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ДРАГИ Њ А М АСКАРЕЛИ *

КО ЛЕКЦ И ЈA СРЕБРН И Н Е И З ЛЕГАТА И РИ Н Е СИ М И Ћ  
У М УЗЕЈУ П РИ М ЕЊ ЕН Е УМ ЕТН О СТИ  У БЕО ГРАДУ

Апстракт: Легат И рине Симић чува се у М узеју 
примењ ене уметности у Београду и садрж и 194 предмета: 
уметничке слике, стилски намеш тај, тепихе, накит, 
посуђе и др. Колекцију сребрнине из легата чини 25 
предмета, углавном посуђа, стоног прибора и ситних 
употребних и украсних предмета који се чувају у О дсеку 
за метал и накит. Већина предмета из колекције потиче из 
19.  и првих деценија 20.  века са подручја Западне Европе 
и Русије. О вај прилог доноси преглед основних података 
о легату И рине Симић и колекцији сребрнине у оквиру 
овог легата. 

Кључне речи: сребрнина, посуђе, стони прибор, 
Београд, легати, збирке, И рина Симић

И сторијат легата И рине Симић недовољно је 
познат и до сада је само делимично реконструисан. Легат, 
који је Београђанка И рина Симић пренела 1975. године  у 
власниш тво Града Београда, чува се у М узеју примењ ене 
уметности у Београду и садрж и 194 предмета: уметничке 
слике, стилски намеш тај, тепихе, накит, уметнички 
обрађене предмете од метала, керамике, порцелана и 
стакла и др. 

 Легат И рине Симић до сада није ни излаган ни 
публикован у целини, а највећи део документације везан 

1за њ ега није сачуван. П аж њ а стручне јавности скренута 
је у већој мери на овај легат тек када је Град Београд 22. 
јула 2004. године основао Кућу легата, институцију која је 
добила задатак да брине о свим  покретним  и 
непокретним легатима остављеним Граду.

Кустоси М узеја примењ ене уметности, на 
иницијативу и у сарадњ и са Кућом легата, изврш или су 

 током 2004. и 2005. године ревизију легата И рине Симић. 
П очетком 2006. године сви предмети из легата су 
ф отограф исани. И стовремено је заједничким напорима 
две установе прикупљена и систематизована постојећа 
документација, чиме је омогућено стварањ е потпуније 
слике о легату.

Уговором закљученим 1975. године између 
Самоуправне интересне заједнице културе Београда и 
М узеја примењ ене уметности у Београду с једне стране, и 

2И рине Симић, пензионера из Београда с друге стране, 
И рина Симић је неопозиво пренела у власниш тво све 
предмете своје збирке уметничких предмета СИ З-у 
културе Београда. И стим  уговором  СИ З културе 
Београда је збирку уступио на кориш ћењ е и располагањ е 
М узеју примењ ене уметности. Уговорене стране су се 
споразумеле да уметничка збирка остане у стану И рине 
Симић до краја њ еног ж ивота, а СИ З културе Београда се 
обавезао да јој исплаћује утврђену месечну накнаду на 
име одрж авањ а збирке.

3А нексом уговора, уговорене стране су се 
накнадно споразумеле да се кључ од сеф а бр. 360 код 
Београдске банке (у коме су се налазили накит и други 
предмети које је И рина Симић неопозиво пренела у 
власниш тво СИ З-а културе Београда) у случају несреће 
преда СИ З-у културе Београда, чиме и право на сеф  
прелази на СИ З културе Београда.

4П осебним уговором о поклону И рина Симић је 
неопозиво поклонила СИ З-у културе Београда свој 
двособан стан у Београду, у улици Булевар ЈН А 1/I, 

2површ ине 71 m, задрж авајући право да у њ ему станује 
дож ивотно.

1  О  предметима из легата И рине Симић и историјату легата в. М . Јеврић-
Лазаревић, Огледала. Историјско-стилски развој, каталог излож бе, М узеј 
примењ ене уметности, Београд 1982, кат. бр. 23; И. Зорић, Сребрнина у Србији 
XIX века, каталог излож бе, М узеј примењ ене уметности, Београд 1990, кат. бр. 2, 
67, 11, 13, 30, 49, 53, 104, 108–109, 118 и 145; Н. Ш урић, Збирка Ирине Симић, 
Годиш њ ак града Београда XLVIIXLVIII, Београд 2000–2001, 291–303; Н. Ш урић, 
Трагови легата, П олитика, Београд, 29.7.2004.; М . Бујић, Комоде, каталог 
излож бе, М узеј примењ ене уметности, Београд 2006, кат. бр. 11 и 13. 

