетих година 
20. века. Председник Гане, Кваме Нкрума био 
је међу првим афричким лидерима који су у 
јавним политичким наступима користили 
одређене симболе који потичу из традиције. 
Првобитно коришћена као краљевска тканина у 
оквиру двора Ашанти, тканина кенте је управо у 
периоду након деколонизације трансформисана 
у симбол антиколонијализма и панафриканизма.

The royal textile kente III

The motifs here reproduced are from the kente cloths 
that Josip Broz Tito and Jovanka Broz received from
Kwame Nkrumah, President of Ghana (1961). Hav-
ing won their independence after centuries of colo-
nial domination, African countries strived to rede-
fine their cultural identities in the 1960s. Kwame 
Nkrumah was among the first African leaders to 
use certain traditional symbols in his public polit-
ical performances. Used at first as a royal textile 
in Asante court ceremonies, at the time of de-
colonisation the kente cloth was tranformed into 
a symbol of anticolonialism and Panafricanism.

шифра производа · product code
MZJG-KNTA-03
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Споменик Револуцији на Козари
Душан Џамоња

Приликом откривања Споменика Револуцији, 
на Козари 1972. године, организациони 
одбор Јубилеја козарачке епопеје поклонио 
је Јосипу Брозу Титу овај модел. Споменик се 
налази у оквиру спомен-комплекса Козара на 
Мраковици, једном од врхова планине Козаре 
у северозападном делу Босне који, поред 
споменика, чине Меморијални зид са 9922 
имена палих бораца и музеј са поставком 
Козара у народноослободилачкој борби. Својим 
цилиндричним обликом, импозантном висином 
од 34 метра, грађен од бетона и челика, и 
окружен зеленилом густе шуме, сугерише 
реторику моћи, борбе и победе. У споменик 
је могуће ући кроз уске отворе, након чега се 
посетилац нађе у једном мрачном и скученом 
простору погледа усмереног према споља, са 
идејом да осети сву тескобу борбе и страдања 
бораца и цивила током Другог светског рата 
на Козари, којима је споменик посвећен.

Monument to the Revolution on Kozara
Dušan Džamonja

During the unveiling of the Monument to the Rev-
olution, on Kozara in 1972, the organizing com-
mittee of the Jubilee of the Kozara Epic presented 
this model to Josip Broz Tito. The monument is 
located within the memorial complex Kozara on 
Mrakovica, one of the peaks of Mount Kozara in the 
northwestern part of Bosnia, which, in addition to 
the monument, consists of a Memorial Wall with 
9922 names of fallen fighters and a museum with 
Kozara in the national liberation struggle. With its 
cylindrical shape, an imposing height of 34 me-
ters, built of concrete and steel, and surrounded by 
the greenery of a dense forest, it suggests a rhet-
oric of power, struggle and victory. It is possible 
to enter the monument through narrow openings, 
after which the visitor finds himself in a dark and 
cramped space looking outwards, with the idea of   
feeling all the hardships of fighting and suffer-
ing of fighters and civilians during World War II 
on Kozara, to whom the monument is dedicated.
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Галаксија
Нејч Слапар

Циљ уметника Нејча Слапара је синтеза оптичке 
уметности, концептуализма, минимализма, 
геометријске апстракције и поезије са тежњом 
стварања идеалне сликарске целине која 
постоји (на филозофском плану) у његовој 
машти. Слапарова дела су изпуњена 
визуалним триковима и оптичким илузијама, 
које варају перцепцију гледаоца. Галаксија је по 
формату један од највећих цртежа насталих у 
Југославији и директна је реакција на светске 
уметничке трендове 1960-их и 1970 година. Рад 
представља врх Слапаровог концептуализма, 
везаног за оптичку уметност и геометријску 
апстракцију, ретке појаве у југословенској 
уметности. Уметник је овим делом желео да 
отвори диалог између гледаоца и природе (коју 
представља слика) и сведе васиону (материју) 
на ниво дводимензионалности при томе јој 
додајући нове оптичке димензије и акценте.

Galaxy
Nejč Slapar

The goal of the artist Nejč Slapar is the synthe-
sis of optical art, conceptualism, minimalism, 
geometric abstraction and poetry with the aspi-
ration to create an ideal painting whole that ex-
ists (on the philosophical level) in his imagination. 
Slapar's works are filled with visual tricks and 
optical illusions, which deceive the viewer's per-
ception. The format of the galaxy is one of the 
largest drawings created in Yugoslavia and is a 
direct reaction to world art trends of the 1960s 
and 1970s. The work represents the pinnacle of 
Slapar 's conceptualism, related to optical art and 
geometric abstraction, a rare phenomenon in Yu-
goslav art. With this work, the artist wanted to 
open a dialogue between the viewer and nature 
(represented by the painting) and reduce the uni-
verse (matter) to the level of two-dimensionali-
ty, adding new optical dimensions and accents.

шифра производа · product code
MZJG-GLXY-05

шифра производа · product code
MZJG-PEJZ-06
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Пејзаж
Петар Лубарда

Поклон Јосипу Брозу Титу за 67. рођендан, 
мај 1959. Дело Петра Лубарде, сматра се 
почетком апстрактног сликарства и апстрактног
пејзажа, који је први пут изложио у Уметничкој 
галерији УЛУС-а, маја 1951. године,на 
револуционарној изложби која је означила крај 
соцреалистичког сликарства. Црногорски крш је 
инспирација, али предмет се губи, тек понеки траг 
реалног света је видљив, као обриси планина 
или стабљике биљака, на Пејзажу светлих боја 
густог намаза са акцентима црвене, жуте и 
зелене. Био је то јасан знак да долазе промене 
у југословенској културној политици, видљив 
још на ИИИ Пленуму Комунистичке партије 
Југославије 1950. године када је наговештен 
крај совјетског утицаја и окретање ка западу.

Oil on canvas
Petar Lubarda

The works of Petar Lubarda are considered to be 
the beginning of abstract painting and abstract 
landscape, which he exhibited for the first time 
at the gallery of the Association of Visual Art-
ists of Serbia (ULUS) in May 1951, as part of a 
revolutionary exhibition that marked the end of 
the era of socialist realism as a style painting. 
The rocky terrain in Montenegro provides an in-
spiration, but objects are disappearing and scarce 
traces of the real world remain visible, such as 
the outlines of mountains or stalks of plants in 
bright-coloured Landscape characterized by thick 
layers of paint and accents of red, yellow and 
green. That was a clear sign that of imminent 
changes in the cultural policy in Yugoslavia, vis-
ible as early as the Third Plenum of the Com-
munist Party of Yugoslavia in 1950 when there 
were hints of the time of the Soviet influence com-
ing to an end and turning to the West instead.
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Мост на Шидини
Сава Шумановић

Мост на Шидини (Багремови крај потока), 
нежног и прозрачног колорита, заслепљујуће 
светлости и танке фактуре, настаје 1939. године, 
једне од најплоднијих у Шумановићевом 
сликарству, када је насликао тридесетак 
предела. Припада другој фази шидског 
периода, који уметник назива реалистичким, 
када се већ болестан и усамљен вратио 
природи и непосредном унутрашњем животу 
настојећи да бојом и светлошћу дочара сремске 
пределе. У тих последњих десет година, 
најзначајнијих у његовом стваралаштву, 
опседнут је простором, дубином хоризонта, 
путевима и лепотом дрвећа покрај пута 
стварајући своја ремек дела међу која се убраја 
и ово платно из колекције Музеја Југославије.

