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Јеша Денегри

ЕЛЕМЕНТИ  СИСТЕМА УМЕТНОСТИ  СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ МОДЕРНИЗМА

Систем уметности

Једна колекција слика, скулптура, цртежа и графика бројних аутора са 
некадашњег југословенског уметничког простора, одреда дела настала у 
временском распону од позних четрдесетих, у главнини током педесетих и 
почетка шездесетих година 20. века, а која се колекција данас чува у Савременој 
галерији у Зрењанину, може да се схвати и покуша, да се расветли као образац 
карактеристичне културно-политичке ситуације каква је посебно у подручју 
ликовних уметности владала у оквиру "друге Југославије", нарочито у време 
консолидовања њеног друштвеног поретка у прве две послератне деценије. 
Пример ове колекције могуће је, дакле, издвојити као симптом једне засебне 
"студије случаја" погодне за разматрање знатно ширег проблемског поља као што 
је оно специфичног "система уметности" у контексту културне и уметничке 
формације подразумеване под појмом "социјалистички модернизам".

Под појмом "систем уметности" подразумева се, како тврди Акиле Бонито 
Олива, “чврсти ланац интерактивних функција" у који су повезане поједине 
области тога система као што су уметничка продукција, установе за образовање 
уметника, излагачка музејско-галеријска мрежа, критика, масовни медији, 
уметничко тржиште, јавно и приватно колекционарство, те широки круг љубитеља 
уметности. Конкретно, по њему, у систему уметности продукција, проток и 
потрошња налазе свој природни контекст који одређује додатну вредност, вишак 

1 вредности уметничког дела, прелаз на извесна економска и друштвена правила".

1Акиле Бонито Олива, Модерна уметност 1770-1970-2000, поглавље „Мапа савремених 
уметничких покрета у Систему уметности“, појам Систем уметности, (Београд, Clio, 2006)  стр.75, 
изворно Achille Bonito Oliva, Arte e sistema dell'arte. Opera, publico, critica, mercato,  (Pescara, Galleria De 
Domizio, 1975) 
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Свака довољно формирана, и развијена културна средина и у крајњој консеквенцији 
сваки одређени друштвено-политички поредак, поседује засебни и по сопственим 
интересима установљени "систем уметности", а такав је засебни систем био 
утемељен и функционисао је, наравно мењајући се у појединим елементима сходно 
затеченим околностима, током трајања формације југословенског "социјалистичког 
модернизма".

Друштвени, културни и уметнички процеси који се,  епохално и глобално, 
подразумевају под генералним појмом модернизам (или, поближе, позни и високи 
модернизам) поседују специфичну верзију у таквим истим процесима у послератној 
Југославији,  за обележавање чије специфичне ситуације уведен је и све учесталије се 

2користи термин "социјалистички модернизам".  Социјалистички зато јер се односи 
на тадашње декларативно друштвено уређење, модернизам пак зато јер се односи 
на типологију и морфологију уметничких феномена у сликарству и скулптури 
(остављајући овом приликом по страни остале секторе културе) у периоду отприлике 
између 1950-1980. Усвојено је мишљење да се социјалистички модернизам као 
културна и уметничка формација јавља недуго након што је превасходно захваљујући 
политичким одлукама у познатим догађајима око 1948. године дошло до раскида са 
дотле доминантном нормативном идеологијом социјалистичког реализма после 
које следи стратегијско преусмерење спољнополитичког државног курса у чије ће се 
токове уклопити и преусмерење домаћих уметничких збивања ка појавним 

3облицима послератног западног (америчког и западноевропског) модернизма.  
Ваља, при томе, стално имати у виду и чињеницу да су целу ову ситуацију у подручју 
културе битно подстакли одређени уметнички кругови и конкретни појединци 
напросто зато јер без њихове довољно разуђене и вредне уметничке продукције до 

Социјалистички модернизам

2Б.Пејић,  Socialist Modernism and the Aftermath, каталог изложбе Aspects/ Positions. 50 Years of Art in 
Central Europe 1949-1999, (Беч, Музеј Лудвиг, 1999-2000) стр. 115-126. Ј. Денегри,  Социјалистички 
модернизам, Трећи програм Радио Београда, 133-134, Београд 2007, стр.361-386, последње М. 
Шуваковић, „Културна политика од социјалистичког реализма до социјалистичког модернизма“, у књизи 
Историја унетности у Србији XX век,  2, Реализми и модернизми око Хладног рата, (Београд, Орион 
Арт, 2012) стр. 353-374. 
3О друштвено-политичком контексту послератне српске уметности: Л. Мереник, Уметност и власт. 
Српско сликарство 1945-1968 (Београд, Вујичић колекција, Филозофски факултет,  2010) 
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овог пресудног обрата не би нити могло да дође. Југословенски социјалистички 
модернизам у подручју уметности органски се уклапа у свеукупне развојне 
процесе друштвено-политичког амбијента у којему настаје, стога упркос 
монолитном политичком поретку овај уметнички феномен поседује бројне 
контроверзне и конфликтне особине какве неизбежно произлазе из целокупне 
сложене и реалним људским интересима руковођене животне стварности. Отуда 
је југословенски модел социјалистичког модернизма све само не једна језички, чак 
нити идеолошки хомогена формација, она је штавише унутар себе врло слојевита, 
директно или индиректно полемичка и конфликтна, обухватајући типолошке и у 
крајњој консеквенцији егзистенцијалне распоне од умерених до радикалних, од 
компромисних до субверзивних, од локалних до интернационалних, од тесно 
интегрисаних у колективне организације до индивидуалних аутономних положаја 
и понашања уметника у конкретним затеченим историјским приликама.

Као синоним или пре као подваријанта унутар ширег појма социјалистички 
модернизам, у употреби је и појам "социјалистички естетизам", са својом 
изворном генезом у теорији књижевности и потом са преносом и конкурентским 
интерпретацијама у подручју ликовне критике и историје уметности, односећи се 
на средишњи ток, матицу или прошек, превасходно у сликарским појавама у 

4српској уметности током педесетих и шездесетих година прошлога века.

