
ОДСЕК ЗА ДРВО И СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ

Сто за ручавање
Немачка, око 1830. године, бидермајер
Дрво, масив ораха за корпус; орах и птичји јавор за 
фурнир
R 142 cm;  h 81,5 cm 
МПУ инв. бр. 23546

Одсек за дрво и стилски намештај Музеја примењене 
уметности је употпуњен ретким примерком стола за ручавање 
са механизмом за отварање у виду спојених маказа. Енглески 
уметнички столар Ричард Гилоу (Richard Gillow, 1734–1811) 
први је дизајнирао, 1805. године, сто за ручавање са оваквим 
механизмом за развлачење стола до жељене дужине. Током XIX 
века, примена механизма спојених маказа је прихваћена у 
осталим европским земљама и у Америци, али само на поје-
диним столовима за ручавање који су се издвајали по лепоти 
облика, употребљеним материјалима и занатској изведби. 

Округлу горњу плочу стола подупире широки прстен 
са четири симетрично постављена испуста, равно засечена на 
доњем ободу. С доње стране прстен је затворен плочом која 
належе на конструктивно и декоративно веома успешно 
осмишљене носаче горњег дела стола. Укупно четири елемента 
квадратног пресека, обликована као латинично слово , поду-
пиру и преносе тежину ободних делова горње конструкције на 
доње носаче стола. 

Стубац осмостраног пресека постављен је у центру 
круга. У горњем делу je украшен профилацијама различите 
ширине. У

 лучно излазе 
четири ноге квадратног пресека, са спиралним завршетком. 

Плоча стола састоји се из две једнаке половине, чијим 
се повлачењем покреће снажни механизам, изведен у ораховом 
масиву. Зависно од потребе, сто је могуће развући до жељене 
дужине. Празнине се попуњавају помоћним плочама које се 
чувају независно од стола те су стога изложене пропадању. 
Недостају помоћне плоче које су припадале овом столу.

Све равне површине стола обложене су ораховим 
фурниром раскошне структуре и племените боје, у прелазима 
од топле окер до тамно смеђе. Ивице горње плоче и доњег 
прстена истакнуте су траком окер фурнира од птичјег јавора.

По свом раскошно конципираном облику, употреби 
скупоценог ораховог масива за конструктивне делове и 
фурниру најбољег квалитета, бидермајер сто за ручавање 
представља репрезентативан и драгоцен примерак средњо-
европске примењене уметности.

                                                                  Марија Бујић

 

  

 

S

 доњем делу правоугаоници истичу осмострани 
пресек ступца и из сваког другог правоугаоника

PERIOD FURNITURE DEPARTMENT

Dining Table
Germany, around 1830, Biedermeier
Wood, solid walnut; walnut and Birdseye Maple veneer
R 142 cm;  h 81,5 cm 
MAA Inv. No. 23546

Period Furniture Department of the Museum of Applied 
Art has been enriched by a rare specimen of a dining table with 
telescopic opening mechanism. English cabinet maker Richard 
Gillow (1734-1811) designed in 1805 a dining table with telescopic 
mechanism for extending table to desired lengths. In the nineteenth 
century the use of telescopic mechanism was widely spreading 
across other European countries and the United States. However, 
this referred only to dining tables excelling for their exquisite shape, 
materials used and craftsmanship applied.

The round table top is supported by a broad ring with 
four symmetrically assorted outlets evenly cut at the lower rim. The 
oak plate resting on a constructive and intricately designed 
decorative supports of the upper part of the table closes the ring on 
the reverse table side. There are four square-sectioned S-shaped 
elements which support and transfer the weight of the rim parts of 
the upper construction onto the lower supports of the table.

The octagonal leg is in the centre of the circle. Its upper 
part is channelled with grooves of varying width. In the lower part 
the rectangles emphasize the octagonal section of the table leg and 
four arched and square-sectioned feet with spiraling ends protrude 
from every second rectangle.

Two equal halves make the table top and by drawing them 
a powerful solid walnut telescopic mechanism is set off. Depending 
on the occasion the table can be extended to a desired length. The 
space is filled with assorting plates which are kept outside the table 
which exposes them to decaying. The assorting plates which 
belonged to this table are now missing.

All flat surfaces of the table are coated with walnut veneer 
which is of magnificent structure and refined colouring ranging 
from warm ochre to dark brown. Edges of the upper plate and the 
lower ring are emphasized by a strip of ochre Birdseye Maplewood 
veneer.

Its luxuriously designed form, use of costly walnut tree 
for constructive parts and highest quality veneer, make this 
Biedermeier dining table a representative and valuable specimen of 
Central European applied art items.
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1Miller's Antiques Encyclopaedia, Revised edition, London 2003, 51.

