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ВОВЕД

Изложбата „Дела од словенечки, хрватски, 
српски, црногорски и босанско - херцеговски 
автори“ од колекцијата на Националната га-
лерија на Македонија се одржува во рам ки-
те на одбележувањето на јубилејот  „Се дум-
десет години Национална Галерија на Ма-
ке донија”. Изложените дела припаѓаат на  
таканаречената „Југословенска збирка” чија 
ис торија е тесно поврзана со историјата на 
Националната Галерија. Збирката е создадена 
во првите години од основањето на галеријата. 
Временскиот период на создавање на делата 
се движи од почетокот на XIX кон средината на 
XX век.

Националната галерија на Македонија 
е институција во која се направени првите 
вис   тински чекори во развојот на ликовната 
уметност во Македонија. Формирана во пр-
ви те повоени години, во сиромашна земја во 
која немало ниту искуство ниту кадар, таа ус-
пеава да ја реализира оваа благородна и про-
фесионално, добро осмислена идеја за фор-
ми рање галериска збирка. Прва задача на га-
ле ријата била да собере колку што е можно 
поголем број дела од најдобрите југословенски 

NTRODUCTION

The exhibit “Works from Slovenian, Croatian, 
Serbian, Montenegrin, and Bosnian - Herze-
govinian Authors” is part of the collection of 
the National Gallery of Macedonia, which is 
held within the framework of the celebration of 
the jubilee “Seventy Years National Gallery of 
Macedonia”. The exhibited works belong to the 
so-called “Yugoslav collection”, whose history 
is closely related to the history of the National 
gallery. The collection was formed during the first 
years of the foundation of the gallery, and the 
time period of creation of the works ranges from 
the beginning of the XIX century to the middle of 
the XX century.

The National Gallery of Macedonia is an 
institution in which the first real steps in the 
development of fine art in Macedonia were made. 
It was established during the first post-war years, 
in a poor country where there was no experienced, 
nor appropriate staff, and it managed to realize 
this noble and professional, well thought-out 
idea of the creation of a gallery collection. The 
first task of the Gallery was to collect as many 
works as possible from the best Yugoslav authors, 
both classical and contemporary, in order for 
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автори, од класични до современи, со цел 
ва квата збирка да биде презентирана пред 
македонската јавност. Целта била запознавање 
нa македонската јавност со извонредната вре-
дност на целокупната тогашна југословенска 
уметност.

Јасниот и логичен зацртан пат полека 
почнал да се остварува, пред сè благодарение 
на професионалноста и амбициозноста на 
нејзиниот прв в.д. директор Борко Лазески, а 
потоа и на  истакнатиот ликовен уметник Никола 
Мартиноски.  Била  формирана комисија за 
от куп на ликовни дела во која учествувале 
еминентните македонски ликовни уметници: 
Лазар Личеноски, Димче Коцо, Димо Тодороски, 
Никола Мартиноски и Борко Лазески, чија цел 
била систематски и брз откуп на дела од сите 
краеви на тогашна Југославија, пред сè на 
ква литетни автори од  XIX и прва половина на 
XX век. На комисијата ѝ била дадена целосна 
слобода во изборот и начиниот на откуп на 
ликовните дела. Оваа акција била поддржана  и 
од тогашната Влада на Република Македонија 
која обезбедила значителни средства за откуп 
на слики од територијата на цела Југославија. 

Во текстот за каталогот  издаден по повод 
отворањето на првата официјална поставка во 
тогашната Уметничка Галерија, меѓу другото 
стои: „На Илинден, 1950 година, на денот што 
стана симбол на крвавите борби што ги водеше 
македонскиот народ за својата слобода, ма ке-
дон ските уметници по двегодишна под гот овка 
удрија темел  на првата Уметничка Галерија 
во Скопје... Делата со кои располага денеска 
Уметничката Галерија претставуваат богата 
избрана збирка на слики и скулптури, меѓу 
кои се најдобрите и највпечатливите што до 
де нес ги познава југословенската уметност...  
Освен делата на југословенските мајстори од 
почетокот на XIX век (српскиот, словенечкиот 
и хрватскиот импресионизам) во Галеријата е 
изложено и богатото војводинско сликарство 
со своите извонредни платна. На крајот, тука 
се претставени и најпознатите имиња  на 
целокупното југословенско сликарство од 
XX век. Меѓу овие дела, како класични, така и 
современи, постојат и вистински ремек дела… 

„Темите на сликите и скулптурите на ју-
го словенските уметници во македонската 
галерија претставуваат израз на времето во 
кое делата се создавани. Тоа се документи 
напишани од уметникот, сведок и учесник на 

this collection to be presented before the 
Macedonian public. The goal was to familiarize 
the Macedonian public with the exceptional 
value of the entire Yugoslav art of that time.

The realization of the clear and logically 
determined road slowly began, primarily thanks 
to the professionalism and ambition of its 
first acting director Borko Lazeski, and later 
of the prominent painter Nikola Martinoski. A 
commission for the purchase of artworks was 
formed, which included eminent Macedonian 
painters, like Lazar Lichenoski, Dimche Koco, 
Dimo Todoroski, Nikola Martinoski and Borko 
Lazeski, whose goal was a systematic and fast 
purchase of artworks from all regions of former 
Yugoslavia, primarily of quality authors from the 
XIX century and the first half of the XX century. 
The commission was given full freedom in the 
choice and method of purchase of artworks. This 
action was supported by the then Government 
of the Republic of Macedonia, which provided a 
significant amount of funds for the purchase of 
paintings from the territory of the Yugoslavia. 

The text for the catalogue issued on the 
occasion of the opening of the first official 
exhibition in the then Art Gallery, among other 
things, reads the following: “On Ilinden 1950, 
on the day that became a symbol of the bloody 
battles led by the Macedonian people for their 
freedom, the Macedonian artists, after two 
years of preparation, laid the foundation of the 
first Art Gallery in Skopje… The works owned by 
the Art Gallery today represent a rich, selected 
collection of paintings and sculptures, some of 
which are among the best and most expressive 
artworks of the Yugoslav art… In addition to 
the works of the Yugoslav masters from the 
beginning of the XIX century (Serbian, Slovenian 
and Croatian Impressionism), a large number of 
paintings from Vojvodina on remarkable canvases 
are also exhibited in the Gallery. Finally, the most 
famous names in the overall Yugoslav painting 
from the XX century are also presented here. 
There are some real masterpieces among these 
works, both classical and contemporary… The 
themes of the paintings and the sculptures of 
the Yugoslav artists in the Macedonian Gallery 
are an expression of the time in which they were 
created. They are documents written by the 
artist, witness and participant of life itself in all its 
spiritual, social and political forms...” (Catalogue, 
Art Gallery Skopje, Skopje, 1950)
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самиот живот во сите негови духовни, опште-
ствени и  политички облици...”(Каталог, Умет-
ничка галерија  Скопје, Скопје, 1950)

При обработката на старата архивска 
документација која потекнува  од времето на 
основањето на галеријата, односно од 1948 
година, наидовме на голем број значајни 
документи со чија помош доаѓаме до многу 
интересни сознанија поврзани со самиот откуп 
на делата.  Ќе издвоиме само неколку.

Првите откупи започнале уште на крајот 
на 1948 и почетокот на 1949 година. Станува 
збор за слики и скулптури откупени од Задруга 
на ликовни уметници на Хрватска (Крсто Хе ге-
душиќ, Паја Јовановиќ, Франо Баче, Отон Глиха, 
Омер Мујаџиќ, Младен Вежа, Иван Лозица, 
Јосип Туркаљ, Франгеш Михановиќ, Владимир 
Бециќ, Бранислав Дешковиќ, Вилим Свечњак, 
Бранко Филиповиќ, Антун Августинчиќ и др.), 
Здружението на ликовни уметници на Србија но 
и од приватни лица од Србија (Влахо Буковац, 
Цуца Сокиќ, Пиво Караматијевиќ) и Словенија 
(Божидар Јакац, Зденко Калин, Борис Калин и 
Карел Путрих).

Еден од првите откупи е направен за сликата 
„Портрет на девојче”, 1912, од Мирослав Кра-
ље виќ, чија процедура за откуп започнала во 
декември 1948 година. Сликата била приватна 
сопственост на г-ѓа Ива Махиќ од Загреб и била 
откупена  за цена од 75 000 динари.

Пообемна документација за откуп е за-
чу вана за  сликата  „Мајка со дете”, 1894, од 
Влахо Буковац. Сликата била сопственост 
на г-ѓа Јелица Радосављевиќ Буковац, ќер-
ката на сликарот и истата била откупена за 
120 000 динари. Според податоците од до-
ку ментацијата, сликата била испратена од 
Дубровник за Скопје со товарен воз, на 
22.11.1949 година и ова е потврдено со те ле-
грама испратена од страна на г-ѓа Јелица Ра до-
сављевиќ Буковац. 

Во 1951 година е направен откуп на сликата 
„Девојка со цвет”, 1856, од сликарот Никола 
Алексиќ. Сликата е понудена од г-дин Вита 
Герасимовиќ од Белград. Бидејќи сликата била 
многу оштетена и без сигнатура, директорот 
на Уметничка галерија, Никола Мартиноски 
од сопственикот на сликата побарал повеќе 
податоци за истата. За таа цел од страна на 
Друштвото на ликовни уметници на Србија 
направен е сертификат со детална анализа 
и датирање на сликата. Сертификатот го 

During the process of processing of the old 
archival documentation that originates from the 
time of the foundation of the gallery, or 1948, we 
came across some quite significant documents 
through which we acquired very interesting 
knowledge related to the purchase of the works. 
We will only single out a few.

The first purchases began at the end of 1948 
and the beginning of 1949. These were paintings 
and sculptured purchased by the Croatian 
Association of Fine Artists (Krsto Hegedushich, 
Paja Jovanovich, Frano Bache, Oton Gliha, Omer 
Mujadzich, Mladen Vezha, Ivan Lozica, Josip 
Turkalj, Frangesh Mihanovich, Vladimir Becich, 
Branislav Deshkovich, Vilim Svechnjak, Branko 
Filipovich, Antun Augustinchich and others), the 
Association of Fine Artists of Serbia, but also 
by private persons from Serbia (Vlaho Bukovac, 
Cuca Sokich, Pivo Karamatijevich) and Slovenia 
(Bozhidar Jakac, Zdenko Kalin, Boris Kalin and 
Karel Putrih).

One of the first purchases was the one of 
the painting “Portrait of a Girl” (“Portret na 
devojche”), 1912, by Miroslav Kraljevich, the 
purchase procedure for which began in December 
1948. The painting was privately owned by Mrs. 
Iva Mahich from Zagreb and was purchased for a 
price of 75,000 dinars.

A more detailed purchase documentation 
is kept for the painting “Mother with a Child” 
(“Majka so dete”), 1894, by Vlaho Bukovac. The 
painting was owned by the daughter of the 
painter, Mrs. Jelica Radosavljevich Bukovac and 
was purchased for a price of 120,000 dinars. 
According to the documentation data, the 
painting was sent from Dubrovnik to Skopje by 
a freight train, on November 22, 1949, which 
was confirmed by a telegram sent by Mrs. Jelica 
Radosavljevich Bukovac. 

In 1951, the painting “Girl with a Flower” 
(“Devojka so cvet”), 1856, by the painter Nikola 
Aleksich was purchased. The painting was offered 
by Mr. Vita Gerasimovich from Belgrade. Due to 
the fact that the painting was quite damaged 
and without a signature, the director of the Art 
Gallery, Nikola Martinoski, requested more data 
on the painting from its owner. For this purpose, 
the Association of Fine Artists of Serbia made a 
certificate with a detailed analysis and dating of 
the painting. The certificate was prepared by the 
painter Gjorgje Popovich. The certificate states 
that Nikola Aleksich often signed his works on the 
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изработил сликарот Ѓорѓе Поповиќ и во него 
стои дека Никола Алексиќ своите дела често 
ги потпишувал на задната страна на сликата 
каде ставал дата, потпис и име на личноста што 
била сликана. Тоа е случај и со оваа слика каде 
што на задната страна постои натпис во кој се 
наведува дека сликата ја изработил Никола 
Алексиќ и дека е портрет на некоја граѓанка 
од Панчево со презиме Јовановиќ, како и дека 
сликата е изработена во 1865 година.

Интересен е податокот дека во архивата 
на Национална галерија на Македонија е 
зачувано писмо од Советот за просвета и Кул-
тура на Србија од 1954 година со кое ја из-
вестуваат Уметничка галерија, Скопје, дека 
сликарот Урош Предиќ, со тестамент на нашата 
ин ституција, го оставил делото „Триптих од 
црковни слики”, со реден број  од списокот  за 
попис 14. Сликата се наоѓала кај г-ѓа Емилија 
Џукиќ во Белград.

Во нашата архива зачуван е и оригиналниот 
тестамент на сликарот Урош Предиќ. Во те ста-
мен тот кој авторот го напишал три години пред 
не говата смрт,  на 25.06.1949 година, под реден 
број 12 е заведено дека три мали слики со 
прет стави на „Стефан Дечански, Митрополит 
Максим и Кнез Лазар”, сите врамени во еден 
рам под стакло ѝ се оставени на Уметничка 
Га лерија, Скопје. Тестаментот во Уметничка 
галерија е заведен на 12.05.1955.

Од 1955 година е и документацијата по вр-
зана со откуп на сликите: „Сликарот Јоб на бо-
лес ничка постела”, 1936, од Петар Добровиќ, 
„Портрет на Петар Стојановиќ”, 1872 и „Портрет 
на Марија (жена на Петар Стојанoвиќ)”, 1872, 
од Константин Данил и „Портрет на мадам 
Ели“, 1887 од Влахо Буковац. Сопственичката 
на сликите е Мара Крстоношиќ, учителка во 
пензија. Во едно од нејзините писма со кое таа 
се обраќа до Уметничка галерија во кое ја нуди 
за продажба сликата „Портрет на мадам Ели”, 
1887 од Влахо Буковац, објаснува дека Мадам 
Ели  била Парижанка која често му позирала на 
Буковац. Во понатамошниот текст дава краток 
опис на сликата.

          Поопширна документација поседуваме и 
за сликата „Јустиција” од Крсто Хегедушиќ која 
во 1954 година му била позајмена на Институтот 
за ликовна уметност во Загреб за излагање на III 
биенале во Сао Паоло заедно со други дела од 
таканаречената Хлебинска школа. Комесар на 
Југословенската делегација на оваа изложба 
бил сликарот Крсто Хегедушиќ.

back of the painting, where he wrote the date, his 
signature and the name of the person who was 
painted. This was also the case with this painting, 
and there is an inscription on the back which says 
that the painting was made by Nikola Aleksich, 
that it is a portrait of a citizen of Panchevo with 
the surname Jovanovich and that the painting 
was made in 1865. 

What is quite interesting is the data that the 
archive of the National Gallery of Macedonia 
preserved a letter from the Council for Education 
and Culture of Serbia from 1954, which was sent 
as an information to the Art Gallery, Skopje, that 
the painter Urosh Predich, in his will, left the 
painting “Triptych of Church Paintings” (“Triptih 
od crkovni sliki”), with an ordinal number from 
the census list 14, to our institution,. The painting 
was owned by Mrs. Emilija Dzukic in Belgrade.

The original will of the painter Urosh Predich 
is also kept in our archive. The will that the author 
wrote three years before his death, on June 25, 
1949, under the ordinal number 12, states that 
he leaves the three small paintings depicting 
“Stefan Dechanski, Metropolitan Maksim and 
Prince Lazar”, all framed in one glass frame, to 
the Art Gallery, Skopje. The will was registered in 
the Art Gallery on May 12, 1955.

The documentation from 1955 related to 
the purchase of the paintings: “The Painter Job 
on a hospital bed” (“Slikarot Job na bolesnichka 
postela”), 1936, by Petar Dobrovich, “Portrait 
of Petar Stojanovich” (“Portret na Petar 
Stojanovich”), 1872 and “Portret of Marija” (wife 
of Petar Stojanovich” (“Portret na Marija (zhena 
na Petar Stojanovich)”), 1872,  by Konstantin 
Daniel and “Portrait of Madame Elie” (“Portret na 
madam Eli”), 1887 by Vlaho Bukovac. The owner 
of the paintings, Mara Krstonoshich, a retired 
teacher. In one of her letters addressed to the Art 
Gallery, in which she offers the painting “Portrait 
of Madame Elie” (“Portret na madam Eli”), 1886, 
by Vlaho Bukovac, for sale, she explains that 
Madame Elie was a woman from Paris who often 
posed for Bukovac. After that, she gives a brief 
description of the painting.

We also possess a more detailed do cu-
mentation about the painting “Lady Justice” 
(“Justicija”) by Krsto Hegedushich, which in 1954 
was loaned to the Institute of Fine Arts in  Zagreb 
in order for it to be exhibited at the third Biennale 
in Sao Paolo, together with other works from the 
so-called Hlebine School (“Hlebinska Shkola”). The 
commissioner of the Yugoslav delegation at this 
exhibition was the painter Krsto Hegedushich. 
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Во архивската документација поврзана со 
оваа збирка се наоѓаат уште многу значајни 
документи кои дополнително треба да бидат 
истражувани и објавени. Но, според досега ис-
тра жениот материјал,  слободно може да се 
констатира  дека во ниту еден друг период од 
нашиот културен развој не била изведена толку  
стручна, професионална и широко поддржана 
акција за откуп на ликовни дела, во ниту една 
музејска институција во Македонија.

На изложбата ќе бидат презентирани око-
лу 110  ликовни дела (слики и скулптури) од 
ко лекцијата на Националната галерија на 
Ма   кедонија. Изложбата на љубителите на 
уметноста им дава општ преглед на стилскиот 
и хронолошкиот развој на сликарството и ва-
јар ството создавано од словенечки, хр ват-
ски, српски, црногорски, босанско - хер це-
говски автори од почетокот на XIX век па сè 
до средината на XX век, обработени и прет-
ставени според нивните временски и стил ски 
карактеристики во зависност од обемот и ква-
литетот на збирката што ја поседуваме.

Исто така ќе биде презентиран и дел од 
оригиналната архивска документација по-
вр зана со формирањето на оваа збирка во 
периодот од 1948 до 1956 година. Ова прет-
ста вува потсетување за огромниот вложен 
на пор,  не само од страна на тимот кој ја во-
дел Уметничка Галерија, туку од државните 
ин ституции кои несебично и со голема 
одговорност ја поддржале оваа акција и при-
до неле Национална галерија да ја поседува 
нај богатата збирка од овој тип во Македонија.

Славица Алексоска

Комесар на Југословенската делегација на 
оваа изложба бил сликарот Крсто Хегедушиќ.

The archival documentation related to this 
collection includes a number of other important 
documents that should be further studied and 
published. However, according to the material 
studied so far, it can be freely stated that there 
was no such other expert, professional and widely 
supported action for the purchase of artworks 
in any museum institution in Macedonia in any 
other period of our cultural development.

About 110 artworks (paintings and 
sculptures) from the collection of the National 
Gallery of Macedonia will be presented at the 
exhibition. The exhibition provides art lovers 
with a general overview of the stylistic and 
chronological development of the painting and 
sculpture created by Slovene, Croatian, Serbian, 
Montenegrin, Bosnian and Herzegovinian 
authors from the beginning of the XIX century 
until the middle of the XX century, processed and 
represented in accordance with their time and 
stylistic features, depending on the volume and 
quality of the collection we own.

Part of the original archival documentation 
related to the establishment of this collection 
in the period from 1948 to 1956 will also be 
presented. This will only serve as a reminder of 
the enormous effort invested not only by the 
management team of the Art Gallery, but also 
by the state institutions that unselfishly and with 
great responsibility supported this action and 
made their contribution for the National Gallery 
to possess the richest collection of this type in 
Macedonia.

Slavica Aleksoska
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Документ за откуп на ликовни дела 
од четвртата годишна изложба 
на УЛУХ, Загреб, за потребите на 
„Уметничка Галерија“, 1948 година

Document for the purchase of 
artworks from the Fourth Annual 
Exhibition of ULUH, Zagreb, for the 
needs of the “Art Gallery”, 1948.

Документи поврзани со откуп на сликата „Портрет на девојче“ од Мирослав Краљевиќ, 
од страна на Ивана Махиќ од Загреб, 1948-49 година.

Documents related to the purchase of the painting “Portrait of a Girl” (“Portret na devojche”) 
by Miroslav Kraljevich, by Ivana Mahich from Zagreb, 1948-49.
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Документи поврзани со откуп на сликата „Мајка со дете“ од Влахо Буковац, 1949 година.

Documents related to the purchase of the painting “Mother with Child” (“Majka so dete”) by Vlaho 
Bukovac, 1949.
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СЛИКИ И СКУЛПТУРИ НА  
ЈУГСЛОВЕНСКИ УМЕТНИЦИ ОД 
ПЕРИОДОТ НА XIX ВЕК И ПРВАТА 
ПОЛОВИНА НА XX ВЕК

Сликарството во Србија  во XIX век

Целосниот развој на граѓанското сликарство 
во Србија во XIX век се спротивставува на тра-
ди цијата на феудално - барокната уметност. 
Преку виенската варијанта на класицизмот на-
ре кувана и „бидермаер“, српското сли карство 
зачекорува во романтизмот, а духот на истото 
силно ќе го обележи српското портретно сли-
кар ство.

Со творештвото на Арсен Теодоровиќ све-
чено започнува ерата на класицизмот во Србија, 
за да набргу овој правец биде при фа тен како 
стил на тоа време и дух на таа епоха во која 
творат авторите од рангот на Павле Ѓуровиќ, 
Аксентије Јанковиќ, Георгие Бакаловиќ, Никола 
Алексиќ, Константин Данил и други.

Арсен Теодоровиќ (1767-1826) и Павле 
Ѓуровиќ (1772-1830) се имињата кои најмногу 
се истакнуваат меѓу претставниците на кла си-
циз мот.

Се претпоставува дека сликата „Машки 
портрет со бели ракавици“ (1826) е творба на 
Теодоровиќ. Оваа творба се поистоветува со 

PAINTINGS AND SCULPTURES OF 
YUGOSLAV PAINTERS FROM THE 
PERIOD OF THE XIX CENTURY AND 
THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

Painting in Serbia in XIX century

The overall development of the civil painting 
in Serbia in the XIX century opposes the tradition 
of the feudal – baroque art. Through the Vienna 
ver sion of the classicism, called “Biedermeier”, 
Ser bian painting steps into romanticism, and its 
spirit will strongly mark the Serbian portrait pain-
ti ng.

The era of classicism begins solemnly in 
Serbia with the work of Arsen Teodorovich, in 
order for this tendency to be shortly afterwards 
accepted as a style of that time and the spirit of 
that epoch during which authors of the rank of 
Pavle Dzurovich, Aksentije Jankovich, Georgie 
Bakalovich, Nikola Aleksich, Konstantin Danil and 
others paint.

Arsen Teodorovich (1767-1826) and Pavle 
Dzurovich (1772-1830) are the names that are 
most prominent among the representatives of 
classicism.

It is assumed that the painting “Male portrait 
with white gloves” (“Mashki portret so beli rakavici”) 
(1826) is the work of Teodorovich. This work is 
identified with the characteristics of his other 
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карактеристиките од другите негови дела, 
имено: ,Доситеј Обрадовиќ“, ,,Генерал Петар 
Дука“, „,Жена во бело“, дела кои го вбројуваат во 
еден од најзначајните српски портретисти.

Авторот Павле Ѓуровиќ преку делото „Пор-
трет на митрополитот Стратимировиќ“ (1852) 
ја покажува својата дарба и интерес за пре-
познавање  на психата кај моделот и ја внедрува 
во насликаниот портрет.  

Како во Франција за време на Големата ре-
волуција во 1789 година, така и во малата Ср-
бија за време на востанието, класицизмот бил 
водечка уметничка идеологија која овде не се 
појавува преку митолошки и алегориски  ком -
позиции со монументални давидовски ди мен-
зии, туку во скромен формат на гра ѓан ски от 
портрет. 

На сликите се прикажани портрети на угле-
д  ни трговци, владики, поети, книжевници, по   -
литичари, како и војници од востанието и мл-
а ди луѓе, тукушто пристигнати амбициозни 
граѓани кои се стремеле да го истакнат своето 
при суство во духовниот живот, односно во 
сли   карството, литературата, филозофијата и 
науката. Сликарите согласно епохата и прин-
ци пите го предодредиле цртежот на бојата, 
до  дека карактерот и психологијата добиваат 
параден став со богата граѓанска одежда, така 
што овие слики, понекогаш помалку наликуваат 
на психолошки портрети, а повеќе на студија 
на костими изработени од: чоја, срма, брокат, 
сви ла, плиш, со накит и оружје. Сосема ретко 
се појавуваат профани композиции, но и тие 
не маат програмски карактер. Согласно вкусот 
на широката клиентела, класицистичкото сли -
карство во Србија сè повеќе се насочува кон 
својата сентиментална варијанта - би дер ма-
е рот, чиј највисок дострел е делото на ав то-
рот Константин Данил „Портретот на Петар 
Стојановиќ“ (1872) и „Портрет на Марија со-
пру гата на П. Стојановиќ“ (1872). Приодот кон 
портретот е со култивиран третман на ма-
теријата и со префинето кадифесто ни јан си ра-
ње на светлото и сенката.

Никола Алексиќ е претставник на би дер ма-
ерот и еден од најплодните српски сликари. 
Во неговите портрети „Девојка со цвет“ (1856) 
и „Машки портрет“ (XIX век) успешно користи 
мека и лесна техничка постапка со префинето 
чувство за карактерот на моделот.Од овој пе-
ри од, во нашата колекција во истиот стил се 
и два портрета на авторот Стева Алексиќ: 
„Автопортрет“(1911) и „Сегедински крчмар“ 
(1917). Како позначајни автори кои оставиле 
бе лег во српското сликарство во XIX век би 

works, namely: “Dositej Obradovich”, “General Petar 
Duka”, “Woman in White” (“Zhena vo belo”), which 
are works that made him become one of the most 
significant Serbian portrait painters.

The author Pavle Dzurovich through the work 
“Por trait of the Metropolitan Stratimirovich” (“Potret 
na mitropolitot Stratimirovich”) (1852) demonstrates 
his gift and interest in recognizing the psyche of 
the model, which he encompasses in the painted 
portrait.  

In the small Serbia during the uprising, as it was 
the case in France during the Great Revolution 
in 1789, the classicism was the leading artistic 
ideology that does not appear here through 
mythological and allegorical compositions with 
monumental David dimensions, but in a modest 
format of the civic portrait. 

The painting depicts portraits of prominent 
merchants, bishops, poets, writers, politicians, 
as well as soldiers from the uprising and young 
people, ambitious citizens who have just arrived 
and who aspired to express their presence in 
the spiritual life, that is, in painting, literature, 
philosophy and science. The painters, according 
to the epoch and the principles, predetermined 
the drawing of the colour, while the character 
and the psychology acquire a parade position 
with rich civil clothing, therefore these paintings 
are sometimes less resembling to psychological 
portraits, and more to a study of costumes made 
of: cloth, silk thread, brocade, silk, plush, with 
jewellery and weapons included. The creation of 
profane compositions is quite rare, but they do 
not have a program character either. According 
to the tastes of the wide clientele, the classical 
painting in Serbia was becoming increasingly 
focused on its sentimental variant – the Bieder-
meier, the highest achievement of which is 
the work of the author Konstantin Danil “The 
Portrait of Petar Stojanovich” (“Portretot na Petar 
Stojanovich”) (1872) and “The Portrait of Maria wife 
of P. Stojanovich” (“Portret na Marija soprugata na P. 
Stojanovich” (1872). The approach to the portrait 
is manifested by a cultivated treatment of the 
matter and a refined velvety tinting of the light 
and the shadow.

Nikola Aleksich is a representative of the 
Biedermeier and one of the most prolific Serbian 
painters. In his portraits, “Girl with a Flower” 
(“Devojka so cvet”) (1856) and “Male Portrait” (“Mashki 
portret”) (XIX century) he successfully uses a soft 
and easy technical procedure with a refined sense 
of the character of the model.

There are also two portraits of the author 
Steva Aleksich from this period in our collection: 
“Self-portrait” (“Avtoportret”) (1911) and “Segedin 
innkeeper” (“Segedinski krchmar”) (1917). 
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ги издвоила Катарина Ивановиќ и Димитрије 
Аврамовиќ.

Катарина Ивановиќ завршила сликарство во 
Виена, потоа патува низ Холандија и Италија, а 
ги посетува Минхен и Париз. Ја напушта Србија, 
но за време на својот краток престој остава 
се рија брилјантни портрети. Таа во Белград 
пре стојува подолго од една година каде што 
нејзиното сликарство го достигнува својот 
умет нички зенит. Овој нејзин зрел и цветен 
период повеќе не се повторува.

Како со серијата портрети и автопортрети, 
Катарина исто така се истакнува и со слики 
чија тематика е мртвата природата, која бла го-
да рение на неа станува самостојна, а подоцна 
со развојот на уметноста се покажува колку тоа 
било од големо значење.

Димитрие Аврамовиќ е последениот голем 
српски класицист кој во Виена детално ја за-
познава класицистичката стилистика и тео-
ри ја, која всушност силно ја поддржува. По-
крај религиозното сликарство, Аврамовиќ 
се истакнува и како портретист на значајни 
ли ч ности, но и како автор на најчистата кла-
си цистичка композиција во српското сли кар-
ство. Неговото познато дело „Апотеоза на Лу-
ки јан Мушицки“ ги содржи сите атрибути на 
вистинска класицистичка слика.

Иако со љубов и почитување ги студира 
германските класицисти, Аврамовиќ преку сво-
ето сликарство навлегува и во тековите на на за-
рен ската уметност, при што ги остварува и своите 
први свежи романтичарски акценти. Во делото 
на Аврамовиќ „Портрет на архиепископот 
Стра тимировиќ“ е видливо настојувањето на 
авторот да создаде одредена атмосфера без 
да инсистира на цртежот, притоа давајќи ѝ 
предност на боената материја, остварена со 
топли, затемнети и кафеави тонови.

И кај Катарина Ивановиќ и кај Димитрие 
Аврамовиќ се чуствува таа сентиментална 
тен денција каде бидермаерот преоѓа во ро-
ман тизам, како во правец на стопување на па-
ле тата, така и во поглед на нови содржини. 
Ваквиот стремеж силно одекнува кај други 
тројца големи романтичари, односно: Новак 
Ра дониќ, Ѓуро Јакшиќ и Стеван Тодоровиќ. 

Портретите на Новак Радониќ се одликуваат 
со композициска и цртачка вештина и сигурност, 
со смел и слободно обработен состав на топло 
обоените површини. Неговото дело од нашата 
колекција ,,Машки портрет“ (1859) е работено 
со виртуозно совладана сликарска техника, 
на која ѝ го додава сензибилитетот на својата 
чуствителна природа. Тука се содржани те мел-
но усвоените знаења од Виенската академија.

I would single out Katarina Ivanovich and 
Dimitrije Avramovich as two of the more 
significant authors who left a mark on Serbian 
painting in the XIX century.

Katarina Ivanovich studied painting in Vienna, 
and afterwards travelled in the Netherlands and 
Italy, and also visited Munich and Paris. She left 
Serbia, but during her short stay she left a series 
of brilliant portraits. She resided in Belgrade for 
more than a year where her painting reached its 
artistic zenith. This mature and flowering period 
of hers was no longer repeated.

In addition to the series of portraits and self-
portraits, Katarina is likewise famous for her 
paintings the subject of which is the still nature, 
which thanks to here becomes independent, and 
the later development of art proves that this was 
in fact of great importance.

Dimitrije Avramovich is the last great Serbian 
classicist who in Vienna acquires a detailed 
knowledge of the classical stylistics and theory, 
which in fact he strongly supports. In addition to 
religious painting, Avramovich is likewise famous 
for painting portraits of persons of importance, 
but also because he is the author of the purest 
classicist composition in Serbian painting. His 
famous work “Apotheosis of Lukijan Mushicki” 
(“Apoteoza na Lukijan Mushicki”) contains all the 
attributes of a true classical painting.

Although he studies the German classicists 
with love and respect, Avramovich, through his 
painting enters the streams of the Nazarene 
art, where he realizes his first fresh romantic 
accents. In the work of Avramovich “Portrait 
of the Archbishop Stramirovich” (“Portret na 
arhiepiskopot Stratimirovich”), the author’s effort 
to create a certain atmosphere without insisting 
on the drawing, while giving preference to the 
coloured matter, made with warm, darkened and 
brown tones, is evident.

In the works of Katarina Ivanovich and 
Dimitrije Avramovich that sentimental tendency 
where the Biedermeier turns into romanticism, 
both in the direction of the melting of the palette 
and in terms of new contents, can be felt. This 
aspiration strongly resonates in the works of 
other three great romantics: Novak Radonich, 
Dzuro Jakshich and Stevan Todorovich.

The portraits of Novak Radonich are 
characterized with a composition and drawing 
skill and reliability, with a bold and freely 
processed composition of warmly coloured 
surfaces. His work from our collection “Male 
Portrait” (“Mashki portret”) (1859) was painted 
with a virtuously mastered painting technique, 
adding the sensibility of its sensitive nature to it. 
It includes his thoroughly acquired knowledge at 
the Vienna Academy.
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Друг значаен автор од овој период е авторот 
Стеван Тодоровиќ кој како талентиран сликар, 
ро мантичар согласно епохата во која творел 
всушност е класицист во однос на стилот и 
обра  зованието. Ваквата дилема ќе продолжи 
да биде силно присутна во неговиот живот, 
така што неопределеноста во однос на опре-
дел бата класицизам – романтизам нема да 
би де впечатлива само на почетокот, туку 
и многу подоцна во силниот судир помеѓу 
романтичарските и реалистичките разбирања. 
Кај нас е претставен со делото „Глава на 
старец“ (XIX век).

Урош Предиќ и Паја Јовановиќ се уште две 
звучни имиња кои припаѓаат на тековите на 
реалистичката школа која пак во нивните дела 
добива академска бравурозност и впечатлива 
занаетчиска вештина.

Авторот Урош Предиќ во раниот период 
слика иконостаси и граѓански портрети. Такви 
се портретите од нашата колекција: „Портрет 
на Милица Бешевиќ“ (1917) и „Портрет во син 
фон“ (1918) како и триптихот „Цар Урош, Цар 
Лазар и Царица Милица“ (1891). 

Иако подоцна работи повеќе пејзажи во 
кои природната светлина трепери на чист 
пла неристички начин, атмосферата на пеј-
зажот ја наговестува новата уметност на им-
пресионизмот. Урош Предиќ во текот на речиси 
100 години од својот живот бил со вре меник, 
све док и соучесник на це ло куп на та сложена и 
бур на историја на српската модерна уметност 
која започнува со Ѓуро Јакшиќ, кој е негов 
современик, па сè до младите апстрактисти 
кои се појавиле пред крајот на неговиот жи-
вот. Животниот пат на Паја Јовановиќ бил со-
се ма поинаков. Тој бил студент на Виенската 
академија. Завршува како модерен европски 
сли кар на парадниот портрет. Има широк  
опус  дела, но сепак се најзначајни оние кои 
се дел од неговото творење до 1900 година, 
кога направил серија слики со фолклорни 
теми од народниот живот, со кои се прочул 
не само во Србија, туку и во западниот свет. 
Во нашата колекција е застапен со делото 
„Портрет на дама“ (1920). Творештвото на овие 
сликари останува трајно врзано за академскиот 
реализам без оглед што Јовановиќ и Предиќ 
вне соа и нови ликовни проблеми (на пример 
им пресионистички искуства). Тоа пред нив го 
стори и Алексиќ, а по него група сликари пле-
не ристи, со кои српското сликарство зачекори 
во XX век.   

Another significant author from this period is 
the author Stevan Todorovich, who, as a talented 
painter, a romanticist according to the epoch 
in which he worked, is actually a classicist in 
terms of style and education. This dilemma will 
continue to be strongly present in his life, whereby 
the uncertainty regarding the determination 
of classicism - romanticism will not be striking 
only at the beginning, but also much later during 
the strong conflict between the romantic and 
realistic understandings. He is represented in our 
collection with the work “Head of an Old Man” 
(“Glava na starec”) (XIX century).

Urosh Predich and Paja Jovanovich are two 
other prominent names that belong to the 
streams of the realistic school, which in turn 
acquire an academic cleverness and an impressive 
craft skill in their works.

During the early period, the author Urosh 
Predich painted iconostases and civic portraits. 
Such are the portraits from our collection: 
“Portrait of Milica Beshevich” (“Portret na Milica 
Beshevich”) (1917) and “Potrait on blue background” 
(Potret vo sin fon”) (1918), as well as the triptych “King 
Urosh, Tsar Lazar and Tsaritsa Milica” (“Car Urosh, 
Car Lazar i Carica Milica”) (1891). 

