
Из ло жба Ко лек ци ја као огле да ло. Мо дер ни зам у де ли ма  
из Га ле ри је Ма ти це срп ске у Га ле ри ји СА НУ 

(23. де цем бар 2021. – 20. март 2022)

У Га ле ри ји Срп ске ака де ми ја на у ка и умет но сти 
одр жа на је из ло жба Ко лек ци ја као огле да ло. Мо дер
ни зам у де ли ма из Га ле ри је Ма ти це срп ске. Пр во бит но 
је на ста ла 2020. го ди не на по зив На род не га ле ри је Сло-
ве ни је у Љу бља ни као јед на од из ло жби у пла ни ра-
ном ци клу су ко ји се ба вио пред ста вља њем мо дер ни-
за ма зе ма ља из ре ги о на. 

Као ин сти ту ци ја сло же не и ду ге исто ри је ко ја са-
ку пља, ба шти ни и из ла же је дан од нај ве ћих фон до ва 
срп ске умет но сти но ви јег до ба, Га ле ри ја Ма ти це срп-
ске до би ла је по зив да де ли ма из соп стве не ко лек ције 
пред ста ви раз вој мо дер не умет но сти у Ср ба. На кон 
го сто ва ња у Љу бља ни и по зи тив не ре цеп ци је, ка ко 
ши ре јав но сти та ко и струч них кру го ва, од лу че но је 
да из ло жбу тре ба при ка за ти и до ма ћој пу бли ци. Про-
стор Га ле ри је СА НУ ис та као се као при го дан и при ро-
дан из бор с об зи ром на ви ше де це ниј ску са рад њу две 
ин сти ту ци је, али и чи ње ни цу да је у пи та њу је дан од 
нај ре пре зен та тив ни јих из ло жбе них про сто ра срп ске 
пре сто ни це, ме сто до стој но ода бра них де ла, умет ни ка 

и уоп ште но са ме из ло жбе. У име обе ле жа ва ња ду го го ди шње ме ђу ин сти ту ци о нал не са рад ње на 
са мом по чет ку га ле ри је на шла су се три пор тре та (Па ја Јо ва но вић, Ва јар Ђор ђе Јо ва но вић, 1906/ 
1908; Иван Та ба ко вић, Ау то пор трет са па ле том, 1919; Зо ра Пе тро вић, Ау то пор трет, 1940) са 
на ме ром да се кроз по ме ну те че ти ри лич но сти чи је при ват не, али и про фе си о нал не би о гра-
фи је об је ди њу ју обе ин сти ту ци је – сви су би ли ака де ми ци, као и при ја те љи и са рад ни ци Ма-
ти це срп ске – де мон стри ра ви ше де це ниј ска са рад ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и Га ле ри је СА НУ.

Кон цеп циј ски за сно ва на на те зи Је ле не То до ро вић да је сва ка умет нич ка ко лек ци ја огле-
да ло свог вла сни ка би ло да је у пи та њу др жа ва, по је ди нац или иде ал, де ла ода бра на за ову 
из ло жбу огле да ло су исто ри је срп ског на ро да, срп ског мо дер ни зма, епо ха ко ји ма при па да ју, 
иде о ло ги ја ко је су их из ро ди ле и умет ни ка ко ји су их ство ри ли. Из ло же но је осам де сет и 
шест екс по на та раз ли чи тих ме ди ја од сли кар ства, пре ко гра фи ке до скулп ту ре на ста лих у 
ду гом пе ри о ду од 1878. до 1952. го ди не. Све га пет или шест екс по на та део је тре нут не стал не 
по став ке Га ле ри је Ма ти це срп ске, док оста так при па да фон ду де поа му зе ја. 
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Сход но умет нич кој и дру штве ној си ту а ци ји да тог пе ри о да скулп ту ра као ме диј умет-
нич ког из ра жа ва ња сла би је је за сту пље на у од но су на сли кар ство (из ло же не су скулп ту ре 
Ђор ђа Јо ва но ви ћа, Сре те на Сто ја но ви ћа, Ри сте Сти јо ви ћа и Во ји сла ва Ши ко па ри је Ра ти ми-
ро ви ћа). Раз ви ја ју ћи се ак тив ни је тек по след њих де це ни ја XIX ве ка, ва јар ство у пред рат ној 
и ме ђу рат ној епо хи кван ти та тив но за о ста је за до ми нант ним сли кар ством, као што су и уметни-
це ма ње за сту пље не у од но су на сво је му шке ко ле ге, што је та ко ђе при мет но на по став ци, 
не сра змер ним од но сом пред ста вље них умет ни ца и умет ни ка – че ти ри пре ма три де сет и че-
ти ри. Ну ме рич ко опа жа ње (не)за сту пље но сти од ре ђе них ли ков них ме ди ја, умет ни ца и умет-
ни ка на по став ци ука зу је на ши ре кон тек сте умет нич ко-дру штве не по став ке пе ри о да и пру жа 
по вод за пре и спи ти ва ње са вре ме ног ста ту са по ме ну тих по ја ва. 

