
О ДСЕК  ЗА  СТИ ЛСКИ   Н АМ ЕШ ТАЈ  И   ДРВО  

Комода
Средњ а Европа, трећа четвртина XVIII века
класицизам
дрво, масив треш њ е; унутраш њ а конструкција ф иока, 
масив четинара; интарзија од јавора и абоноса; метални 
окови
92 х 125 х 61 cm
М П У инв.  бр.  22764

У  ж ељ и да обогати своје збирке, М узеј 
примењ ене уметности је у другој половини 2006. године, 
од београдске антикварнице „БЕ.А.К.”, откупио репре-
зентативни примерак комоде, која је била део вредне 
приватне колекције, ф ормиране после Другог светског 
рата у Београду.

Комода са три ф иоке је израђена од масива 
треш њ е, драгоценог дрвета племенитог колорита и ф ине 
структуре. О слањ а се на четири издуж ене конусне 
нож ице, квадратног пресека.

Декоративни програм заснован је на принципу 
симетрије и прати основне линије корпуса. И нтарзирана 
трака од јавора и абоноса, с мотивом меандра, ф ормира 
правоугаонике који у угловима имају квадратне осмице 
ош трих углова. И зузетна веш тина обликовањ а меандара 
на траци као и велика прецизност извођењ а преплета 
наводи нас на закључак да је комода рад анонимног, али 
доброг и веома цењ еног уметничког столара. 

О кови значајно доприносе ненаметљивој лепоти 
комоде. О валног су облика, имају круж ни ж љеб у коме 
леж и помична ручка и централно поље са сценом 
пастирице у античкој тоги, која седи поред јагњ ета. 
Детаљи ове представе су минуциозно изведени техником 
пресовањ а месинганог лима.

Складно одмерене пропорције корпуса, топла, 
смеђецрвенкаста боја треш њ иног масива,  луксузни 
окови и прецизно изведена интарзирана декорација,  
издвајају ову комоду из низа просечних остварењ а 
насталих на подручју Средњ е Европе у последњ им 
деценијама XVIII века, подиж ући је на ниво најбољих 
остварењ а епохе класицизма. 

Литература: М арија Бујић, Комоде, М узејске 
збирке IX, М узеј примењ ене уметности, Београд, 2006, 
кат. бр. 5

                                                                 М арија Бујић

PERIOD  FURNITURE  AND  WOOD  DEPARTMENT

Central Europe, third quarter of the eighteenth century
Classicism
wood, solid cherry; interior structure of drawers, 
solid pine; intarsia in maple and ebony; 
metal mountings
92 x 125 x 61 cm
MAA Inv.  No.  22764

In order to enrich its collections, the Museum of 
Applied Art bought in 2006 from the Belgrade antiquity shop 
”BE.A.K.” a representative piece of furniture, a commode that 
used to be part of a valuable private collection, accumulated in 
Belgrade after WW II.

The commode with three drawers is made from solid 
cherry, a precious type of wood of noble colouring and fine 
structure. It is supported on four elongated conical square 
legs.

The decoration rests on the principle of symmetry 
and follows the basic lines of the body. The inlayed strip in 
maple and ebony, with the motif of meander, makes 
rectangles that have sharp-angled square figures of eight in 
their corners. The exceptional skill in the shaping of the 
meandering strip and the great precision of executed 
interweaving, indicate that the commode must have been 
made by an anonymous, but good and probably very 
renowned master carpenter.

The mountings contribute significantly to the 
unassuming beauty of the commode. They are oval in shape 
and have a circular groove with a moveable handle and a 
central field with the image of a shepherdess in an antique 
toga sitting by a lamb. Details of this image are executed with 
great precision in the technique of brass tin pressing.

The harmoniously measured proportions of the body, 
the warm, brown-reddish colour of solid cherry wood, the 
luxurious mountings and precisely executed decoration in 
intarsia, make this commode stand out among average pieces 
of furniture produced in Central Europe in the last decades of 
the eighteenth century, and elevate it to the level of the best 
creations from the epoch of Classicism.