2         Трећи опш тински суд у Београду, акт  О В. бр.  6161/75 од 12.11.1975.  године
3         М узеј примењ ене уметности,  акт  01 бр. 1921/1 од 12.11.1975.  године
4         Трећи опш тински суд у Београду,  акт  О В. бр.  6160/75 од 12.11.1975.  године

*   Драгињ а М аскарели,  историчар  уметности,  Кућa  легата,  Београд 
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Dragiњ а М аскарели 

И рина Симић (девојачко презиме Копитина) 
рођена је у М оскви 1915. године, у грађанској породици 
која је по избијањ у О ктобарске револуције емигрирала у 

5Југославију. И ринин отац, Н икола Копитин, био је 
инж ењ ер. Године 1934. полож ила је „виш и течајни 
испит“ у Руско-српској ж енској гимназији у Београду. 

И ринин муж, Љ убомир Симић, рођен је 1897. 
године у Кикинди, у породици земљопоседника. П остоје 
подаци да се ш коловао код рођака у иностранству и да је 

6по заврш етку студија радио у дипломатији. 
И рина и Љ убомир Симић венчали су се у 

Београду 1957. године. О вај брачни пар сакупио је све 
предмете из збирке, било да су их појединачно унели у 
збирку као породично наслеђе, сакупили током  
заједничког ж ивота или је део њ их прикупила И рина 

7Симић после смрти свога супруга. И рина Симић је 
умрла 5. јула 1988. године и сахрањ ена је на Н овом гро-
бљу у Београду.

За ж ивота И рине Симић сачињ ена су три 
каталош ка пописа предмета из збирке. Евидентирањ е 
предмета први пут је изврш ио Завод за заш титу 
споменика културе Града Београда у периоду од 
децембра 1973. до априла 1974. године. Том приликом 
сачињ ен је каталош ки попис предмета који је обухватио 

863 каталош ке јединице. Н а захтев Завода, стручна 
комисија М узеја примењ ене уметности изврш ила је 

9процену материјалне вредности предмета. П о закљу-
чењ у уговора, Завод је 1976. године сачинио нови попис 

10предмета од 107 каталош ких јединица. 
Коначно, комисија Градског СИ З-а културе 

Београда и М узеја примењ ене уметности у Београду 
сачинила је, у периоду од 25. августа до 3. септембра 1980. 
године, попис предмета који садрж и 160 каталош ких 

11јединица.
М узеј примењ ене уметности је 1987. године 

обавестио дописом СИ З културе Београда да је накнадно 
добио од И рине Симић на поклон 6 предмета који нису 
били пописани (накит). И стим дописом М узеј обаве-

ш тава и да је комисијски утврђено да се збирка у стану 
увећала за још  6 слика.

П осле смрти И рине Симић, М узеј је 21. августа 
1988. године изврш ио преглед и разврставањ е постојећег 
материјала. Као помоћни документ кориш ћен је том 
приликом каталош ки попис предмета сачињ ен 1980. 
године. За збирке М узеја примењ ене уметности одабрано 

13је 74 предмета са списка. П редмете који су се налазили у 
сеф у у Београдској банци – 25 предмета (накит и сребр-
нина) – предао је М узеју тек 1997. године некадаш њ и 
радник СИ З-а културе Београда. 

Стан у Булевару ЈН А 1/I додељен је трећем лицу, 
с обзиром на то да је поклоњ ен СИ З-у културе Београда 
посебним уговором о поклону, без икаквих услова и 
налога у вези са њ еговим кориш ћењ ем. П остоје индиције 
да је И рина Симић ж елела да легат после њ ене смрти 
остане у стану, међутим остварењ е ове своје ж еље није 
правно регулисала. О стали предмети из стана И рине 
Симић који нису чинили део збирке уметничких 
предмета продати су на аукцији коју је организовао СИ З 

14културе Београда.
У М узеју примењ ене уметности предмети су 

разврстани у збирке О дсека за метал и накит (59 
предмета – накит, посуђе, стони прибор, расветна тела), 
О дсека за дрво и стилски намеш тај (35 предмета – 
стилски намеш тај, расветна тела), О дсека за керамику, 
порцелан и стакло (52 предмета – посуђе) и О дсека за са-
времену примењ ену уметност (20 предмета примењ ене 
уметности насталих после 1918. Године – посуђе, расве-
тна тела), док се уметничке слике из збирке, чији су 
аутори Стојан Аралица, Светислав Вуковић, Н икола 
Граовац, О ља И вањ ицки, Степан Колесников, П еђа 
М илосавље-вић, М арклен М осијенко, М ихаило П етров, 
М ића П оповић, Ц уца Сокић, М иленко Ш ербан и др., 
налазе у канцеларијским просторијама (23 предмета). 
М ањ и број предмета чува се у О дсеку за текстил и костим 
(3 предмета – теписи) и О дсеку за опрему књ иге, приме-
њ ену граф ику и ф отограф ију (2 предмета икона, – 

5       Биограф ски подаци И рине и Љ убомира Симића преузети су из документације 
Куће легата у Београду. 

