
179

Апстракт: Музеј примењене уметности у 
Београду на дан 6. новембра 2010. обележава шездесет 
година рада. Циљ овог кратког историјског осврта је да 
скрене пажњу на главне професионалне домете ове 
институције. Основу приказа представља пролазак кроз 
шест фаза историјата институције које су обележили 
тадашњи стручњаци на њеном челу. Осим предузет-
ничких енергија директора, организационо уређење и 
његове програмске активности чине делове оствареног 
идентитета Музеја. Поглед у будућност, у другом делу 
текста, открива Музеј као динамичну, савремену, високо 
стручну и компетентну установу са значајним местом на 
домаћој и међународној културној мапи.

Кључне речи: Музеј примењене уметности, 
историјат, организациона структура, програмске актив-
ности, стратегија

Музеј примењене уметности (МПУ) је једна од 
многих институција културе основаних непосредно 
после завршетка Другог светског рата у новонасталој 

1 Федеративној Народној Републици Југославији.
Основан је 6. новембра 1950. године уредбом владе 
Народне Републике Србије и привремено смештен у 
зграду Конака књегиње Љубице, а као први кустос Музеја 

2постављена је Бојана Радојковић, историчар уметности.  
Почетни фонд чиниле су колекција таписерија добијена 
реституцијом, ћилими и персијски теписи и неколицина 
примерака црквеног сребра из XVIII и XIX века, који су 
се, због недостатка простора, чували у Академији 
примењених уметности. Половином 1951. године Музеј 
се уселио у здање у улици Вука Караџића 18, где се и данас 
налази.

Зграда Музеја примењене уметности није 
3наменски подигнута за потребе музеја.  Oна је сазидана 

као стамбено-пословни објекат 1927-1929. године за 
власника адвоката др Јакова Челебоновића и била је 

4позната као “Палата Челебоновић“.  Иако су временом 
вршене различите адаптације, здање је сачувало дух 
времена у коме је подигнуто. Ова велелепна двоспратна 
палата и данас има репрезентативни улаз у мермеру, 
мањи хол и пространо мермерно степениште које краси 
атрактивна ограда од кованог гвожђа. Јединствена амби-
јентална целина сачувана је и у оригиналном ентеријеру 
Салона на првом спрату, који је у духу неоренесансе, са 
оплатом од племенитог дрвета, оригиналним камином и 

5 касетираном таваницом. Првобитан распоред просто-
рија само је прилагођен музејским потребама. Локали из 
приземља су адаптирани у галеријски простор, стамбени 
простор на првом и другом спрату делимично у гале-
ријски, а делимично у канцеларијски простор, док је 
поткровље резервисано за збирке и кустосе.

Први директор је била Нада Андрејевић Кун, 
која је претходно у Министартву просвете радила на 
концепцији развоја Музеја примењене уметности, а 
стручни кадар ојачан је кустосима Загорком Јанц, Добри-
лом Стојановић и Јелицом Поповић. Исте 1951. године 
Музеј је откупио изузетно вредну збирку нашег познатог 
сликара и графичара Љубе Ивановића, која је практично 
постала оснивачки фонд Музеја и на основу којег су први 
кустоси почели да формирају збирке и приступили стру-
чној обради предмета. Збирка се састојала од 3116 пре 
свега вредних предмета од метала као што су накит из XIV 
века, кадионице од бакра из XV века, средњовековни ка-
лупи за ливење печата, прстење и кашичице, разни алати 
за прераду метала, као и изузетно вредна икона светог 
Димитрија, с краја XIV и почетка XV века. Осим тога, 
збирка садржи старе рукописне и штампане књиге, 
предмете резбарене у дрвету, рожини и седефу, велики 
број народних рукотворина, делове ношње и народне 
везове.*Милица Цукић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд

1 Први део текста о историјату МПУ у већој мери базиран је на уводном тексту С. 
Ракоњца из монографије Музеја, в. С. Ракоњац, 55 година  Музеја примењене 
уметности, Београд, 2005, 15.

2Уредба о оснивању Музеја, бр. 479, објављена је у Службеном гласнику НРС. 
Чланом 2. ове уредбе дефинисана је делатност Музеја: „Задатак Музеја 
примењене уметности је да доприноси развоју примењене уметности и 
уметничког занатства и да у том циљу прикупља, чува, проучава и излаже 
предмете који приказују развитак примењене уметности и уметничког 
занатства од најстаријих времена до данас, а нарочито достигнућа 
средњовековне уметности“.

3 На реализацији овог објекта радили су архитекти: Михајло Белић – пројекат, 
Никола Краснов – декорација фасаде, Нерегар – декорација ентеријера.
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4 Јаков Челебоновић имао је истакнуто место у друштвеном животу међуратног 
Београда, био је председник Јеврејске општине. Јаков и Јохана Челебоновић 
имали су шесторо деце, од којих Марко и Алекса заузимају посебно место у 
српској култури и уметности. Марко Челебоновић је један од најзначајнијих 
српских сликара XX века, а Алекса Челебоновић угледни историчар уметности, 
универзитетски професор и ликовни критичар.