Literature: Marija Buji}, Commodes, Museum 
Collections IX, Museum of Applied Art, Belgrade, 2006,  cat.  
no.  5 

                                                                      Marija Buji}

Commode
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О ДСЕК  ЗА  КЕРАМ И КУ,  П О РЦ ЕЛАН  И   СТАКЛО

Кригла
Јагодина, Српска ф абрика стакла Н ацка Јанковића, 1882-
1890.
стакло,  емајл,  позлата;  ливено  у  калупу
14 х 12 cm 
М П У инв.  бр.  22267
Поклон  Чедомира  и  Растка  Васића  из  Београда  

Кригла за пиво, цилиндричног облика с 
м еталним  поклопцем. Украш ена је представом  
девојчице у природи. Сличне мотиве и на другим 
стакленим предметима користили су мајстори из Чеш ке, 
Баварске и др, запослени у ф абрици Н ацка Јанковића у 
Јагодини. О блик и украс кригле показују да је  израђена 
по угледу на производе чеш ких мануф актура. Н а кригли, 
која је набављена као сувенир, позлатом је исписано: 
Спомен из Врњачке бање. 

                                                                     М илица Криж анац 

CERAMICS,  PORCELAIN AND  GLASS  DEPARTMENT

Beer-mug
Jagodina, Serbian Glass Factory, owned by Mr. Nacko 
Jankovi}, 1882-1890
glass, white enamel, gold-plated; cast in a mould
12 x 14 cm 
MAA  Inv.  No.  22267
Gift of ̂ edomir and Rastko Vasi} from Belgrade

Beer-mug, of cylindrical shape with metal lid. 
Decorated with an image of a little girl in the field. Similar 
motifs were used on other glass objects by foreign master 
craftsmen from the Czech Republic, Bavaria, etc, employees 
in Nacko Jankovi}'s factory. Both the shape and the 
decoration of the beer-mug show that it was made after a 
model of the Czech manufactures products. On the beer-
mug the following is written in gold-plated letters: Souvenir 
from Vrnjacka Banja. 

                                                                           Milica Kri`anac 
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METAL  AND  JEWELLERY  DEPARTMENT

Clock 
box: London; mechanism: Paris
1889/90
master's signature: W.W F. D; on the mechanism: SF Paris
silver, steel, enamel; glass; forging
spring mechanism
10 x 5 x 5 cm
MAA  Inv.  No.  22487

Owing to the project which comprised an exhibition 
and a catalogue named Preserved Time, the Museum of 
Applied Art Metal and Jewellery Department became richer 
for a number of exhibits, among which we would like to single 
out a silver travel clock – alarm clock, purchased from the 
auction house Madl'Art in June 2005.
 

A simple silver box, with flat polished surfaces and 
rounded edges, supported by four legs in the shape of 
flattened balls; at its top there is a heart-shaped handle and a 
simple ring is placed around the Roman dial, made of white 
enamel. It belongs to the type of ladies' travel clocks, better 
known as Diligence.

Literature: AH Madl'Art Catalogue, Belgrade, June 
2005, Cat. No. 4; Du{an Milovanovi}, Preserved Time, 
Museum of Applied Art, Belgrade, 2005,  Cat.  No.  67. 

   Du{an Milovanovi} 

О ДСЕК  ЗА  М ЕТАЛ И  Н АКИ Т

Сат путни
кутија:  Лондон; механизам:  П ариз
1889/90. 
сигнатура мајстора: W.W F. D; на механизму:  SF Paris
сребро, челик;  емајл, стакло; ковањ е
механизам на опругу
10 х 5 х 5 сm
М П У инв. бр. 22487

Захваљујући акцији која је обухватила излож бу и 
каталог под називом Сачувано време, О дсек за метал и 
накит М узеја прим ењ ене ум етности обогаћен је 
извесним бројем експоната, од којих издвајамо сребрни 
путни сат –  будилник, откупљен од аукцијске куће 
Madl'Art у јуну 2005. године.

Једноставна сребрна кутија, равних полираних 
површ ина и облих ивица, ослањ а се на четири нож ице у 
облику спљош тених кугли; на врху је срцолика дрш ка, а 
око бројчаника, од белог емајла са римским циф рама, 
постављен је једноставни прстен. П рипада типу дамских 
путних сатова, познатијих као Diligence.