На мен ски и стра те шки ода бра ни ра до ви илу стру ју раз вој стил ских је зи ка и умет нич ких 
по е ти ка од ака де ми зма и ре а ли зма за сту пље ног у ра ду Па је Јо ва но ви ћа и Уро ша Пре ди ћа, 
им пре си о ни зма Ми ла на Ми ло ва но ви ћа и Бо ри во ја Сте ва но ви ћа, екс пре си о ни зма На де жде 
Пе тро вић и Ми ла на Ко њо ви ћа, пре ко ин ти ми зма Мар ка Че ле бо но ви ћа и Ми ла на Бу то за на, 
по че та ка ап стракт ног сли кар ства Пе тра Лу бар де, све до зе ни ти зма Ми ха и ла С. Пе тро ва, са 
пре по зна тим зна ча јем аван гард не умет но сти, не са мо на срп ском већ чи та вом европ ском 
про сто ру. 

Има ју ћи у ви ду да се идеј на пре ми са из ло жбе за сни ва ла на по ку ша ју што це ло ви ти јег 
при ка за срп ског мо дер ни зма, а да се у исто вре ме ра ди о де ли ма из јед не ко лек ци је, што зна-
чи да тај пре глед ни ка да не мо же би ти са свим пот пун јер се и дру га ка пи тал на де ла на ла зе у 
ко лек ци ја ма дру гих ин сти ту ци ја, али и при ват них ко лек ци о на ра, из ло жба је кон ци пи ра на 
не за ви сно од стро гих хро но ло шких или те мат ских по де ла ко је би шко ди ле ње ном ква ли те ту 
и не га тив но ути ца ле на раз у ме ва ње пре зен то ва ног ма те ри ја ла. Нео п те ре ће на уо би ча је ним, 
тра ди ци о нал ним ку сто ским прак са ма за сно ва ним на хро но ло шким по де ла ма и хро но ло шкој 
пре зен та ци ји екс по на та, из ло жба је по ну ди ла ши ри спек тар по ја ва и про це са ве за них не 
са мо за исто ри ју умет но сти пр ве по ло ви не XX ве ка већ и исто ри јат ин сти ту ци је Ма ти це 
срп ске ко ја у ве ли кој ме ри од го ва ра исто ри ји срп ског на ро да. Спек тар стил ски, идеј но и те-
мат ски ра зно род них де ла све до чи о бо гат ству срп ске мо дер не умет но сти пр ве по ло ви не XX 
ве ка и по твр ђу је те зу Ли ди је Ме ре ник о не по сто ја њу јед ног мо дер ни зма ко ји би се од ли ко-
вао јед ним стил ским је зи ком или јед ном идеј ном кон цеп ци јом, већ да је срп ска сре ди на да-
тог пе ри о да бо га та раз ли чи тим из ра зи ма мо дер ни зма. Из ло жба по ка зу је да оно што јед но 
де ло чи ни мо дер ним ни су са мо ње го ви фор мал ни аспек ти, већ од нос умет ни ка ка са мој сли ци, 
ка фи ло зо фи ји и те о ри ји о умет но сти и ствар но сти ко ја га окру жу је.