5 “Палата Челебоновић” била је намењена издавању, у њој су се налазиле амбасада 
Шпаније, адвокатске канцеларије, као и престижни модни салони. Приземље је 
било резервисано за локале, на првом и другом спрату били су стамбени 
простори , а у поткровљу простори за послугу.
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Стална поставка Музеја отворена је 9. децембра 
1951. године. Поставка је представљала развој свих грана 
примењене уметности и уметничког занатства код Срба у 
периоду од XII до краја XIX века, употпуњена предметима 
позајмљеним од Музеја српске православне цркве, 
Народног и Етнографског музеја. Упоредо је покренута и 
издавачка делатност, а прво музејско издање била је 
публикација Музеј примењене уметности у којој је 
објављен и текст поводом сталне поставке аутора који су 
били чланови музејског стручног савета: Мирјане 
Ћоровић-Љубинковић и Ђорђа Мано Зисија. Музејска 
библиотека је основана кад и Музеј и са својим 
специјализованим фондом књига и публикација стекла је 
кориснике међу кустосима и стручњацима изван Музеја. 
У првој години је почела са радом и радионица за 
конзервацију и рестаурацију намештаја. Осим општег 
одељења, научно одељење Музеја чинило је пет само-
сталних сектора за историјско-стилски развој уметничке 
обраде метала са збиркама; намештаја и уметничке об-
раде дрвета са збиркама; костима и уметничке обраде 
текстила са збиркама; примењене графике и уметничке 
фотографије и опреме књиге са збиркама; и уметничке 
обраде керамике, порцелана и стакла са збиркама.

На Катедри за Историју уметности Филозофског 
факултета у Београду не проучавају се национална и 
светска историја примењене уметности и ова ситуација 
није се променила до данашњих дана. Примењена умет-
ност је утолико пре била већи изазов за стручњаке, 
поготово за прве кустосе Музеја. Они су, поштујући науч-
ну методологију у обради предмета, осим прикупљања 

материјала и његове научне обраде приређивали студиј-
ске изложбе на којима су публици представљали резул-
тате свога рада.Прва тематска изложба у Музеју била је 
Српска  штампана и рукописна књига, отворена 1952. 
године, чији је предговор написао проф. Ђорђе Радо-
јичић. Неке од изложби имале су прва гостовања: Умет-
ничка обрада метала у Србији је отворена у Љубљани и 
Загребу 1954, а Уметнички вез у Србији у Загребу, Новом 
Саду, Сарајеву и Скопљу 1960. Прво инострано 
гостовање имала је допуњена изложба Уметничка обрада 
метала у Србији, која је уз каталог на немачком језику, 
одржана у Бечу, Грацу и Клагенфурту 1955. године. 
Почела су и гостовања изложби из иностранства као што 
су биле Изложба коптских тканина из Народног музеја у 
Љубљани, одржана у јулу и августу 1954. и изложба 
Холандски плакат, која је гостовала у септембру исте 
године из Градског архива града Хага.

Поводом двадесетогодишњице ослобођења Бео-
града 1964. године, Музеј је установио Дечји октобарски 
салон примењене уметности и ова изложба је постала 
традиционална смотра дечјег стваралаштва, која се до 
данас организује сваког октобра у Музеју. Још једна 
манифестација која је постала традиционална и којом је 
Музеј проширио своју изложбену делатност било је 
оснивање Салона примењене уметности, 1970. године. 
(сл. 1) Изложбама у оквиру Салона Музеј се окренуо 
домаћим савременим примењеним уметницима, и по 
позиву почео да им приређује изложбе, почев од 
Изложбе илустрација Живојина Ковачевића.

Сектор издавачке делатности, 1969. године, 
покренуо је едицију каталога музејских колекција са 
публикацијом кустоса Руже Дрецун Стакло Емила Галеа 
и његових следбеника. Последњи каталог у оквиру ове 
едиције, XII по реду, изашао је 2008. године и представио 
је Породичне фото албуме из збирке Музеја примењене 
уметности, кустоса мр Јелене Пераћ.

Посебна издања представљале су стручне студије 
попут Производња и уметничка обрада стакла кроз 
векове Руже Дрецун, 1967, или монографска студија 
Бојане Радојковић Накит код Срба од XII до XVIII века, 
1969. Зборник, као матична публикација Музеја 
примењене уметности, покренут је 1955. са циљем да 
објављује студије, расправе, грађу из области примењене 
уметности, као и прилоге о најважнијим активностима 
Музеја.

Најзначајнију и најобимнију групу публикација 
коју издаје Музеј представљају каталози изложби који 
садрже студијску обраду неке теме из области примењене 
уметности и које приређују кустоси Музеја, затим 
каталози традиционалних манифестација као што су 
Салони примењене уметности и Дечји октобарски салон, 
каталози гостујућих изложби итд.

Милица Цукић

1. Отварање изложбе сценског костима Милице Бабић 
(Нада Андрејевић Кун са Ивом Андрићем), Музеј 
примењене уметности, Београд 1973.

1. The Opening of Milica Babić's Exhibition of Stage Costume 
(Nada Andrejević Kun with Ivo Andrić), Museum of Applied 
Art, Belgrade 1973
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Развој изложбене и издавачке делатности Музеја 
пратио је тзв. просветно-пропагандни рад који је 
подразумевао организовање стручних и информативних 
предавања, приказивање документарних филмова, као и 
демонстрације техничких поступака при изради поједи-
них материјала, попут керамике или плаката. Прво 
предавање у Музеју одржала је Загорка Јанц 1952. године 
под насловом „Уметничка опрема књиге“ уз истоимену 
изложбу. Осим предавања организовани су кружоци за 
полазнике. Од 1955. у Музеју су радила два кружока: 
историјски, који је приређивао предавања о материјалној 
култури у средњовековној Србији и оној за време 
владавине Турака и керамички, где су стицана знања из 
обраде глине. Тако се својом активношћу, поред пет исто-
ријских сектора, 1963. издвојио и Просветно-
пропагандни сектор. Сектор централне документације 
основан је 1964. године, а захваљујући изузетним органи-
зационим способностима кустоса Војиславе Розић 
успостављене су све врсте евиденције за музејске збирке: 
централни инвентар, инвентар негатива, инвентар 
хемеротеке и стручни архив  Када је Музеј 1965. године .
добио од Народне библиотеке богату колекцију плаката, 
то је био повод за оснивање Сектора савремене 
примењене уметности 1966. Такође, у збиркама је растао 
број предмета који су настали у XX веку. Тако се 
организационо и структурално Музеј уобличио и исте 
године постао матична установа за музејски материјал 
примењене уметности на територији Србије.