4С. Лукић,  Социјалистички естетизам, Политика, Београд 28.ИВ 1963, поново објављено у књизи У 
матици књижевног живота, (Ниш, Градина, 1983) стр. 67-69, Б. Протић, Југословенско сликарство  
шесте деценије – нове појаве, каталог изложбе, Музеј савремене уметности, Београд 1980, стр. 14, 
Л.Трифуновић, Енформел у Београду, каталог изложбе, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 1982, поново објављено у књизи Студије, огледи, критике, 3, Музеј савремене уметности, 
Београд 1990, стр.122-124. За подручје Војводине: Н. Дедић, „Социјалистички естетизам или борба за 
социјалистички модернизам“, у књизи Европски контексти уметности XX века у Војводини, (Нови 
Сад, Музеј савремене уметности Војводине, 2008) стр.546-550, последње Ј. Денегри, 
„Социјалистички естетизам“, у књизи  Историја  уметност у Србији XX век,  2,  Реализми и 
модернизми око Хладног рата, (Београд, Орион Арт, 2012) стр. 335-400. 
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Континуитет умереног међуратног (грађанског) и послератног (социјалистичког) 
модернизма

Полемички одговарајући на интерпретацију појма "социјалистички 
естетизам" Миодрага Б. Протића, Лазар Трифуновић је овај појам повезао уз 
сликарство припадника Децембарске групе и уједно је увео појам "модерни 
традиционализам" повезавши га уз сликарство припадника групе Шесторица. У оба 
случаја радило се, по њему, о континуитетима између међуратне и послератне 
типологије модернистичке слике,  другим речима о ажурирању појединих ликовних 
принципа међуратног модернизма (грађански реализам, интимизам, колористички 
експресионизам четврте деценије) делимично осавремењених поступцима умерене 
поскубистичке стилизације или редукције предметних мотива (предела и мртве 
природе) и као таквих прилагођених локалним послератним уметничким приликама. 
Према врло оштром, али у основи тачном Трифуновићевом критичком суду, који се 
односио на утицај "модерног традиционализма" групе Шесторица, превазиђени 
ликовни манир париског retour aux apparance постао је критеријум и главно обележје 
домаће уметности. Ту ситуацију схватио је једино И. Табаковић и због тога се његово 

5
сликарство битно разликовало од стваралаштва његових вршњака.  Рехабилитација 
међуратног грађанског сликарства и вајарства, потиснутих у време владавине 
идеологије социјалистичког реализма, уследила је у раном постсоцреалистичком 
периоду изложбом Седамдесет сликарских и вајарских дела из времена 1920-1940, 
1951, као и самосталним изложбама Милана Коњовића (Људи), Стојана Аралице и 
Предрага Милосављевића исте године, да би тек изложбом Петра Лубарде, такође 
1951, извршен "прелом"  са типологијом и менталитетом међуратног сликарства, 
потом настављен и продубљен изложбом Ивана Табаковића Порекло и облици 
ликовног изражавања из 1955. Али за главнину сликарске продукције педесетих и 
шездесетих година у српској уметности ови ретки појединачни искораци остали су 
недохватљиви и неприхватљиви, а средишњи се ток обновљеног домаћег 
послератног модернизма у суштини указује као небитно промењени формални 

5Л.Трифуновић,  текст из напомене 4,  стр.125.
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изглед слике међуратне провенијенције на чијим основама постепено се 
конституише модел послератног умереног социјалистичког модернизма који ће 
тек са наступом београдског енформела бити суочен са једним изразито 
послератним концептом (анти)сликарства.

Умерени послератни модернизам као уметничка појава најприхватљивија 
новом социјалистичком политичком поретку, према једној прецизној дефиницији, 
настаје "као идеолошки неутрална и естетизована уметност која омогућава 
компромис између идеолошких захтева револуционарне власти (или идеологије) 
и естетских интереса настајућих постреволуционамих технобирократских слојева. 
Умерени модернизам испуњава извесне аспекте аутономије уметности и, с друге 
стране, потребу система да се уметност учини неутралном у естетском, 

6
уметничком, културном, друштвеном и политичком смислу".   Стога не изненађује 
да ће управо таква уметничка формација као квантитативна главнина сликарске 
продукције у целини послератног југословенског уметничког простора бити на 
различите, отворене или прикривене, начине подстицана и подржавана од стране 
институција задужених за функционисање владајућег "система уметности, између 
осталога и за политику откупа уметничких дела, а управо на таквим је 
критеријумима селекције уз ретке изузетке заснована и колекција слика, 
скулптура, цртежа и графика у власништву Савремене галерије у Зрењанину.

Колекција о којој је реч настала је као последица планске откупне политике 
обављане у педесетим и раним шездесетим годинама протеклог века унутар 
владајућег система уметности социјалистичког модернизма. Учесник, сведок и 
историчар уметничких збивања шесте деценије М. Б. Протић о особинама тог 

Симптом културне политике социјалистичког модернизма

6М. Шуваковић, „Умерени модернизам“, у зборнику Хијатуси модернизма и постмодернизма. Једна 
теоријска контроверза,  (Нови Сад, Пројека/р/т, 11-15, 2001)  стр. 458, за подручје Војводине: Г. 
Николић, „Умерени модернизам или врхунац социјалистичког модернизма“, у књизи Европски 
контексти уметности XX века у Војводини, (Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине, 2008) 
стр. 567-573. 
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система износи следеће: "Министарство, односно Савет за науку и културу Србије, 
одваја релативно велика средства за откуп уметничких дела (око десет милиона 
ондашњих динара годишње); слично или исто чини Народни одбор града Београда; 
ређе и савезне установе за просвету и културу. Тако да је на свакој индивидуалној 
изложби откупљивано по једно, два, некад и више дела, чиме је уметник могао да 
покрије стварања и излагања". И даље:  "Прогресивна културна јавност, стручна 
критика и материјална подршка створили су од Београда средиште привлачно за све 
југословенске уметнике... Додајмо да су се динамизам без преседана и 
оптимистички дух испољили и у организацији уметничког живота и у стварању нових 

7
културних институција".   За сада нису довољно познате и провереним подацима 
поткрепљене све околности које су довеле до формирања ове колекције која садржи 
низ врло вредних, већином типичних, али и појединих правих куриозитета међу 
делима припадника више генерација уметника са тадашњег југословенског 
уметничког простора. Једини конкретни писани јавни документ који упућује на 
порекло ове колекције, судећи по потпису Управника зрењанинске Галерије 
Тивадара Вањека преузете 22.1.1963, јесте пригодни текст председника Савета 
галерије уметничке колоније Ечка Ђорђа Лекића, објављеном у скромном каталогу 
изложбе донације, у којему се у духу тадашње политички коректне реторике између 
осталог тврди: "Као признање за афирмацију на пољу ликовне културе Уметничка 
галерија је добила већи број графика,  скулптура и слика од Савезног извршног већа 
Југославије. Тиме је Уметничка галерија употпунила фонд ликовних експоната и 
повећала своје могућности да појача културну политики на пољу ликовног 
образовања и васпитања радних људи. Ова изложба је израз захвалности Савезном 
извршном већу, признање појединцима и друштву и доказ културних интенција и 
могућности наше социјалистичке заједнице".

Судећи по узорку ове колекције запажа се и закључује да су критеријуми 
државних откупних комисија изразито ишли у прилог просечне продукције 
превасходно сликарства послератног умереног модернизма које је, уосталом, 

7М. Б. Протић, текст из напомене 4, стр.49.
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чинило готово потпуну већину у програмима самосталних изложби и нарочито 
колективних селекција савезног и републичких удружења ликовних уметника.  
Али приметни су такође и местимични искораци изван ових стандарда, што 
потврђује откуп неколико врхунских примера енформела као уметничког 
концепта поводом којега ће почетком шездесетих доћи до познатог политичког 
напада на апстрактну уметност од стране самог државног и партијског врха 

8
власти.  У целини, ова је колекција - начином формирања, особинама у њој 
претежно заступљене продукције и чином донације - један међу бројним 
карактеристичним примерима планске културне политике у почетном и још увек 
полетном раздобљу послератног југословенског социјализма, са свим 
контроверзама тадашњег "система уметности" и његовог положаја у укупном 
владајућем друштвено-политичком систему.