Although he later creates landscapes in which 
the natural light trembles in a pure, planned 
way, the atmosphere of the landscape suggests 
the new art of impressionism. Urosh Predich, 
during the almost 100 years of his life, was a 
contemporary, witness and accomplice to the 
overall complicated and tumultuous history of 
the Serbian modern art that begins with Dzuro 
Jakshich, who is his contemporary, up until the 
young abstractists that appeared before the end 
of his life. The life path of Paja Jovanovich was 
completely different. He was a student at the 
Vienna Academy. He finished the studies as a 
modern European painter of the parade portrait. 
He created a wide opus of works, but still the 
most important are the ones that are part of 
his works until 1900, when he made a series of 
paintings with folklore themes of the folk life, for 
which he became famous not only in Serbia, but 
in the Western world as well. In our collection he 
is represented with his work “Portrait of a Lady” 
(“Portret na dama”) (1920). The work of these 
painters continues to be permanently tied to 
the academic realism, regardless of the fact that 
Jovanovich and Predich introduced new artistic 
problems as well (for example, impressionist 
experiences). The same was previously also done 
by Aleksich, who was followed by a group of plein-
air painters, with whom the Serbian painting 
stepped into the XX century.
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Сликарство и скулптура во Хрватска во 
XIX век

Во уметноста на Хрватска во XIX век се 
чуствуваат и понатаму последиците на вековната 
разединетост, односно од една страна гра ви-
тирањето  на италјанскиот  уметнички круг, а 
од друга страна на австрискиот, иако после па-
дот на Венеција и Наполеон, најголем дел од 
хр ватската земја е под заедничко владеење на 
Хабсбуршката династија, додека пак  другите 
де лови се во рамките на австриското царство 
(Ријека, Банска Хрватска, Словенија).   

Во почетоците на XIX век во Хрватска се по-
јавуваат голем број странски уметници, пор-
третисти и автори на сакрални, поточно ол-
тар ски слики и композиции. Овие уметници 
работат во црквите или за граѓаните во по го -
лемите или помалите места, главно за вра бо-
тените во германската или унгарската ад ми-
ни  страција. Без оглед на дарбата која што ја 
по седуваат овие уметници, заедничко кај нив 
е силното чуство за бидермаерскиот портрет 
или декоративната упростеност на сакралните 
композиции. Но, меѓу овој голем број странски 
автори со различна дарба како портретисти 
и автори на голем број сакрални композиции, 
постоеле и домашни уметници од кои, некол-
ку мина со своите дела направиле голем чекор 
на пред во однос на претходниот период. Меѓу 
најстарите е Матија Бродник, којшто по сво-
ето студирање во Рим работи во Загреб и 
Карловац. Овој автор работи олтарски слики, 
но многу позначаен е по неговите голем број 
бидермаерски портрети во Вараждин, Загреб 
и Карловац. Значаен автор од овој период е и 
Иван Скварчина. Тој е роден во Задар, студира 
на академијата во Венеција, а потоа работи во 
Далмација, најмногу во Сплит. Сликал портрети, 
пејсажи и олтарски слики. Неговите портрети 
на далматински граѓани и неколкуте пејзажи 
од околината на Сплит и Задар, сликани во би-
дер маерско расположение се вбројуваат меѓу 
нај добрите уметнички дела во Далмација до 
појавата на реализмот.

Во педесетите години се појавуваат сликари 
чија уметност ќе значи голем напредок, како по 
вредноста на нивните дела, така и по стремежот 
тие со својата уметност колку што е можно 
повеќе да им се приближат на современите 
сли  карски текови. Значајна улога одиграл ав-
торот Михаел Строј, кој во Загреб имал поз на то 
сликарско атеље. Тој работи олтарски сли ки и 
поголем број сакрални композиции по црк вите, 

Painting and sculpture in Croatia in the 
XIX century

In the art of Croatia from the nineteenth 
century, the effects of the centuries-long 
separation are still felt, that is, the gravitation 
of the Italian art circle on the one hand, and the 
Austrian art circle on the other hand, although 
after the fall of Venice and Napoleon, the greater 
part of the Croatian country was under the joint 
rule of the Habsburg dynasty, while the other 
parts were within the Austrian Empire (Rijeka, 
Banska Croatia, Slovenia).

In the early XIX century, a large number of 
foreign artists, portrait painters and authors 
of sacral, or more precisely altar paintings and 
compositions, appeared in Croatia. These artists 
worked in the churches or for the citizens in 
larger or smaller places, mainly for the employees 
in the German or the Hungarian administration. 
Regardless of the gift that these artists possessed, 
the thing that they had in common was the 
strong feeling of the Biedermeier portrait or the 
decorative simplicity of the sacral compositions. 
But among this large number of foreign authors 
with a different gift as portrait painters and 
authors of numerous sacral compositions, there 
were also domestic artists, some of whom made a 
big step forward in relation to the previous period 
with their works. Among the oldest ones is Matija 
Brodnik, who, after finishing his studies in Rome, 
worked in Zagreb and Karlovac. This author paints 
altar paintings, but is much more prominent for 
the numerous Biedermeier portraits in Varazhdin, 
Zagreb and Karlovac. Ivan Skvarchina is also an 
important author from this period. He was born 
in Zadar, studied at the Academy in Venice, and 
then worked in Dalmatia, mostly in Split. He 
painted portraits, landscapes and altar paintings. 
His portraits of Dalmatian citizens and the 
several landscapes of the surroundings of Split 
and Zadar, painted in a Biedermeier mood, were 
among the best art works in Dalmatia until the 
emergence of realism.

In the 1950s, painters, whose art would mean 
great progress, both in terms of the value of their 
works, and their aspiration to become as close as 
possible to the contemporary painting trends with 
their art, appear. The author Mihael Stroj who in 
Zagreb had a well-known painting studio, played 
an important role. He painted altar paintings and 
a number of sacral compositions in the churches, 
and he created a number of portraits where he 
shows a refined sense of decoration and elegant 
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а создал и голем број портрети каде по ка жува 
префинета смисла за декоративност и елегантен 
став со исто така префинета мај стор ска техника 
притоа разубавувајќи ги сво ите модели. 

Вјекослав Карас, роден во Карловац е нај го-
ле миот уметник  на овој стилски период. Карас 
за минува во Италија каде работи во повеќе 
сликарски ателјеа како на пример во Милано, 
Парма, Болоња, Фиренца - каде ги започнува 
своите студии на академија. Кај Карас бидер-
ма ерската декоративност е сведена на чисти 
и едноставни форми, кај кои чуството за бои 
го потиснува рутинското третирање на ма-
те   ријата и на тој начин, Хрватска го добива 
својот вистински предвесник на романтизмот. 
След ните негови дела од ова време со главно 
жанр-мотиви во цртежот се почисти во фор ма-
та и поцврсти во структурата, а тоа на со вре-
ме  ниците ќе им биде повод во тоа да го видат 
вли  јанието од некои холандски уметници. 

Во периодот околу 1860 година во Хрватска 
се чувствуваат промени во ликовното творење. 
Тоа е време кога се чуствуваат последните од-
бле  соци на бидермаерот и кога елементите на 
ро мантизмот се претопуваат во првите глас ни-
ци на реализмот. Овој период во Хрватска дал 
по  веќе значајни сликари како што се: Adolf  
Waldinger, Исидор Кршњави, Никола Машиќ и 
др., како и големиот вајар Иван Рендиќ кој бил 
ро ден во Далмација, се школувал во Италија, 
а потоа се вратил во Загреб и отворил голема 
скулпторска работилница.

Крајот на XIX век во Хрватска е период во кој 
ре ализмот конечно се потврдува и преминува во 
пленеризам, а тоа е поточно времето од 1890 до 
1914 година.

Еден од најзначајните претставници на овој 
период е авторот Влахо Буковац. Овој ав тор 
создава голем број мајсторски сликани пор тре-
ти, жанр-мотиви и големи ѕидни композиции. 
Тој со својот мајсторски, брз начин на сликање 
со светла и разиграна палета, како и со помеки 
потези на четката создава големо школо кое 
ќе биде наречено ,,шарено“ од страна на кри-
ти ката. Кај нас е преставен со делата: „Мајка и 
дете“ (1894), портрет изведен со светли бои, со 
ме ки и слободни потези и со прозирно обоени 
сен ки, потоа делото „Виолинистка“ (1890) и 
делото „Портрет на мадам Ели“ (1887). Буковац, 
тука го најавува напуштањето на темната факту-
ра и отварањето кон пленеризмот со светла 
палета и помеки потези на четката.

Вредни да се споменат од овој период во 
Хрватска се и авторите: Целестин Мато Медовиќ, 
кој на крајот од XIX век го издигнал хрватското 

attitude with a refined master technique while, 
embellishing his models, as well.

Vjekoslav Karas, born in Karlovac, is the 
greatest artist of this stylish period. Karas left for 
Italy where he works in several painting studios, 
such as in Milan, Parma, Bologna, Florence - 
where he began his studies at the Academy. In 
Karas, the Biedermeier decorativeness is reduced 
to pure and simple forms, in which the colour 
feel suppresses the routine treatment of the 
matter, and thus, Croatia gets its true precursor 
of romanticism. The following works of his and 
of this time, with mainly genre motifs in the 
drawing, are cleaner in shape and stronger in 
the structure, and it will be the reason for the 
contemporaries to take note of the influence of 
some Dutch artists.

In the period around 1860, changes in the 
artistic creation can be felt in Croatia. It is a time 
when the last reflections of the Biedermeier are 
felt and when the elements of romanticism melt 
with the first messengers of realism. This period 
in Croatia gave several notable painters such as: 
Adolf Waldinger, Isidor Krshnjavi, Nikola Mashich, 
etc., as well as the great sculptor Ivan Rendich, 
who was born in Dalmatia, studied in Italy and 
then returned to Zagreb and opened a large 
sculptural workshop.

The end of the XIX century in Croatia is a 
period in which realism is finally confirmed and 
transformed into plein air painting, and that is 
precisely the time from 1890 to 1914. One of the 
most significant representatives of this period is 
the author Vlaho Bukovac. This author creates 
a number of masterfully painted portraits, 
genre motifs and large wall compositions. With 
his masterful, quick-mannered painting with a 
bright and playful palette, as well as with softer 
strokes of the brush, he creates a great school 
that will be called “colourful” by the critics. He 
is represented in our collection with the works 
“Mother and Child” (“Majka i dete”) (1894), a portrait 
painted with light colours, with soft and free 
moves and with transparent-coloured shades, 
then the work “Violinist” (“Violoinistka”) (1890) and 
the painting “Portrait of Madame Eli” (“Portret na 
madam Eli”) ( 1887). Bukovac, here announces the 
abandonment of the dark invoice and the opening 
to plein art with a light palette and softer strokes 
of the brush.

It is significant to also mention the following 
authors from this period in Croatia: Celestin 
Mato Medovic, who, at the end of the XIX 
century, elevated the Croatian painting “to the 



20

сликарство ,,на ранг на академска Европа, пред 
сè со бравурозното академско реалистичко со-
вла дување на големите историски теми, како 
и Иван Тишов, Клемент Менци Црнчиќ, Отон 
Ивековиќ, Слава Рашкај и други.

Сликарство во Словенија во XIX век 

После барокот во XIX век се развива и сло-
ве нечката уметност во знак на будење на на-
родната свест. Својот врв го достигнува на 
прагот на XX век со сликарството на им пре-
си  онизмот. Генерално, XIX век во умет нич ки  от 
живот кај Словенците е обележен како преоден 
период од барокот и класицизмот кон со вре ме-
на та уметност.

Меѓу првите уметници од овој период е Јанез 
По точник. Неговите сакрални ѕидни слики и 
фрески сè уште се во традицијата на барокот, 
до дека во неговите граѓански портрети веќе се 
чуствува рамнотежата помеѓу формата и па ле-
тата, но во бројните скици и цртежи веќе е со-
се ма под влијание на класицизмот.

Ловро Јанша е првиот уметник од овој пе-
ри  од кај кого класицистичкото сфаќање ќе ги 
из брише последните траги на барокната тра ди-
ција.

Има насликано голем број цртежи, акварели 
и графики и само две слики масло на платно. 
Тематски сè уште е во водите на барокот, но 
согласно чуството за чиста форма и начинот на 
кој ја разрешува материјата и поставувањето 
на планот, тој е чист класицист. Неговите дела 
уживале голема популарност.

Најголем сликар не само во словенечкиот, ту-
ку и во австрискиот класицизам  е Франц Кавчич. 
Студирал академија во Виена, издржувајќи 
се со тоа што ги копирал старите мајстори на 
ренесансата и барокот, како што се: Леонардо, 
Рафаел и други. Подоцна, ја развива својата 
голема дарба, како и способноста да наметне 
нови и авангардни стилски сфаќања, и истите 
да ги направи популарни земајќи ги предвид 
вредностите кои помалку произлегувале од 
содржината, а повеќе од начинот на сликањето. 

Како и сите припадници на класицизмот во 
тоа време и тој сликал митолошки, библиски, 
алегориски и историски композиции, не од-
ре  куваќи се од сакралните композиции и од 
портретите. Во неговото творештво до аѓа 
до израз мајсторство на цртежот, веш ти ната 
на компонирањето и распоредот на ос ве тлу-
ва  њето. Неговиот класицизам се сведува на 

rank of academic Europe, above all with the bold 
academic realistic overcoming of major historical 
themes, as well as Ivan Tishov, Klement Menci 
Crnchich, Oton Ivekovich, Glava Rashkaj and 
others.

Painting in Slovenia in XIX century

After the Baroque in the nineteenth century, 
the Slovenian art is likewise developed as a sign of 
the awakening the folk consciousness. It reaches 
its peak at the turn of the XX century with the 
painting of the Impressionism. In general, the XIX 
century in the artistic life of Slovenes is marked 
as a transitional period from Baroque and 
Classicism to contemporary art.

Janez Potochnik is among the first artists of 
this period. His sacral wall paintings and frescoes 
are still in the Baroque tradition, while in his 
civic portraits the balance between the form and 
the palette can already be felt, but in numerous 
sketches and drawings it is already completely 
influenced by classicism.

Lovro Jansha is the first artist of this period 
in the works of whom the classicistic notion will 
erase the last traces of the Baroque tradition.

He has painted a number of drawings, 
watercolours and graphics and only two oil on 
canvas paintings. From a thematic point of 
view, he is still in the waters of the Baroque, but 
according to the feeling of pure form and the way 
in which it resolves the matter and the setting of 
the plan, he is a pure classicist. His works enjoyed 
great popularity.

Franz Kavchich is the most prominent painter, 
not only in the Slovene, but in the Austrian 
classicism as well. He studied at the Academy in 
Vienna, making a living by copying the old masters 
of the Renaissance and the Baroque, such as: 
Leonardo, Raphael and others. Later, he develops 
his great gift, as well as the ability to impose new 
and avant-garde stylistic insights, and make them 
popular by taking into account the values that 
less derived from the content, and more from the 
painting method.

Like all members of classicism at the time, 
he painted mythological, biblical, allegorical 
and historical compositions, ignoring the 
sacral compositions and portraits. In his work, 
the mastery of the drawing, the skill of the 
composing and the arrangement of the lighting 
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некој вид граѓанско чуство за стилот коешто е 
помалку херојско, а повеќе сентиментално. Друг 
познат сликар од овој период е сликарот Јозеф 
Томинц. Тој како портретист се истакнува со 
занаетчиско совршено моделирање, како и со 
своето мајсторство во сликањето на ма териите 
како што се: накитот, свилата, мермерот, ста-
кло то, порцеланот. Најпознат е по своите пор-
трети, но исто така сликал и жанр-сцени, пеј за-
жи и сакрални композиции.

Реализмот во Словенија се појавува во осум-
де сетите години на XIX век.

Антон Ажбе е еден од најзначајните умет ни-
ци во Словенија од овој период, којшто повеќе 
од кој било пред него ја почувствувал вредноста 
и неминовноста на големите промени во мо дер-
но то сликарство.

Најпрво во Виена, а подоцна во Минхен сту-
дирал сликарство. Малку подоцна отвара при-
ват но сликарско училиште кое по своите идеи 
и принципи во сликарството и со слободниот 
на чин на работа набргу станува славно и при-
вле кува голем број ученици. Меѓу големиот 
број негови ученици се и тројцата големи руски 
умет ници: Васил Кандински, Иван Грабар и 
Алексеј Јавленски, како и неколку истакнати 
прет ставници на јужнословенското сликарство, 
од носно: Р. Јакопич, И. Грохар, М. Јама, М. 
Стернен, Надежда Петровиќ, Јосип Рачиќ.

Последен претставник на словенечкиот реа-
лизам и чист пленерист е Фредо Весел. Сту-
ди ра сликарство пет години на академијата за 
сли карство во Виена, а потоа продолжува на 
академијата во Минхен. Престојува три години 
во Париз, Лондон и Италија, а потоа се враќа 
во Словенија. По краткиот престој, заминува 
низ земјите на Балканскиот Полуостров ка де 
се поврзува со уметници од Бугарија и Ср бија, 
а најмногу со Надежда Петровиќ. Це ло куп-
ното негово сликарство е во областа на ис тра-
жу вањето на светло-темните нијанси. Носен 
со таквата идеја, тој се движи во круговите на 
југословенската авангарда, работејќи гла вно 
на поврзувањето и зближувањето на прет став-
ниците на импресионистичкото сли кар ство.

Познати словенечки скулптори од овој 
период се: Франц Ксавер, Алојзије Репиќ, Иван 
Зајец и еден претставник на преодниот период 
од реализмот до модерната на скулпторот - 
Франц Бернекер.

is emphasized. His classicism comes down to 
some form of a civic feeling for a style that is less 
heroic, and more sentimental. Another famous 
painter from this period is the painter Jozef 
Tominc. He, as a portrait painter, is famous for 
his craftsman, perfect modelling, as well as for 
his craftsmanship in painting things such as: 
jewellery, silk, marble, glass, porcelain. He is best 
known for his portraits, but he also painted genre 
scenes, landscapes, and sacral compositions.

The realism in Slovenia appears in the eighties 
of the XIX century

Anton Azhbe is one of the most important 
artists in Slovenia from this period, who, more 
than anyone before him, felt the value and 
inevitability of the great changes in modern 
painting.

He first started painting in Vienna, and later 
continued in Munich. A bit later, he opened a 
private painting school, which due to its ideas 
and principles in painting and the free method 
of work, soon became famous and attracted a 
large number of students. The following three 
great Russian artists were among the large 
number of his students: Vasil Kandinsky, Ivan 
Grabar and Alexej Jawlensky, as well as several 
prominent representatives of the South Slavic 
painting, namely: R. Yakopich, I. Grohar, M. Jama, 
M. Sternen, Nadezhda Petrovich, Josip Rachik.

Freddo Wessel is the last representative of the 
Slovenian realism and a clean plein air painter. He 
studied painting for five years at the Academy of 
Painting in Vienna, and afterwards continued to 
the Academy in Munich. He stayed for three years 
in Paris, London and Italy, and then returned 
back to Slovenia. After a short stay, he travelled 
through the countries of the Balkan Peninsula 
where he connects with artists from Bulgaria and 
Serbia, and mostly with Nadezhda Petrovich. His 
overall painting is in the field of research of light-
dark shades. Guided by such an idea, he moved in 
the circles of the Yugoslav avant-garde, working 
mainly on the connection and rapprochement of 
the representatives of Impressionist painting.

Famous Slovenian sculptors from this period 
are: Franz Xaver, Alojzije Repich, Ivan Zajec and 
one representative of the transition period from 
realism to the modern period of the sculptor - 
Franz Bernecker.
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Сликарство во Македонија, Босна и 
Херцеговина и Црна Гора во XIX век

Османлиското ропство во Македонија било 
преч ка за поголема изворна креативност, но за 
среќа истата не била загушена. Внатрешната 
де корација на црквите, некогаш претставена 
со драгоцени фрески била заменета со икони 
со скромни вредности, но во исто време и 
мно гу богати и полни со фантазија, како и со 
резби на македонските копаничари чии ремек 
дела можат да се видат на иконостасите во 
црквите „Св. Јован Бигорски“, „Св. Спас“ во 
Ско пје, потоа во Охрид, Битола, Крушево, Штип 
и други. Традицијата на сликањето икони про-
дол   жува преку фамилиите на зоографите кои 
ра ботеле по селата во околината на Дебар и 
Га личник. Нивната работа ќе трае до крајот 
на XIX век постигнувајќи еден посебен стил во 
зоографството.

И  Босна и Херцеговина е под тра ди ци о-
нал   ното османлиско влијание. Малку подоцна, 
Ав   стријците посветуваат особено внимание на 
урба низацијата на Сараево и Мостар, но сепак 
биле ограничени од ориенталното влијание. 
Овде претежно доаѓаат сликари - странци 
кои се привлечени од шармот на ориентот на 
пре делите и населбите, а делата се со ори-
ен тална тематика. Од големо влијание било 
фор  мирањето на занаетчиското училиште во 
Сараево, како и приватното сликарско учи-
лиш те на Јан Карол Јановски, во кого своето 
пр во знаење подоцна го стекнуваат големците 
на босанско - херцеговското сликарство како 
што се: Јован Бјелиќ, Карло Мијиќ и други. 
Исто, ова е времето кога се подготвуваат за 
шко лување и првите значајни претставници на 
ваквото сликарство, имено: Ристо Вукановиќ, 
Перо Поповиќ, Атанасије Поповиќ, Бранко 
Радуловиќ, но нивното творење му припаѓа на 
следниот век.

Црна Гора сè уште е под влијание на одре-
де ни членови од прочуената ико но граф ска 
фамилија Лазовиќ од Бело Поле, по себ но 
Алексо Лазовиќ. Подоцна, доаѓаат го лем број 
странски сликари меѓу кои има и од ју го сло-
венските простори како што се: Влахо Бу ко вац, 
Паја Јовановиќ и Целестин Медовиќ. Се јаву-
ваат двајца скромни домашни автори: Анастас 
Ботариќ и Марко Грегориќ.  А, тука се и Милан 
Милуновиќ, Петар Лубарда, Дада Џуриќ и мно гу 
други кои се претходници на големите умет ни-
ци и тоа не само за нашето сликарство, ту ку и за 
светското сликарство.

Painting in Macedonia, Bosnia and  
Herzegovina and Montenegro in the 
XIX century

The Ottoman slavery in Macedonia was an 
obstacle for a greater genuine creativity, but 
luckily such creativity still managed to persist. 
The interior decoration of the churches, once 
represented by precious frescoes, was replaced 
with icons with modest values, but very rich 
and full of fantasy at the same time, as well 
as carvings of the Macedonian carvers whose 
masterpieces can be seen on the iconostases in 
the churches “St. Jovan Bigorski “,” St. Spas “in 
Skopje, then in Ohrid, Bitola, Krushevo, Shtip and 
others. The tradition of painting icons continues 
through the families of the icon painters who 
worked in the villages in the surroundings of 
Debar and Galichnik. Their work will last until the 
end of the XIX century, achieving a special style 
icon painting.

Bosnia and Herzegovina was also under 
the traditional Ottoman influence. A bit later, 
the Austrians paid particular attention to the 
urbanization of Sarajevo and Mostar, but were 
however limited by the oriental influences. 
Mostly painters - foreigners who were attracted 
to the charm of the orient of the landscapes and 
the settlements came here, and their works were 
with oriental themes. The establishment of the 
craft school in Sarajevo was a great influence, 
and such was the private painting school of 
Jan Karol Janovski as well, in which the notable 
representatives of the Bosnian-Herzegovinian 
painting acquired their first knowledge later. 
Such examples are Jovan Bjelich, Karlo Mijich 
and others. Also, this is the time when the first 
important representatives of this painting 
prepared themselves for their studies, namely: 
Risto Vukanovich, Pero Popovich, Atanasije 
Popovich, Branko Radulovich, but their works 
belong to the next century.

Montenegro was still under the influence of 
certain members of the famous iconographic 
family Lazovich from Belo Pole, especially Alekso 
Lazovich. Later, a large number of foreign painters 
came and among them were also painters from 
the Yugoslavian areas, such as: Vlaho Bukovac, 
Paja Jovanovich and Celestin Medovich. There 
are two modest domestic authors as well: 
Anastas Botarich and Marko Gregorich. And here 
we should also mention Milan Milunovich, Petar 
Lubarda, Dada Dzurich and many others who are 
the forerunners of the great artists, not only for 
our painting, but for the world painting as well.
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Современо сликарство во Југославија 
во првата половина на XX век   
 
Модерното сликарство во Југославија се 

појавува преку Германија во почетокот на XX 
век. Поголем дел од земјата во тоа време бил 
под автроунгарска власт, а во мал дел од зем-
јата не се прекинала традицијата, умет ни ците 
да студираат во Виена и Минхен. Во преодот 
од XIX кон XX век во приватното училиште на 
Словенецот Антон Ажбе се шко лу вале не кол-
кумина словенечки и српски сли ка ри кои би-
ле заинтересирани за спонтано из ра зу ва ње 
и за употребување на чистата боја. Но, она 
што го прави ова училиште посебно е про фе-
сорот Игор Грабар, воедно и плоден сли кар 
и педагог. Групата словенечки сликари кои 
биле во школото на Ажбе се: Иван Грохар, Ја-
ко  пич, Матеј Стернен и Матија Јама. Блиски на 
ова училиште се и српските уметници: Ми лан 
Миловановиќ, Надежда Петровиќ, Боро Сте-
вановиќ и Коста Миличевиќ, кои помеѓу 1897 
и 1902 година го посетувале ова училиште. 
Во нашата колекција ги имаме следниве дела 
од овој период: ,,Женски полуакт“ (1928) од 
авторот Матеј Стернен, ,,Момче“, (1911) од ав-
то рот Матија Јама, потоа тука е и авторката 
На дежда Петровиќ со две дела: ,,Портрет на 
инж. Владимир Милетиќ“ (1910) и ,,Друштво (луѓе 
кои играат карти),,(1905-10), како и авторот 
Коста Миличевиќ со две дела:,,Портрет на 
полјак“ (1910) и ,,Портрет на жена“ (1910. Кај 
сите овие уметници се забележува стремежот 
за надминување на разликите меѓу старото и 
конзервативното и новото во сликарството, 
меѓу академизмот и современите тенденции.

Малку подоцна меѓу југословенските умет-
ни ци се појавува еден круг уметници кои 
се поддржувачи на модерната уметност и 
чие значење со текот на времето се повеќе 
се зголемувало. Тоа е кругот на хрватските 
уметници: Рачиќ, Краљевиќ и Бечиќ. Во нашта 
ко  лекција од овој период е делото на Мирослав 
Кра љевиќ „Портрет на девојќе“ (1912). Ова дело 
се одликува со неанегдотско „чисто“ сли кар-
ство, длабока свест за формата и со тонско 
сте гнување на волумените, во висока техничка 
дис циплина при конструктивна градба на 
масите и со само принципиелно однесување 
кон импресионизмот.

Овие уметници со своите правци на опре-
делување, кои биле носители на овие за че -
тоци се карактеристични за развојот на по-
доцнежните генерации.

Contemporary painting in Yugoslavia in the 
first half of the XX century 

Modern painting in Yugoslavia appeared 
through Germany at the beginning of the XX 
century. The greater part of the country was at the 
time under Austro-Hungarian rule, and in a small 
part of the country the tradition of artists going to 
study in Vienna and Munich was not interrupted. 
During the transition from the XIX to the XX 
century, several Slovenian and Serbian painters 
who were interested in spontaneous expression 
and the use of pure colour were educated in the 
private school of the Slovene Anton Azhbe. But, 
what makes this school special is the Professor 
Igor Grabar, who is also a fruitful painter and 
educator. The group of Slovenian painters who 
were in the school of Azhbe includes: Ivan Grohar, 
Jakopic, Matej Sternen and Matija Jama. The 
following Serbian artists were also close to this 
school: Milan Milovanovich, Nadezhda Petrovich, 
Boro Stevanovich and Kosta Milichevich, who 
from 1897 to 1902 attended this school. In our 
collection we have the following works from this 
period: “Female Semi-act” (“Zhenski poluakt”) (1928) 
by the author Matej Sternen, “A Boy” (“Momche”) 
(1911) by the author Matija Jama, then there is 
the author Nadezhda Petrovich with two works: 
“Portrait of Eng. Vladimir Miletich” (“Portret na 
inzh. Vladimir Miletich”) (1910) and “Society (people 
playing cards)” (“Drushtvo (lugje koi igraat karti)”) 
(1905-10), as well as the author Kosta Milichevich 
with two works: “Portrait of a Pole” (“Portret na 
poljak”) (1910) and “Portrait of a Woman” (“Portret 
na zhena”) (1910). The aspiration to overcome the 
differences between the old and the conservative 
and the new in painting, between the academism 
and the contemporary trends can be noted in all 
these artists.

A bit later, a circle of artists, who were 
supporters of the modern art, and whose 
significance has increased over time, appeared 
among the Yugoslav artists. It was the circle of the 
Croatian artists: Rachich, Kraljevich and Bechich. 
From this period, we have the work of Miroslav 
Kraljevich “Portrait of Girls” (“Portret na devojke”) 
(1912) in our collection. This work is distinguished 
by its non-anecdotal, “pure” painting, a deep 
awareness of the shape and a tone of tightness of 
the volumes, in a high technical discipline in the 
constructive construction of the masses and with 
only a principled attitude toward Impressionism.

These artists with their determining 
directions, who were carriers of these origins, 
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Тие не тргнале по патот којшто би ги 
одвел до краен експресионизам и апстрактна 
уметност како што бил примерот со група 
странски уметници од истата генерација во 
Мин  хен, туку се определувале со многу почист 
и пластичен јазик и со непосредно бележење 
на визуелното чувство во однос на предметот 
во планот на сликата. Исто така, доаѓа и до ра-
звој на колоритот во однос на квалитетот на ра-
злич ните бои. Поради тоа голем број од овие 
млади уметници кои своето основно знаење 
го формирале во Минхен, наскоро тргнале 
во Париз каде се доусовршувале. Покрај спо-
ме натите групи уметници кои ги сметаме за 
најзначајни за преодот на уметничкото сфа ќа-
ње помеѓу академскиот реализам од крајот на 
XIX век и модерната уметност, имало и други 
уметници кои гравитирале помеѓу академскиот 
реализам и неоромантизмот од една страна и 
импресионизмот од друга страна, но има и такви 
кои го претрпеле влијанието на Виенската се-
цесија. Ова последно влијание добило свое ис-
то риско значење на тлото на Југославија не само 
во сликарството, туку и во скулптурата, како и 
во грандиозните дела на Иван Мештровиќ. Како 
што за сликарството е значајно и пресудно за-
ми нувањето на Надежда Петровиќ, Краљевиќ и 
Ракиќ во Париз во периодот помеѓу 1908 и 1910 
година, така за скулптурата бил важен пре-
стојот на Мештровиќ во Виена во периодот по-
ме ѓу 1902 и 1906 година.

Првата светска војна го прекинала по на та-
мошниот развој на штотуку започнатиот пра-
вец на модерното сликарство, а исто така и на 
идејните допири со Париз. Со нејзиното за вр-
шу вање, однос во првите години по војната, 
голем број млади југословенски сликари бил 
распрснати по разни европски центри како што 
се: Прага, Краков, Будимпешта, Рим и Лондон, 
до дека некои од нив студирале и во земјата. 
Сите заедно се појавуваат како нови имиња за 
публиката во заедничката држава на Србите, 
Хр ватите и Словенците. Оваа втора генерација 
мо дерни сликари во прво време покажува 
поедини заеднички естетски преокупации. 
Тие тогаш реагираат против импресионизмот 
- про тив давањето  примат на бојата на спро -
ти обликот. Се чувствува отсуството на ро-
ман тичарскиот занес, имено тие се обзе ме-
ни со патриотските идеи во политиката и со 
прикажување на селскиот пејзаж. Новата ге-
нерација не е против силата на бојата и цр те-
жот, но таа тежнее нејзината цел да биде јас но 
одредена, всушност како да се повторува ста-
рата борба помеѓу класицизмот и реализмот, а 

are characteristic of the development of later 
generations.

They did not embark on a journey that would 
lead them to an ultimate expressionism and 
abstract art, as was the case with a group of 
foreign artists of the same generation in Munich, 
but rather made the determination with a 
much cleaner and more plastic language and by 
directly transferring the visual sense in relation 
to the subject in the picture plan. The colouring 
in terms of the quality of the different colours is 
also developed.

This is the reason why many of these young 
artists, who formed their basic knowledge in 
Munich, soon moved to Paris where they perfected 
themselves. In addition to the aforementioned 
groups of artists, which we consider to be the 
most significant for the transition of the artistic 
understanding between the academic realism 
from the end of the XIX century and modern art, 
there were other artists as well who gravitated 
between the academic realism and the neo-
romanticism on the one hand and impressionism 
on the other, but there were also some who 
suffered the impact of the Vienna Secession. This 
last influence gained its historical significance on 
the territory of Yugoslavia, not only in painting, 
but also in the sculpture, as well as in the grand 
works of Ivan Mestrovic. As the departure of 
Nadezhda Petrovich, Kraljevich and Rakich for 
Paris between 1908 and 1910 was significant 
for the painting, so was the stay of Mestrovic in 
Vienna in the period between 1902 and 1906 for 
the sculpture.

The First World War interrupted the further 
development of the newly launched direction 
of modern painting, as well as of the notional 
touches with Paris. With its completion, that is, 
during the first years after the war, many young 
Yugoslav painters were scattered across various 
European centres such as: Prague, Krakow, 
Budapest, Rome and London, while some of 
them studied in the country. They all together 
appeared as new names to the audience in 
the common state of the Serbs, Croats and 
Slovenes. This second generation of modern 
painters at first showed some common aesthetic 
preoccupations. They then reacted against the 
Impressionism - against awarding the primacy 
of colour versus the shape. The absence of the 
romantic enthusiasm can be felt, namely they 
are engrossed with patriotic ideas in politics 
and with displaying the rural landscape. The new 
generation was not against the power of the 
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се повторува во прилог на класицизмот. Вакви 
прет ставници на „нагласување на формата“ ги 
има многу. Некои од нив се вратиле во својата 
земја по студирањето и започнале да работат 
на домашно тло, како што е случајот со: Бјелиќ, 
Хакман, Роман Петровиќ и Михајло Петров кои 
се вратиле од Краков. Од Италија се вратиле: 
Тартаглија и Милутиновиќ, од Прага: Аралица, 
Узелац, Коњовиќ и Пилон, а од Будимпешта: 
Добровиќ, Зора Петровиќ, Иван Радовиќ и Иван 
Табаковиќ. Многу од нив, па и од оние кои не 
биле во странство како Шумановиќ и Јунек ја 
користат секоја можност да заминат во Париз. 
Сепак, кај некои од нив и во оваа нова фаза може 
да се најде сличност. Па така, овде може да ги 
издвоиме Коњовиќ, Бијелиќ и Зора Петровиќ 
кај кои е изразено постепеното поврзување за 
екс пресионизмот, а рационалната нота пак по-
сил но е нагласена кај Милуновиќ, Шумановиќ 
и Тартаглиа така што ним повеќе им одговара 
насловот ,,неореалисти“.

Од овој период од нашата колекција ќе 
ги наброиме: Коњовиќ Милан „Селски мо тив 
(ле то во Бачка“, (1951), Зора Петровиќ со де-
лата: „Женски Портрет 1“, околу 1930 го ди на, 
„Женски портрет 2“, 1894-1962, „Цвеќе“ (1930), 
Шумановиќ Сава „Бања (амам)“ (1926), ка рак те-
ристична за неговиот специфичен ,,кла си ци-
зам“, потоа следува посткубизмот, однос но 
Ма рино Тартаља ,,Свирач на фрула“ (1926), каде 
ја покажува последната етапа на овие на-
стојувања, реализирани во една сте гна та кул ти-
вирана форма. 

Предметниот неореализам најсилно е за бе-
ле жлив во Белград, така што неговите тогашни 
прин  ципи подоцна често се поврзуваат со по-
имот „Белградско училиште“. Во Загреб, ис -
то времено, во 1925 година, посилно се за др-
жале последиците за обновување на фор ма та 
од претходниот период и се споиле со не о-
реалистичкото тежнеење. Во тоа многу при до-
не суваат влијателните сликари Бечиќ и Бабиќ. 
Тие на свој начин ја продолжуваат тра ди цијата 
на минхенската група од почетокот на векот, 
на која Бечиќ и лично ѝ припаѓал. Покрај цр-
тежот на кој му придавале големо значење 
за тогашните сфаќања, во сликарството исто 
така влијаеле и нивните земјени тонови со 
сиви преоди. Најчести теми им биле домашни 
пеј зажи, потоа поединечни фигури често во 
народна носија, портрети, а малку поретко 
мртва природа.