Сво јим ра до ви ма пред ста вље ни умет ни ци мо гу се гру пи са ти, без прет по став ке стро ге 
хро но ло шке пре ци зно сти, у три ге не ра ци је. Нај ста ри ја ге не ра ци ја умет ни ка ко јој при па да-
ју Па ја Јо ва но вић, Сте ва Алек сић, Урош Пре дић или Ђор ђе Кр стић пред ста вље на је сво јим 
мо ну мен тал ним исто риј ским, ре ли ги о зним или ми то ло шким ком по зи ци ја ма у ко је су ин кор-
по ри ра ни еле мен ти но вих ли ков них и те мат ских тен ден ци ја. Ови ау то ри афир ми са ни на 
иде ја ма умет но сти XIX ве ка пре те че су и узо ри умет ни ка XX ве ка. Сво јим ра дом до при нели 
су ства ра њу од го ва ра ју ћих при ли ка и усло ва за мо дер ни је ства ра ла штво и рад умет ни ка које 
исто ри о гра фи ја да нас пам ти и сла ви као мо дер ни сте. Из ло жба да ље пра ти ства ра ла штво 
сред ње ге не ра ци је мо дер ни ста, ак тив не на пре ла ску ве ко ва, обра зо ва не пре те жно на Умет-
нич кој шко ли у Бе о гра ду, а за тим у ве ли ким европ ским умет нич ким цен три ма по пут Бе ча, Па-
ри за или Мин хе на. Ау то ри ове ге не ра ци је, по пут На де жде Пе тро вић, Ми ла на Ми ло ва но ви ћа 
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или Да ни це Јо ва но вић, во ђе ни умет нич ком тра ди ци јом про сто ра са ког до ла зе, али ујед но 
и ин спи ри са ни са вре ме ним умет нич ким прак са ма са ко ји ма се су сре ћу и ко је при хва та ју 
пу ту ју ћи по Евро пи, по се ћу ју ћи из ло жбе во де ћих про та го ни ста европ ске мо дèр не ства ра ју 
ау тен тич на оства ре ња ко ја вре ме ном по ста ју те ме љи на ко ји ма ће сле де ћа ге не ра ци ја умет-
ни ка, ко је пам ти мо и сла ви мо као ју на ке и иде а то ре мо дер ни зма, ства ра ти. На по слет ку, ту су 
они ко ји се мо гу сма тра ти глав ним ак те ри ма ме ђу рат не мо дер не умет но сти на на шем про сто-
ру: Зо ра Пе тро вић, Са ва Шу ма но вић, Пе тар До бро вић, Ми лан Ко њо вић, Иван Та ба ко вић, 
Иван Ра до вић, Ми лен ко Шер бан и др. У пи та њу је укуп но три де сет и осам ау то ра, од ко јих 
је го то во по ло ви на ужи ва ла ти ту лу ака де ми ка, што је до дат но по твр ди ло ода бир Га ле ри је 
СА НУ за до ма ћи на из ло жбе.

Суп тил на, не на ме тљи ва те мат ска по де ла, усло вље на из ло жбе ним про сто ром Га ле ри је 
СА НУ огле да се у гру пи са њу ра до ва у ви ше те мат ских це ли на: исто риј ске ком по зи ци је, пор-
тре ти, ен те ри је ри и мр тве при ро де, ак то ви, пеј за жи и сце не до ко ли це. Ода бир ра до ва из сва-
ке те мат ске гру па ци је на пра вљен је са ци љем да се по сма тра чу по ну ди из бор нај ре пре зен-
та тив ни јих ра до ва из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске, де мон стри ра не рас ки ди ви од нос 
умет ни ка и ин сти ту ци је у про це су про дук ци је са вре ме не умет но сти, ука же на уло гу Ма ти це 
срп ске и ње не Га ле ри је у срп ској кул ту ри и умет но сти, пред ста ве осо бе но сти, сло же но сти 
и ра зно род но сти епо хе мо дер ни зма и да се, све оп ште узе то, мо дер ни зам при бли жи пу бли ци. 
О ва жно сти са рад ње ин сти ту ци је и умет ни ка го во ри и ве ли ки број умет ни ка сти пен ди ста 
Ма ти це срп ске, за хва љу ју ћи чи јим сти пен ди ја ма су од ла зи ли на шко ло ва ње на европ ске ли-
ков не ака де ми је. По чев ши од 1877. го ди не ка да је рас пи сан пр ви кон курс на ко јем по бе ђу је 
Урош Пре дић, фи нан сиј ско по ма га ње умет ни ка на ста ви ће се и у на ред ном пе ри о ду ка да ће 
сти пен ди сти би ти и Па ја Јо ва но вић, Ми лан Ми лу ти но вић, Јо сиф Фал та, Во ја Три фу но вић, 
Сте ван Алек сић, Ва са По мо ри шац и др. По ме ну ти умет ни ци има ли су зна чај ну уло гу у фор-
ми ра њу збир ке чи ји део је при ка зан на из ло жби Ко лек ци ја као огле да ло, те сто га за слу жу ју 
по себ ну па жњу и по мен.