Литература: Каталог АК Madl'Art, Београд, јун 
2005, кат. бр. 4; Душ ан М иловановић, Сачувано време, 
М узеј примењ ене уметности, Београд,  2005,  кат.  бр.  67.

                                                                 Душ ан М иловановић 
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  PERIOD  FURNITURE  AND  WOOD  DEPARTMENT

Table
Belgrade, 1907 
Made according to Dragutin Inkiostri Medenjak's drawings in 
the workshop of the Carpenters' Shareholding Company 
walnut, brass; engraved, turned, polished   
108 x 78.8 cm  
MAA Inv.  No.  22761 

In 2005, the Museum of Applied Art purchased from 
the Zari} antique shop in Belgrade a table which was made in 
1907 as a part of the Kingdom of Serbia Minister's of 
Education cabinet set. Premises of the Ministry of Education 
were renovated in 1927 and two chairs, two easy chairs and a 
sofa from the Minister's cabinet have since been stored in the 
Ethnographic Museum in Belgrade. A table and a flower stand 
from this set are now owned by a private person. After the 
Museum of Applied Art was founded, one of the chairs was 
assigned to this institution. 

After the table from the Minister's cabinet was 
purchased, it was found that it had suffered some 
interventions and that its original appearance was different. 
Namely, supporting turned posts were added to the massive 
plate of the table, which made this piece of furniture more 
stable. This was necessary because stability was originally 
disregarded. 

The cabinet set was made according to the drawings 
developed by Dragutin Inkiostri Medenjak (1866 -1942), an 
artist of Italian-Serbian origin who had since 1905 actively 
participated in the artistic life of Belgrade. Studying the Slave 
and, in particular the Serbian Folk Tradition, and using its 
symbols and ornaments from folk crafts products, Inkiostri 
created the Serbian National Style. Thanks to such ideas, 
Inkiostri was greatly favoured by Serbian political and social 
elite. The set for the Minister's of Education cabinet, adorned 
by the ornaments engraved in wood, assumed from the folk 
crafts, belongs to the first phase of Inkiostri's search for 
national style and to the time when he, a painter of religious 
and decorative motives, transformed into a versatile creator  a 
pioneer of contemporary Serbian applied arts. A gallery of the 
Museum of Applied Art in named after him. 

Literature: Sonja Vule{evi}, Dragutin Inkiostri 
Medenjak. Pionir jugoslovenskog dizajna, Muzej primenjene 
umetnosti, Beograd, 1998, 21, 17-18, 85, ill. 17. 

О ДСЕК  ЗА  СТИ ЛСКИ   Н АМ ЕШ ТАЈ  И   ДРВО

Сто 
Београд, 1907. 
израђен по нацртима Драгутина И нкиострија М едењ ака 
у радионици Столарског акционарског друштва 
ораховина, месинг;  резбарено, токарено, полирано  
108  х 78,8  cm 
М П У инв.  бр.  22761 

Године 2005. М узеј примењ ене уметности је 
откупио  од београдске антикварнице Зарић сто, који је 
1907. године израђен као део кабинетске гарнитуре 
министра просвете Краљевине Србије. М инистарство 
просвете је реновирано 1927. године и од тада се две 
столице, две наслоњ аче и соф а из кабинета министра 
чувају у Етнограф ском музеју у Београду. Сто и сталак за 
цвеће из ове гарнитуре наш ли су се у приватном 
власниш тву. П осле оснивањ а М узеја прим ењ ене 
уметности, једна од столица је уступљ ена  овој 
институцији. 

П осле откупа стола из кабинета министра 
просвете је утврђено  да су на њ ему изврш ене 
интрвенције, тако да се разликује од свог првобитног 
изгледа. Н аиме, додати су потпорни токарени стубићи 
који носе масивну таблу стола, дајући овом комаду 
нам еш таја стабилност која је првобитно била 
занемарена. 