Во Загреб постоело противење на овие 
сфа  ќања од две причини. Една од нив би-
ла потребата за прикажување на новата чус-

colour and the drawing, but it made aspirations 
for its goal to be clearly defined, or in fact to 
define how to repeat the old struggle between 
classicism and realism, and it did repeat itself 
in favour of the classicism. There are many such 
representatives of “emphasizing the form”. Some 
of them returned to their country after studying 
and started working at home, as is the case with: 
Bjelich, Hakman, Roman Petrovich and Mihailo 
Petrov who returned from Krakow. Tartaglia and 
Milutinovich returned from Italy; Aralica, Uzelac, 
Konjovich and Pilon returned from Prague; and 
Dobrovich, Zora Petrovich, Ivan Radovich and 
Ivan Tabakovich returned from Budapest. Many 
of them, even those who were not abroad, like 
Shumanovich and Junek, used every opportunity 
to leave for Paris. However, a similarity can be 
found between some of them in this new phase. 
So, here we can mention: Konjovich, Bijelich and 
Zora Petrovich, in whom the gradual linkage to 
expressionism is expressed, and the rational 
note is more strongly emphasized in Milunovich, 
Sumanovich and Tartaglia, so that the title 
“neorealists” is more appropriate for them.

From this period, we can mention the following 
works from our collection: Milan Konjovich “Village 
mo tif (summer in Bachka”) (“Selski motiv (leto vo 
Bachka”), (1951), Zora Petrovich with the works: 
“Female Portrait 1” (“Zhenski portret 1”), around 
1930, “Female portrait 2” (“Zhenski portret 2”), 
1894-1962, “Flowers” (“Cvekje”) (1930), Sava 
Shu manovich “Bath (hamam)” (“Banja (amam)”) 
(1926), characteristic for its specific “classicism”, 
foll owed by the post cubism, ie Marino Tartalja 
with “Pipe Player” (“Svirach na frula”) (1926),  in 
which work he demonstrates the last stage of 
these endeavours, realized in a tightly cultivated 
form.

The subject neorealism is most noticeable 
in Belgrade, so its principles from that time 
are often associated with the term “Belgrade 
school”. At the same time, in Zagreb in 1925, 
the consequences of restoring the form of the 
previous period remained stronger, and merged 
with the neo-realistic aspirations. The influential 
painters Bechich and Babich greatly contributed 
to this. They, in their own way, continued the 
tradition of the Munich group from the beginning 
of the century, to which Bechich personally 
belonged. Apart from the drawing, to which 
they assigned great importance, considering the 
understandings from that time, the painting was 
also affected by their earthly tones with grey 
transitions. The most common themes were 
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твителност, со поголема афирмација на пред-
мет носта, а другото сфаќање про из  ле гу вало од 
општествените прилики, со жел ба - уметноста 
да се заинтересира за со ци јал  ниот живот. 
Влијанието на предметните и колоритните 
сфа  ќања кои се слични на оние во Белград, 
тука најповеќе се почуствувале по доаѓањето 
на Марино Тараглиа во 1931 година. Тој во 
Загреб ги внедрил сите оние принципи кои 
биле карактеристични за движењето на то-
гаш ната млада генерација. Ако била во пра-
ша  ње скромноста, тогаш Тараглиа истата ја 
из  разувал до крајност. Од своите слики го ис-
клу чув секаквото зголемено значење на мо-
ти  вот, поострите или побавните детали. Така, 
вли јанието на Тараглиа преставувало пресврт 
чии последици далеку ја надминуваат епохата 
во која настанале. 

Другиот правец на противење против офи-
ци јалните сфаќања се однесувал повеќе на те-
ма та, а помалку на формата. Триесетите години 
во Југославија  не биле само период на цутот на 
предметниот неореализам и интимната чув стви-
телност, нив ги одбележува и продорот на со-
ци јалната критика, посебно во Загреб. Идејата 
за потребата за коментирањето на социјалните 
состојби во сликарството нашла свој одличен 
застапник кај уметникот Крсто Хегедушиќ. Не-
го вите слики секогаш биле композиции со 
голем број личности кои се движеле тешко и по-
лека во статичниот пејзаж. На овој начин, Хеге-
душиќ како да сакал симболично да ги прикаже 
мирните случувања во селото. Цртежот на 
овие слики бил едноставен, но воедно јасен 
и не случаен, односно како секоја линија да 
би ла повлечена со тешка рака после долга 
меди тација. Тоа било првата спротивност на 
импресионистичкото бележење на визуелниот 
осет. Пример е делото на Крсто Хегедушиќ од 
нашата колекција „Јустиција“ (1934).

Интерес за социјалниот живот во своите 
дела покажале и словенските експресионисти. 
Нивната уметност била помалку обоена со 
коментирањето на социјалните теми, а повеќе 
заинтересирана за фамилијарните односи, ре-
ли гиозните приказни, темите од земјоделство 
и сл. Главни носители на овој правец биле 
Франц Краљ и неговиот брат Тоне. Во нивното 
сликарство, цврстите форми се засновани на 
јасни волумени, преку кои се провлекувала пос-
тапена деградација на светлината на платната, 
која им дава една замислена вредност далеку 
од секакво сетилно доживување на светот. 
Нив ното сликарство може да се означи како 

domestic landscapes, then individual figures 
often in folk costumes, portraits, and more rarely, 
still nature.

In Zagreb, an opposition to these under stan-
dings existed because of two reasons. One was 
the need to present the new sensitivity, with a 
greater affirmation of the objectivity, and the 
other understanding was derived from the social 
circumstances, with the desire for art to be 
interested in the social life. The influence of the 
subject and colourful conceptions similar to those 
in Belgrade was here most felt after the arrival of 
Marino Tartalja in 1931. In Zagreb, he introduced 
all those principles that were characteristic of 
the movement of the young generation from that 
time. If modesty was in question, then Tartalja 
expressed it to the utmost. He excluded any 
increased significance of the motif, the sharper or 
slower details, from his paintings. Thus, Tartalja’s 
influence was a turning point the consequences 
of which surpassed the epoch in which they 
appear to a far extent. 

The other direction of opposition against the 
official notions referred more to the topic, and 
less to the form. The thirties in Yugoslavia were 
not only the flourishing period of the subject 
neo-realism and intimate sensitivity, they are also 
marked by the breakthrough of social criticism, 
especially in Zagreb. The idea of   the need for 
commenting on the social conditions in painting 
has found its excellent advocate with the artist 
Krsto Hegedushich. His paintings were always 
compositions with a large number of individuals 
who moved in a difficult and slow manner within 
the static landscape. Seemed like Hegedushich 
wanted in this way to symbolically portray the 
peaceful events in the village. The drawing of 
these paintings was simple, but at the same 
time clear and not random, that is, it seemed as 
if each line was drawn with a heavy hand after a 
long meditation. It was the first opposite of the 
impressionistic recording of the visual sensation. 
An example is the work of Krsto Hegedushich 
from our collection “Justicija” (1934).

The Slovenian expressionists also showed 
interest in the social life in their works. Their art 
was less coloured by the commenting on social 
topics, and more interested in family relations, 
religious stories, agriculture topics, and the like. 
The main representatives of this direction were 
Franz Kralj and his brother Tone. The solid forms 
in their painting are based on clear volumes, 
through which the gradual degradation of the 
light is present on the canvas, which gives them an 
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ра  ционален експресионизам, токму поради 
су   герирањето на мислите, а експресионизам 
поради строгата стилизација, како и поради 
сво ето претерување во формата и својот на-
чин на нагласување на движењето на телото. 
По учени од германската традиција, тие не до-
аѓале во искушение како другите сликари да тр-
гнат по стапките на Париската школа.

Периодот помеѓу двете војни ги опфаќа и 
воздржаните пленеристи како што се: Боро 
Сте  вановиќ, Милош Голубовиќ, Миодраг Петро-
виќ и други, од кои некои еволуираат кон ака -
демскиот реализам, односно најстарите чле-
но ви на групата - традиционални академски 
реалисти од XIX век како што се: Паја Јовановиќ 
и Урош Предиќ, но, и како цела низа помлади, 
но нејасно определени сликари, кај кои об-
но вувањето на формата имало исто така свое 
влијание. Во тој период се родиле некои дела 
со вредност, чие значење постепено се открива 
де неска. Факт е дека тие во своето време оз-
на   чувале клима на млакост, воздржаност, 
скро  мен граѓански вкус, против кои живата 
уметност морала да се бори. Енергично спро-
тивставување на вчаурените граѓански вку-
со  ви забележуваме кај уметниците Бранко 
По  повиќ, Петар Добровиќ и Јован Бјелиќ. И 
по крај нивните разлики, сосема јасно е де-
ка тие во односот на тогашните прилики се 
спро  тиставувале на официјалната уметност 
на академскиот или полуимпресионистичкиот 
реализам и биле решени да ги поддржат мо-
дер ните сфаќања на пластичните вредности. 
По правило им придавале подеднаква важност 
на формата и бојата со изразена субјективна 
ин тепретација на стварноста, а и припаѓале 
на повоената генерација која тие сфаќања 
ги донела и за нив се изборила. За она што 
не  посредните претходници се избориле и 
до кажале, младите го продолжиле и го за-
цврстиле. По втората генерација следела тре-
та како нејзино продолжување, без некоја по-
себна борба.

Тука мислиме на оние сликари кои во јав-
нос та  се појавиле во периодот помеѓу 1928 
и 1938 година. Се наметнува прашањето дали 
воопшто е потребно да се издвојуваат во по-
себ на генерација, како што тоа е направено 
во периодот кога почнале да се истакнуваат 
бидејќи ставовите и проблемите на овие сликари 
се врзувале за оние кои веќе непосредно биле 
наметнати пред нивното појавување. Оттаму, 
меѓу овие две генерации, кои ги означуваме 
како втора и трета нема да има никакви спро-

imaginary value far from any sensory experience 
in the world. Their painting can be labelled as 
rational expressionism, precisely because of the 
suggestion of thoughts, and as expressionism 
as well because of the strict stylization, and 
because of its exaggeration in the form and its 
way of emphasizing the movement of the body. 
On the basis of the German tradition, they were 
not tempted, like other painters, to follow the 
footsteps of the Paris School.

The period between the two wars also 
includes the restrained plein air painters such 
as: Boro Stevanovich, Milos Golubovich, Miodrag 
Petrovich and others, some of whom evolved 
towards the academic realism, that is, the 
oldest members of the group – the traditional 
academic realists from the XIX century, such as: 
Paja Jovanovich and Urosh Predich, as well as a 
whole series of younger, but vaguely determined 
painters, in whom the rewriting of the form also 
had its influence. During this period, some works 
of value were born, the significance of which is 
gradually revealed today. It is a fact that they, 
in their time, signified a climate of tepidness, 
restraint, a modest civic taste, against whom 
the living art had to fight. A vigorous opposition 
to the isolated civic flavors is noted with the 
artists Branko Popovich, Petar Dobrovich and 
Jovan Bjelich. Despite their differences, it is 
quite clear that in the attitude of the occasions 
from that time they opposed the official art of 
the academic or semi-impressionist realism and 
were determined to support the modern notions 
of the plastic values. As a rule, they assigned 
equal importance to the form and color with an 
expressive subjective interpretation of reality, and 
they belonged to the post-war generation that 
brought and fought for these understandings. 
What the immediate predecessors fought for 
and proved, the young representatives continued 
and strengthened. After the second generation, 
a third generation followed as an extension 
to it, without any particular struggle. Here we 
refer to those painters who appeared in public 
between 1928 and 1938. The question as to 
whether it is actually necessary to classify them 
in a separate generation arises, that is, whether 
this classification should be done in the same 
manner as it was done in the period when they 
began to stand out because the attitudes and 
problems of these painters were related to 
those who had already been directly imposed 
before their appearance. Hence, there will be no 
contradictions between these two generations, 
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тив ности сè до почетокот на втората свет ска 
војна. Доколку сепак сме направиле раз дво-
ју вање, истото е направено поради тоа што 
меѓу нив постојат некои општи разлики во мен-
талитетот кои биле многу поизразени по доц-
на, односно по 1951 година, во смисла на по-
го лема подготвеност на третата генерација, со 
раз вивање на нови формули при решавање на 
уметничките проблеми, како и потреба во нив 
да се преплетуваат и елементи на фантастика. 
Меѓутоа, извесна разлика во тој поглед по-
сто ела веќе од самиот почеток. Помладите 
уметници од самиот почеток тежнееле кон 
огра  ничување на своите проблеми. Наместо во 
ширина, како што често правеле нивните прет-
ход ници, како во изборот на мотивите така и 
во колоритот, тие во композицијата пред сè се 
на сочувале кон длабочината, специјализирајќи 
се за определени духовни расположенија. Ов-
де ќе ги истакнеме имињата на неколкумина 
по   млади уметници од тој период, како што се: 
Не  дељко Гроздановиќ, Петар Лубарда, Пеѓа 
Ми  лосављевиќ, Франо Шимуновиќ, Стане 
Крагар, Франце Михелиќ и Максим Седеј. Кај 
сите можеме да ја забележиме иста та воз др-
жа ност, сериозност и одредена пе си мис тичка 
но та. Тие се определуваат за ист тип на мотив, 
својот колорит го стеснуваат на темна и сива 
нијанса и тежнеат кон херметичко затворање 
во себе. Петар Лубарда, во нашата колекција е 
претставен со делото „Мотив од Скадарското 
езеро“ (1950). Но, постојат поединци кои се 
издвојуваат, како што е на пример Антун Мо ти-
ка, чии дела се карактеризираат со весел ко ло-
рит и етерична светлина, па со тоа на друг на-
чин повторно се слеваат во тежнеењето за дис-
кретно издвојување на расположението од са-
ма та предметност, каква што ја развивала оваа 
генерација. Често биле подготвени да работат 
доста долго на едно платно, со концентрација 
на ткивото на сликата, на нејзината материја 
и штимунгот, што многу ретко се сретнува во 
де лата кај постарите неореалисти. Како да 
са  кале да го изненадат гледачот  исклучиво 
со начинот, обработката на површината, а 
што помалку да го привлечат вниманието со 
деформациите или со невообичаените факти 
во самиот мотив. Оттаму, нивната појава го 
при движила сликарството чекор понапред кон 
реа лизамот и развила поголема суптилност во 
про учувањето на сликарските техники. Иако 
кај овие две генерации во прашање се ис ти те 
ликовни движења кои ги дефиниравме како не-
ореализам и социјално сликарство, воедно на-

which we designate as second and third, until 
the beginning of the Second World War. If we 
still have done a separation after wall, it is done 
because there are some general differences in 
the mentality between them, differences that 
were much more pronounced later, that is, 
after 1951, in terms of greater readiness of the 
third generation, by developing new formulas in 
solving artistic problems, as well as the need to 
intertwine elements of fiction. However, there 
was a certain difference in this respect from the 
very beginning. Younger artists have been striving 
to limit their problems from the very beginning. 
Rather than in width, as their predecessors often 
did, both in the choice of the motives and in the 
colour, they primarily focused on the depth in the 
composition, thus specializing in certain spiritual 
moods. Here, we will point out the names of 
several younger artists from that period, such 
as: Nedeljko Grozdanovich, Petar Lubarda, Pedja 
Milosavljevich, Fano Simunovihc, Stane Kragar, 
Frances Mihelich and Maksim Sedej. In all of them 
we can notice the same restraint, seriousness and 
a certain pessimistic note. They opt for the same 
type of motif, their coluors are limited to a dark 
and gray tint and tend towards a hermetic closing 
within themselves. Petar Lubarda is represented 
in our collection with the work “Motif from the 
Skadar Lake” (“Motiv od Skadarskoto ezero”) (1950). 
But, there are individuals who stand out, such 
as, for example, Antun Motika, whose works are 
characterized by mellow colours and an ethereal 
light, and thus, in some other way, they re-emerge 
in the pursuit of a discrete separation of the 
mood from the very objectivity, developed by this 
generation. They were often prepared to work for 
a long time on one canvas, by concentrating on 
the tissue of the painting, on its substance and 
the mood it was intended to transfer, which is 
rarely found in the works of the neorealists from 
the older generations. It is as if they wanted 
more to surprise the viewer solely with the 
way, the surface treatment, and less to attract 
the viewer’s attention with the deformations 
or the unusual facts in the motif itself. Hence, 
their appearance moved painting a step further 
towards realism and developed a greater subtlety 
in the study of the painting techniques. Although 
the same artistic movements that we defined as 
neo-realism and social painting are present in 
these two generations, at the same time we come 
across different interpretations of their goals 
under the influence of the changes that arose in 
the general intellectual atmosphere of that time 
and the perception of the world. 
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иду ваме на различни интерпретации на нив ните 
цели под влијание на промените кои на ста нале 
во општата интелектуална атмо сфе ра на тоа 
време и гледањето на светот.

Истата генерација го продолжила те жне ење-
то на социјалното сликарство, поврзувајќи го 
нај  често, со неореалистични форми. Идеалите 
на „социјалните сликари“ во Белград, всушност 
оние кои сакале да коментираат за социјалните 
при  лики и во однос на тоа да заземат извесни 
про  гресивни ставови, во поглед на сфаќањето 
на формата биле идентични со ставовите на не-
о реалистите. Вакви тенденции изразувале, осо  -
бено подоцна, после 1934 година: Џор џе Ан-
дреевиќ Кун, Винко Грдан, Драган Бе ра ко виќ, 
Иво Шеремет, Анте Абрамовиќ и други. Џорџе 
Андреевиќ-Кун е претставен во на шата ко  лек-
ција со делото „Мртва природа“ (1930), ав то-
рот Иво Шеремет е претставен со две дела од 
нашата колекција: „Автопортрет“ (1955) и „Рана 
пролет“ (1927).

Новина којашто ја карактеризира тре та та 
ге нерација преставува појавата на над ре али-
замот. Него го застапува мал број сли кари. Во 
белградскиот круг се споменуваат сли ка  рите 
Радојица Живановиќ-Ноје и Милена Па вло-
виќ-Барили. Надреализмот во Љубљана е за-
стапуван од Стане Крегар кој бил поттикнат од 
истата појава во сликарството во Чешка. Кон 
овој број  сликари треба да се вклучат и сли-
ка рите во чии дела се преплетуваат еле ме нти 
на надреализамот со неореализмот. По доц на, 
токму оваа можност многу посилно ќе се изра-
зи кај главните претставници на третата ге не-
рација, кои пак во таа насока ќе одат до не го-
вите „длабоки“ последици.

Наредната генерација, четврта по ред, го 
но си епитетот „најмлада“. Оваа генерација се 
појавува во годините непосредно пред из був-
ну вање на Втората светска војна. Но, ко га вој-
на та завршила и кога малку подоцна, по втор но 
почнал да букти прекинатиот умет ни ч ки живот, 
таа е преместена во положба на та ка на речена 
„средна генерација“ за која поч на ло да се збо-
рува како за историско поглавје и за сим бол на 
сè што е големо во југословенската модерна 
уметност.

Неколкумина исклучително надарени умет-
ни ци настрадале во војната пред да можат да 
ги остварат во полна мера своите цврсти и јасни 
сфа ќања. Тоа биле: Бора Барух, Јурица Рибар, 
Богдан Шупут, Даниел Озмо и Иван Реин. 
Во нашата колекција е застапено делото на 
авторот Бора Барух „Пејсаж“(1937). Додека, пак, 
уметникот Душан Влајиќ кој творел во тешки 

The same generation continued the 
aspirations of the social painting, linking it most 
often with unrealistic forms. The ideals of the 
“social painters” in Belgrade, or in fact those who 
liked to comment on the social circumstances 
and in terms of that to take some progressive 
views in terms of understanding the form, were 
identical with the views of the neo-realists. Such 
tendencies were expressed, especially later, 
after 1934 by: Dzordze Andreevich Kun, Vinko 
Grdan, Dragan Berakovich, Ivo Seremet, Ante 
Abramovic and others. Dzordze Andreevic-Kun 
is represented in our collection with the work 
“Still Life” (“Mrtva priroda”) (1930), the author Ivo 
Sheremet is represented with two works in our 
collection: “Self Portrait” (“Avtoportret”) (1955) and 
“Early Spring” (“Rana prolet”) (1927).

The novelty that characterizes the third 
generation is the emergence of Surrealism. It 
is represented by a small number of painters. 
Within the Belgrade Circle, the painters Radojica 
Zhivanovic-Noje and Milena Pavlovich-Barili 
are mentioned. The surrealism in Ljubljana was 
represented by Stan Kregar, who was inspired by 
the same phenomenon in painting in the Czech 
Republic. To this number of painters, the painters 
in the works of whom the elements of surrealism 
and neorealism interweave should be added. 
Later, this opportunity will be more strongly 
expressed among the main representatives of the 
third generation, who in turn in this direction will 
go to its “deep” consequences.

The next generation, the fourth in a row, 
carries the epithet “the youngest”. This gene ra-
tion appears in the years immediately prior to 
the outbreak of the Second World War. But when 
the war ended and when later, a broken artistic 
life began to flourish again, it was moved to a 
position of the so-called “middle generation”, 
which began to be spoken of as a historical 
chapter and a symbol of everything that is great 
in the Yugoslavian modern art.

Several extremely gifted artists suffered in 
the war before they could fully realize their firm 
and clear understandings. These were: Bora 
Baruh, Jurica Ribar, Bogdan Shuput, Daniel Ozmo 
and Ivan Rein. In our collection is the work of 
author Bora Baruh “Landscape” (1937). While the 
artist Dushan Vlajich, who worked under difficult 
conditions on a military captivity, managed to 
fully define his realistic style and elevate it to 
outstanding plastic truth.
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услови на воена заробеност успеал во целост 
да го дефинира својот реалистички стил и да 
го воздигне до извонредна пластична вистина.

Четвртата генерација не била рево лу ци о-
нер на. Таа го продолжува делото на втората 
и третата со видлива желба да потврди некои 
свои уметнички начела, кои не доаѓале во судир 
со сфаќањата на нивните претходници, туку на-
про тив донекаде ги дополнувале. Во Србија, 
во оваа четврта генерација ги вбројуваме: Љу-
би ца Сокиќ, Никола Граовац, Миливој Ни ко-
лајевиќ и помладите Џуро Теодоровиќ, Мате 
Зламалик, Иванка Лукиќ. Тука се вбро ју ваат и 
веќе споменатите: Влајиќ, Рибар и Шупут, како 
и неколкумина сликари од Загреб кои биле под 
влијание на Тараглиа во поглед на сфаќањето 
на сензибилноста: Отон Глиха, Славко Шохај, 
Јосип Црнобори и оние кои биле под влијание 
на Бабиќевиот интелектуализам: Габриел Сту-
пи ца, Славко Копач и Младен Вежа. 

Тие ги чуствувале социјалните проблеми, 
вклу чувајќи ја политичката несигурност и 
прет чувството за војна. Слично на прет ход-
ни ците на третата генерација, од кои некои 
како Лубарда и П. Милосављевиќ имале 
не посредно влијание, тие го стеснувале 
регистарот на бои, но наспроти тоа, како во 
пораната втора генерација покажувале те-
жне ење за проширување на тематиката со 
многу постудиозно приоѓање кон самиот чин 
на компонирање. Ако во нашето сликарство 
веќе пред оваа генерација постоеле доста 
јасно изразени морални ставови како што се 
скромноста пред природата и искреноста во 
однос на боите и спонтаноста во цртежот, тие 
на сето ова му давале тендециозност и со ци-
јална алузивност во дискретно руво. Тука веќе 
го нема оној експресионистички начин на де-
мас кирање и карикирање, туку многу појасно е 
изразена драматичноста, и над сè, некаква ла-
тен тна тага.

Сите овие карактеристични црти остануваат 
да живеат и во годините после ослободувањето. 
Официјалните кругови биле наклонети кон 
создавање на еден нов класицизам, но своите 
погледи ги насочиле пред сè кон мотивот. 
Понекогаш, значајни забелешки биле упатувани 
до оние сликари кои се задржувале на своите 
внатрешни медитации. 

Бегањето во историјата имало за цел ква-
ли тетното сликарство да се одбрани од ба ра-
њата на вештачките творенија, привидно со 
реа листички карактер, кои почнале да им се 
упатуваат на уметниците - тоа била основната 

Several extremely gifted artists suffered in 
the war before they could fully realize their firm 
and clear views. These were: Bora Baruh, Jurica 
Ribar, Bogdan Suput, Daniel Ozmo and Ivan Rein. 
Our collection includes the work of the author 
Bora Baruh “Landscape” (“Pejsazh”) (1937). On 
the other hand, the artist Dusan Vlajic, who 
worked under difficult conditions, while being 
in military captivity, managed to fully define his 
realistic style and elevate it to an outstanding 
plastic truth.

The fourth generation was not revolutionary. 
It continues the work of the second and the third 
generation with a visible desire to confirm some 
of its artistic principles, which were not in conflict 
with the perceptions of their predecessors, but 
on the contrary, they somewhat supplemented 
them. In Serbia, the following authors are part 
of this fourth generation: Ljubica Sokich, Nikola 
Graovac, Milivoj Nikolajovich and the younger 
artists: Dzuro Teodorovich, Mate Zlamalik, 
Ivanka Lukich. This generation also includes the 
already mentioned artists: Vlajich, Ribar and 
Shuput, as well as several Zagreb-based painters 
who were influenced by Tartalja in terms of the 
understanding of the sensibility: Oton Gliha, 
Slavko Sohaj, Josip Crnobori and those influenced 
by Babich’s intellectualism: Gabriel Stupica, 
Slavko Kopach and Mladen Vezha.

They felt the social problems, including 
the political insecurity and the foreboding of 
war. Similar to the predecessors of the third 
generation, some of whom, like for instance 
Lubarda and P. Milosavljevich, had direct 
influence, they narrowed the colour registry, 
but, on the contrary, as in the case of the earlier 
second generation they showed a tendency to 
expand the subject with a much more studious 
approach to the very act of composing. If clearly 
expressed moral attitudes existed in our painting 
before this generation, such as the modesty of 
the nature and the sincerity in relation to the 
colours and the spontaneity in the drawing, they 
assigned a tendency and social allusion to all of 
this in a discreet fashion. The expressionist way of 
exposure and caricature no longer exists, but the 
dramatic expression is much clearer, and, above 
all, some latent sorrow exists as well.

All of these characteristic traits remained to 
live in the years after the liberation. The official 
circles were inclined to create a new type of 
classicism, but they focused their views on the 
motif. Sometimes, significant remarks were 
directed to those painters who adhered to their 
inner meditations.
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мис ла на многумина тогашни сликари. Оваа ми-
сла потполно се вклопува со она што со пре-
молчување го проповедале младите сликари 
пред самата војна, само што овие под законот на 
уметноста го подразбирале она што е откриено 
од импресионизмот па наваму, додека сè уште 
мла дите повоени сликари почнале да бараат 
и наоѓаат поттик во севкупната историја на 
уметноста. На овој начин се оформил новиот 
дух на модерниот еклектицизам, кој одиграл 
вли јателна улога во преодната фаза меѓу 
предвоената и поствоената уметност бидејќи 
ги збогатиле техничките основи со кои новата 
и млада генерација, петта по ред, ја проширила 
лепезата на сликарските проблеми. 

Настапувањето на новите сфаќања во умет-
нич киот живот одело доста брзо, но сепак ло-
гично и скалесто. Фактот дека растојанието во 
тоа движење, помеѓу различните стилски фа зи 
и поединците, одеднаш станало досто кусо и 
воочливо од изложба до изложба, не ја менува 
општата констатација дека врската по  меѓу 
пораното и подоцнежното сликарство сепак 
постоела, барем во најдобрите примери.

Веќе пред 1947 година, една група студенти 
од Белград, меѓу кои биле: Миќо Поповиќ, Бата 
Ми хајловиќ и Петар Омчикус ја напуштаат ака-
де мијата и заминуваат да сликаат во Задар. Таму 
ги затекнуваат руини од војната. Овие сликари 
од својата белградска околина не само што се 
раз ликуваат со свеста за потребата за многу 
пореална пракса и подлабока емотивност, туку 
и со основните естетски принципи. Тука го про-
наоѓаат пред - текстот за своите нео кла си чар-
ски стремежи.

Задарската група постанува јадро на една 
но ва проширена формација којашто во 1951 го-
ди на ја одржала својата единствена заедничка 
из ложба. Согласно бројот на учесниците, таа 
го носела насловот „Единаесетемина“. По ова 
за  едничко прикажување, нејзините членови во 
на  редните две години приредувале самостојни 
из  ложби, од кои повеќето претставувале те ме-
лен придонес за новата творечка атмосфера. 
По   себна вредност имале изложбите на Пе тар 
Омчикус, Бата Михајловиќ, Славољуб Бо го-
јевиќ, Лазар Возаревиќ и Оливера Га ло виќ. 
Потоа се редат изложбите на малку по мла-
ди те сликари: Миле Андреевиќ, Благољуб 
Јовановиќ и Александар Јеремиќ. Заедничкото 
обележување на тогашниот карактер на ра бо-
та та на овие уметници претставувало пре сврт 
на интересот од класицистичкиот реализам  кон 
експресионизмот и фовизмот, најпрво преку 

The escape to history was aimed at defending 
the quality of art from the demands of the 
artificial creations, seemingly with a realistic 
character, which began to refer to the artists 
- that was the basic thought of a number of 
painters from that time. This thought fully fits 
with what was tacitly preached by young painters 
before the beginning of the war itself, but they 
understood under the law of art only what was 
revealed from the beginning of the Impressionism 
and onwards, while the still young post-war 
painters began to seek and find incentives in the 
common history of art. In this manner, the new 
spirit of modern eclecticism was formed, which 
played an influential role in the transition phase 
between the pre-war and post-war art, as they 
enriched the technical bases with which the new 
and young generation, fifth in a row, expanded 
the range of painting problems.

The emergence of new understandings in 
the art life was happening quite rapidly, yet in 
a logical and scaled manner. The fact that the 
distance in that movement, between the different 
stylistic phases and individuals, suddenly became 
very short and visible from one exhibition to the 
next, does not change the general conclusion 
that the connection between the earlier and the 
later painting still existed, at least in the best 
examples.

Before 1947, a group of students from Belgrade, 
including: Micho Popovich, Bata Mihailovich and 
Petar Omchikus, left the academy to go paint in 
Zadar. What they encountered there were wrecks 
from the war. These painters differ from their 
Belgrade environment, not only because of their 
awareness of the need for a much more realistic 
practice and deeper emotions, but also because 
of their basic aesthetic principles. Here they find 
the pre - text for their neoclassical aspirations.

The Zadar group became the nucleus of a 
new extended formation that in 1951 held its 
only joint exhibition. According to the number 
of participants, it was titled “The Eleven” 
(“Edinaesetmina”). After this joint presentation, 
its members organized solo exhibitions in the 
next two years, most of which represented 
a thorough contribution to the new creative 
atmosphere. The exhibits by Petar Omchikus, 
Bata Mihajlovich, Slavoljub Bogojevich, Lazar 
Vozarevich and Olivera Galovich were of 
particular value. Then we have the exhibitions of 
the younger painters: Mile Andreevich, Blagoljub 
Jovanovich and Aleksandar Jeremich. The joint 
marking of the then character of the work of 
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необичноста на самите мотиви, а потоа преку 
подинамичното компонирање на површината и 
помаркантната улога на бојата. Токму тука треба 
да се прави разликата помеѓу првите двајца, 
кај кои се развива сензуално потхранување 
на ткивото на сликата, во функција на чу дно-
то и двосмисленото осветлување кое ги оп кру-
жувало нивните предмети, и оние другите кај 
кои преовладуваат јасните површини и цврс ти-
те односи на бојата.

Паралелно, со појавата на  групата „Еди-
нае сетмина“ била формирана и многу по ши ро-
ка група со име  „Самостојни“, каде нејзините 
членови не биле врзани со никакви естетски 
принципи, освен што биле против гушењето на 
уметничката слобода. 

Во 1955 година од групата „Самостојни“ 
про  излегла групата со име „Декемвриска група“ 
која броела десет членови.Таа после појавата 
на групата „Единаесетмина“ била прва повоена 
гру па во Белград која имала извесни естетски 
цели. Тие станале воочливи за време на де лу-
вањето на самата група, преку еволуцијата на 
сфаќањата на нејзините членови. Набргу би ло 
констатирано дека сите членови од оваа гру па 
покажуваат знаци на многу темелни про ме ни 
во однос на претходното сликарство. Неј зи-
ни те членови не се разединиле брзо, за што 
сигурно придонеле поволните услови за работа 
настанати по 1951 година, а посебно условите 
по 1953 година. Во групата се имињата како: 
Миодраг Протиќ, Младен Србиновиќ, Стојан 
Ќелиќ, Зоран Петровиќ, Возаревиќ, Томашевиќ 
и др. Она што било заедничко за сите чле но-
ви е приближувањето на сликарството кон но-
вите просторни концепции. Од тро ди мен зио-
налното одредување на просторот со по мош 
на перспективата, тие преминуваат кон да-
ва ње формула на самата идеја за просторот, 
по што се заклучува дека постепено ги на-
пу ш таат сите закони за третата димензија 
кои важеле од ренесансата па до нашите 
денови и одбележуваат нова епоха која во ју-
гословенското сликарство почнува токму со 
нив. Во тој процес  не биле сами. Овој одлучен 
чекор истовремено со нив го прават и некои 
други, како на пример Едо Муртиќ во За греб. 
Меѓутоа, „декемвристите“,единствено на ста-
пу   ваат како група, која тие нови концепции ги 
спро ведува преку фигуративното сликарство. 
Ка  рактеристична е идејата која во тоа време 
ја изразува членот на групата Миодраг Протиќ, 
со помош на три фактори: линијата, бојата 
и предметот. Овде може да се каже дека 

these artists was a turning point of interest 
from the classical realism to expressionism and 
fauvism, firstly through the unusual motives, and 
then through the more dynamic composition 
of the surface and the more remarkable role of 
the colour. It is here that the difference between 
the first two should be made, as the sensual 
feeding of the tissue of the painting develops, in 
the function of the odd and ambiguous lighting 
surrounding their objects, and the others in 
which the clear surfaces and the solid nuances of 
the colour prevail.

In parallel, with the emergence of the group 
“The Eleven” (“Edinaesetmina”), a much broader 
group was formed named “The Independent” 
(“Samostojni”), the members of which were not 
bound by any aesthetic principles, except for the 
fact that they were against the suffocation of the 
artistic freedom.