6   в. Н. Ш урић, н. д., 292; није познато за који је период и земље била везана 
диплом атска активност Љ убом ира Сим ића. У сачуваном  концепту 
купопродајног уговора за стан супруж ника Симић, у Булевару ЈН А 1/I у 
Београду, наведено је да је Љ убомир Симић „служ беник из Београда“, в. 
ф отокопију концепта купопродајног уговора за стан у Булевару ЈН А 1/I између 
продавца инж. М омчила П етровића из Београда и купца Љ убомира Симића, 
служ беника из Београда од 22.01.1957. године, у документацији Куће легата у 
Београду.

7   Љ убомир Симић највероватније је умро марта 1965. године, када је И рини  
Симић уступљено право кориш ћењ а гробнице на Н овом гробљу у Београду в. 
ф отокопију тапије служ бености земљиш та-гробнице на име И. Симић од 
26.3.1965. године, у документацији Куће легата у Београду.
Августа 1966. године И рина Симић се помињ е као власник стана у Булевару  
ЈН А 1/I, в. уговор између Градског стамбеног предузећа  П огон Врачар и И. 
Симић о висини трош кова за инвестиционо и текуће одрж авањ е зграде од 

  10.8.1966. године, у документацији Куће легата у Београду. У старијим 
документима као власник стана помињ е се Љ убомир Симић.

8         Н. Ш урић, , 293-297.
9         М П У,  акт 02 бр.  448/2 од 28.3.1975. године
10      П римерак овог каталош ког пописа се чува у О дсеку за централну документа-  

цију М узеја примењ ене уметности у Београду.
11      М П У, акт 05 бр. 5/1 од 6.01.1981. године
12       М П У, акт 01 бр. 475-0102 од 10.6.1987. године
13         М П У, акти 01 бр. 630/1-0102 од 1.9.1988. године и 01 бр. 630/2-0102 од 9.9.1988. 

 године; Н. Ш урић, н. д.,  298-301.
14       М П У, акт 01 бр. 684/1-0102 од 10.10.1988. године

н. д.
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КО ЛЕКЦ И ЈА СРЕБРН И Н Е И З ЛЕГАТА И РИ Н Е СИ М И Ћ  
У М УЗЕЈУ П РИ М ЕЊ ЕН Е УМ ЕТН О СТИ  У БЕО ГРАДУ

м
деш авало се да се виш е сродних предмета води под 
једним каталош ким бројем. Током музеолош ке обраде 
ови предмети су инвентарисани појединачно, тако да се 
број инвентарских јединица – музејских предмета 
повећао у односу на број евидентираних каталош ких 
јединица. 

Легат садрж и разнородне предмете и „ни у ком 
случају не представља изузетак међу бројним колек-
цијама и збиркама покретних предмета у грађанској 
својини у Београду, ни по уметничкој вредности својих 
експоната нити пак по бројности и заступљености 
појединих аутора”, наведено је још  у уводу каталош ког 
пописа предмета из 1976. године. И пак, чињ еница да 
досад није постојала јасна слика о легату И рине Симић 
изазивала је одређене недоумице везане за њ егов садрж ај 
и судбину. С обзиром на то да су после склапањ а уговора 
постојали неспоразуми између И рине Симић и СИ З-а 
културе Београда, да после смрти И рине Симић није 
одрж ана оставинска расправа, као и на то да 
документација СИ З-а културе Београда о легату није 
сачувана, нити је легат публикован и излаган, јавиле су се 

15сумњ е у то да ли је стигао у М узеј у целини. 
Срећом, могуће је, без значајнијих изузетака, 

повезати садрж ај сачуваних каталош ких пописа 
предмета из збирке из 1974, 1976. и 1980. године са 

16предметима који се данас налазе у М узеју. У том смислу, 
посебно важ ан документ су ф отограф ије амбијента и 
уметничких предмета, које су снимљене у стану И рине 

17Симић још  за њ еног ж ивота. Н а овим ф отограф ијама 
препознајемо, такође без значајнијих изузетака, управо 
оне предмете који данас чине легат у М узеју примењ ене 
уметности. 

олитвеник). У ранијим  каталош ким  пописим а 

КО ЛЕКЦ И ЈА СРЕБРН И Н Е

Колекцију сребрнине из легата И рине Симић 
чини 25 предмета, углавном посуђа, стоног прибора и 
ситних употребних и украсних предмета који се чувају у 

18О дсеку за метал и накит. Већина предмета из колекције 

потиче из XIX и првих деценија XX века са подручја 
Западне Европе и Русије. Н еке од предмета наследио је 
Љ убомир Симић од свога стрица који је ж ивео у 

19Будимпеш ти.