Кабинетска гарнитура је израђена по нацртима 
Драгутина И нкиострија М едењ ака (1866-1942), уметника 
италијанско-српског порекла, који од 1905. године 
активно учествује у уметничком ж ивоту Београда. 
П роучавајући словенску и, нарочито, српску народну 
традицију и користећи њ ене симболе и орнаменте са 
производа народне радиности, И нкиостри је стварао 
српски национални стил. Такве идеје су омогућиле 
И нкиострију да постане миљеник српске политичке и 
друш твене елите. Гарнитура за кабинет министра 
просвете, украш ена дрворезбареним орнаментима, 
преузетим из ф олклорне уметности,  припада првој ф ази 
И нкиостријевог трагањ а за националним стилом и 
времену када се он, сликар религиозних и декоративних 
тема, преображ ава у свестраног ствараоца – пионира 
савремене српске примењ ене уметности. Једна од 
галерија М узеја примењ ене уметности носи њ егово име.  

Литература: Соњ а Вулеш евић, Драгутин 
Инкиостри Медењак. Пионир југословенског дизајна, 
М узеј примењ ене уметности, Београд, 1998, 21, 17-18, 85, 
сл. 17. 
                                                                           Бојана П оповић 

Bojana    Popovi} 
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О ДСЕК  ЗА  ТЕКСТИ Л  И   КО СТИ М

Дечја хаљина 
Круш евац, 1914.
платно, бели вез, чипка; ш ивено
32,5 x 46 cm
М П У инв. бр. 22748
П оклон О ливере П андуровић из Београда 

Дечја ципела 
Круш евац, 1914. 
кож а, платно; ш ивено
4,5 x 12 cm
М П У инв. бр. 22747
П оклон О ливере П андуровић из Београда 

Анка П оповић, родом из П араћина, а удата у 
Круш евцу, саш ила је и везом украсила хаљину за своју 
прву унуку, О ливеру П андуровић, одмах по њ еном 
рођењ у. Хаљина је од белог платна, кратких рукава, са 
леђним закопчавањ ем, украш ена белим везом по 
ивицама, а отвор око врата додатно је опточен тананом 
маш инском чипком. И звезени су крупни цветови са 
стабљикама, међусобно спојени у низу листовима и 
мреж ом састављеном од ситних кругова.

Дечја хаљина је сачувана захваљујући мајци 
дародавца, Драгици П андуровић. И ако незнатно 
ош тећена, драгоцен је примерак дечје моде са почетка 
прош лог века.

За тек рођену О ливеру П андуровић направљене 
су 1914. године ципеле од смеђе кож е, с кож ним ђоном на 
коме је утиснута величина, број 19. П остава је од смеђег 
платна, а закопчавањ е је око риса омчицом са рупицом и 
дугметом смеђе боје. До данас је сачувана само једна 
ципела, мож да баш  она коју је њ ен отац Драгиш а носио у 
џепу, као амајлију на ф ронту. Драгиш у П андуровића 
(1885 – 1951) младог оф ицира, учесника балканских 
ратова, а касније дивизијског генерала раздвојио је од 
кћери и то убрзо по њ еном рођењ у, П рви светски рат. 
Тако је ципела, према казивањ у власника и дародавца, 
О ливере П андуровић, постала право мало породично 
благо.

У збиркама О дсека за текстил и костим најмањ е 
је предмета који припадају дечјем костиму, зато су ови 
поклони значајно обогатили музејску збирку. 

                                                        М илена Витковић-Ж икић

TEXTILE  AND  COSTUME  DEPARTMENT

Girl's dress 
Kru{evac, 1914
linen, white embroidery, lace; sewn
32.5 x 46 cm
MAA Inv.  No.  22748
Gift of Olivera Pandurovi} from Belgrade 

Girl's shoe 
Kru{evac, 1914
leather, fabric; sewn
4.5 x 12 cm
MAA Inv.  No.  22747
Gift of Olivera Pandurovi} from Belgrade 

Anka Popovi}, originally from Para}in, married in 
Kru{evac, sewed and embroidered a dress for her 
granddaughter, Olivera Pandurovi}, immediately after the 
baby was born. The dress is made of white linen, with short 
sleeves; it is buttoned up at the back and is decorated with 
white embroidery along all the edges while the opening for the 
neck is lined with sophisticated machine lace. Embroidered 
are large flowers with stems, interconnected in a series of 
leaves and a net made from minute circles.

