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Aпстракт: На ретроспективној изложби Душана 
Јанковића (1894–1950), одржаној у Музеју примењене 
уметности у Београду 1987. године, била су изложена и 
изабрана дела из области керамике и порцелана. Аутор 
изложбе, проф. др Владимир Розић, их је датовао, 
утврдио карактеристике и указао на њихов значај у 
контексту целокупног уметниковог опуса. Намера овог 
текста је да детаљније размотри ову Јанковићеву 
искључиво париску активност и да представи те предмете 
и документацију који се чувају у Музеју примењене 
уметности. 

Кључне речи: Душан Јанковић, керамика, 
порцелан, Национална мануфактура порцелана у Севру, 
Међуна-родна изложба модерне примењене и 
индустријске уметности у Паризу 1925, орнамент, ар деко 

После преласка Албаније у Првом светском 
1рату, Душан Јанковић  је крајем 1916. године стигао у 

Париз у намери да настави студије архитектуре, које је 
пред рат уписао у Београду. Он ће ускоро одустати од те 

2намере  и посветиће се студијама сликарства на 
Националној школи декоративних уметности (École 

3Nationale des Arts Décoratifs) , од 1918. до 1921. године. 
Јанковићево школо-вање и боравак у Паризу одвијали су 
се истовремено са настанком и процватом ар декоа. 
Настао као резултат напора Француске да модернизује 
своју примењену уметност, ар деко је убрзо постао 
глобални стил у визуелним уметностима. Између осталог 
и због тога што је тежио да обједини традицију 
француског као и других европских и ваневропских 
народа са модерним стрем-љењима, оличеним у 
савременим уметничким покре-тима, начину живота и 
напретку индустрије. 

 Ар деко је велику пажњу посвећивао орнаменту, 
као и угледна париска школа коју је Јанковић похађао. 
Зато не изненађује његова усредсређеност на осмишља-
вање орнамената. Већ на последњим годинама студија он 
је створио репертоар сопствених мотива инспирисаних 
народном уметношћу – пиротским ћилимима, тканим 
појасевима (шаренице), везом са зубуна и других делова 

4српске и македонске народне ношње.  Јанковићеви поку-
шаји да од народних мотива створи модеран орнамент, 
примењив на савремено обликованим предметима, били 
су у складу са преокупацијама његових савременика, али 
и уметника старије генерације, како у Француској тако и 

5другим земљама.  У Јанковићевим најранијим орнамен-
тима препознаје се утицај ар нувоа, стила који је у време 
његовог доласка у Париз још присутан у примењеним 
уметностима. Исто тако, њему је морао бити познат рад 
Драгутина Инкиострија Медењака, који је од 1905. године 
у Београду проучавао народну орнаментику тежећи да 

6 створи „српски народни стил“. Већ 1921. године Душан 
Милачић је Јанковићев рад оценио као „корак напред у 
југословенској декоративној уметности, јер је то 
модернизовање простих народних мотива и уједно 

7приближавање једној општој и светској уметности“.  И 
заиста Јанковић је током двадесетих година своје дело 
учинио препознатљивим и по укусу париске клијентеле. 
То се односи и на његов опус керамике и порцелана. 

О генези и успешности ове активности Душана 
Јанковића, јавност у Србији обавестио је 1931. године Вук 
Драговић чланком у листу Политика. Он наводи како је 
Јанковић по доласку у Париз „узео (је) трошне земљане 
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1О целокупном уметничком опусу Душана Јанковића в. V. Rozić, Dušan Janković. 
Život i delo 1994-1950, katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 1987. 
2Током 1917. године похађао је приватну школу архитектуре Аркеј (Arcueil), в. V. 
Rozić, н. д., 8.
3Школа је основана 1767, а од 1925. године носи садашњи назив Висока 
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4V. Rozić, н. д., 16-17. 
5У источној и северној Европи најважнији извор ар декоа је народна уметност. То 
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8лонце и по њима стао да шара, самоуко, свесрдно“.  После 
завршених студија наставио је да се бави керамиком и 
порцеланом, „да сам прави облик, сам да слика по њему, 

9сам да пече на фабрици, сам да глеђа“.  Међутим, иако 
запажена, ова активност није била исплатива и Јанковић 
се окренуо сарадњи с фабрикама порцелана, пре свега с 
Националном мануфактуром порцелана у Севру 
(Manufacture nationale de Sèvres), што Драговић истиче 
као врхунац Јанковићевог успеха у овој области 

10примењене уметности.  
Вероватно да је просечног читаоца Политике 

реч керамика асоцирала на народну грнчарију, а 
порцелан на увежене индустријске производе без 
уметничких претензија. Заправо, у Србији се тада нико не 
бави керамиком и порцеланом као уметничким 
дисциплинама. Она није била међу оним земљама чији су 
уметници од последњих деценија XIX века неуморно 
истраживали технолошке и естетске могућности ових 
медија. Тек од средине шездесетих година протеклог 
века, Јанковићево стваралаштво у керамици и порцелану 
постаје предмет пажње и истраживања, стварања 
колекције у Музеју примењене уметности и укључивања у 

11прегледе историје керамике у Србији.   

Своје прве уметничке кораке Душан Јанковић је 
остварио у Паризу, сарађујући са југословенским и 
српским студентским и уметничким организацијама. За 

12њихове потребе он се окушао у графичком дизајну,  а 
највероватније и керамици. Наиме 1916. или 1917. у 
Паризу је основан Српски париски атеље (Atelier Serbe de 

13Paris).  Његови оснивачи вероватно су били српски 

Почеци у керамици

студенти које је, као и Јанковића, након повлачења из 
окупиране земље прихватила француска влада. У овом 
атељеу су израђивани или само украшавани, разни 
декоративни предмети од фајанса порцелана и керамике, 

14као и стони прибор, лампе и прибор за писаћи сто.  Из 
1917. године сачувана су два писма са различитим 

15заглаваљем Српског париског атељеа.  Заглавље писма 
од 15. октобра дизајнирао је Душан Јанковић и оно је, уз 
одговарајући текст, штампано и као визиткарта 

16Атељеа.  Реч је о цртежу двеју ар нуво ваза, издуженог 
врата и тананих дршки, које су декорисане једноставним 
геометријским орнаментима познатим са пиротских 

17ћилима;  изнад њих су розете, налик на оне из народног 
веза, док доњи део заглавља има бордуру украшену 
тростепеним амајликама, мотивом са пиротских ћилима 
који је Јанковић и касније често користио. Претпоста-
вљамо да је он за Српски париски атеље осликавао 
сличним мотивима керамичке тањире, бокале, ћупове и 
друге предмете и да се на то односе Драговићеви наводи о 
Јанковићевим почецима у керамици. 

Завршивши студије, Душан Јанковић се оженио 
Парижанком Колет Роаје (Colette Royer), основао 
породицу и са великим ентузијазмом деловао у готово 
свим уметничким дисциплинама. После уметникове 
смрти, 1950. године, Колет је саставила његову биогра-
фију коју је више пута пружала на увид југословенским 
властима како би регулисала породичну пензију. У њој је 
истицала Јанковићев рад у керамици и порцелану, 
наводећи да се тиме посебно бавио у периоду од 1924. до 

181930.  Изведена дела, нацрти, шаблони и скице за 

Бављење уникатном керамиком и порцеланом 

8В. Драговић, Душан Јанковић, Политика, 27. 11. 1931, 5. 
9Исто.
10Исто. 
11Захваљујући др Владимиру Розићу опус Душана Јанковића је постао познат 
нашој стручној јавности. Розић га је први пут представио 1965. године у галерији 
Коларчевог народног универзитета. Тада је указано и на његове активности у 
области керамике и порцелана. Розић је био аутор и уметникове ретроспективне 
изложбе одржане у Музеју примењене уметности у Београду 1987. Каталог ове 
изложбе је незаобилазан у упознавању са животом и делом Душана Јанковића. 
Светлана Исаковић, дугогодишњи кустос и директор Музеја примењене 
уметности, уврстила је Јанковића у своје прегледе историје савремене керамике у 
Србији, в. S. Isaković, Savremena keramika u Srbiji, katalog izložbe, Muzej primenjene 
umetnosti, Beograd 1979, II, kat. br. 32; Иста, Савремена керамика у Србији, 
Просвета, Београд, 1988. 
12V. Rozić, n. d., 8. 
13Српски париски атеље се налазио на Монпарнасу, у улици Фалгијер (30, rue 
Falguière, XVe) у којој су били атељеи данас познатих уметника попут Пола Гогена, 
Амедеа Модиљанија и Хаима Сутина. Ристо Стијевић је, такође, у овој улици имао 
атеље од 1917, а неку годину касније и Мило Милуновић и Сретен Стојановић, в. Ј. 
Јованов, Ристо Стијовић – сећање на људе и догађаје, Годишњак града Београда 
LIII, Београд 2006, 279-280. 

14Наведено на основу визиткарте атељеа, коју је дизајнирао Душан Јанковић, в. V. 
Rozić, н. д., кат. бр. 95, сл. на стр. 102. 
15Писма су сачувана у породичној и пословној документацији Душана Јанковића 
коју је госпођа Војислава Розић поклонила Музеју примењене уметности. Реч је о 
писмима која је француски историчар Франк Брентано (Franck Brentano) упутио 
париској Библиотеци Арсенала 15. и 24. октобра 1917. године. Писмо од 24. 10. 
1917. је публиковано код V. Rozić, н .д., кат. бр. 94, сл. на стр. 101. Заглавље овог 
писма није потписано. На њему су веристички приказане ваза са цвећем и две 
керамичке посуде; лево и десно су четири стилизовне представе коња (?), повезане 
тачкицама и линијама спиралних завршетака. Декоративни мотиви су 
инспирисани пиротским ћилимима и стилизованим зооморфним представама са 
пешкира везених на Косову, в. Lj. Reljić, D. Radovanović, Narodni vez Jugoslaвije, 
Jugosloвenska knjiga, Beograd 1988, 143. 
16Потписано је са: “Douchan”, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 95, сл. на стр. 102. 
17Орнамент десне вазе подсећа на низамчиће, а леве на веревију. О мотивима са 
пиротских ћилима в. М. Витковић-Жикић, Пиротски ћилими, каталог изложбе, 
Музеј примењене уметности, Београд 2001, 95, 97; М. Цветковић, Игра шарених 
нити. Колекција пиротских ћилима Етнографског музеја у Београду, каталог 
изложбе Етнографског музеја, Београд 2008, 31. 
18Ова и још једна биографија чувају се у Музеју примењене уметности. 
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обликовање и декорисање украсних и функционалних 
уникатних предмета, који се чувају у београдском Музеју 

19примењене уметности,  потврђују да су керамика и 
порцелан заузимали значајно место у Јанковићевом 
стваралаштву. 
 
Украсни тањири 

У ентеријерима прве половине XX века украсни 
тањири су били омиљени. Они су се серијски произво-
дили, али су настајали и као уникатна дела уметника и 

20хобиста.  У заоставштини Душана Јанковића сачувано је 
петнаест радoва за декорисање тањира, од којих су четири 
потписана и сигнирана у 1923. (нацрт бр. 1 и бр. 2), 1924. 
(шаблон бр. 1) 1925. години (нацрт бр. 3). Остале радове 
не можемо са сигурношћу да датујемо, јер је уметник 
варијанте орнамената дуго користио и примењивао, у 

21складу са обичајем тога времена,  у различитим медијима 
– керамици, порцелану, зидној декорацији, теписима, 
одећи, плакатима и др. 