In 1955, the group named “The December 
Group” (“Dekemvriska grupa”) emanated from 
the group “Independent” (“Samostojni”), and 
this group was consisted of ten members. 
After the emergence of the group “The Eleven” 
(“Edinaesetmina”), this was the first post-war 
group in Belgrade that had certain aesthetic 
goals. They became apparent during the actions 
of the group itself, through the evolution of 
the perceptions of its members. It was soon 
ascertained that all members of this group show 
signs of very fundamental changes in relation to 
the previous painting. Its members did not diverge 
quickly, which was certainly contributed by the 
favourable working conditions after 1951, and 
especially the conditions after 1953. The group 
includes names such as: Miodrag Protich, Mladen 
Srbinovich, Stojan Chelich, Zoran Petrovich, 
Vozarevich, Tomashevich and others. What all 
members had in common was the making of 
painting close to the new spatial concepts. From 
the three-dimensional determination of the space 
with the use of the perspective, they move to the 
provision of a formula for the very idea of   space, 
whereby it can be concluded that they gradually 
abandon all the laws of the third dimension that 
were valid from the Renaissance to our days and 
mark a new epoch which in the Yugoslav painting 
begins precisely with them. They were not alone 
in that process. This decisive step was at the 
same time done by others, like for instance Edo 
Murtich in Zagreb. However, the members of 
“The December Group” (“Dekemvriska grupa”) 
were the only ones who acted as a group that 
conducted these new concepts through figurative 
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суштината е покомплексна и поодредена со 
по  мош на двата фактора: линијата и бојата. Ва-
квиот став не важо само за членовите на гру-
пата, туку и за целата нивна генерација, па и за 
пе риодот на југословенската уметност во пе ри-
одот помеѓу 1953 и 1960 година, на која оваа 
генерација му дала главен белег. Вербата во 
ликовните елементи, во нивната сила да го из ра-
зат своето време и да одат многу подалеку, ка-
ко и вербата во продолжетокот на европската 
кул тура, во племенитоста на материјата и на 
материјалите е поврзна со определен однос 
кон визуелната стварност, и истата била услов 
од оваа генерација да произлезе едно широко 
движење на ревидирање и обновување на фи-
гу ративната уметност. Покрај оваа група биле 
формирани и други групи. Посебно напредна 
улога имала групата ,,Март“ од Загреб. Во неа 
твореле уметниците како што се: Крсто Хе-
ге душиќ, Франц Доленец, Иво Дулчиќ, Иво 
Калина, Шиме Периќ, Борис Доган, Едо Муртиќ, 
Ордан Петлевски и други. Таа оди еден чекор 
понапред од „декемвриската група“ и е многу 
широка во однос на концепцијата на своите 
членови, кои, покрај останатото, ја содржат и 
острата фигуративност на еден Хегедушиќ и 
поголем број членови кои еволуираат многу 
брзо кон различните области на апстрактното 
истражување. Најмладиот член, Ордан Пе тлев-
ски, дава една згусната асоцијативна поезија 
низ навистина сложена и рафинирана материја, 
во чија инспирација исто така лежи идејата 
за вредноста на традицијата и националното 
опре  делување на сликарството. Кај петтата ге-
не рација се појавиле и други групи во тоа време, 
но биле со краток век и немале толку заеднички 
особености, како што во одредени периоди 
имале „декемвриската“ и „мартовската“ група. 
Во овие други групи се сретнуваат строги 
реалисти и новофигуративци, блиски на „де-
кем вристите“, но, и други кои се насочуваат 
кон фантастиката, како што е случајот со „Бел-
град ската група“, ,,Група 57“ и ,,Денес“ од 
Бел град, како и групите „Сами“, „Петорица“ и 
„Загребски круг“ од Загреб. Меѓу сликарите 
од петтата генерација, кои, во тој период на 
големи промени во периодот помеѓу 1953 и 
1958 година продолжуваат со југословенскиот 
лирски реализам, трудеќи се во тој домен да 
откријат нови сфери на чуства, особено се ис-
так нуват: Љубо Иванчиќ, Ксенија Дивјак, Ми-
лан Кечиќ, Мајда Курнук, Џорџе Бошан, Милун 
Ми тровиќ, Мирјана Михаќ, Божо Продановиќ, 
Бошко Карановиќ, Раденко Мишевиќ и Ванчо 

painting. The idea that at the time was expressed 
by the member of the group Miodrag Protich is 
characteristic, and this idea was expressed with 
the use of three factors: line, colour and object. 
Here, it can be said that the substance is more 
complex and more determined by the two factors: 
line and colour. This attitude is not only important 
for the members of the group, but also for their 
whole generation, as well as for the period of the 
Yugoslav art between 1953 and 1960, which gave 
this generation the main hallmark. The belief in 
the elements of art, in their power to express their 
time and go much further, as well as the belief 
in the continuation of the European culture, in 
the nobility of matter and the materials is related 
to a certain relation to the visual reality, and it 
was a condition for a broad movement of revising 
and renewing the figurative art to emerge from 
this generation. In addition to this group, other 
groups were also formed. The “March” (“Mart”) 
group from Zagreb had a particularly advanced 
role. Part of this group were artists such as: Krsto 
Hegedushich, Franz Dolenec, Ivo Dulchich, Ivo 
Kalina, Shime Perich, Boris Dogan, Edo Murtich, 
Ordan Petlevski and others.

It goes one step forward compared to “The 
December Group” (“Dekemvriskata grupa”) and 
is very broad in terms of the conception of its 
members, which, among other things, contain the 
figurative figure of one Hegedushich and a large 
number of members who evolve very fast to various 
areas of the abstract research. The youngest 
member, Ordan Petlevski, gives a thickened 
associative poetry through a really complex and 
refined substance, in whose inspiration the idea 
of   the value of the tradition and the national 
determination of painting also lies. Other groups 
also appeared within the framework of the fifth 
generation at that time, but they were short-
lived and did not have as many common features 
as the “The December Group” and “The March 
Group” had in certain periods. In these other 
groups, the strict realists meet with the new-
figuratives, which are close to “The December 
Group”, but also with others who are turning 
towards fantasy, as is the case with the “Belgrade 
Group” (“Belgradskata grupa”), “Group 57” 
(“Grupa 57”) and “Today” (“Denes”) from Belgrade, 
as well as the groups “Alone” (“Sami”), “The Five” 
(“Petorica”)   and “Zagreb Circle” (“Zagrebski 
krug”) from Zagreb. Among the painters of the 
fifth generation who, during this period of great 
changes between 1953 and 1958, continued with 
the Yugoslav lyrical realism, making efforts to 
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Георгиев. Неколкумина од нив подоцна се 
при ближуваат кон новата фигурација. Многу 
повеќе строгост во реализмот внесуваат: Ми-
лан Цмелиќ и Богомил Карлаварис. Во духот 
на неокубизмот и неоконструктивизмот се по-
јавуваат доста рафинирани сликари како што 
се: Славољуб Богојевиќ, Димитар Кондовски, 
Ми ло Димитријевиќ и Милан Бизовичар, кај кои 
нео кубизмот е поврзан со потполно читливи 
фи гуративни теми. Голем број члeнови на пет-
тата генерација, покрај оние што веќе ги спо-
мeнавме, набргу покажуваат тежнеење кон 
ен  формелот. Прв во тој правец e Иво Гатин 
кој околу 1956 година на своите платна ги 
спро   тиставува мазните геометриски површини 
кон рапавата аморфна материја. Веќе на ре  д-
ната година кај него престанува секаква гео-
метризација, за да севкупната сензација се 
кон центрира на самото ткиво на сликата. Се-
пак, ова движење добива поголемо значење по 
не колку години, кога бил прифатено и збо га-
тено од голема група сликари на петтата ге не-
ра ција каде се истакнуваат: Миќо Поповиќ, Ве-
ра Поповиќ, Бранко Филиповиќ, Коста Брадиќ, 
Мома Марковиќ, Марјан Јевшовар и Рудолф 
Сабљиќ.

Шестата генерација ја сочинуваат сликари 
кои доаѓаат до израз по 1958 година. Нивните 
проблеми тогаш директно се надоврзуваат на 
за течената состојба. Како што сфаќањата на 
тре тата и четвртата генерација биле условени 
од ситуацијата која настанала како резултат 
на силните реализации на втората генерација, 
така и оваа, шестата, зачекорила на платото 
на уметничките случувања, кога големите про-
ме ни, новите принципи и новите текови веќе 
биле воведени во југословенското сликарство. 
По ради тоа таа немала против кого да се бори, 
ниту да ги брани старите сфаќања, ниту загро-
зе ната слобода на изразот. Слободата била 
ве ќе потполна, а специфичната слобода на 
ге нерацијата била во тоа што секој можел да 
би ра почетна точка на широката скала на веќе 
по стоечките правци.  

Проблемот на матерјалот бил поставен на 
нов начин, а на прво место се оние уметници 
кои биле привлечени со можностите на лир ска-
та апстракција, „ташизам“ и „енформел“. Овој 
проблем не го преземаат од претходната ге не-
ра ција, како што делува, туку доаѓаат до него, 
чус твувајќи ги новите можности паралелно со 
по старите колеги, кои околу 1959-1960 година, 
биле заинтересирани за сликарските постапки 

discover new spheres of emotions in that domain, 
the following are especially emphasized: Ljubo 
Ivanchich, Ksenija Divjak, Milan Kechich, Majda 
Kurnuk, Dzordze Boshan, Milun Mitrovich, Mirjana 
Mihach, Bozho Prodanovich, Boshko Karanovich, 
Radenko Mishevich and Vancho Georgiev. Some 
of them later approach the new figuration. Much 
more rigor in the realism is introduced by: Milan 
Cmelic and Bogomil Karlavaris. In the spirit of 
the neo-cubism and the neo-constructivism, 
many refined painters appear, such as: Slavoljub 
Bogojevich, Dimitar Kondovski, Milo Dimitrijevich 
and Milan Bizovichar, in the works of whom the 
neo-cubism is associated with completely legible 
figurative themes. A large number of members of 
the fifth generation, in addition to the ones that 
we already mentioned, soon show a tendency 
towards the informalism. The first painter that 
moved in this direction is Ivo Gatin who, around 
1956, creates a contrast between the smooth 
geometric surfaces and the textured amorphous 
matter on his canvas. Immediately the next year, 
all geometry is excluded from his works, so that 
the overall sensation concentrates on the very 
tissue of the painting. However, this movement 
acquires greater significance after several years, 
when it was accepted and enriched by a large 
group of painters of the fifth generation, where 
the following stand out: Micho Popovich, Vera 
Popovich, Branko Filipovich, Kosta Bradich, 
Moma Markovich, Marjan Jevshovar and Rudolf 
Sabljich.

The sixth generation is composed of painters 
who came to the fore after 1958. Their problems 
at that time were directly related to the current 
situation. The understandings of the third and 
the fourth generation were conditioned by the 
situation that arose as a result of the strong 
realizations of the second generation, therefore, 
the sixth generation stepped on the plateau of 
artistic events when the major changes, the 
new principles and the new trends were already 
introduced in the Yugoslavian painting. Because 
of this, it did not have anyone to fight against, nor 
to defend its old understandings from, nor the 
endangered freedom of expression. Freedom was 
already complete, and the specific freedom of the 
generation was that everyone could choose the 
starting point on the broad scale of the already 
existing directions.

The problem of the material was set in a 
new way, and the artists who were attracted 
to the possibilities of the lyric abstraction, 
“Tashisme” and “Informalism” were in the first 
place. This problem was not taken over from 
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на споменатото движење. Во оваа група мо же-
ме да ги спомнеме уметниците: Бранко Про -
тиќ, Владислав Тодоровиќ, Миодраг Ву ја чиќ, 
Андреа Јемец, Јанез Берник, Радомир Да мја но-
виќ и други.

Карактеристично за оваа генерација е и по-
јавата на сликарската струја која како пред-
мет на обработка го третира скриениот свет 
на фантастичното. Негови главни за стап ни ци 
се два студента на Белградската ака де мија: 
Миодраг Џуриќ Дадо и Урош Тошковиќ. Тие 
уште за време на своите студии неуморно цр-
тале различни теми, од привидение до реа-
лис тични фигури, но секогаш со нагласено 
чув  ство на непријатност и гадење. Од кругот 
во кој се движел уметникот Миодраг Џуриќ 
Да до подоцна се формирала групата под име 
,,Медиала“, која во периодот на своето по сто-
ење, односно 1958-1960 година, вбројувала 
голем број сликари чија работа била насочена 
кон оживување на фантастиката. Тука спа-
ѓа ат уметниците: Леонид Шејка, Миро Гла-
вур тиќ, Оља Ивањицки, Синиша Вуковиќ. Во 
сли чен дух работеле и сликарите Василије 
Јордан во Загреб, а подоцна и Јосип Бифел. 
Сите тие уметници покажале заеднички осо-
бе ности зависно од програмата кон која биле 
насочени. Таа програма била сложена и во 
суштина хибридна, така што за нејзино де-
фи нирање потребно е паралелно толкување 
на конкретното ликовно дело од гледиште на 
фор мата, која за овие уметници претставува 
са мо видлива, површна страна на проблемот, 
а истовремено и од онаа невидлива страна, во 
која се крие внатрешната и подлабока смисла.

Панорамата на сликарството во Југославија 
до периодот на првата половина на XX век 
би ла условена со истовремено присуство на 
прет ставниците на сите шест генерации. Тие 
еволуирале од моментот кога прв пат внеле 
во својата средина нови естетски сфаќања и 
нови содржини, почнувајќи од најстарите до 
оние кои непосредно пред означениот период 
сè уште биле на прагот на уметничкиот живот. 
Нивните понови дела ќе послужат како основа 
за формирање заклучоци за општиот карактер 
на епохата кон чие потполно согледување 
може само да тежнееме, со оглед на големиот 
број уметници, но и во поглед на сложеноста на 
таквата задача.

the previous generation, as it appears, but they 
have rather come to it, thus feeling the new 
possibilities in parallel with the older colleagues 
who, around 1959-1960, were interested in the 
painting actions of the mentioned movement. 
The following artists from this group should be 
mentioned: Branko Protich, Vladislav Todorovich, 
Miodrag Vujachich, Andrea Jemec, Janez Bernik, 
Radomir Damjanovich and others.

What is characteristic of this generation is the 
appearance of the painting current which treats 
the hidden world of the fantastic as a subject 
of processing. Its main representatives are two 
students at the Belgrade Academy: Miodrag 
Djurich Dado and Urosh Toshkovich. Even during 
their studies, they tirelessly painted various 
themes, from a mirage to realistic figures, but 
always with an emphasized feeling of discomfort 
and disgust. The group named “Mediala” emerged 
from the circle where the artist Miodrag Djurich 
Dado moved, which group in the period of its 
existence, that is, 1958-1960, included a number 
of painters whose work was directed towards 
the revival of the fantastic. This group includes 
the artists: Leonid Shejka, Miro Glavurtich, Olja 
Ivanjicki, Sinisha Vukovich. The painter Vasilije 
Jordan in Zagreb and later Josip Bifel also worked 
in a similar spirit. All of these artists showed 
common features depending on the program 
towards which they were directed. That program 
was complex and essentially hybrid, therefore its 
defining requires a parallel interpretation of the 
particular art work from a view point of the form, 
which for these artists is only a visible, superficial 
side of the problem, and at the same time it can 
also be viewed from that invisible side in which 
the inner and deeper meaning is hidden.

The panorama of the painting in Yugoslavia 
until the period of the first half of the XX century 
was conditioned by the simultaneous presence 
of representatives of all six generations. They 
evolved from the moment they first introduced 
new aesthetic ideas and new content in their 
environment, beginning from the oldest to the 
ones that were just on the threshold of their 
art life just before the designated period. Their 
newer works will serve as the basis for the forming 
of conclusions about the general character of 
the epoch, towards the complete perception of 
which we can only strive, given the great number 
of artists, but also considering the complexity of 
such a task.
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Скулптурата во  XX  век

Развојот на скулптурата во Југославија во 
првите педесет години на XX век бил многу 
бавен. Скромното наследство на XIX век не 
претставувало основа за доградување во насока 
на прогресивните тенденции. Скулптурата се 
сведувала на занаетчиски зафати на бисти и 
ретки споменици и не постоело разбирање, ниту 
пак средства и длабоки друштвени потреби кои 
би ја поттикнале творечката клима.

Појавата на скулпторот Иван Мештровиќ 
брзо го освоила домашниот простор, а веднаш 
по одржувањето на изложбата во Рим, во 1911 
година, тој станува и светски познат. При-
фаќајќи го влијанието на виенската и мин-
хен ската сецесија, Мештровиќ со својата 
па тетична моументална фраза одговара на 
еден историски момент кој тежнеел кон ове-
ко вечување на националното минато. Но, овој 
политички протагонист, а подоцна и верски 
мечтател, поседувал вистински творечки тем-
перамент и силна уметничка фантазија. На 
опсег од симболизмот, сецесијата, преку Ро-
ден овата импресионистичка концепција до 
сти   лизираната експресионистичка форма, во 
по  веќе примери со своите директно рез ба   ни 
фи  гури ја достигнува вистинската мо   ну мен тал-
ност. Во триесеттите години Ме штро виќ пре-
теж но се посветува на ре ли ги о з ната те ма  тика 
на женски портрети и јавни спо ме ници. На-
шата колекција поседува два жен ски лика из-
работени во бронза: „Глава на жена (портрет 
на Ада)“(1931 и 1932) и „Жена биста“ (1931). Овие 
дела се со значително посмирени облици и 
содржат белези од класичното минато, од 
готиката и ренесансата. Верувањето дека вре-
ме то е повратно, единствено, исто, вечно и 
продолжено минато, всушност, сецесијата на 
Мештровиќ ја приближува кон академизмот. 

Упорноста на влијанието на Мештровиќ е 
најочигледна во раните дела на Тома Росандиќ, 
кој подоцна се прикажува како лирски екс пре-
си онист. А потоа, монументалната скулптура 
на Антун Аугустинчиќ, Лајзет Дулинар и Ванја 
Рад ауш се карактеризираат со експресионизам 
кој по 1960 година ќе се обиде да се приближи 
кон современите сфаќања. Тома Росандиќ во 
нашата колекција е претставен со скулптурата 
со наслов „Жед“, фигура на женски акт во 
стоечка положба изработена во академски 
реализам. Третата деценија покажува ма-
лу бројни, но значајни промени. Париското 
влијание се манифестира во раните портрети 

Sculpture in XX century

The development of the sculpture in Yu-
goslavia in the first fifty years of the XX century 
was very slow. The modest legacy of the XIX 
century did not represent a basis for upgrading 
in the direction of the progressive tendencies. 
The sculpture was reduced to the craftsmanship 
of busts and rare monuments, and there was no 
understanding, nor means and profound social 
needs that would stimulate the creative climate.

The appearance of the sculptor Ivan 
Meshtrovich quickly conquered the domestic 
area, and immediately after the exhibition in 
Rome, in 1911, he became world famous. By 
accepting the influence of the Vienna and the 
Munich secession, Meshtrovich, with his pathetic 
monumental phrase, corresponds to a historical 
moment that has striven to perpetuate the 
national past. However, this political protagonist, 
and later a religious dreamer, possessed a true 
creative temperament and a strong artistic 
imagination. Within the range of symbolism, 
the secession, through Roden’s Impressionist 
conception to the stylized Expressionist form, 
he reached the true monumentality in many 
instances with his directly carved figures. In the 
1930s, Meshtrovich generally devoted himself 
to the religious themes of female portraits and 
public monuments. Our collection includes two 
female characters made in bronze: “Head of a 
Woman (portrait of Ada)” (“Glava na zhena” (portret 
na Ada)”) (1931 and 1932) and “Woman Bust” (“Zhena 
bista”) (1931). These works have significantly 
smoother shapes and contain hallmarks of 
the classical past, that is, the Gothic and the 
Renaissance. The belief that time is reversible, 
unique, same, eternal and prolonged past, in 
fact, brings Meshtrovich’s secession closer to the 
academism.

The persistence of Meshtrovich’s influence 
is most obvious in the early works of Toma 
Rosandich, who is later portrayed as a lyrical 
expressionist. And then, the monumental 
sculpture of Antun Augustinchich, Lajzet 
Dulinar and Vanja Radaush is characterized by 
expressionism, which after 1960 will try to get 
closer to the modern ideas. Toma Rosandich 
is presented in our collection with a sculpture 
titled “Thirst” (“Zhed”), a figure of a woman 
act in a standing position made in academic 
realism. The third decade is characterized by 
minor, but significant changes. The Parisian 
influence is manifested in the early portraits of 
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на Петар Палавичини остварени во периодот 
на посткубистичката концепција, но набргу 
таа е заменета со интимистичка пластика. Ин-
тимната струја на триесеттите години најчесто 
е од камерен карактер. Најзначајните при-
ме ри за неа се женските актови и фигури на 
Петар Палавичини. Во нашата колекција се 
две негови дела: „Дијана“ бронза,(1939-40) и 
„Девојка која седи“ мермер,( 1948), кои во својот 
состав откриваат сензуалност, одмерено 
движење, своевидна архаизирана убавина. И 
Душан Јовановиќ-Дукин применува кубистичко 
искуство во декоративните форми на своите 
фигури, често работени во теракота. Во овој 
период се појавува и авторот Франо Кршиниќ 
кој внесува нова компонента обележена со 
наследството на медитеранското културно по-
дне бје и обликува фигура со затворен волумен, 
како и авторот Ристо Стијовиќ кој бил голем 
поз навач на дрвото кој ја резба и изедначува 
чистата и затворена маса во формата на своите 
ка пачки. Тој самиот е анималист, така што со 
неговото дело тематски го збогатува регистарот 
на југословенската скулптура.

Експресионизмот на формата, кој потекнува 
од германските извори ги маркира делата на 
припадниците од „Клуб на младите“, во Сло-
ве нија: Франце Краљ, Тоне Краљ и Тинет Кос 
и се одликува со посилна стилизација на фор-
мата. Додека пак, реалистичката кон цеп ција е 
интерпретирана со мирни форми и ги ин спи-
рира помладите „Независни“, имено: Борис 
Калин, Зденко Калин и Карел Путрих.

Со фигура се занимава и Михаил Томиќ, вне-
сувајќи ја динамиката на движењето. Овде се 
споменува и рано починатиот Иво Лозица чиј 
неоспорен талент се пробивал помеѓу па те-
тиката на Мештровиќ и поетиката на Крши ниќ.

Во периодот од 1950 до 1960 година се раз-
вива првата повоена генерација која се стреми 
кон борбата за слобода при умет нич ко то 
творење. Големи заслуги во областа на скулп-
ту рата му припаѓаат и на Војин Бакиќ кој во тој 
период го поминува патот од моделацијата, 
преку геометриската редукција до еден чист 
и затворен волумен, притоа создавајќи пре-
дуслови за понатамошни најсовремени те жне-
ења.

Во исто време, мајсторската работилница 
на скулпторот Тома Росандиќ во Белград се 
од ликува со либерални педагошки методи и 
подучува група млади скулптори. 

Дури во последната деценија, скулптурата 
покажува полна динамичност на движењето 
која бара решение на пластичните проблеми, 

Petar Pallavicini created during the period of the 
post-Cubic conception, but it is soon replaced 
with intimistic plastic. The intimate thrill of the 
thirties is of chamber character mostly. The 
most significant examples are the woman acts 
and figures of Petar Pallavicini. We have two of 
his works in our collection: “Diana” bronze, (1939-
40) and “The Girl who is sitting” (“Devojka koja sedi”) 
marble, (1948), which in their composition reveal 
sensuality, measured movement, some sort of 
archaized beauty. Dushan Jovanovich-Dukin also 
applied his cubist experience in the decorative 
forms of his figures, which are often painted 
in terracotta. During this period, the author 
Frano Krshinich also appeared, and he inserted 
a new component marked with the legacy of 
the Mediterranean cultural region and shaped a 
closed-volume figure, as well as the author Risto 
Stijovich who was a great connoisseur of the 
wood, and who carved and equated the clean and 
closed mass in the form of his caps. He himself is 
an animalist, therefore he thematically enriched 
the register of the Yugoslav sculpture with his 
work.

The expressionism of the form, originating 
from German sources, marked the works of the 
members of the “Youth Club” in Slovenia: Franze 
Kralj, Tone Kralj and Tinet Kos and featured a 
stronger stylization of the form. On the other 
hand, the realistic conception was interpreted 
with the use of peaceful forms and inspired the 
younger “The Independent”, namely: Boris Kalin, 
Zdenko Kalin and Karel Putrih.

Mihail Tomich also worked with the figure, 
introducing the dynamics of the movement. The 
early deceased, Ivo Lozica is also mentioned here, 
the indisputable talent of whom has penetrated 
between Meshtro vich’s pathetic and Krshinich’s 
poetry.

In the period from 1950 to 1960, the first post-
war generation that strives for the struggle for fre-
edom in the artistic creation is developed. Major 
achievements in the field of sculpture also belong 
to Vojin Bakich, who during this period passed 
the path of modelling, through the geometric 
reduction to a clean and closed volume, thus 
creating preconditions for further modern 
aspirations.

At the same time, the workshop of the 
sculptor Toma Rosandich is distinguished by 
liberal pedagogical methods and teaches a group 
of young sculptors.

Even in the last decade, the sculpture showed 
the full dynamism of the movement that required a 
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што е заедничко за сите напредни уметности. 
Ан тропоморфниот вид на формата покажува 
широк дијапазон на индивидуалните интер-
пре  тации. Поаѓајќи од проширувањето на до -
сегашните искуства и откривањето на со вре ме-
ното ликовно толкување со едно спе ци фично 
доживување кое настанува во од  носот човек - 
свет, фигуративните кон це п ции развиваат свои 
изразени аспекти, почнувајќи од портретната 
пластика како кај скулпторите Никола Јанковиќ, 
Милан Вер говиќ и Мира Сандиќ или фигури на 
реалистичкиот звук кај Анте Гржетиќ и Никола 
Ми луновиќ. Инсистирањето на суштинскиот 
израз на самата форма преку фигурата на 
же  ната донесува нова интерпретација на ав-
тен тично доживување како кај скулпторот 
Коста Ангели Радовани или пак со мечтаење 
при обликувањето преку антропоморфна ком-
по зиција одбележана со поетска нота која е 
инспирирана со легендата на родниот крај во 
скулптурите кај Небојша Митриќ. Додека пост-
ку бистичкото искуство ја донесува фигурата 
градена со ритмот на плановите како кај скул-
пто рите Борис Анастасијевиќ и Момчило Кр-
ко виќ и дотогаш далеку од традиционалниот 
антропоморфизам созрева во цврста компактна 
маса иконографијата од нов тип како кај скулп-
то рите Ксенија Кантоци и Бранко Ружиќ. Се 
градат и монументални форми од фрагменти 
на умножени човечки фигури како кај Драго 
Тршар. Присутна е и експресионистичката тен -
денција во современите концепции кои го чу -
ваат фигуративното потекло без разлика да ли 
ја сведуваат масата на знак или симбол  и се-
како ги толкуваат човековите трагични суд би-
ни. Пример за тоа се скулпторите Нандор Глид, 
Видо Јоциќ и Јован Солдатовиќ, Или пак, истите 
тежнеат кон поедноставувањето на формата 
која во своето битие ја содржи евокацијата на 
фигурата како кај скулпторот Иван Саболиќ, 
Мишо Поповиќ, Мира Јуришиќ, Славољуб Ра-
дојчиќ и Звонко Лончариќ.

Затворените форми како разбирање и ме-
тод покажуваат двострани тенденции. Пр ви-
те се од органско потекло и се сведени на 
мирни, израмнети површини и укажуваат на 
биолошкото потекло - пример за тоа се делата 
на скулпторите Мишо Поповиќ и Славољуб 
Станковиќ,  или пак се едри маси во чие ја-
дро се откриваат динамични случувања - та-
ков пример е скулпторката Олга Јанчиќ. Кај 
дру  гите е видливо претежно истакнување на 
само стојните вредности на полнопластичните 
сверични тела во кои се вградуваат вметнати 

solution to the plastic problems, which is common 
to all advanced arts. The anthropomorphic type 
of the form shows a wide range of individual 
interpretations. Starting from the expansion 
of the past experiences and the discovery of 
the contemporary artistic interpretation with 
a specific experience that arises within the 
man-world relationship, the figurative concepts 
developed their distinct aspects, starting from 
the portrait plastic among the sculptors Nikola 
Jankovich, Milan Vergovich and Mira Sandich, or 
the figures of the realistic sound among Ante 
Grzhetich and Nikola Milunovich.

The insisting on the essential expression of 
the form itself through the figure of the woman 
brought a new interpretation of the authentic 
experience in the sculptor Kosta Angeli Radovani, 
or there was dreaming in the process of shaping 
through an anthropomorphic composition mar-
ked with a poetic note inspired by the legend 
of the native land in the sculptures by Nebojsha 
Mitrich. While the post-Cubist experience brought 
the figure built with the rhythm of the plans in the 
works of the sculptors Boris Anastasijevich and 
Momchilo Krkovich, and by then, away from the 
traditional anthropomorphism, the iconography 
of a new type matured in a solid, compact mass 
like in the works of the sculptors Ksenija Kantoci 
and Branko Ruzhich. Monumental forms were 
also created from the fragments of multiplied 
human figures, as was the case of Drago Trshar. 
There was also an expressionist tendency in 
the contemporary concepts that preserve the 
figurative origins, regardless of whether they 
reduce the mass of a sign or a symbol, and of 
course they interpret the human tragic destinies. 
Such examples are the sculptors Nandor Glid, 
Vido Jocich and Jovan Soldatovich, or they 
tended to simplify the form that in its essence 
contains the evocation of the figure, as it is the 
case with the sculptors Ivan Sabolich, Misho 
Popovich, Mira Jurishich, Slavoljub Radojchich 
and Zvonko Loncharich.

The closed forms as an understanding and 
method show two-sided tendencies. The first ones 
are of organic origin and are reduced to peaceful, 
levelled surfaces and indicate a biological origin - 
an example are the works of the sculptors Misho 
Popovich and Slavoljub Stankovich, or they are 
large masses in the core of which dynamic events 
are revealed - such an example is the sculptor Olga 
Janchich. An overemphasizing of the independent 
values   of the full-plastic spherical bodies in which 
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елементи - пример за тоа е скулпторот Ото 
Лого, или пак делови на заоблени површини 
кои се обогатуваат со боја како кај Ана Бешлиќ. 

Со својата непосредност дрвото постанува 
адекватен матерјал за обликувањето на пред-
ме тите кои го асоцираат присуството на чо ве-
кот. Се поголем број уметници го прифаќаат 
об ликувањето директно во материјалите ка-
рак  теристични за техничката цивилизација на 
нашето време како на пример во железо, алу-
ми ниум, месинг и така се остварува регистар 
на многу разновидни форми. Пример за ова се 
скулпторите: Стеван Лукетиќ, Александар За-
рин, Петар Хаџи Бошков, Славко Тихец, Петар 
Черне и други.

Во периодот по 1950 година изразени се 
битни тенденции на денешната скулптура во 
опсег од нагласен пластичен антропоморфизам 
од типот на скулпторот Коста Ангели Радовани 
до пуристичка објективна мат форма на за-
гре б  скиот неоконструктивизам од тип на 
скулп  торите Бакиќ, Рихтер, Галиќ, и други тен-
ден ции кои ги ангажирале сите материјали, 
ка  ко класичните така и оние кои ги создала 
те хничката цивилизација и сите потенцијали 
на човекот – ефективноста, идеологијата и 
гра  дителството. Освен тоа се забележува и 
процес на мутација – појавувањето на бојата е 
првата индикација на извесното тежнеење на 
скулптурата кон сликарството, односно, те ж-
не ење на сликарството кон релјефот и во лу ме-
нот. Илузионистичкото претставување на една 
мртва природа или поглед се преобразува во 
вистинска. Такви примери имаме кај делата на 
Звонко Лончариќ. На тој начин, скулптурата 
на моменти се појавува како последица на 
сликарството кое во тежнеењето за визуелно-
тактилната впечатливост и за вистинскиот 
простор го променила својот онтолошки статус.

Татјана Бундалевска             

elements are embedded is evident in the other 
representatives – such an example is the sculptor 
Oto Logo, or parts of rounded surfaces that are 
enriched with colour evident in the works of Ana 
Beshlich.

Due to its immediacy, the wood became an 
adequate material for the shaping of objects 
that are associated with the presence of men. 
A growing number of artists accepted shaping 
directly into the materials that are characteristic 
of the technical civilization of our time, such as 
iron, aluminium, brass, and thus a register of many 
different forms was realized. An example of this 
are the sculptors: Stevan Luketich, Aleksandar 
Zarin, Petar Hadzi Boshkov, Slavko Tihec, Petar 
Cherne and others.

In the period after 1950, important tendencies 
of today’s sculpture were expressed in the range 
of emphasized plastic anthropomorphism of 
the type of the sculptor Kosta Angeli Radovani 
to the purist, objective, matte form of Zagreb’s 
neo-constructivism of the type of the sculptors 
Bakich, Rihter, Galich, and other tendencies that 
included all materials, both the classical and the 
ones that created the technical civilization and 
all the potentials of men - effectiveness, ideology 
and construction. In addition, a mutation pro-
cess is evident - the appearance of colour is 
the first indication of a certain aspiration of 
the sculpture towards painting, that is, the 
aspiration of painting towards relief and volume. 
The illusionist representation of a still nature or 
a glance is transformed into a real one. We have 
such examples in the works of Zvonko Loncharich. 
Thus, the sculpture at certain moments appears 
as a consequence of the painting, which in its 
aspiration towards a visual-tactile impression and 
a real space, has changed its ontological status.

Tatjana Bundalevska 
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НЕПОЗНАТ АВТОР 
Портрет на жена, почеток на XIX век, масло на платно, 55х41 см.

UNKNOWN AUTHOR
Portrait of a Woman, beginning of XIX century, oil on canvas, 55х41 cm.
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ПАВЕЛ ЃУРКОВИЌ 
Портрет на владиката Стратимировиќ, 1852 година, масло на платно, 72,5x58 см.
PAVEL DZURKOVICH 
Portrait of the Bishop Stratimirovich, 1852, oil on canvas, 72,5x58 cm.

КОНСТАНТИН ДАНИЛ
Машки портрет во бели ракавици, околу 1820 година, масло на платно, 71x58 см.
KONSTANTIN DANIEL
Male portrait with white gloves, around, 1820, oil on canvas, 71x58 cm.
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КОНСТАНТИН ДАНИЛ
Портрет на Перо Стојановиќ, 1872 година, масло на платно, 66x53 см.
KONSTANTIN DANIEL
Portrait of Pero Stojanovich, 1872, oil on canvas, 66x53 cm.
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КОНСТАНТИН ДАНИЛ
Портрет на Марија (сопругата на Перо Стојанoвиќ), 1872 година, масло на платно, 66,3x53,3 см.
KONSTANTIN DANIEL
Portrait of Marija (wife of Pero Stojanovich), 1872, oil on canvas, 66,3x53,3 cm.
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ПАВЛЕ СИМИЌ
Богородица со Христос, околу 1860, масло на платно, 43x31 см.
PAVLE SIMICH
Virgin Mary with Christ, around 1860, oil on canvas, 43x31 cm.

ДИМИТРИЕ АВРАМОВИЌ
Портрет на владиката Стратимировиќ, 1845-50(10), масло на платно, 71x54,5 см.
DIMITRIE AVRAMOVICH
Portrait of the Bishop Stratimirovich, 1845-50, oil on canvas, 71x54,5 cm.
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НИКОЛА АЛЕКСИЌ
Девојка со цвет, 1856, масло на платно, 84x58 см.
NIKOLA ALEKSICH
Girl with a Flower,  1856, oil on canvas, 84x58 cm.

НЕПОЗНАТ АВТОР 
Женски портрет во чипки, околу 1820 година, масло на платно, 64x50,5 см.

UNKNOWN AUTHOR
Female portrait in lace, around 1820, oil on canvas, 64x50,5 cm.
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ЈОВАН ИСАЈЛОВИЌ 
Стеван Дечански, средина на XIX век, масло на платно, 79,5x57,5 см.
JOVAN ISAJLOVICH
Stevan Dechanski, mid XIX century, oil on canvas, 79,5x57,5 cm.
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ЈОВАН ИСАЈЛОВИЌ 
Стеван Дечански, средина на XIX век, масло на платно, 79,5x57,5 см.
JOVAN ISAJLOVICH
Stevan Dechanski, mid XIX century, oil on canvas, 79,5x57,5 cm.

УРОШ ПРЕДИЌ
Триптих, Стефан Дечански, Митрополит Максим и Кнез Лазар,1891, масло на платно, 3x(21x11) см.
UROSH PREDICH
Triptych Tsar Stefan Dechanski, Metropolitan Maxim and Prince Lazar, 1891, oil on canvas, 3x(21x11) cm.
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НОВАК РАДОНИЌ
Машки портрет, 1859, масло на платно, 39x31,5 см.
NOVAK RADONICH
Male portrait, 1859, oil on canvas, 39x31,5 cm.

СТЕВАН ТОДОРОВИЌ 
Глава на Старец, XIX век, масло на платно, 53,5x44 см.

STEVAN TODOROVICH
Head of an Old Man, XIX century, oil on canvas, 53,5x44 cm.



НОВАК РАДОНИЌ
Машки портрет, 1859, масло на платно, 39x31,5 см.
NOVAK RADONICH
Male portrait, 1859, oil on canvas, 39x31,5 cm.
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НЕПОЗНАТ АВТОР 
Машки портрет, XIX век, масло на платно, 63x46 см.
UNKNOWN AUTHOR
Male Portrait, XIX century, oil on canvas, 63x46 cm.

ВЛАХО БУКОВАЦ
Виолинистка, околу 1890 година, масло на платно, 54x42 см.

VLAHO BUKOVAC
The Violin Player, around 1890, oil on canvas, 54x42 cm.
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ВЛАХО БУКОВАЦ
Мајка и дете, 1894 година, масло на платно, 96 х152 см.
VLAHO BUKOVAC
Mother and Child, 1894, oil on canvas, 96х152 cm.

ВЛАХО БУКОВАЦ
Портрет на мадам Ели, 1887, масло на платно, 96x125 см.

VLAHO BUKOVAC
Portrait of Madame Elie, 1887, oil on canvas, 96x125 cm.



ВЛАХО БУКОВАЦ
Мајка и дете, 1894 година, масло на платно, 96 х152 см.
VLAHO BUKOVAC
Mother and Child, 1894, oil on canvas, 96х152 cm.
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УРОШ ПРЕДИЌ
Портрет, 1910-20 година, масло на шпер, 26х21,5 см.
UROSH PREDICH
Portrait, 1910-20, oil on plywood, 26х21,5 cm.

УРОШ ПРЕДИЌ
Портрет на Милица Бешевиќ, 1917 година, масло на картон, 50,5x37 см.

UROSH PREDICH
Portrait of Milica Beshevich, 1917, oil on cardboard, 50,5x37 cm.