Marija Bujić

1Miller's Antiques Encyclopedia, Revised edition. London 2003, 51.
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Самовар
Аустријска царевина, Беч, 1836. година
жиг: бечки службени знак
иницијали мајстора: нечитки
сребро; ливење, ковање, цизелирање
h 29 cm
МПУ инв. бр. 23537

Самовар је термин руског порекла и подразумева 
металну посуду са гориоником, у којој се загревала вода за 
чај. Славиница за истакање воде налазила се при дну и 
обично је украшавана са нарочитом пажњом. Због својих 
димензија и посебне конструкције, самовари су се ређе 
померали или преносили приликом служења чаја, мада 
су, посебно у XIX веку, често израђивани као интегрални 
део сервиса за чај. 

У зависности од вештине мајстора или златарске 
радионице, самовари су, уз своју практичну намену, 
постајали права уметничка дела и украс ентеријера.

Самовар откупљен крајем 2008. године постао је 
део колекције сребрнине Одсека за метал и накит. Почива 
на три извијене ножице, завршене у форми лављих шапа, 
између којих је конструкција са прстеном намењена 
горионику, који недостаје. На ножицама почива 
шестострано постоље из којег се издиже цилиндрична 
посуда, која се при врху шири и формира декоративну 
профилисану ивицу. Уз њу су смештене две мале ручке, 
обрађене попут извијених гранчица са лишћем. На врху 
се посуда сужава и формира округли отвор на који 
належе поклопац са дугметом за подизање, у облику 
кришкасте лопте. Посебан украс самовара представља 
хоризонтална славиница са главом фантастичне живо-
тиње, из које се сипала врела вода померањем декора-
тивне ручке, обрађене на начин сличан дршкама само-
вара.

Површине на ножицама, телу посуде, ивицама 
отвора и поклопца украшене су ружицама, цвећем и 
лишћем.

Мила Гајић

METALWORK AND JEWELLERY DEPARTMENT

Samovar
Austrian Empire, Vienna, 1836
Hallmark: Viennese official hallmark
Craftsman's initials: illegible
Silver; casting, hammering, enchasing
H 29 cm
MAA Inv. No. 23537

Samovar is a Russian word denoting a metal urn with 
a burner used to boil water for tea. The spigot was near the 
base and used to be decorated with utmost care. Due to their 
dimensions and specific construction samovars were usually 
kept in one place or moved only when serving tea.

Depending on the craftsmanship of artisans or 
workshops samovars could be genuine pieces of art and 
elements of interior decoration in addition to their practical 
use.

The samovar acquired by the end of 2008 is now part 
of the silverware collection of the Metalwork and Jewellery 
Department. It rests on three twisted legs having ends in shape 
of lion's paws. Between them is a ring that supported the now 
missing burner. A three-legged hexagonal support extends 
into a cylindrical vessel widening at the top thus forming a 
decorative and profiled rim. Next to it are two small handles in 
shape of twisted foliate branches. The top of the vessel narrows 
into a round mouth with a lid ending by a segmental spherical 
finial. The samovar is assorted with particular element of 
decoration – a horizontal spigot with a fantastic animal head. 
The boiled water used to be poured out by turning its 
decorative handle which resembles samovar handles. 

Surfaces of the legs, body of the vessel, mouth rims 
and of the lid are decorated with roses, flowers and leaves.

Mila Gajić
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METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Sugar bowl
Vienna, Austrian Empire, 1854
Hallmark: Viennese official hallmark
Craftsman's initials: CS
Silver 800, traces of gilding; casting, hammering, enchasing
14 x 10.5 x 11.5 cm
MAA Inv. No. 23540

Manufacture of small sugar bowls came into use as 
thtea drinking habit was increasingly spreading across the 17  

thand 18  century Europe. In the nineteenth century sugar 
bowls developed into a must have element of tea and coffee 
sets. Their forms and decoration developed following stylistic 
characteristics of the period, often imitating boxes for keeping 
genuine valuables. Sugar bowls with locking mechanisms 
with keys were also made such as the vessel acquired for the 
Collection.

Sugar bowl of rectangular base rests on four twisted 
supports. Body and lid of the vessel have the recognizable 
segmental form with pointed angles decorated with lush 
leaves and flowers. The inside of the vessel bears visible traces 
of gilding. The key for locking the bowl is missing. 
Manufactured in the attractive manner of the old Vienna, the 
sugar bowl is a perfect addition to the existing Collection of 
utility silverware of the Metal and Jewellery Department.

