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Откупна награда Музеја примењене уметности на 
50. мајској изложби додељена је Лидији Вујовић за 
женски комплет Gentlewoman, модел број 1. Одлуку је 
једногласно донео жири у саставу: Слободан Јовановић, 
Љиљана Милетић Абрамовић, Андријана Ристић и 
Бојана Поповић. 

Награђени комплет је део пројекта Gentlewoman, 
којим уметница истражује однос женског и мушког 
принципа и мултифункционалност одевних форми. 
Женски комплети број 1 и 2 реализовани су за учешће у 
групној ревији посвећеној успомени на модног дизајнера 
Бориса Николића (1974–2008), на 43. београдској недељи 

rdмоде (43  Belgrade Fashion Week). 
Креирајући комплет Gentlewoman модел број 1, 

Лидија Вујовић се инспирише деловима мушке одеће с 
краја XIX века, кројем и црном бојом мантила с кратком 
пелерином, геометријским дезеном прслука, трегерима 
за панталоне, ношењем џепног сата на ланчићу и  обли-
ком цилиндра. Уметница мајсторски транспонује изабра-
не елементе у савремену женску одевну форму изузетне 
елеганције и рафинираног хумора. Изненађујући ефекат 
постигнут је надреалистичким поступком „онеобича-
вања“ њихове намене и постављањем на неочекивана 
места, односно присуством дезениране тканине на пеле-
рини и цилиндру и, пре свега, употребом „трегера“ (трака 
од кепера са штепаном црвеном линијом) са трегер-
шналама на мантилу-хаљини, као и на пелерини, где су у 
функцији копчања и причвршћивања ланчића непосто-
јећег џепног сата. Без пелерине и цилиндра, мантил се 
преображава у мантил-хаљину. 

Лидија Вујовић (1974) је дипломирала на Факул-
тету примењених уметности и дизајна у Београду, на 
катедри за Савремено одевање, 1998. године. Чланица 
УЛУПУДС-а, од 1999. године, у статусу је слободне 
уметнице. Професионално бављење модом започиње 

1999. године дизајнирајући колекцију за младе изведену у 
Модној конфекцији „Рудник“ у Горњем Милановацу. Две 
године касније, 2001, покреће сопствену модну линију, 
ЛИДИЈАВ, изводећи мале серије вишенаменских одевних 
предмета и аксесоара. Ради као главни дизајнер дечје 
робне марке „Beba Kids“ (2002–2006) и сарађује са другим 
приватним произвођачима лаке конфекције, спортске 
одеће, униформи и одеће за децу и младе. Искуства у 
области костимографије стиче асистирајући Љиљани 
Драговић на представи Вишњик Југословенског драмског 
позоришта (2000). За магазин Мушки свет (Politikа 
Newspapers & Magazines) пише модну колумну и ради 
илустрације (2001–2004). Педагошким радом почиње да 
се бави 2006. године, када прихвата позив Анђелке 
Слијепчевић да постане асистент и, убрзо, самостални 
предавач у школи Mod'Art International на предметима 
Модни дизајн (2006) и Дизајнер у индустрији (2007–2009). 
На Академији лепих уметности предаје Основе одевања, 
Савремено одевање, Костимографију и Кроки – модну 
илустрацију (2009–2016). 

Редовно излаже од 1998. године. Добитница је две 
Плакете УЛУПУДС-а (2001. и 2007), Друге награде на 
конкурсу за дизајн ципела робне марке Џошуа (Joshua, 
2002) и Откупне награде Музеја примењене уметности 
(2018).

                                                                 Бојана Поповић

ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Откупна награда Музеја примењене уметности на 50. 
мајској изложби 

Женски комплет 
(мантил-хаљина, пелерина и шешир) Gentlewoman, 
модел број 1
Лидија Вујовић, 2018. 
жерсеј (60% памук, 40% полиестер), памучни кепер, 
вискоза, лепљиво платно, легура, нараменице
Мантил-хаљина и пелерина скројени су и сашивени у 
студију Весне Здравески Дончев. 
Шешир је извела Лидија Вујовић ручним и машинским 
шивењем. 
МПУ инв. бр. 25253
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The purchase award of the Museum of Applied Art at 
ththe 50  May Exhibition was given to Lidija Vujović for the 

woman's ensemble Gentlewoman, model no. 1. The decision 
was unanimously reached by the jury including Slobodan 
Jovanović, Ljiljana Miletić Abramović, Andrijana Ristić and 
Bojana Popović.