The bridge on Šidina
Sava Šumanović

The bridge on Šidina (Acacia by the stream), with 
a gentle and transparent color, dazzling light and 
thin texture, was created in 1939, one of the most 
prolific in Shumanović's painting, when he painted 
about thirty landscapes. It belongs to the second 
phase of the Shida period, which the artist calls 
realistic, when he returned to nature and his im-
mediate inner life, already ill and lonely, trying to 
portray the Srem landscape with color and light. 
In those last ten years, the most significant in his 
work, he was obsessed with space, depth of hori-
zon, roads and the beauty of trees along the road, 
creating his masterpieces, including this canvas 
from the collection of the Museum of Yugoslavia.
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Предео II
Надежда Петровић

Слику Предео II, Надежда Петровић по 
свом обичају није датовала, али се по 
карактеристичном прецизном потезу може 
закључити да припада првом србијанском 
периоду, тачније фази Ресника, где 
највероватније и настаје 1904. године. Не 
припада ни фовизму ни импресионизму, већ 
је типичан производ сецесије, која се провлачи 
кроз све периоде стваралаштва Надежде 
Петровић. За колекцију Музеја Југославије 
посебно је значајна јер настаје у години када 
се одржава Прва југословенска уметничка 
изложба у Београду уклопљена у велику 
државну прославу стогодишњице Првог српског 
устанка против Турака и припада уметничком 
кругу који је био покретач обликовања 
културне позадине политичког пројекта 
стварања заједничке јужнословенске државе.

Landscape II
Nadežda Petrović

According to her custom, Nadežda Petrović did 
not date the painting Landscape II, but accord-
ing to the characteristic precise move, it can be 
concluded that it belongs to the first Serbian pe-
riod, more precisely to the Resnik phase, where 
it was most likely created in 1904. It does not 
belong to either Fauvism or Impressionism, but 
is a typical product of Art Nouveau, which runs 
through all periods of Nadežda Petrović's work. 
It is especially important for the collection of 
the Museum of Yugoslavia because it was creat-
ed in the year when the First Yugoslav Art Ex-
hibition was held in Belgrade, incorporated into 
the great state celebration of the centenary of 
the First Serbian Uprising against the Turks.
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Кумровечка долина
Вилим Свечњак

Јосип Броз рођен је у Кумровцу маја 1892. 
године. Брозови су били сиромашни, али
Тито никада није заборавио родни крај у 
који је често одлазио и као председник. Та
планска презентација имала је за циљ да 
подсети на његово сиромашно и сељачко
порекло и повеже га са грађанима одраслим у 
сличним условима. Поклон Синдиката Хрватске 
Јосипу Брозу Титу за 68. рођендан, 24. мај 1960.

Kumrovec Valley
Vilim Svečnjak

Josip Broz was born in Kumrovec in May 1892. 
His father, Franjo a Croat from Zagorje was a 
farmer and his mother, Marija, a Slovenian was 
a housewife. He was the seventh of their fifteen 
children. The Brozs were poor, but Tito never 
forgot his native region, which he visited often 
even as president. That wellplanned presentation 
was aimed to serve as a reminder of his poor 
and peasant background and form a bond with 
fellow-countrymen growing up in similar condi-
tions. Gift to Josip Broz Tito for his 68th birthday 
from the Croatian Trade Union, May 24th, 1960.
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Пруга Брчко-Бановићи
Крсто Хегедушић

Слика Брчко Бановићи Крста Хегедушића 
комеморише прву савезну омладинску радну 
акцију и слави један од првих великих 
инвестиционих пројеката у новој Југославији. 
Можда са приказом возића, као дечје играчке, 
има везе и позната изјава Мирослава 
Крлеже да „није ово прва пруга на свијету 
сигурно, али је прва коју су изградила ђеца“. 
Поклон Крста Хегедушића Јосипу Брозу Титу, 1962.

Brčko-Banovići Railway
Krsto Hegedušić

The 1956 painting by Brčko Banovići by Krs-
to Hegedušić commemorates the first federal 
youth voluntary labour campaign in Yugoslavia 
and one of the first major investments in the 
Yugoslavia. It may be that showing the small 
train as a toy also has something to do with 
Miroslav Krleža’s famous statement that “this 
is surely not the first railway in the world, but 
it is the first that was built by children”. Gift 
to Josip Broz Tito from Krsto Hegedušić, 1962



ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Галерија Матице српске je основана 1847. године у Пешти, у 
окриљу Матице српске, најстаријег културнoг, књижевног и 
научног друштва код Срба. Предлог да се оснује Српсканародна 
збирка (Музеум) дао је Теодор Павловић, тадашњи секретар 
Матице српске. Језгро будуће уметничке колекције Музеја, 
данашње Галерије Матице српске, чини колекција породичних 
портрета коју је Сава Текелија, велики српски добротвор и 
први доживотни председник Матице српске, са целокупном 
својом имовином 1840. године завештао Матици српској. 
Оснивање Музеја је одмах обнародовано у Српским народним 
новинама, што је уједно био и позив свим „родољубивим 
грађанима” да новооснованом Музеју „поклањају или 
поверавају на чување све оне предмете који доприносе 
обогаћивању народног духа и служе његовом културном 
напретку”. Музејске збирке су се постепено попуњавале, 
уз честе апеле на родољубиво грађанство. По пресељењу 
Матице српске у Нови Сад 1864. године, пренесена је до тада 
прикупљена збирка, која је први пут приказана јавности 1933. 
године када је Музеј Матице српске коначно озваничен. Музеј 
је деловао као комплексна збирка са фондом прикупљених 
археолошких, нумизматичких и етнографских предмета, 
док је уметничка збирка чинила посебан део. Године 1947. 
новооснованом Војвођанском музеју су уступљене све 
збирке Музеја Матице српске осим уметничке, која је добила 
статус посебне збирке са називом Галерија Матице српске.

ТHE GALLERY OF MATICA SRPSKA

Тhe Gallery of Matica srpska was founded in 1847 in Pest (for-
mer part of Budapest, Hungary) under the auspices of The Mat-
ica srpska, the oldest cultural, literary and scientific institution 
of Serbian people. The proposal to establish the Serbian National 
Collection (Museum) was given by Teodor Pavlović, the Secretary 
of The Matica srpska of that time. The core of the future art 
collection of The Gallery of Matica srpska was a collection of 
Sava Tekelija’s family portraits. Being a great Serbian benefac-
tor, Sava Tekelija bequeathed all of his belongings to The Matica 
srpska in 1840 and remained its president until the end of his 
life. The establishment of the Museum was publicly announced 
in the Serbian National Newspaper, which was at the same time, 
a call to all "patriotic citizens" to give donations to the newly 
established Museum or “to entrust it with all those things which 
contribute to enrichment of the national spirit and serve its 
cultural progress." The Museum collection was growing steadily 
thanks to frequent appeals to the patriots. After The Matica 
srpska was moved to Novi Sad in 1864, the collection was also 
transferred and shown to the public in 1933, when the Museum 
of the Matica srpska was finally made official. The Museum oper-
ated as a complex collection made of archaeological, numismatic 
and ethnographic objects, while the art collection formed a sep-
arate part. In 1947 this collection, except for art, was granted to 
the newly opened Museum of Vojvodina, while the works of art 
formed a special collection called The Gallery of Matica srpska.
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Мина Караџић I
Габријел Декер

Декеров портрет Мине Караџић одсликава 
њен живот у младости. Одрасла је у кругу 
значајних интелектуалаца, књижевника и 
уметника. Сматра се да је својом лепотом 
и харизмом пленила све око себе и била 
инспирација многим уметницима. На бечким 
баловима се појављивала у српској грађанској 
ношњи играјући народна кола. Поред ликовног 
стваралаштва бавила се и књижевнопћу. На 
портрету је приказана као девојка обучена 
у српску грађанску ношњу коју чини костим 
с везом и крзном око рукава и деколтеа, 
и богато набрана сукња од сатена. Благи 
осмех и поглед удесно одају утисак чедности 
и нежности младе девојке. Када се спомене 
Минин Споменар одмах се помисли на чувеног 
Бранка Радичевића и његове стихове које 
је тамо записао: Певам дању, певам ноћу...