Mila Gajić

ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Посуда за шећер
Беч, Аустријска царевина, 1854. година
жиг: бечки службени знак
иницијали мајстора: CS
сребро 800, трагови позлате; ливење, ковање, цизелирање
14 х 10,5 х 11,5 cm
МПУ инв. бр. 23540

Израда посебних, мањих посуда за чување 
шећера пратила је растућу популарност испијања чаја у 
Европи XVII и XVIII века. У XIX веку, посудe за шећер су 
постале незаобилазни елемент сервиса за чај и кафу. 
Њихове форме и украси развијали су се у складу са 
стилским обележјима времена, неретко подражавајући 
кутије за смештај правих драгоцености. Тако сусрећемо 
шећернице са механизмима за закључавање кључићима, 
каква је и посуда откупљена за нашу колекцију. 

Кутија за шећер правоугаоне основе почива на 
четири извијене ножице. Тело и поклопац посуде 
обрађени су у препознатљивој, кришкастој форми, са 
наглашеним угловима, који су декорисани раскошним 
цвећем и лишћем. У унутрашњости посуде видљиви су 
трагови позлате. Недостаје кључић за закључавање 
посуде. Израђена у допадљивом маниру старог Беча, 
шећерница се изврсно уклопила у постојећу колекцију 
употребне сребрнине Одсека за метал и накит.

Мила Гајић
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Наруквица
Беч, Аустроугарска, крај XIX века
жиг: југословенски жиг за финоћу злата (накнадно 
утиснут)
иницијали мајстора: К(R?) Karl Rösler ?
злато 14 К; ситни рубини, дијаманти, брилијанти
Т 36 gr
МПУ инв. бр. 23538

Елегантна наруквица направљена од жутог злата, 
савитљиве и глатке, „густо плетене“ текстуре, део је богате 
колекције накита Музеја примењене уметности. Међу 
разноликим врстама накита XIX века, нарочито су 
тражени били комади који су остављали различите 
могућности за ношење. Најчешћи пример представљали 
су брошеви/пандантиви, који су се носили и као украсне 
игле и као привесци о ланцу. У сличном духу, који 
оставља могућност комбиновања у зависности од 
прилике, изведена је и ова наруквица. 

Са привеском у виду потковице опточене 
ситним рубинима и штапом за поло који, испуњен 
дијамантима, пресеца потковицу, наруквица је посебно 
добила на свом „шик“ изгледу. Копче на крајевима 
наруквице уметале су се у привезак и по жељи вадиле, 
ради коришћења другог привеска или можда дамског 
сатића.

Избор мотива, потковице и штапа, јасних 
симбола поло спорта, као и финоћа обраде племенитих 
материјала указује да је наруквица била намењена 
припадници вишег друштвеног сталежа.

Мила Гајић

 

METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Bracelet
Vienna, Austria-Hungary, end of the nineteenth century
Hallmark: Yugoslav gold quality hallmark (impressed later)
Craftsman's initials: K(R?) Karl Rösler?
Gold 14 ct; tiny rubies, diamonds, brilliants
W 36 g
MAA Inv. No. 23538

Elegant yellow gold bracelet, having flexible and 
smooth, “thickly woven” structure, makes a segment of the 
rich jewellery collection in the Museum of Applied Art in 
Belgrade. Jewellery pieces which can be used in more than one 
way were in greatest demand of all the nineteenth-century 
jewellery. This was also the case with brooches/pendants 
which were worn both as decorative pins or pendants on 
chains. This bracelet was made in a similar way allowing 
different usages.

Pendant shaped as a horseshoe mounted with tiny 
rubies and a polo mallet filled with diamonds and fixed across 
the horseshoe make this bracelet particularly “chic”. Clasps at 
both ends of the bracelet could be inserted into or pulled out 
of the pendant if another pendant or a lady's watch were to be 
added.

The choice of the motifs, horseshoe and polo mallet, 
which are symbols of polo game as well as the quality of work 
indicate that the bracelet was made for a higher-class lady 
member. 

Mila Gajić
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Дамски сат – ручни
Швајцарска, фирма Beleco (механизам), око 1925. године
платина; бело злато 18 К; брилијанти; канап
Т 19,8 gr
МПУ инв. бр. 23542

Изузетно елегантан ар деко дамски сат, квали-
тетом своје јувелирске обраде превазилази функцију 
обичног сата. Изведен са пажњом коју захтева скупоцени 
накит, украс се базира на комбинацији брилијаната и 
подлоге од платине и белог злата, која је обележила 
године у којима је сат настао. Јасна геометризована поља 
својим белим сјајем у оштром су контрасту са црним 
канапом који врши функцију наруквице. 