The award-winning ensemble is part of the Gentlewo-
man project, in which the artist explores the relationship 
between the female and male principles and the multifunc-
tionality of dress. Woman's ensembles no. 1 and 2 were made 
for the collective exhibition dedicated to the memory of the 

rdfashion designer Boris Nikolić (1974–2008), at the 43  
Belgrade Fashion Week.

When designing Gentlewoman model no. 1, Lidija 
thVujović was inspired by elements of men's late 19 -century 

clothing, the design and the black colour of caped coats, the 
geometric design of the vest, suspenders for trousers, a pocket 
watch on a chain and the shape of the top hat. The artist 
masterfully transposes the selected elements into a modern 
form of woman's dress marked by exceptional elegance and 
refined humour. The effect of surprise is achieved using the 
surrealist procedure of the 'defamiliarization' of their purpose 
and by placing them in unexpected places – namely by the 
presence of patterned fabric on the cape and the top hat and, 
above all, by the use of suspenders (twill strips with a red 
seam) with suspender buckles on the cloak dress and the cape, 
where fasten the cloak and the chain of the non-existent 
pocket watch. When worn without the cape and the top hat, 
the cloak is transformed into a cloak dress.

Lidija Vujović (1974) graduated from the Faculty of 
Applied Arts and Design in Belgrade at the Department of 
Fashion Design in 1998. She is a member of the Association of 
Applied Artists and Designers of Serbia and, since 1999, she is 
a freelance artist. She became a professional fashion designer 
in 1999, when she designed a youth collection for the Rudnik 

Fashion Clothing Factory in Gornji Milanovac. Two years 
later, in 2001, she launched her own fashion line, LIDIJAV, 
designing small series of multi-purpose garments and 
accessories. She was the main designer of the children's brand 
Beba Kids (2002–2006) and has collaborated with other 
private manufacturers of light ready-made garments, 
sportswear, uniforms and clothes for children and the young. 
She gained experience in the field of costume design by 
assisting Ljiljana Dragović in designing costumes for the play 
Cherry Orchard at the Yugoslav Drama Theatre (2000). She 
was a columnist and illustrator for the magazine Muški svet 
(Politika Newspapers & Magazines; 2001–2004). She has been 
involved in education since 2006, when she accepted the 
invitation of Anđelka Slijepčević to become a teaching 
assistant; she soon became an independent lecturer at the 
Mod'Art International School in Fashion Design (2006) and 
Designer in Industry (2007–2009). At the Academy of Fine 
Arts, she taught Fundamentals of Clothing, Fashion Design, 
Costume Design and Croquis – Fashion Illustration 
(2009–2016).

She has regularly exhibited her works since 1998. She 
was awarded two Plaques by the Association of Applied Artists 
and Designers of Serbia (2001 and 2007), the second prize at 
the shoes design competition for the brad Joshua (2002) and 
the purchase award by the Museum of Applied Art (2018). 

  
                                                                    Bojana Popović

thPurchase Award of the Museum of Applied Art at the 50  
May Exhibition 

Woman's ensemble
 (a cloak dress, a cape and a hat) Gentlewoman, model no. 1
Lidija Vujović, 2018
jersey (60% cotton, 40% polyester), cotton twill, rayon, 
adhesive interlining, alloy, shoulder pads
The cloak dress and the cape were cut and sewn at the 
studio of Vesna Zdraveski Dončev. The hat was made by 
Lidija Vujović using manual and machine sewing. 
MAA Inv. No. 25253