Mina Karadžić I
Gabriel Decker

Decker's portrait of Mina Karadzic depicts her life 
in her youth. She grew up in a circle of impor-
tant intellectuals, writers and artists. It is believed 
that with her beauty and charisma, she capti-
vated everyone around her and was an inspira-
tion to many artists. She appeared in Viennese 
balls in Serbian civic costume, playing folk car-
ols. In addition to artistic creation, she was also 
involved in literature. The portrait shows her as 
a girl dressed in Serbian civilian costume, which 
consists of a costume with embroidery and fur 
around the sleeves and neckline, and a rich-
ly pleated satin skirt. A slight smile and a look 
to the right give the impression of chastity and 
tenderness of a young girl. When Mina's Mem-
oir is mentioned, one immediately thinks of the 
famous Branko Radičević and his verses that he 
wrote there: I sing during the day, I sing at night ...
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Мина Караџић II
Габријел Декер

Декеров портрет Мине Караџић одсликава 
њен живот у младости. Одрасла је у кругу 
значајних интелектуалаца, књижевника и 
уметника. Сматра се да је својом лепотом 
и харизмом пленила све око себе и била 
инспирација многим уметницима. На бечким 
баловима се појављивала у српској грађанској 
ношњи играјући народна кола. Поред ликовног 
стваралаштва бавила се и књижевнопћу. На 
портрету је приказана као девојка обучена 
у српску грађанску ношњу коју чини костим 
с везом и крзном око рукава и деколтеа, 
и богато набрана сукња од сатена. Благи 
осмех и поглед удесно одају утисак чедности 
и нежности младе девојке. Када се спомене 
Минин Споменар одмах се помисли на чувеног 
Бранка Радичевића и његове стихове које 
је тамо записао: Певам дању, певам ноћу...

Mina Karadžić II
Gabriel Decker

Decker's portrait of Mina Karadzic depicts her life 
in her youth. She grew up in a circle of impor-
tant intellectuals, writers and artists. It is believed 
that with her beauty and charisma, she capti-
vated everyone around her and was an inspira-
tion to many artists. She appeared in Viennese 
balls in Serbian civic costume, playing folk car-
ols. In addition to artistic creation, she was also 
involved in literature. The portrait shows her as 
a girl dressed in Serbian civilian costume, which 
consists of a costume with embroidery and fur 
around the sleeves and neckline, and a rich-
ly pleated satin skirt. A slight smile and a look 
to the right give the impression of chastity and 
tenderness of a young girl. When Mina's Mem-
oir is mentioned, one immediately thinks of the 
famous Branko Radičević and his verses that he 
wrote there: I sing during the day, I sing at night ...
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Софија Дунђерски
Паја Јовановић

Сликар Паја Јовановић је приказао лепу Софију 
Дунђерски, ћерку велепоседника Гедеона 
и Теодоре Дунђерски, са својим омиљеним 
коњем по имену Ризи Бизи, са којим је 
1930. године учествовала у трци у Београду 
и том приликом освојила сребрни пехар. 
Њена појава на хиподрому била је изузетан 
догађај. Софија Дунђерски је, у тадашњој 
Југославији, била прва дама која је као јахач 
учествовала у јавним тркама. Обучена у јахаће 
панталоне и јакну Софија Дунђерски одудара 
од раскошних тоалета осталих Јовановићевих 
дама. Њен маскулозни и елегантан стил 
одраз је модерне и самоуверене младе жене.

Sofia Dunđerski
Paja Jovanović

Painter Paja Jovanović showed the beautiful So-
fia Dundjerski, the daughter of landowners Gideon 
and Teodora Dundjerski, with her favorite horse 
named Rizi Bizi, with whom she participated in 
a race in Belgrade in 1930 and won a silver cup 
on that occasion. Her appearance at the hippo-
drome was an extraordinary event. Sofia Dund-
jerski was the first lady in the former Yugoslavia 
to take part in public races as a rider. Dressed in 
riding pants and a jacket, Sofija Dundjerski stands 
out from the luxurious toilets of other Jovanović 
ladies. Her masculine and elegant style is a re-
flection of a modern and confident young woman.

шифра производа · product code
GAMS-SOFI-03

шифра производа · product code
GAMS-IGRA-04

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

Играчица
Паја Јовановић

Јовановићева Играчица носи све карактеристике 
сецесије. Њено наго тело и вијугави вео оличење 
су музике коју прате покрети наге девојке. У 
њој има нечег оријенталног и егзотичног, врло 
крактеристичног за Јовановићева тематска 
опредељења. Иако слика припада периоду 
у којем српско модерно сликарство увелико 
испитује на различите начине своје ликовне и 
естетске исказе, ова Јовановићева слика одише 
његовим препознатљивим, умереним, класичним 
академизмом по којем је остао препознатљив.

Dancer
Paja Jovanović

Jovanović's Player has all the characteristics of Art 
Nouveau. Her naked body and winding veil are the 
embodiment of music accompanied by the move-
ments of a naked girl. There is something oriental 
and exotic in it, very characteristic of Jovanović's 
thematic determinations. Although the painting 
belongs to the period in which Serbian modern 
painting largely examines its artistic and aesthetic 
expressions in different ways, this painting by Jova-
nović exudes its recognizable, moderate, classical 
academicism by which it remained recognizable.
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Енглескиње у Паризу
Сава Шумановић

Шумановићев други боравак у Паризу 1925. 
године био је обележен великим унутрашњим 
превирањима. Ипак, слике из овог париског 
периода пуне су боја, светлости и животног 
оптимизма. Период 20-их година је деценија 
женске еманципације – жене су почеле да се 
запошљавају и осамостаљују, да без мушке 
пратње излазе у кафее и ресторане и освајају 
нове јавне просторе. Шумановић је на слици 
приказао три даме које одмарају у башти, 
у друштву своје деце, док се иза њих види 
парк пун људи. Енглескиње су одевене у 
модерне хаљине јарких боја, са шеширима 
и лепезама, а у складу са њима одевени су 
и дечаци.  Колорит слике је ведар и светао 
и одсликава један сунчан пролећни дан.

English women in Paris
Sava Shumanović

Shumanovic's second stay in Paris in 1925 was 
marked by great internal turmoil. Still, the paint-
ings from this Parisian period are full of color, 
light and life optimism. The period of the 1920s 
is a decade of women's emancipation - women 
began to find employment and independence, to 
go out to cafes and restaurants without a male 
escort and to conquer new public spaces. In the 
picture, Shumanović showed three ladies resting in 
the garden, in the company of their children, while 
a park full of people can be seen behind them. 
The English women are dressed in mod-
ern dresses of bright colors, with hats and 
fans, and the boys are dressed in accordance 
with them. The color of the picture is bright 
and bright and reflects a sunny spring day.
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Лађар
Сава Шумановић

Директан сусрет Саве Шумановића с еврпским 
уметничким токовима догодио се приликом 
његовог боравка у Паризу 1920 – 1921. године. 
Било је то његово повезивање с актуелним 
тенденцијама, али и трагање за сопственим 
идентитетом. 1921. година, када је слика 
настала, изузетно је важна и плодна, сва у 
геометријском поимању покрета и простора, 
експресионистичком набоју и ставу. У први 
план слике, Шумановић је сместио фигуру 
моранара наглашених волумена, издвојену 
из позадине композиционе структуре 
која приказује пристаниште. „Исклесао“ 
је енигматични лик морнара кроз чији се 
спрецифичан, ванвременски израз лица не 
открива одређена личност, већ професија.

Boatman
Sava Shumanović

Sava Shumanović's direct encounter with Eu-
ropean artistic trends took place during his 
stay in Paris in 1920-1921. It was his con-
nection with current tendencies, but also the 
search for his own identity. The year 1921, 
when the painting was created, is extremely 
important and fruitful, all in the geomet-
ric conception of movement and space, the 
expressionist charge and attitude. In the 
foreground of the painting, Shumanović placed 
a figure of a sailor with accentuated volumes, 
separated from the background of the com-
positional structure depicting the port. He 
"carved" an enigmatic figure of a sailor through 
whose specific, timeless facial expression is 
not revealed a certain person, but a profession.
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Косовски бој
Петар Лубарда

Важну улогу у Лубардином сликарству имало 
је откривање различитих потенцијала народне 
културе,  нарочито у циклусу слика посвећеном 
биткама из националне историје и мито-
поетској евокацији националне прошлости. 
Он обнавља ову тему уносећи у њу савремена 
размишљања о слици, нове концепте и 
модерну ликовност. У складу са принципима 
неилузорности и прошлости слике развио је 
динамичан призор као скоро неразмрсиво 
прожимање збијених бојених форми, којима 
доминирају раскошни међусобни судари 
црвене, плаве, тиркизне, беле и жуте боје.