8Ј. Денегри, “Политички напад на апстрактну уметност почетком 1963”, у књизи Шездесете - теме 
српске уметности, (Нови Сад, Светови, 1995) стр. 55-61, последње, исти, „Политички напад на 
апстрактну умјетност почетком 1963”, каталог изложбе Подручје застоја, колекција М.Судац, Ријека 
2011, (Загреб, Институт за истраживање авангарде,  2011) стр. 56-64.

9



Насловна страна каталога
Изложба слика и скулптура
Галерије уметничке колоније 
Ечка - Зрењанин, март 1964.
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Славица Попов

(НЕ)ПОТРЕБНА УМЕТНОСТ: ПОКЛОН СИВ-А САВРЕМЕНОЈ ГАЛЕРИЈИ ЗРЕЊАНИН 

1963. ГОДИНЕ

1
Савремена галерија Зрењанин  је основана 20. априла 1962. године као 

установа која ће преузети бригу око организовања Уметничке колоније у Ечки 

(1956) као и збирке која се у њој формира. Непуних годину дана од оснивања, 22. 

јануара 1963. године, Савезно извршно веће је Савременој галерији Зрењанин 

уступило један број уметничких дела, слика, графика, цртежа и скулптура. О овом 

поклону се тада ништа не спомиње у локалним медијима, све до марта 1964. 

године када је у Салону Народног музеја у Зрењанину а у организацији Савремене 
2галерије Зрењанин  организована изложба Слика и скулптура Галерије 

уметничке колоније Ечка-Зрењанин, опет без подршке локалних медија. У 

кратком тексту предговора скромног каталога др Ђорђе Лекић, председник Савета 

галерије уметничке колоније Ечка први пут спомиње овај поклон и његову сврху. У 

тексту се истиче досадашњи рад Галерије који је заслужио признање од највиших 

државних слојева, односно Савезног извршног већа Југославије, у виду слика, 

графика, цртежа и скулптура које ће обогатити збирку Галерије и омогућити јој да 

„појача културну политику на пољу ликовног образовања и васпитања радних 

1Пун назив установе је Савремена галерија Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, а по статуту 
важећи је скраћени назив „Савремена галерија Зрењанин“ (име града је део званичног скраћеног 
назива)  који ће у овом тексту бити коришћен.
2Савремена галерија Зрењанин je тек 1. октобра 1964. године добила Салон за излагање у 
Зрењанину у згради Народног позоришта „Тоша Јовановић“ који је дуги низ година био 
препознатљив као „Мала галерија“



3људи“.  У тексту се још наводи да је ова изложба уприличена као знак захвалности 

Савезном извршном већу, као и „признање појединцима и друштву и доказ 
4културних интенција и могућности наше социјалистичке заједнице“.  На овој 

изложби представљен је један део поклона, направљен је избор од 41 слике и 

десет скулптура, укупно 51 рад. Међутим, сам поклон бројaо је много више радова, 

Тихомир Савић у монографији Ечка уметничка колонија наводи да је поклоњено 

135 радова од тога 80 слика, 35 графика и цртежа и 20 скулптура. Судећи по списку 

који је достављен Галерији јануара 1963, а затим ревидираном списку из 1966. 

године и самом стању у инвентарној књизи, тачан број поклоњених радова износи 

78 слика, 5 акварела, 21 графика, 15 цртежа и 17 скулптура, укупно 136 радова.

Ово није био први пут да највиши државни врх обраћа пажњу на рад 

колоније односно галерије у Зрењанину. У Зрењанину је од 2. до 16. октобра 1958. 

године био организован фестивал „Уметност у служби човека“ који је требало да 

успостави сарадњу између уметника са једне стране, и произвођача и људи са 

друге. У оквиру фестивала отворена је и Трећа изложба Уметничке колоније 

Зрењанин, највећа до тада организована изложба у Зрењанину, а три дана након 

отварања изложбе, 5. октобра 1958. године, у адаптираним просторијама Каштела 

у Ечки Савремену галерију је свечано отворио Алекса Челебоновић. Јосип Броз 

Тито, тада председник ФНРЈ, био је позван на отварање фестивала и изложбе 

Уметничке колоније, али је, како је рекао у писму председнику Народног одбора 
5среза Зрењанин , био спречен због лоших здравствених прилика и веома важних 

послова, уз обећање да ће посетити Зрењанин и Галерију чим буде могао. Тито је 

одржао обећање и посетио је Зрењанин 19. новембра 1958. године, а том 

приликом је обишао и Савремену галерију у Ечки где се и потписао у књизи 

утисака.

3др Ђорђе Лекић, Изложба слика и скулптура Галерије уметничке колоније Ечка-Зрењанин, 
[каталог], март 1964.
4 Исто
5Писмо је објављено у листу ЗРЕЊАНИН, 11. октобра 1958 на првој страни и прочитано је на 
отварању Савремене галерије у Ечки 5. октобра 1958. године
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Оно што је интересантно у вези овог поклона, али не мора бити повезано, 
6

јесте да га је Савремена галерија Зрењанин примила 22. јануара 1963. године , 

један дан пре Титовог говора на VII конгресу Југословенске омладине када он 

осуђује апстрактну уметност „Ја нисам против стваралачког тражења новог али сам 

против да дајемо новац заједнице за нека такозвана модернистчка дјела која 

немају никакве везе са умјетничким стваралаштвом. Ако неко хоће да се бави 

таквим сликарством или скулптуром, нека то чини на свој трошак, заједно са онима 

који заступају правац ултрамодернистичке, апстрактне умјетности. Поред тога, 
7тиме се гуши развитак истинске умјетности“.  Повод за ову осуду вероватно су биле 

награде и откупи који су уследили сликарима енформела, нарочито на тек 

одржаном II Октобарском салону 1962. године, а оно што може овај поклон 

Савезног извршног већа Савременој галерији Зрењанин повезати са овом осудом 

јесте слика Владислава Тодоровића Шиље откупљена са овог Октобарског салона. 