Нацрти за тањире Ноћ, Пауни и Букет припадају 
најранијим Јанковићевим делима. Настали су током 
последњих година студија, 1920. или 1921. године. Нацрт 

22Ноћ (нацрт бр. 4),  има асиметричну композицију са 
представом тамноплавог неба са звездама, гушће 
распоређеним према ивицама, и стилизованим стабљи-
кама рогоза; три црна концентрична круга обрубљују 
ивице приказаног тањира. И иконографски и стилски 
овај нацрт припада ар нувоу, стилу који је обележио 
претходну, предратну епоху. Нацрти за два тањира истог 

23назива – Пауни  такође показују утицај ар нувоа, али и 
нових уметничких тенденција. Наиме, паун и његово 
гиздаво перје неки су од омиљених мотива декоративне 
уметности последње деценије XIX и почетком XX века. 
Међутим, Јанковић их стилизује готово до непрепо-
знавања, што је одраз његове припадности новим 
уметничким концептима. На нацрту бр. 5 у средишњем 
делу тањира је црни круг око кога је стилизовано перје 
пауна; бордура је црна. Тањир са нацрта бр. 6 покривен је 
зракасто компонованим стилизованим представама 
паунова малих тела и огромних раширених репова; 

простор између „птица“ испуњем је динамичним 
линијама са квадратићима на крајевима. 

У другој половини двадесетих година XX века, 
Јанковић се поново вратио теми пауна. На нацрту за 

24 тањир бр. 7 представљена су три концентрична круга са 
зракасто постављеним ситним, плаво обојеним, 
геометријским орнаментима који подсећају на  
стилизована пера (али и на цвет са једног од десертних 
тањира из истог времена) и на тела пауна, налик на она са 
нацрта бр. 6; бордура је црна.  

Од Јанковићевих најранијих нацрта за тањире, 
али и за друге предмете примењене уметности, Букет 

25(нацрт бр. 8)  (сл. 1)  је најважнији, јер указује на зрелу 
фазу његовог деловања. На црној подлози представљен је 
„букет“ геометријских форми јарких боја, које асоцирају 
на различите цветове; стилизовано лишће и лептир 
раширених крила употпуњавају целину. Већина 
орнамената је образована од троуглова са четвртастом 
кукицом на врху, декоративног елемента народне 
уметности, између осталог на примерцима косовског 

26 27народног веза и пиротских ћилима.  Млади уметник је 
био задовољан својим „букетом“ и поклонио га је будућој 
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19Мањи број нацрта је потписан и датиран; најранији су из 1923, а најкаснији из 
1932. године. 
20Постојала је и могућност да се купе недекорисани тањири и да се потом осликају 
различитим техникама, руком или помоћу шаблона.
21Ондашњи критичари су то замерали уметницима, али без већег утицаја на 
практично деловање, в. G. Quénioux, Les Arts Décoratifs Modernes. France, Librairie 
Larousse, Paris, s. a. (вероватно 1925-1926), 3-4. 
22Назив на француском, La nuit, исписан је на полеђини нацрта. 
23Називи на француском језику, Paons, исписани су на полеђини нацрта. 

24На полеђини нацрта је записано: „Assiette – motif  Paon“.
25Назив на француском, Bouquet, исписан је на полеђини нацрта, као и година 1921. 
поред које је знак питања. Склони смо да верујемо да је то рукопис Колет Јанковић. 
26Lj. Reljić, D. Radovanović, н. д., сл. на стр. 14 и 76.
27М. Витковић-Жикић, н. д., сл. на стр. 224. 
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 Нацрт за украсни тањир Букет, Париз, 
   1920–1921, МПУ инв. бр. 13946

 Design for a plate Bouquet, Paris, 1920–1921,
    MAA Inv. No. 13946



28супрузи октобра 1920. године.  Те године, он је већину 
29ових орнамената користио и за нацрте за ћилиме,  а 

током наредне деценије неки од њих ће постати његов 
заштитни знак. Јанковић их је вероватно сматрао својим 
најуспелијим решењима у трагању за модерним 
транспозицијама фолклорне традиције. Један од тих 
орнамената – знакова распознавања је розета од 
концентрично распоређених троуглова, где они из 
последњег круга имају четвртасте кукице на врху. Она 
подсећа на строго геометријски стилизован расцветали 
божур или неки сличан цвет. Јанковић је розету-божур 

30представио 1925. године на тањиру са нацрта бр. 3 , где је 
оперважена бордуром образованом од елемената розете 
– троугла с кукицом. Ова бордура показује Јанковићеву 
способност да препозна орнамент који има и 
универзалну (антички „пасји скок“) и локалну (из 
пиротског ћилимарства) варијанту и да га преобрази у 
модеран и оригиналан декоративни мотив. Овај тањир и 
ваза која је насликана поред њега, са натписом: „порцелан 
и керамика у духу српске шаре“ илуструју текст Вука 

32Драговића о Јанковићу.  
Постоје још два, непотписана и недатована, 

нацрта за тањире на којима су орнаменти из Букета 
формирани од троуглова с кукицом на врху. На нацрту 

33бр. 9  приказана је наранџаста розета-божур окружена 
пољем густо збијених црвених петоугаоника који су 
налик на пупољке ружа; бордура је од црних троуглова с 
кукастим врховима. Црвене розете-божури су на нацрту 
бр. 10 – средишња је окружена са четири полурозете и 
ситним црвеним троугловима. Готово иста композиција 
изведена је и на изумбаном шаблону бр. 2. Могуће је да су 
ови нацрти за украсне тањире настали око 1925. године, 
јер је тада Јанковић примењивао слично комбиноване 

34мотиве на осликаним одевним предметима.  
Јанковић је 1924. потписао и датовао зумбани 

шаблон за осликавање белог порцеланског тањира са 
35називом Сунце (шаблон бр. 1).  Кружни, златни 

орнамент подсећа на воденичарски точак – централни 

део, са зракастим сегментима испуњеним збијеним 
троугловима са кукицом на врху, окружен је искошеним, 
троугластим мотивима који стварају утисак кружног 
кретања; бордура је бела са црвеном линијом на рубу 
тањира. Сунце је један од најранијих Јанковићевих 
орнамента. Он га је 1920. године извео златном бојом на 
црвеној позадини, каширао и поклонио Колет Роаје за 

36зидну декорацију.   
Међуратна епоха је у сунцу видела симбол снаге 

и оптимизма и оно је у виду орнамента или алегоричне 
фигуралне композиције било веома присутно у 
уметности. Једина Јанковићева фигурална представа за 
декорисање тањира је посвећена управо тој теми. На 
маленој скици оловком са називом Сунчева кола (скица 

37бр. 1) , представљен је кочијаш који управља колима са 
три пропета коња. Скица је вероватно настала између 
1923. и 1925. године када је уметник варијанте ове 
фигуралне представе приказао и на нацртима за 

38 плакате.
39На нацрту за тањир бр. 1 , из 1923. године, једини 

мотив је спирална линија. Различитих димензија и 
асиметрично компонована, она, изведена плавом бојом, 
испуњава читаву површину тањира. Крајем XIX и првих 
деценија XX века, спирала, тај древни мотив, често је 
присутна на предметима примењене уметности. 
Препознавши у мотиву спирале и део фолклорног 

40наслеђа сопствене културе,  Јанковић је већ 1920. године 
компоновао орнаменте од спиралних линија. Различите 
мотиве од спиралних линија уметник је често 
примењивао током двадесетих година, а посебно на 
предметима од порцелана и на одевним предметима свог 
модног атељеа Колет. 

На нацрту бр. 11 за светлоплави порцелански 
42тањир   су бела розета од спиралних линија и бела цик-

цак бордура. Розета од спиралних линија је, такође, 
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28Реч је о варијанти намењеној за кружну зидну декорацију (МПУ инв. бр. 17467/2). 
Рад има посвету: „à Colette Royer, Dušan Janković. Paris. Octobre 1920“. 
29На нацрту за ћилим Врт (МПУ инв. бр. 13182) представљени су готово сви као и 
на тањиру, осим листа храста који је један од главних елемената на нацрту за ћилим 
Јесење воде и лишћe (МПУ инв. бр.13184), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 6, 76. 
30На овом нацрту представљени су различито декорисани тањир и ваза. Нацрт је 
сигниран доле десно: „Dušanjanković/Paris 1925“ , в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 132. 
31М. Витковић-Жикић, н. д., кат. бр. 32, сл. на стр. 224. 
32В. Драговић, н.д., 5. 
33V. Rozić, н. д., сл. на стр. 132.
34Ланена хаљина (МПУ инв. бр. 13001), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 115.
35Сигниран је доле десно: „JanKović / Paris / 1924”. На полеђини шаблона је 
исписано: „Plat porcelaine 'Soleil'“

36МПУ инв. бр. 17467/1. На њему је посвета: „à Mlle Colette Royer Dušan Janković 
avril 1920“. 
37На полеђини је исписано: „Plat Porcelaine 'Char du Soleil'“.
38Потписани нацрт за плакат за едицију L'Aube из 1923 (МПУ инв. бр. 14463) и 
нацрт за плакат за Међународну изложбу модерне примењене и индустријске 
уметности у Паризу 1925 (МПУ инв. бр. 14479), в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 97. 
39Нацрт је сигниран доле десно: „Janković / Paris 23“. 
40Судећи по натпису са полеђине овог нацрта – „assiette, 'motif d'un зубун' / 
Porcelaine“, богата декорација зубуна је посебно била инспиративна за 
осмишљавње спиралних декоративних мотива. 
41На полеђини нацрта за предмете од порцелана (МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 
13915) су делови првобитног цртежа с обиљем орнамената, међу њима и 
спиралног. Цртеж је био потписан и датован у 1920, а касније је Јанковић тај цртеж 
поделио на четири дела и њихову позадину користио, вероватно неколико година 
касније, за нове нацрте. 
42На полеђини нацрта је написано: „assiette porcelaine“. 

Бојана Поповић 
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43Јанковићев мотив из 1920. године,  који ће он користити 
и око 1927. године на посуди изведеној у Севру и на 

44комплету од сомота модног атељеа Колет.
Тањир украшен народним мотивима, што пише 

45на полеђини нацрта бр. 12   има тамносмеђу спиралу у 
средишњем бело-црном кругу, који је окружен цик-цак 
пољима образованим од наизменичних светло и 
тамносмеђих, односно белих и црних троугаоних поља; 
бордуре су тамносмеђе и црне. Спирала, круг и 
изломљена линија припадају репертоару најстаријих 
коришћених симбола и орнамената, а сачувани су у 
изворном стваралаштву многих народа. За Јанковића они 
су били и део српског наслеђа, па их је и као такве 
примењивао. Он је управо овај тањир приказао 1925. 
године на нацрту за уређење београдског салона Јована 

46Цвијића.  Две године раније, 1923, Јанковић је варијанту 
овог нацрта применио на тепиху који је реализовала једна 

47париска фирма за опремање ентеријера,  која је у њему 
свакако препознала универзалност и модерност, а не 
„национални стил“ српског имигранта.  

Кутије 

Кутије и кутијице, за чување чаја, дувана, накита 
и различитих ситница, неизоставни су предмети у 
стамбеним просторима међуратног доба. Правиле су се 
од порцелана, керамике, стакла, метала, бакелита... 
Дизајнирали су их угледни уметници тога времена и 
производиле чувене фабрике, али биле су израђиване и 
као анонимни и јефтини производи намењени масовном 
тржишту. 