Battle of Kosovo
Petar Lubarda

An important role in Lubarda's painting was 
played by the discovery of various potentials 
of folk culture, especially in the cycle of paint-
ings dedicated to the battles of national his-
tory and the mytho-poetic evocation of the 
national past. He renews this theme by intro-
ducing contemporary thoughts on painting, new 
concepts and modern art. In accordance with 
the principles of non-illusory and past paint-
ing, he developed a dynamic scene as an al-
most inextricable interweaving of com-
pact colored forms, dominated by lavish 
collisions of red, blue, turquoise, white and yellow.
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Дурмитор
Петар Лубарда

Анализом слика са мотивом планинских 
пејзажа насталих у различитим периодима 
Лубардиног стваралаштва може се лако 
утврдити еволуција и модернизација његовог 
стила, као и промена става према предмету 
на слици. У овом периоду Лубарда свој поглед 
подиже ка врховима, укидајући све више доњу 
трећину слике која приказује подножје планине. 
Предметност и указивање на насељеност 
пејзажа се све више губи у корист голих камених 
врхова апстрахованих до крајњих граница.

Durmitor
Petar Lubarda

The analysis of paintings with the motif of moun-
tain landscapes created in different periods of 
Lubarda's work can easily determine the evolu-
tion and modernization of his style, as well as the 
change of attitude towards the object in the paint-
ing. During this period, Lubarda raises his gaze to 
the peaks, removing more and more the lower third 
of the painting showing the foot of the mountain. 
The objectivity and indication of the population 
of the landscape are increasingly lost in favor of 
bare stone peaks abstracted to the extreme limits.
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Пролеће на Фрушкој гори
Миленко Шербан

Почетком 30-их година ХХ века, Миленко 
Шербан је израдио серију пејзажа интензивног 
колорита, претежно фрушкогорских 
предела који га сврставају у представнике 
експресионистичко-колористичких тенденција 
југословенског сликарства у периоду између два 
светска рата. Он одбацује дисциплину линије 
и облика, складне хроматске односе и окреће 
се необузданом интуитивном стилу. Слика 
недвосмислено потврђује Шербанову позицију 
неконвенционалног ствараоца и смелог 
колористе. Рађена је са таквим темпреаментом 
и сировом снагом да боја уништава форму, 
перспективу и волумен приказаног предела 
што упућује на нови, аутентучни доживљај 
иначе питомих фрушкогорских обронака.

Spring on Fruška gora
Milenko Šerban

In the early 1930s, Milenko Šerban created a 
series of landscapes of intense color, most-
ly Fruška Gora landscapes, which classify him 
as a representative of the expressionist-color-
istic tendencies of Yugoslav painting in the pe-
riod between the two world wars. He rejects 
the discipline of line and shape, harmoni-
ous chromatic relationships, and turns to 
unbridled intuitive style. The painting une-
quivocally confirms Sherban's position as an 
unconventional creator and a bold colorist. It 
was made with such temperament and raw 
power that the color destroys the form, per-
spective and volume of the presented landscape, 
which indicates a new, authentic experience 
of the otherwise tame slopes of Fruška Gora.
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Предео из Фрушке горе
Миленко Шербан

Почетком 30-их година ХХ века, Миленко 
Шербан је израдио серију пејзажа интензивног 
колорита, претежно фрушкогорских 
предела који га сврставају у представнике 
експресионистичко-колористичких тенденција 
југословенског сликарства у периоду између два 
светска рата. Он одбацује дисциплину линије 
и облика, складне хроматске односе и окреће 
се необузданом интуитивном стилу. Слика 
недвосмислено потврђује Шербанову позицију 
неконвенционалног ствараоца и смелог 
колористе. Рађена је са таквим темпреаментом 
и сировом снагом да боја уништава форму, 
перспективу и волумен приказаног предела 
што упућује на нови, аутентучни доживљај 
иначе питомих фрушкогорских обронака.

Landscape from Fruška gora
Milenko Šerban

In the early 1930s, Milenko Šerban created a 
series of landscapes of intense color, most-
ly Fruška Gora landscapes, which classify him 
as a representative of the expressionist-col-
oristic tendencies of Yugoslav painting in 
the period between the two world wars. He re-
jects the discipline of line and shape, harmo-
nious chromatic relationships, and turns to 
unbridled intuitive style. The painting une-
quivocally confirms Sherban's position as an 
unconventional creator and a bold colorist. 
It was made with such temperament and raw 
power that the color destroys the form, per-
spective and volume of the presented landscape, 
which indicates a new, authentic experience 
of the otherwise tame slopes of Fruška Gora.
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Из Касиса
Милан Коњовић

Како су пејзажи били најчешћи мотив 
испитивања сликарског језика и међуратних 
модернизама, не чуди да су најзаступљенији 
жанр и код Милана Коњовића, који је по њима 
постао препознатљив. Иако бисмо га у први 
мах повезали са војвођанским пределима, 
у Коњовићевом сликарсвту медитерански 
пејзаж заузима посебно место. Треперав ритам 
плавих и зелених тонова, обојен одблесцима 
топлих нијанси окера и црвене успео је 
да дочара пејзаж јужне Француске. Бројна 
путовања српских уметника по Медитерану 
допринела су да импресија сунцем и 
морем створи неке од најпрепознатљивијих 
слика српске модерне уметности.  

From Cassis
Milan Konjović

As landscapes were the most common motive 
for examining the language of painting and in-
terwar modernism, it is not surprising that they 
are the most common genre in Milan Konjović, 
who became recognizable by them. Although we 
would initially connect it with the landscapes of 
Vojvodina, in Konjović's painting the Mediterrane-
an landscape occupies a special place. The shim-
mering rhythm of blue and green tones, colored 
with reflections of warm shades of ocher and 
red, managed to evoke the landscape of southern 
France. Numerous trips of Serbian artists around 
the Mediterranean contributed to the impression 
of the sun and the sea to create some of the 
most recognizable images of Serbian modern art.
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Медитација
Иван Табаковић

Иван Табаковић 1954. године, у оквиру 
уметничке групе „Шесторица“, из корена мења 
свој сликарски потез. Слика Медитација симбол 
је те промене. Као ексцентрични изузетак у 
сопственом генерацијском миљеу, и сасвим 
различито у односу на своје међуратне поетике, 
Табаковић наглашава нове равни метафизичке 
стварности и димензије менталне перцепције. 
Он у сликарство, као објекте-теме, уводи 
апстрактне појмове и садржаје нематеријалног 
и духовног. За Табаковића су то једини 
релевантни тематско-проблемски садржаји.

Meditation
Ivan Tabaković

In 1954, Ivan Tabaković, within the art group "Six", 
radically changed his painting move. The image 
Meditation is a symbol of that change. As an ec-
centric exception in his own generational milieu, 
and quite differently in relation to his interwar 
poetics, Tabaković emphasizes new planes of met-
aphysical reality and dimensions of mental per-
ception. He introduces abstract concepts and con-
tents of the immaterial and spiritual into painting, 
as objects-themes. For Tabaković, these are the 
only relevant thematic-problematic contents.
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Кровови
Пеђа Милосављевић

Пеђа Милосављевић имао је прилику да 
борави у Паризу неколико пута. Био је један 
од највећих заљубљеника у град, познавалац 
његовог сивила. О Паризу је рекао да „његову 
праву лепоту прати меланхолија пролазности”. 
Своје интимне погледе на прозоре и 
кровове Париза забележио на платнима. 
Обожавалац париске атмосфере и његове 
патине, Милосављевић на овој слици плавом 
бојом одређује пропорције простора, сивом 
поново изазива „меланхолију пролазности”, 
док жутим акцентима реферира на светлост, 
тражећи искру новог живота у сивом тону.