УРОШ ПРЕДИЌ
Портрет, 1910-20 година, масло на шпер, 26х21,5 см.
UROSH PREDICH
Portrait, 1910-20, oil on plywood, 26х21,5 cm.
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УРОШ ПРЕДИЌ
Портрет во син фон, 1918 година, масло на платно,  62,5x48 см.
UROSH PREDICH
Portrait on blue background, 1918, oil on canvas,  62,5x48 cm.
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УРОШ ПРЕДИЌ
Портрет во син фон, 1918 година, масло на платно,  62,5x48 см.
UROSH PREDICH
Portrait on blue background, 1918, oil on canvas,  62,5x48 cm.

ЦЕЛЕСТИН МАТО МЕДОВИЌ  
Супер флумина бабилонис, 1890-93 година, масло на платно, 50х78 см.
CELESTIN MATO MEDOVICH
Super flumina babylonis, 1890-93, oil on canvas, 50х78 cm.
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СТЕВАН АЛЕКСИЌ
Автопортрет, 1911-13, масло на платно, 38x51 см.
STEVAN ALEKSICH
Self-portrait, 1911-13, oil on canvas, 38x51  cm.

ЛЕОН КОЕН
Сара Мартин I (Sara Martin I), 1892-94, масло на платno, 123,5x94 см.

LEON KOEN
Sara Martin I, 1892-94, oil on canvas, 123,5x94 cm.
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ПАЈА ЈОВАНОВИЌ
Портрет на дама, околу 1920 година, масло на платно, 64x78 см.
PAJA JOVANOVICH
Portrait of a Lady, around 1920, oil on canvas, 64x78 cm.
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ПАЈА ЈОВАНОВИЌ
Портрет на дама, околу 1920 година, масло на платно, 64x78 см.
PAJA JOVANOVICH
Portrait of a Lady, around 1920, oil on canvas, 64x78 cm.

МАРКО МУРАТ
Внатрешност на црквата Св. Влахо во Дубровник, околу 1898 година,масло на платно, 118x177 см.
MARKO MURAT
The Interior of the Church of St. Vlaho in Dubrovnik, around 1898, oil on canvas, 118x177 cm.
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МАТИЈА ЈАМА
Момче (Дечек), 1911, масло на картон, 43,5х22 см.
MATIJA JAMA
A boy (Dechek), 1911, oil on cardboard, 43,5х22 cm.
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МАТИЈА ЈАМА
Момче (Дечек), 1911, масло на картон, 43,5х22 см.
MATIJA JAMA
A boy (Dechek), 1911, oil on cardboard, 43,5х22 cm.

МАТЕЈ СТЕРНЕН
Женски полуакт, 1928 година, масло на платно, 90x74 см.
MATEJ STERNEN
Female half nude piece, 1928, oil on canvas, 90x74  cm.
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НАДЕЖДА ПЕТРОВИЌ
Портрет на инж. В.М. (Владимир Милетиќ), 1910 година, масло на платно, 49x42,5 см.
NADEZDHA PETROVICH
Portrait of eng. V.M. (Vladimir Miletich),  1910, oil on canvas, 49x42,5 cm.

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЌ
Друштво (картаџии), 1905-10 година, масло на картон, 46x38 см.

NADEZDHA PETROVICH
Company (card players), 1905-10, oil on cardboard, 46x38 cm.



НАДЕЖДА ПЕТРОВИЌ
Портрет на инж. В.М. (Владимир Милетиќ), 1910 година, масло на платно, 49x42,5 см.
NADEZDHA PETROVICH
Portrait of eng. V.M. (Vladimir Miletich),  1910, oil on canvas, 49x42,5 cm.
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СТЕВАН АЛЕКСИЌ
Сегедински крчмар, 1917, масло на платно, 82x65,5 см.
STEVAN ALEKSICH
Segedin Innkeeper, 1917, oil on canvas, 82x65,5 cm.

МИРОСЛАВ КРАЉЕВИЌ
Портрет на девојче, 1912, масло на платно, 64x50 см.
MIROSLAV KRALJEVICH
Portrait of a Girl, 1912, oil on canvas, 64x50 cm.
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КОСТА МИЛИЌЕВИЌ 
Портрет на пољак, 1910 година, масло на картон, 36x30 см.
KOSTA MILICHEVICH
Portrait of a Pole, 1910, oil on cardboard, 36x30 cm.

КОСТА МИЛИЌЕВИЌ 
Портрет на жена, 1910, масло на картон, 34,5x30 см.

KOSTA MILICHEVICH
Portrait of a Woman, 1910, oil on cardboard, 34,5x30 cm.



КОСТА МИЛИЌЕВИЌ 
Портрет на пољак, 1910 година, масло на картон, 36x30 см.
KOSTA MILICHEVICH
Portrait of a Pole, 1910, oil on cardboard, 36x30 cm.
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ПЈЕР КРИЖАНИЌ
Автопортрет, 1956  година, масло на платно, 65х54 см.
PJER KRIZHANICH
Self-portrait, 1956, oil on canvas, 65х54 cm.

ЉУБО БАБИЌ 
Портрет на синот, 1946, масло на платно, 46,2x34,5 см.
LJUBO BABICH
Portrait of the Son, 1946, oil on canvas, 46,2x34,5 cm.
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ПЕТАР ДОБРОВИЌ
Портрет на Англичанка, 1938, масло на платно, 90x80 см.
PETAR DOBROVICH
Portrait of an English Woman, 1938, oil on canvas, 90x80 cm.

ПЕТАР ДОБРОВИЌ
Сликарот Јоб на болничка постела, 1936 година, масло на платно, 67,5х48,5 см.
PETAR DOBROVICH
The Painter Job on a Hospital Bed, 1936, oil on canvas, 67,5х48,5 cm.
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МОША ПИЈАДЕ
Портрет на Душко Поповиќ, 1936, масло на платно, 31x27 см.
MOSHA PIJADE
Portrait of Dushko Popovich, 1936, oil on canvas, 31x27 cm.

ВЛАДИМИР ФИЛКОВАЦ 
Девојче во фотеља, 1936 година, масло на платно, 70x57 см.

VLADIMIR FILAKOVAC
A Girl in an Armchair, 1936, oil on canvas, 70x57 cm.
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НИКОЛА БЕШЕВИЌ
Мртва природа, пред 1940,  масло на платно,  60x40 см.
NIKOLA BESHEVICH
Still life, before 1940, oil on canvas,  60x40 см.

ЗОРА ПЕТРОВИЌ
Женски портрет I, околу 1930 година, масло на платно, 137x103 см.
ZORA PETROVICH
Female Portrait I, around 1930, oil on canvas, 137x103 cm.
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ЗОРА ПЕТРОВИЌ
Женски портрет II, околу 1930 година, масло на платно, 80x65 см.
ZORA PETROVICH
Female Portrait II, around 1930, oil on canvas, 80x65 cm.

МАРИНО ТАРТАЉА
Свирач на фрула, 1926 -30 година, масло на платно, 62,5x50 см.

MARINO TARTALJA
Pipe Player, 1926 -30, oil on canvas, 62,5x50 cm.
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ЗОРА ПЕТРОВИЌ
Женски портрет II, околу 1930 година, масло на платно, 80x65 см.
ZORA PETROVICH
Female Portrait II, around 1930, oil on canvas, 80x65 cm.
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ИВАН РАДОВИЌ
Портрет на жената на уметникот, 1946 година, масло на платно, 68,5x55,5 см.
IVAN RADOVICH
Portrait of the Artist’s Wife , 1946, oil on canvas, 68,5x55,5 cm.

МИЛИВОЈ УЗЕЛАЦ
Портрет на жена, околу 1930, масло на платно,  64x53 см.
MILIVOJ UZELAC
Portrait of a woman, around 1930, oil on canvas,  64x53 cm.
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САВА ШУМАНОВИЌ
Бања (амам), 1926 година, масло на платно, 163x131 см.
SAVA SHUMANOVICH
Bath (hammam), 1926, oil on canvas, 163x131 cm.
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САВА ШУМАНОВИЌ
Бања (амам), 1926 година, масло на платно, 163x131 см.
SAVA SHUMANOVICH
Bath (hammam), 1926, oil on canvas, 163x131 cm.

КРСТО ХЕГЕДУШИЌ
Јустиција, 1934 година, масло на платно,123x114 см.
KRSTO HEGEDUSHICH
Lady Justice , 1934, oil on canvas,123x114 cm.
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МИЛАН КОЊОВИЌ
Селски мотив (Лето ва Бачка), 1951 година, масло на картон, 47x81,5 см.
MILAN KONJOVICH
Village motif (Summer in Bachka), 1951, oil on cardboard, 47x81,5 cm.
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МИЛАН КОЊОВИЌ
Селски мотив (Лето ва Бачка), 1951 година, масло на картон, 47x81,5 см.
MILAN KONJOVICH
Village motif (Summer in Bachka), 1951, oil on cardboard, 47x81,5 cm.

МИЛО МИЛУНОВИЌ
Пејзаж од Будва,  1960-64, акварел на хартија, 18х27 см.
MILO MILUNOVICH
Landscape from Budva,  1960-64, watercolour on paper, 18х27 cm.
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КОСТА ХАКМАН
Глава на дете (портрет), пред 1946, година, акварел на хартијa, 30x26 см.
KOSTA HAKMAN
Head of a Child (portrait), before 1946, watercolours on paper, 30x26 cm.
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КОСТА ХАКМАН
Глава на дете (портрет), пред 1946, година, акварел на хартијa, 30x26 см.
KOSTA HAKMAN
Head of a Child (portrait), before 1946, watercolours on paper, 30x26 cm.

ИВО ШЕРЕМЕТ
Рана пролет, околу 1927 година, масло на платно,  30x29 см.
IVO SHERMET
Early Sprig, around 1927, oil on canvas,  30x29 cm.
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ОМЕР МУЈАЏИЌ
Ковачи, пред 1940 година, масло на платно, 40х51 см.
OMER MUJADZICH  
Blacksmiths, before 1940, oil on canvas, 40х51 cm.
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ОМЕР МУЈАЏИЌ
Ковачи, пред 1940 година, масло на платно, 40х51 см.
OMER MUJADZICH  
Blacksmiths, before 1940, oil on canvas, 40х51 cm.

АНТОН ХУТЕР
Разурнат прозор, 1946 година, масло на шпер, 33х46 см.
ANTON HUTER
Broken window, 1946, oil on plywood, 33х46 cm.
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ФРАНО БАЧЕ
Фигура (Портрет на пионер), 1937 година, масло на картон, 31,5x40 см.
FRANO BACHE
Figure (Portrait of a pioneer), 1937, oil on cardboard, 31,5x40 cm.

МАКСИМ СЕДЕЈ
Портрет на мојата жена, 1939 година, масло на платно, 74x90 см.

MAKSIM SEDEJ
Portrait of my Wife, 1939, oil on canvas, 74x90 cm.



ФРАНО БАЧЕ
Фигура (Портрет на пионер), 1937 година, масло на картон, 31,5x40 см.
FRANO BACHE
Figure (Portrait of a pioneer), 1937, oil on cardboard, 31,5x40 cm.
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ЃОРЃЕ ПОПОВИЌ
Трендафили (рози), околу 1934 година, масло на платно, 27х20 см.
GJORGJE POPOVICH
Roses, around 1934, oil on canvas, 27х20 cm.

ЃОРЃЕ АНДРЕЕВИЌ КУН
Мртва природа, 1930-31, масло на шпер, 52x45 см.
GORGE ANDREEVICH KUN
Still Life, 1930-31, oil on plywood, 52x45 cm.
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ЃОРЃЕ ПОПОВИЌ
Улица мајке Јевросиме – Белград, 1956 година, масло на платно, 74х92,5 см.
GJORGJE POPOVICH
Mother Jevrosime Street – Belgrade, 1956, oil on canvas, 74х92,5 cm.
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ПРЕДРАГ МИЛОСАВЉЕВИЌ
Марина, 1960 година, масло на платно, 89x116,5 см.
PREDRAG MILOSAVLJEVICH
Marina, 1960, oil on canvas, 89x116,5 cm.
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СВЕТОЛИК ЛУКИЌ
Стара Лока, околу 1940 година, масло на платно, 59x44 см.
SVETOLIK LUKICH
Old Loka, around 1940, oil on canvas, 59x44 cm.



101

БОРА БАРУХ
Пејзаж, 1937 година, масло на шпер, 32х41 см.
BORA BARUH
Landscape, 1937, oil on plywood, 32х41 cm.
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МИРКО ПОЧУЧА
Портрет на студентка (Бланка Бужан), 1946 година, маслo на платно, 25x20 см.
MIRKO POCHUCHA
Portrait of a Student (Blanka Buzhan) , 1946, oil on canvas, 25x20 cm.

ПЕТАР ЛУБАРДА
Мотив од Скадарско езеро, околу 1950 година, пастел, хартијa, 42x58 см.
PETAR LUBARDA
Motif from the Skadar Lake, around 1950, pastels, paper, 42x58 cm.
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ЗЛАТКО ПРИЦА
Девојка, 1953-54 година, масло на платно, 81х65 см.
ZLATKO PRICA
A Girl, 1953-54, oil on canvas, 81х65 cm.

МАРТИН ПАЛУШКА
Појадок во поле, 1961 година, масло на платно, 45,5x68,5 см.
MARTIN PALUSHKA
Breakfast in the field, 1961, oil on canvas, 45,5x68,5 cm.
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ВЕСНА СОКОЛИЌ
Во градината, 1950 година, масло на платно,  84,5x64 см.
VESNA SOKOLICH
In the garden, 1950, oil on canvas,  84,5x64 cm.
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ВЕСНА СОКОЛИЌ
Во градината, 1950 година, масло на платно,  84,5x64 см.
VESNA SOKOLICH
In the garden, 1950, oil on canvas,  84,5x64 cm.

ЕДО МУРТИЌ
Мотив од приморје, 1947 година, масло на платно,  61x70 см.
EDO MURTICH
Motif from the Seaside, 1947, oil on canvas,  61x70 cm.
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РАДЕНКО МИШЕВИЌ
Албанско момче, 1958 година, масло на платно, 80x70 см.
RADENKO MISHEVICH
Albanian Boy, 1958, oil on canvas, 80x70 cm.

МИРКО ПОЧУЧА
Портрет на жена (г-ца Хутер) 1948 година, масло на платно, 51x42,2 см.
MIRKO POCHUCHA
Portrait of a Woman (Mrs. Huter),  1948, oil on canvas, 51x42,2 cm.
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ЗЛАТКО ПРИЦА
Мотив од Загреб,  1950 година, масло на платно, 44,7x60,5 см.
ZLATKO PRICA
Motif from Zagreb,  1950, oil on canvas, 44,7x60,5 cm.

СЛАВОЉУБ БОГОЈЕВИЌ
Шиптар (Албанец), околу 1953 година, масло на платно, 63,5x47 см.

SLAVOLJUB BOGOJEVICH
Shqiptar (Albanian), around 1953, oil on canvas, 63,5x47 cm.
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ФРАНЦЕ СЛАНА
Композиција, 1960-61 година, масло на платно, 88x120,5 см.
FRANCE SLANA
Composition, 1960-61, oil on canvas, 88x120,5 cm.
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ФРАНЦЕ СЛАНА
Композиција, 1960-61 година, масло на платно, 88x120,5 см.
FRANCE SLANA
Composition, 1960-61, oil on canvas, 88x120,5 cm.

ЈАНЕЗ БЕРНИК
Запис, 1964, масло на платно, 110х140 см.
JANEZ BERNIK
Record, 1964, oil on canvas, 110х140 cm.
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МИОДРАГ ПРОТИЌ
Композиција, 1964 година, масло на платно, 200x100 см.
MIODRAG PROTICH
Composition, 1964, oil on canvas, 200x100 cm.
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МИОДРАГ ПРОТИЌ
Композиција, 1961 година, масло на платно, 88,5x115,5 см.
MIODRAG PROTICH
Composition, 1961, oil on canvas, 88,5x115,5 cm.
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ВАСИЛИЈЕ ЈОРДАН
Апокалиптички мотив IV, 1960 година, масло на шпер, 60x82 см.
JORDAN JORDAN
Apocalyptic Motif  IV, 1960, oil on plywood, 60x82 cm.
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МИЛИЌ СТАНКОВИЌ
Крајпатни камења, 1960 година, масло на платно, 60x70 см.
MILICH STANKOVICH
Roadside Stones, 1960, oil on canvas, 60x70 cm.



118

ЛОЈЗЕ СПАЦЕЛ
Византиска катедрала, 1959 година, мозаик, 40х52 см.
LOJZE SPACAL
Byzantine Cathedral, 1959, mosaic, 40х52 cm.

ТОМА РОСАНДИЌ
Жед, околу 1929/30 година, дрво, 167х25х51 см.

TOMA ROSANDICH
Thirst, around 1929/30, wood, 167х25х51 cm.
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ИВАН МЕШТРОВИЌ
Глава на жена (Портрет на Ада Павиќ), 1931-32 година, бронза 55х28х20 см.
IVAN MESHTROVICH
Head of a Woman (Portrait of Ada Pavich), 1931-32, bronze, 55х28х20 cm.
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ИВАН МЕШТРОВИЌ
Глава на жена (Портрет на Ада Павиќ), 1931-32 година, бронза 55х28х20 см.
IVAN MESHTROVICH
Head of a Woman (Portrait of Ada Pavich), 1931-32, bronze, 55х28х20 cm.

БРАНИСЛАВ ДЕШКОВИЌ
Пес во потрага, околу 1910 година, бронза, 22,5х42х18 см.
BRANISLAV DESHKOVICH 
A Dog on a Search, around 1910, bronze, 22,5х42х18 cm.
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ИВАН МЕШТРОВИЌ
Женска биста, 1931 година, бронза, 60х17х28 см.
IVAN MESHTROVICH
Woman’s Bust, 1931, bronze, 60х17х28 cm.

ПЕТАР ПАЛАВИЧИНИ
Девојка која седи, 1948 година, мермер, 46х28х26 см.

PETAR PALAVICHINI
The Girl who is Sitting, 1948, marble, 46х28х26 cm.
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ЈОСИП ТУРКАЉ
Мојсие, пред 1941 година, бронза, 54х22х16 см.
JOSIP TURKALJ
Moses, before 1941, bronze, 54х22х16  cm.
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ФРАНО КРШИНИЌ
Женски акт, 1931-34 година, бронза, 40x41x16 см.
FRANO KRSHINICH
Female Nude, 1931-34, bronze, 40x41x16 cm.
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РОБЕРТ ФРАНГЕШ МИХАНОВИЌ
Гуслар, пред 1940 година, бронза, 37х12х13  см.
ROBERT FRANGESH MIHANOVICH
Gusle Player, before 1940, bronze, 37х12х13  cm.
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СРЕТЕН СТОЈАНОВИЌ
Портрет на ќерката на уметникот, околу 1946 година, мрмер,  43х42,5х25 см.
SRETEN STOJANOVICH 
Portrait of the Artist’s Daughter, around 1946, marble,  43х42,5х25 cm.
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СРЕТЕН СТОЈАНОВИЌ
Босанка, околу 1948 година, бронза, 49х27,5х 21 см.
SRETEN STOJANOVICH
Bosnian, around 1948, bronze, 49х27,5х21
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СРЕТЕН СТОЈАНОВИЌ
Босанка, околу 1948 година, бронза, 49х27,5х 21 см.
SRETEN STOJANOVICH
Bosnian, around 1948, bronze, 49х27,5х21

РИСТО СТИЈОВИЌ
Глава на Црногорец, пред 1948 година, бронза, 38,5х19,5х19,5 см.
RISTO STIJOVICH
Head of a Montenegrin, before 1948, bronze, 38,5х19,5х19,5 cm.
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ПАВАО ПЕРИЌ
Максим Горки, пред 1948 година, бронза, 64х44х34 см.
PAVAO PERICH
Maxim Gorky, before 1948, bronze, 64х44х34 cm.
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ЗДЕНКО КАЛИН
Мојот татко, 1937 година, бронза, 42х30х20 см.
ZDENKO KALIN
My Father, 1937, bronze, 42х30х20 cm.
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СТЕВАН БОДНАРОВ
Портрет на Цуца Сокиќ, околу 1948 година, бронза, 48х24х28 см.
STEVAN BODNAROV
Portrait of Cuca Sokich, around 1948, bronze, 48х24х28 cm.
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СТЕВАН БОДНАРОВ
Портрет на Цуца Сокиќ, околу 1948 година, бронза, 48х24х28 см.
STEVAN BODNAROV
Portrait of Cuca Sokich, around 1948, bronze, 48х24х28 cm.

БОРИС КАЛИН
Портрет на сликарот Пенгов, 1938 година, бронза, 43х22х25 см.
BORIS KALIN
Portrait of the Painter Pengov, 1938, bronze, 43х22х25 cm.
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ИВО ЛОЗИЦА
Носач на песок, 1942 година, бронза, 54х22х22 см.
IVO LOZICA
Sand Carrier, 1942, bronze, 54х22х22 cm.
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ИВО ЛОЗИЦА
Носач на песок, 1942 година, бронза, 54х22х22 см.
IVO LOZICA
Sand Carrier, 1942, bronze, 54х22х22 cm.

РИСТО СТИЈОВИЌ
Акт, околу 1955, дрво, 159х28х29 см.
RISTO STIJOVICH
Nude, around 1955, wood, 159х28х29 cm.
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АНТУН АВГУСТИНЧИЌ
Ранет партизан, околу 1950 година, бронза, 46x55x46 см.
ANTUN AUGUSTINCHICH
Wounded Partisan, around 1950, bronze, 46x55x46 cm.
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Писмо од Борко Лазески, директор на „Картина Галерија“ до 
скулпторот Антун Августинчиќ, 1949 година.

Letter from Borko Lazeski, director of the “Kartina Gallery” to the 
sculptor Antun Augustinchich, 1949.
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Документи поврзани со откуп на сликата „Девојка со цвет“ од Никола Алексиќ, 1951 година.

Documents related to the purchase of the painting “Girl with a Flower” ( by Nikola Aleksich, 1951.
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Известување и тестамент од сликарот Урош Предиќ во којшто е напишано дека „Уметничка Галерија“ е наследник на три мали слики со 
претстави на „Стефан Дечански“, „Митрополит Максим“ и „Кнез Лазар“, 1954-1955 година.

Report and will of the painter Urosh Predich, in which it is stated that the “Art Gallery” is the inheritor of three small paintings depicting 
“Stefan Dechanski” “Metropolitan Maxim” and “Prince Lazar” (“Stefan Dechanski”, “Mitropolit Maksim” and “Knez Lazar”), 1954-1955.
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Документи  поврзани со  учеството на сликата „Јустиција“ од Крсто Хегедушиќ на третото 
биенале во Сао Паоло, 1955 година.

Documents related to the participation of the painting “Lady Justice” (“Justicija”) by Krsto 
Hegedushich at the third Biennale in Sao Paolo, 1955.
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Документи поврзани со откуп на слики од Петар Добровиќ, Константин Даниел и Влахо Буковац, 1955 година.

Documents related to the purchase of paintings by Petar Dobrovich, Konstantin Daniel and Vlaho Bukovac, 1955.
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Документи за откуп на две слики од Урош Предиќ 
и Паја Јовановиќ, 1956 година.

Documents for the purchase of two paintings by 
Urosh Predich and Paja Jovanovich, 1956.
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Документи  за откуп на сликата „Улица мајке Јевросиме“ од Ѓорѓе Поповиќ, 1956 година.
       
Documents for the purchase of the painting “Mother Jevrosime Street” (“Ulica majke Jevrosime”) by Gjorgje 
Popovich, 1956.
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БИОГРАФИИ И КАТАЛОГ

НЕПОЗНАТ АВТОР 
1. Портрет на жена,  
 почеток на XIX век
масло на платно, 55х41
б.с.
инв. бр. 362

ЃУРКОВИЌ Павел 
(Баја, Унгарија, 1772 – Одеса, 
1830)
Српски сликар, портретист 
и иконограф кој најмногу 
се истакнал во сликање на 
српски цркви, манастири 
и портрети на голем број 
познати личности од српската 
историја. Се претпоставува 
дека учел сликарство во 
Виена и Венеција. Тој и 
Арсение Теодоровиќ се 
првите претставници на 
граѓанското сликарство на 
овие простори во времето 
на класицизмот. Во своето 
творештво се движел од 
барокната монументалност до 
бидермаерскиот идеализам. 
Иако доста работел за 
потребите на црквата и на сли-
кал неколку стотини икони, 
најголема слава стекнал 
сликајќи портрети на српското 
граѓанско друштво во првите 
децении на XIX век.
1. Портрет на владиката  
 Стратимировиќ, 1852  
 година
масло на платно, 72,5x58
позади: Д.А. 1852
инв. бр. 356

ДАНИЛ Константин 
(Лугош, Романија, 1798 - 
Велики Бечкерек, 1873)
Учел сликарство во Темишвар 
во ателјето на Арсение 
Теодоровиќ, а подоцна во 
Виена и Минхен. Претставник 
е на бидермаерската 
варијанта на класицизмот 
во Србија во XIX век. Сликал 
икони, но највисок дострел 
му се портретите. Со бројните 
претстави на граѓанскиот 
слој, прецизните детали и 
минуциозниот цртеж, тој го 
отсликал духот на времето 
во кое творел. Неговите 
дела се сметаат за најголеми 
достигнувања во српското 
сликарство во средината  на 
XIX век.
1. Машки портрет во  
 бели ракавици, околу  
 1820 година
масло на платно, 71x58
б.с.
инв. бр. 355

2. Портрет на Перо   
 Стојановиќ,   
 1872 година
масло на платно, 66x53
позади: Printih Konstantin 
Daniel-Banat Kamilos anno 1872
инв. бр. 481
3.  Портрет на   
 Марија (сопругата на  
 Перо Стојанoвиќ),  
 1872 година
масло на платно, 66,3x53,3
позади: Printih Konstantin 
Daniel-Banat Kamilos anno 1872
инв. бр. 482

НЕПОЗНАТ АВТОР 
(порано атрибуирано како 
Константин Данил)
1.  Женски портрет во  
 чипки, околу 1820  
 година
масло на платно, 64x50,5
б.с.
инв. бр. 354

ИСАЈЛОВИЌ  Јован 
(Даљ, 1803 – Стапар Бачка, 
1885)
Учел сликарство на 
Академијата за убави 
уметности во Виена. 
Престојувал во Франција, 
Италија, Грција, Далмација 
и Црна Гора, а во 1839 
година повторно се вратил 
во Србија. Работел икони, 
живопис и портрети. Тој е 
еден од основоположниците 
на српската литографија. 
Неговите портрети ги носат 
стилските карактеристики на 
бидермаерот, а црковното 
сликарство на назаренското 
сликарство, што претставува 
влијание од неговото 
школување во Виена. Во 
одреден период работел 
композици со тематско 
свртување кон романтизмот. 
1. Стеван Дечански,  
 средина на XIX век
масло на платно, 79,5x57,5
б.с.
 инв. бр. 358

АЛЕКСИЌ Никола 
(Стари Бечеј, 1808 – Арад, 
1873)
Тој е еден од најпочитуваните 
и најплодните српски сликари 
во деветнаесеттиот век.  
Учел Сликарство во Нови 
Сад кај сликарот Арсение 
Тодоровиќ, а потоа  во Виена 
на Академијата за ликовни 
уметности. Работел икони 
и портрети по нарачка. Тоа 
главно се групни портрети, 
фамилијарни портрети 
и потрети на деца кои во 
српското сликарство во XIX 

век претставуваат единствена 
жанровска целина.  Неговото 
сликарство во целина се 
заснова на класицизам, 
на стилот бидермаер и 
назаренското сликарство.
1. Девојка со цвет, 1856 
масло на платно, 84x58 
б.с.
инв. бр. 365

НЕПОЗНАТ АВТОР 
(порано атрибуирано како 
Алексиќ Никола)
1. Машки портрет,  XIX  
 век
масло на платно, 63x46
б.с.
инв. бр. 347

АВРАМОВИЌ Димитрие 
(Св. Иван Шајкашки, Бачка, 
1815 – Нови Сад, 1855)
Реномиран и истакнат 
сликар, писател, преведувач 
и прв српски карикатурист 
којшто имал големо влијание 
врз развојот на српската 
култура и уметност.  Студирал 
сликарство на Академијата за 
ликовни уметности во Виена. 
Се смета за основоположник 
на романтизмот во Србија 
и еден од најдобрите 
претставници на назаренскиот 
стил во црковното сликарство.  
Сликал икони, а по својата 
стилска определба му 
припаѓа на неокласицизмот. 
Неговите композиции 
се карактеризираат со 
строг цртеж, внимателно 
моделирање и воздржан 
колорит.
1. Портрет на владиката  
 Стратимировиќ,   
 1845-50
масло на платно, 71x54,5
б.с.
инв. бр. 357

СИМИЌ Павле 
(Нови Сад, 1818 – Нови Сад, 
1876)
Учел сликарство во 
работилницата на Алојза 
Кастање во Нови Сад, а 
потоа студирал на Ликовната 
академија во Виена. По 
завршувањето на студиите 
се вратил во Нови Сад. 
Работел голем број портрети, 
религиозни и историски 
композиции.
Тој е најдобриот преставник 
на назаренското сликарство 
во Србија кое најдоследно 
го претставил во манастирот 
Кувеждин. Од друга страна 

пак, неговите историски 
композиции ги носат 
стилските  карактеристики на 
класицизмот и  романтизамот.
1. Богородица со   
 Христос, околу 1860
масло на платно, 43x31
сигн. д. д.:  П.С. 186...
инв. бр. 394

РАДОНИЌ Новак 
(Мол, 1826 – 1890, Сремски 
Каменица)
Најпрво учел сликарство 
во работилницата на 
иконописецот Петар Пилиќ 
од Сента, а потоа се запишал 
на Академијата за убави 
уметности во Виена.  Уште за 
време на студиите работел 
портрети на угледни Срби. 
Од 1857 година живеел во 
Нови Сад. Насликал голем 
број религиозни и историски 
композици, портрети и 
автопортрети. Неговите 
историски композици 
се блиски до поетскиот 
романтизам, а со портретите 
останал претставник на 
бидермаерот.
1. Машки портрет, 1859
масло на платно, 39x31,5
позади: Н.Р. 1859
инв. бр. 488

ТОДОРОВИЌ Стеван 
(Нови Сад, 1832 – Белград, 
1926)
Сликарство студирал во Виена 
и Минхен. Почетоците на 
неговото уметничко творештво 
се врзани со романтичарската 
национална идеја, а подоцна 
творел во духот на акдемскиот 
реализам. Благодарение на 
долгиот живот, одговорноста и 
упорноста, оставил навистина 
голем сликарски опус. Сликал 
икони, историски композиции, 
портрети и пејзажи. 
Тодоровиќ  ѝ припаѓа на 
генерацијата српски уметници  
којашто во втората половина 
на XIX век придонела Белград 
да се издигне на ниво на 
европски град. 
1. Глава на Старец, XIX  
 век
масло на платно, 53,5x44
б.с.
инв. бр. 346

БУКОВАЦ Влахо  
(Цафтат, 1855 – Прага 1922)
Најзначаен хрватски сликар 
на преминот од 19 –ти кон 
20 – ти век, претставник на 
академскиот реализам со 
примеси на пленеризам и 
симболизам. Студирал во 
Париз, а потоа престојувал во 
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САД и Англија. Во париската 
фаза (1877-93) сликал теми 
од црногорскиот живот, 
актови и портрети. Во овој 
период насликал голем број 
композици под влијание на 
импресионистичките струења. 
Во 1893 година  се вратил во 
Загреб каде што предавал 
на Ликовната академија, а од 
1903 година живеел во Прага 
и предавал на Академијата за 
ликовни уметости. Таму почнал 
да слика во  поентилистички 
стил. Насликал  голем број 
актови, портрети, фигури во 
ентериер  и пленеристички 
дела со богат колорит.
1. Портрет на мадам  
 Ели, 1887
масло на платно, 96x125
сигн. д. л.: Vlaho Bukovac Pariz 
1887
инв. бр. 483
2. Виолинистка, околу  
 1890 година
масло на платно, 54x42
б.с.
инв. бр. 221
3. Мајка и дете, 1894  
 година
масло на платно, 96 х152
сигн. д. л.: Часак радости 
је, теби, мени и њему  био у 
Загребу, Влахо Буковац, 1894
инв. бр. 152

ПРЕДИЌ Урош 
(Орловат (Банат), 1857 – 
Белград, 1953)
Студирал сликарство на 
Академијата за ликовни 
уметности во Виена, а целиот 
живот го поминал на релација 
Виена, Белград и родниот 
Орловат. Тој е првиот сликар 
којшто е претставник на 
вистинскиот реалистичен жанр 
на овие простори. Во неговиот 
сликарски опус најзастапени 
се портрети, икони и 
композиции со историска 
тематиика, а поретко пејзажи и 
само еден акт. Во својот долг, 
творечки живот им останал 
верен на правилата на старите 
мајстори давајќи му главен 
акцент на цртежот и јасноста 
на композицијата. Бил еден од 
основачите на групата „Лада” 
и Здружението на ликовни 
уметници на Србија и  член на 
САНУ.
1. Триптих цар Стефан  
 Дечански,   
 Митрополит Максим и  
 Кнез Лазар, 1891
масло на платно, 3x(21x11)
сигн:  д.д.: У.П. 91, д.л.: У. П. 91,  
д.л.:У. П. 91
инв. бр. 458
2. Портрет, 1910-20  
 година
масло на шпер, 26х21,5
б.с.
инв. бр. 369

3. Портрет на Милица  
 Бешевиќ, 1917 
година
масло на картон, 50,5x37
сигн. д. л.: У.П. 1917
инв. бр. 224
4. Портрет во син фон,  
 1918 година
масло на платно,  62,5x48
сигн. д. д.: У.П. 1918
инв. бр. 222

МЕДОВИЌ Мато Целестин  
(Куна, Пељешац, 1857 – 
Сараево, 1920)
Во 1868 година заминал 
во манастир во Дубровник 
каде по дванаесет години се 
замонашил и го добил името 
Целестин. Учел сликарство 
во Рим и Фиренца. Подоцно 
заминал за Минхен каде што 
се запишал на Академијата 
за убави уметности, која ја 
завршил во 1893 година. 
Во 1895 година, Медовиќ 
престојувал во Загреб и 
се движел во кругот на 
сликарите на Влахо Буковац. 
Овде работел религиозни  и 
историски композици. Во 1908 
година се вратил на Пељешац. 
Неговата иконографија се 
менува и тој главно сликал 
мртва природа и морски 
пејзажи. 
1. Супер флумина   
 бабилонис, 1890-93  
 година
масло на платно, 50х78
сигн. д. л.: C. Medović
инв. бр. 164

ЈОВАНОВИЌ Паја 
(Вршац, 1859 –Виена, 1957)
Паја Јовановиќ е еден од 
најголемите српски сликари 
и е типичен претставник 
на академскиот реализам. 
Почетоците на неговото 
сликарство се во црквата во 
Вршац, каде што со часови 
ги копирал црковните слики. 
Неговиот талент е откриен 
кога навршил четиринаесет 
години и кога всушност ја 
добил и првата нарачка, 
односно неговите копии на 
иконите од црквата послужиле 
како урнек при изработката 
на релјефите на ѕвоната 
од црквата во Вршац. Учел 
сликарство во Виена, а 
најблизок според творештвото 
му бил сликарот Урош Предиќ. 
И двајцата му припаѓаат 
на реализмот, со тоа што 
Паја Јовановиќ бил повеќе 
наклонет кон идеалистичкиот 
реализам. Сликал историски 
композиции, портрети на 
српски владетели и теми од 
светската историја. 

