
Музејско друштво Србије доделило је годишњу 
награду „Михаило Валтровић“ Душану Миловановићу, 
музејском саветнику МПУ, као појединцу који је оства-
рио изузетне резултате у стручном раду на очувању, 
тумачењу и презентацији културних добара током 2013. 
године. Награда је додељена за пројекат Освежавање 
меморије – орнаменти српских средњовекових фресака, 
који по значају представља истакнут допринос развоју 
културе у Србији.

Пројекат се састојао од изложбе, репрезента-
тивног каталога (са текстовима више аутора); репринта 
каталога изложбе Орнаменти фресака из Србије и 
Македоније од XII до среднине XV века, чији је аутор 
Загорка Јанц; низа стручних предавања; пратеће изложбе 
и богатог радионичког програма. Сама изложба била је 
својеврстан омаж сликару Миловану Арсићу и истори-
чарки уметности Загорки Јанц, који су 1961. године били 
аутори поменуте музејске изложбе о орнаментима са 
средњовековних фресака из Србије и Македоније. Нова 
поставка састојала се од пет стотина табли копија орнаме-
ната са српских средњовековних фресака, али и од инста-
лација, анимација, виртуелних и видео презентација са-
времених уметника, а пратила ју је ауторска музика. Ову 
атрактивну савремену музеолошку поставку потписао је 
Иван Мангов, а током три месеца, колико је трајала, 
видело ју је 13000 посетилаца.

Душану Миловановићу награда је уручена на 
свечаној скупштини Музејског друштва Србије одржаној 
у Центру за културу „Вук Караџић“ у Лозници, 9. јуна 
2014. године.
                                                                              Милица Цукић
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ОДСЕК ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ

1. Душан Миловановић на отварању изложбе Освежавање 
меморије – орнаменти српских средњовековних фресака

1. Dušan Milovanović at the opening of the exhibition Memory 
Update – Ornaments of Serbian Medieval Frescoes

2. Изложба Освежавање меморије – орнаменти српских 
средњовековних фресака, детаљ поставке

2. Exhibition Memory Update – Ornaments of Serbian Medieval 
Frescoes, detail of the display

3. Изложба Освежавање меморије – орнаменти српских 
средњовековних фресака, детаљ поставке

3. Exhibition Memory Update – Ornaments of Serbian Medieval 
Frescoes, detail of the display