Roofs
Pedja Milosavljević

Pedja Milosavljevic had the opportunity to stay 
in Paris several times. He was one of the great-
est lovers of the city, a connoisseur of its gray-
ness. He said about Paris that "its true beauty is 
accompanied by the melancholy of transi-
ence". He noticed his intimate views of the 
windows and roofs of Paris on canvases. 
A fan of the Parisian atmosphere and its pat-
ina, Milosavljević determines the propor-
tions of space in blue in this painting, evokes 
the "melancholy of transience" in gray again, 
while referring to light with yellow accents, 
looking for a spark of new life in a gray tone.
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Катедрала V
Бошко Петровић

Посткубистички језик, геометризација и 
колористичко акцентовање највреднији су 
квалитети oве Петровићеве слике, који су били 
највеће ликовно интересовање послератне 
генерације. Школовао се на Академији уметности 
у Београду, потом у Будимпешти, а највећи 
део његовог стваралачког живота везан је за 
Нови Сад. Један од значајнијих Петровићевих 
подухвата је оснивање прве радионице за 
израду таписерија „Атеље 61“. Метод којим 
је извео Катедралу, брижљиво „плетући“ 
мрежу бојених флека, готово да асоцира на 
текстилни поступак стварања таписерије.  

Cathedral V
Boško Petrović

Post-Cubist language, geometrization and col-
oristic accentuation are the most valuable qual-
ities of this painting by Petrović, which were 
the greatest artistic interest of the post-war 
generation. He was educated at the Academy of 
Arts in Belgrade, then in Budapest, and most 
of his creative life is related to Novi Sad. One 
of Petrović's most important endeavors is 
the establishment of the first tapestry work-
shop "Atelje 61". The method by which he per-
formed the Cathedral, carefully "knitting" a net-
work of colored stains, is almost reminiscent 
of the textile process of creating tapestries.
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Брајићи
Петар Лубарда

Дело припада групи апстрактних црногорских 
пејзажа који током педесетих година ХХ века 
постају бројни у Лубардином уметничком опусу 
и у којима он већ потпуно легитимизује процес 
„надреализације“ призора. Синтетишући све 
више слику црногорских пејзажа, који је за 
његову уметност имао вредност архетипа, 
Лубарда је тежио да у мотиву ухвати само 
оно што је у њему суштинско и да у значењу 
слике постигне њено симболичко дејство. У 
овој серији Лубарда је практиковао мешање 
боје са гипсом, што пиктуралнох материји 
даје прозорност те слика добија посебну 
зрнасту, „кречну“ структуру, подсећајући тако 
на део зида и на поступак фреско-сликарства.

Brajići
Petar Lubarda

Дело припада групи апстрактних црногорских 
пејзажа који током педесетих година ХХ века 
постају бројни у Лубардином уметничком опусу 
и у којима он већ потпуно легитимизује процес 
„надреализације“ призора. Синтетишући све 
више слику црногорских пејзажа, који је за 
његову уметност имао вредност архетипа, 
Лубарда је тежио да у мотиву ухвати само 
оно што је у њему суштинско и да у значењу 
слике постигне њено симболичко дејство. У 
овој серији Лубарда је практиковао мешање 
боје са гипсом, што пиктуралнох материји 
даје прозорност те слика добија посебну 
зрнасту, „кречну“ структуру, подсећајући тако 
на део зида и на поступак фреско-сликарства.
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Поља
Нада Денић

Нада Денић је вајарка која се континуирано 
бави сликањем и графиком. Инспирацију 
црпи из природе и приказује је користећи се 
основним ликовним елементима линијом и 
бојом. Инспирисана „спољашњом“ природом 
она допире до властите сликарске природе. У 
њеним се сликама зато природа само назире 
кроз снажно бојене вертикалне гестове који 
назначавају цртеже биљки и травки. Таква 
је управо природа слике Поље при чијем се 
посматрању на при поглед примете груби 
премази вертикалних линија у плавој и 
љубичастој боји, док се у позадини налазе 
подобне браон, зелене и црне линије са 
једном вертикалном јарко розом линијом по 
средини слике. Играрија боја и гестова указује 
на разиграност пољског растиња, али га не 
имитира, већ чува чистоту сликарског израза.  

Fields
Nada Denić

Nada Denić is a sculptor who is continuous-
ly engaged in painting and graphics. He draws 
inspiration from nature and displays it us-
ing basic artistic elements with line and color. 
Inspired by "external" nature, she reaches out to 
her own painterly nature. In her paintings, there-
fore, nature is only glimpsed through strongly 
colored vertical gestures that indicate drawings 
of plants and grasses. Such is the nature of 
the painting Polje, which shows rough coatings 
of vertical lines in blue and purple, 
while in the background there are simi-
lar brown, green and black lines with one 
vertical bright pink line in the middle of the 
painting. The play of colors and gestures in-
dicates the playfulness of the Polish vege-
tation, but it does not imitate it, but pre-
serves the purity of the painterly expression.
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Тропи 8
Милена Јефтић Ничева Костић

Циклус Тропи се састоји од 27 слика великог 
формата које су настале као резултат Милениних 
путовања у земље егзотичних култура, 
прекривене прашумама испуњеним гигантским, 
дивљим биљним светом. Своја путовања 
описује у дневнику. Тропске шуме на њу 
остављају утисак „огромног живог организма“, 
док високе „разголићене“ еукалиптусе упоређује 
са „џиновским куросима и каријатидама“. 
Своје утиске најпре скицира, потом преноси на 
огромна платна, премазујући их  вибрантним 
бојама и испреплетаним линијама, чинећи 
од њих својеврсни визуелни дневник 
који посматрача „напада“ и увлачи у свет 
слободне, неукроћене природе тропских шума.

Tropi 8
Milena Jeftić Ničeva Kostić

The Tropics cycle consists of 27 large-for-
mat paintings created as a result of Mile-
na's travels to the lands of exotic cultures, 
covered with rainforests filled with giant, 
wild flora. He describes his travels in a diary. 
Tropical forests leave the impression of a "huge 
living organism", while he compares tall "na-
ked" eucalyptus trees with "giant kuros and 
caryatids". He first sketches his impressions, 
then transfers them to huge canvases, coat-
ing them with vibrant colors and intertwined 
lines, making them a kind of visual diary that 
"attacks" the observer and draws him into the 
world of free, untamed nature of tropical forests.

шифра производа · product code
GAMS-TR08-17

шифра производа · product code
GAMS-TR10-18

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

Тропи 10
Милена Јефтић Ничева Костић

Циклус Тропи се састоји од 27 слика великог 
формата које су настале као резултат 
Милениних путовања у земље егзотичних 
култура, прекривене прашумама испуњеним 
гигантским, дивљим биљним светом. Милена 
своја путовања описује у дневнику. Тропске 
шуме на њу остављају утисак „огромног 
живог организма“, док високе „разголићене“ 
еукалиптусе упоређује са „џиновским куросима 
и каријатидама“. Своје утиске најпре скицира, 
потом преноси на огромна платна, премазујући 
их  вибрантним бојама и испреплетаним 
линијама, чинећи од њих својеврсни визуелни 
дневник који посматрача „напада“ и увлачи у свет 
слободне, неукроћене природе тропских шума.  

Tropi 10
Milena Jeftić Ničeva Kostić

The Tropics cycle consists of 27 large-for-
mat paintings created as a result of Mile-
na's travels to the lands of exotic cultures, 
covered with rainforests filled with giant, 
wild flora. He describes his travels in a diary. 
Tropical forests leave the impression of a "huge 
living organism", while he compares tall "na-
ked" eucalyptus trees with "giant kuros and 
caryatids". He first sketches his impressions, 
then transfers them to huge canvases, coat-
ing them with vibrant colors and intertwined 
lines, making them a kind of visual diary that 
"attacks" the observer and draws him into the 
world of free, untamed nature of tropical forests.
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Тропи 26
Милена Јефтић Ничева Костић

Циклус Тропи се састоји од 27 слика великог 
формата које су настале као резултат Милениних 
путовања у земље егзотичних култура, 
прекривене прашумама испуњеним гигантским, 
дивљим биљним светом. Своја путовања 
описује у дневнику. Тропске шуме на њу 
остављају утисак „огромног живог организма“, 
док високе „разголићене“ еукалиптусе упоређује 
са „џиновским куросима и каријатидама“. 
Своје утиске најпре скицира, потом преноси на 
огромна платна, премазујући их  вибрантним 
бојама и испреплетаним линијама, чинећи 
од њих својеврсни визуелни дневник 
који посматрача „напада“ и увлачи у свет 
слободне, неукроћене природе тропских шума.  