The dress was preserved thanks to the girl's mother, 
Dragica Pandurovi}. Although damaged to an extent, it is a 
valuable specimen of children's fashion at the beginning of 
last century.

A pair of shoes, for just-born Olivera Pandurovi} 
were made, in 1914, of brown leather, with leather soles in 
which the indication of their size is imprinted, number 19. 
The lining was made from brown fabric and they were 
buttoned up across the middle of the upper foot by a loop hole 
and a brown button. Only one of these little shoes has been 
preserved, maybe it is just the one that her father Dragi{a used 
to carry in his pocket, as a lucky charm on the frontline. 
Dragi{a Pandurovi} (1885 –1951)  a young officer, participant 
of the Balkan Wars and later on general of a division – was 
separated from his daughter by the World War I, soon after she 
was born.  That is how this little shoe, according to its owner 
and donor, Olivera Pandurovi}, turned into a small family 
tresure.

In the collections of the Textile and Costume 
Department, the least represented are the objects that belong 
to the children's costume. Accordingly, these gifts have 
considerably enriched the Museum collection. 

                                    Milena Vitkovi}-@iki} 
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О ДСЕК ЗА О П РЕМ У КЊ И ГЕ, П РИ М ЕЊ ЕН У ГРАФ И КУ 
И  Ф О ТО ГРАФ И ЈУ 

Дрворезни клиш е за насловну страну 
збирке песама Растка П етровића Откровење
Београд, 1922. 
М ило М илуновић
дрво; дрворез
16,5 x 11,3 cm
М П У инв.  бр.  22770
П оклон Јелене Јовановић из Београда

О ригинални дрворезни клиш е аутора М ила 
М илуновића, за насловну страну збирке песама Растка 
П етровића Откровење (1922), поклон је госпође Јелене 
Јовановић из Београда. П редмет је део богате и 
разноврсне колекције авангардне и надреалистичке 
уметности која се чува у О дсеку за опрему књ иге, 
примењ ену граф ику и ф отограф ију и која је великим 
делом ф ормирана управо од драгоцене заоставш тине 
госпође Јовановић. 

Збирка песама Откровење представља један од 
врхунаца српског авангардног песниш тва, а насловна 
страна, један од два М илуновићева дрвореза у овој 
књ изи, непосредно је сведочанство њ еговог и Растковог 
раног познанства. То је м етаф орична представа 
песниш тва, слојевитог значењ а, у чијем је центру нага 
ф игура О рф еја с лиром,  и са Растковим ликом. Дрворез 
је изведен бритким цртеж ом и представља један од раних 
примера модерне српске граф ике с почетка треће 
деценије XX века.

                                                                 Јелена П ераћ 

BOOK DESIGN, PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM 
DEPARTMENT 

Woodcut cliché for the front cover of the Rastko Petrovi} 
Revelation poem collection 
Belgrade, 1922  
Milo Milunovi}
wood; wodcut
16.5 x 11.3 cm
MAA Inv.  No.  22770
Gift of Jelena Jovanovi} from Belgrade 

The original woodcut cliché made by Milo 
Milunovi} for the front cover of the Rastko Petrovi} poem 
collection Revelation (1922) is a gift of Mrs. Jelena Jovanovi} 
from Belgrade. The object is a part of a rich and varied 
collection of the avant-garde and surrealist art that is kept in 
the Book Design, Photography and Print Room Department 
and which is for its most part formed from the valuable legacy 
of Mrs. Jovanovi}. 

The Revelation poem collection is one of the 
pinnacles of Serbian avant-garde poetry and the front cover, 
one of the two Milunovi}'s woodcuts in this book, is a direct 
proof of his and Rastko's early friendship. It's a metaphoric 
image of poetry, with multilevel meaning, in the centre of 
which is a figure of nude Orpheus holding the lyre, and an 
image of Rastko. The woodcut was made by sharp drawing 
and represents one of early examples of the modern Serbian 
graphics from the early1920's. 