Такође се у овом поклону налази још седам слика рађених у духу енформела и 

апстрактне уметности, па се можда може протумачити да Савезном извршном 

већу у том моменту те слике нису биле потребне и као неподобне да су упућене у 

Зрењанин, а у овом моменту заједно са још неким радовима насталим у Ечки или 

откупљеним на другим изложбама збирку Савремене галерије Зрењанин чине 
8

незаобилазном за свако проучавање југословенског енформела.  Оно што можда 

побија ову тезу о непотребним сликама јесте чињеница да је у питању само осам 

6До 29. јануара 1963. председник Саврезног извршног већа је био Ј.Б.Тито
7Јеша Денегри, Шездесете: теме српске уметности (Нови Сад, Светови, 1995), 56. као извор 
наводи Говор Јосипа Броза Тита на VII конгресу Народне омладине Југославије, Борба, Београд, 24. 
јануар 1963, навод према тексту Јуре Микужа, Словеначко сликарство од раскида са 
соцреализмом до концептуализма и западна уметност, Гледишта, 11-12, Београд, новембар-
децембар 1985, 13. и Лидија Мереник, Идеолошки модели: српско сликарство 1945-1968 
(Београд, Беополис, 2001), 98-99. као извор наводи Ј.Б.Тито, Говори и чланци, XVIII, Загреб, 1966, 
83. 
8Сунчица Ламбић-Фењчев, Сава Степанов, Јеша Денегри, Енформел из фонда Уметничке колоније 
Ечка, [каталог], Савремена галерија Зрењанин, 2007; Гордана Добрић, Јован Деспотовић, Живојин 
Турински: радови 1958-1967 [каталог], Културни центар Београда, 2009; Гордана Добрић, Слободан 
Ристић, Владислав Шиља Тодоровић: радови 1059-1966 [каталог], Културни центар Београда, 2010; 
Јерко Денегри, Енформел у Војводини, [каталог], Културни центар Београда, 2012.
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слика у односу на остатак поклона где има још 128 радова.

Савезно извршно веће је до ових уметничких дела дошло откупима, као на 

пример што је откупљена већ поменута слика Владислава Тодоровића Шиље или 

слика Фердинанда Кулмера откупљена са његове самосталне изложбе јануара 
91961. године у Галерији сувремене умјетности у Загребу, док је један део слика 

откупљиван након изложби југословенске уметности у иностранству као на 

пример слике Недељка Гвозденовића, Алексе Челебоновића, Слободана 

Богојевића... Постављањем Митре Митровић за Министра културе 1950. године 
10

започета је пракса откупа уметничких дела са изложби.   Дела су откупљивана да 
11

би уметник могао да покрије трошкове стварања и излагања,  али је овом праксом 
12

омогућена  легализација осредњости као и могућност догматских интервенција.  

Поклон о коме је овде реч осликава управо овакву откупну политику, садржи 

подједнако осредња или рана дела појединих аутора али и врхунска дела 

југословенског сликарства. 

Највећи део поклона Савезног извршног већа Савременој галерији 

Зрењанин чини 78 слика од укупно 67 познатих и четири непозната аутора. Слике 

су  настале углавном педесетих година 20. века, док је мањи број из четрдесетих и 

са самог почетка шездесетих година. У складу са савременом музеолошком 

праксом, а због неједнаких вредности, слике из овог поклона се могу поделити у 

неколико тематских целина. Овај принцип применио је др Јеша Денегри 2002. 

године приликом конципирања сталне поставке Музеја савремене уметности у 

Београду под називом  Југословенски уметнички простор од 1900 до 1991, а који 

9На поменутој изложби Ф.Кулмер је излагао две слике са истим насловом »Смеђа слика« (обе 
идентичних димензија 146x97цм). Једна је затим излагана на изложби »Савремено југословенско 
сликарство и скулптура« у Лондону, у Тејт галерији и остала у инвентару те велике музејске 
институције  (откупљена) а друга се посредством поклона о ком је у овом тексту реч налази у 
збирци Савремене галерије Зрењанин
10Миодраг Б.Протић, Нојева барка I, (Београд, Српска књижевна задруга, 2000.), 351-353.
11Југословенско сликарство шесте деценије, [каталог], Музеј савремене уметности, Београд, 1980, 
49.
12Јеша Денегри, Идеологија поставке Музеја савремене уметности: југословенски уметнички 
простор (Београд, Хектор принт, 2011) 16-17 навод према тексту Вера Хорват-Пинтарић, 
Сувремена југословенска умјетност (Загреб,Разлог, 5, 1964) 
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13се ослања на поставку лондонског Тејт Модерн чији је аутор Ларс Нитве.  Такође је 

ову нехронолошку структуру и напуштање концепта наглашавања индивидуалних 

стваралачких опуса применила и др Симона Чупић приликом конципирања сталне 

поставке 20. века у Галерији Матице српске под називом Теме и идеје: српска 
14уметност 1900-1941 отворене 2007. године.  Оваква подела и поставка 

ослобођена је хронологије уметничких појава и дозвољава да се исти уметници 

могу наћи у различитим тематским целинама. Напуштена је презентација радова 

по стиловима и „измима“  јер по овом принципу слике из овог поклона не би могле 

да презентују све значајне појаве у сликарству четрдесетих, педесетих и почетка 

шездесетих година 20. века, па су тако одређене четри тематске целине. Прва 

подразумева представе околине односно амбијента где доминирају пејзажи и 

слике улице и града, преко интимних представа ентеријера и мртвих природа. У 

другој целини су заступљени портрети из различитих социјалних положаја, 

аутопортрети и представе нагог женског тела. Трећа целина припада имагинарним 

световима док четврта обухвата нефигуративно и беспредметно изражавање, 

апстрактну уметност. 

До сада није истражено ко је саставио избор од 136 уметничких дела нити 

ко је највишем државном врху указао на неопходност допуњавања збирке 

Савремене галерије Зрењанин и на овај начин. Међутим, чињеница да поред 

ремек дела југословенског сликарства у овом поклону нема слика чланова 

Децембарске групе (1955-1960) сем раних слика Зорана Петровића и Лазара 

Вујаклије, који су интензивно учествовали у колонији као и у профилисању 

галерије и чија дела је галерија већ имала у збирци, говори у прилог томе да су ове 

слике биле посебно одабране и намењене допуњавању збирке Савремене 

галерије Зрењанин. Овим поклоном остварила се тежња оснивача Савремене 

галерије Зрењанин да галерија превазиђе локални карактер и постане „центар 

13Јеша Денегри, Идеологија поставке Музеја савремене уметности: југословенски уметнички простор (Београд, 
Хектор принт, 2011)
14Симона Чупић, Нова стална поставка 20. века Галерије матице српске: Теме и идеје: српско 
сликарство 1900-1941 у Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета 
у Београду V-2009, (Нови Сад, Галерија Матице српске и Београд, Филозофски факултет, 2009), 99-
108.
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15југословенске уметности“.  Иако овај  назив Тихомира Савића из 1965. године 

данас можда звучи претенциозно, нарочито јер је те године, након напора дугог 

једну деценију, основан Музеј савремене уметности у Београду, са наменски 

зиданом зградом и збирком која је у том моменту бројила око 3500 експоната, 

збирка Савремене галерије Зрењанин, не тако велика тада по свом обиму, успела 

је да прикупи значајна дела југословенске уметности и успостави даљи правац свог 

деловања далеко од локалне галерије постављајући темељ да постане установа 

културе од националног значаја.