Tropi 26
Milena Jeftić Ničeva Kostić

The Tropics cycle consists of 27 large-for-
mat paintings created as a result of Mile-
na's travels to the lands of exotic cultures, 
covered with rainforests filled with giant, 
wild flora. He describes his travels in a diary. 
Tropical forests leave the impression of a "huge 
living organism", while he compares tall "na-
ked" eucalyptus trees with "giant kuros and 
caryatids". He first sketches his impressions, 
then transfers them to huge canvases, coat-
ing them with vibrant colors and intertwined 
lines, making them a kind of visual diary that 
"attacks" the observer and draws him into the 
world of free, untamed nature of tropical forests.

шифра производа · product code
GAMS-TR26-19

шифра производа · product code
GAMS-HIBI-20
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Хибискус
Милена Јефтић Ничева Костић

Природа је централна метафора у сликарству 
Милене Јефтић Ничеве Костић. Почетком XXI 
века cтвара слике великог формата, јаких 
бојених решења и сочних намаза боје, чије су 
широке површине у потпуности прекривене 
флоралним мотивима. Овим сликарским 
платнима она преноси оптичке сензације 
које настају током посматрања, студирања и 
проучавања визуелних подстицаја који потичу 
из природе, из њених форми, боја и светлости. 
У питању је лични доживљај спољашње 
стварности која уметницу инспирише да 
изгради властиту, сликарску стварност.

Hibiscus
Milena Jeftić Ničeva Kostić

Nature is the central metaphor in Milena Jeft-
ić's painting by Ničova Kostić. At the begin-
ning of the 21st century, he creates large-for-
mat paintings, strong color solutions and juicy 
paint spreads, whose wide surfaces are com-
pletely covered with floral motifs. With these 
paintings, she conveys the optical sensations 
that arise during the observation, study and 
study of visual stimuli that originate from na-
ture, from its forms, colors and light. It is a per-
sonal experience of external reality that inspires 
the artist to build her own, painterly reality.
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Олеандри
Милена Јефтић Ничева Костић

Природа је централна метафора у сликарству 
Милене Јефтић Ничеве Костић. Почетком XXI 
века cтвара слике великог формата, јаких 
бојених решења и сочних намаза боје, чије су 
широке површине у потпуности прекривене 
флоралним мотивима. Овим сликарским 
платнима она преноси оптичке сензације 
које настају током посматрања, студирања и 
проучавања визуелних подстицаја који потичу 
из природе, из њених форми, боја и светлости. 
У питању је лични доживљај спољашње 
стварности која уметницу инспирише да 
изгради властиту, сликарску стварност.

Oleanders
Milena Jeftić Ničeva Kostić

Nature is the central metaphor in Milena Jeft-
ić's painting by Ničova Kostić. At the begin-
ning of the 21st century, he creates large-for-
mat paintings, strong color solutions and juicy 
paint spreads, whose wide surfaces are com-
pletely covered with floral motifs. With these 
paintings, she conveys the optical sensations 
that arise during the observation, study and 
study of visual stimuli that originate from na-
ture, from its forms, colors and light. It is a per-
sonal experience of external reality that inspires 
the artist to build her own, painterly reality.

шифра производа · product code
GAMS-OLEA-21

шифра производа · product code
GAMS-VEPL-22

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

th
e 

ga
ll

er
y 

of
 m

at
ic

a 
sr

ps
ka

ar
t 

   
  f

as
hi

on
ar

t 
   

  f
as

hi
on

Велики платан
Милена Јефтић Ничева Костић

Природа је централна метафора у сликарству 
Милене Јефтић Ничеве Костић. Почетком XXI 
века cтвара слике великог формата, јаких 
бојених решења и сочних намаза боје, чије су 
широке површине у потпуности прекривене 
флоралним мотивима. Овим сликарским 
платнима она преноси оптичке сензације 
које настају током посматрања, студирања и 
проучавања визуелних подстицаја који потичу 
из природе, из њених форми, боја и светлости. 
У питању је лични доживљај спољашње 
стварности која уметницу инспирише да 
изгради властиту, сликарску стварност.  

Big plane tree
Milena Jeftić Ničeva Kostić

Nature is the central metaphor in Milena Jeft-
ić's painting by Ničova Kostić. At the begin-
ning of the 21st century, he creates large-for-
mat paintings, strong color solutions and juicy 
paint spreads, whose wide surfaces are com-
pletely covered with floral motifs. With these 
paintings, she conveys the optical sensations 
that arise during the observation, study and 
study of visual stimuli that originate from na-
ture, from its forms, colors and light. It is a per-
sonal experience of external reality that inspires 
the artist to build her own, painterly reality.
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КУЋА ЛЕГАТА

Петар Лубарда један је од најзначајнијих уметника ових 
простора који је својим стваралаштвом обележио и одредио 
токове сликарства друге половине 20. века. Модернист, 
одлучност израза и стваралачка снага одредили су му 
историјски пиједестал који га сврстава међу најдаровитије 
и најутицајније уметнике.  Актуелност његовог дела поклапа 
се са европским и светским токовима. "Отуд се без много 
претеривања може рећи да је велики Петар својим делом 
променио судбину југословенског сликарства после Другог 
светског рата.  Нјегов подвиг одразио се својим утицајем и 
у другим областима нашег уметничког стваралаштва. Био 
је то знак на путу нашег изласка из "културе у затвореном 
друштву".  Легат Петра Лубарде тренутно чини 24 слика, 292 
цртежа и графика, намештај, архивска и рукописна грађа, 
део библиотеке и лични предмети уметника затечени у 
Иличићевој бр. 1. Легат је примјен у изузетно лошем стању. 
Затечени предмети су девастирани и угрожени услед година 
немара и небриге, док део уметничких дела недостаје. 
Интервенцијом Куће легата и градских служби у периоду 
од 2008. до 2011. године сачуван је и конзервиран укупан 
ликовни материјал, намештај и део архивске грађе (писма, 
белешке, скице, лична документа, фотографије, калкови и др).

HERITAGE HOUSE

Petar Lubarda is one of the most important artists of this 
area, who marked and determined the trends of paint-
ing in the second half of the 20th century with his work. 
The modernist, the determination of expression and the cre-
ative power determined his historical pedestal, which plac-
es him among the most gifted and influential artists. T
he relevance of his work coincides with European and world 
trends. "It can be said without much exaggeration that the 
great Peter changed the fate of Yugoslav painting after the 
Second World War. His feat was reflected in his influence in 
other areas of our art. It was a sign on the way out of" in-
door culture. The legacy of Petar Lubarda currently consists 
of 24 paintings, 292 drawings and graphics, furniture, ar-
chives and manuscripts, part of the library and personal items 
of the artist found in Iličićeva No. 1. The legacy was applied 
in extremely poor condition. The items found were devastat-
ed and endangered. due to years of negligence and negligence, 
while part of the artwork is missing.The intervention 
of the House of Legacies and city services in the peri-
od from 2008 to 2011 preserved and preserved all art ma-
terial, furniture and part of the archives (letters, notes, 
sketches, personal documents, photographs, calques, etc.).
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Оштре стене
Петар Лубарда

Пејзаж родне Црне Горе у ликовном стваралаштву 
уметника је неисцрпна тема којој се уметник 
враћа у свим фазама стваралаштва. На слици 
Оштре стене уочава се ликовна промена коју 
карактерише слободнија немиметничка веза са 
природом, облик који губи своју волуминозност, 
посна, порозна структура и палета кречно белог 
колорита. Снажна деформација облика који 
природно формира камени црногорски крш 
открива један нови свет пун живих асоцијација 
и слободне маште и доноси једну нову 
ликовну драму у стваралаштву овог уметика.

Sharp rocks
Petar Lubarda

The landscape of his native Montenegro in the art-
ist's artistic creation is an inexhaustible topic to 
which the artist returns in all phases of creativity. 
In the painting Sharp Rocks, an artistic change 
can be noticed, which is characterized by a freer 
non-mymetic connection with nature, a shape that 
loses its voluminousness, a lean, porous structure 
and a palette of lime-white colors. The strong 
deformation of the shape that naturally forms the 
stone Montenegrin karst reveals a new world full of 
vivid associations and free imagination and brings 
a new artistic drama in the work of this artist.