1. Портрет на дама,   
 околу 1920 година
масло на платно, 64x78
сигн. д. д.: Пријатељска  
Успомена Госпоħи и Г.  Драг. 
Протиħу од кума Паје 
Јовановиħа 
инв. бр. 237

КОЕН Леон  
(Белград, 1859 – Вршац, 1934)
Леон Коен е еден од 
најзначајните претставници 
на симболизмот во Србија. 
Тој е Евреин по потекло. 
Учел сликарство кај 
познатите српски сликари: 
Стева Тодоровиќ и Ѓорѓе 
Миловановиќ. Потоа се 
запишал на Ликовната 
академија во Минхен. Сликал 
мотиви од српската историја 
и литература, еврејската 
историја, митологијата и 
библијата. Леон Коен припаѓа 
на групата млади сликари кои 
ја формирале Минхенската 
сецесија. Работел претежно 
алегориски и библиски мотиви 
со особено чувство за боја, а 
неговите дела се на границата 
меѓу неоромантизмот  и 
симболизмот во рамките на 
сецесијата.
1. Сара Мартин I (Sara  
 Martin I), 1892-94
масло на платno, 123,5x94
б.с.
инв. бр. 370

МУРАТ Марко 
(Лука Шипанска, 1864 – 
Дубровник, 1944)
Припаѓа на првата генерација 
српски пленеристи и 
импресионисти кои се 
школувале на Академијата 
во Минхен. Во 1898 година 
се вратил во Белград каде 
работи како професор. Исто 
така бил член на групите 
„Лада” и „Медулиќ”. Познати 
се неговите шпански пејзажи 
исполнети со светлина и 
сонце. На светската изложба 
во Париз во1900 година ја 
изложил големата историска 
композиција „Доаѓањето на 
Цар Душан во Дубровник”,  за 
која добил бронзена плакета.
1. Внатрешност на   
 црквата Св. Влахо- 
 Дубровник, околу  
 1898 година
масло на платно, 118x177
б.с. 
инв. бр. 359

СТЕРНЕН Матеј  
(Верд кај Врхника, 1870 – 
Љубљана 1949)
Студирал сликарство на 
Академијата за ликовни 

уметности во Виена. Во 1897 
година заминал за Минхен 
каде што учел во приватното 
уметничко училиште на Антон 
Ажбе. Стернен претпочитал 
фигуративна уметност. Тој 
бил одличен цртач, а работел 
акварел и графика. Како 
еден од првите словенечки 
импресионисти, заедно со 
Рихард Јакопиќ и Матија 
Јама, заземаат значајно место 
во развојот и афирмацијата 
на современото словенечко 
сликарство. Бил добар 
конзерватор и реставратор  на 
стари слики.
1. Женски полуакт,   
 1928 година
масло на платно, 90x74
сигн. д. л.: Sternen 1928
инв. бр. 212

ЈАМА Матија 
(Љубљана 1872 – Љубљана, 
1947)
Учел сликарство во Минхен 
во ателјето на Антон Ажбе. 
Најпрво сликал во стилот на 
академскиот реализам којшто 
подоцна го напуштил и почнал 
да слика во импресионистички 
стил по примерот на 
француските и италијанските 
импресионисти. Бил член на 
групите „Сава” и „Медулиќ” 
и е еден од најдоследните 
импресионисти во Словенија. 
Најчесто работел пејзажи 
давајќи ѝ посебен акцент на 
сончевата светлина.
1. Момче (Дечек), 1911
масло на картон, 43,5х22 
б.с.
инв. бр. 270

ПЕТРОВИЌ Надежда 
(Чачак, 1873 – Ваљево, 1915)
Надежда Петровиќ е 
најзначајната српска сликарка 
во почетокот на XX век. Учела 
сликарство во ателјеата на 
Ѓорѓе Крстиќ и Кирил Кутлиќ 
во Белград, а потоа во Минхен 
во приватната школа на 
Ажбе, Екстер и Јанк. Таа е 
основоположник на српската 
модерна уметност. Со 
авангардниот визуелен израз 
и тематски ангажираниот 
пристап, сликарството 
на Надежда Петровиќ е 
потвредено како граница меѓу 
старите и новите погледи кон 
уметноста со целосна стилска 
насоченост кон современите 
текови на европската 
уметност, но и тематска 
верност кон националните 
мотиви. Најчесто сликала 
портрети, пејзажи и теми од 
националната историја на 
Србија.
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1. Друштво (картаџии),  
 1905-10 година
масло на картон, 46x38
б.с.
инв. бр. 218
2. Портрет на инж. В.М.  
 (Владимир Милетиќ),  
 1910 година
масло на платно, 49x42,5
б.с.
инв. бр. 219

АЛЕКСИЌ Стеван  
(Арад, 1876 - Јаша Томиќ 
(Модош), 1923) 
Потекнува од сликарска 
фамилија. Негов дедо бил 
познатиот српски сликар 
Никола Алексиќ. Учел 
сликарство на Ликовната 
академија во Минхен. Поради 
смртта на неговиот татко, 
тој ги прекинува студиите и 
се враќа во Модош. Сликал 
портрети, икони и историски 
композиции. Стилски, 
неговото творештво  припаѓа 
на реалистичниот тек на 
минхенската сликарска школа. 
Најзначајниот дел од неговиот 
опус  е врзан за  симболизмот. 
1. Автопортрет, 1911-13
 масло на платно,   
 38x51
сигн. г. д.:  Алексиć 19...
инв. бр. 350
2. Сегедински крчмар,  
 1917
масло на платно, 82x65,5
сигн. д. л.:  С. Алексиć 1917
инв. бр. 345

КРАЉЕВИЌ Мирослав 
(Госпиќ, 1885 – Загреб, 1913)
Завршил правен факултет во 
Виена, а подоцна се запишал 
на  Академијата за ликовни 
уметности во Минхен. Заедно 
со Мирослав Краљевиќ, Јосип 
Рачиќ, Владимир Бециќ и 
Оскар Херман се втемелувачи 
на хрватското модерно 
сликарство (минхенска група).  
Бил на усовршување во Париз 
од каде го донел влијанието 
на Сезан и Моне. Со својот 
брз потез и мрачни теми 
го навестил  почетокот на 
експресионизмот во Хрватска. 
Сликал портрети, актови, 
пејсажи и мртви природи.  
1. Портрет на девојче,  
 1912
масло на платно, 64x50
б.с.
инв. бр. 69

МИЛИЌЕВИЌ Коста 
(Враце кај Скадар, 1877 – 
Белград, 1920)
Учел сликарство во Белград 
во ателјето на Кирил Кутлиќ. 

Студиите ги продолжил во 
Прага, Виена и Минхен во 
ателјето на Антон Ажбе. 
Милиќевиќ е еден од 
најистакнатите претставници 
на импресионизмот. По 
враќањето во Белград, 
тој сосема го напушил 
акдемскиот стил, ја 
осветлил палетата и преку 
пленеристичките портрети 
и предели му се приближил 
на импресионизмот. Сликал 
исклучиво во природен 
амбиент, а неговите теми 
речиси секогаш биле портрети 
и пејсажи.
1. Портрет на пољак,  
 1910 година
масло на картон, 36x30
б.с.
инв. бр. 220
2. Портрет на жена,  
 1910
масло на картон, 34,5x30
сигн. г. д.: КМ  
инв. бр. 112

КРИЖАНИЌ ПЈЕР 
(Глина, 1890 – Белград, 1962)
Студирал на Вишата школа 
за уметност и применета 
уметност во Загреб. Се смета 
за основач на политичката 
карикатура на овие простори 
и еден од основачите  на 
хумористично – сатиричниот 
весник  „Јеж”. Покрај 
карикатура работел и студии, 
слики, фрескоживопис и 
илустрација на книги.
1. Автопортрет, 1956   
 година
масло на платно, 65х54 
сигн. д. д.: П. К.  56
инв. бр. 494

БАБИЌ Љубо 
(Јастребарско, 1890 – Загреб,  
1974)
Дипломирал на Академијата за 
ликовна уметност во Минхен 
во 1913 година. Работел како 
ликовен педагог, историчар 
на уметност, илустратор и 
сценограф. Сликал портрети, 
пејсажи, мртви природи и 
мотиви од народната поезија 
и фолклорот. Во почетокот 
сликал под влијание на 
сецесијата, а подоцна во 
експресионистички стил.
1. Портрет на синот,  
 1946
масло на платно, 46,2x34,5
сигн. г. д.:  Lj. Bb. 1946
инв. бр. 396

ДОБРОВИЌ Петар 
(Печуј (Унгарија), 1890 – 
Белград, 1942)
Сликарство студирал на 
Академијата за ликовни 

уметности во Будимпешта, а 
исто така бил и на студиски 
престој во Париз. Тој е еден 
од водечките претставници 
на модернизмот во тогашната 
југословенска уметност помеѓу 
двете светски војни. Сликал 
портрети, пејзажи, актови 
и мртва природа со полн 
колористички интензитет. 
Извесно време е под влијание 
на Сезан, а потоа создава свој 
сопствен уметнички израз, 
решавајќи ги суштинските 
прашања во сликарството, 
како проблемот со бојата, 
композицијата, ритамот и др.
1. Портрет на   
 Англичанка, 1938
масло на платно, 90x80
сигн. г. л.: P. Dobrović
инв. бр. 207
2. Сликарот Јоб на   
 болничка постела,  
 1936 година
масло на платно, 67,5х48,5
сигн. г. л: P.Dobrovic
инв. бр. 480

ПИЈАДЕ Моша 
(Белград, 1890 – Париз, 1957)
Сликарство учел во Белград, 
Минхен и  на Академијата 
за ликовна уметност во 
Париз. Бил сликар, ликовен 
критичар, новинар и 
револуционер. Сликарскиот 
концепт на Моша Пијаде 
е заснован на природата, 
формата и светлоста. Иако e 
модернистички определен, 
тој до крајот на својот 
живот останал доследен 
на реалистичната форма. 
Сликал пејзажи, потрети на 
негови другари и членови на 
фамилијата.
1. Портрет на Душко  
 Поповиќ, 1936
масло на платно, 31x27
сигн. д. д.: M Pijade Mitrovica 
1936 
инв. бр. 516

ФИЛКОВАЦ Владимир 
(Славонски Брод, 1892 – 
Загреб, 1972)
Студирал ликовна академија 
во  Будимпешта и Виена. 
Подоцна станал  професор 
на Ликовната академија во 
Загреб. Сликал пејзажи, 
мртви природи и портрети 
во кои преовладувала темна 
и воздржана палета. Познат 
е по своите реалистички 
студии за животни. Покрај 
слики, Филковац работел 
и карикатури и цртежи за 
весници, опрема и илустраци 
за книги.

1. Девојче во фотеља,  
 1936 година
масло на платно, 70x57
сигн. д. д.: 936 V. Filakovac
инв. бр. 410

БЕШЕВИЌ Никола 
(Сплит, 1892 – Белград, 1970)
Студирал сликарство во 
Белград, Загреб и Рим, a својот 
сликарски израз го усовршувал 
на студиските патувања во 
Париз и Германнија. Уште од 
рани години се занимавал и 
со цртање на карикатури, а 
најчесто сликал портрети и 
предели покрај вода. Сликал 
главно во духот на поетскиот 
реализам.
1. Мртва природа, пред  
 1940
      масло на платно,   
 60x40 см.
      сигн. г. д.: Nikola   
 Bešević инв. бр. 1

БИБИЌ Петар 
(Велушиќ кај Дрниш, 1893 – 
Белград, 1971)
Студирал сликарство во Прага. 
Пред војната работел на 
конзервација и реставрација 
на икони во Скопје. Основна 
карактеристика на неговото 
сликарство е академскиот 
реализам. 
Како вајар изработил голем 
број споменици на паднати 
борци од НОБ, а соработувал 
со Иван Мирковиќ при 
изработката на споменикот 
„Ослободители на Скопје“, кој 
се наоѓа пред Владата на РМ.
1. Скопје, 1930-те 
масло на платно,60х93
сигн. д. д.:  Бибиć П.
инв. бр. 289

ПЕТРОВИЌ Зора 
(Добрица (Банат), 1894 – 
Белград. 1962)
Сликарство студирала на 
Академијата за ликовни 
уметности во Будимпешта. 
Во 1919 година се вратила во 
Белград каде што ја завршила 
и Уметничко-занаетчиската 
сликарска школа во класата на 
професорот Љуба Ивановиќ. 
Во 1925 - 1926 година 
заминала во Париз во ателјето 
на сликарот Андре Лот. 
Најчести теми во нејзиното 
сликарство биле ентериери, 
портрети и актови на жени. 
Почетоците на нејзиното 
творештво се карактеризираат 
со поетски реализам, а 
подоцна со колористички 
експресионизам. Сликала со 
брз, нагласен и широк потез. 
Фигурите се деформирани, 
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анатомски изобличени, но 
полни со внатрешна сила и 
убавина.
1. Женски портрет I,  
 околу 1930 година
масло на платно, 137x103
сигн. г. д.: З. П.
  инв. бр. 205
2. Женски портрет II,  
 околу 1930 година
 масло на   
 платно, 80x65
сигн. г. д.: З. П.
инв. бр. 206
3. Цвеќе, околу 1930  
 година
масло на платно, 72х55
сигн. г. д.: З.П.
инв. бр. 403
4. Босанец, 1930-35  
 година
масло на платно, 46,5х35
б.с.
инв. бр. 414

 ТАРТАЉА Марино 
(Загреб, 1894 – Загреб, 1984)
Студирал на Ликовната 
академија во Фиренца, а 
потоа престојувал во Рим каде 
што изложувал со водечките 
европски сликари. Од 1926 
година активно учествувал во 
ликовниот живот во Белград 
и е еден од основачите на 
групата „Обилиќ”. Во 1931 
година заминал во Загреб 
и станал професор  на  
Академијата за ликовни 
уметности. Неговиот ликовен 
израз претставува синтеза 
меѓу традицијата и сезанизмот, 
Работел портрети, мртви 
природи и дела со социјална 
тематика.
1. Свирач на фрула,  
 1926 -30 година
масло на платно, 62,5x50
сигн. г. л.: Tartalja
инв. бр. 9

РАДОВИЌ  Иван 
(Вршац, 1894 – Белград, 1973)
Ликовна академија студирал 
во Будимпешта. Патувал во 
Минхен, Прага, Венеција и 
Париз. Неговиот сликарски 
опус е навистина голем. 
Работел слики, цртежи 
и акварели. Во основа, 
неговиот сликарски пат се 
движел од раниот период 
на конструктивизмот 
и посткубизмот, преку 
неокласицизмот до 
романтизмот и поетскиот 
реализам кој го бележи 
крајот на неговото творештво. 
Работел пејзажи, ентериери, 
жанр сцени, портрети и актови.
1. Портрет на жената на  
 уметникот,1946   
 година
масло на платно, 68,5x55,5
сигн. д. л.: Радович
инв. бр. 94

ПЕРИЌ ЈЕФТА 
(Гацко, 1895 – Белград, 1967)
Студирал сликарство на 
Академиите за ликовна 
уметност во Минхен и Париз. 
Бил професор на Академијата 
за применета уметност во 
Белград. Сликал портрети, 
актови, мртви природи, 
пејзажи и ентриери. Неговото 
сликарство се темели на 
искуството на старите 
мајстори и импресионизмот.
1. Цвеќе
масло на платно, 48,2х38
сигн. д. д.: Peric
инв. бр. 405

ШУМАНОВИЌ Сава 
(Винковци, 1896 – Сремска 
Митровица, 1942)
Во 1914 година се запишал 
на Вишата школа за уметност 
во Загреб. Се занимавал со 
графика, сценографија  и 
илустрација, а во неговото 
сликарство во овој период се 
забележуваат влијанија од 
сецесијата и симболизмот. 
Во 1920 година изнајмил 
ателје во Париз каде што 
негов учител бил сликарот 
Андре Лот, истакнат ликовен 
педагог по аналитички 
кубизам. Влијанието од 
кубизмот е видливо во оваа, 
но и во неговите подоцнежни 
фази. Со право може да се 
каже дека неговите дела 
се  најрепрезентативните 
примероци на кубистичкото 
сликарство на овие простори.  
1. Бања (амам), 1926  
 година
масло на платно, 163x131
сигн. д. д.: S.Сhoumanovitch
инв. бр. 580

МИЛУНОВИЌ Мило 
(Цетиње, 1897 – Белград, 1967)
Учел сликарство во Фиренца 
и Париз каде се запознал 
со делата на Сезан. Главна 
карактеристика на неговото 
сликарство е прецизната 
композиција и префинетиот 
колорит. Иако речиси во 
целото свое творештво 
останал приврзан на 
фигуративното сликарство, тој 
понекогаш се доближувал до 
асоцијативната апстракција, 
но никогаш потполно не 
зачекорил во безпредметната 
пластична претстава. Од 1952 
година до крајот на животот 
работел како професор 
на Академијата за ликовна 
уметност во Белград. 
1. Пејзаж од Будва,   
 1960-64
акварел на хартија, 18х27
сигн. д. д.: М. Милуновиħ
инв. бр. 727

УЗЕЛАЦ МИЛИВОЈ 
(Мостар, 1897 – Котињан 
(Франција) 1977)
           Учел сликарство во 
Загреб, Прага и Париз. Бил 
член на групата „Четворица”.
Сликал, портрети, пејзажи 
и мртви природи. Неговиот 
развоен пат започнал со       
експресионизам движејќи се 
кон кубизам.
1. Портрет на жена,  
 околу 1930
масло на платно,  64x53
сигн. ср.д: М Узелац
инв. бр. 323

КОЊОВИЌ Милан 
(Сомбор, 1898 – Сомбор, 1993)
Студирал сликарство на 
Академијата за ликовна 
уметност во Прага во класата 
на професорот Влахо Буковац. 
Студиски престојувал во 
Прага, Париз, Виена, Минхен, 
Берлин и Дрезден. Во Париз 
од 1924 до 1932 година 
постигнал голем успех со  
самостојни и групни изложби. 
Таму се случила неговата 
таканаречена „сина фаза”. 
По враќањето во Сомбор 
се посветил на сликањето 
на родниот крај. Тогаш пак, 
настанала неговата „црвена 
фаза“, која го опфаќа 
периодот до 1940 година. 
За време на Втората светска 
војна бил во заробеништво. 
По  ослободувањето во 1943 
година работел пастели кои 
ја чинат неговата „сива фаза“. 
Сликал пејзажи, портрети 
и мртва природа. Покрај 
масла и пастели, сликал и  
акварели, темпера, витражи, 
мозаици, графика и др. 
Создал личен, препознатлив 
стил со експресионистички 
темперамент.
1. Селски мотив (Лето ва  
 Бачка), 1951 година
масло на картон, 47x81,5
сигн. д. л.:  Коњовиć 51
инв. бр. 364

ХАКМАН Коста 
(Босанска Крупа, 1899 – 
Опатија 1961)
Студирал сликарство во 
Прага, Виена, Краков и Рим, 
а бил на студиски престој во 
Париз. Работел како професор 
на Академијата за ликовни 
уметности во Белград. Работел 
во духот на емотивното или 
интимно сликарство. Во 
неговото сликарство нема 
линии и облици, постојат само 
контрасти со колористичка 
импресија. Чести теми во 
неговото сликарство се 

ентериери и фигуративни 
композици.
1. Глава на дете   
 (портрет), пред 1946  
 година
акварел на хартијa, 30x26
сигн. д. д.: Hakman
инв. бр. 90
2. Ентериер, пред 1946  
 година
акварел на хартија,  49x71
сигн. д. д.: Коста Хакман
инв. бр. 91

ШЕРЕМЕТ Иво 
(Ливно, 1900 – Сараево, 1991)
Завршил Графичко школо во 
Виена, а потоа се запишал 
на Ликовната академија     во 
Краков. Живеел во Белград, 
Загреб и Сараево каде 
што останал до крајот на 
животот. Сликал во стилот 
на академскиот реализам, 
најчесто: портрети, фигури, 
фигуративни композиции и 
пејзажи од Босна и нејзините 
предели. 
Бил член на Академијата за 
наука и уметност на Босна и 
Херцеговина. Во 1959 година 
ја основал Уметничката 
галерија во Сараево и е 
еден од организаторите 
на прогресивната група 
„Независни”.
1. Рана пролет, околу  
 1927 година
масло на платно,  30x29
сигн. д. д.: Ivo Šeremet
инв. бр. 145

ГРДАН Винко 
(Копривница, 1900 – Белград, 
1980)
Студирал сликарство 
во Загреб во класата на 
професорот Љубо Бабиќ. 
Тој бил еден од основачите 
на групата „Земја”.  По 
преселувањето во Белград 
работел како професор на 
Вишата педагошка школа, а 
подоцна и на Академијата 
за применета уметност. Бил 
маркантен колорист. На 
почетокот работел главно 
социјални теми, за подоцна 
да  слика мртва природа и 
пејзажи.
1. Цвеќе, 1949 година
масло на платно, 73,5х60
сигн. д. д.: Vinko Grdan 1949
инв. бр. 407

ПОСТРУЖНИК Отон  
(Марибор, 1900 – Загреб, 1978)
Дипломирал на Академијата 
за ликовни уметности во 
Загреб. Се усовршувал во 
Париз, во ателјето на сликарот 
Андре Лот. Тој е еден од 
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основачите на групата „Земја”. 
Најголема инспирација му 
била природата, а се служел 
и со апстрактната  форма. Во 
1958 година станал професор 
на Академијата за ликовни 
уметности во Загреб.
1. Доцна есен, 1960  
 година
масло на платно, 130x97,5
сигн. д. л.: O.P. 60
инв. бр. 624

ХЕГЕДУШИЌ Крсто 
(Петриња, 1901 – Загреб, 1975) 
Гимназија и Академија за 
ликовни уметности завршил 
во Загреб. Сликал дела 
со социјална тематика  во 
кои е потенциран тешкиот 
живот на село. Работел во 
сите техники и формати. 
Инспирација наоѓал во 
фламанското сликарство и   
реализмот на групата „Нова 
стварност”. Бил под влијание 
на експресионизмот, кубизмот, 
фовизмот, надреализмот, а 
подоцна и под влијание на 
поп-артот и апстрактната 
уметност. Тој е еден од 
основачите на групата „Земја” 
во Загреб,  преку која била 
промовирана хрватската 
наивна уметност.
1. Јустиција, 1934   
 година
масло на платно,123x114
сигн. д. л.: . K. Xeg. 1934
инв. бр. 197

МУЈАЏИЌ Омер  
(Босанска Градишка, 1903 – 
Загреб, 1991)
Завршил Академија за ликовни 
уметности во Загреб во 
класата на професорот Љуба 
Бабиќ, во 1924 година.  По 
заршувањето на студиите 
заминал во Париз каде ги 
проучувал старите мајстори. 
Од 1931 година станал 
професор на Ликовната 
академија во Загреб. 
Сликал најчесто портрети, 
фигуративни композиции  и 
мртви природи. На почетокот 
работел експресионистички 
со елементи на кубизам, за 
подоцна да почне да слика 
топли и интимни ентериери и 
лирски пејзажи од Далмација, 
Хрватското приморје и 
околината на Загреб.
1. Босанско огниште,  
 пред 1940 година
ком.тех. картон, 68,5х92,5  
сигн. д. д.: Mujadzic
инв. бр. 397
2.  Ковачи, пред 1940  
 година
масло на платно, 40х51
сигн. г. д.: Mujadzić
инв. бр. 203

АНДРЕЕВИЌ, Ѓорѓе – Кун 
(Вроцлав  (Полска), 1904 – 
Белград, 1964)
Студирал сликарство на 
Академијата за ликовни 
уметности во Белград. 
Школувањето го продолжил 
во Италија и Франција. Бил 
член на групата „Облик” и е 
еден од oсновачите на групата 
„Живот”. Неговиот творечки 
опус се дели во три фази. 
Во првата фаза работел под 
влијание на  современата 
европска уметност, во втората 
фаза сликал социјални мотиви, 
додека пак, во третата фаза 
работел главно пејзажи и 
мртрви природи.
1. Мртва природа,   
 1930-31
масло на шпер, 52x45
б.с.
инв. бр. 148

ХУТЕР Антон 
(Црквеница, 1905 – Белград, 
1961)
Завршил уметничко училиште 
во Белград. Потоа продолжил 
во Париз во школата на 
сликарот Андре Лот. Бил 
професор на Академијата 
за применета уметност во 
Белград, како и член на 
групата „Облик”. Работел 
пејзажи, портрети, мртви 
природи, во почетокот во 
експресионистички стил, 
а подоцна во реалистички 
стил, за на крај своите дела 
да ги работи во стил на  
импресионизмот.
1. Разурнат прозор,   
 1946 година
масло на шпер, 33х46
сигн. д. л.: 1936 г. Прозор А 
Хутер
инв. бр. 92

СВЕЧЊАК  ВИЛИМ 
(Загреб, 1906 – Загреб, 1993)
Завршил Академија за 
ликовни уметности во Загреб. 
Студискиот престој му бил 
во Париз. Работел како 
директор на Галеријата за 
ликовни уметности во Риека. 
На почетокот од своето 
творештво сликал дела со 
социјална содржина (мотиви 
од предградието и селскиот 
живот). Посебно место во 
неговото сликарство заземаат 
ентериерите, актовите  и 
портретите со силна 
психолошка опсервација.
1. Мотив од Скопје,   
 околу 1954 година
масло на платно, 65x50
сигн. г. л.: Svecnjak
Инв. бр. 454

СЕДЕЈ Максим 
(Доброчево, 1909 – Љубљана, 
1974)
Студирал сликарство на 
Академијата за ликовни 
уметности во Загреб. Во 1940 
и 1954 година неговите дела 
биле изложени на биеналето 
во Венеција. На почетокот 
неговото творештво било 
блиско до колористичкиот 
реализам. Идејно бил 
приврзан  со загрепската 
група „Земја”. Главна тема 
на неговото сликарство  е 
фигурата и  фугуративната 
композиција најчесто во 
ентериер, на балкон или во 
природа.
1. Портрет на мојата  
 жена, 1939 година
масло на платно, 74x90
сигн. г. л.: Sedej 39
инв. бр. 211

ПОПОВИЌ Ѓорѓе (
Белград, 1909 – Белград, 1962)
Завршил Правен факултет. 
Сликарство учел во 
уметничкото школо во Белград 
и во ателјето на сликарот 
Јован Бјелиќ. Работел во духот 
на академскиот реализам. 
Најчесто сликал портрети 
и мртва природа, посебно 
обраќајќи внимание на 
колористичката анализа на 
деталите. Најмногу е познат по 
акварелот, каде се приближува 
до експресионистичкиот 
начин на сликање. Изложувал 
со групите „Лада”, „Облик” 
и „Салонот на независните”. 
Активно се занимавал со 
ликовна критика.
1. Трендафили (рози),  
 околу 1934 година
масло на платно, 27х20
б.с.
инв. бр. 209
2. Улица мајке   
 Јевросиме – Белград,  
 1956 година
 масло на платно, 74х92,5
 б.с.
 инв. бр. 496

БАЧЕ Франо 
(Покоштане, 1911 – Загреб, 
1993)
Во 1934 година завршил 
Академија за ликовни 
уметности во Загреб. 
Бил извонреден педагог, 
организатор и активен член 
на Друштвото на ликовни 
уметници на Хрватска. Работел 
како професор на Академијата 
за ликовни уметности во 
Загреб, на отсекот за графика. 
Работел слики, фрески, 
графики,  илустрации, опрема 

за книги, дизајн на стакло 
и обработка на скапоцени 
метали. 
1. Фигура (Портрет на  
 пионер), 1937 година
масло на картон, 31,5x40
сигн. д. д.: Баćе 37, позади:  
мали Македонац (937)
инв. бр. 175

БАРУХ Бора 
(Белград, 1911 – Јајинци кај 
Белград, 1942)
Завршил Правен факултет 
во Белград и паралелно 
ја посетувал сликарската 
школа на Јован Бјелиќ. 
Извесно време претстојувал 
во Париз каде освен со 
сликање се занимавал и со 
револуционерни активности, 
поради што бил протеран 
од Париз. Бил однесен во 
логор во Бањица, а подоцна 
бил стрелан во Јајинци. Од 
овој период постојат дела со 
мотиви од војната и социјални 
мотиви  со песимистичко 
расположение, како и темна 
палета. Работел пејзажи, мртва 
природа и портрети. 
1. Пејзаж, 1937 година
масло на шпер, 32х41
сигн. д. д.:  Baruh Bora 37
инв. бр. 368

СПАЦЕЛ Лојзе 
(Трст, 1907 – Трст, 2000)
Студирал сликарство во 
Венеција  и Рим. Во 1936 
година заминал за Монца 
каде исто така студирал 
сликарство. 
1. Византиска   
 катедрала, 1959   
 година
мозаик, 40х52
сигн. д. д.: Spacal 59
инв. бр. 623

ЛУБАРДА Петар 
(Љуботињ, 1907 – Белград, 
1974)
Еден од најголемите српски 
сликари на дваесеттиот век. 
Студиите  по сликарство ги 
започнал во Белград, потоа 
продолжил  на Академијата 
за убави уметности во Париз. 
Бил член на Друштвото на 
српски уметници  „Лада”, 
а во 1945 година  станал 
професор на Ликовната 
акдемија во Белград. Во 
предвоениот период сликал 
пејзажи и мотиви од Црна 
Гора, Дубровник и Париз, 
мртва природа и фигурални 
композиции. Делата настанати 
во овој период се со темна 
гама, пригушен и топол 
тоналитет. Во втората фаза 
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сликал дела со поизразена 
светлина, поизразени сенки 
и поголема драматичност. 
Во третата фаза користел 
чиста боја како главен акцент 
на неговото творештво 
кое подоцна еволуирало 
во експресионистичка 
апстракција.
1. Мотив од Скадарско  
 езеро, околу 1950  
 година
пастел, хартијa, 42x58
сигн. д. д.:  Лубарда
инв. бр. 343

ЛУКИЌ Светолик – Свето 
(Белград, 1908 – 1980)
Уметничко школо завршил 
во Белград, додека пак 
сликарство студирал на  
Академијата за ликовни 
уметности во Париз. Работел 
како професор на Вишата 
педагошка  школа  во Белград. 
Сликал ентериери, пејзажи и  
мртва природа со префинето 
чувство за цртеж и колорит.
1. Стара Лока, околу  
 1940 година
масло на платно, 59x44
сигн. д. д.:  нечитка
инв. бр. 147

МИЛОСАВЉЕВИЌ Предраг 
(Лужице, 1908 – Белград, 1987)
Студирал Правен факултет 
во Белград. Паралелно учел 
и сликарство во приватната 
школа на сликарот Јован 
Бјелиќ. Престојувал во 
Париз, Лондон и Мадрид. 
Сликал мотиви од Дубровник 
и Париз, женски фигури, 
катедрали, стари куќи и др. На 
почетокот неговото сликарство 
се карактеризирало со 
аналитичен пристап, флуидна 
композиција со кратки и 
топли тонови и широк потез. 
Подоцна работел дела 
исполнети со лиричност и 
ведрина.
1. Марина, 1960 година
масло на платно, 89x116,5
сигн. д. л.: Pedja 960
инв. бр. 550

ПАЛУШКА Мартин 
(Ковачица, 1913 – 1984)
Најчесто сликал портрети 
на Словаците од Ковачица 
и композиции поврзани 
со нивниот живот и 
обичаи. Сликал со јаки 
бои карактеристични за 
словачкиот фолклор и 
рамничарските предели.
1. Појадок во поле,   
 1961 година
масло на платно, 45,5x68,5
сигн. д. л.: PALUŠKA M. 1961
инв. бр. 685

ДОКИЌ Дана 
(Сремски Карловци, 1913 – 
Белград, 1978)
Завршила Ликовна академија 
во Белград во 1938 година. 
Најчести мотиви во нејзиното 
сликарство се  мртвата 
природа и пејзажите со 
нагласено чувство за  боја и 
поетска атмосфера. 
1. Пејзаж, околу 1961  
 година
масло на лесонит, 55х66
сигн. г. д.: Д. Докиħ
инв. бр. 583

ПОЧУЧА  Мирко 
(Госпиќ, 1915 – 1988)
Завршил Ликовна академија 
во Загреб во класите на 
професорите Марино 
Тартаља и Крсто Хегедушиќ. 
На почетокот на Втората 
светска војна се преселил 
во Белград и останал таму 
да живее. Целосно посветен 
на своето творештво, во 
почетокот сликал градски 
мотиви и пејзажи во духот 
на импресионизмот, а потоа 
сликал мртва природа и 
портрети со посмирен колорит 
и интимни лирски доживувања 
со асоцијација на музика.
1. Портрет на студентка  
 (Бланка Бужан), 1946  
 година
маслo на платно, 25x20
сигн. г. л.: Poćuća
инв. бр. 182
2. Портрет на жена (г-ца  
 Хутер) 1948 година
масло на платно, 51x42,2
сигн. г. д.:  Poćuća 48
инв. бр. 372

ПРИЦА Златко 
(Печух, 1916 – Риека, 2003)
Студирал сликарство 
во Загреб во класата на 
професорите Омер Мујаџиќ, 
Крсто Хегедушиќ и Љубо 
Бабиќ. Бил учесник во Втората 
светска војна. Потоа работел 
како професор на Академијата 
за ликовна уметност во Загреб. 
Карактеристики  на неговото 
творештво се: тематската 
постојаност, колоритот со 
спечифична гама на бои и 
нагласениот графицизам. 
1. Мотив од Загреб,   
 1950 година
масло на платно, 44,7x60,5
сигн. д. д.: Prica 50
инв. бр. 398
2. Девојка, 1953-54   
 година
масло на платно, 81х65
сигн. д. д.: Prica
инв. бр. 476

БОГОЈЕВИЌ, Славољуб  
(Ниш, 1922 – Београд, 1978)
Завршил Академија за ликовни 
уметности во Белград. Сликал  
пејзажи, портрети, мртва 
природа и митолошки сцени. 
Неговото сликарство се 
карактеризира со симболичка 
асоцијативна визија со лирска 
апстракција и надреализам, 
енформел  и геометриски 
стилизирани облици.