Најранији сачувани примерак порцелана 
Душана Јанковића управо је кутија (МПУ инв. бр. 14454), 
(сл. 2), коју је 1923. године поклонио супрузи за 

48годишњицу брака.  Претпостављамо да је ову кутију 
Јанковић реализовао у потпуности по сопственој 

49 замисли. Она је бела, округла и ниска с округлим, благо 
заобљеним и широким поклопцем. Омиљени мотиви, 
које је осмислио још током студија и касније дуго 

50користио,  представљени су на поклопцу кутије: 
стилизовани црно-наранџасто-плави лептир, наранџаста 
розета-божур и жути петоугаоник који подсећа на 
пупољак руже. 

Судећи по изумбаним шаблонима за преношење 
51орнамената , Јанковић је израдио бар још четири кутије 

истог облика. За декорисање  кутије са називом Паун 
52сачувани су и шаблон (бр. 1а) и нацрт (бр. 1).  Бочне 

стране и поклопац ове кутије били су украшени 
стилизованим златним пауновим перима с белим и 
црним круговима на врху. Мотивом пауна Јанковић се 
већ бавио на порцеланским тањирима, док се 
вегетабилни мотиви са других шаблона не јављају ни пре 

43Варијанта ове розете је на цртежу из 1920. године, односно на полеђини нацрта за 
украсну кутију (МПУ инв. бр. 13914).
44Б. Поповић, Одсек за савремену примењену уметност са збиркама, у: Музеј 
примењене уметности 1950-2005, Београд 2005, 186-187.
45На полеђини, на којој је цртеж мотива из 1920. године, записано је: „plat porcelain 
– narodni motivi“.
46На нацрту (МПУ инв. бр. 12741) овај тањир је представљен на зиду изнад прозора, 
в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 168, сл. на стр. 126.
47Округли тепих са ресама, са варијантом мотива са тањира, представљен је на 
плакату париске фирме, в. V. Rozić, н. д., сл. на стр. 96. Вероватно је за ту фирму 
Јанковић 1920. извео неколико нацрта за ћилиме, в. Исто, 8. 
48Посвета и потпис уметника су на доњем делу кутије: „мојој Колети Душан, Paris 6. 
VII 1923”, в. V. Rozić, н. д., 26, кат. бр. 171, сл. на стр. 130. Душан и Колет су се венчали 
6. јула 1922, в. Исто, 8.

49Претпоставку заснивамо, између осталог, на томе што кутија не делује као 
производ масовне производње и што припада времену када је Јанковић у 
потпуности осмишљаво предмете од порцелана и керамике, од њихове форме до 
декорације, в. В. Драговић, н. д., 5. 
50Сва три мотива су присутна на зидној декорацији (МПУ инв. бр. 17467 / 2), 
нацрту за ћилим Врт (МПУ инв. бр. 13182), в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 2, сл. на стр. 6 и 
на нацрту за тањир Букет. Розета и петоугаоник су на нацртима за вазу (МПУ инв. 
бр. 13957), в. Исто, кат. бр. 175, сл. на стр. 131. Розета и петоугаоник су на нацрту за 
порцеланску вазу из 1923. године (МПУ инв. бр. 13957), в. Исто, кат. бр. 175, сл. на 
стр. 131, порцелански тањир, из око 1925 (МПУ инв. бр. 13949), в. Исто, кат. бр. 
178, сл. на стр. 132, нацрту за тањир са вазом (МПУ инв. бр. 10352), в. Исто, кат. бр. 
180, сл. на стр. 132. (1925), као и на нацрту за кружни тепих (МПУ инв. бр. 13175), в. 
Исто, кат. бр. 9, сл. на стр. 77 (1923). 
51На полеђини је написано: „Pochoirs / Porcelaine“. 
52На полеђини нацрта је записано: „Porcelaine / Paon / (executée)“, тако да на основу 
овог записа и мустре претпостављамо да је кутија реализована. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА

2.
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 Украсна кутија од порцелана, Париз, 1923,
    МПУ инв. бр. 14454 

 Decorative porcelain box, Paris, 1923, MAA Inv.
    No. 14454



ни после у његовом раду. На шаблону бр. 1б за 
декорисање поклопца кутије је цвет издужених и 
зракастих латица, окружен фризом стилизованих лала 
полукружно спојених дршки. У средишњем делу 
шаблона бр. 1в су кружићи и цик-цак линије око којих су 
зракасто постављени листови. Розета рецкавих ивица 
окружена са осам звездастих цветова танких и кратких 
дршки била је на поклопцу последње украсне кутије 
(шаблон бр. 1г).  

На нацрту бр. 2 је бокаста бела кутија са дубоким 
поклопцем печуркасте дршке. Украшена је зеленим 
концентричним круговима са зеленим међусобно 
спојеним тачкамa у централном кругу; међупростор је 
испуњен троугловима формираним од зелених тачака. 
Ови тачкасти мотиви се више не срећу у Јанковићом 
опусу. 

Посебну целину представља десет нацрта за 
декорисање поклопаца малих правоугаоних порцелан-
ских кутија намењених париском јувелиру Александру 

53Маршаку (Alexander Marchak).  Јувелир и уметник су се 
највероватније срели 1925. године на париској 
Међународној изложби модерних декоративних и 
индустријских уметности на којој су обојица излагали. 
Јанковић је те или наредне, 1926. године, урадио нацрте, 

54али их никада није доставио Маршаку.  Он је ту, први и 
последњи пут, у своје декоративне мотиве намењене 
порцелану уврстио женске фигуре, које својом 
елеганцијом и наглашеним модним детаљима приказују 
Јанковића као рафинираног уметника париског ар декоа. 

На нацрту бр. 3 је нага девојка модерно 
подшишане кратке косе, са посудом са стопом у једној 
руци, а преко друге руке има шал дугих реса, који је 
украшен таласастим линијама, троугловима и стилизо-
ваном лалом и каранфилом. На нацрту бр. 4 је иста нага 
девојка, у статичној пози, са шалом, украшеним 

55осенченим круговима, пребаченим преко десне руке.  
Јанковић је 1925. године варијанту ових представа извео и 
на нацрту за винску карту једне од сала париског 

 

56 57 варијетеа Мулен Руж (Moulin Rouge).  На нацрту бр. 5 
(сл. 3) представљена је из профила нага плесачица црвене 
коже и кратке црне косе са белим наруквицама на рукама 
и око ножних чланака; позадина је бела, са бордуром у 
виду низа златних троуглова. Ова је плесачица, одевена у 
широку златну сукњу и с руком преко обнажених груди, и 

58на нацрту бр. 6 ; позадина је плавобеличаста. 
Групи нових Јанковићевих мотива припада и 

59нацрт бр. 7  с ликом девојке бујне црне пунђе украшене 
бисерима, која пола лица скрива црвеном лепезом; фон је 
златан с белим пругама. 

60Нацрти бр. 8 и бр. 9  показују како је Јанковић од 
успелих детаља стварао нове целине. Тако је, на нацрту 
бр. 8, „кубистички“ стилизован петао укомпонован у 
орнамент од кругова који се пресецају и који су различито 
осенчени, налик на мотив шала наге девојке са нацрта бр. 
4. На нацрту бр. 9 су стилизовани вегетабилни 
(каранфил?) и геометријски орнаменти слични мотивима 
са шала девојке са посудом са нацрта бр. 3. 

Остала три нацрта за Маршакове кутије имају 
стилизоване биљне и геометријске орнаменте. Црвено-
црни цвет ладолежа, окружен срцоликом златним 
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53Јосеф Маршак (Joseph Marchak) је своју јувелирску кућу основао 1878. у Кијеву, а 
касније и филијалу у Паризу. Почетком XX века Маршак је сматран конкурентом 
Фабержеа и Картијеа. Јосефов син Александар је, настављајући породични посао, 
1920. године фирму преселио из улице Камбон (48, rue Cambon) у улицу Мира (4, 
rue de la Paix). Фирма Маршак и данас постоји. 
54Захваљујући љубазности господина Алена Непласа (Alain Neplaz) из музеја 
Маршак, знамо да Јанковићеви нацрти нису достављени Маршаку, а тиме ни 
реализовани. 
55Цртежи су сигнирани доле десно: „d. j“, а у доњем десном углу папира је исписано: 
„Marchak / Orfevre“. На полеђини оба цртежа пише: „Boite / Bijouterie – orfevrerie 
/Marchak / rue de la Paix (Paris)“. 

56V. Rozić, н. д., кат. бр. 99, сл. на стр. 104
57На полеђини нацрта је исписано: „Marchak / Orfevre Paris / rue de la Paix“.
58На полеђини је записано: „Boite / Bijouterie-orfevrerie / Marchak / rue de la Paix“.
59На полеђини је записано: „Boite – orfevrerie / Marchak Paris / rue de la Paix“. 
60Цртежи су сигнирани доле десно „d. j“. Исти је и натпис на полеђини: „Boite - 
orfevrerie/ pour Marchak / Paris rue dela Paix“. 

Бојана Поповић 

3.

3.

 Нацрт за поклопац украсне кутије, Париз,
    1925–1926, МПУ инв. бр. 13190

 Design for decorative box lid, Paris, 1925–1926,
    MAA Inv. No. 13190
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 Из 1920. је и мотив цвета са крупнијим доњим 
68латицама,  чије је варијанте Јанковић представио на 

нацртима за две вазе око 1923. године. На нацрту бр. 3 је 
наранџаста округла ваза, ниске стопе и кратког врата с 
посувраћеним отвором, која је декорисана крупним 
цветовима са белим и црвеним концентричним 
круговима у средини и црвеним латицама, оперваженим 
жутом бојом, које су у доњем делу цвета крупније и с 

69већим међупростором по средини.  Бело-црна ваза 
издуженог врата са посувраћеним отвором и с ниском 
црном стопом је на нацрту бр. 4. Украшена је црним 
цветовима, налик на оне са претходног нацрта; изведени 
су на белој позадини, а налазе се испод лучних поља црне 
боје којом је обојен горњи део вазе. По свом облику она 
подсећа на вазу Монжерон (Montgeron), која се тих година 

70производила у Севру.  Могуће је да је на овом нацрту 
Јанковић разрађивао декоративне мотиве које би 
понудио овој чувеној француској фабрици порцелана.  

71Око 1923. године датује се и нацрт бр. 5  за плаву 
крушкасту вазу без стопе, кратког врата и посувраћеног 
отвора, са називом Одрази. Декорацију чине три црна 
лептира, са тачкастим црвеним украсима на крилима, 
која лете према прозору. Мотив стилизованог лептира, 
тако драг уметности ар нувоа, присутан је још у 

72Јанковићевим раним, студентским радовима.  Међутим, 
лептири са плаве вазе нису стилизовани, већ веристички 
представљени што је у складу са модерним уметничким 
тенденцијама. 

Година 1924. била је веома успешна за Душана 
Јанковића. Тада је добио и поруџбину од југословенске 
колоније за вазу – поклон краљу Александру чија се 

73званична посета Паризу очекивала.  До посете није 
дошло и поклон није био уручен. Зато се професор 
Александар Арнаутовић, секретар југословенске секције 
Института словенских наука на Сорбони, обратио 
отправнику послова Краљевине СХС с молбом да се 

61листовима, представљен је на нацрту бр. 10.  Црна 
спирална мрежа са белим елипсоидним пољем у коме су 
два цвета црвеног средишњег дела и златних латица 

62 63представљена је на нацрту бр. 11.  На нацрту бр. 12  је 
црно стабло са великим црним јајастим листовима, међу 
којима су зелени ромб, „сафир“ и црвени круг, „рубин“; 
представа је фланкирана са по два плава троугла са 
златним контурама и црним изломљеним линијама.