Механизам сата је неисправан. Цифарник 
сребрно-беле боје са арапским цифрама носи ознаку 
Swiss made коју је могуће видети тек по отварању кутијице 
од платине. Механизам за затварање наруквице од белог 
злата је спојен сигурносним ланчићем и додатно 
осигуран сигурносном копчицом.

Мила Гајић

 

METAL AND JEWELLERY DEPARTMENT

Lady's wrist watch
Switzerland, Beleco company (mechanism), around 1925
Platinum, white gold 18 ct; brilliants; black cord
W 19.8 g
MAA Inv. No. 23542

The jeweller's craftsmanship ranks this most elegant 
Art Deco lady's watch far beyond its function of a watch. 
Manufactured with care befitting a precious piece of jewellery, 
its decoration is based on combination of brilliants on a 
platinum and white gold ground which was the benchmark of 
the period when the watch was made. White glitter of the 
geometrical fields is in sharp contrast with the black cord 
serving as strap.

Watch mechanism is defective. The face of the watch 
is silver-white with Arabic numerals and bears mark Swiss 
made. It can be seen though only when the platinum box is 
opened. The strap ends by locking mechanism of white gold 
with safety chain and additional safety clasp.

Mila Gajić
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ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Хаљина
Османско царство, Призрен, XIX век
свилени сомот, металне и свилене нити, памучне нити, 
шљокице; шивење, вез
131,5 х 115 cm
МПУ инв. бр. 23439

Хаљине типа „биндали“ („bindalli“) што на турском 
значи „хиљаду грана“ ушле су у XIX веку у женску моду на 
подручју Османског царства под утицајем европске моде. 
Овакве хаљине израђиване су само за посебне прилике, 
најчешће за венчања, када их је носила млада, али и њене рођаке 
и пријатељице. Карактеристика „биндали“ хаљина је богат 
златовез са мотивима цветних грана у стилу турског рококоа. 
Крој ових хаљина варирао је кроз XIX и рани XX век, мада су 
најчешће у питању дуге хаљине од тамноцрвеног или 
тамнољубичастог сомота. 

Код златовеза, металне нити упредене белим или 
жутим концем не провлаче се кроз тканину него се полажу 
преко цртежа (вез по писму), који може бити рељефан, од 
картона или неке друге тканине, или извезен концем. Положене 
нити причвршћују се бодовима којима се, избором 
одговарајућег мотива, могу постићи различити ефекти. 

Хаљина из колекције Музеја примењене уметности је 
дуга, звонасто кројена са округлим изрезом око врата, 
засеченим до стомака. Рукави су дужине ¾, укројени под 
правим углом. Површина хаљине је богато украшена дугачким 
цветним гранама са различитим врстама цветова и другим 
мотивима изведеним у техници златовеза. Хаљина је сашивена 
од свиленог сомота љубичасте боје, а вез је изведен полагањем 
позлаћених металних нити упредених жутим свиленим концем. 
Везено је преко чврсте хартије, а местимично су нашивене 
шљокице. 

Оваква одећа, с обзиром на скупоцене материјале од 
којих је прављена, као и на уметнички изведену декорацију, 
представљала је вредност која се у грађанским породицама 
преносила сa генерације на генерацију. И српско становништво 
на Балкану прихватило је током вишевековне османске власти 
оријентални начин одевања. 

Хаљина је откупљена 2008. године за колекцију 
женског костима од Катарине Јецић из Смедерева. Припадала је 
њеној баки Султани рођ. Кочмановић (Призрен, 1875. или 1880 
– Скопље, 1953. или 1956), удатој за трговца из Скопља 
Спиридона (Спиру) Исаиловића званог Тетовац (Тетово, око 
1865 – Скопље, око 1930). Хаљину је у мираз добила мајка г-ђе 
Јецић, Султанина и Спиридонова ћерка Пандора.

              
                                                                                Драгиња Маскарели

TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

Dress
thOttoman Empire, Prizren, 19  century

Silk velvet, metal and silver threads, cotton threads, sequins; 
stitching, embroidery
131.5 x 115 cm
MAA Inv. No 23439

Dresses of “bindalli' type, “bindalli” meaning “thousand 
branches” in Turkish, were introduced into the Ottoman empire 

thwoman's fashion in the 19  century under the influence of European 
vogue. This type of dresses used to be made for special occasions 
only, most often for weddings when they were worn by the bride and 
her female family and friends. It is the bullion embroidery of floral 
branches in Turkish rococo style which characterise the “bindalli” 
dresses. Although the tailoring of these dresses varied through the 

th th19  and the early 20  centuries, the dresses were most often long ones 
made of dark red or dark purple velvet.