ситних употребних и украсних предмета који се чувају у 
18О дсеку за метал и накит. Већина предмета из колекције 

потиче из XIX и првих деценија XX века са подручја 

15       Н. Ш урић, , 298.
16   Због неадекватног смеш таја није сачувана само колекција грамоф онских пло-
     ча И рине Симић.
17      Ф отограф ије се чувају у О дсеку за централну документацију М узеја примењ ене 

уметности у Београду.
18    Дванаест предмета из колекције сребрнине (кат. бр. 2, 5-12, 18, 22 и 24) је 

излож ено у М узеју примењ ене уметности у Београду 1990/91. године на 
студијској излож би Сребрнина у Србији XIX века, аутора И ванке Зорић, виш ег 

н. д.  кустоса М узеја и публиковано у пратећем каталогу, в. И. Зорић, , кат. бр. 2, 
6-7, 11, 13, 30, 49, 53, 108-109, 118 и 145. Четири предмета из колекције (кат. бр. 7-
8. и 22) излож ена су у М узеју примењ ене уметности у Београду као пратећи 
материјал на излож би Траг у дрвету – технике украшавања намештаја, аутора 
М арије Бујић, кустоса М узеја. О ва излож ба отворена је 2004. године као 
привремена стална поставка.

19        Н. Ш урић, , 293.

 н. д.

н. д.

1.

1.  

     П утир,  Аугсбург, XVII век,  М узеј  примењ ене
        уметности,  Београд,  инв.  бр.  22564

th   Chalice, Augsburg, 17 century, Museum of Appli-
       ed  Art, Belgrade, Inv. No. 22564
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У XIX веку јача грађанска класа, а њ ена потреба 
да визуализује свој нови статус доводи до повећањ а 
обима производњ е сребрнине. Да би се задовољиле 
потребе бројних купаца све виш е се развија серијска, 
индустријска производњ а. У то време ствара се и нови 
однос према уметничким предметима – долази до 
разилаж ењ а ликовне и примењ ене уметности, а као 
носиоци примењ ене уметности појављују се „дизајнери“. 
Н еки од типичних производа XIX века налазе се и у 
колекцији сребрнине из легата И рине Симић. 

И зузетак у колекцији представља позлаћени 
сребрни путир, израђен у XVII веку у чувеним  
аугсбурш ким радионицама (сл. 1, кат. бр. 1). Дубока чаш а 
је у горњ ем делу украш ена ш ироком зрнастом траком, а у 
доњ ем делу траком годрон орнамента. Са круж не стопе 
која је украш ена мотивом лиш ћа уздиж е се се разуђена 
нож ица, састављена од ш ест трака, украш ених мотивом 
листа, које се лучно извијају ка спољаш њ ости и поново 
спајају у горњ ем делу. О сим тога ш то је најстарији 
предмет у колекцији, овај ручно ковани путир издваја се 
и као леп пример занатске веш тине старих мајстора. 

ик (сл. 2, кат. бр. 5),

Један од репрезентативнијих предм ета у 
колекцији сребрнине свакако је масивни сребрни 
послужавн  направљен око 1880. 
године, производ реномиране бечке компаније Ј. К. 

20Клинкош  (J. C. Klinkosch). П ослуж авник је овалан, 
проф илисаног обода, са две дрш ке. Дрш ке и обод 
украш ени су наглаш еним биљним орнаментом са 

21волутама.
П аж њ у привлачи и самовар (кат.  бр.  6), израђен 

у Варш ави 1845–1847. године у радионици К. Клима и 
22Ш евски (K. Klima i Szewski). Састоји се из три дела: 

чајника, горионика и постоља. Бокасти, криш касти 
чајник стоји на ниској, округлој стопи. Њ егова извијена 
дрвена дрш ка са једним рош чићем постављена је 
насупрот уздигнутог сиска. П осувраћени отвор обода 
украш ен је ф ризом са мотивом лиш ћа. Бокасти 
поклопац заврш ен је дрвеним дугметом у облику 
печурке, са криш кастом капицом. Горионик самовара 
належ е на круж но постоље, које се ослањ а на четири 
нож ице у облику спљош тених лоптица. Са постоља се 

укосо издиж у зидови носачи за чајник, украш ени 
орнаментом лиш ћа.

У колекцији се налазе и примерци руске 
сребрнине. Сервис за чај (некомплетан) и посуда за 

23шећер направљени су у П етрограду 1844/45. године. 
И ако су рад различитих мајстора, настали су у исто време 
и изузетно су блиски по ф ормалним и стилским 
одликама. О д сервиса за чај (кат. бр. 7) сачувани су чајник 
и бокалчић за млеко. Чајник је бокаст суд облика дињ е, са 
четири извијене нож ице. Дрш ка чајника је извијена, са 
једним рош чићем. Сисак је такође извијен, а поклопац 
криш каст, са дугметом у облику пуног цвета. Дрш ке и 
нож ице чајника украш ене су биљним орнаментом. 

Бокалчић бокастог облика стоји на четири 
извијене нож ице. П осувраћен валовити обод бокалчића 
украш ен је биљним орнаментом и издиж е се у кратку 
левку. И звијена дрш ка, са једним рош чићем при врху, 
украш ена је биљним орнаментом. Сервис за чај је 

2.           
        