Ме ђу рат ни пе ри од пре су дан за раз вој мо дер не умет но сти на срп ским про сто ри ма по-
ду да ра се са го ди ном отва ра ња та да шњег Му зе ја Ма ти це срп ске, за јав ност. Го ди на 1933. када 
за по чи ње про фе си о на ли за ци ја ра да Му зе ја ко ја под ра зу ме ва по пис, си сте ма ти за ци ју и кла-
си фи ка ци ју гра ђе, не за о би ла зна је у Ма ти чи ном исто ри ја ту, а на из ло жби Ко лек ци ја као огле
да ло пред ста вље на је ода би ром ни за ра до ва (Ми лен ко Шер бан, Мо ја же на, 1930–1931; Ми лан 
Ко њо вић, Мо дел у ате љеу, 1932) ко ји су исте го ди не, на по зив та да шњег управ ни ка Фра ње Мали-
на, по кло ње ни Му зе ју у ци љу ства ра ња но ве, до та да не по сто је ће, збир ке са вре ме не умет но сти.

Во ђе ни же љом пру жа ња што бо га ти јег и при јат ни јег ис ку ства сва ком по се ти о цу, из ло-
жбу је пра тио бо гат про грам пра те ћих ак тив но сти. Свој до при нос пра те ћем ка та ло гу1 да ли 
су ака де мик Вла ди мир Ко стић и др Бран ка Ку лић, пред сед ни ца Управ ног од бо ра Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, крат ким увод ним раз ма тра њи ма, док срж ка та ло га чи ни текст ау тор ке Ти-
ја не Пал ко вље вић Бу гар ски ко ји чи та о цу пру жа ши ри оквир раз у ме ва ња, ка ко кон крет не 
из ло жбе, та ко и исто ри ја та Га ле ри је Ма ти це срп ске и срп ске умет но сти с кра ја XIX ве ка и пр ве 
по ло ви не XX ве ка уоп ште. Не за о би ла зан сег мент пра те ћег ка та ло га чи не и ис црп не, пре ци зне, 
али не и за ма ра ју ће би о гра фи је умет ни ка ко је је на пи са ла струч на са рад ни ца и ку сто ски ња 

1 Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски. Ко лек ци ја као огле да ло. Мо дер ни зам у де ли ма из Га ле ри је Матице 
срп ске, Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 2021.
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Га ле ри је Ма ти це срп ске Је ле на Ог ња но вић, као и ка та лог де ла уз ре про дук ци је свих из ло же-
них ра до ва.

У исто ри ји умет но сти до бро по зна та иде ја о ме ђу соб ној си нер ги ји раз ли чи тих дру штве-
них, кул тур них и ин ди ви ду ал но-умет нич ких по ја ва и фе но ме на ко ји до во де до умет нич ке 
про дук ци је, ов де се по твр ђу је из ло же ним де ли ма ви со ке вред но сти и умет нич ких до ме та 
ко ја све до че о ка па ци те ту умет но сти да бу де об ли ко ва на, али да у исто вре ме и об ли ку је вре-
ме у ко ме на ста је, да по твр ђу је или не ги ра, кри ти ку је или сла ви. Сто га се из ло жба Ко лек ција 
као огле да ло. Мо дер ни зам у де ли ма из Га ле ри је Ма ти це срп ске мо же по сма тра ти не са мо као 
ис каз о срп ском мо дер ни зму већ и про сто ру, вре ме ну и љу ди ма ко ји га ства ра ју. Упр кос при-
лич но кон зер ва тив ној умет нич кој ат мос фе ри Кра ље ви не СХС, ка сни је Кра ље ви не Ју го сла-
ви је, умет ни ци успе ва ју да у свој рад ин кор по ри ра ју еле мен те мо дер них ли ков них прак си и 
ство ре ау тен тич на оства ре ња вред на ана ли зе. Да нас ови ра до ви, пу бли ку али и стру ку, под-
се ћа ју на до ме те срп ске ли ков не умет но сти епо хе мо дер ни зма, по зи ва ју на но ва ту ма че ња, 
све же по гле де нео п те ре ће не те жи ном исто риј ско у мет нич ких кла си фи ка ци ја и кон вен ци ја 
и кре а тив не ди ја ло ге. 

Љу би ца М. Ву јо вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет – 

Оде ље ње за исто ри ју умет но сти
lju bi caa998.lv@gmail.com
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