шифра производа · product code
LEGT-OSST-01

шифра производа · product code
LEGT-SMED-02

Марама · Scarf

Твили · Twilly

Твилион · Twillion

Ешарпа · Scarf

he
ri

ta
ge

 h
ou

se
 b

el
gr

ad
e

he
ri

ta
ge

 h
ou

se
 b

el
gr

ad
e

Смедерево
Петар Лубарда

Слика Смедерево (Јутро) представља приказ 
градског пејзажа. За овај град га везује путовање 
са супругом које је ‘заустављено’ у сећању овом 
уметничком импресијом. Блокови камена и танка 
плава линија која се формира на слици су само 
прикази средњовековне тврђаве и реке Дунав; 
смиреним тоновима, пастозним наносима 
нитролака ухваћени су и рефлектовани тренуци 
јутра чије јарко сунце добија свој простор 
на слици. Оваква асоцијативна концепција 
омогућила је уметнику неограничену слободу, 
да ликовно транформише облике, ритмички 
их усклади и подреди законима слике.

Smederevo
Petar Lubarda

The painting Smederevo (Morning) is a depic-
tion of the cityscape. He is connected to this city 
by a trip with his wife, which was "stopped" in 
memory by this artistic impression. The blocks of 
stone and the thin blue line formed in the pic-
ture are only depictions of a medieval fortress 
and the river Danube; calm tones, pasty deposits 
of nitrolac captured and reflected the moments 
of the morning whose bright sun got its place 
in the picture. This associative conception ena-
bled the artist unlimited freedom to artistically 
transform forms, rhythmically harmonize them 
and subordinate them to the laws of painting.
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Мачак II
Петар Лубарда

Посебно место у животу Петра Лубарде заузима 
љубав коју уметник гаји према животињама, 
понајвише мачкама. Мачак II  је портрет 
породичног кућног љубимца. Црни, како су 
га звали, био је равноправан члан породице 
Лубарда који је једини имао слободан приступ 
уметниковом атељеу и како један новинар 
наводи, био је неко коме је све дозвољено. 
Густим наносима боје којом уметник гради 
тело, само наизглед недовршено, животиња 
не губи снагу у изразу, напротив, креирана 
је снажна стабилна дводимензионална 
форма коју акцентују будне златно жуте очи. 
Портретисани мачак тако постаје истовремено 
симбол митског света и свеприсутан 
чувар свих тајни породичне куће Лубарда.

Cat II
Petar Lubarda

A special place in the life of Petar Lubarda is 
occupied by the love that the artist has for an-
imals, especially cats. Cat II is a portrait of a 
family pet. Black, as he was called, was an equal 
member of the Lubard family who was the only 
one who had free access to the artist's studio, 
and as one journalist states, he was someone 
who was allowed everything. With dense layers 
of paint with which the artist builds the body, 
only seemingly unfinished, the animal does not 
lose strength in expression, on the contrary, a 
strong stable two-dimensional form is created, 
which is accentuated by awake golden yellow eyes.
The portrayed cat thus becomes both a symbol of 
the mythical world and an omnipresent guardi-
an of all the secrets of the Lubarda family house.

шифра производа · product code
LEGT-MACK-03

шифра производа · product code
LEGT-ARCR-04
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Арабеска на црвеном
Петар Лубарда

Мотив на његовим делима, најчешће пејзаж, 
постаје полазиште око којег се гради одређена 
унутрашња визија и епско-драматична слика 
света, која ће у шестој и седмој деценији 20. 
века кулминирати у стварању националне 
варијанте асоцијативне апстракције. Слика 
Арабеска на црвеном алудира својом 
формом на мотиве риба и фосила који су 
присутни, са различитим варијацијама, 
у стваралаштву овог уметника. Слику 
карактерише изразита дводимензионалност, 
док се њен централни мотив, лак и 
вибрантан, расуто  шири ка ивици платна. 

Arabesque on red
Petar Lubarda

The motif in his works, most often land-
scape, becomes the starting point around 
which a certain inner vision and epic-dramat-
ic image of the world is built, which will cul-
minate in the creation of a national variant of 
associative abstraction in the sixth and seventh 
decades of the 20th century. The painting of Ara-
besque on red alludes with its form to the motifs 
of fish and fossils that are present, with different 
variations, in the work of this artist. The paint-
ing is characterized by a distinct two-dimension-
ality, while its central motif, light and vibrant, 
spreads loosely towards the edges of the canvas.
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Црни пантер
Петар Лубарда

Након повратка из несврстане Индије 1963. 
године, Петра Лубарда се окреће другачијим 
темама које чине последњу фазу његовог 
ликовног сваралаштва. Уметник и даље 
све изворе инспирације тражи у природи и 
тако креира читав бестијариј ликова. Густим 
наносима боје којом уметник гради тело, само 
наизглед недовршено, животиња не губи снагу у 
изразу, напротив, креирана је снажна стабилна 
дводимензионална форма која својом величином 
заузима читаву површину слике. Разјапљена 
чељуст дивље звери, акцентована белом 
бојом на црно-тиркизној позадини опомиње 
и даје на звучности целокупној композицији. 

Black Panter
Petar Lubarda

After returning from non-aligned India in 1963, 
Petra Lubarda turns to different topics that make 
up the last phase of his artistic quarrels. The 
artist continues to look for all sources of inspi-
ration in nature and thus creates an entire besti-
ary of characters. With dense layers of paint with 
which the artist builds the body, only seeming-
ly unfinished, the animal does not lose strength 
in expression, on the contrary, a strong stable 
two-dimensional form is created which, with its 
size, occupies the entire surface of the paint-
ing. The gaping jaw of a wild beast, accentuated 
with white on a black and turquoise background, 
warns and gives sound to the entire composition.
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Ламенто за песника 
Петар Лубарда

Посматрајући уметност као могућност да се 
изрази објективна истина и лична слобода 
чином моралне побуне, Петар Лубарда се 
укључује у кампању која се створила око одлуке 
рушења капеле на Ловћену. Уметник редакцији 
листа „Политика“, Скупштини општине Цетиње 
и Одбору за подизање Његошевог маузолеја 
на Ловћену 1969. године шаље телеграм у 
коме одбија чланство у Одбору за подизање 
Његошевог маузолеја на Ловћену позивајући 
се на савест и на Његошеву последњу жељу 
да буде сахрањен на Ловћену. Слика Ламенто 
за песника (Његош на ловћенску тему), у 
техници нитролака, је репрезентативни пример 
Лубардине последње фазе стваралаштва, када 
се уметник, у изразито дводимензионалној 
поставци, враћа предмету у сведеној, 
јасно дефинисаној форми и колориту.

Lament for the poet
Petar Lubarda

Seeing art as an opportunity to express objective 
truth and personal freedom through an act of 
moral rebellion, Petar Lubarda is involved in the 
campaign that was created around the decision 
to demolish the chapel in Lovćen. In 1969, the 
artist sent a telegram to the editorial board of 
"Politika", the Municipal Assembly of Cetinje and 
the Committee for the erection of Njegoš's mau-
soleum in Lovćen, in which he refused member-
ship in the Committee for the erection of Njegoš's 
mausoleum in Lovćen, citing conscience and 
Njegoš's last wish to be buried in Lovćen. Lamen-
to's painting for a poet (Njegoš on the Lovćen 
theme), in the nitrolac technique, is a rep-
resentative example of Lubarda's last phase 
of creation, when the artist, in a distinctly 
two-dimensional setting, returns to the sub-
ject in a reduced, clearly defined form and color.
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Усамљени јахач
Петар Лубарда

Важну улогу у сликарству Петра Лубарде 
имало је откривање различитих потенцијала 
народне културе – митови, легенде, усмена 
предања и епска народна поезија – нарочито 
у циклусу слика који је посвећен биткама 
из националне историје и мито-поетској 
евокацији националне прошлости. Уметник се 
тематици Kосовске битке враћа након скоро 
две деценије од чувној рада за истоимени 
мурал. Приступ и промишљање о композицији 
и решавању форме одводе га у изразиту 
сведеност. Слика Усамљени јахач (Косово) је 
насликана широким наносима уљане боје у 
дводимензионалној поставци централне 
фигуре коњаника која заузима скоро читаву 
површину платна. Развој композиције се 
приближава једноставности и свођењу 
приче на симбол, бришу се границе између 
датих тема и садржаја  који затварају у 
себи чисту, језгровиту и експресивну форму.  