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT
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Захваљујући Маји Игњић и Александру 
Јоксимовићу, Музеју примењене уметности је поклоњена 
заоставштина модног дизајнера Милорада–Микија 
Игњића (1942–2017). Реч је о 170 остварења насталих од 
1966. до 1995. године – модних скица и цртежа за мушке, 
женске и дечје колекције, изведених примерака женских 
ташни, путних торби и текстила, као и мустри за плетене 
колекције. Осим тога, дароване су и награде које је 
уметник добио, личне и фотографије изведених модела, 
као и Игњићев портрет – цртеж совјетског модног 
кератора Славе Зајцева (Слава Зайцев) из 1967. године. 
Јоксимовићев поклон обухвата 29 заједничких радова 
насталих током дуге и плодне сарадње са Игњићем: накит 
за Јоксимовићеве колекције Витраж и Проклета Јерина, 
као и примерке текстила за „Нитекс“ из Ниша. 
Новоформирана збирка Игњићевих радова у Музеју 
примењене уметности омогућава да се сагледа и вреднује 
целокупан опус дизајнера и да се стекне увид у домете које 
је југословенска модна индустрија остварила током свог 
најуспешнијег периода, од краја шездесетих до почетака 
деведесетих година XX века. 

Након сарадње са костимографкињама Миром 
Глишић и Љиљаном Драговић, године 1966, Милорад 
Игњић изводи и своја прва самостална остварења – 
сценографију и костимографију за две представе Театара 
поезије. Наредне године напушта студије архитектуре и 
запошљава се у Заводу за унапређење домаћинстава. Тада 
за „Национални салон“ креира своју прву колекцију 
мушке моде, надахнуту фолклором, и започиње сарадњу 
са Александром Јоксимовићем, радећи аксесоар за 
колекцију Симонида. Почетком 1968. године прелази у 
„Центротекстил“ и тада, заједно са Јоксимовићем, ради  
колекцију од сто модела женских, мушких и дечјих 
ташни, појасева и рукавица за београдску фабрику „29. 
новембар“, а потом и асортиман за плажу изведен у Бео-
градском памучном комбинату и Комбинату трикотаже 
„Београд“. Исте године, Игњић  дизајнира своју прву 
самосталну женску колекцију за сарајевску индустрију 
одеће „Алија Хоџић – Алхос“ и на IX међународном сајму 
одевања „Мода у свету“ добија Златну кошуту. 
Седамдесетих година XX века, Игњић је највише 
заокупљен дизајнирањем ташни и аксесора, који се 

ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

производе у Кожарско-текстилном комбинату „Високо“, 
„Меркуру“ из Бачке Паланке и Југословенској крзнарској 
индустрији из Инђије. Сарадња са комбинатом „Високо“, 
где изводи како самосталне серије, тако и оне које 
представљу допунски асортиман колекцијама Алек-
сандра Јоксимовића (Ана Карењина, Рамона итд.), донеће 
му више значајних награда и признања. Године 1975, Пјер 
Карден откупљује Игњићеве моделе и продаје их у свом 
новоотвореном бутику мушке моде у Паризу. За своју 
самосталну изложбу, отворену марта 1976. године у 
просторијама Удружења манекена (Француска 5), Игњић 
ручно израђује 40 уникатних ташни инспиришући се 
сарачким занатом. Осамдесете и деведесете године биле 
су у знаку великих активности у области ручно и 
машински плетене мушке и женске трикотаже. Игњићева 
и Јоксимовићева сарадња са Радном организацијом 
домаће радиности „Радиност“ из Краљева довела је и до 
оснивања робне марке Јанхари, која је њихове моделе 
учинила траженим на светском тржишту тада модерне 
плетенине. Напустивши посао у „Центротекстилу“ 1987. 
године, њих двојица настављају да се интензивно баве 
трикотажом, радећи и за „Народну радиност“ из 
Сурдулице, „Нитекс“ из Ниша, а од краја деценије до 
средине деведесетих година XX века и за приватна 
предузећа „Сензал“ из Краљева, „Снежана и синови“ из 
Куманова, „Гому“ из Београда и друге.  Пред крај 
каријере, коју у то време спутава тешка политичка и 
економска ситуација, Милорад Игњић 1992. године 
добија од УЛУПУДС-а звање истакнутог уметника. 