1. Шиптар (Албанец),  
 околу 1953 година
масло на платно, 63,5x47
сигн. д. д.:  Слободан Богојевиć
инв. бр. 395

МИШЕВИЌ Раденко 
(Рогатица, 1920 – Белград, 
1995)
Учел сликарство во Белград, 
во класата на професорот 
Мило Милунивиќ. Се школувал 
и во ателјето на Андре Лот 
во Париз. Работел како 
професор на Академијата за 
ликовна уметност во Белград и 
Сараево. Исто така е основач 
на школата за дизајн во 
Белград. Сликал портрети, 
фигурални композиции и 
пејзажи кои се работени  
реалистично и со извесни 
апстрактни тенденции.
1. Албанско момче,   
 1958 година
масло на платно, 80x70
б.с.
инв. бр. 1274

МУРТИЌ Едо 
(Велика Писаница, 1921 – 
Загреб, 2005)
Стуидирал во Загреб на 
Академијата за ликовни 
уметности во класата на 
професорот Крсто Хегедушиќ. 
Се занимавал со графика, 
ѕидно сликарство, графички 
дизајн, сценографија и 
илустрација на книги и 
таписери. Бил еден од 
основачите на групата „Март”. 
Во 1940 година се запишал 
на Академијата за ликовни 
уметности во Белград во 
класата на Петар Добровиќ. 
По една година повторно 
се вратил во Загреб и таму 
ги продолжил студиите. 
Сликал морски мотиви со 
силен и свеж колорит и со 
поетско – експресионистичка 
интерпретација.
1. Мотив од приморје,  
 1947 година
масло на платно,  61x70
сигн. д. д.: Е. Муртиć 47
инв. бр. 174

ПРОТИЌ Миодраг 
(Врњачка Бања, 1922 – 
Белград, 2014)
Дипломирал на Правниот 
факултет во Белград во 1950 
година. Учел сликарство 
во приватните школи на 
сликарите Младен Јосиќ, 
Јован Бјелиќ и Зора Петровиќ. 
Престојувал  во Париз, 
Италија и САД. Тој бил еден  
од најголемите промотори, 
интерпретатори и актери 
на модернистичката и 
прогресивистичка концепција 
на уметноста во Србија. За 
него апстрактното сликарство 
било синоним за сликарска 
слобода. Тој до крајот на 
својот живот му останал верен 
на ваквиот став.
1. Композиција, 1961  
 година
масло на платно, 88,5x115,5
сигн. д. д.: М. Б. Протиħ 61
инв. бр. 626
2. Композиција, 1964  
 година
масло на платно, 200x100
сигн. д. д.: M. B. Protic  64/VI
инв. бр. 729

СТАНИЌ Воислав 
(Подгорица, 1924 )
Дипломирал  на Академијата 
за ликовни уметности во 
Белград на отсекот скулптура, 
потоа се преселил во Херцег 
Нови. Се определил за 
сликарство бидејќи на тој 
начин успевал подобро да го 
изрази својот медитерански 
мирољубив дух и интерес 
за луѓето. Неговите слики 
претставуваат драми 
исполнети со приказни од 
секојдневниот живот. Темите 
од кафулињата, морето или 
домот, често се збир од 
надреални детали или пак се 
дефинираат како имагинарна 
врска меѓу ликовите и 
предметите.
1. Бифе Обала, 1959  
 година
масло на платно, 58,5x73
сигн. д. д.: В. Станиħ. 1959
инв. бр. 573

СОКОЛИЌ Весна 
(Загреб, 1924)
Студирала сликарство на 
Академијата за ликовни 
уметности во Загреб во 
класата на професорите Омер 
Мујаџиќ, Крсто Хегедушиќ, 
Љубо Бабиќ и Марино 
Тартаља. Во периодот од 1954 
до 1955 година заминала на 
студиски престој во Париз 
каде што ја имала својата прва 
самостојна изложба. Сликала 
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пејзажи од Горски Котор, 
Истра и нејзиното родно 
Врапче во близина на Загреб,  
како и мотиви од морето и 
париски мотиви. Во 1990 
година повторно заминала за 
Париз каде што создала нов 
циклус слики со мотиви од 
париските цвеќари и  цветните 
плоштади. На почетокот 
творела во светла палета, 
а подоцна со чиста боја и 
експресионистичка форма.
1. Во градината, 1950  
 година
масло на платно,  84,5x64
сигн. д. д.: V.Sokolić 950
инв. бр. 406

СЛАНА Франце  
(Бодиславци, 1926)  
Завршил Академија за ликовни 
уметности во Љубљана 
во 1949 година. Покрај 
маслена техника работел 
и темпера, гваш, акварел, 
цртеж, таписерија и керамика. 
Суптилната експресивност е 
карактеристика на неговото 
сликарство.
1. Композиција, 1960-61  
 година
масло на платно, 88x120,5
сигн. д. д.: F. SLANA
инв. бр. 627

ВЕРЊАНСКИ Јан 
(Ковачица, 1928 – 1985) 
Со сликарство започнал да 
се занимава од 1950 година. 
Негови најчести теми се  
мотиви од Словачка, коњи, 
волови, традиционални обичаи 
и др.
1. Детски сватови, 1967  
 година
масло на платно, 46x65,5
сигн. д. д.: VENARSKI JAN.  g 
1967
инв. бр. 686

БЕРНИК Јанез 
(Гунцље кај Љубљана, 1933 – 
Преболд, 2016) 
Студирал сликарство на 
Ликовната академија во 
Љубљана, а потоа две 
години специјализирал 
графика во класата на 
професорите Божидар Јакац 
и Рико Дебењак. Во 1959 
година добил стипендија од 
француската влада и заминал 
за Париз. Работел како 
професор на Академијата за 
ликовна уметност во Љубљана. 
Работел слики, скулптури, 
графики, таписерии, 

илустрација на книги и др. Во 
почетокот бил под влијание 
на енформелот, а подоцна 
изнаоѓал сопствени решенија 
во рамките на структуризмот, 
новата фигурација и новото 
апстрактно сликарство.
1. Склад, 1958 година
масло на платно, 64,5х197
сигн. г. л.: Bernik 58
инв. бр. 625
2. Запис, 1964
масло на платно, 110х140
средина:  Bernik  …
инв. бр. 738

СТАНКОВИЌ Милиќ 
(Белотиќ, 1934 – Белград, 
2000) 
Запишал студии по 
архитектура во Белград, а 
потоа и Академија за ликовни 
уметности. Живеел и работел 
во Белград, Париз и Брисел. 
Во творештвото се водел по 
примерите на сликарите: Бош, 
Бројгел, Дали и Генералиќ. 
Неговото сликарство е збир на 
фигуративен надреализам  и 
наивна уметност.
1. Крајпатни камења,  
 1960 година
масло на платно, 60x70
сигн. д. д.: Србија и Босна 
Јануар 1962  Милиќ од 
Мачве…, 
pozadi: Kraj putаchi 1961
инв. бр. 712

ЈОРДАН Василије 
(Загреб, 1934)
Најпрво учел сликарство 
во Школата за применета 
уметност во Загреб, а потоа 
и на Академијата за ликовни 
уметности. Дипломирал во 
1958 година во класата на 
професорот Љубо Бабиќ. 
Од 1978 година предавал 
сликарство на истата 
акдемија. Претставник е 
на поетската фантастика 
и магичниот реализам во 
хрватското сликарство. 
Сликал тематски циклуси со 
романтичарска сценографија 
и со симболично-надреални 
прикази.
1. Апокалиптички мотив  
 IV, 1960 година
масло на шпер, 60x82
сигн. г. л.: DANA 29  
NOVEMBRA 1960, д. л. 
APOKALIPTIČNI MOTIV  IV
инв. бр. 733

СКУЛПТУРА

РОСАНДИЌ  Тома 
(Сплит, 1878 – Сплит, 1958)
Се школувал во Виена, 
во ателјето на Иван 
Мештровиќ. Потоа заминал 
за Белград каде што 
работел како професор 
во Уметничката школа, а 
подоцна и како професор 
и ректор на Ликовната 
академија. Неговиот опус 
опфаќа   портрети, бисти, 
монументални скулптури и 
јавни и надгробни споменици. 
Во раниот период се колебал 
меѓу сецесионистичко – 
симболичните форми и 
академскиот реализам. Во 
некои дела од овој период се 
препознава  монументализмот 
на Мештровиќ и 
експресионизмот на W. 
Lehmbruck. По 1925 година 
веќе започнал да го создава 
сопствениот израз. При 
обликувањето на мускулестите  
човечки тела, користел силни 
моделирани обли форми, 
додека кај портретите - 
нежна фигура и префинето 
психолошко нијансиање.
1. Жед, околу 1929/30  
 година
дрво, 167х25х51
инв. бр. 215

ДЕШКОВИЌ Бранислав
(Пучишка, 1883 – Загреб, 1939)
Се школувал во Венеција, 
Виена и Париз. Од 1921 
година живеел во Сплит. 
Бил познат како страстен 
ловец, што влијаело и врз 
неговата работа. Тој е 
највпечатлив анималист 
во хрватското вајарство. 
Изработувал скулптури на 
животни, најмногу на ловџиски 
кучиња во различни позиции. 
Од материјалите најмногу 
користел камен, глина и 
бронза. Се смета за прв 
импресионист во хрватската 
скулптура.
1. Пес во потрага, околу  
 1910 година
бронза, 22,5х42х18 
инв. бр. 235

МЕШТРОВИЌ Иван 
(Врпоље, 1883 – South Beend, 
Indiana, SAD,1962)
Бил најистакнатиот  вајар 
на хрватската модерна 
скулптура и водечка личност 
на уметничкиот живот во 

Загреб каде што се оформил 
под влијание на сецесијата. 
Студирал Ликовна академија 
во Виена. Од 1908 година, 
работел  во Париз  каде што 
го изработил најголемиот 
дел од грандиозната 
скулптура позната под името 
„Видовденски храм“. Патувал 
низ Европа каде се запознавал 
со делата на античките и 
ренесансните мајстори, 
особено  на Микеланџело 
и фанцускиот вајар Роден.  
Изработил голем број релјефи 
во камен, актови, портрети и 
монументални скулптури во 
Сплит, Загреб, Белград, Нови 
Сад, Чикаго ... По Втората 
светска  војна се преселил во 
САД.
1. Глава на жена   
 (Портрет на Ада   
 Павиќ),  1931-32   
 година
бронза 55х28х20 
инв. бр. 231
2.    Женска биста, 1931  
 година
бронза, 60х17х28
инв. бр. 232

ПАЛАВИЧИНИ Петар 
(Корчула, 1887 – Дубровник, 
1958)
Студирал вајарство на 
Ликовната академија во 
Прага. Во 1921 година се 
вратил во Белград каде што 
работел како професор во 
Уметничката школа. Во раната 
фаза бил под влијание на 
националниот романтизам 
на Иван Мештровиќ. Околу 
1922 година го создал својот 
препознатлив стил со кој се 
вбројува меѓу најоригиналните 
и најмодерните југословенски 
скулптори  меѓу двете светски 
војни, кој самиот го нарекол 
„спиритуализиран кубизам”. 
Негова главна стилска одлика 
била упростената форма. 
1. Девојка која седи,  
 1948 година
мермер, 46х28х26
инв. бр. 217

ТУРКАЉ Јосип 
(Раковица, 1924 – Кливленд, 
2007)
Се школувал на Ликовната 
Академија во Загреб, а 
подоцна и на Уметничката 
академија во Рим. Изработил 
голем број скулптури во 
камен меѓу кои најголем број 
се  актови и портрети,  но 
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и голем број монументални 
скулптури во САД и Хрватска. 
Познат е неговиот мотив мајка 
со дете којшто секако го 
наседил од неговиот учител 
Иван Мештровиќ. Неговите 
женски фигури  се едноставно 
моделирани со обли форми и 
полни со топлина.
1. Мојсие, пред 1941  
 година
бронза, 54х22х16 
инв. бр. 233

КРШИНИЌ Франо 
(Лумбарда, 1897 – Загреб, 
1982)
Студирал вајарство на 
Ликовната академија во 
Прага. Од 1924 година 
работел како професор 
на Академијата за ликовни 
уметности во Загреб. Неговата 
појава го означува крајот на 
традицијата на академскиот 
реализам, сецесијата и 
националната романтика, 
чиј главен претставник бил 
токму Мештровиќ. Работел 
во бронза, камен, теракота и 
мермер. Моделирал скулптури, 
чија форма и движења се 
поврзани во една хармонична 
целина, а најуспешен е во 
претставувањето на лирските 
женски актови и фигуралните 
композиции.
1. Женски акт, 1931-34 
 година
бронза, 40x41x16
инв. бр. 393

МИХАНОВИЌ Франгеш, Роберт 
(Сремска Митровица, 1872 - 
Загреб, 1940 година
Се школувал на Академијата 
за ликовна уметност во Загреб. 
Извесен период престојувал 
во Париз каде се дружел со 
Роден и Рос. Работел како 
професор по вајарство на 
Ликовната академија во 
Загреб. Исто така бил и член 
на „ЈАЗУ“ и Академијата за 
наука и уметност во Прага.
1. Гуслар, пред 1940  
 година
бронза, 37х12х13  
инв. бр. 196

СТОЈАНОВИЌ Сретен
(Приедор, 1898 – Белград, 
1960)
Се школувал во Виена и Париз. 
Работел како професор 
на Уметничката школа во  
Белград.
1. Портрет на ќерката  
 на уметникот, околу  
 1946 година
мрмер,  43х42,5х25
инв. бр. 96

1. Босанка, околу 1948  
 година
бронза, 49х27,5х 21 
инв. бр. 227 

СТИЈОВИЌ Ристо 
(Подгорица, 1894 – Белград, 
1974)
Познат српски вајар, автор 
на бројни скулптури од 
мал формат, но и на јавни, 
монументални споменични 
скулптури. Од 1912 година 
живеел во Белград  каде се  
запишал на Српската школа 
за сликање.  Во 1916 година 
заминал на школување во 
Марсеј, а потоа во Париз. 
Во 1928 година се вратил 
во Белград и работел како 
професор во гимназија.
1. Глава на Црногорец,  
 пред 1948 година
бронза, 38,5х19,5х19,5 
инв. бр. 292
2. Акт, околу 1955
дрво, 159х28х29 
инв. бр. 487

АВГУСТИНЧИЌ Антун 
(Клајнец, 1900 -  Загреб, 1979)
Се школувал на Високата 
школа за уметност во Загреб. 
По завршувањето заминал 
за Париз каде го продолжил 
школувањето на Школата 
за применета уметност и 
на Академијата за убави 
уметности. Од 1946 година 
живеел и работел во Загреб 
каде работел како професор 
на Академијата за ликовни 
уметности. Августинчиќ 
релативно брзо се ослободил 
од акдемизмот и натурализмот 
и почнал да работи 
послободно, формирајќи свој 
сопствен стил.
1. Ранет партизан,   
 околу 1950 година
бронза, 46x55x46 
инв. бр. 160

КАЛИН Борис 
(Сокалин, 1905 – Љубљана, 
1975)
Завршил Академија за ликовни 
уметности во Загреб во 
1929 година во класата на 
професорите Франо Кршиниќ 
и Иван Мештровиќ. Од 1945 
година е редовен професор 
на Академијата за ликовни 
уметности во Љубљана 
и член на Словенечката 
академија за наука и 
уметност. Најчесто работел во 
мермер и тоа главно теми од 
мајчинството, како и женски 
актови со лирски израз и 
карактеристична мекост на 
формата. Во портретите 

очигледен е психолошкиот 
реализам и стилската чистота 
на изразот.
1. Портрет на сликарот  
 Пенгов, 1938 година
бронза, 43х22х25 
инв. бр. 265

БОДНАРОВ Стеван 
(Госпоџинци, 1905 – Белград, 
1993)
Се запишал на Уметничката 
школа во Белград. Учел 
вајарство кај вајарот Петар 
Палавичини, а подоцна учел 
сликарство кај сликарот 
Михаил Миловановиќ. Од 
1934 година во два наврати 
престојувал и работел 
во Париз.  Го застапувал 
реалистичниот стил и во 
вајарството и во сликарството. 
Во последните години 
од својот живот работел 
минијатура во која внел 
извесна динамика.
1. Портрет на Цуца   
 Сокиќ, околу 1948  
 година
бронза, 48х24х28
инв. бр. 225

ПЕРИЌ Павао 
(Ерцеговци, 1907 – Загреб, 
1978)
Во 1927 година дипломирал 
на Академијата за ликовни 
уметности во Загреб. Работел 
во дрво и камен, но најчесто 
изработувал скулптури во мал 
формат, претежно во печена 
глина. Работел  фигури на 
жени од Далматинска Загора 
и фигурални композици со 
нагласени индивидуални црти 
на лицето. Автор е на голем 
број  меморијални споменици.
1. Максим Горки, пред  
 1948 година
бронза, 64х44х34
инв. бр. 248

ЛОЗИЦА Иво 
(Лумбарда (Корчула), 1910 – 
Лумбарда (Корчула), 1943)
На шеснаесет години е примен 
на Ликовната академија 
во Загреб во класата на 
професорот Иван Мештровиќ. 
Работел во камен, бронза, 
мермер, дрво и теракота. 
Најдобрите дела ги работел 
во камен, со посебно чувство 
за хармонија и убавината 
на формата. Работел 
експресивни ликови на 
работници, рибари и актови 
со нагласена волуминозност и 
чисти форми. Бил професор 
на Академијата за ликовна 
уметност во Загреб.

1. Носач на песок, 1942  
 година
бронза, 54х22х22
инв. бр. 132
КАЛИН Зденко 
(Сокалин, 1911 – Љубљана, 
1990)
Завршил Академија за ликовни 
уметности во Загреб во 1934 
година. Во 1948 година станал 
професор на Академијата 
за ликовни уметности во 
Љубљана. Работел во камен 
и бронза, главно портрети, 
актови и теми од детството. 
На почетокот творел во 
импресионистички стил, под 
влијание на Роден, за подоцна 
да премине во тенденција на 
чист и статички волумен со 
симболично изразување.
1. Мојот татко, 1937  
 година
бронза, 42х30х20
инв. бр. 269

АНГЕЛИ РАДОВАНИ  Коста 
(Лондон, 1916 – Загреб, 2002)
Студирал вајарство и графика 
во Милано и Загреб. Бил 
професор на академијата за 
применета уметност во Загреб 
и на факултетот за Ликовна 
уметност во Сараево. Речиси 
целото свое творештво му го 
посветил на човечкото тело 
така што најголемиот дел од 
неговиот опус го чинат актови 
и портрети.
1. Портрет на Добрица  
 Цесариќ, 1950-1954  
 година
бронза, 40х20х26 
инв. бр. 477

ФИЛИПОВИЌ Бранко 
(Цетиње, 1924 – Белград, 1997)
Во 1946 година се запишал на 
Уметничка школа во Цетиње, 
во класата на професорот 
Петар Лубарда. По доаѓањето 
во Белград се запишал на 
Академијата за ликовни 
уметности. Одреден период 
претстојувал во Рим каде што 
ја посетил и „Accademia di 
Belle Arti“.
1. Работник, 1947   
 година
бронза, 33х27х20 
инв. бр. 229     
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UNKNOWN AUTHOR
1. Portrait of a Woman,  
 beginning of XIX   
 century
oil on canvas, 55х41
no signature
inv. no. 362

DZURKOVICH Pavel 
(Baia, Hungary, 1772 – Odessa, 
1830)
A Serbian painter, portraitist 
and iconographer who was 
most prominent in the 
painting of Serbian churches, 
monasteries and portraits of a 
number of celebrities from the 
Serbian history. It is assumed 
that he studied painting in 
Vienna and Venice. Together 
with Arsenie Teodorovich, he is 
the first representative of the 
civil painting in these regions 
in the time of the classicism. 
In his work, he moved from the 
Baroque monumentality to the 
Biedermeier idealism. Although 
he worked hard for the needs of 
the church and painted several 
hundreds of icons, he acquired 
the greatest fame by painting 
portraits of the Serbian civil 
society from the first decades 
of the XIX century.
1. Portrait of the   
 Bishop    
Stratimirovich, 1852
oil on canvas, 72,5x58
back: D.A. 1852
inv. no. 356

DANIEL Konstantin 
(Lugosch, Romania, 1798 – 
Veliki Bechkerek, 1873)
He studied painting in 
Timisoara in the atelier of 
Arsen Teodorovich and later 
continued his education 
in Vienna and Munich. He 
is a representative of the 
Biedermeier variant of the 
classicism in Serbia in the XIX 
century. He painted icons, but 
his highest achievements were 
his portraits. The numerous 
representations of the middle 
class, the precise details and 
the meticulous drawing depict 
the spirit of the time in which 
they were created. His works 
are regarded as the greatest 
achievements in Serbian 
painting in the middle of the 
XIX century.
1. Male portrait with  
 white gloves, around,  
 1820
oil on canvas, 71x58
no signature

inv. no. 355
back: Printih Konstantin Daniel-
Banat Kamilos anno 1872
inv. no. 481
2. Portrait of Pero   
 Stojanovich, 1872 
oil on canvas, 66x53 cm.
back: Printih Konstantin Daniel-
Banat Kamilos anno 1872
inv. no. 481

3.  Portrait of Marija 
 (wife of Pero   
 Stojanovich), 1872
oil on canvas, 66,3x53,3
back: Printih Konstantin Daniel-
Banat Kamilos anno 1872
inv. no. 482

UNKNOWN AUTHOR 
(formerly attributed to 
Konstantin Daniel)
1.  Female portrait in  
 lace, around 1820
oil on canvas, 64x50,5
no signature
inv. no. 354

ISAJLOVICH Jovan 
(Dalj, 1803 – Stapar Bachka, 
1885)
He studied painting at the 
Academy of Fine Arts in 
Vienna. He stayed in France, 
Italy, Greece, Dalmatia and 
Montenegro and returned to 
Serbia in 1839. He painted 
icons, frescoes and portraits. 
He is one of the founders of 
the Serbian lithography. His 
portraits carry the stylistic 
markings of the Biedermeier, 
and his church painting bears 
the markings of the Nazarene 
painting, which is certainly 
influenced by his education in 
Vienna. During a certain period, 
he painted compositions with a 
thematic turn to romanticism.
1. Stevan Dechanski,  
 mid XIX century
oil on canvas, 79,5x57,5
no signature
inv. no. 358

ALEKSICH Nikola 
(Stari Bechej, 1808 – Arad, 
1873)
He was one of the most 
valued and prominent Serbian 
painters in the nineteenth 
century. He studied painting 
in Novi Sad with the painter 
Arsenie Teodorovich, and 
later continued his education 
in Vienna at the Academy of 
Arts. He painted icons and 
portraits on order. These are 
mainly group, family portraits 
and portraits of children, which 
in the Serbian painting in the 
XIX century represent a unique 

genre. His painting as a whole is 
based on the style of classicism, 
Biedermeier and the Nazarene 
painting.
1. Girl with a Flower,  
 1856 
oil on canvas, 84x58 
no signature
inv. no. 365
UNKNOWN AUTHOR 
(formerly attributed to Aleksich 
Nikola)
1. Male Portrait, XIX  
 century
oil on canvas, 63x46
no signature
inv. no. 347

AVRAMOVICH Dimitrie 
(St. Ivan Shajkashki, Bachka, 
1815 – Novi Sad, 1855)
A respected and valued 
painter, writer, translator and 
first Serbian cartoonist who 
had a great influence on the 
development of the Serbian 
culture and art. He studied 
painting at the Academy of 
Fine Arts in Vienna. He is 
considered to be the founder of 
the romanticism in Serbia and 
one of the best representatives 
of the Nazarene style in church 
painting. He painted icons 
and, according to his stylistic 
determination, he belongs to 
neoclassicism. His compositions 
are characterized by strict 
drawing, careful modelling and 
restrained colouring.
1. Portrait of the   
 Bishop Stratimirovich,  
 1845-50
oil on canvas, 71x54,5
no signature
inv. no. 357
SIMICH Pavle 
(Novi Sad, 1818 – Novi Sad, 
1876)
He studied painting in the 
workshop of Alojza Kastanje in 
Novi Sad and later continued 
his education at the Academy 
of Fine Arts in Vienna. After 
finishing his studies he returned 
to Novi Sad. He painted a 
number of portraits, religious 
and historical compositions.
He is the best representative 
of the Nazarene painting 
in Serbia, and the most 
consistent works of his was in 
the Kuvezhdin monastery. On 
the other hand, his historical 
compositions bear the stylistic 
features of classicism and 
romanticism.
1. Virgin Mary with   
 Christ, around 1860
oil on canvas, 43x31
sign. b. r.:  П.С. 186...
inv. no. 394

RADONICH Novak 
(Mol, 1826 – 1890, Sremska 
Kamenica)
He first studied painting in the 
workshop of the icon painter 
Petar Pilich from Senta, and 
later enrolled at the Academy 
of Fine Arts in Vienna. Even 
during his studies he painted 
portraits of prominent Serbs. In 
1857 he moved to Novi Sad. He 
painted a number of religious 
and historical compositions, 
portraits and self-portraits. 
His historical compositions are 
close to the poetic romanticism 
and in his portraits he remains 
a representative of the 
Biedermeier.
1. Male portrait, 1859
oil on canvas, 39x31,5
back: Н.Р. 1859
inv. no. 488

TODOROVICH Stevan 
(Novi Sad, 1832 – Belgrade, 
1926)
He studied painting in Vienna 
and Munich. The beginnings of 
his artistic work are tied with 
a romantic national idea, and 
later he works in the spirit of 
the academic realism. Thanks 
to his long life, his responsibility 
and persistence, he left a rather 
large number of painting works. 
He painted icons, historical 
compositions, portraits and 
landscapes. Todorovich belongs 
to the generation of Serbian 
artists who in the second 
half of the XIX century made 
a contribution for Belgrade 
to be raised to the level of a 
European city. 
1. Head of an Old Man,  
 XIX century
oil on canvas, 53,5x44
no signature
inv. no. 346

BUKOVAC Vlaho 
(Cavtat, 1855 – Prague 1922)
He is the most significant 
Croatian painter during the 
period of the transition from 
the19th to the 20th century, a 
representative of the academic 
realism with elements from 
the plein air painting and the 
symbolism. He studied in Paris 
and stayed in the USA and 
England as well. During his Paris 
phase (1877-93) he painted 
themes from the Montenegrin 
life, nude art pieces and 
portraits. During this period, 
he painted a number of 
compositions influenced by 
the currents of Impressionism. 
In 1893 he returned to Zagreb 
where he taught at the 
Academy of Arts, and in 1903 
he moved to Prague where 
he taught at the Academy of 
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Fine Arts and where he started 
painting works in the poetical 
style. He painted a number 
of nude art pieces, portraits, 
interior figures and works in the 
plein art painting style with rich 
colouring.
1. Portrait of Madame  
 Elie, 1887
oil on canvas, 96x125
sign. b. l: Vlaho Bukovac Pariz 
1887
inv. no. 483
2. The Violin Player,   
 around 1890 
oil on canvas, 54x42
no signature
inv. no. 221
3. Mother and Child,  
 1894
oil on canvas, 96х152
sign. b. l.: Часак радости 
је, теби, мени и њему  био у 
Загребу, Влахо Буковац,
1894
inv. no. 152

PREDICH Urosh 
(Orlovat (Banat), 1857 – 
Belgrade, 1953)
He studied painting at the 
Academy of Fine Arts in 
Vienna, and spent his entire 
life traveling between Vienna, 
Belgrade and his hometown, 
Orlovat. He is the first painter 
in this region whose paintings 
were in a truly realistic genre. 
His painting works mainly 
include portraits, icons and 
compositions with historical 
themes. He rarely painted 
landscapes and painted only 
one nude art piece. During his 
long, creative life he remained 
faithful to the rules of the old 
masters, by placing a major 
emphasis on the drawing and 
the clarity of the compositions. 
He was one of the founders 
of the group “Lada” and the 
Association of Fine Artists of 
Serbia and a member of the 
Serbian Academy of Sciences 
and Arts.
1. Triptych Tsar Stefan  
 Dechanski,   
 Metropolitan Maxim  
 and Prince   
 Lazar, 1891
oil on canvas, 3x(21x11)
sign:  b.r.: У.П. 91;  b.l.: У. П. 91;  
b.l.:У. П. 91
inv. no. 458
2. Portrait, 1910-20
oil on plywood, 26х21,5
no signature
inv. no. 369
3. Portrait of Milica   
 Beshevich, 1917
oil on cardboard, 50,5x37
sign. b. l.: У.П. 1917
inv. no. 224

4. Portrait on blue   
 background, 1918
oil on canvas,  62,5x48
sign. b.r.: У.П. 1918
inv. no. 222
MEDOVICH Mato Celestin 
(Kuna, Peljeshac, 1857 – 
Sarajevo, 1920)
In 1868, he went to a 
monastery in Dubrovnik, where 
he became a monk after twelve 
years and was named Celestine. 
He studied painting in Rome 
and Florence. Later he left 
for Munich where he enrolled 
at the Academy of Fine Arts, 
and finished his education 
in 1893. In 1895, Medovich 
resided in Zagreb and moved 
in the circle of the painters 
surrounding Vlaho Bukovac. 
Here, he painted religious and 
historical compositions. In 
1908 he returned to Peljeshac. 
His iconography changed and 
during this period he mostly 
painted still life and sea 
landscapes. 
1. Super flumina   
 babylonis, 1890-93
oil on canvas, 50х78
sign. b. l.: C. Medović
inv. no. 164

JOVANOVICH Paja (Vrshac, 
1859 – Vienna, 1957)
Paja Jovanovich is one of the 
greatest Serbian painters and 
a typical representative of the 
academic realism. He started 
painting in the church in 
Vrshac, where he spent hours 
copying church paintings. 
He discovered his talent and 
received his first order at the 
age of fourteen, when his 
copies of the icons from the 
church served as a template 
for making the reliefs on the 
bells of the church in Vrshac. 
He studied painting in Vienna, 
and the painter Urosh Predich 
was the closest artist to him 
according to his work. Both 
painters belong to realism, 
whereby Paja Jovanovich was 
more inclined to the idealist 
realism. He painted historical 
compositions, portraits of 
Serbian rulers and world history 
themes.
1. Portrait of a Lady,  
 around 1920
oil on canvas, 64x78
sign. b. r..: Пријатељска  
Успомена Госпоħи и Г.  Драг. 
Протиħу од кума Паје 
Јовановиħа 
inv. no. 237

KOEN Leon 
(Belgrade, 1859 – Vrshac, 1934)
Leon Koen is one of the most 
notable representatives of 
the symbolism in Serbia, 

with a Jewish origin. He 
first studied painting at the 
renowned Serbian painters 
Steva Todorovich and Gjorgje 
Milovanovich and later enrolled 
at the Academy of Arts in 
Munich. He painted motifs 
of the Serbian history and 
literature, the Jewish history, 
the myth and the Bible. He 
belongs to the group of young 
painters who formed the 
Munich Secession. He mostly 
painted allegorical and biblical 
motifs with a particular sense 
of colour and his works are 
on the border between neo-
romanticism and symbolism 
during the secession.
1. Sara Martin I, 1892-94
oil on canvas, 123,5x94
no signature
inv. no. 370

MURAT Marko 
(Luka Shipanska, 1864 – 
Dubrovnik, 1944)
He belongs to the first 
generation of Serbian plein air 
painters and impressionists 
who studied at the Academy in 
Munich. In 1898 he returned to 
Belgrade where he worked as 
a professor. He was a member 
of the “Lada” and “Medulich” 
groups. He was famous for 
his Spanish landscapes filled 
with light and sun. At the 
world exhibition in Paris in 
1900, he exhibited the great 
historical composition “Tsar 
Dushan’s Arrival in Dubrovnik” 
(“Doagjanjeto na Car Dushan 
vo Dubrovnik”) for which he 
received a bronze plaque 
award.
1. The Interior of   
 the Church of St.   
 Vlaho – Dubrovnik,  
 around 1898
oil on canvas, 118x177
no signature
inv. no. 359

STERNEN Matej 
(Verd near Vrhnika, 1870 – 
Ljubljana 1949)
He studied painting at the 
Academy of Fine Arts in Vienna. 
In 1897 he went to Munich 
where he studied at Anton 
Azhbe’s private art school. 
Sternen preferred the figurative 
art, he was a great painter and 
worked both with watercolours 
and graphics. As one of the 
first Slovenian impressionists, 
together with Rihard Jakopich 
and Matija Jama, they occupy 
a significant place in the 
development and affirmation 
of the contemporary Slovenian 
painting. He was a good 
conservator and a restorer of 
old paintings

1. Female half nude   
 piece, 1928
oil on canvas, 90x74
сигн. b. l.: Sternen 1928
инв. бр. 212

JAMA Matija 
(Ljubljana 1872 – Ljubljana, 
1947)
He studied painting in Munich 
at Anton Azhbe’s atelier. He 
began painting in the style 
of the academic realism that 
he later abandons and begins 
to paint in the style of the 
Impressionism, following the 
example of the French and 
Italian impressionists. He 
was a member of the “Sava” 
and “Medulich” groups and 
is one of the most persistent 
impressionists in Slovenia. He 
mostly painted landscapes, by 
placing a special emphasis to 
sunlight.
1. A boy (Dechek), 1911
oil on cardboard, 43,5х22 
no signature
inv. no. 270

PETROVICH Nadezhda 
(Chachak, 1873 – Valjevo, 1915)
Nadezhda Petrovich is the most 
prominent Serbian painter 
in the early XX century. She 
studied painting at the ateliers 
of Gjorgje Krstich and Kiril 
Kutlich in Belgrade, and later 
he continued his education in 
Munich in the private school 
of Azhbe, Ekster and Jank. She 
is the founder of the Serbian 
modern art. With the avant-
garde visual expression and 
the thematically engaged 
approach, the painting of 
Nadezhda Petrovich is asserted 
as a border between the old 
and new views on art with a 
complete stylistic orientation 
towards the contemporary 
trends of the European art, as 
well as a thematic allegiance 
to the national elements. 
She often painted portraits, 
landscapes and themes from 
Serbia’s national history.
1. Company (card   
 players), 1905-10
oil on cardboard, 46x38
no signature
inv. no. 218
2. Portrait of eng. V.M.  
 (Vladimir Miletich)  
 (“Portret na inzh. V.M.  
 (Vladimir Miletich)”),  
 1910
oil on canvas, 49x42,5
no signature
inv. no. 219
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ALEKSICH Stevan 
(Arad, 1876 – Jasha Tomich 
(Modosh), 1923) 
He comes from a painting 
family. His grandfather was the 
famous Serbian painter Nikola 
Aleksich. He studied painting at 
the Academy of Arts in Munich. 
Because of his father’s death, 
he interrupted his studies 
and returned to Modosh. He 
painted portraits, icons and 
historical compositions. From 
the stylistic aspect, his work 
belongs to the realistic course 
of the Munich Painting School. 
The most significant part of 
his work is associated with 
symbolism
1. Self-portrait, 1911-13
oil on canvas, 38x51
sign. u. r.:  Алексиć 19...
inv. no. 350
2. Segedin Innkeeper,  
 1917
oil on canvas, 82x65,5
sign. b. l.: С. Алексиć 1917
inv. no. 345

KRALJEVICH Miroslav 
(Gospich, 1885 – Zagreb, 1913)
He finished law school in Vienna 
and afterwards enrolled at 
the Academy of Fine Arts in 
Munich. Miroslav Kraljevich, 
Josip Rachich, Vladimir Becich, 
Oskar Herman and him are 
the founders of the Croatian 
modern painting (the Munich 
Group). He went to perfect 
his work in Paris from where 
he brought the influence of 
Cezannne and Monet. With his 
quick brush strokes and dark 
themes, he announced the 
beginning of expressionism in 
Croatia. He painted portraits, 
nudes, landscapes and still life.
1. Portrait of a Girl, 1912
oil on canvas, 64x50
no signature
inv. no. 69

MILICHEVICH Kosta 
(Vrace near Skadar, 1877 – 
Belgrade, 1920)
He studied painting in Belgrade 
in the atelier of Kiril Kutlich. 
He continued his education 
in Prague, Vienna and Munich 
in the atelier of Anton Azhbe. 
Milichevich is one of the most 
prominent representatives of 
Impressionism. Upon his return 
to Belgrade, he completely 
abandoned the academic 
style, illuminated the palette 
and through the plein air 
portraits and landscapes came 
to impressionism. He paints 
solely in a natural setting and 
his themes are almost always 
portraits and landscapes.

1. Portrait of a Pole,  
 1910 
oil on cardboard, 36x30
no signature
inv. no. 220
2. Portrait of a Woman,  
 1910
oil on cardboard, 34,5x30
sign. u. r.: KM  
inv. no. 112

KRIZHANICH Pjer (
Glina, 1890 – Belgrade, 1962)
He studied at the Higher 
School of Art and Applied Arts 
in Zagreb. He is considered to 
be the founder of the political 
caricature in these regions 
and one of the founders of the 
humorous-satirical magazine 
“Jezh”. In addition to the 
caricature, he also worked on 
studies, paintings, frescos and 
book illustrations.
1. Self-portrait, 1956 
oil on canvas, 65х54 
sign. b. r.: П. К. 56
inv. no. 494

BABICH Ljubo
 (Jastrebarsko, 1890 – Zagreb, 
1974)
He graduated in 1913 from 
the Academy of Fine Arts in 
Munich. He was a fine arts 
teacher, art historian, illustrator 
and stage designer. He painted 
portraits, landscapes, still 
life and motifs of the folk 
poetry and folklore. In the 
beginning he painted under 
the influence of the secession, 
and later under the influence of 
expressionism.
1. Portrait of the Son,  
 1946
oil on canvas, 46,2x34,5
sign. u. r.:  Lj. Bb. 1946
inv. no. 396

DOBROVICH Petar
(Pecs (Hungary), 1890 – 
Belgrade, 1942)
He studied painting at the 
Academy of Fine Arts in 
Budapest, and he was also on 
a study visit in Paris. He is one 
of the leading representatives 
of modernism in the then 
Yugoslav art between the 
two world wars. He painted 
portraits, landscapes, nudes 
and still life with full colour 
intensity. For a certain period 
of time he was under the 
influence of Cezanne, and 
later acquired his own artistic 
expression by solving the 
essential issues in painting, 
such as the problem with 
colour, composition, rhythm, 
and so on.