15Тихомир Савић, Ечка уметничка колонија (Нови Сад, Форум, 1965), 20.
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Каталог



Предео,
уље на платну, 54,5x79цм 
инв.бр 1191

Портрет девојчице, 
уље на платну кашираном на картону, 18,5x15,5цм, 

инв.бр 1409 

Борислав Алексић
(Сарајево, 1936 - Сарајево, 2000)

Паралелно са студијама права,похађа сликарску школу 
Јована Бијелића (1932.) Студије сликарства похађао  у Паризу

(од 1935. до 1938. године).Члан групe Живот.
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Завршио школу за примењену уметност 
у Сарајеву и Академију примењених 
уметности у Београду 1958. године. 

Бора Барух
(Београд, 1911 - 1942)



Беле чаше (Мртва природа), 1958,
темпера на папиру, 17x25,7 цм 
потписано доле лево: К.Б '58 
инв.бр 495 

Кринка Белић
(Врњачка Бања, 1921) 

Завршио је Академију ликовних уметности у Београду, 
1951. године, код проф. Недељка Гвозденовића и

 специјализацију код проф. Зоре Петровић.Члан групе
Једанаесторица и  Ладе. 

Риба, 1956, 
комб.тех. на картону, 48,5x62,5 цм 

потписано доле десно: S.Bogojević 56g. 
инв.бр 1031 
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Славољуб Слава Богојевић
(Ниш, 1922 - Београд, 1978)

Похађала сликарску школу Младена Јосића.



Слободан Богојевић
(Салаш, Неготинска крајина, 1920)

Мртва природа, 
уље на платну, 54x67,5 цм 
потписано на слици десно: Слбодан Богојевић 
инв.бр 887 

Похађао Уметничку школу Бете Вукановић 
и курс Вечерњег цртања код Петара Добровића,
1936 прелази на Сликарски одсек  код професора 
Јеролима Мишеа  Академије ликовних уметности у 
Београду. Одлази у Загреб на Специјални течај 
Љубе Бабића.После годину дана  тј. школске 1947/48 
примљен је на Специјални течај Академије ликовних 
уметности у Београду, у класи Марка Челебоновића.
Био је члан група Самостални и Београдске групе, као и УЛУС-а. 

Перунике (Цвеће), 1956,
 уље на платну, 73x92 цм 

потписано доле лево: Bošan Đ. 56, 
инв. бр 914 

Мртва природа, 1955, уље на платну, 53x63цм, 
потписано доле лево: Bošan Đ.955

инв.бр 934 
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Завршио Академију ликовних уметности у Београду. 

Ђорђе Бошан
(Суботица, 1918 - Београд, 1984 )



Коста Брадић
(Ђевђелија, 1927)

Орах, 1956, 
уље на платну, 48x65 цм 
потписано доле десно: К.Брадић 56.
инв.бр 760

Игор Васиљев
(Београд, 1928 - 1954)

Делиријум, 1953, 
уље на картону, 55x70 цм

потписано доле средина: Игор 53 XI
инв.бр 821 
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Завршио Академију ликовних уметности у Београду 
у класи проф. Недељка Гвозденовића 1954. године.
Био је члан  Медиале. 

Академију ликовних уметности у Београду  уписао 
1948. године,а напушта 1952. године, када уписује

 историју уметности на Филозофском факултету. 



Младен Вежа
(Брист крај Макарске, 1916 - Загреб, 2010 )
. 

У част Хирошиге, 1953, 
уље на платну, 73,5x59,5 цм
потписано доле лево: Veža 953
инв.бр 1702 

Иван Велков
( )Врање, 1930

Бездан сна, 1961, 
уље на платну, 130x78 цм

потписано доле десно: Ivan Velkov 1961. 
инв.бр 1313 
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Уметничку академију завршио је 1937. године у Загребу
 у класи Владимира Бецића. 

Завршио Академију ликовних уметности у Београду 1953.
Био је члан групе Мугри (Зоре).



Пецо Видимче 

(Битољ, 1921)

Мотив из Призрена (Мотив из Битоља), 
уље на картону, 38,5x46,5 цм 
инв.бр 932 

 
Похађао курс цртања код Петра Добровића

 Члан групе Самостални и Децембарске групе

 Шлепови на Сави, 
уље на платну, 48,5x59,5 цм

инв.бр 1167
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Академију за ликовну уметност завршио је у 
Београду  1952. г. код проф. Недељкa Гвозденовића.
Члан је ДЛУМ од 1953. г. и ликовне групе ВДИСТ од 1955. г. 

Лазар Вујаклија
(Беч, 1914 - Београд, 1995 )



Бета Вукановић
(Немачка, Бамберг, 1872 - Београд, 1972)

Св.Јован у Охриду, 
уље на платну, 59x72 цм 

потписано доле десно: Б.В.
инв.бр 889 

Цвеће, 
уље на платну, 96x62 цм
потписано доле лево: Б.Вукановић
инв.бр 1400
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Школу за примењену уметност завршила у Минхену 1891. 
и женску академију 1897. Истовремено је радила у
 атељеу Антона Ажбеа. Боравила је у Паризу 1897-98. на 
академији Delecluze. Један је од оснивача Ладе 1904. и 
члан УЛУС-а од 1945. године.



Похађао приватну школу цртања
Ханса Хофмана 1922/24. г. у Минхену. 
Члан група Дванаесторица и Шесторица.

Глава девојке, 
уље на платну кашираном на лесониту, 53x40,5 цм
инв.бр 490 

Ентеријер,
Уље на платну, 50x67 цм 
инв.бр 2119 

Сељанка са гускама, 
уље на платну, 43x36 цм 

инв.бр 1134
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Недељко Гвозденовић
(Мостар, 1902 - Београд, 1988)



Специјални течај завршио је у радионици 
Мила Милуновића у Београду. 

Була, 1954, 
темпера на лесониту, 49x65 цм
потписано доле десно: Р.Глигоријевић ''54
инв.бр 1125 

Учио сликарство код Јована Бијелића. 
Излагао са групама  Облик и Десеторица.

Пастир, 
уље на платну, 89x64 цм 

инв.бр 1123 
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Никола Граовац 

(Вребац, 1907 - Топола, 2000)

Ратомир Глигоријевић Глига
(Вајска, 1918 - Светозарево, 2006)
 



Војислав Војо Димитријевић
(Сарајево, 1910 - Сарајево, 1981 )

Портрет Пјера Крижанића, 
уље на платну, 42x34,5 цм
инв.бр 756 

Дипломирао на Академији у Загребу 1952. у класи 
проф. Љубе Бабића.Од 1952. до 1960. године био је сарадник 
Мајсторске радионице К. Хегедушића.Био је члан групе Март.

Мира, 1955,
уље на платну, 61x49 цм 

потписано горе десно: Dogan 1955
инв.бр1237
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Завршио Државну уметничку школу у Београду, а затим посећује 
атеље Андре Лота у Паризу.
Био редовни члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине.