Jelena Pera}
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О ДСЕК  ЗА  САВРЕМ ЕН У  П РИ М ЕЊ ЕН У  УМ ЕТН О СТ

П олуф отеља 
Београд, 1927-1932. 
израђена по нацртима Драгутина И нкиострија М еде-
њ ака 
чамовина, храстовина, орах, треш њ ево дрво; 
резбарено, осликано, тапацирано (оригинални тапа-
цирунг није сачуван),  политирано 
61,5  х 81 cm 
М П У инв.  бр.  22771

М узеј примењ ене уметности је 2006. године от-

купио од београдске антикварнице Зарић полуф отељу, 
која је израђена по нацрту Драгутина И нкиострија 
М едењ ака (1866-1942), једног од првих педагога, 
теоретичара и ствараоца српског националног стила у 
примењ еној уметности првих деценија XX века. 

П олуф отеља је израђена од чамовине (констру-
ктивни делови), храстовине, ораха и треш њ евог дрвета. 
Седиш те и делови наслона били су тапацирани. Дрвени 
делови седиш та украш ени су плитким дуборезом, док је 
наслон полуф отеље декорисан осликаним и аж урираним 
дрворезбареним орнаментима.  О блик полуф отеље и сви 
украсни елементи изведени су складу са И нкиостријевим 
поимањ ем „српског стила”. П олуф отеља је добро 
сачувана и, осим реконструкције тапацираних делова, не 
захтева веће конзерваторске интервенције.  

П ретпостављамо да је полуф отеља припадала 
радној соби генерала др М иливоја П антића из Београда, 
којој се после Другог светског рата губи траг. П о 
нацртима Драгутина И нкиострија М едењ ака је израђен, 
од 1927. до 1932. године, намеш тај за трпезарију и радну 
собу генерала др П антића. Трпезарија се данас налази у 
конаку П ећке патријарш ије, а намеш тај из радне собе је 
мр Соњ а Вулеш евић, аутор студијеког каталога и 
излож бе Драгутин Инкиостри Медењак. Пионир 

југословенског дизајна (М узеј примењ ене уметности, 
Београд, 1998, стр. 106), евидентирала као изгубљен рад. 

                                                                     Бојана П оповић

CONTEMPORARY  APPLIED  ART  DEPARTMENT

Armchair
Belgrade, 1927-1932
made according to the Dragutin Inkiostri Medenjak's 
drawings 
fir-wood, oak, walnut, cherry wood; 
engraved, painted, upholstered (original upholstery is lost), 
polished  
61.5 x 81 cm 
MAA  Inv.  No.  22771

In 2006, the Museum of Applied Art purchased from 
 Zari}' antique shop, Belgrade, a armchair that was made 

according to the Dragutin Inkiostri Medenjak (1866-1942) 
drawings. Mr. Medenjak was one of the first pedagogues, 
theoretician and creator of the Serbian National Style in 

thapplied art in the first decades of the 20  century. 

This armchair was made of fir-wood (structural 
parts), oak, walnut and cherry wood. The seat and parts of the 
back were upholstered. Wooden parts of the seat were 
adorned with shallow engraving while the back of the half 
armchair was decorated with painted and updated engraved 
ornaments.  The shape of the armchair and all decorative 
elements were made in line with the Inkiostri's perception of 
the ''Serbian style''. The armchair is well preserved and, other 
than the reconstruction of upholstered parts, no major 
conservation interventions are required.  

It is assumed that this armchair belonged to the 
study of a general from Belgrade, Dr. Milivoje Panti}, all traces 
of which were lost after the WWII. According to the drawings 
made by Dragutin Inkiostri Medenjak, the furniture for Dr. 
Panti}'s dining room and study was made in the period 1927-
1932.  This dining-room is now in the Patriarchate of Pe} 
residential quarters and the furniture from the study was 
recorded as a lost work by Ms. Sonja Vule{evi}, M.A, the 
author of the study catalogue and the exhibition Dragutin 

Inkiostri Medenjak. Pioneer of Yugoslav Design (Museum of 
Applied Art, Belgrade, 1998, p. 106).

                                                         Bojana Popovi}
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CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Untitled, cartoon
Belgrade, 2000
Predrag Koraksi}
indian ink, drawing ink; combined technique 
51 x 36.5 cm
MAA  Inv.  No.  22341

The exhibit was purchased from the Predrag 
Koraksi} exhibition of cartoons that was held in the French 
Cultural Centre in December 2005.