Вазе 

У време када се бавио уникатном керамиком и 
порцеланом, Душан Јанковић је посебну пажњу 

64 поклањао вазама. Оне су биле једноставних облика,  у 
складу са укусом тога времена, а декорисане су мотивима 
које је примењивао и на другим предметима. Једна ваза, за 
краља Александра, била је изузетак у уметниковом опусу 
и управо она је највише утицала да он постане носилац 
ордена св. Саве V реда, који је додељиван за допринос у 
области кутуре и уметности. 

Два најраније датована нацрта за вазе потичу из 
1923. године и на оба су приказани неки од најстаријих и 
најомиљенијих Јанковићевих мотива. На нацрту бр. 1 
представљена је јајаста ваза без стопе, с кратким вратом и 

65широким отвором.  Велика жута розета-божур и црни 
петоугаоник – пупољак руже изведени су у средишњем 
делу вазе. Уметник је исте године ове мотиве применио и 
на кутији коју је поклонио својој супрузи за годишњицу 
брака. 

66Нацрт бр. 2 из 1923. године је за вазу Зима.  На 
њему је ружичаста ваза јајастог облика, без стопе и врата, 
украшена трима белим пахуљицама, различитог облика, 
и црном, стилизованом, поломљеном граном; око отвора 
вазе је фриз црних троуглова. Ове украсне мотиве 
Јанковић је већ 1920. године применио на нацрту за 

67 ћилим истог назива, Зима.  
61Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“
62Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“
63Изведен је тушем и темпером. На полеђини је натпис: „Boite / Bijouterie – 
orfevrerie /Marchak / rue de la Paix Paris“. Поред обојеног цртежа поклопца кутије, 
оловком је изведен лист налик на онај са ћилима Јесење воде и лишће из 1920. 
64Иако не можемо са сигурношћу да тврдимо, јер нам сачувани нацрти то не 
дозвољавају, претпостављамо да Јанковић није набављао недекорисане, серијски 
произведене вазе које је потом осликавао, него да их је сам правио по својим 
нацртима, на начин описан у тексту Вука Драговића, в. В. Драговић, н. д., 5.
65У доњем десном углу нацрта је потпис: „Janković / Paris 23”, а на полеђини је 
исписано: „Porcelaine”, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 175, сл. на стр. 131. 
66Сигнирано доле десно: „Janković / Paris 1923“. На полеђини цртежа пише: 
„Porcelaine L'Hiver“
67МПУ инв. бр. 13183, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 4, сл. на стр. 77. 

68На полеђини нацрта МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 13915.
69Испод нацрта оловком су исписани називи боја које су коришћене за декорисање 
вазе: „jaune citron / jaune ...d'or / C...53 / Carmin/ Rouge ciprienne(?)“
70A. M. Mariën-Dugarden, Porcelaines art déco conservées aux Musée royaux d'art et 
d'histoire, Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 52 , Bruxelles 1980-81, fig. 28. 
71У доњем десном углу нацрта је оловком исписано: „fond bleu.../ A.P. gris....../ fenêtre 
blanc.. / ....“ На полеђини нацрта: „Porcelaine Reflets“.
72На нацрту за тањир Букет, односно на порцеланској кутији из 1923. године.
73Колет Јанковић у биографији свога супруга наводи да је „једна ваза у народном 
стилу, својеручне израде поклоњена од стране Југословенске колоније у Паризу Њ. 
В. Краљу приликом Његовог доласка у Париз те је за овај рад и општу делатност у 
Француској одликован (Јанковић) орденом Св. Саве V реда”. Осим ове биографије, 
у Музеју примењене уметности чува се и писмо Краљевског посланства 
Југославије, од 1. 11. 1930, којим се уметник позива да прими ово одликовање. 

КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ДУШАНА ЈАНКОВИЋА
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Јанковић није само бојом истакао краљевско достојан-
ство, већ и избором декоративних мотива преузетих из 
српске и византијске средњовековне уметности. 
Двоглави орао, који има дугу традицију у владарској 
иконографији, преузет је са леве парапетне плоче северне 
бифоре спољне припрате коју је кнез Лазар подигао уз 
католикон манастира Хиландара; адосиране животиње 
су са фрагмента скулпторалног портала пронађеног у 
Скопљу, а сви остали елементи, бордура медаљона, птица 
и врежа с лепезастим лишћем, копирани су са скулпту-
ралне архиволте која уоквирује фреску Св. Пантелејмона 
у Нерезима. Сви ови мотиви репродуковани су у књизи 
L'Ancien art serbe. Les églises чувеног француског 
византолога Габријела Мијеа (Gabriel Millet), која је 

79публикована 1919. године у Паризу.  Верујемо да је 
Јанковић користио илустрације из ове књиге, дословно 
копирајући изабране мотиве и обједињујући их у 
јединствену композицију. У његовом каснијем опусу има 
још неколико дела која су у духу српско-византијске 

80уметности, али слободније и модерније решена.  Иако 
легитимни правац у српској уметности тога доба, српско-
византијски стил није био близак Јанковићу. Он га је 
користио само онда када је то било у складу с наменом 
реализованог предмета. 

Највероватније је 1924. или 1925. настао нацрт 
бр. 6 за белу, округлу вазу уског и кратког врата, с ниском 
црном стопом. Својим обликом она веома подсећа на 
вазу Дормуај (D'Ormoy), која је била веома популарна у 

81продукцији Севра током 1920-тих година.  Ваза је 
украшена црним, крупним и збијеним цветовима у чијој 
средини су по два црвена концентрична круга. И 
декорација ове вазе је добар пример за Јанковићеву 

82способност да у делима народног стваралаштва  уочи 
мотиве и њихове колористичке односе које уз минималну 
интервенцију преображава у модерни ар деко израз. 
„Двострука природа“ овог цветног орнамента уочљива је 
и на Јанковићевим пројектима из 1925. године за уређење 

83двеју просторија у кући Јована Цвијића.  Због свог 
„балканског карактера“ овај орнамент прекрива тава-
ницу „националне“ собе са миндерлуцима, а на нацрту за 

уметнику исплати сума од 1500 до 2000 франака за 
„порцеланску вазну украшену живим бојама, мотивима 
из наших старих фресака и рукописних иницијала“, са 
натписом: „Његовом Величанству Краљу Александру I – 

74српско-хрватска-словеначка колонија у Паризу“.  
75Посланство је откупило вазу и предало је краљу,  који ју је 

76држао у својој радној соби.  Даља судбина ове вазе није 
нам позната, али захваљујући сачуваном изумбаном 

77шаблону бр. 1  (сл. 4), знамо да је била јајастог облика, без 
стопе, са широким отвором и богато декорисана. У 
средишњем делу је био медаљон са двоглавим орлом, 
оперважен орнаментом у виду плетенице; испод су две 
адосиране животиње тела повезаних лиснатим 
петељкама и са тролисним крином између ногу; у горњем 
левом углу је птица дугог репа и с цветном розетом на 
крилима; међупростор је испуњен бујном врежом 
лепезастих листова. Ваза је била пурпурна, позадина 
средишњег медаљона је била бела, а цртеж осталих 

78елемената је био изведен златном рељефном линијом.  

74Архив Југославије, Фонд Двора Краљевине Југославије, 319-827. Писмо носи 
датум 14. 03. 1925. 
75Исто, 319-828. 
76У Изводу из инвентара дворца Његовог Величанства Краља на Дедињу, 
састављеном после убиства краља Александра под бројем 48 уписано је „вазне од 
порцулана / Д. Јовановића из Париза”, в. Архив Југославије, Фонд Двора 
Краљевине Југославије, 313-268. Јанковић је ту грешком, или незнањем, уписан 
као Јовановић, док остала грађа упућују да је он израдио једну, а не две вазе. 
77На шаблону је представљен централни медаљон и лева страна вазе. На полеђини 
је написано: „Vase ofert par la Colonie Serbe de Paris au roi Alexandre“. 
78У доњем делу цртежа је исписао: „Fond: pourpre / cercle: blanc / aigle....or / décor: or 
en relief ”.

79G. Millet, L'Ancien art serbe. Les églises, E. de Boccard, Éditeur, 1, Rue de Médiois, Paris 
1919, цртеж на стр. 11, сл. 164, 171 и 152. 
80Екслибрис Миодрага Ибровца, 1926. и опрема књиге Монахиња Јефимија, 1936, 
в. V. Rozić, н д., сл. на стр. 108, 86. 
81A. Faÿ-Hallé, V. Guillaume, Porcelaines de Sèvres au XXe siècle, La Réunion des des 
musées nationaux, Paris 1987, fig. 37, 61, 62.
82Ови цветови својим обликом, распоредом и колоритом веома подсећају на 
декорацију једног македонског зубуна, в. M.Tilke, Folk Costumes from East Europe, 
Africa and Asia, London 1978, 13. 
83МПУ инв. бр. 12740 и 12741, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 167, 168, сл. на стр. 126.
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 Изумбани шаблон за декорисање вазе, Париз,
    1924, МПУ инв. бр. 14514 

 Perforated pattern for vase decoration, Paris,
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модерно уређени салон, он је на зиду са прозорима 
испред кога је комода на којој су скулптура наге жене и 
ваза са нацрта. Јанковић је овим „и балканским и 
европским цветовима“ украшавао и друге предмете. 
Срећемо их на изумбаном шаблону бр. 2 где су, 
распоређени у виду фриза, били намењени осликавању 
јајасте вазице. 
 Године 1925. Јанковић приказује и геометријски 
строжију варијанту ових цветова, у истој композиционој 
схеми као на нацрту бр. 6, на нацрту бр. 7 за бокасту вазу 

84широког, прстенастог отвора и ниске стопе  (сл. 5). У 
уметниковој заоставштини налази се фотографија 
реализоване вазе (сл. 6), која се само у детаљима разликује 
од нацрта. 

Нацрт бр. 8 за белу вазу округлог доњег дела без 
стопе и с дугим и уским вратом датован је око 1925. 

85године.  Својим обликом и она подсећа на један тип вазе 
86који се у то време производи у Севру.  Доњи део вазе 

декорисан је звездоликим цветовима и лепезастим 
лишћем, златне боје; око отвора је златни фриз са 
орнаментом у виду латиничног слова S и лепезастим 
лишћем. 

Под инвентарским бројем 14432 чува се више 
87скица за предмете од порцелана.  На скици бр. 1а је 

бокаста ваза издуженог врата и ниске стопе са 
средишњим орнаментом у виду букета зракастих цветних 

88розета.  Осим ње, постоје контуре вазе сличног облика 
(нешто ужег и дужег врата; скица бр. 1б). Јанковић је 

89крајем 1927. или током 1928. године скицирао пет ваза.  
Две су истог облика, бокасте са широким прстенастим 
отвором и ниском стопом. Већа (скица бр. 1в), на 
полеђини папира означена као Облак или Таласи (Nuage 
ou Vagues), има декорацију која истовремено личи и на 
облаке и на таласе. На мањој вази (скица бр. 1г), са 
називом Одрази (Reflets), приказани су прозор и неке 
недовољно јасне форме, можда лептири, као на нацрту за 
вазу истог назива са нацрта бр. 5. На истом папиру, 
Јанковић је скицирао још три вазе – јајасту са широким 
отвором и без стопе (скица бр. 1д), затим бокасту, уског 
кратког врата са четири ручке, која подсећа на крчаг 
(скица бр.1ђ), и вазу широког доњег дела (скица бр. 1е). 