Борис Доган
(Загреб, 1923 - Загреб,1992)



Иво Дулчић
(Дубровник, 1916 - Загреб, 1975)

Пејзаж, 1942, 
уље на платну, 67x54 цм
потписано доле лево: Dulčić 42.
инв.бр 769 

Маша Живкова
(1912 - 1987)

Дубровник, 
уље на платну, 54x65 цм 

потписано доле десно: Маша Живкова
инв.бр 1572 
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Студирао је право. На Академију у Загребу 
уписао се 1941. 



Никола Јандријевић
(Шеховци крај Санског Моста, 1910)

У ентеријеру, 
уље на платну, 59x45 цм
инв.бр 748 

Ристо Калчевски
(Прилеп, 1933 - 1989)

Форма и време, 
уље на платну, 90x130 цм 

инв.бр 1106 
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Студирао је на Академији примењених уметности у
Београду (1949 – 1954) 

Завршио Академију ликовних уметности у 
Љубљани 1957. године.



Стане Крегар
(Запужје код Љубљане, 1905 - Љубљана, 1973)

Мртва природа, 1953,
уље на платну, 65x80 цм 
потписано доле лево: 53 S Kregar
инв.бр 850 

Лиза Крижанић
(Косјерић, 1905 - Београд, 1982)

Нови Београд, 
уље на платну, 58,5x119,5 цм 

потписано доле лево: Лиза Крижанић
инв.бр 1142 
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Дипломирао на Академији ликовних уметности
 у Прагу у класи проф. Макса Швабинског 1935. године.  

У Паризу (1925–1926) је сликала у атељеу Андреа Лота, похађала  часове естетике и историје уметностина 
Сорбони. Студирала је и дипломирала(1931) на Филозофском факултету у Београду. Сликарски се образовала

 (1931–1936) и код Милоша Вушковића. Кратко је похађала курс цртања Петра Добровића. 



Фердинанд Кулмер
(Кап-Мартин, Француска, 1925 - Загреб, 1998)

Смеђа слика, 
комб.тех. на платну, 145x97 цм 
инв.бр 1304

Александар Кумрић
(Костајница, 1898 - 1983)

Нови Београд, 
уље на платну, 53x81 цм 

потписано деоле десно: Кумрић
инв.бр 1426 
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Студирао на Академији у Будимпешти код Rezsőa Burghardta (1942 – 1945)
и на Академији у Загребу код проф. Омера Мујаџића и Љубе Бабића
(1945 – 1948). Године 1948. завршио је и специјални сликарски течај
код Ђуре Тиљка. Био је члан групе Март, а од 1980. године
члан ХАЗУ. 

Завршио је уметничку школу у Београду,
а студије је наставио у Бечу и Паризу.

Био је члан Ладе.



Цветко Лаиновић
(Подгорица, 1931 - 2006)

Сећање (Глава), 
уље на платну, 70,5x70,5 цм
потписано доле десно: Лаиновић
инв.бр 909 

Фрањо Ликар
(Вараждин, 1928)

Каријатиде, 
уље на лесониту, 121x67 цм

инв.бр 764 
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Сликарство је студирао у Љубљани и Загребу. 
Дипломирао је 1954. године. Такође је дипломирао и математику на
Педагошкој академији у Никшићу 1967. године. 
Био је члан УЛУЦГ-а и УЛУС-а. 

Завршио Школу за примјењену уметност у Сарајеву 1951. године. Провео две
године студијског боравка у Паризу,Италији и Холандији. Излагао са

међународном групом Fantastmagie-Белгија



Аврелиј Лукежић
( )1912 - 1980

Пејзаж, 
уље на шперплочи, 48,5x61,5 цм 
потписано доле лево: Lukrežić A.
инв.бр 893 

Светолик Лукић
(Београд, 1908 - Београд, 1980)

Мотив из парка, 1943,
уље на платну, 51x64,5 цм 
потписано доле десно: С.Лукић 943.
инв.бр 472

Стари део града (Из доњег града), 
уље на платну, 48x77цм
инв.бр 772 
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Завршио је уметничку школу у Београду 1929. код Љубе Ивановића и Бете Вукановић, а затим академски течај код
Милана Миловановића. Усавршавао се у Паризу на Академији Рансон 1939. и 1940. године.



Фердо Маjер (Ferdo Mayer) 
(Марибор, 1927 - Љубљана, 1994)

Оток Брач в Луки, 1958,
уље на платну, 139x152 цм 
потписано доле десно: Ferdo Mayer '58
инв.бр 1328 

Дипломирао је на Универзитету у Београду, на  Факултету Примењених Уметности одсек декоративног сликарства
под руководством професора Винка Грдана и Васе Поморишца и гравура под руководством професора 
Михајла Петрова. Специјализовао је фреско-сликарство и реализацију мурала под руководством професора Dico
s de la Hailles-а у Ecole Superieur des Beaux-Arts у Паризу.
Наставио је студије на l'Academie de la Grande
Chaumiere у Паризу под руководством сликара Андре
Лота . 

Јесења симфонија, 
уље на платну, 80x130 цм

инв.бр 1114 
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Сликарство је учио у  уметничкој школи у Гадцу, где је био 
примљен на Академију лепих уметности1946.
Студије цртежа учио је код проф. Франце Михелича, 
графику у класи проф. Јакаћ Божидара, сликарство у класи
проф. Ентони Гојмир Коса. Академију завршио  1950. године.  
Специјалку за монументално сликарствозавршио
код професора АГ Коса.

Љубодраг Маринковић Пенкин
(Прилеп, 1923)



Антун Масле
(Орашац покрај Дубровника, 1919. - Дубровник, 1967)

Предео у борби, 
темпера на картону, 50x73 цм
потписано доле лево: An.Masle
инв.бр 1026 

Радомир Матејић Раче
(Биновац, 1922 - Београд, 1997)

Акт, 
уље на платну, 92,5x58 цм

инв.бр 832
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Дипломирао је на Академији Ликовних умјетности у Загребу. 

Академију ликовних уметности са специјалком на одсеку за сликарство 
завршио је у Београду 1956.године, у класи професора 

Ђорђа Андрејевића Куна. 



Милун Митровић
(Рујевица, 1922 - Ниш, 2010)

Међе и њиве, 1961,
пастел на платну, 79x101 цм
потписано доле лево: Milun 61
инв.бр 840 

Марклен Мојсијенко
(Београд, 1928)

Мртва природа, 1961,
уље на платну, 72x99 цм 

потписано доле десно: Марклен М. 61
инв.бр 848 
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Од 1948. до 1951. године био је сарадник у Мајсторској 
радионици професора Мила Милуновића. 
Диплому магистра наука у области зидног сликарства 
добио је на Факултету ликовних уметности у Београду 1972.
године. Члан УЛУС-а је постао 1948. године. 
Члан групе Самостални и Групе 57.

Учио сликарство у Москви током рата, а затим у 
Београду код Ђорђа Андрејевића Куна.