                                                               Бојана Поповић

Путна торба
Милорад Игњић, 1974.
Изведено у Кожарско-текстилном комбинату „Високо“ у 
Високом као допунски асортиман колекције Рамона 
Александра Јоксимовића. За ову торбу и друге моделе 
везане за колекцију Рамона, Игњић je добиo Диплому на 
XV београдском сајму одевања „Мода у свету“. 
кожа, легура
48,5×48 cm
МПУ инв. бр. 25273
 Поклон Маје Игњић из Манчестера (Manchester), САД
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Thanks to Maja Ignjić and Aleksandar Joksimović, 
the Museum of Applied Arts received as a gift the belongings 
of the fashion designer Milorad – Miki Ignjić (1942–2017). 
They include about 170 works created between 1966 and 1995 
– fashion sketches and designs of men's, women's and 
children's collections, women's handbags, travel bags and 
textile items, as well as patterns for knitted collections. 
Furthermore, the donation includes prizes awarded to the 
artist, personal photographs and pictures of manufactured 
models, as well as a portrait of Ignjić – a drawing made by the 
Soviet fashion designer Slava Zaitsev in 1967. Joksimović has 
gifted 29 works that he created together with Ignjić during 
their long-standing collaboration: jewellery for Joksimović's 
collections Stained Glass and Jerina the Cursed, as well as 
textile items designed for the Niteks factory in Niš. The newly 
established collection of Ignjić's works at the Museum of 
Applied Art enables us to analyze and evaluate the entire 
oeuvre of the designer and to gain an insight into the 
achievements of the Yugoslav fashion industry during its most 
successful period, between the late 1960s and the early 1990s.

Following collaborative projects with costume 
designers Mira Glišić and Ljiljana Dragović, in 1966, Milorad 
Ignjić undertook his first independent projects – stage and 
costume design for two plays at the Poetry Theatre. In the 
following year, he abandoned the studies of architecture to 
find a job at the Home Improvement Institute in Belgrade. At 
that time, he designed his first collection of men's fashion, 
inspired by folklore, for the National Salon and began his 
collaboration with Aleksandar Joksimović, designing 
accessories for the Simonida collection. Early in 1968, he 
moved to Centrotekstil and, together with Joksimović, he 
designed a collection including a hundred models of 
women's, men's and children's bags, belts and gloves for the 
Belgrade factory 29 November, as well as a selection of beach 

items for the Belgrade Cotton Combine and the Belgrade 
Knitwear Combine. The same year, Ignjić designed his first 
independent women's collection for the Sarajevo clothing 
industry Alija Hodžić – Alhos and was awarded a Golden Doe 
at the Ninth International Fashion Fair “Fashion in the World”. 
In the 1970s, Ignjić was primarily focused on designing 
handbags and accessories, which were manufactured by the 
Visoko Leather and Textile Combine, Merkur at Bačka 
Palanka and the Yugoslav Fur Industry at Inđija. His 
cooperation with the Visoko Combine, where both his 
independent series and accessories for Aleksandar 
Joksimović's collections (Anna Karenina, Ramona, etc.) were 
manufactured, would result in several significant awards and 
recognitions. In 1975, Pierre Cardin purchased Ignjić's models 
to sell them in his newly opened men's fashion boutique in 
Paris. For his solo exhibition, inaugurated in March 1976 at the 
premises of the Models' Association (No. 5 Francuska Street), 
Ignjić manually manufactured forty unique handbags inspired 
by traditional leather working. The 1980s and 1990s were 
marked by major activities related to machine-made men's 
and women's knitwear. Ignjić's and Joksimović's cooperation 
with the Radinost company (Kraljevo) led to the establishment 
of the Janhari brand, due to which their models were 
demanded on the international market of the then fashionable 
knitwear. Having left their jobs at Centrotekstil in 1987, the 
two designers continued to design knitwear very intensively, 
working for Narodna radinost from Surdulica and Niteks from 
Niš; between the end of the 1980s and the mid-1990s, they 
collaborated with the private companies Senzal (Kraljevo), 
Snežana and Sons (Kumanovo), Goma (Belgrade), etc. In 
1992, at the end of his career, hampered by a difficult political 
and economic situation, Milorad Ignjić was awarded the title 
of a prominent artist by the Association of Applied Artists and 
Designers of Serbia.
                                                                               Bojana Popović