Нова фаза у развоју Музеја је – од 1971. када је на 
место директора постављен Јевта Јевтовић – приметно 
окретање савременим токовима примењене уметности и 
дизајна, за разлику од предходног периода када је 
прикупљање и обрада грађе историјско-стилског развоја 

била у првом плану. Музеј оснивањем Дизајн бироа 
започиње своју пионирску улогу у афирмацији дизајна у 
нашој средини, озбиљно схватајући своје место и улогу у 
повезивању уметника са привредом и генерисању 
схватања о важности уметничког обликовања индустриј-
ских предмета. Своју стручну потку Дизајн биро је имао у 
Салонима примењене уметности, правим расадницима у 
којима су најбољи дизајнери креирали укус, стилове, 
покрете, теорију и праксу дизајна, утичући на културу и 
друштво у целини. Упоредо, те исте 1971. године, Музеј је 
заједно са Ликовним сусретом из Суботице покренуо 
Тријенале југословенске керамике, манифестацију која је 
окупљала керамичаре тадашње Југославије. (сл. 2) Ова 
манифестација постаје традиционална и доживљава 
своју XIII изложбу под именом Тријенале керамике у 
Београду и Суботици од маја до септембра 2009. године. 
Такође, покренута је иницијатива да се представи и 
валоризује архитектонско-урбанистичко стваралаштво 
током једногодишње продукције. Тако је 1974. године 
основан Салон архитектуре, престижна смотра која се 

6до данас приређује у Музеју.
Капитално издање, први том књиге Примењена 

уметност код Срба, објављено је 1977. године, а прилоге 
су приредили наши најеминентнији медиевалисти, као и 
кустоси Музеја: Бојана Радојковић, Добрила Стојановић, 
Загорка Јанц и Верена Хан. Ова значајна публикација 
„била је круна њихове научне каријере и постала своје-
врсна „историјска читанка“ српске примењене уметно-
сти, јер у најбољем смислу афирмише историјски 
континуитет и јасну оријентацију у правцу објективне 

6 На Салону архитектуре, стручни жири, сваке године додељује Grand prix, велику 
награду Салона и друге награде у различитим категоријама.
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60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

2. Отварање III тријенала југословенске керамике (Јевта 
Јевтовић), МПУ, Београд 1977.

2. The Opening of III Triennial of Yugoslav Ceramic Art (Jevta 
Jevtović), MAA, Belgrade 1977

3. Отварање изложбе “Политички плакат НДР” (Гојко 
Суботић), МПУ, Београд 1978.

3. The Opening of the Exhibition “Politički plakat NDR” 
(Gojko Subotić), MAA, Belgrade, 1978



синтезе која се заснива на критичком методу и богатој 
7документацији“.

Од 1978. год. и наредне две године, директор 
Музеја је био Гојко Суботић. У том периоду спроведена је 
обимна реконструкција зграде коју је урадио архитекта 

8Милан Палишашки.  Основан је 1979. год. Сектор за 
архитектуру, урбанизам и архитектонски дизајн, који је 
садржао вредну документацију Салона архитектуре и два 
легата архитеката Бранка Максимовића и Миладина 
Прљевића. (сл. 3) После почетних година када га је водио 
Радомир Вуковић, Салон архитектуре се развио у 
престижну струковну манифестацију под вођством 
архитекте Драгана Живковића. У периоду од 2002. године 
на челу Одсека архитектуре МПУ је кустос мр Љиљана 
Милетић-Абрамовић која сталним осавремењивањем 
концепције и каталога Салона архитектуре наставља са 

запаженим резултатима. С обзиром на респектабилни 
ниво који је остварен у проучавању и афирмацији 
архитектуре у Музеју примењене уметности, Музеј се 
намеће као најквалификованија институција за област 
архитектуре код нас.

Бојана Радојковић, која је била први кустос 
Музеја, долази на место директора 1979. год. и почиње 
нова ера у Музеју значајним гостовањем изложбе 
Енглеско сребро Викторија и Алберт музеја из Лондона, 
коју је отворила британска премијерка Маргарет Тачер 
(Margaret Thatcher). (сл. 4) Већ следеће године у Викто-
рија и Алберт музеју је отворена изложба Ремек-дела 
српског златарства коју је приредио Музеј, а на дан 
отварања Бојана Радојковић је одржала предавање о 
српском златарству у Друштву антиквара у Лондону. 
Изложба је имала изванредан одјек, судећи по броју од 
20.000 посетилаца. Међу бројним гостовањима у Европи 
у том периоду треба истаћи изложбу Из српских 
средњовековних ризница коју је Музеј организовао у 
Паризу 1983. године, у Павиљону уметности у трговачком 
центру кроз који дневно прођу десетине хиљада 
посетилаца. Била је то највећа изложба српског средњо-
вековног блага која је припремљена за иностранство и за 
коју је Музеј добио престижну струковну награду 
„Михајло Валтровић“.

Поводом обележавања тридесетогодишњице 
Музеја 1980. године отворена је стална поставка под 
називом Европска примењена уметност од готике до 
сецесије. Овом поставком приказана је еволуција 
европских историјских стилова са предметима из свих 
музејских колекција у посебно дизајнираним витринама. 
После пет година 1985. године измењена је поставка. 
Први пут је представљен предсловенски материјал, као и 
савремена уметност из периода после 1945. године.

Издавачка делатност музеја је објављивала 
бројне каталоге изложби и Зборник који је садржао 
научне студије кустоса и спољних сарадника.