Predrag Koraksi} belongs to the generation of 
modern cartoonists in Serbia. He published his first works as 
early as 1950 for the satirical magazine Je`, afterwards, for the 
next twenty five years for Ve~ernje novosti newspapers.  Since 
1991, this author has been a regular columnist- cartoonist  for 
independent and opposition press: Vreme, Na{a Borba, 
Danas.
During the 1990's, the author defined a special form of 
satirical-social and political cartoon whose messages are 
conveyed by graphic means only. Those are grotesque works, 
recognisable for their picturesque style. 

The Untitled cartoon from  2000, from a cycle of 
thcartoons named After the 5  of October is a work with which 

this author completed his four-year opus, from 2000 to 2004.  
With this metaphoric name of the cycle, the author gives the 
time reference relating to the political and historical 
circumstances in Serbia that came about after the fall of 
Slobodan Milo{evi}'s regime (and after the revolution of 

thOctober 5 , 2000). The Untitled cartoon, in a humorous and 
satirical manner comments on one of the historical moments 

thin the chain of “October 5  events“. To the reader (observer), 
he instantly becomes the accomplice. For the latest news he 
sets a special tone, bravely and directly commenting upon the 

thcurrent situation. In his works following the events of the 5  of 
October, the author confirms that he will always be a severe 
critic and lucid commentator of whoever is currently in power 
and whatever is current politics. 

Predrag Koraksi}'s Untitled cartoon, with its 
specifics content linked to the author's perception of our 
times, and with its perfect drawing execution, is one of the 
more significant exhibits in the Department for 
Contemporary Applied Art Contemporary Cartoon 
Collection. 
                                                                 Marijana Petrovi}-Rai} 

О ДСЕК ЗА САВРЕМ ЕН У П РИ М ЕЊ ЕН У УМ ЕТН О СТ

Без назива, карикатура
Београд, 2000.
П редраг Кораксић
туш , лавирани туш ; комбинована техника 
51 x 36,5 cm
М П У инв. бр. 22341

Експонат је откупљен са самосталне излож бе 
карикатура П редрага Кораксића, одрж ане у Ф ранцуском 
културном центру  децембра 2005. године.

П редраг Кораксић припада генерацији савре-
мених карикатуриста у Србији, који своје прве радове 
објављује од 1950. године за сатирични недељник Јеж, а 
потом следећих двадесет и пет година за новине Вечерње 

новости.  О д 1991. године аутор постаје редовни  
коментатор-карикатуриста за независна и опозициона 
гласила: Време, Наша Борба, Данас.
Током деведесетих година, аутор деф иниш е посебан вид 
сатирично-социјалне и политичке карикатуре, чије 
поруке саопш тава искључиво граф ичким средствима. То 
су гротескна дела, препознатљива по питорескном стилу. 

Карикатура Без назива из 2000. године, из 
циклуса карикатура После 5. октобра је дело којим аутор 
заокруж ује свој четворогодиш њ и опус од 2000. до 2004. 
године. М етаф оричним називом циклуса, аутор даје 
временску одредницу која се односи на политичко-
историјски тренутак у Србији, настао после пада реж има 
Слободана М илош евића (а после револуције 5. октобра 
2000. године). Карикатура Без назива, на духовит и 
сатиричан начин, коментариш е један од историјских 
момената у ланцу „петооктобарских догађањ а“. Са 
читаоцем (посматрачем) успоставља непосредно сауче-
сниш тво. Актуелним вестима даје посебан тон, храбро и 
директно коментариш ући савремене прилике. У својим 
делима после петооктобарских догађаја, аутор потвђује 
да ће увек бити ош тар критичар и луцидни коментатор 
актуелне власти и савремене политике. 

Карикатура Без назива П редрага Кораксића, 
својом специф ичном садрж ином везаном за ауторско 
виђењ е наш ег времена и по саврш еној цртачкој 
егзекуцији, једна је од значајнијих експоната из 
Колекције савремене карикатуре О дсека за савремену 
примењ ену уметност.

                                         М аријана П етровић-Раић 
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