      
2.  

П ослуж авник, Беч, Ј.К. Клинкош , око 1880,
М узеј примењ ене уметности, Београд,инв. бр.

 16025
  Tray,  Vienna,  J. C. Klinkosch,  about  1880,  Muse-

       um  of Applied Art,  Belgrade,  Inv.  No.  16025

20   Компанија М ајерхоф ер & Клинкош  (Mayerhofer & Klinkosch) настала је 1830. 
године спајањ ем компанија Стеф ана М ајерхоф ера (Stephan Mayerhofer) и 
Карла Клинкош а (Carl Klinkosch). Заједно са компанијом Тонет (Thonet), овај 
произвођач мож е се сматрати једним од пионира индустријског дизајна у 
А устрији и читавој Хабсбурш кој м онархији. П роизводе ком паније 
карактериш е једноставност, ф ункционалност и минималан украс. О д 1869. 
године компанија ради под именом Ј. К. Клинкош  (J. C. Klinkosch), пош то ју је 
откупио Јозеф  Карл Клинкош  (Josef Carl Klinkosch), најстарији син Карла 

Клинкош а. Током друге половине XIX века једна је од највећих произвођача 
сребрнине у Аустроугарској монархији. Године 1918. постаје део концерна за 
производњ у сребра Берндорф ер М еталварен Ф абрик (Berndorfer 
Metallwarenfabrik), пош то ју је откупио Артур Круп (Arthur Krupp).

21       И. Зорић,  , кат. бр. 2.
22       Исто,  кат. бр. 6,  репр.
23       Исто,  кат. бр. 13 и 49,  репр.

н. д.
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3.        
           

3.       

  

Каш ичица, П етроград, последњ а четвртина
XIX века, М узеј примењ ене уметности, Бео

       град,  инв.  бр.  22557
thTeaspoon, St. Petersburg, last quarter of 19 cen

tury, Museum of Applied Art,  Belgrade, Inv.
No.  22557

-

-
            
      

највероватније рад мајстора Густава М агнуса Акерблома 
(Gustav Magnus Akerblom).

Посуда за ш ећер (кат. бр. 8), рад мајстора Адолф а 
Ш пера (Adolf Sper), бокаста је, oблика дињ е, са четири 
извијене нож ице. У висини поклопца посуде су две 
извијене дрш ке, са по једним рош чићем. Н ож ице и 
дрш ке украш ене су биљним орнаментом. П оклопац је 
благо засвођен и заврш ава се дугметом у облику пуног 
цвета.

Карактеристичан производ руских радионица је 
кашичица украш ена техником нијело, направљена у 
М оскви 1834. године (кат. бр. 13). П литко, овоидно дно 
каш ичице је заврш ено у ш пиц. Н а полеђини дна је 
приказ архитектуре. У корену дрш ке извучене су две 
ресице. Спатула је заобљена, мало повијена уназад и 
богато декорисана вегетабилним орнаментом. У О дсеку 
за метал и накит чува се још  једна каш ичица из исте 

24серије (М П У инв. бр. 16013) која није део легата.
О д сета десертних кашичица, направљених у 

П етрограду током последњ е четвртине XIX века (сл. 3, 
кат. бр. 14), сачувано је 11 комада. Дно каш ичица је 
плитко и овално, док је дрш ка танка и полигонална, 
заврш ена ф ијалом. О вакав облик, иначе својствен 
каш икама насталим у периоду до почетка XVII века, 

 касније се веома често јавља у руским радионицама.
Док се почетком XIX века у Европи још  увек 

креирају стилови, као на пример ампир у Ф ранцуској и 
бидермајер у Аустрији, већ од средине, а нарочито у 
другој половини века долази до компилације различитих 
стилских елем ената претходних епоха европске 
уметности. У том периоду у примењ еној уметности 
неорококо стил је веома популаран због своје разигране 
и богате декорације. П литка тацна (сл. 4, кат. бр. 11) 
круж ног облика, са ш ирим ободом који је перф орисан 
ф ризом од ромбова и украш ен неорококо медаљонима 
са руж ицама и бамбусом, направљена је у Бечу око 1880. 

25године. 
Богатом неорококо декорацијом украш ен је и 

двокраки свећњак (кат. бр. 22) направљен у Аустрији 
261856. године. Свећњ ак се састоји од три дела: 

четвртастог постоља које почива на четири извијене 
нож ице, средиш њ ег декоративног стабла и горњ ег 
разгранатог дела из којег се издвајају два крака, 
састављена од волута које на крајевима носе чаш ицу за 
свећу. Врх свећњ ака заврш ен је прорезаним медаљоном 

4.            

4.     
      

Тацна, Беч, око1880, М узеј примењ ене мет
       ности,  Београд,  инв.  бр.  16014.

Saucer,  Vienna, about 1880, Museum of AppliedArt,
  Belgrade,  Inv.  No.  16014.