Још три скице за вазе Облак и Таласи урађене су 
90на листу истргнутом из бележнице.  Једна ваза је бокаста 

84Реч је о нацрту за тањир и вазу, који смо већ обележили и као нацрт за украсни 
тањир бр. 3. В. напомену бр. 30. Већ смо видели да је варијанта овог нацрта 
објављена у тексту В. Драговића са натписом: „порцелан и керамика у духу српске 
шаре“, в. В. Драговић, н. д., 5. 
85V. Rozić, н. д., кат. бр. 176, сл. на стр. 131.
86Мислимо на вазе с рељефним прстеновима око доњег дела врата, в. G. 
Lechevallier-Chevignard, La décoration moderne à la manufacture nationale de Sèvres, 
Pariz, s. a., pl. 7, fig. 5. 

87Оне су различитих, веома малих димензија и изведе су оловком. Претпостављамо 
да нису све из истог времена.
88Испод вазе је оловком исписано: „somptueuse“ (скупоцена, луксузна, раскошна). 
89Ове скице изведене су на полеђини картице-рачуна за madame ?ell, 12, rue de 
Deltor (?) Paris 10а, односно за одевне предмете поручене, новембра 1927. године у 
Јанковићевом модном салону Колет. У горњем десном углу је написана и година 
која се односи на скице: 1927/ 1928. 
90 Испод скица је написано: „Projets décor Décoration / Nuage et Vagues“.
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(скица бр. 1ж), друга је издужене, јајасте форме са 
широким вратом и отвором (скица бр. 1з), а трећа има  
плочасто постоље на коме су три међусобно спојена 
цилиндра на које се надовезује квадратни (или 
правоугаони) део (скица бр. 1и). Декорација ових ваза је 
варијанта истоимене вазе са скице бр. 1в. 

Стони прибор 

Сачувани нацрти за украсне тањире, кутије и 
вазе више сведоче о Јанковићевом раду на проналажењу 
орнамената него на пројектовању облика предмета. 
Међутим, нацрти за стони прибор представљају га као 
уметника који је био заинтересован и за осмишљавање 
форми употребних предмета. Они показују да је Јанковић 
посебно био склон округлим, лоптастим формама, које су 
привлачиле и многе друге ствараоце крајем треће и 
почетком четврте деценије XX века. Најранији нацрти 
потичу из 1923. године, а најкаснији из 1932. године.

91На нацрту бр. 1  је бели, округли чајник са лучно 
савијеном дршком, благо повијеним изливком и плитким 
поклопцем с округлим дугметом на врху. Чајник је 
декорисан с три црвена цвета са жутим латицама – 
зупчаницима и црним линеарним орнаментом, вереви-
јом, чије се варијанте често срећу на пиротским 
ћилимима. Оба мотива се рано јављају у Јанковићевом 
раду. Тако је цвет са латицама – зупчаницима присутан на 
нацрту за тањир Букет (1920-1921), а веревија је већ 1917. 
године изведена на визиткарти Српског париског 

92атељеа.   
Из 1923. године је и нацрт бр. 2 за шољу са 

93тацном,  чији је украс један од омиљених Јанковићевих 
мотива – фриз од троуглова с четвртастим кукицама. 
Такав жути фриз је око отвора једноставне, обле шоље без 
стопе (и без уцртане дршке) и на бордури тацне, чије је 
дно украшено трима црним валовитим линијама и 
стилизованом пахуљицом са четвртастим кукицама на 
врховима.

 Исте године, 1923, настао је још један потписани 
нацрт на коме Јанковић показује своју наклоност за 
спајањем традиционалног и локалног са модерним. Реч је 
о нацрту бр. 3 за тестију (керамичка посуда за воду), која је 
уобичајене крушкасте форме, али са елегантно танушном 

дршком и нефункционално танким изливком.  
Декорисана је изломљеном црном и белом линијом које 
раздвајају доњи, бели и горњи, зелени део и  украшавају 
доњи део врата тестије. 

95На нацрту бр. 4  је бела здела ниске црне стопе, 
бокастог тела и широког отвора са црном бордуром. Тело 
посуде је покривено златним спиралним линијама 
различитих димензија. Овај нацрт је највероватније 
настао 1923. године у исто време када и нацрт за тањир бр. 
1, који је украшен готово на исти начин. 

Сачувани, некомплетни сервис за десерт (МПУ 
96инв. бр. 9184) настао је око 1925. године.  Приликом 

његове израде Јанковић је поступио на један од 
уобичајених начина тога времена – масовно произведене 
порцеланске тањире, без фабричке декорације, руком је 
осликао по сопственим нацртима, стварајући уникатне 

97примерке.  Тањири су различито декорисани, али имају 
исту композициону схему и елементе – на дну тањира су 
четири троугласто распоређена медаљона-цвета у бујној 
зеленој врежи; бордуре су црне. Велики тањир је осликан 
медаљонима у виду смеђих цветова са ситним 
наранџастоцрвеним латицама и врежом са срцоликим 
листовима. На малим тањирима су медаљони – 
наранџастоцрвени маслачци у врежи срцоликих и 
елипсастих листова, медаљони – љубичасти каранфили 
са врежом рецкавих листова, црни медаљони са 
љубичастим звездастим цветовима у папратастој врежи и 
медаљони са смеђим и белим цветовима, чије плаве 
латице подсећају на зупчанике, у врежи срцоликих 
листова. 

Осим изведеног, сачувани су и нацрти за 
декорисање још једног сервиса за десерт, за један велики 

98и шест малих тањира (нацрти бр. 5).  Декоративна 
композиција је иста као и на реализованом сервису, док 
се мотиви великог и два мања тањира разликују само у 

94

91Сигнирано је доле десно; „Douchan / Paris 1923“.
92V. Rozić, н. д., сл. на стр. 102. Пиротски мотив је присутан и 1920. на бордури 

 нацрта за ћилим Јесење воде и лишће, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 3, сл. на стр. 76.
93Сигнирано је доле десно: „Janković / Paris 1923“. На полеђини је исписано: „Tasse et 
Soucoupe“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 174, сл. на стр. 131. 

94Сигнирано је доле десно: „Douchan / Paris 1923“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 173, сл. на 
стр. 131. 
95Изведен је на полеђини дела цртежа са орнаментима из 1920. године. 
96V. Rozić, н. д., кат. бр. 172, сл. на стр. 130. Сервис је припадо господину Гојку 
Јанковићу из Ниша, Душановом брату. На полеђини великог и четири мала 
тањира су потпис: „D. Janković” и бела свастика у црвеном кругу, чије значење 
нисмо успели да докучимо. С. Исаковић је сервис датовала око 1930. године, в. 
Иста, Savremena keramika u Srbiji, katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, 
Beograd 1979, kat. br. 6. 
97На полеђини великог тањира је ознака лимошке фабрике порцелана Шарла 
Аренфелда (Charles Ahrenfeldt), основане 1894, в. Pocket Book of French & Italian 
Ceramic Marks, comp. by J.P. Cushion, London 1965, 40. Аренфелдова фабрика је 
учествовала на Међународној изложби модерне примењене и индустријске 
уметности одржане у Паризу 1925. године и том приликом је добила Гран при. 
Четири мала тањира су без ознаке произвођача. 
98Нацрти за мале тањире по својим димензијама одговарају реализованим, док је 
већи тањир на цртежу нешто мањи, вероватно због димензије папира. 

Бојана Поповић 
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детаљу и у боји. Приликом декорисања предмета, 
Јанковић је често мењао боју или би на неки други начин 
одступио од нацрта који је претходио израдио. Могуће је 
да је то и овде случај, али не треба искључити ни 
могућност да је Јанковић извео више сличних сервиса за 
десерт и да су сачувани нацрти претходили неком од њих. 
Као и на изведеном сервису, велики тањир има црвене 
цветове-медаљоне са смеђим ситним латицама у врежи 
срцоликих листова светлосмеђе боје, а на малим 
тањирима су медаљони у виду смеђих маслачака, у 
тамноплавој врежи од срцоликих и елипсастих листова, и 
медаљони – црни каранфили у црвеној врежи са 
рецкавим листовима. Остали тањири су декорисани 
плавим цветовима са три реда правоугаоних латица у 
смеђој врежи срцоликих листова, плавим цветовима са 
црвеним латицама у врежи плавих срцоликих листова, 
окер цветовима троугластих латица окруженим 
светлоцрном врежом ситних листова и црним троредним 
каранфилима у светлозеленој врежи која комбинује 
срцолике листове ладолежа с издуженим листовима 
папрати. Ивице свих тањира имају црвене бордуре. 

Декоративни мотиви са сервиса и нацрта за 
сервис били су највероватније инспирисани народним 

99везом  и припадају неким од Јанковићевих најраније 
осмишљених орнамента. Тако је цвет са латицама – 
зупчаницима присутан на нацрту за тањир Букет 
(1920–1921), а 1923. године на нацрту за чајник. Цвет који 
подсећа на каранфил је и у централном делу тањира Паун 
(1925–1930), а у комбинацији с гранчицом рецкавих 

100листова је на реализованој вази дугог врата.  
Медаљоном–маслачком Јанковић је декорисао поклопац 
једне украсне кутије (шаблон бр. 1б). У току припрема за 
учешће Краљевине СХС на париској изложби 1925. 
године, Јанковић је урадио нацрт за декорисање колонаде 
у националном павиљону на коме су приказани готово 

101сви ови медаљони-цветови.  Он их и током друге 
половине треће деценије радо користио на одевним 

102предметима.  
У заоставштини Душана Јанковића чува се и 

десет нацрта за порцелански сервис за ручавање – за 

супијеру (бр. 6), (сл. 7), велики дубок тањир (бр. 7), велики 
плитак тањир (бр.8), плитак тањир средње величине (бр. 

103 9) и мали десертни тањир (бр. 10), за зделе – велику (бр. 
11), мању (бр. 12) и за велику, плићу и издуженију зделу 
(бр.13), као и за две посуде са стопом (бр. 14 и бр. 15). 
Облици овог сервиса проистекли су из основних 
геометријских форми – лопте и ваљка. Они су споља бели 
са ниским црним стопама и бордурама око отвора, а 
њихов унутрашњи део је црн са белим геометријским 

104мотивима.  Супијера је обликована од две полулопте – 
мање, са црном стопом украшеном белим ситним 
четвороугаоником косе горње стране, и веће полулопте – 
поклопца који належе на доњи део. Црна унутрашњост 
супијере је декорисана са три беле трапезоидне форме. 
Дубок тањир је у виду плитко расечене лопте са ниском 
црном стопом и бордуром на којој су ситне беле 
четвороугаоне форме; унутрашњост је црна са шест белих 
правоугаоника. Истог облика и сличне декорације су и 
плитки тањири, у чијим црним унутрашњим деловима 
доминирају широке беле линије. Полулоптасте зделе, 
такође, имају црне стопе, бордуре и унутрашњост 
украшене ситним, белим правоугаоницима. Посуда на 
нацрту бр. 14 је у виду плитко пресечене лопте с високом 
ваљкастом црном стопом, која је украшена с три беле 
линије, различите дебљине, које се понављају и на црном 
рубу посуде; унутрашњи део је црн с два бела издужена 

99То се посебно односи на цветове са латицама у виду зупчаника и каранфиле, в. Lj. 
Reljić, D. Radovanović, н. д., 56-57, 88-89, 114-115, 122-123, 158-159. 
100Ваза није сачувана, као ни њен нацрт. Постоји само фотографија, в. V. Rozić, н. д., 
сл. на стр. 134. 
101МПУ инв. бр. 12744. Овај нацрт из 1924. године није био реализован, в. Б. 
Поповић, Учешће Краљевине СХС на Међународној изложби модерних 
примењених и индустријских уметности у Паризу 1925. године, Зборник Народног 
музеја, XVI-2, Београд 1997, 235. 
102Као на осликаној хаљини МПУ инв. бр. 12948, или комплету од лана МПУ инв. 
бр. 13000, в. V. Rozić, н.д., кат .бр. 132, сл. на стр. 118, кат. бр. 135, сл. на стр. 135. 