Зоран Петровић
(Сакуле, 1921 - Београд, 1996)

Мотив из Пећи, 
темпера на папиру, 32x43 цм
инв.бр 1046

Јелисавета Ч.Петровић
(Параћин, 1896 – Београд, 1969)

Мотив из Сплита, 
уље на платну, 50x60 цм

потписано доле лево: Ј.Ч.П.
инв.бр 761
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Завршио Академију ликовних уметности у Београду 
1948. године и специјални течај у класи професора
Ђорђа Андрејевића Куна 1949. године. 
Био је члан групе Самостални и Децембарске групе.
Један је од оснивача уметничких колонија. 



Херман Печарич
(Шкофја, 1908 -  Анкаран, 1981)

Кровови Пирана, 
уље на платну, 67x85 цм
потписано доле десно: Pečarič H.
инв.бр 1122 

Сликарство учио у атељеу Стевана Алексића. 
Године 1913 — 1914. у Минхену похађа Академију ликовних

уметности.
После рата долази у Загреб 1919. године где се уписује на

 Академију за умјетност и умјетни обрт код проф. Љубе
Бабића и Ферда Ковачевића. Исте године прелази у Београд

где се уписује у Уметничко занатску школу. 
У Лондон одлази 1920. где студира на Краљевској академији

St. Martin's School of Art. 
Члан групе Зоргаф, Удружења Лада и УЛУС-а.

Мотив из Баната, 1946,
уље на платну, 46x56 цм

потписано доле десно:  В.Поморишац '46
инв.бр 1404
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Академију ликовних уметности у Београду 
завршио 1950. године. У Пирану  постаје члан 
Удружења словеначких ликовних уметника. 

Васа Поморишац
( )Јаша Томић, 1893 - Београд, 1961



Милан Поповић
(Сурдулица, 1915 – Београд, 1969)

Објекат, 1953,
уље на платну, 46x39 цм
потписано на полеђини: сликао VIII-1953 Милан Поповић Објекат
инв.бр1129 

На Академију ликовних уметности у Београду уписао се 
1946.г. у класу професора Ивана Табаковића. Напушта

Академију 1947. г. и одлази у Задар, где је  формирана
Задарска група. Сликарство је наставио да учи сам, уз

помоћ професора Ивана Табаковића.

Предео, 1947, 
уље на платну, 68,5x85 цм

потписано доле десно: Мића Поповић 47
инв.бр 1567 
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Сликарство учио у Уметничкој школи у Београду.

Миодраг Мића Поповић
(Лозница, 1923 - Београд, 1996)



Отон Постружник
(Марибор, 1900 - Загреб, 1978)

Врата (од врта), 1953,
уље на платну, 100x73 цм

потписано доле десно: O.P. 53
инв.бр 924 

Златко Прица
(Печуј, Мађарска, 1916 -  Ријека, 2003)

Боксит у Ровињу, 
уље на платну, 50x67,5 цм
потписано доле десно: Prica
инв.бр 1504 
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За студије вајарства припремао се у атељеу 
Крста Хегедушића и Роберта Франгеша Михановића.
Загребачку академију уметности завршио је 
1940. године, код професора Омера Мујаџића и Љубе Бабића. 

Школовао се у Прагу код Влахе Буковца и Загребу на Академији
ликовних уметности у класи проф. Љубе Бабића,а усавршавао у Паризу

где похађа школу Андре Лота и Моисе Кислинга. Члан групе Земља.



1

Мирко Почуча
(1915 - 1988)

Мисао, 1950, 
уље на лесониту, 63x40 цм
потписано горе десно: М.Почуча 50.
инв.бр 786 

Јабланица, 1949,
уље на папиру, 43x61 цм 

потписано доле лево:M.Počuča '49
доле десно:  Jablanica

инв.бр 1428 
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Похађаo сликарску школу Младена Јосића.



Михаило Бата Протић
(1922 - 1999)

Мотив из Париза, 
уље на платну, 65x81 цм
потписано доле лево: Bata Protić 57
инв.бр 790 

Поглед на Сену, 1957, 
уље на платну, 65x80 цм

потписано доле лево: Bata Protić 1957 
инв.бр 811 
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Димче Протугер
(Охрид, 1920)

Чичак, 
темпера на папиру, 99x69 цм
инв.бр 1025 

Завршио Академију ликовних уметности у Београду.
Специјализовао сликарство у Паризу и Прагу. 

Предео са пољима, 1961,
уље на платну, 60x69 цм

потписанодоле десно: Afan 61
инв.бр 868
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Завршио је Академију ликовних уметности у Софији 1946. године. 

Афан Рамић
(Дервента, 1932)



Милан Ријавец
(Бруна код Мокронога,1922)

Аутопортрет, 
уље на платну, 60x56 цм
инв.бр 762 

Бехаудин Селмановић
(Пљевља, 1915 - Сарајево, 1972)

Мртва природа, 
уље на платну, 73x60 цм

потписано горе лево: Selman
инв.бр  899
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На Академији за ликовну уметност у Љубљани студирао је сликарство 
код професора Франце Михелича, Николаја Пирната, Славка Пенгова
 и Габриела Ступице. Дипломирао је 1949. године. 

Завршио Академију ликовних умјетности
 у Загребу 1943. године.

Један од оснивача УЛУБиХ.



Миле Скрачић
(Муртер, 1933)

Гребен I, 1961,
уље на платну, 81x110 цм
потписано доле десно: M.Skračić 61
инв.бр 882 

Бранислав Суботић Субе
(Београд, 1926 - Београд, 2004)

Мртва природа, 
уље на платну, 129x160 цм 

инв.бр 1310 
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Завршио је Школу примењених умјетности 
и Педагошку академију у Сплиту, а потом 
Академију ликовних умјетности у Загребу 
у класи професора Шиме Перића. 
Студијски је у неколико наврата боравио у Паризу. 

Aкадемски сликар, професор Факултета 
примењених уметности у Београду.



 Невена Теокаревић
 (1932)

Старо огледало, 1961,
уље на платну, 73x92 цм
потписано доле лево: Н.Теокаревић 61
инв.бр 1101 

Завршио је Факултет ликовних уметности 
у класи Недељка Гвозденовића 1959. године. 

После две године завршио је постдипломске студије. 

Композиција IV, 1961,
комбинована техника на платну, 150x130 цм 

потписано на полођени: V. Todorović ,,komb 4'' 1961.
инв.бр 1347 
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Владислав Тодоровић Шиља
( )Крушевац, 1933 - Београд, 1988



Мица Тодоровић
(Сарајево, 1900 - Сарајево, 1981)

Мртва природа, 
уље на папиру, 22,5x44,5 цм 
потписано доле десно: М.Т.
инв.бр 489 

Борислав  Траиковски
(Битољ, 1917 - 1996)

Мотив из Струге, 1954,
уље на платну, 62x76 цм 

потписано доле десно: Траиковски 1954.г.
инв.бр 883 
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Завршила је Академију ликовних умјетности 
у Загребу. Била је члан Академије наука и умјетности
Босне и Херцеговине.

Дипломирао је на Академији ликовних уметности
у Београду 1951.године. Био је члан  групе ВДИСТ. 