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Travel bag
Milorad Ignjić, 1974
Manufactured by the Visoko Leather and Textile Combine in 
Visoko as part of the accessories (men's and women's 
handbags and travel bags) for the Ramona collection, 
designed by Aleksandar Joksimović. For this and other 
models associated with the Ramona collection, Ignjić was 

thawarded a Diploma at the 15  Belgrade Fashion Fair “Fashion 
in the World”
leather, metal alloy
48.5×48 cm
MAA Inv. No. 25273
Gifted by Maja Ignjić, Manchester, USA
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Плакат за Битеф 20
Савета и Слободан Машић
Београд, 1986
фотографија: Владимир Поповић 
офсет штампа: Форум, Нови Сад
98×68 cm
МПУ инв. бр. 24915

Слободан Машић (1939–2016) је био један од 
најзначајнијих уметника који су током протеклих педесет 
година обликовали визуелне комуникације у Србији и 
Југославији. Његова способност да манипулише 
графичким дизајном омогућила му је да анализира 
садржај комуникације, сводећи је на симболичку 
суштину. Без сувишне ликовности, он конструише 
површине које постају преносник значења садржине 
плаката, књиге или других средстава визуелне 
комуникације које обликује. Од средине седамдесетих 
година прошлога века, његова супруга и најважнија 
сарадница, Савета Машић (1941), потписана је на свим 
изведеним плакатима Студија „Структура“, у оквиру 
којег заједно делује брачни пар Машић. Плакат за Битеф 
20 из 1986. године, Музеј примењене уметности је 
откупио од Савете Машић 2017. године. Тада је примљен 
и њен поклон од око хиљаду графичких радова које је 
осмислио, дизајнирао или објавио Слободан Машић. 
Већи део тих радова, међу којима и плакат за Битеф 20, 
били су представљени на ретроспективној изложби 
Машић, одржаној у Музеју примењене уметности од 12. 
септембра до 19. октобра 2018. године, и објављени у 
пратећем каталогу.

Мира Траиловић и Јован Ћирилов, оснивачи 
позоришног фестивала Битеф, позвали су Слободана 
Машића 1971. године да уради комплетан дизајн 
фестивала – плакате, каталоге, коверте, меморандуме, 
програме представа и др. Почев од Битефа 9 (1975), 
Слободан Машић користи фотографију као основу 
графичког дизајна, којим манипулише на идејном нивоу, 
стварајући нову реалност која функционише само у 
оквирима које је замислио аутор. За Битеф 10 (1976) 
користио је фотографију свог пријатеља Ивана Пешића, 
на чије је наочаре поставио умножени прозирни 
идеограм петокраких звезда уписаних у круг. Ово 
графичко решење постаће заштитни знак фестивала. 
Садашњи логотип Битефа је изведен из знака Студија 
„Структурa“, тј. петокраке звезде уписане у круг, који се 
налази на свим плакатима које брачни пар Машић изводи 
за Битеф од 1980. године.

Од Битефа 11 (1977), Машић често користи 
фотографије делова људског тела које раде стални 
сарадници Студија „Структура“, фотографи Владимир 
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Poster for Bitef 20
Saveta and Slobodan Mašić
Belgrade, 1986
photo: Vladimir Popović
offset printing: Forum, Novi Sad
98×68 cm
MAA Inv. No. 24915