У периоду од 1979. до 1989. године, када је Бојана 
Радојковић била директорка, Музеј је стекао светски 
углед као научно-културна установа. Она је утемељила 
научну методологију у обради музејске грађе, унапредила 
организацију различитих музејских активности и 
профилисала специфичан карактер музеја.

После кратког периода у коме је Мирјана Јеврић 
Лазаревић, кустос у Сектору за намештај и уметничку 
обраду дрвета, обављала дужност в.д. на место директора 
1990. године постављена је Светлана Исаковић, кустос 
Сектора за савремену примењену уметност и цењени 
стручњак за керамику. Музеј улази у турбулентан период 
који обележава распад земље и изолација. Стална 
поставка је расформирана 1992-1993. године због 
модернизације и последица увођења грејања, а затим због 
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7 С. Ракоњац, н.д., 17.
8 Она је обухватила адаптацију зграде од подрума, преко галерија у приземљу, 

галерију на другом спрату, канцеларије у целом Музеју, расвету, намештај итд.

Милица Цукић

4. Отварање изложбе “Енглеско сребро” (Бојана Радојковић 
са британском премијерком Маргарет Тачер), МПУ, 
Београд 1980.

4. The opening of the exhibition “English Silver” (Bojana 
Radojković with Margaret Thatcher, Prime Minister of the 
United Kingdom), MAA, Belgrade, 1980.
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финансијских тешкоћа музејски материјал није могао да 
буде изложен по музеолошким стандардима. Концеп-
цијски, Музеј се окренуо веома динамичном прире-
ђивању изложби савремене примењене уметности и 
дизајна.

Музеј је 1996. године успео да изађе у свет 
изложбом Београд – огледало Европе која је представ-љала 
Југославију на Тријеналу архитектуре у Милану. Комесар  
изложбе је била Светлана Исаковић, а аутор поставке 
Драган Живковић. Такође, Музеј је у време најстрожих 
санкција успевао да доведе госте из ино-странства попут 
америчког прослављеног графичког дизајнера Дејвида 

9Карсона (David Carson)1997.
Током 1995. посебан Одсек за маркетинг и 

односе с јавношћу издвојен је од просветно-пропагандне 
делатности, а 1996. год. Одсек конзервације који је 
обухватао конзерваторску радионицу за дрво и конзерва-
торско-препараторску радионицу за текстил добио је 
конзерваторско-препараторску радионицу за метал. У 
исто време, систематизацијом сви сектори су преиме-
новани у одсеке. Исте године, кустос Иванка Зорић 
основала је Центар за накит, који је организовао предава-
ња и имао живу сарадњу са гемолозима и другим 
стручњацима за накит. У сарадњи са Југословенским 
центром за сценску уметност и технологију спектакла 
(YUSTAT) установљено је Бијенале сценског дизајна, које 
ће добити карактер најмлађе музејске традиционалне 
манифестације.

Музеј је, упркос тешким околностима, показао 
виталност током деведесетих година XX века, истраја-
вајући на важним професионалним дометима о чему 
сведоче две значајне студијска изложбе: Драгутин 
Инкиостри Медењак – пионир југословенског дизајна, 
ауторке Соње Вулешевић, кустоса у Одсеку за порцелан и 
стакло, 1998. (сл. 5) и Мода у Београду 1918-1941, мр 
Бојане Поповић, кустоса у Одсеку савремене примењене 
уметности, крајем 2000. године. Ауторка Б. Поповић је 
добила награду Друштва историчара уметности Србије за 
најбољу изложбу и награду „Павле Васић“ за најуспелије 
публиковано дело из области примењене уметности и 
дизајна, чиме је на најбољи начин обележено 50 година 

10рада Музеја.
Почетком новог меленијума, 2001. године на 

место директора Музеја постављена је Иванка Зорић, 
кустос у Одсеку за метал и накит. Исте године, зграда 
Музеја је проглашена спомеником културе, тако да су 
почели радови на њеној обнови и до данас зграда је 
преуређена од подрума до поткровља.

У подруму је отворена Галерија Жад, као 
динамично место за одржавање предавања, промоција, 
камерних изложби, концерата. У приземљу је адаптирана 
специјализована продавница сувенира МПУАрт, чији је 
ентеријер пројектовала архитекта Душанка Савић. Она 
садржи реплике и копије предмета из музејских збирки, 
али и одабрана дела савремених дизајнера. Репрезента-
тивне музејске изложбе често добијају и свој комерци-

11јални програм сувенира који се продаје у МПУАрт.
Године 2004. у реконструисаном галеријиском 

простору на другом спрату отворена је репрезентативна 
изложба стилског намештаја под називом Траг у дрвету, 
ауторке Марије Бујић, кустоса у Одсеку за стилски 
намештај и дрво, која до данас има карактер сталне 
поставке. За ову изложбу наменски је урађен дизајн звука, 
што је била новина у нашој музејској пракси. Овом 
приликом галерија је добила назив Инкиостри по 
Драгутину Инкиострију Медењаку, а галерија на првом 
спрату назив Анастас по Анастасу Јовановићу, родона-
челницима српске примењене уметности.

9 Д. Карсон је у Музеју одржао предавање и три радионице за графичке дизајнере из 
Београда, Новог Сада и Панчева.

10 Током деведесетих година XX века, контраверзан утицај на идентитет Музеја 
који је претходних деценија грађен имала је изложба Геноцид над Србима 1941-
1945 и 1991-1992, као и 22. Салон архитектуре под слоганом: „Они руше, ми 
градимо“ одржан у време непосредног бомбардовања Београда 1999. год.