у -

24      Исто,  кат. бр. 57, репр.
25      Исто,  кат. бр. 118.
27      Исто,  кат. бр. 120, репр.
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који служ и као дрш ка. У О дсеку за дрво и стилски 
намеш тај чува се још  један свећњ ак из исте серије који 

27није део легата (М П У инв. бр. 4471). Венцем у неорококо 
маниру украш ен је и обод дубоког тањира бечке 
производњ е (кат. бр. 4) из последњ е деценије XIX и прве 
деценије XX века.

У колекцији се налазе и предмети – сувенири 
пореклом са Далеког И стока, произведени у периоду 
између два светска рата. П литка кутија из Камбоџе, 
круж ног је облика. П оклопац кутије је украш ен 
рељеф ном декорацијом, карактеристичном представом 
апсаре, ж енског духа облака и вода у хиндуистичкој и 
будистичкој митологији (кат. бр. 25). П роизводњ а сребра 
у Камбоџи има дугу традицију, а кутије су препознатљив 
сувенир из те земље. Н ајпознатије су кутије из Камбоџе у 
облику ж ивотињ а.

Још  један изузетак у колекцији је пример 
индустријског дизајна: посребрена штипаљка за шећер 
(сл. 5, кат. бр. 20) коју је 1951. године за познату немачку 
ф абрику WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) 

28дизајнирао Курт М ајер (Kurt Mayer). Ш типаљка за 
ш ећер је припадала сету стоног прибора „3300”, који је 

29произвођен у периоду од 1951. до 1973. године. 
Ш типаљка има облик латиничног слова „U” а њ ена 
декорација је сведена и елегантна. Кракови су дуж  ивица 
украш ени танким ж љ ебом који се, прелазећи на 
хватаљке, удвостручује и благо савија ка ивицама.

М ноги производи WMF-а заузимају данас своје 
место међу делима класика дизајна. О сим посуда за со и 
бибер „М акс и М ориц” (Max und Moritz), које је за WMF 
1952. године дизајнирао Вилхелм Вагенф елд (Wilhelm 
Wagenfeld), у ову категорију спада и М ајеров сет стоног 
прибора „Стокхолм ” (Stockholm). 

Колекција сребрнине која је презентована овим 
прилогом представља, као и остале колекције из легата 
И рине Симић, скуп појединачних предмета различите 
провенијенције, намене и уметничке вредности. М ноги 
предмети из колекције представљају само делове већих 
ф ункционалних целина које нису сачуване (сервиса за чај 
и каф у, сетова стоног прибора и посуђа), ш то је губитак 
са музеолош ког аспекта. 

Легат И рине Симић није настао као резултат 

систематског колекционирањ а: критеријуми сакупљањ а 
нису деф инисани, а колекције унутар легата не 
представљају музеалне целине. О вакав садрж ај колекција 
највероватније је у многоме утицао на досадаш њ е 
опредељењ е да се легат не презентује као целина, већ 
укључивањ ем само појединачних предмета у различите 
студијске и тематске излож бе. 

Н астанак легата везан је пре свега за ж ељу 
сакупљача, И рине и Љ убомира Симића, да оплемене и 
уреде простор у коме се одвијао њ ихов свакодневни 
ж ивот. О вакав однос према уметничким предметима 
својствен је традицији грађанског друш тва. Легат И рине 
Симић представља у том смислу један од докумената о 
грађанском начину ж ивота и теж њ и српског грађанства 
да у различитим друш твеним околностима сачува своје 
културне везе и вредности.

5.    

5.          

Ш типаљка за ш ећер из стоног прибора модел
       3300, Гајслинген, WMF, Курт М ајер, 1951-1973,
       М узеј примењ ене уметности, Београд, инв. бр.
       22565

Sugar tongs, part of table set model 3300, Geis
       lingen, WMF, Kurt Mayer, 1951-1973, Museum of
       Applied Art, Belgrade, Inv. No. 22565

,

-

27      Исто, кат. бр. 120, репр.
28    WMF, позната ф абрика стоног и кухињ ског посуђа са седиш тем у Гајслингену, 

основана је 1853. године. Ф окусирајући се на дизајн и ф ункционалност својих 
производа, ф абрика је одиграла значајну улогу приликом преласка са сребра на 
челик као примарни материјал у индустријској производњ и стоног прибора и 
посуђа. У својој историји, дугој преко 150 година, ф абрика је сарађивала са 

,
бројним дизајнерима, а дизајн њ ених производа кретао се од примене 
историјских стилова до ар нувоа и Баухауса.