1. Portrait of an English  
 Woman, 1938
oil on canvas, 90x80
sign. u. l.: P. Dobrovich
inv. no. 207
2. The Painter Job on a  
 Hospital Bed, 1936
oil on canvas, 67,5х48,5
sign. u. l: P. Dobrović 
inv. no. 480

PIJADE Mosha 
(Belgrade, 1890 – Paris, 1957)
He studied painting in 
Belgrade, Munich and at the 
Academy of Fine Arts in Paris. 
He was a painter, art critic, 
journalist and revolutionary. 
Mosha Pijade’s painting 
concept is based on nature, 
form and light. Although he was 
oriented towards modernism, 
he remained true to the 
realistic form until the end of 
his life. He painted landscapes, 
portraits of his friends and 
family members.
1. Portrait of Dushko  
 Popovich, 1936
oil on canvas, 31x27
sign. b. r.: M Pijade Mitrovica 
1936 
inv. no. 516

FILAKOVAC Vladimir 
(Slavonski Brod, 1892 – Zagreb, 
1972)
He studied painting at the 
Academy of Arts in Budapest 
and Vienna. He later became 
a professor at the Academy 
of Arts in Zagreb. He painted 
landscapes, still life and 
portraits in which a dark and 
restrained palette prevails. 
He is known for his realistic 
animal studies. In addition to 
his paintings, Filakovac also 
drew caricatures and drawings 
for newspapers, equipment and 
book illustrations.
1. A Girl in an Armchair,  
 1936
oil on canvas, 70x57
sign. b. r.: 936 V.Filakovac
inv. no. 410

BESHEVICH Nikola 
(Split, 1892 – Belgrade, 1970)
He studied painting in 
Belgrade, Zagreb and Rome 
and perfected his painting 
expression on his study 
visits to Paris and Germany. 
During his early years he also 
drew caricatures and most 
often painted portraits and 
landscapes by the water. He 
painted mainly in the spirit of 
the poetic realism.
1. Still life, before 1940
      oil on canvas,  60x40 

sign. u. r.: Nikola Bešević
inv. no. 1

BIBICH Petar 
(Velushich near Drnish, 1893 – 
Belgrade, 1971)
He studied painting in Prague. 
Before the war, he worked 
on the conservation and 
restoration of icons in Skopje. 
The main characteristic of 
his painting is the academic 
realism. 
As a sculptor, he created 
a number of monuments 
of fallen fighters from the 
National Liberation War, 
and he collaborated with 
Ivan Mirkovich during the 
preparation of the Monument 
of the Liberators of Skopje, in 
front of the Government of the 
Republic of Macedonia.
1. Skopjе, 1930s 
oil on canvas, 60х93
sign. b. r.:  Бибиć П.
inv. no. 289

PETROVICH Zora 
(Dobrica (Banat), 1894 – 
Belgrade. 1962)
He studied painting at 
the Academy of Fine Arts 
in Budapest. In 1919 he 
returned to Belgrade where 
he completed the Art Crafts 
Painting School in the class 
of Professor Ljuba Ivanovich. 
In 1925 - 1926 he went to 
Paris in the atelier of the 
painter Andre Lhote. The 
most common themes in 
her paintings are interiors, 
portraits and female nudes. 
The beginnings of her work 
are characterized by poetic 
realism, and later by colouristic 
expressionism. She painted 
with quick, accentuated and 
wide brush strokes. The figures 
are deformed, anatomically 
distorted, but full of inner 
strength and beauty.
1. Female Portrait I,   
 around 1930
oil on canvas, 137x103
sign. u. r.: З. П.
  inv. no. 205
2. Female Portrait II,  
 around 1930
oil on canvas, 80x65
sign. u. r.: З. П.
inv. no. 206
3. Flower, around 1930, 
oil on canvas, 72х55
sign. u. r.: З. П.
inv. no. 403
4. Bosnian, 1930-35
oil on canvas, 46,5х35
  no signature
inv. no. 414
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TARTALJA Marino 
(Zagreb, 1894 – Zagreb, 1984)
He studied at the Academy 
of Arts in Florence, and later 
stayed in Rome where he 
exhibited together with the 
leading European painters. 
From 1926 he actively 
participated in the art life in 
Belgrade and was one of the 
founders of the “Obilich” group. 
In 1931 he left for Zagreb 
and became a professor at 
the Academy of Fine Arts. 
His artistic expression is a 
synthesis between tradition 
and Cezannism. He painted 
portraits, still life and works 
with social themes.
1. Pipe Player, 1926 -30
oil on canvas, 62,5x50
sign. u. l.: Tartalja
inv. no. 9

RADOVICH Ivan 
(Vrshac, 1894 – Belgrade, 1973)
He studied at the Academy of 
Arts in Budapest. He travelled 
to Munich, Prague, Venice 
and Paris. The number of his 
painting works is quite large. He 
created paintings, drawings, as 
well as watercolour artworks. 
His life journey generally 
ranged from the early period 
of constructivism and post 
cubism, through neoclassicism 
to romanticism and poetry 
realism that marked the 
end of his work. He painted 
landscapes, interiors, genre 
scenes, portraits and nudes.
1. Portrait of the Artist’s  
 Wife, 1946.
oil on canvas, 68,5x55,5
sign. b. l.: Радович
inv. no. 94

PERICH Jefta 
(Gacko, 1895 – Belgrade, 1967)
He studied painting at the 
Academy of Arts in Munich and 
Paris. He was a professor at 
the Academy of Applied Arts in 
Belgrade. He painted portraits, 
nudes, still life, landscapes and 
interiors. His painting is based 
on the experience of the old 
masters and impressionism.
1. Flower 
oil on canvas, 48,2х38
sign. b. r.: Peric
inv. no. 405

SHUMANOVICH Sava 
(Vinkovci, 1896 – Sremska 
Mitrovica, 1942)
In 1914, he enrolled at the 
Higher Art School in Zagreb. He 
worked in the field of graphics, 
scenography and illustration, 
and his painting works from 

this period showed the effects 
of secession and symbolism. 
In 1920, he rented an atelier 
in Paris where his teacher was 
the painter Andre Lhote, a 
distinguished fine arts teacher 
in the field of analytical cubism. 
The influence of cubism is 
evident in this phase, and in 
his later phases as well. It can 
rightfully be said that his works 
are the most representative 
examples of the Cubist painting 
in this region.
1. Bath (hammam), 1926
oil on canvas, 163x131
sign. b. r.: S.Сhoumanovitch
inv. no. 580

MILUNOVICH Milo 
(Cetinje, 1897 – Belgrade, 1967)
He studied painting in 
Florence and Paris where 
he got familiar with the 
works of Cezanne. The main 
characteristic of his painting 
is a precise composition 
and refined colouring. 
Although he remained 
attached to the figurative 
painting almost during his 
entire creative period, he 
sometimes approached the 
associative abstraction, but 
never completely stepped 
into the objectless plastic 
representation. From 1952 until 
the end of his life he worked as 
a professor at the Academy of 
Arts in Belgrade.
1. Landscape from   
 Budva,  1960-64
watercolour on paper, 18х27
sign. b. r.: М. Милуновиħ
inv. no. 727

UZELAC Milivoj 
(Mostar, 1897 – Cotignac 
(France) 1977)
He studied painting in Zagreb, 
Prague and Paris. He was a 
member of the group “The 
Four” (“Chetvorica”).
He painted portraits, 
landscapes and still life. His 
development path began with 
expressionism and moved 
towards Cubism.
1. Portrait of a woman,  
 around 1930
oil on canvas,  64x53
sign. middle r.:  М Узелац
inv. no. 323

KONJOVICH Milan 
(Sombor, 1898 – Sombor, 1993)
He studied painting at the 
Academy of Arts in Prague in 
the class of Professor Vlaho 
Bukovac. He went on study 
visits to Prague, Paris, Vienna, 
Munich, Berlin and Dresden. In 

Paris, from 1924 to 1932, he 
achieved great success with 
solo and group exhibitions. His 
“blue phase” was created there. 
After returning to Sombor, 
he devoted himself to the 
painting of his homeland. Then, 
his “red phase” was created 
there, which covers the period 
until 1940. He was captured 
during the Second World War. 
After the liberation in 1943 
he worked with pastels that 
created his “grey phase”. He 
painted landscapes, portraits 
and still life. In addition to 
painting with oil and pastels, 
he also used watercolours, 
tempera, stained glass, 
mosaics, graphics, etc. He made 
a personal, recognizable style 
with an expressionist character.
1. Village motif (Summer  
 in Bachka), 1951
oil on cardboard, 47x81,5
sign. b. l.:  Коњовиć 51
inv. no. 364

HAKMAN Kosta 
(Bosanska Krupa, 1899 – 
Opatija 1961)
He studied painting in Prague, 
Vienna, Krakow and Rome and 
went on a study visit to Paris as 
well. He was a professor at the 
Academy of Arts in Belgrade. 
He created in the spirit of the 
emotional or intimate painting. 
There are no lines and shapes 
in his painting works, there are 
only contrasts with a colourful 
impression. The interiors and 
figurative compositions are 
common themes in his painting.
1. Head of a Child   
 (portrait), before 1946
watercolours on paper, 30x26
sign. b. r.: Hakman
inv. no. 90
2. Interior, before 1946
watercolours on paper,  49x71
sign. b. r.: Коста Хакман
inv. no. 91

SHERMET Ivo 
(Livno, 1900 – Sarajevo, 1991)
He graduated from the School 
of Graphic Arts in Vienna and 
then enrolled at the Academy 
of Arts in Krakow. He lived in 
Belgrade, Zagreb and Sarajevo 
where he stayed until the end 
of his life. He painted in the 
style of the academic realism, 
mostly portraits, figures, 
figurative compositions and 
landscapes from Bosnia and its 
sceneries.He was a member of 
the Academy of Science and 
Arts of Bosnia and Herzegovina, 
and in 1959 he founded the 
Art Gallery in Sarajevo and is 

one of the organizers of the 
advanced group “Independent” 
(“Nezavisni”).
1. Early Spring, around  
 1927
oil on canvas,  30x29
sign. b. r.: Ivo Šeremet
inv. no. 145

GRDAN Vinko 
(Koprivnica, 1900 – Belgrade, 
1980)
He studied painting in Zagreb 
in the class of Professor 
Ljubo Babich. He was one of 
the founders of the “Earth” 
(“Zemja”) group. After moving 
to Belgrade, he became 
a professor at the Higher 
Pedagogical School and later at 
the Academy of Applied Arts. 
He was an expressive colourist. 
In the beginning, he mainly 
painted social themes, for later 
to continue painting still life 
and landscapes.
1. Flower, 1949
oil on canvas, 73,5х60
sign. b. r.: Vinko Grdan 1949
inv. no. 407

POSTRUZHNIK Oton 
(Maribor, 1900 – Zagreb, 1978)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb. 
He perfected his work in Paris, 
in the atelier of the painter 
Andre Lhote. He is one of 
the founders of the “Earth” 
(“Zemja”) group. Nature was his 
greatest inspiration and he also 
used the abstract form. In 1958, 
he became a professor at the 
Academy of Arts in Zagreb.
1. Late Autumn, 1960
oil on canvas, 130x97,5
sign. b. l.: O.P. 60
inv. no. 624

HEGEDUSHICH Krsto 
(Petrinja, 1901 – Zagreb, 1975) 
He graduated from high school 
and from the Academy of 
Arts in Zagreb. He painted 
works with social themes 
that emphasize the difficult 
life on the countryside. He 
painted in all techniques and 
formats. He found inspiration 
in the Flemish painting and 
the realism of the group “New 
Reality” (“Nova stvarnost”), 
and was also influenced by 
the expressionism, cubism, 
Fauvism, surrealism, and 
later by the pop art and the 
abstract art as well. He is one 
of the founders of the “Earth” 
(“Zemja”) group in Zagreb, 
through which the Croatian 
naive art was promoted.
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1. Lady Justice, 1934
oil on canvas,123x114
sign. b. l.: K. Xeg. 1934
inv. no. 197

MUJADZICH Omer 
(Bosanska Gradishka, 1903 – 
Zagreb, 1991)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb 
in the class of Professor 
Ljubo Babich in 1924. After 
completing his studies, he left 
for Paris where he studied the 
old masters. In 1931 he became 
a professor at the Academy 
of Arts in Zagreb. He mostly 
painted portraits, figurative 
compositions and still life. In 
the beginning, he worked in 
the field of expressionism with 
elements of cubism, for later 
to begin painting warm and 
intimate interiors and lyrical 
landscapes from Dalmatia, 
the Croatian coast and the 
surroundings of Zagreb.
1. Bosnian Fireplace,  
 before 1940
com. tech. cardboard, 
68.5х92.5  
sign. b. r.: Mujadzic
inv. no. 397
2.  Blacksmiths, before  
 1940
oil on canvas, 40х51
sign. u. r.: Mujadzić
inv. no. 203

ANDREEVICH Gjorgje – Kun 
(Wroclaw (Poland), 1904 – 
Belgrade, 1964)
He studied painting at the 
Academy of Arts in Belgrade. 
He continued his education 
in Italy and France. He was a 
member of the “Form” (“Oblik”) 
group and one of the founders 
of the “Life” (“Zhivot”) group. 
His works are divided into three 
stages. In the first stage he 
worked under the influence of 
the contemporary European 
art, in the second stage he 
painted social motifs and in the 
third stage he painted mostly 
landscapes and still life.
1. Still Life, 1930-31
oil on plywood, 52x45
no signature
inv. no. 148

HUTER Anton 
(Crkvenica, 1905 – Belgrade, 
1961)
He graduated from art school 
in Belgrade and continued his 
education in Paris at the school 
of the painter Andre Lhote. He 
was a professor at the Academy 
of Applied Arts in Belgrade. He 
was a member of the “Form” 

(“Oblik”) group. He painted 
landscapes, portraits, still life, 
which in the beginning bore 
elements of the expressionism, 
and later turned into realistic. 
In the end he painted his 
works in the style of the 
Impressionism.
1. Broken window, 1946
oil on plywood, 33х46
sign. b. l.: 1936 г. Прозор А 
Хутер
inv. no. 92

SVECHNJAK Vilim 
(Zagreb, 1906 – Zagreb, 1993)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb and 
also went on a study visit to 
Paris. He was the director of 
the Fine Arts Gallery in Rijeka. 
At the beginning of his work, 
he created paintings with 
social content (motifs from 
the suburbs and the village 
life). The interiors, nudes 
and portraits with a strong 
psychological observation 
occupy a special place in his 
paintings.
1. Motif from Skopje,  
 around 1954
oil on canvas, 65x50
sign. u. l.: Svecnjak
inv. no. 454

SEDEJ Maksim 
(Dobrochevo, 1909 – Ljubljana, 
1974)
He studied painting at the 
Academy of Arts in Zagreb. 
In 1940 and 1954, his works 
were exhibited at the Venice 
Biennale. At the beginning, his 
work was close to the colourist 
realism. He was ideally affiliated 
with the Zagreb group “Earth” 
(“Zemja”). The main theme of 
his painting is the figure and 
the figurative composition, 
mostly in the interior, on the 
balcony or in nature.
1. Portrait of my Wife,  
 1939
oil on canvas, 74x90
sign. u. l.: Sedej 39
inv. no. 211

POPOVICH Gjorgje 
(Belgrade, 1909 – Belgrade, 
1962)
He graduated from the Faculty 
of Law and studied painting at 
the art school in Belgrade and 
in the atelier of the painter 
Jovan Bjelich. He painted in the 
spirit of the academic realism. 
He most often painted portraits 
and still life by paying special 
attention to the colourful 
detail analysis. He is most 
famous for his watercolour 

artworks, where he approaches 
the expressionist method of 
painting. He exhibited together 
with the groups “Lada”, 
“Form” (“Oblik”) and “Salon of 
the Independent” (“Salon na 
nezavisnite”) and was actively 
engaged in art criticism as well.
1. Roses, around 1934
oil on canvas, 27х20
no signature
inv. no. 209
2. Mother Jevrosime 
Street – Belgrade, 1956
oil on canvas, 74х92,5
no signature
inv. no. 496

BACHE Frano 
(Pokoshtane, 1911 – Zagreb, 
1993)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb in 
1934. He was an outstanding 
pedagogue, organizer and 
an active member of the 
Association of Artists of 
Croatia. He was a professor at 
the Academy of Arts in Zagreb, 
in the Department of Graphic 
Arts. He painted paintings, 
frescoes, graphics, illustrations, 
book equipment, glass design 
and precious metal processing.
1. Figure (Portrait of a  
 pioneer), 1937
oil on cardboard, 31,5x40
sign. b. r.: Баćе 37, back:  мали 
Македонац (937)
inv. no. 175

BARUH Bora 
(Belgrade, 1911 – Jajinci near 
Belgrade, 1942)
He graduated from the Faculty 
of Law in Belgrade and in 
parallel attended the painting 
school of Jovan Bjelich. He 
stayed for a certain period 
of time in Paris, where, in 
addition to painting, he was 
also involved in revolutionary 
activities, because of which he 
was banished from Paris. He 
was taken to a prison camp 
in Banjica, and was later shot 
dead in Jajinci. The works 
from this period are with war 
and social motifs that are 
pessimistic and for the creation 
of which a dark palette is used. 
He painted landscapes, still life 
and portraits.
1. Landscape, 1937
oil on plywood, 32х41
sign. b. r.:  Baruh Bora 37
inv. no. 368

SPACAL Lojze 
(Trst, 1907 – Trst, 2000)
He studied painting in Venice 
and Rome. In 1936 he left for 

Monza where he also studied 
painting. 
1. Byzantine Cathedral,  
 1959
mosaic, 40х52
sign. b. r.: Spacal 59
inv. no. 623

LUBARDA Petar 
(Ljubotinj, 1907 – Belgrade, 
1974)
One of the greatest Serbian 
painters of the twentieth 
century. He started studying 
painting in Belgrade and later 
continued his studies at the 
Academy of Arts in Paris. 
He was a member of the 
Association of Serbian Artists 
“Lada”, and in 1945 he became 
a professor at the Academy of 
Arts in Belgrade. In the pre-war 
period he painted paintings 
and motifs from Montenegro, 
Dubrovnik and Paris, still life 
and figurative compositions. 
The works he created in this 
period are with a dark scheme, 
a dim and warm tone. In the 
second stage, he created works 
with a more pronounced light, 
more pronounced shadows 
and greater drama. In the third 
stage, he used pure colour as 
the main emphasis of his work, 
which later evolved into an 
expressionist abstraction.
1. Motif from the Skadar  
 Lake, around 1950
pastels, paper, 42x58
sign. b. r.:  Лубарда
inv. no. 343

LUKICH Svetolik – Sveto 
(Belgrade, 1908 – 1980)
He graduated from the art 
school in Belgrade and studied 
painting at the Academy of 
Arts in Paris. He was a professor 
at the Higher Pedagogical 
School in Belgrade. He painted 
interiors, landscapes and still 
life with a refined feeling of the 
drawing and the colouring.
1. Old Loka, around   
 1940
oil on canvas, 59x44
sign. b. r.:  illegible
inv. no. 147

MILOSAVLJEVICH Predrag 
(Luzhica, 1908 – Belgrade, 
1987)
He studied at the Faculty of 
Law in Belgrade. In parallel, 
he also studied painting in the 
private school of the painter 
Jovan Bjelich. He stayed in 
Paris, London and Madrid. He 
painted motifs from Dubrovnik 
and Paris, female figures, 
cathedrals, old houses, etc. At 
the beginning, his painting was 
characterized by an analytical 
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approach, a fluid composition 
with short and warm tones and 
a wide brush stroke. He later 
created works full of lyricism 
and serenity.
1. Marina, 1960
oil on canvas, 89x116.5
sign. b. l.: Pedja 960
inv. no. 550

PALUSHKA Martin 
(Kovachica, 1913 – 1984)
He often painted portraits of 
the Slovaks from Kovachica 
and compositions related to 
their life and customs. He 
painted with strong colours 
that were characteristic of the 
Slovak folklore and the plain 
landscapes.
1. Breakfast in the field,  
 1961
oil on canvas, 45,5x68,5
sign. b. l.: PALUŠKA M. 1961
inv. no. 685

DOKICH Dana 
(Sremski Karlovci, 1913 – 
Belgrade, 1978)
She graduated from the 
Academy of Arts in Belgrade in 
1938. The most common motifs 
in her paintings are still life and 
landscapes with an emphasized 
sense of colour and poetic 
atmosphere.
1. Landscape, around  
 1961
oil on fibreboard, 55х66
sign. u. r.: Д. Докиħ
inv. no. 583

POCHUCHA Mirko 
(Gospich, 1915 – 1988)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb 
in the class of Professors 
Marino Tartalja and Krsto 
Hegedushich. At the beginning 
of the Second World War he 
moved to Belgrade and stayed 
there. Dedicated to his work, he 
initially painted urban motifs 
and landscapes in the spirit of 
the Impressionism, and later 
continued to paint still life and 
portraits with calmer colours 
and intimate lyrical experiences 
with an association of music.
1. Portrait of a Student  
 (Blanka Buzhan), 1946
oil on canvas, 25x20
sign. u. l.: Poćuća
inv. no. 182
2. Portrait of a Woman  
 (Mrs. Huter),  1948
oil on canvas, 51x42,2
sign. u. r.:  Poćuća 48
inv. no. 372

PRICA Zlatko 
(Pecs, 1916 – Rijeka, 2003)

He studied painting in 
Zagreb in the class of the 
professors Omer Mujadzich, 
Krsto Hegedushich and Ljubo 
Babich. He participated in 
the Second World War, and 
afterwards became a professor 
at the Academy of Arts in 
Zagreb. His paintings works 
are characterized by thematic 
consistency, a colouring with 
a specific colour scheme and 
emphasized graphicism. 
1. Motif from Zagreb,   
 1950 
oil on canvas, 44,7x60,5
sign. b. r.: Prica 50
inv. no. 398
2. A Girl, 1953-54
oil on canvas, 81х65
sign. b.r.: Prica
inv. no. 476

BOGOJEVICH Slavoljub 
(Nish, 1922 – Belgrade, 1978)
He graduated from the 
Academy of Arts in Belgrade. 
He painted landscapes, 
portraits, still life and 
mythological scenes. His 
painting is characterized by 
a symbolic associative vision 
with a lyric abstraction and 
surrealism, informalism and 
geometrically stylized forms.
1. Shqiptar (Albanian),  
 around 1953
oil on canvas, 63,5x47
sign. b. r.: Слободан Богојевиć
inv. no. 395

MISHEVICH Radenko 
(Rogatica, 1920 – Belgrade, 
1995)
He studied painting in Belgrade, 
in the class of Professor Milo 
Milunovich. He also studied at 
Andre Lhote’s atelier in Paris. 
He was a professor at the 
Academy of Arts in Belgrade 
and Sarajevo and founder of 
the design school in Belgrade. 
He painted portraits, figurative 
compositions and landscapes, 
created in a realistic manner 
with certain abstract 
tendencies.
1. Albanian Boy, 1958
oil on canvas, 80x70
no signature
inv. no. 1274

MURTICH Edo 
(Velika Pisanica, 1921 – Zagreb, 
2005)
He studied at the Academy of 
Arts in Zagreb, in the class of 
Professor Krsto Hegedushich. 
He created in the field of 
graphics, wall painting, 
graphic design, scenography 
and illustration of books and 

tapestries. He was one of 
the founders of the “March” 
(“Mart”) group. In 1940 he 
enrolled at the Academy of 
Arts in Belgrade, in the class 
of Professor Petar Dobrovich. 
One year later, he returned 
to Zagreb once again and 
continued his education there. 
He painted sea motifs with 
a strong and fresh colouring 
and a poetic expressionist 
interpretation.
1. Motif from the   
 Seaside, 1947
oil on canvas,  61x70
sign. b. r.: Е. Муртиć 47
inv. no. 174

PROTICH Miodrag 
(Vrnjachka Banja, 1922 – 
Belgrade, 2014)
He graduated from the Faculty 
of Law in Belgrade in 1950. He 
studied painting in the private 
schools of the painters Mladen 
Josich, Jovan Bjelich and Zora 
Petrovich. He stayed in Paris, 
Italy and the USA. He was one 
of the greatest promoters, 
interpreters and actors of the 
modernist and progressive art 
concept in Serbia. According to 
Protich, abstract painting was a 
synonym for painting freedom. 
He remained faithful to this 
attitude until the end of his life.
1. Composition, 1961
oil on canvas, 88,5x115,5
sign. b. r..: М. Б. Протиħ 61
inv. no. 626
2. Composition, 1964
oil on canvas, 200x100
sign. b. r.: M. B. Protic  64/VI
inv. no. 729

STANICH Voislav 
(Podgorica, 1924)
He graduated from the 
Academy of Arts in Belgrade, 
in the sculpture department 
and then moved to Herceg 
Novi. He decided to start 
painting because in this way 
he managed to better express 
his Mediterranean peace of 
mind and interest in people. 
His paintings are dramas filled 
with stories of the everyday 
life. The themes of the cafes, 
the sea or the home are often 
a mixture of surreal details or 
an imaginative link between the 
characters and the objects.
1. Buffet Coast, 1959
oil on canvas, 58,5x73
sign. b. r.: В. Станиħ. 1959
inv. no. 573

SOKOLICH Vesna 
(Zagreb, 1924)
She studied painting at the 
Academy of Arts in Zagreb 

in the class of Professors 
Omer Mujadzich, Krsto 
Hegedushich, Ljubo Babich 
and Marino Tartalja. In 1954/55 
she went on a study visit to 
Paris where she had her first 
solo exhibition. She painted 
landscapes from Gorski Kotor, 
Istra and her native Vrapche 
near Zagreb, as well as motifs 
from the sea and Paris motifs. 
In 1990, she left again for 
Paris where she worked on a 
new cycle of paintings with 
motifs from the Parisian flower 
shops and flower squares. At 
the beginning she painted by 
using a bright palette, and later 
painted with pure colour and 
expressionist form.
1. In the garden, 1950
oil on canvas,  84,5x64
sign. b. r.: V.Sokolić 950
inv. no. 406

SLANA France 
(Bodislavci, 1926)  
He graduated from the 
Academy of Arts in Ljubljana 
in 1949. In addition to using 
the oil technique, he also 
painted with tempera, gouache, 
watercolours, created drawings, 
tapestries and ceramics. The 
subtle expressiveness is a 
characteristic of his painting.
1. Composition, 1960-61
oil on canvas, 88x120,5
sign. b. r.: F. SLANA
inv. no. 627

VENARSKI Jan 
(Kovachica, 1928 – 1985) 
He started painting in 1950. 
The most common themes 
in his works are motifs from 
Slovakia, horses, oxens, 
traditional customs, etc.
1. Children Wedding  
 Guests, 1967
oil on canvas, 46x65.5
sign. b. r.: VENARSKI JAN. 
g 1967
inv. no. 686

BERNIK Janez 
(Gunclje near Ljubljana, 1933 – 
Prebold, 2016) 
He studied painting at the 
Academy of Arts in Ljubljana, 
and then specialized in graphics 
for two years in the class of 
Professors Bozhidar Jakac 
and Riko Debenjak. In 1959 he 
received a scholarship from the 
French government and went 
to Paris. He was a professor 
at the Academy of Arts in 
Ljubljana. He created paintings, 
sculptures, graphics, tapestries, 
book illustrations, etc. At the 
beginning, he was under the 
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influence of the informalism, 
and he later found his own 
solutions within the framework 
of the structuralism, the new 
figuration and the new abstract 
painting.
1. Warehouse, 1958
oil on canvas, 64,5х197
sign. u. l.: Bernik 58
inv. no. 625
2. Record, 1964
oil on canvas, 110х140
middle:  Bernik  …
inv. no. 738

STANKOVICH Milich 
(Belotich, 1934 – Belgrade, 
2000) 
He first enrolled at the Faculty 
of Architecture in Belgrade and 
afterwards at the Academy of 
Arts. He lived and worked in 
Belgrade, Paris and Brussels. 
The examples he followed 
when it came to his painting 
works were Bosch, Bruegel, Dali 
and Generalich. His painting 
work is a mixture of figurative 
surrealism and naive art.
1. Roadside Stones, 1960
oil on canvas, 60x70
sign. b. r.: Serbia and Bosnia 
January 1962 Milich from 
Machve…, 
back: Kraj putаchi 1961
inv. no. 712

JORDAN Vasilije 
(Zagreb, 1934)
He began studying painting at 
the School of Applied Arts in 
Zagreb and afterwards enrolled 
at the Academy of Arts. He 
graduated in 1958 in the class 
of Professor Ljubo Babich. 
In 1978 he started teaching 
painting on the same academy. 
He is a representative of the 
poetic fiction and the magical 
realism in Croatian painting. He 
painted thematic cycles with 
romantic scenery and symbolic-
surreal displays
1. Apocalyptic Motif IV,  
 1960
oil on plywood, 60x82
sign. u. l.: DANA 29  NOVEMBRA 
1960, d. l. APOKALIPTIČNI 
MOTIV  IV
inv. no. 733

SCULPTURE

ROSANDICH Toma 
(Split, 1878 – Split, 1958)
He studied in Vienna, in the 
atelier of Ivan Meshtrovich. 
Later, he left for Belgrade 
where he became a professor 
at the Art School and later 
a professor and rector of 
the Art Academy. His works 

include portraits, busts, 
monumental sculptures 
and public monuments and 
tombstones. In the early period, 
he hesitated between the 
secessionist - symbolic forms 
and the academic realism. The 
monumentalism of Meshtrovich 
and the expressionism of W. 
Lehmbruck is easily recognized 
in some of his works from this 
period. After 1925 he built his 
own expression. In the shaping 
of the muscular human bodies, 
he used strongly shaped, curved 
forms, and in his portraits 
a gentle figure and a fine 
psychological nuance.
1. Thirst, around   
 1929/30
wood, 167х25х51
inv. no. 215

DESHKOVICH Branislav 
(Puchishka, 1883 – Zagreb, 
1939)
He studied in Venice, Vienna 
and Paris. In 1921 he moved 
to Split. He was known as a 
passionate hunter, which also 
affected his work. He is the 
most expressive animalist in 
Croatian sculpture. He created 
animal sculptures, mostly 
of hunting dogs in different 
positions. Of the materials, he 
mostly used stone, clay and 
bronze. He is considered to 
be the first Impressionist in 
Croatian sculpture.
1. A Dog on a Search,  
 around 1910
bronze, 22,5х42х18 
inv. no. 235

MESHTROVICH Ivan 
(Vrpolje, 1883 – South Beend, 
Indiana, USA, 1962)
He was the most prominent 
sculptor of the Croatian 
modern sculpture and a leading 
person in the art life in Zagreb, 
where he creatively created 
himself under the influence of 
the secession. He studied at the 
Art Academy in Vienna. In 1908, 
he started working in Paris 
where he made most of the 
grandiose sculpture Vidovdan 
Temple (“Vidovdanski hram”). 
He travelled through Europe 
where he became familiar 
with the works of the ancient 
and Renaissance masters, 
especially Michelangelo and 
the French Sculptor Rodin. He 
created a number of reliefs 
in stone, nudes, portraits and 
monumental sculptures in Split, 
Zagreb, Belgrade, Novi Sad, 
Chicago ... After the Second 
World War, he moved to the 
USA.

1. Head of a Woman   
 Portrait of Ada   
 Pavich), 1931-32
bronze, 55х28х20 
inv. no. 231
2. Woman’s Bust, 1931
bronze, 60х17х28
inv. no. 232

PALAVICHINI Petar 
(Korchula, 1887 – Dubrovnik, 
1958)
He studied sculpture at the Art 
Academy in Prague. In 1921, 
he returned to Belgrade where 
he became a professor at the 
Art School. In the early stage 
of his work he was influenced 
by Ivan Meshtrovich’s national 
romanticism. Around 1922, 
he created his distinctive 
style, as a result of which he 
is considered to be among 
the most original and modern 
Yugoslav sculptors between 
the two world wars, which he 
himself called “spiritualized 
cubism”. The main stylistic 
feature of his works was the 
simplified form.
1. The Girl who is Sitting,  
 1948
marble, 46х28х26
inv. no. 217

TURKALJ Josip 
(Rakovica, 1924 – Cleveland, 
2007)
He studied at the Art Academy 
in Zagreb and later enrolled 
at the Art Academy in Rome. 
He created a number of stone 
sculptures, which were mostly 
nudes and portraits, as well 
as a number of monumental 
sculptures in the USA and 
Croatia. He is famous for 
using the motif mother with 
a child which, of course, he 
inherited from his teacher Ivan 
Mesthrovich. His female figures 
are simply modelled with 
curved shapes, filled with heat
1. Moses, before 1941
bronze, 54х22х16 
inv. no. 233

KRSHINICH Frano 
(Lumbarda, 1897 – Zagreb, 
1982)
He studied painting at the Art 
Academy in Prague. In 1924 
he became a professor at the 
Academy of Arts in Zagreb. His 
appearance marked the end of 
the tradition of the academic 
realism, the secession and 
the national romance, whose 
main representative was 
Meshtrovich. He worked in 
bronze, stone, terracotta 
and marble. He modelled 

sculptures on which the shape 
and the covers are connected 
in a harmonious whole, and 
he is the most successful 
in presenting the lyric 
female nudes and figurative 
compositions.
1. Female Nude,   
 1931-34 
bronze, 40x41x16
inv. no. 393

MIHANOVICH Frangesh, Robert 
(Sremska Mitrovica, 1872 - 
Zagreb, 1940
He studied at the Academy of 
Arts in Zagreb. He stayed in 
Paris for a certain period of 
time, where he was spending 
his time in the company of 
Rodin and Ross. He was a 
professor in sculpture at the 
Academy of Arts in Zagreb 
and a member of the Yugoslav 
Academy of Sciences and Arts 
and the Academy of Sciences 
and Arts in Prague.
1. Gusle Player, before  
 1940
bronze, 37х12х13  
inv. no. 196

STOJANOVICH Sreten 
(Prijedor, 1898 – Belgrade, 
1960)
He studied in Vienna and Paris. 
He was a professor at the Art 
School in Belgrade.
1. Portrait of the Artist’s  
 Daughter, around   
 1946
marble,  43х42,5х25
inv. no. 96
2. Bosnian, around 1948
bronze, 49х27,5х21
inv. no. 227 

STIJOVICH Risto 
(Podgorica, 1894 – Belgrade, 
1974)
He is a famous Serbian sculptor, 
author of numerous small-scale 
sculptures, but also of public, 
monumental sculptures and 
monuments. In 1912 he moved 
to Belgrade where he enrolled 
at the Serbian School of 
Painting. In 1916 he went first 
to Marseille and then to Paris 
to continue his education. In 
1928, he returned to Belgrade 
and worked as a high school 
teacher.
1. Head of a   
 Montenegrin, before  
 1948
bronze, 38,5х19,5х19,5 
inv. no. 292
2. Nude, around 1955
wood, 159х28х29 
inv. no. 487
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AUGUSTINCHICH Antun 
(Klanjec, 1900 - Zagreb, 1979)
He studied at the Higher 
School of Arts in Zagreb. After 
completing he studies, he left 
for Paris where he continued 
his education at the School of 
Applied Arts and the Academy 
of Fine Arts. In 1946 he moved 
to Zagreb, where he became 
a professor at the Academy 
of Arts. Augustinchich freed 
himself from the academism 
and naturalism relatively fast 
and started to work more freely 
by forming his own style.
1. Wounded Partisan,  
 around 1950
bronze, 46x55x46 
inv. no. 160

KALIN Boris 
(Solkan, 1905 – Ljubljana, 1975)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb in 
1929 in the class of Professors 
Frano Krshinich and Ivan 
Meshtrovich. In 1945 he 
started working as a full-time 
professor at the Academy of 
Arts in Ljubljana and became 
a member of the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts. 
He mostly worked in marble, 
mainly with motherhood 
themes and female nudes 
with lyrical expression and a 
characteristic softness of the 
form. The psychological realism 
and the stylistic purity of the 
expression are evident in his 
portraits.
1. Portrait of the Painter  
 Pengov, 1938
bronze, 43х22х25 
inv. no. 265

BODNAROV Stevan 
(Gospodzinci, 1905 – Belgrade, 
1993)
He enrolled at the Art School 
in Belgrade. He studied 
sculpture at the sculptor Petar 
Palavichini and later continued 
to study painting at the painter 
Mihail Milovanovich. Since 
1934 he stayed and worked 
in Paris on two occasions. 
He represented the realistic 
style in both his sculptures 
and paintings. In the last years 
of his life he worked on a 
miniature in which he brought a 
certain dynamics.
1. Portrait of Cuca   
 Sokich, around 1948
bronze, 48х24х28
inv. no. 225

PERICH Pavao 
(Ercegovci, 1907 – Zagreb, 1978)
In 1927 he graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb. 
He worked with wood and 

stone, but most often he made 
sculptures in a small format, 
mostly by using baked clay. 
He created figures of women 
from the Dalmatian Hinterland 
and figurative compositions 
with emphasized individual 
facial features. He is the author 
of a number of memorial 
monuments.
1. Maxim Gorky, before  
 1948
bronze, 64х44х34
inv. no. 248

LOZICA Ivo 
(Lumbarda (Korchula), 1910 – 
Lumbarda (Korchula), 1943)
At the age of sixteen he was 
admitted to the Art Academy in 
Zagreb in the class of Professor 
Ivan Meshtrovich. He worked 
with stone, bronze, marble, 
wood and terracotta. His best 
works were made in stone, with 
a special sense of harmony and 
beauty of the form. He sculpted 
expressive characters of 
workers, fishermen and nudes 
with a pronounced volume and 
clean forms. He was a professor 
at the Academy of Arts in 
Zagreb.
1. Sand Carrier, 1942
bronze, 54х22х22
inv. no. 132

KALIN Zdenko 
(Solkan, 1911 – Ljubljana, 1990)
He graduated from the 
Academy of Arts in Zagreb 
in 1934. In 1948 he became 
a professor at the Academy 
of Arts in Ljubljana. He works 
with stone and bronze, mainly 
portraits, nudes and childhood 
themes. At the beginning, his 
works were influenced by the 
Impressionism, or to be more 
precise, by Rodin, and later he 
moved to a tendency of a pure, 
static volume and a symbolic 
expression.
1. My Father, 1937
bronze, 42х30х20
inv. no. 269

ANGELI RADOVANI Kosta 
(London, 1916 – Zagreb, 2002)
He studied sculpture and 
graphics in Milan and Zagreb. 
He was a professor at the 
Academy of Applied Arts in 
Zagreb and at the Faculty 
of Fine Arts in Sarajevo. He 
devoted almost his entire work 
to the human body so that 
most of his works include nudes 
and portraits.
1. Portrait of Dobrica 
Cesarich, 1950-1954
bronze, 40х20х26 
inv. no. 477

FILIPOVICH Branko 
(Cetinje, 1924 – Belgrade, 1997)
In 1946 he enrolled at the Art 
School in Cetinje, in the class 
of Professor Petar Lubarda. 
After coming to Belgrade, he 
enrolled at the Academy of 
Arts. He stayed for a certain 
period of time in Rome where 
he attended the Accademia di 
Belle Arti. 
1. Worker, 1947
bronze, 33х27х20 
inv. no. 229
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