 11За изложбу Пиротски ћилими (2001), кустоса Милене Витковић Жикић, 
направљен је програм папирне галантерије, серија шоља, подметача, торби, 
мајица, сатова; за изложбу Немогуће – уметност надреализма (2002), ауторке 
Миланке Тодић, урађен је накит у сребру са надреалистичким мотивима са 
изложбе, као и разгледнице, нотеси, привесци; за изложбу Драгослав 
Стојановић Сип (1920–1976) – скица за портрет (2003), кустоса Маријане 
Петровић-Раић, урађене су дигиталне графике и мајице; за изложбу Сачувано 
време (2005), кустоса Душана Миловановића, направљена је серија сатова са 
мотивима експоната са изложбе; за изложбу Разгледнице у Србији 1895-1914  
(2009), кустоса Јелене Пераћ, одштампани су серија старих разгледница, 
блокови и оловке.

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ : 
60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

5. Отварање изложбе “Драгутин Инкиостри Медењак – 
пионир југословенског дизајна” (Светлана Исаковић, 
Миодраг Јовановић и Соњa Вулешевић), МПУ, Београд 
1998.

5. The Opening of the Exhibition “Dragutin Inkiostri 
Medenjak – pionir jugloslovenskog dizajna” (Svetlana 
Isaković, Miodrag Jovanović and Sonja Vulešević), MAA, 
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Значајно је било ревитализовање конзерва-
торске радионице за стилски намештај и дрво која је 
уједно и централна радионица за целу Србију. Захваљу-
јући донацији италијанске владе, радионица је опре-
мљена савременим машинама и материјалом за конзер-
вацију и рестаурацију дрвета, а веома квалитетно води је  
конзерватор Милан Андрић.

Водећи рачуна о томе да су чување музејског 
материјала и превентивна заштита један од основних 
задатака музеја, 2005. године Одсек за текстил и костим и 
Савремену примењену уметност су климатизовани у 
складу са светским стандардима за очување текстила.

У циљу што боље презентације Музеја у 
јавности, од 2003. Музеј има интернет сајт на српском и 
енглеском језику, који се редовно ажурира, а од 2010. и 
свој профил на Facebook-u. Уведена су савремена сред-
ства комуникације, попут пројекционих плоча у холу и на 
музејским поставкама. Радни простори у целом Музеју 
опремљени су компјутерима и расхладним уређајима.

Један од императива Музеја је жива сарадња са 
другим музејским институцијама и стручњацима, 
уметницима, колекционарима, иностраним културним  
центрима, амбасадама и факултетима. О томе сведоче 
бројне гостујуће изложбе из иностранства као што су 
последњих година биле: Савремена јапанска керамика, 
Савремено италијанско сребро, Posh – развој традици-
оналних британских робних марки, Чешке позоришне 
лутке – историја и савременост, Графички дизајн Верне-
ра Јекера (Швајцарска), Савремени пољски накит Умет-
ни-чке галерије у Легници и Пре и после – изложба аутор-
ског накита Јоакима Сокулског из Пољске, Омаж Шарло-
ти Перијан (Француска). Посебну пажњу јавности 
изазвала је изложба Тапио Виркала – легенда финског 
дизајна из Музеја за уметност и дизајн града Хелсинкија, 
приређена 2006. године, која је представљала најзначај-
нију изложбу дизајна у Србији у последњој деценији.

Интензивна међународна сарадња и учешће у 
међународним пројектима је један од стратешких циљева 
Музеја у овом периоду. Током 2007. године Музеј је био 
укључен у интернационални пројекат Adriatic Ceramics 
System, реализован у оквиру међусуседског програма 
INTERREG III који је финансирала Европска унија. Земље 
учеснице су биле Италија, Хрватска и Србија. Носилац 
пројекта је био Интернационални музеј керамике у 
Фаенци, Италија, а осим Музеја примењене уметности из 
Београда, у пројекат су били укључени и Музеј за 

12умјетност и обрт из Загреба и Музеј у Гротаљи, Италија.
Са својим експонатима Музеј је био укључен у 

три значајне изложбе у иностранству: изложбу Атос – 

монашки живот на Светој Гори која је одржана у 
Уметничком музеју града Хелсинкија 2006. год., велику 
изложбу византијске уметности Византија 330-1453, која 
је била приређена у лондонској Краљевској академији 
уметности (Royal Academy of Arts), 2008–2009. год., а у 
склопу Дана културе Србије у НР Кини, у Пекингу је од 19. 
до 31. марта 2010. године, у простору Конфучијевог храма 
и империјалног колеџа (Гуозијиан) одржана изложба 
пиротских ћилима из колекције МПУ у Београду под 

th thназивом Art in Life – Serbian Rugs in 19 -20  Centuries.
Музеј је 2002. год. био организатор наступа 

југословенске селекције на VIII бијеналу архитектуре у 
13 Венецији. У фебруару 2005. године Музеј је гостовао у 

Галерији Art @ Perception у Сиднеју, у Аустралији, са 
изложбом Савремена српска керамика у селекцији 
кустоса Биљане Вукотић.

12 За учешће у овом пројекту, ауторски тим Музеја (И. Зорић, мр М. Крижанац и М. 
Тадић) је добио награду за Пројекат године коју додељује Национални комитет 
ИКОМ Србије за 2007. годину.

13 Каталог ове изложбе, са металним корицама и великог формата награђен је 
признањем за најбољу библиофилску и експерименталну књигу на Београдском 
сајму 2002; првом наградом „Galaxy Award“ на интернационалном фестивалу у 
Њујорку, а аутори Д. Миљковић, Б. Павић и Д. Јанковић добили су награду за 
дизајн Привредне коморе Србије.

Милица Цукић

6. Насловна страна Зборника, бр. 1, нова серија, МПУ 
Београд, 2005.

6. Cover Page of Journal, No. 1, New Series, MAA, Belgrade 
2005
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октобру 2006, и „Милена Павловић-Барили у фокусу 
различитих уметности – Нови плурализам значења“, у 
марту 2010.