29   D. Altgeld-Peters, Die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) – Bestecke und 
Hohlwaren aus Metall zwischen 1945 und 1975. Vom Historismus zur guten Form, 
Münster 2000, 389-390.
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КАТАЛО Г 

1. П утир
Н емачка, Аугсбург, XVII век
ж иг: аугсбурш ки еснаф ски знак
иницијали мајстора: CB
сребро, позлата; ковањ е
R отвора 9,2 cm, h 17,4 cm 
М П У инв. бр. 22564

2. П ехар
Средњ а Европа, друга половина XIX века
ж иг: неидентиф икован
сребро, изнутра позлата; ливењ е, матирањ е, гравирањ е
R отвора 8 cm, h 13, 4 cm
М ПУ инв. бр. 16018

3. П ехар
Чехословачка, 1922-1929. година
ж иг: чехословачки служ бени знак
иницијали мајстора: AP
сребро; ливењ е
R отвора 7,5 cm, h 11,5 cm
М ПУ инв. бр. 22559

4. Тањ ир
Аустроугарска, Беч, последњ а деценија XIX– прва 
деценија XX века
ж иг: аустроугарски служ бени знак
производњ а: VCD – Vincenz Carl Dub
сребро; ливењ е, пресовањ е
R 22,5 cm, дубина 3 cm
М ПУ инв. бр. 22567

5. П ослуж авник
Аустроугарска, Беч, око 1880. године
ж иг: бечки служ бени знак
производњ а: J. C. Klinkosch 
сребро; ливењ е, гравирањ е, матирањ е
50,5 x 78,3 cm
М П У инв. бр. 16025

6. Самовар
Аустријска царевина, П ољска, Варш ава, 1845-1847. 
године
ж иг: држ авни служ бени знак, месни знак
производњ а: K. Klima i Szewski, Warszavie
сребро, дрво; ковањ е, ливењ е, пресовањ е
R постоља 15,5 cm, h 24,5 cm
М ПУ инв. бр. 160227 

7. Сервис за чај
Русија, П етроград, 1844. године
ж иг: петроградски служ бени знак

контролор: Д.Т. – Тверской Дмитрий И льич
иницијали мајстора: GO (?) – Gustav Magnus Akerblom
сребро, изнутра позлата; ливењ е, матирањ е
чајник – h 14,6 cm, ш ирина 25,5 cm; бокалчић – h 10,2 cm, 
ш ирина 6 cm
М ПУ инв. бр. 16023

8. П осуда за ш ећер
Русија, П етроград, 1845. године
ж иг: петроградски служ бени знак
контролор: Д.Т. – Тверской Дмитрий И льич
мајстор: Adolf Sper
сребро, изнутра позлата; ливењ е, матирањ е
h 6,5 cm, ш ирина 20 cm
М ПУ инв. бр. 16024

9. Чајник
Аустријска царевина, Беч, око 1850. године
ж иг: бечки служ бени знак
иницијали мајстора: AW (нечитко) – Woltner Anton (?)
сребро, дрво; ливењ е, пресовањ е, пунктирањ е
h 20,5 cm, ш ирина 20,8 cm
М ПУ инв. бр. 16021

10. Чајник
Русија, М осква, 1880. година
ж иг: московски служ бени знак
иницијали мајстора: М С – Соколов М .Ф. и И. О зрецкé
сребро, изнутра позлата; ливењ е, гравирањ е
R дна 10,8 cm, h 15,4 cm
М П У инв. бр. 16020

11. Тацна
Аустроугарска, Беч, око 1880. године
ж иг: бечки служ бени знак
иницијали мајстора: EF – Eduard Friedman
сребро; ливењ е, ковањ е на матрицу, изрезивањ е, матирањ е
R 17 cm
М П У инв. бр. 16014

12. Тацна
Н емачка, око 1880. године
ж иг: немачки служ бени знак
сребро; ливењ е, ковањ е на матрицу, изрезивањ е
R 10,3 cm
М П У инв. бр. 16015

13. Каш ичица
Русија, М осква, 1835. година
ж иг: московски служ бени знак
контролор: Н·Д – Дубровин Н иколай Лукич
иницијали мајстора: А.К.
сребро, позлата, нијело; ливењ е
дуж ина 13,7 cm
М ПУ инв. бр. 22556
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14. Каш ичице (11 комада)
Русија, П етроград, последњ а четвртина XIX века
ж иг: петроградски служ бени знак
иницијали мајстора: S.F.
сребро; ливењ е
дуж ина 11 cm
М ПУ инв. бр. 22557

15. Десертне каш ичице (6 комада)
Аустроугарска, почетак XX века
ж иг: аустроугарски служ бени знак
иницијали мајстора: AB
сребро; ливењ е
дуж ина 10,7 cm
М ПУ инв. бр. 22558

16. Десертни есцајг (за 6 особа)
Аустрија, 3. деценија XX века
ж иг: аустријски служ бени знак
иницијали мајстора: АW
сребро, позлата; ливењ е, пресовањ е
виљуш ка – дуж ина 15 cm; нож  – дуж ина 17 cm
М ПУ инв. бр. 22560