103Нацрт за овај тањир налази се и на полеђини два нацрта за украсне тањире, МПУ 
инв. бр. 13951 и 13953, из 1925–1927. године.
104Нацрти су изведени црним тушем и оловком.
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 Нацрт за супијеру, Париз, око 1925, МПУ инв. 
    бр. 13796 

 Design for a soup bowl, Paris, around 1925, MAA
    Inv. No. 13796
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трапеза. Друга посуда (нацрт бр. 15), налик окренутом 
звону с развученом основом – отвором, има црну 
ваљкасту стопу са четири беле линије различите дебљине; 
унутрашњи црни део има две беле, заобљене линије и два 
бела трапеза, од којих је већи крстасто „пресечен“ по 
средини. На полеђини овог нацрта је цртеж посуде с 
ознакама димензија. 

Владимир Розић је нацрте за овај сервис датовао 
105у време после 1930. године,  док их је Светлана 

Исаковић, кустоскиња која их је музеолошки обрадила, 
датовала око 1925. године. Надахнуће за овај сервис 
свакако припада 1920-тим годинама. Тако лоптасте 
форме срећемо у продукцији Севра раних двадесетих 
година. Могуће да је облик вазе Дормуај инспирисао 
Јанковића за супијеру и друге делове сервиса. Звонасте 
посуде са стопом, сличне нацрту бр, 15, биле су веома 
популарне. Најпознатије су верзије које је чувени 
париски уметник Жак-Емил Рилман (Jacgues-Émile 
Ruhlmann) дизајнирао за Националну мануфактуру 
порцелана у Севру и које су, различито декорисане, биле 
изложене 1925. године у Паризу на међународној 

106изложби.  У односу на Рилманова решења, Јанковић је 
на свом нацрту више истакао горњи део посуде 
проширивши отвор и посувративши његове ивице. Не 
знамо да ли је Јанковић реализовао своју звонасту посуду, 
али ју је приказао, око 1925. године, на нацрту бр. 3 
украсне кутије за јувелира Маршака, где је она у рукама 
наге девојке. За минималистичку декорацију Јанкови-
ћевог сервиса не налазимо паралеле у савременом 
француском порцелану. Највероватније да је извор 
инспирације био совјетски, конструктивистички 
порцелан представљен на париској изложби 1925. 
године. Нацрти за сервис показују Јанковићеву отворе-
ност према модернистичким тенденцијама које су и у 
Француској ојачале у другој половини двадесетих година. 

107На маленим скицама (бр. 1),  које су вероватно 
претходиле нацртима за бело-црни сервис, делови су још 
једног белог сервиса са црном стопом и црном бордуром. 
Дубок и плитак тањир, као и зделе истоветни су са онима 
на великим нацртима бр. 7 и 11, док супијера има 

традиционалну форму – полулоптаста је са правоугаоним 
дршкама и плитким, заобљеним поклопцем са 
правоугаоним дугметом. Шоља за чај има две, такође, 
правоугаоне дршке. 

Последњи нацрти за предмете од порцелана 
потичу из 1932. године и на њима је Душан Јанковић 
истраживао могућности лоптастих форми. На нацрту бр. 

10816  представљени су супијера, чинија и тањир. Супијера 
је у облику лопте с ниском стопом, округлим ручкама и 
плитким поклопцем са дугметом истог облика као и 
ручке. Декорисана је обојеним концентричним 
круговима. Исти орнамент је и на тањиру и здели, која је у 
облику полулопте с ниском стопом. У односу на бело-
црни сервис, декорација је богатија, али и функци-
оналнија, у смислу да истиче заобљеност форме 
предмета. Нацрт бр. 17 је варијанта претходног нацрта. 
Супијера и здела имају стопу у виду крста с удубљењем по 
средини у које належе округло дно посуда. Декорисани су 
концентричним круговима. Могуће да су ови нацрти 
настали за потребе дизајнирања стоног прибора Филипа 
де Фажа (Phillippe de Fages), по чијој поруџбини је 
почетком четврте деценије Душан Јанковић пројектовао 

109 једну вилу и све у њој.

 

У биографији свог супруга, састављеној ради 
регулисања породичне пензије, Колет Јанковић је 
написала да је он током 1923. године радио нацрте за 
париску фабрику порцелана Блош и син(ови) (Bloch et 

110Fils).  Иако нисмо у могућности да документујемо 
Јанковићев рад за ову фабрику, коју су од 1887. године 

111водили чланови породице Блош,  сигурно је да је то 
утицало да он већ следеће, 1924. године, постане сарадник 
чувене Националне мануфактуре порцелана у Севру. 

Током двадесетих година XX века у Националној 
мануфактури порцелана у Севру тежња ка модерном 
била је изузетно наглашена. Већ првих година 
(1920–1923) свог управљања мануфактуром Жорж 
Лешевалије-Шевињар (Georges Lechevallier-Chevi-

Сарадња са фабрикама порцелана

105V. Rozić, н. д., кат. бр. 181, сл. на стр. 133. В. Розић истиче да је на сервису за јело, 
„očigledno predviđenim za serijsku proizvodnju, Janković inventivan, pronalazi 
originalne, efektne, iako izrazito uprošćene forme svedene na osnovnu masu“, в. Исто, 
27. 
106Била је изложена у Павиљону Б, као и оне које су декорисане по Јанковићевим 
нацртима, в. Manufacture nationale de Sèvres 1738-1925, Exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, непагинирано.
107Испод сваког цртежа пише на француском језику шта је на њему представљено: 
„tasses à thé et soucoupes”, „bols“, „plate creux et ordinaire“, „soupières“. 

108Сигнирано доле десно: „Dušan Janković Paris 1932“, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 182, сл. 
на стр. 133. 
109О Фажовој вили у Сен Клу-у, в. Исто, 26. 
110Реч је о биографији из 1962. године која је била намењена Савету за културу Н. Р. 
Србије. Чува се у Музеју примењене уметности. Ова биографија је била извор 
података В. Розићу о сарадњи уметника и ове фабрике, в. Исто, 9, 26. 
111Фабрика је више пута мењала назив, а од 1948. носи назив Porcelaine de Paris, в. 
Danckert, 477. 

Бојана Поповић 
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112gnard)  увео је нове облике предмета, чији су аутори 
били угледни уметници, Феликс Обер (Félix Aubert), 
Анри Рапен (Henri Rapin), Мадлен Алад (Madeleine 
Hallade), Ан-Мари Фонтен (Anne-Marie Fontaine), Рене 
Лал (René Lahalle), Жорж Трибу (Georges Tribout), Рене 

113Пру (René Prou) и Жак-Емил Рилман.  Истовремено су 
били ангажовани и уметници који су радили нацрте за 
декорисање предмета у новом, ар деко стилу које су потом 
сликари из мануфактуре, специјализовани за сликање на 
порцелану, преносили на одабране предмете. Технички и 
уметнички одбор (Comité technique et artistique) је 

114одлучивао о избору нацрта који ће бити реализовани.  
Укус и критеријуми самог Лешевалије-Шевињара и 
његових блиских сарадника и консултаната, Феликса 
Обера, Рене Лалика (René Lalique) и, пре свих, Анри 
Рапена, који је од 1923. године обављао посао 
“инспектора уметничког рада”, били су од великог 

115 значаја.
Као године Јанковићеве сарадње са Национал-

ном фабриком у Севру, Колет Јанковић наводи период од 
1161925. до 1930.  Да би поткрепила овај исказ, она је од 

Националне мануфактуре затражила потврду, у којој су 
наведени нешто другачији подаци. Наиме, управник 
Севра потврђује да су 1924. године од Јанковића 
откупљена два пројекта за декорисање ваза облика Обер 
(Aubert) 43 и 44, а 1928. године и пројекат за вазу Обер 

11745.  Користећи се истим подацима из архива Нацио-
налне мануфактуре, Ан-Мари Мариен Дигарден (Anne-
Marie Mariën-Dugardin), белгијска кустоскиња, у тексту о 
ар деко порцелану у колекцијама Краљевских музеја за 
уметност и историју у Бриселу, наводи исти податак, 
односно да је Јанковић био сарадник Севра у периоду од 

1181924. до 1928.  Двадесет седам писама која је Севр послао 
Јанковићу, која се чувају у Музеју примењене уметности, 
указују да је сарадња започела 1924. године, а да је 
последњи нацрт прихваћен 1932. или 1933. године. Она, 
такође, сведоче да је списак изведених мотива био већи 
него што је у потврди Севра наведено. 

Најранијим писмом, од 30. јуна 1924, Јанковић се 
обавештава да су прихваћена три његова нацрта. У писму 
од 16. априла 1928. уметнику се саопштава да је од четири 
предата нацрта Одбор Националне мануфактуре изабрао 
један за декорисање вазе Обер 45. Осим ова два писма, 
сачувано је још тринаест са позивима на сарадњу и 
датумима када ће Одбор одлучивати о декоративним 
композицијама које ће бити прихваћене за реализацију. 
Прво сачувано такво писмо-позив је од 6. фебруара 1925, 
а последње од 14. марта 1932. Национална мануфактура је 
сваке године слала таква писма Јанковићу, а свакако и 
другим сарадницима, најчешће два пута годишње, а 1930. 
чак три пута. Трећа група писама, њих дванаест, односе се 
на исплату тантјема од продатих предмета који су 
декорисани по Јанковићевим нацртима. Прво писмо 
носи датум 16. јануар 1926, а последње 21. март 1937. 
Године 1926. ислаћени су тантјеми за две вазе, 1928. за 
вазу и два тањира, 1929. за четири вазе, 1932. за вазе, 1933. 
за две вазе и посуду са стопом, 1934. за две вазе и тањир, 
1937. за вазе, а 1938. за вазе и тањир. На основу тога 
можемо закључити да је Севр произвео бар четири вазе, 
два тањира и једну посуду са стопом који су били 
декорисани по Јанковићевим нацртима. На списку 
предмета за тантијеме се по први пут 1933. јавља посуда са 

112Био је управник од 1920. до 1938. године, в. A. Faÿ-Hallé, V. Guillaume, н. д., 25. 
115J-P. Midaut, The Ruhlmann Firm and the Manufacture Nationale de Sèvres Porcelain 
Factory, Ruhlmann, Genius of Art Deco, Somogy éditios d'art, Paris 2004, 113-114.
114Одбор је основан 1909, а од 1927. носи назив Уметнички одбор, в. A-M. Mariën-
Dugardin, н. д., 127. 
115J-P. Midaut, н. д., 111. 
116У поменутој биографији из 1962, в. напомену бр. 110. Податак о годинама 
сарадње Јанковића и Националне мануфактуре у Севру из овог дописа преузима 
V. Rozić, н. д., 26.
117Потврда, са датумом 16. 01. 1963, чува се у Музеју примењене уметности у 
Београду. 
118A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 55, f. 1, Bruxelles 1984, 99. 
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 Ваза, Севр, Национална мануфактура порцела-
     на, 1925, преузето из:  G.  Lechevallier-Chevig-
     nard, La décoration moderne à la manufacture na-
     tionale de Sèvres, s. a. 