Музеј примењене уметности је добио две награде 
Националног комитета ИКОМ Србије за 2009. годину. У 
категорији Пројекат године Музеј је добио награду за 
ретроспективну изложбу Душана Петричића Аутобио-

15графика чији је кустос био Слободан Јовановић,  а 
награду у категорији Кустос године добио је Душан Ми-
ловановић, музејски саветник Музеја примењене умет-
ности, за репрезентативну изложбу Ризнице манастира 
Хиландара као и за пропратну двотомну публикацију.  
(сл. 7)

И следеће, 2010. године, годишња награда НК 
ИКОМ додељена је мр Јелени Пераћ, вишем кустосу 
Музеја примењене уметности, у категорији Кустос године 
за изложбу и публикацију „Разгледнице у Србији 1895-
1914“, која је била главна годишња изложба Музеја 2009. 
године.

Кустос мр Љиљана Милетић-Абрамовић, за 
студију Паралеле и контрасти – српска архитектура 

161980-2000  добила је Признање 30-ог Салона архитектуре 
2008. године.

Иванка Зорић, директорка Музеја примењене 
уметности, добила је признање Орден реда уметности и 
књижевности, у рангу витеза, коју додељује Француско 
министарство културе. Ово изузетно лично признање за 
Иванку Зорић је и велико признање Музеју примењене 
уметности и подстицај за нове амбициозне и професио-

17налне подухвате у будућности.

Поглед у будућност

18Генеалошка слика Музеја примењене уметно-сти  и 
хронолошка мапа приказана кроз дијаграм представљају 
закључак овог уводног поглавља и периодизације Музеја. 
Коришћена су три основна критеријума за ову анализу:

1.   Предузетничке енергије директора (плава линија)
2.   Организационо устројство музеја (жута линија)

Међу студијским изложбама, одржаним послед-
њих година, неколико је добило и престижне награде. 
Студијска изложба Немогуће – уметност надреализма 
аутора др Миланке Тодић је добила награду Друштва 
историчара уметности за најбољу изложбу у 2002. 
години, као и признање издавачке куће Плави јахач 
„Исидо-риним стазама“ за допринос култури Србије. Већ 
следеће 2003. године кустос Маријана Петровић-Раић 
добила је награду „Павле Васић“ за студијски текст 
изложбе Драгослав Стојановић Сип (1920-1976) – скица 
за портрет.

Осим велике изложбене активности, свих 
традиционалних манифестација које се негују, Музеј је 
наставио да развија и унапређује издавачку делатност. 
Каталози се по новом музејском стандарду интегрално 
преводе на енглески језик и имају нови дизајн. Изузетан 
издавачки подухват 2005. године било је објављивање 

14фототипског издања Београдског грбовника II,  као и 
објављивање монографије 55 година Музеја примењене 
уметности (од његовог оснивања 1950. до 2005. године). 
После двадесетогодишње паузе, из штампе је 2005. 
изашао први број нове серије Зборника као и специјално 
издање Алманах накита. Након три издата броја у новој 
серији, Зборник је у Министарству за науку у мају 2009. 
регистрован у категорији научних часописа. (сл. 6)

Музеј је последњих година учествовао као 
суорганизатор и у реализацији два научна скупа: ,,Соц-
реализам у српској ликовној, примењеној уметности“, у 

14 Овај јединствен зборник грбова, рађен око 1590. године за шпанског адмирала 
Петра Гргуровића Охмучевића, представља почетак тзв. “илирске хералдике” и 
чува се у музејској колекцији.

15 Непосредно по доласку на место кустоса у Одсеку за савремену примењену 
уметност МПУ, Слободан Јовановић је добио Награду друштва историчара 
уметности за најбољу ауторску изложбу у 2007. години, за изложбу 
Илустратори Политикиног Забавника.

16 Ова студија је пратила изложбу под истим називом, којом је обележен Дан Музеја 
2007. год.

17 С обзиром на карактер овог рада није било могуће поменути све кустосе и све 
значајне манифестације Музеја који су допринели његовом угледу и квалитету 
рада у протеклим деценијама.

18 Генеалошка анализа је урађена према моделу из књиге M. Dragićević Šešić i S. 
Dragojević, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Beograd 2005, 65

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ : 
60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

7. Отварање изложбе “Ризнице манастира Хиландара” 
(Иванка Зорић, Душан Миловановић, Динко Давидов и 
сарадници), МПУ, Београд 2008.

7. The Opening of the Exhibition “Treasuries of Chilandar 
Monastery” (Ivanka Zorić, Dušan Milovanović, Dinko 
Davidov and the associates), MAA, Belgrade, 2008
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3.   Програмске активности (зелена линија)
4.  Резултанта оствареног идентитета Музеја, профе-

сионалних достигнућа кустоса и место Музеја на 
културној мапи Србије (црвена линија)

Мерење кривуља је извршено на основу броја по-
сетилаца Музеја, објављених чланака о музеју у штампи, 
гостовања музејских изложби у земљи и иностранству, 
као и на основу писаних годишњих извештаја кустоса.