Slobodan Mašić (1939–2016) was one of the most 
significant artists who have shaped visual communications in 
Serbia and Yugoslavia over the past fifty years. His ability to 
manipulate graphic design enabled him to analyze the content 
of communication, reducing it to its symbolic essence. 
Restraining from superfluous visual elements, he constructed 
surfaces that transmitted the meaning of the content of 
posters, books, or other means of visual communication that 
he designed. Since the mid-1970s, his wife and his most 
important collaborator, Saveta Mašić (1941), co-signed all the 
posters designed by the Studio Structure, where the Mašić 
couple worked together. The poster for Bitef 20 (1986) was 
purchased by the Museum of Applied Art from Saveta Mašić, 
in 2017. On the same occasion, the Museum received as a gift 
about a thousand prints conceived, designed or published by 
Slobodan Mašić. Most of these works, including the poster for 
Bitef 20, were presented at the retrospective exhibition Mašić, 
held at the Museum of Applied Art from 12 September  to 19 
October 2018, and published in the accompanying catalogue.

Mira Trailović and Jovan Ćirilov, the founders of the 
Bitef theatre festival, invited Slobodan Mašić in 1971 to create 
the entire design of the festival – posters, catalogues, 
envelopes, memoranda, programmes, etc. Beginning with 
Bitef 9 (1975), Slobodan Mašić used photography as the basis 
for his graphic design, manipulating it at the conceptual level 
to create a new reality that worked only within the framework 
invented by the author. For Bitef 10 (1976), he used a 
photograph of his friend Ivan Pešić, whose spectacles were 
covered with a multiplied transparent ideogram consisting of 
pentagrams inscribed in a circle. This solution would become 
a trademark of the festival. The current Bitef logo was derived 
from the logo of the Studio Structure, namely the pentagram 
inscribed in a circle, which appears on all posters designed by 
the Mašićs for Bitef since 1980.

Beginning with Bitef 11 (1977), Mašić often used 
photographs of human body parts made by permanent 
associates of the Studio Structure, the photographers 
Vladimir Popović and Branislav Nikolić. A part of the body, as 
a detail of the human organism as a whole, is magnified to 
cover the entire poster surface. On the poster for Bitef 20, a 
photograph of the enlarged right ear of the psychologist 
Ljubomir – Ljuba Stojić is shown in an unnatural horizontal 
position, resembling a surrealistic carpet. By means of the 
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Поповић и Бранислав Николић. Одређени део тела, као 
детаљ свеукупног људског организма, приказан је увели-
чан – преко целокупног формата плаката. На плакату за 
Битеф 20 приказана је фотографија увеличаног десног 
увета психолога Љубомира – Љубе Стојића у хоризонтал-
ном, неприродном положају, као надреалистички тепих. 
Уз помоћ надреалистичког поступка манипулације 
фотографијом, делови тела су постали симболи покрета 
актера појединих представа које чине фестивалски 
организам. Тако се иконичност плаката Слободана 
Машића спаја са симболичном улогом делова тела у 
позоришту – усне причају текст, руке гестикулирају, ноге 
воде глумца по позорници, а уво ослушкује дијалог 
глумаца и реакцију публике. Машићево кодирање 
значења позоришног фестивала и приказ делова тела као 
симбола уметности покрета и глуме омогућава другачији 
поглед на значај манифестације коју најављује. Иако 
понекад нема ознаке за коју манифестацију је прављен 
каталог или плакат, познаваоцима његовог опуса 
временом постаје јасно да је то Машићев дизајн за Битеф. 

                    Слободан Јовановић

                         

surrealist manipulation of photography, body parts came to 
symbolize the movement of protagonists in some 
performances that make up the organism of the festival. 
Accordingly, the iconic character of Slobodan Mašić's poster 
merges with the symbolic role of body parts in the theatre – the 
lips utter the text, the hands gesticulate, the legs enable the 
actor to move on the stage, and the ear listens to the dialogue of 
the actors and the reactions of the audience. Mašić's encoding 
of the meaning of the theatrical festival and depictions of body 
parts as the symbols of the art of movement and acting allow 
for a different interpretation of the event he announces. 
Although catalogues or posters are sometimes not marked to 
indicate the event for which they were made, over time, those 
familiar with Mašić's oeuvre are able to clearly identify them as 
his designs for Bitef.
           

                                                            Slobodan Jovanović

                                                                            