 Vase, Sèvres, National manufacture of porcelain,
     1925, re-printed from G.  Lechevallier-Chevign-
     ard, La décoration moderne à la manufacture nati-
     onale de Sèvres, s. a. 
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стопом, што, највероватније, значи да је ова посуда 
укључена у програм мануфактуре током 1932. или 1933. 
године. „Још и данас Севр му (Јанковићу) откупљује ... 
Хонорар није особито богат али су проценти на продате 
ствари пристојни“, написао је Вук Драговић у тексту о 

119Јанковићу који је Политика објавила 1931. године.  
Рад Душана Јанковића високо је вреднован у 

Националној мануфактури. Жорж Лешевалије-Шевињар 
је чак три предмета декорисана по његовим нацртима 
публиковао у албуму који је имао за циљ да представи 

120модерну продукцију Севра.  Прва је репродукована бела 
ваза (сл. 8) декорисана црвеним листовима папрати са 
спирално увијеним врховима и златном линијом по 
средини листова; црвене линије, спиралних завршетака 
са златним тачкицама, изведене су између папрати, док су 

121стопа и отвор вазе оперважени златном линијом.  За 
разлику од других декоративних мотива, Јанковић је лист 
папрати спирално увијених врхова применио само за 

122декор ове вазе.  Својим обликом, јајаста са ниском 
стопом и широким отвором посувраћених ивица, она 

123припада типу Обер.  Госпођица Рене Аланор (Renée 
124Alanord) ју је по Јанковићевом нацрту осликала.  Ова 

ваза је међу првим Јанковићевим делима реализованим у 
125Севру почетком 1925. године.  Исте године, она је била 

изложена у павиљону мануфактуре на париској 
Међународној изложби модерних декоративних и 

126 индустријских уметности.
Други Јанковићев рад у Лешевалије-Шевиња-

ровом албуму је посуда (сл. 9), ниске стопе и широког 
отвора посувраћених ивица, украшена крупним 

127стилизованим цветовима.  У доњем делу посуде су 
цветови са црним кругом са златним тачкицама у 

средини и са плавим правоугаоним латицама зракасто 
распоређеним у два круга; у горњем делу су исти бело-
златни цветови и црни, ситнији цветови са златним 
детаљима. Златна боја је на стопи и посувраћеном делу 
отвора посуде. Декорацију посуде, у емељу, извео је 
господин Берлен (Berlin). Мотив зракастих цветова 
Јанковић је осмислио већ 1920. и користио их је до 

128почетка тридестетих година.   
Трећи предмет представљен у албуму Севра је 

бокаста посуда (сл. 10) широког отвора са високом 
129стопом која је проширена у доњем делу.  Декорисана је 

розетама са златном спиралом у средишњем делу 
окруженом концентричним круговима са златним 
тачкицама и, у два спољна круга, црним спиралним 
линијама; простор између испињен је црвеним и црним 
спиралним линијама. Госпођица Русо (Rousseau) је 
осликала ову посуду. На основу исплаћиваних тантијема, 
претпостављамо да је ова посуда са стопом последње дело 
које је у Севру украшено по Јанковићевом нацрту, 1932. 
или 1933. године. Иако су розета са спиралама и спирални 
орнаменти већ 1920. године чинили део Јанковићевог 

130орнаменталног репертоара,  најближа паралела овој 

119В. Драговић, н. д., 5. 
120G. Lechevallier-Chevignard, La décoration moderne à la manufacture nationale de 
Sèvres, Paris, s. a. 
121Исто, pl.7, fig. 4. 
122Орнамент који донекле подсећа на папрати с вазе је на двема свиленим 
марамицама, МПУ инв. бр. 12946, које су израђене у Јанковићевом модном салону 
Колет. 
123Феликс Обер је дизајнирао око шездесет облика ваза, од којих се многе и данас 
производе, в. A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 52, Bruxelles, 1980-1981, 128. 
124G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 7. fig. 4 
125Пар оваквих вазица, које се чувају у Краљевским музејима за уметност и историју 
у Бриселу, имају ознаке које се односе на производњу ваза, S 1925 DN, и на њихово 
декорисање, décoré à Sèvres 1925, в. A-M. Mariën-Dugardin, н. д., t. 55, f. 1, Bruxelles 
1984, 99. У тексту се наводе и димензије предмета: 10,2 цм. Вазе нису идентичне са 
оном из Лешевалије-Шевињаровог албума, листови папрати су црни и није 
коришћена златна боја. Претпостављамо да је луксузнија варијанта, са 
коришћењем златне боје, била намењена излагању у павиљону Севра на изложби 
1925. године. 
126W. E. Cox, The Book of Pottery and Porcelain, в. I , Crown Publishers New York 1963, 
Fig. 1367. 
127G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 9, fig. 3. 

128Најпре га срећемо, 1920, на цртежу са полеђине нацрта МПУ инв. бр. 13954, а 
1931. на нацрту за плакат за Државни монопол дувана, МПУ инв. бр. 14500. На 
комплету од лана, МПУ инв. бр. 13000, датованом око 1927, изведене су и варијанте 
цветова - розета са посуде.
129G. Lechevallier-Chevignard, н. д., pl. 9, fig. 5. 
130Мотиви су присутни на цртежу тушом из 1920. који је накнадно исечен и чије су 
полеђине касније искоришћене за нове нацрте који носе ознаке МПУ инв. бр. 
13914, 13915 и 13954. 
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 Посуда, Севр, Национална мануфактура порце-
     лана, 1925–1932, преузето из:  G. Lechevallier-
     Chevignard, La décoration moderne à la manufa-
     cture nationale de Sèvres, Paris, s. a.

 Dish, National manufacture of porcelain,
    1925–1932, re-printed from G.  Lechevallier-
     Chevignard, La décoration moderne à la manufa-
     cture nationale de Sèvres, s. a. 
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посуди су мотиви са сомотске хаљине и жакета израђених 
131у његовом модном салону 1927. године.  

У Музеју примењене уметности чувају се и три 
црно-беле фотографије ваза које осветљавају Јанковићев 

132процес рада током сарадње са Севром.  Фотографије 
показују да је он цртеж декорације преносио на вазе 
израђене по моделима Севра, трагајући за складом 
између свог орнамента и облика ваза које тада производи 
ова француска фабрика порцелана. На фотографијама су 
две вазе истог облика – бокасте са дугим уским вратом на 
чијем су доњем делу три рељефна прстена, а трећа има 
ниско постоље, благо заобљени средишњи део и широки 
отвор посувраћених ивица. Јанковић је једну вазу дугог 
врата украсио цветовима зракастих латица рецкавих 
ивица и бујним лиснатим орнаментом који подсећа на 
гранчице першуна. Друга ваза истог облика фотогра-
фисана је у току рада. На њеном трбушастом делу су 
елипсаста поља са делимично обојеним цртежом круп-

нијих и ситнијих цветова; најупадљиви су цветови са 
дужим и спојеним доњим латицама, које је Јанковић 

133осмислио већ 1920. године.  Трећу вазу уметник је 
декорисао спирално конципираним цветним орнамен-
тима између којих су извијене линије са крупним 
круговима на крајевима. 

На макету личи и ваза са још једне фотографије 
која се чува у Јанковићевој заоставштини. Реч је о 
издуженој украсној вази без постоља која има полукруж-
ни плитки поклопац. Својим обликом она представља 
варијанту вазе Ормесон (d'Ormesson) и зато верујемо да је 
била намењена Севру. Ваза је по средини декорисана 
широком црно-белом траком троугластих ивица и белим 
кругом који по унутрашњем ободу има црне троуглове, 
којима је декорисан и поклопац вазе. На фотографији је 
накнадно интервенисано тако што су у бело средишње 
поље оловком уписани декоративни иницијали умет-

134ника.  Да ли је Национална мануфактура прихватила и 
реализовала ове Јанковићеве тродимензионалне про-
јекте је питање на које за сада немамо одговор.  

Након завршетка студија Душан Јанковић је 
провео више месеци у Србији. Тада је приредио и две 
самосталне изложбе у родном Нишу (1921) и у Београду 
(1922), а био је и међу излагачима 5. југословенске 
уметничке изложбе, одржане 1922. године поводом 
венчања краља Александра. У све три поставке Јанковић 
је поред слика, графика и цртежа изложио и неколико 

135нацрта за предмете примењене уметности.  Међу њима 
136био је и нацрт за украсни тањир Букет,  са мотивима 

карактеристичним за његов опус. 
Предмете од керамике и порцелана Јанковић је 

излагао 1924. и 1925. године и то у Паризу. На изложби у 
галерији Панарди (Panardie), маја 1924. године, пред-
ставио је своју керамику, заједно са четири француске 
уметнице, Лис Борел (Luce Borel), Рене Блим (Renée 
Blum), Одет Лепревос (Odette Leprévost) и Жилијет 

137Д'Уајре (Juliette D'Oyré), које су излагале слике.  Пишући 

Изложбе 

131МПУ инв. бр. 13006, в. V. Rozić, н. д., кат. бр. 143, сл. на стр. 116. 
132В. Розић је публиковао ове фотографије, сматрајући да су на њима вазе које се 
чувају у Музеју Севра, в. Исто, сл. на стр. 134. Храпаве површине ваза, 
„накалемљен“ врат и необојени делови цртежа декорације на једној од ваза као и 
оштећене ивице друге вазе упућују да је реч о макетама, а не о завршеним делима. 
Да би боље сагледао резулате усаглашавања облика и декорације вазе, Јанковић их 
је снимио код фотографа (photo Marc Vaux, 114, Rue de Vaugirard) из улице 
Вожирар, у којој је становао првих година свог боравка у Паризу. 