Дмитар Тривић

Мртва природа (Цвеће), 1954,
уље на платну, 100x61 цм
потписано доле десно: Mitar T. 54
инв.бр 826 

Академију примењених уметности (одсек сликарства) завршио је у Београду 1957. године у класи професора
Винка Грдана. У Београду 1980. године завршио је постдипломске студије.

Под мостом, 
уље на платну, 80x140 цм 

потписано горе десно: H.Ćatović
инв.бр 1312
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Хилмија Ћатовић
(Рожаји, 1933)



Милорад Ћирић
(1912-1994)

Предео из Београда, 
уље на платну, 40x50 цм 
потписано горе лево: М.Ћирић
инв.бр 493 

Дипломирао на Академији ликовних уметности 
у Београду. У Требињу је 1995. основао Академију 
ликовних уметности. Био је члан Академије наука

и уметности Републике Српске. 

Обала, 
уље на платну, 60x80 цм

потписано доле десно: M.Ćorović
 инв.бр 750
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Сликар и карикатуриста.

Милорад Ћоровић
( )Сарајево, 1932 -  Требиње, 2010



Алекса Челебоновић
(Лозана, 1917 - Београд, 1987)

Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1941. године, а сликарство је најпре приватно учио код Јована 
Бијелића а потом у Фиренци (Accademia di belle arti). Био је оснивач, секретар (1954-1953) и председник 
(1963-1965) југословенске секције Међународног удружења уметничких критичара (АИЦА). Организовао је изложбе
српске и југословенске уметности у земљи и иностранству. 

Предео из Ровиња, 
уље на платну, 72,5x100 цм 
потписано доле десно: A.Č.
инв.бр 1103 

Август Чернигој
(Трст, 1898 - Сежана, 1985)

Мртва природа, 1957,
уље на платну, 79x58 цм 

потписано горе десно: А.Чернигој 57.
инв.бр 783 
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Студирао је сликарство у Трсту, 
Болоњи, Минхену и Вајмару. 



Миленко Шербан
(Черевић, 1907 - Београд, 1979)

Портрет, 
темпера, 34,5x50 цм
потписано доле десно: Šerban
инв.бр 610 

Сликарство је учио у Загребу, Бечу и Кракову, где 
ликовну академију. Оснивао Уметничку галерију 

Босне и Херцеговине у Сарајеву 1959. године и 
Сликарску колонију у Почитељу. Био је члан је

Академије  наукаи умјетности Босне и Херцеговине.

Мотив из Босне, 
уље на шперплочи, 38x48,5 цм 

потписано доле лево: Ivo Šeremet
инв. бр 1362 
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Након трогодишњих поука о сликању (проф. В. Ешкићевић)
одлази у Париз где најпре учи на Академији Колароси, 
а потом код Андре Лота. Члан група Облик и Шесторица.

Иво Шеремет
(Ливно, 1900 - Сарајево, 1991)



Људевит  Шестић
(Ђаково, 1900 - Згреб, 1962)

Пејзаж, 
уље на платну, 48x38 цм
потписано доле десно: Šestić
инв.бр.1127

У Загребу студирао на Академији ликовних уметности, смер вајарство.Због рата  прекида студије 1941. и 1942. 
наставља их на Бечкој академији ликовних уметности као ванредни студент у уметничкој школи проф. Х. Димла. 
После рата од 1946. наставља да студира сликарство на Академији у Загребу у класи проф. Алана Детониа.Завршио
је специјалку код професора Г. Ступице 1950. 

Тополе (Пејзаж), 1960,
уље на платну, 50x90 цм

потписано доле десно: Sibila J. 60.
инв.бр 773 
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Академију ликовних уметности у Загребу (Краљевску академију за 
умјетност и умјетни обрт) похађао је од 1921. до 1925.Дипломирао је
сликарство код Владимира Бецића. У Паризу је учио сликарство 
у слободним париским школама. 

Јанез Шибила
(Нови Марковци код Птуја, 1919)



Славко Шохај
(Загреб, 1908 - Загреб, 2003)

Обала (Пејзаж), 
уље на платну, 66x82 цм
потписано горе лево: Šohaj 
инв.бр 782 
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Сликарство је студирао на Умјетничкој академији (каснијој Академији ликовних умјетности у Загребу) у класи 
професора Бецића и Бабића (1926 - 1931). 



Непознати аутори

Зимски пејзаж, 
уље на платну, 58x79 цм

инв.бр 758

Пејзаж, 
уље на платну, 62,5x86 цм
инв.бр 851
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Непознати аутори

Из атељеа, 1954, 
уље на лесониту, 65x50 цм
потписано доле десно: Богдан 54
инв.бр.1126 

Акт, 
уље на платну, 105x75 цм

потписано доле десно: Маринковић
инв.бр 1111
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Summary



In 1963 Federal Executive Council donated to Contemporary Gallery Zrenjanin 78 paintings, 5 
watercolors, 21 graphics, 15 drawings and 17 sculptures, altogether 136 works made by significant 
authors of Yugoslavian art in 40ies, 50ies and early 60ies of the 20th century. The present was given to 
the Contemporary Gallery Zrenjanin, society and individuals in recognition of affirmation in the field of 
art culture.
The main part of the Federal Executive Council's gift to Contemporary Gallery Zrenjanin consists of 78 
paintings made by 67 known and 4 unknown artists. The paintings were made mostly in 50ies of the 20th 
century, while small number is from 40ies and early 60ies. It is clear that purchasing policy in the middle 
of 20th century made possible for all artists to cover expenses of creating and exhibiting. However, 
legitimacy of the average was approved in that way as well as possibilities of dogmatic interventions. 
That is the reason why the gift consists of both average or early works of some of the authors and 
masterpieces of Yugoslavian painting as well.

Gift of the Federal Executive Council to the Contemporary Gallery Zrenjanin in 1963
- Paintings -

58



Due to contemporary museum praxis and because of unequal values, paintings can be grouped 
thematically. This type of dividing and collection liberated from chronological order allows that the same 
artists can be found in different theme groups. Presentation of artworks grouped by styles or “isms“ was 
abandoned because in that case, paintings from this collection could not be relevant for all significant 
phenomena in painting of 40ies, 50ies and beginning of the 60ies of the 20th century, so four different 
theme groups were made. The first one represents ideas of surroundings or milieu with landscapes and 
images of streets and towns, but also intimate interiors and still life. The second group consists of 
portraits of different social backgrounds, self-portraits and naked female bodies. The third theme 
belongs to the imaginary worlds whereas the fourth one represents non-figurative expressing and with 
no object, an abstract art.
With this gift, the aspiration of the founders of Contemporary Gallery Zrenjanin to exceed local character 
and become “center of the Yugoslavian art” was accomplished. Although this Tihomir Savic's title from 
1965 sounds exaggerated today, art collection of Contemporary Gallery Zrenjanin had succeeded to 
gather significant artworks of Yugoslavian art and also to find its own way exceeding local and regional 
importance.

Summary
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