19Графикон  приказује рад Музеја кроз „leader-
ship“, односно историјат директора и састоји се од шест 
фаза. Прву фазу (1951-1970) је обележила прва 

20директорка Нада Андрејевић-Кун.  Ово је пионирски 
период после Другог светског рата када се успостављају 
националне вредности и када почиње да се истражује 
примењена уметност у нашој средини. Велика предузет-
ничка енергија прве директорке огледа се у успостављању 
организационе структуре (оснивање важних сектора за 
документацију и просветно-педагошки рад), а ентузи-
јазам првих кустоса резултира сталном поставком и 
покретањем Зборника као матичне публикације Музеја 

примењене уметности. Оснивају се и традиционалне 
манифестације Дечји октобарски салон и Салон савре-
мене примењене уметности, програмске активности које 
Музеј негује и до данашњих дана. Друга фаза (1971-1978) 
припада Јевти Јевтовићу, када је политички систем 
стабилан и гарантује финансијску сигурност музеја. 
Шири се опсег програмских активности Музеја. Преду-
зетнички дух директора резултира оснивањем Дизајн 
бироа са циљем да се повежу примењена уметност, дизајн 
и привреда. Трећа фаза (1978-1979) је кратка и обухвата 
пре свега реконструкцију зграде коју је спровео директор 
Гојко Суботић. Четврта фаза (1979-1989) за време дирек-
торке Бојане Радојковић значи истински процват Музеја 
у стручном, организационом и програмском смислу. 
Нова стална поставка Европска примењена уметност од 
готике до сецесије је битан моменат за развој Музеја. Пета 
фаза (1990-2001) за време директорке Светлане Исаковић 
подразумева изузетно динамичну изложбену активност. 
Турбулентна политичка ситуација доводи у кризу све 
основне музејске активности, нема сталне поставке, број 
нових аквизиција се смањује и Музеј се ставља у службу 
дневне политике на изузетно радикалан начин. Последња 
шеста фаза почиње са демократским политичким проме-
нама и доласком Иванке Зорић на место директор-ке. 
Музеј се ревитализује у програмском, организационом, 
амбијенталном погледу, што резултира интернационали-
зацијом, партнерством са великим бројем домаћих и 
страних инстутуција, учешћем у европским пројектима и, 
на крају, наградама.

Међутим, у раду Музеја постоје и незаобилазни 
проблеми. Музеј нема сталну поставку, нема адекватну 
зграду за смештај, недостају кадрови нових профила, 
нема стручног усавршавања кустоса.

19 Графикон у горњем делу приказује фазе развоја које су се догађале у одређеном 
политичком тренутку кроз приказ директора и главних карактеристика 
њихових мандата. У средини графикона су кривуље са легендом, а у доњем делу 
кључни догађаји у раду Музеја, везани за програме и активности који су битно 
утицали на интерни развој и ефективност деловања Музеја на домаћој и 
интернационалној сцени.

20 Нада Андрејевић-Кун, историчар уметности, била је кћер Михаила Ратковића, 
првог градоначелника у ослобођеном Београду 1945-1946. године, учесник у 
НОБ-у, жена комунисте и сликара Ђорђа Андрејевића Куна. Пре него што је 
постављена за директора Музеја, била је кустос Уметничког музеја у Београду од 
јула 1945, одакле је премештена у Министарство просвете НРС септембра 1946, 
где је била просветни инспектор начелник одељења за културу и уметност. На 
место директора МПУ постављена је 10. априла 1951.

21 : „...ауторка овог текста Мила Гајић заслужује свако признање за своју исцрпну и 

Милица Цукић

8. Графикон, 2010.
8. The Chart, 2010

9. Зграда Музеја примењене уметности, 1980.
9. Museum of Applied Art Building, 1980
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Развојним планом Музеја примењене уметности 
намеће се потреба да Музеј као јединствена и специфична 
установа културе, добије могућност да израсте у 
савремени, модерно организовани, незаобилазни пункт 
протока информација и комуникације са публиком, као и 
свих оних који се баве стварањем и проучавањем приме-
њене уметности, архитектуре и дизајна. Стога је, не само 
пожељна, већ и неопходна изградња новог објекта за 
Музеј примењене уметности. (сл. 9)

Музеји су физички, емоционални, интелектуал-
ни и духовни центри са јединственим обележјима. Ово је 
време када се функција музеја као образовне или научне 
институције мења и музеј постаје пре свега место 
комуникације, а способност јавног комуницирања важан 
критеријум за целокупну музеолошку професију. И 
публику музеја можемо поделити по неколико 
критеријума, на пример на публику која у музеје долази 
самоиницијативно и на организоване друштвене групе 
које музеј посећују по одређеном програму; или, како ју је 
поделио Кит Дигл (Keith Diggle), на расположиву (људи 
са развијеним културним и образовним потребама) и 
нераcположиву (публика која не показује никакво 

23интересовање за музејске програме).
Музеј данашњице је постављен на јединствен 

начин, како би се код посетилаца развијале способности 
креативног размишљања које одговарају захтеву глобал-
не културе и економије. Деца која су изложена уметности 
и научена да је цене у најмлађем узрасту вероватно ће, 
када одрасту, порасти у одговорне чуваре културне баш-
тине. Тако Ирина Суботић наглашава да „.. није случајно 
што је музејска едукација, или едукација у музејима, 
постала европски интеркултурални задатак, и што је 
васпитна и друштвена улога музеја као радионица и 
учионица препозната у стварању зрелих и креативних, 
еманципованих и инвентивних, самосталних и одговор-

24них личности.“
Музеј примењене уметности посебну пажњу 

придаје едукацији публике коју на креативан начин води 
музејска саветница Ангелина Фолгић-Корјак, те стога  
свака изложба има пратеће програме и радионице које 
квалитетном анимацијом доприносе упознавању са 

25музејским експонатима на интересантан начин.

Свој јубилеј – 60 година од оснивања, Музеј при-
мењене уметности је обележио 6. новембра 2010. двема 
изложбама, као и објављивањем монографије о музеју на 
енглеском језику. „Србијамарка“ је припремила за штам-
пу две марке са предметима из музејских колекција, а 
концертима камерних хорова отворена је нова музичка 
сцена у Галерији Жад. Централни догађај овог јубилеја 
била је изложба Сребрне чаше позног средњег века ауторке 
Миле Гајић, вишег кустоса МПУ. Овај специфи-чан 
сегмент националне баштине је по први пут као целина 
изложен на једном месту и представљен нашој јавности. 
Приказане су 92 чаше из колекција српских музеја али и 
из приватних колекција, од којих је већина публикована 

21по први пут.  Друга изложба заједно са каталогом Ново у 
колекцијама – Аквизиције 2001-2010, кустоса Драгиње 
Маскарели, представља својеврстан омаж дародавцима и 
састоји се од најрепрезентативнијих предмета из збирки 
Музеја који су откупљени или поклоњени током 
последњих десет година рада.