133На полеђини нацрта МПУ инв. бр. 13954, 13914 и 13915. 
134На полеђини фотографије пише: „Poteries“ (керамика, лончарија) 
135V. Rozić, н. д., 8. 
1365. Југословенска уметничка изложба, 31. мај - 1. јули, Београд 1922, 39.
137Nepotpisano, Devant la Cimaise, Le Petit Journal, Paris, 16. 05. 1924; Nepotpisano, 
Notes d'Art, Eve, Paris, 18. 05. 1924. У Музеју примењене уметности чувају се два 
Јанковићева нацрта за плакат ове изложбе, МПУ инв. бр. 14472 и 14487. На њима 
уз имена француских уметница није исписано шта излажу, али зато уз 
Јанковићево пише да је реч о керамици – „poteries de Janković“, в. V. Rozić, н. д., кат. 
72, 73. 
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 Посуда са стопом, Севр, Национална мануфа-
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о овој изложби, хроничар париског листа Ев (Eve) је 
истакао Јанковићеве радове, хвалећи постигнуту 
хармонију између форме и занимљивих украсних 

138композиција.  
Међународна изложба модерних декоративних 

и индустријских уметности одржана у Паризу 1925. 
године била је значајан светски догађај у коме су 
учествовали представници европских и ваневропских 
народа. Међу њима и Краљевина СХС, у чијем су 
павиљону и галеријском простору у Гран палеу (Grand 
Palais) били изложени и Јанковићеви предмети од 
порцелана. Чинија, кутија и тањир били су у витринама 
националног павиљона, а кутија за чај и два тањира у Гран 

139палеу.  На жалост, излагани предмети нису сачувани, а 
ниједан нацрт из колекције Музеја примењене уметности 
не можемо са сигурношћу да повежемо са овом 
изложбом. У време одржавања изложбе у Краљевини 
СХС једино је у Загребу деловала група уметника, 
окупљена око Хинка Јуна и Томислава Кризмана, која се 
бавила керамиком и порцеланом. Тако је Јанковић, иако 
настањен у Паризу, био једини представник Србије, у 
којој се појам керамике везивао за народно стваралаштво 
и где ће тек тридесетих година њоме почети да се баве и 

140уметници.  Због угледа који је уживао у Паризу, 
Јанковић је био изабран за потпредседника међуна-

141родног жирија за област керамике на овој изложби.  
На париској изложби Душан Јанковић је био 

међу излагачима и у павиљону Националне мануфактуре 
порцелана Севра. Она је за своју презентацију на овој 
изложби ангажовала уметнике, попут Рене Лалика, Жак-
Емил Рилмана, Едгара Бранда (Edgard Brandt), Анри 
Рапена, Робера Бонфиса (Robert Bonfils), Ерика Бажа 
(Eric Bagge), Бенедиктиса (Benedictus), Раула Дифија 
(Raoul Dufy), Жана Дипаа (Jean Dupas), Сизан Лалик 
(Suzanne Lalique) и Ан-Мари Фонтен, чија се дела данас 
сматраја врхунским остварењима ар декоа. 

По обичају тог времена, у каталогу мануфактуре 
нису били наведени поједнични експонати него имена 
аутора облика предмета, уметника који су дали нацрте за 
њихову декорацију и оних који су декорацију пренели на 

142предмете.  Зато не можемо бити сигурни да ли су била 

изложена сва три предмета, која су декорисана по 
нацртима које је Севр откупио током 1924. године од 
Душана Јанковића. Вазица са стилизованим листом 
палме (сл. 8) је свакако била изложена; она не само да 
кореспондира са оскудним подацима из каталога, него је 
и публикована као експонат са париске изложбе у књизи 
једног посетиоца изложбе, стручњака за керамику и 

143порцелан.  
После 1925. године Душан Јанковић није излагао 

дела од керамике и порцелана, али је пред њим била 
изузетно активна деценија испуњена креативношћу и у 
тим дисциплинама. 

Уметничка атмосфера послератног Париза 
пресудно је утицала на формирање и сазревање 
уметничког израза Душана Јанковића. Тада актуелни ар 
деко стил омогућио му је да повеже своје културно 
наслеђе са својим изузетно модерним животним и 
уметничким сензибилитетом. Његова најбоља дела, 
попут оних која су настала у сарадњи са Националном 
мануфактуром у Севру, представљају га као ствараоца 
који обједињује локално и универзално, традиционално 
и савремено на начин који је у складу са високим 
естетским захтевима космополитског париског друштва. 

Пресељењем у Београд 1935. године, за Душана 
Јанковића је бављење порцеланом и керамиком постало 
ствар прошлости, јер друштвена и уметничка атмосфера 
у тадашњој Србији нису били подстицајни за њихово 
неговање. У области уметничке керамике чињени су тек 
пионирски кораци, фабрике порцелана не постоје, а тиме 
ни потреба за дизајнирањем њихових производа. 
Тридесетих година и у самом медију керамике јављају се 
нове тенденције које испитују њене скулпторалне и 
пикторалне могућности. Носиоци ових тенденција, 
прихваћених и у Србији, били су сликари и вајари. 
Јанковићу такав приступ није био близак. Он је користио 
различите медије да би обликовао и декорисао различите 
предмете у складу са њиховом фукцијом, а не да би 
карактеристике једног медија преносио у други, односно 
правио скулптуре од керамике или слике осликавајући 
керамичке плоче. Душан Јанковић је био професионални 
примењени уметник и дизајнер чији је рад умногоме 
превазилазио навике и потребе у Србији међуратне 
епохе. То се посебно односи на његов рад у области 
керамике, порцелана и моде.

138Nepotpisano, Notes d'Art, Eve, Paris, 18. 05. 1924; V. Rozić, н. д., 27. 
139Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Section Serbe-
Croate-Slovène, Paris 1925, 11, 13, 17, 18, 21. 
140С. Исаковић, Савремена керамика у Србији, Београд 1988. 
141Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Section Serbe-
Croate-Slovène, Paris 1925, 4. 
142Manufacture nationale de Sèvres 1738-1925, Esplanade des invalides, Pavillon no 37. 
Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, 
nepaginirano. 

143W. E. Cox, н. д., Fig. 1367. 
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Бр. 6    1924–1925. г., МПУ инв. бр. 13911
Бр. 7    1925. г., МПУ инв. бр. 10352 (са нацртом за тањир
             бр. 3)
Бр. 8    Око 1925. г., МПУ инв. бр. 13916

Шаблони 
Бр. 1    1924. г., МПУ инв. бр. 14514
Бр. 2    1924–1925 г., МПУ инв. бр. 14415 

Скице
Бр. 1а   1923–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1б   1923–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1в   Облак / Таласи I, 1927–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1г    Одрази, 1927–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1д    1927–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1ђ   1927–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1е   1927–1928. г., МПУ инв. бр. 14432
Бр. 1ж  Облак / Таласи II, 1927–1928. г., МПУ инв. бр.
              14432
Бр. 1з   Облак / Таласи III, 1927–1928. г., МПУ инв. бр.
              14432
Бр. 1и  Облак / Таласи IV, 1927–1928. г., МПУ инв. бр.
              14432

Стони прибор

Изведена дела
Бр. 1    Сервис за десерт, око 1925. г., МПУ инв. бр. 9184

Нацрти
Бр. 1    Чајник, 1923. г., МПУ инв. бр. 13956
Бр. 2    Шоља са тацном, 1923. г, МПУ инв. бр. 13952
Бр. 3    Тестија, 1923. г., МПУ инв. бр. 13959
Бр. 4    Здела, 1923. г., МПУ инв. бр. 13915 
Бр. 5    Сервис за десерт, око 1925. г., МПУ инв. бр.
             13789
Бр. 6    Сервис за ручавање – супијера, 1925–1932. г.,
             МПУ инв. бр. 13796
Бр. 7    Сервис за ручавање – велики дубок тањир,
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13791
Бр. 8    Сервис за ручавање – велики плитак тањир,
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13921
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Бр. 9    Сервис за ручавање – плитак тањир средње
             величине, 1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13792
Бр. 10  Сервис за ручавање – десертни тањир,
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13793
Бр. 11  Сервис за ручавање – велика здела, 1925–1932.г.,
             МПУ инв. бр. 13795
Бр. 12  Сервис за ручавање – мала здела 1925–1932. г.,
             МПУ инв. бр. 13799
Бр. 13  Сервис за ручавање – издужена здела,
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13797
Бр. 14  Сервис за ручавање – посуда са стопом I, 
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13798
Бр. 15  Сервис за ручавање – посуда са стопом II,
             1925–1932. г., МПУ инв. бр. 13794
Бр. 16  Сервис за ручавање – супијера, тањир, здела,
             1932. г., МПУ инв. бр. 10353
Бр. 17  Сервис за ручавање – супијера, тањир, здела,
             1932. г., МПУ инв. бр. 13214

Скице 
Бр. 1   Сервис за ручавање, 1925–1932. г., МПУ инв. бр.
            14432
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Summary 

Dušan Janković (1894-1950) studied painting at the École 
National des Arts Décoratifs while he lived in Paris (1916-
1935) at the same time when Art Deco was thriving. This style 
was mostly focused on ornaments which makes under-
standable why Janković was so concentrated on its develop-
ment. As it was customary at that time he would apply variants 
of an ornament to different media – ceramics, porcelain, wall 
decoration, carpets, clothes, posters etc. Janković created a 
particular set of motifs inspired by Serbian and Macedonian 
folk art already as senior student in 1920 and 1921. This 
approach made him belong to that huge, international group 
of Art Deco creators whose aim was to stylize folk art motifs 
and transform them into modern and applicable designs for 
fashionably modeled objects. By 1921 the work of Janković 
was assessed as progressive achievement in Yugoslav 
decorative art and a step toward “a general and world art”. It 
was the way Janković linked the local aspect with the universal 
and the traditional one with the contemporary that made his 
work recognizable and to the liking of his Paris clients.
Dušan Janković made his first artistic steps in 1917 when he 
went to Paris. There he cooperated with Atelier Serbe de Paris 
where decorative and functional faience, porcelain and 
ceramics objects were manufactured or just decorated. 
During the 1920s he was most active in creating porcelain and 
ceramic objects among other works. Besides art items which 
he personally designed, manufactured and decorated, he 
made designs for the Parisian porcelain factory Bloch et Fils in 
1923 (it has not been possible to document cooperation with 
this factory) and from 1924 until 1932/1933 his designs were 
used in decorating various objects in Manufacture nationale 
de Sévres. The work of Dušan Janković was highly appreciated 
by the Manufacture nationale so much so that the long-time 
manager Georges Lechevallier-Chevignard published in the 
album representing modern production of Sévres three 
objects decorated after designs of Dušan Janković. (Fig. 8, 9, 
10)

The Museum of Applied Art in Belgrade keeps quite 
a number of designs for porcelain and ceramics objects and 
only two realized works by Janković. The designs are for 
plates, decorative boxes, vases and tableware. They indicate 
not only the gift of Janković to observe motifs and their 
colouration correlation in folk art objects which he 
transformed into modern Art Deco expression with 
minimum of intervention but also of his ability to change and 
open to modernistic trends which were invigorating during 
the second half of the 1920s in France.
In 1924 and 1925 Dušan Janković exhibited his ceramic and 
porcelain objects in Paris. At the group exhibition held in 
Panardie gallery in 1924 he displayed his ceramics together 
with paintings by four French women artists. In the following 
year at the Expositions Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes his works were displayed both at the 
exhibition space of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 
and that of Manufacture nationale de Sévres. As 
representative of the Kingdom and due to the reputation he 
enjoyed in Paris, at this exhibition Janković was elected the 
vice-president of the international jury for ceramics.
After he moved to Belgrade in 1935 Dušan Janković 
discontinued working with ceramics and porcelain. Ceramic 
art was at the beginning in Serbia of the time, there were no 
porcelain factories and this made products designs 
superfluous. In 1930s there appeared new trends in 
experimenting with sculptural and pictorial potentialities of 
ceramics. Janković had no affinity for such an approach. He 
used different media to shape and decorate objects in 
accordance with their function and not to translate 
characteristics of one medium into another. Dušan Janković 
was a professional applied artist and designer whose work 
exceeded by far the habits and needs of the inter-two-World-
Wars Serbia. This is particularly true of his work with 
ceramics, porcelain and fashion.

DUŠAN JANKOVIĆ'S CERAMICS AND PORCELAIN

BOJANA POPOVIĆ*

*Bojana Popović, Art Historian, Museum of Applied Art, Belgrade
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