17. Каш ичица
Аустроугарска, последњ а четвртина XIX века
дрш ка – посребрена; ливењ е, гравирањ е
дно – мађарски новчић Ф ранц I, сребро, 1834. година; 
аверс: Ф ранц I, реверс: Богородица са Христом
дуж ина 12 cm
М ПУ инв. бр. 22561

18. Кутлачица за ш ећер
Аустроугарска, Беч, око 1880. године
ж иг: бечки служ бени знак
сребро; ливењ е, резањ е
дуж ина 17,8 cm
М ПУ инв. бр. 16019

19. Виљуш ка и каш ика за салату
Аустроугарска, крај XIX – почетак XX века
ж иг: накнадно утиснут аустријски служ бени знак (после 
1922. године)
сребро, рог (?); ливењ е, пресовањ е
дуж ина 24 cm
М ПУ инв. бр. 22568

20. Ш типаљка за ш ећер
из сета стоног прибора модел „3300”
Н емачка, Гајслинген, 1951-1973. година
производњ а: WMF – Württembergische Metallwarenfabrik
дизајнер: Kurt Mayer
посребрено, алпака; ливењ е
дуж ина 10,3 cm
М ПУ инв. бр. 22565

21. Ш типаљка за ш ећер
Далеки И сток, Камбоџа (?), 3-4. деценија XX века
сребро; ливењ е
дуж ина 9,3 cm
М ПУ инв. бр. 22566

22. Свећњ ак
Аустријска царевина, Беч, 1856. година
ж иг: бечки служ бени знак
иницијали мајстора: AL
сребро; пресовањ е
h 27,7 cm, ш ирина 22,5 cm
М ПУ инв. бр. 16017

23. Кутија 
Камбоџа, 3-4. деценија XX века
сребро, дрво; пресовањ е
4x 14 x 5,5 cm
М П У инв. бр. 22562

24. Кутија
Камбоџа, 3-4. деценија XX века
сребро, дрво; пресовањ е
6,5 x 7,9 cm
М П У инв. бр. 16016

25. Кутија
Камбоџа, 3-4. деценија XX века
сребро; пресовањ е
R 7,8 cm, h 2 cm
М П У инв. бр. 22563
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DRAGINJA MASKARELI*  

SILVERWARE COLLECTION FROM THE IRINA SIMI]Ć LEGACY
IN THE MUSEUM OF APPLIED ART  IN  BELGRADE 

Summary 

The history of Irina Simi} legacy is insufficiently well known 
and has only been partly reconstructed to date. The legacy, 
which the Belgrader Irina Simi}ć bequeathed to the City of 
Belgrade in 1975, is kept in the Museum of Applied Art in 
Belgrade. It contains 194 objects: paintings, antique furniture, 
carpets, jewellery, artistically crafted metal objects, ceramics, 
porcelain,  glass,  etc.

Irina Simi}ć (1915-1988) was born in Moscow, in a 
bourgeois family which, immediately after the outbreak of the 
October Revolution, emigrated to Yugoslavia. Irina's father, 
Nikola Kopitin, was an engineer. Irina Simi}ć compiled her 
collection of the works of art together with her husband, 
Ljubomir Simi}. They married in Belgrade in 1957, and they 
contributed works to the collection either individually, from 
their respective family inheritance, or collected them in the 
course of their life together.

The silverware collection from Irina Simi}ć legacy 
comprises 25 objects, mostly tableware and small useful and 
decorative objects and decoration that are kept in the Metal 
and Jewellery Department. Most of the objects from the 

thcollection date back to the 19 century and first decades of the 
th20 century, from the area of Western Europe and Russia.

Among the objects from the collection, particularly 
worthy of attention is the serving tray (Cat. No. 5), made about 
1880, a product of a reputable Vienna company, J. C.      
Klinkosch, samovar (Cat. No. 6), made in Warsaw in 1845-
1847 in the workshop owned by Messrs. K. Klima and Szewski, 
as well as parts of a tea service (Cat. No. 7 and 8) made in St. 
Petersburg 1844/45. 

An exception in this collection is a silver chalice (Cat. 
thNo. 1), made in the 17 century in one of the famous Augsburg 

workshops. Besides, the collection also harbours a specimen 
of the industrial design: sugar tongs (Cat. No. 20) from the 
3300 tableware set, which was designed in 1951 by Kurt Mayer 
for the famous German factory WMF.

The silverware collection as well as the entire Irina 
Simi}ć legacy was not produced by systematic collection but 
rather constitutes a body of objects of different provenance, 
intended use, and artistic value. Many objects from the 
collection are actually parts of bigger functional units which 
were lost. Regardless of these losses that are observed from the 
museological perspective, the Irina Simi}ć legacy is 
nevertheless  an important document about the middle-class 
lifestyle in Serbia and the aspirations of Serbian middle-class 
to maintain its cultural connections and values throughout 
different social environments.

*   Draginja Maskareli, Art Historian, Belgrade Heritage House  