Прослава 60. година од оснивања Музеја пред-
ставља и симболично крај још једне фазе у раду Музеја. 
Стога, редефинисање мисије и програмских садржаја, 
реализација сталне поставке, лобирање за нову зграду 
Музеја, промоција нових кадрова, остају као највећи 
изазови у будућности Музеја. (сл. 8)

Музеј примењене уметности данас поседује преко 
37.000 предмета који датирају од IV века све до савремене 
продукције. Музејска хемеротека има 72.000 чланака 
посвећених примењеној уметности, фототека има око 
38.000 негатива и исто толики број фотографија. Музеј је 
организовао више од 1.036 изложби у земљи и иностран-
ству и издао више од 370 стручних публикација. Изузетно 
је добро интегрисан у културни живот престонице и 
тренутно је један од ретких музеја у Београду са богатим 
програмом који се одвија континуирано. Данас МПУ има 
38 стално запослених особа и неколицину који раде по 
уговору у оквиру 7 одсека са колекцијама и 5 специјали-
зованих одсека. Такође, има правну, финансијску и 
техничку службу.

Током времена, како су се фондови увећавали, 
упркос реконструкцији из седамдесетих година, располо-

2жив простор од око 2.800 m  све мање може да одговори 
функционалним потребама и капацитетима Музеја. Не-
достатак простора и неодговарајући професионални 
услови, који су далеко испод прописаних музеолошких 
стандарда, учинили су драматичним услове за смештај и 
чување фундуса, излагање и професионални рад у 

22Музеју.

одлично документовану студију о српским средњовековним чашама, чиме је 
наставила изузетно позитивну традицију Музеја примењене уметности у 
изучавању и публиковању широке области примењене уметности код Срба.“, 
истиче Мирјана Шакота, рецензент студијског текста у каталогу.

 22Осим тога што је зграда од самог почетка била недовољно функционална за 

обављање основне делатности Музеја, она је и у мешовитој својини, што 
представља озбиљан проблем за будућност Музеја.

23 K. Digl, Marketing u umetnosti, Beograd 1998, 27-28.
24 I. Subotić, Stvoriti i voleti publiku, Muzej i publika, Beograd 2005, 31.
25 Добар пример оваквог програма је „Пинокио на сталној поставци МПУ Траг у 

дрвету“ , који има за циљ да кроз драмску форму упозна младу публику с 
одликама стилског намештаја и дрвета као основног материјала за његову 
израду. Овај програм је Музеј реализовао са Дечјим културним центром из 
Београда у оквиру Дана европске баштине, септембра 2006. године и то се одвија 
до данас.

*Milica Cukić, art historian, Museum of Applied Art, Belgrade
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Визија Музеја примењене уметности у будућ-
ности базира се на чињеници да Музеј припада катего-
рији уметничких музеја специјализованог типа и као 
такав, осим Музеја за умјетност и обрт из Загреба, једини 
је музеј овог профила у региону западног Балкана. То 
пресудно дефинише карактер установе и пружа изван-
редне могућности за позиционирање Музеја као центра 
за примењену уметност и дизајн у овом региону.

Стратегија Музеја је да се перманентно изграђује 
као јасно профилисана, динамична, савремена, високо 
стручна и компетентна установа на домаћој и 
међународној мапи сродних институција. Сарађујући са 
нама блиским, домаћим и иностраним, јавним и 
приватним музејима, галеријама, факултетима, удруже-
њима, организацијама, као и појединцима, Музеј би 
требало да постане један од главних пунктова окупљања 
свих оних који желе да на оваквом месту добију или 
размене све релевантне информације, како на практич-

ном тако и на теоријском плану, када је реч о примењеној 
уметности, архитектури и дизајну.

Подизање нове зграде Музеја примењене умет-
ности је императив за остваривање свих примарних 
циљева одређених пословном стратегијом Музеја 
примењене уметности, као што су: квалитетан програм, 
едукација, ширење публике, пружање информација, 
кадровски развој, плурализам финансирања, културни 
туризам, са коначним исходом у постизању изврсности 
целокупне делатности Музеја. Испуњење свеобухватне 
улоге културне мисије Музеја у области наше примењене 
уметности и дизајна, што је Музеју примарно поверено од 
стране друштва, одвија се пре свега на плану проучавања 
и стваралаштва, едукације и везе са публиком, односно 
окренутости јавности. Огроман подухват, као што је  
подизање нове зграде, Музеј може да оствари једино уз 
подршку свих релевантних надлежних друштвених и 
државних институција, а пре свих Министарства културе 
Србије.
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MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE: 
ITS PAST 60 YEARS AND LOOKING INTO THE FUTURE

Summary

Museum of Applied Art in Belgrade celebrated its 
th60  Anniversary on November 6, 2010. Our aim in this short 

historical review is to point to the major professional reaches 
of this institution. The main stream of this essay represents a 
tour through six phases of the Institution's history that was 
strongly marked by the professionals that served as its heads. 

Along with the managerial energies of the directors, the 
Museum's organizational structure and its program activities 
form the parts of its present identity. The look into the future, 
which features in the second part of the text, reveals the 
Museum as a dynamic, modern, highly professional and 
competent institution with an important role on both local 
and international cultural maps.
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