A lone rider
Petar Lubarda

An important role in Petar Lubarda's painting 
was played by the discovery of various potentials 
of folk culture - myths, legends, oral traditions 
and epic folk poetry - especially in the cycle of 
paintings dedicated to battles from national his-
tory and the myth-poetic evocation of the nation-
al past. The artist returns to the theme of the 
Battle of Kosovo after almost two decades of fa-
mous work for the mural of the same name. The 
approach and reflection on the composition and 
the solution of the form lead him to a distinct 
reduction. The painting The Lonely Rider (Koso-
vo) is painted with wide layers of oil paint in a 
two-dimensional setting of the central figure of a 
horseman, which occupies almost the entire sur-
face of the canvas. The development of the com-
position approaches simplicity and the reduction 
of the story to a symbol, the boundaries between 
the given themes and the contents are erased, 
which enclose a pure, concise and expressive form.
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Борба петлова
Петар Лубарда

Сукоб и борба су актуелне теме у стваралаштву 
уметника у шестој деценији 20. века. Његово 
сликарство постаје радикално у погледу новог 
формалног репертоара, мутирањем облика и 
све већим удаљавањем од реалног приказа 
света природе. Сложеним оперативним 
сликарским поступцима уметник је на слици 
Борба петлова дошао до осетљиве границе 
између реалног и апстрактног, а бојеним 
масама створио немир на површини слике. 
Сукоб две пернате животиње  додатно је 
драматизован акцентима црвене боје на 
љубичастој позадини, што чини да оваква 
формална поставка указује на један дубљи 
доживљај света и снагу коју природа носи. 

Rooster fight
Petar Lubarda

Conflict and struggle are current topics in the work 
of artists in the sixth decade of the 20th century. 
His painting becomes radical in terms of the new 
formal repertoire, mutating forms and moving fur-
ther and further away from the realistic depiction 
of the world of nature. Through complex operative 
painting procedures, the artist reached a sensitive 
border between the real and the abstract in the 
painting The Fight of the Roosters, and created 
unrest on the surface of the painting with colored 
masses. The conflict between the two feathered 
animals is additionally dramatized by the accents 
of red color on the purple background, which makes 
this formal setting indicate a deeper experience 
of the world and the power that nature carries.
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Косовска битка
Петар Лубарда

Петар Лубарда добија прву државну поруџбину 
1951. године од стране Социјалистичке 
Републике Србије на тему косовске битке. 
У наредне три године он ради припремне 
студије за зидну композицију Косовска битка за 
свечану дворану Извршног већа Србије (данас 
Председништво Србије), а завршава је 1953. 
године. Истрајност и посвећеност овој теми 
види се у серији слика, цртежа, припремних 
студија и макете коју му израђује син Мила 
Милуновића, Никола Коља Милуновић. У 
складу с модерним идејама о неилузивности 
и плошности слике уметник је развио 
динамичан призор слагањем, уклапањем 
и сучељавањем збијених бојених облика. 
Сликом Косовска битка доминира форма 
зева оличена у разјапљеним чељустима 
коња и сукобу две војске које  одређују 
правце основног судара форми и подижу 
општу визуелну напетост призора.

The Battle of Kosovo
Petar Lubarda

Petar Lubarda received the first state order in 
1951 from the Socialist Republic of Serbia on 
the topic of the Kosovo battle. In the next three 
years, he worked on a preparatory study for the 
wall composition The Battle of Kosovo for the 
ceremonial hall of the Executive Council of Ser-
bia (today the Presidency of Serbia), and he fin-
ished it in 1953. Perseverance and dedication to 
this topic can be seen in the series of paintings, 
drawings, preparatory studies and models made 
by Milo Milunović's son, Nikola Kolja Milunović. 
In keeping with modern ideas of the non-illusory 
and flatness of the painting, the artist has de-
veloped a dynamic scene by stacking, fitting and 
confronting compact colored shapes. The im-
age of the Battle of Kosovo is dominated by the 
form of a yawn embodied in the gaping jaws of a 
horse and the conflict of two armies that deter-
mine the directions of the basic collision of forms 
and raise the general visual tension of the scene.
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Композиција
Петар Лубарда

Слика Композиција представља 
репрезентативни пример уметничког заокрета 
који почиње да се формира у петој деценији, 
а свој пун замах доживљава у шестој деценији 
20. века у стваралаштву Петра Лубарде. 
Камени предели на његовој слици добијају 
монументалне размере, из којих извирују утваре, 
креира се осећај немира и сукоба, те сложеним 
оперативним сликарским поступцима уметник 
долази до осетљиве границе између реалног 
и апстрактног. Лубарда је створио један број 
симбола који могу бити подстакнути облицима 
у природи или створени на основу њих, али 
који више не морају бити и нису стриктно 
везани за природу. Слика Композиција била 
је изложена 1953-1954. године на другом 
бијеналу у Сао Паолу са кога се уметник вратио 
овенчан наградом за иностраног сликара.  

Composition
Petar Lubarda

The painting Composition is a representa-
tive example of an artistic turn that began 
to form in the fifth decade, and reached its 
full momentum in the sixth decade of the 
20th century in the works of Petar Lubarda. 
The stone landscapes in his painting acquire 
monumental dimensions, from which ghosts 
spring, a feeling of unrest and conflict is created, 
and with complex operative painting procedures, 
the artist reaches a sensitive border between the 
real and the abstract. Lubarda created a num-
ber of symbols that can be stimulated by forms 
in nature or created on the basis of them, but 
which no longer have to be and are not strict-
ly related to nature. The painting Composition 
was exhibited in 1953-1954. year at the second 
biennial in Sao Paulo since the artist returned 
crowned with an award for foreign painter.
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ГДЕ НАС МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ

Ушће тржни центар · (приземље између главног и источног улаза)

Сава Центар · (локал бр.45)

Аеродром Београд · (транзитна зона код излаза Ц1)
 
Културни Центар Београд · (Кнез Михаилова 6)

Интернет продавница · (www.maruska.rs)

Краљевски Двор · (бул. Краља Александра Карађорђевића 92)

Народни Музеј Београд · (Трг Републике 1а)

Етнографски музеј · (Студентски трг 13, Београд)

Историјски музеј · (Трг Николе Пашића 11, Београд)

Народни музеј Крушевац · (Расинског округа, Крушевац)

Музеј Југославије · (Михаила Мике Јанковића 6, Београд)

Галерија Матице српске · (Трг Галерија 1, Нови Сад)

Кућа легата · (Кнеза Михаила 46, Београд)
 

WHERE TO FIND US

Ušče shopping mall · (ground floor between the main and east entrance)

Sava Center · (store no.45)

Belgrade Airport · (transit zone at exit C1)
 
Cultural Center Belgrade · (Knez Mihailova 6)

Web Shop · (www.maruska.rs)

Kraljevski Dvor · ( Blvd. Kralja Aleksandra Karađorđevića 92)

National Museum Belgrade · (Trg Republike 1a)

Ethnographic Museum · (Studentski trg 13, Belgrade)

History Museum · (Trg Nikole Pašića 11, Belgrade)

National Museum Kruševac · (Rasinskog okruga, Kruševac)

Museum of Yugoslavia · (Mihaila Mike Jankovića 6, Belgrade)

Matica Srpska Gallery · (Trg Galerija 1, Novi Sad)

Heretage House · (Kneza Mihaila 46, Belgrade)
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Contacts

Сектор Продаје
·

info@maruska.rs

+381 32 381 990
+381 32 381 956

www.maruska.rs

Инстаграм
maruska_official_page

·
Фејсбук

@studiomaruska

Contacts

Sales Department
·

info@maruska.rs

+381 32 381 990
+381 32 381 956

www.maruska.rs

Instagram
maruska_official_page

·
Facebook

@studiomaruska
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