Bullion embroidery technique implies that metal threads 
wound with white or yellow threads are not sewn into the fabric but 
are applied over a drawing (pattern embroidery) either raised, made 
of cardboard, of some other kind of fabric or embroidered by threads. 
Applied threads are stitched down thus producing various effects 
depending on the design.

The dress from the collection of the Museum of Applied 
Art is a long and bell shaped one, its round neckline is slit to the waist. 
Sleeves are three-quarters long and T-shirt tailored. The dress is 
richly decorated with long branches of various flowers and other 
motifs in bullion embroidery technique. The dress is made of purple 
silk velvet and the embroidery is done by applying gilded metal 
threads wound with yellow silk threads. The embroidery is executed 
over hard paper and in places sequins are sewn.

The fabric used and the artistic decoration make this kind 
of garment a valuable item which middle-class families kept for 
generations in their possession. Serbian population across the 
Balkans adopted the Oriental fashion during centuries long Ottoman 
rule. 

The dress was acquired from Katarina Jocić, Smederevo in 
2008 for the collection of woman's dress. It belonged to her 
grandmother Sultana neé Kočmanović (Prizren 1875 or 1880 – 
Skopje, 1953 or 1956), married to a merchant from Skopje Spiridon 
(Spira) Isailović, called Tetovac (Tetovo, around 1865 – Skopje, 
around 1930). The dress was part of the dowry of Pandora, daughter 
of Sultana and Spiridon and mother of Mrs Jocić.

                            
                                                                                     Draginja Maskareli
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Postcard
Belgrade, 1898
Published by the bookshop of Velimir Valožić
Paper, chromolithograph
14 x 9 cm
MAA Inv. No. 23467

Ever since the postcards, i.e. “illustrated post cards” 
first appeared in the third decade of the nineteenth century 
they became most widely used visual artefacts and represented 
a significant segment of the modern visual culture. They were 
part of the new visual media body that appeared in the 
nineteenth century. Nascence of postcards actually 
corresponds to the nascence of films while their great 
predecessor and the basis in the nineteenth century was the 
photograph.

The first series of postcards in Serbia was published in 
1895 by the Belgrade bookshop owner Velimir Valožić. Soon 
followed quite a number of entrepreneurs ranging from the 
best known bookshop keepers and printing houses up to less 
known merchants, shopkeepers and tobacconists who all 
engaged in producing, publishing and selling of postcards. 

The postcard portraying Belgrade acquired by the 
Museum of Applied Art in 2008 is a very well preserved sample 
of one of the first series of postcards issued in Serbia and 
published by the first Belgrade and Serbian publisher of 
postcards. The postcard is printed in chromolithography 
technique, i.e. as a polychromous lithograph which was often 
the case with the first editions of postcards. Visual content of 
the obverse consists of several motifs – representations of 
important national institutions, National Theatre and Railway 
Station building in Belgrade as well as a sitescape of Belgrade 
viewed from the Sava River. The images are grouped in the 
upper and left part and encircled by a floral garland with an 
angel in the centre greeting with one hand and resting the other 
arm on the coat of arms with steels which is the Serbian coat of 
arms. The representation is signed “Greetings from Belgrade” 
and the publisher's name is printed bilingually, in Serbian and 
in German. There is text in Hungarian, dated 28. 12. 1898 in the 
lower right part of the card to be used for writing messages.

The reverse (address) side is designed so as to contain 
details of the addressee only as was required by postal 
regulations in force until 1906. The postcard was mailed to 
Austria in 1898.
                                                                                       Jelena Perać

ОДСЕК ЗА ОПРЕМУ КЊИГЕ, ПРИМЕЊЕНУ ГРАФИКУ 
И ФОТОГРАФИЈУ 

Разгледница
Београд, 1898.
Издање књижаре Велимира Валожића
хартија, хромолитографија
14 x 9 cm
МПУ инв. бр. 23467

Од појаве, у трећој четвртини XIX века, 
разгледнице односно „илустроване поштанске карте“ 
представљају веома распрострањене визуелне артефакте и 
чине значајан сегмент визуелне културе модерног доба. 
Оне представљају део корпуса нових визуелних медија 
који се појављују током XIX века. Настанак разгледница 
практично кореспондира с појавом филма, док им је 
велика претходница и основа у XIX веку била фотографија.

Прва серија разгледница у Србији појавила се 
1895. године, у издању београдске књижаре Велимира 
Валожића. Убрзо након тога, израдом, издавањем и 
продајом разгледница почиње да се бави велики број 
предузимача, од најчувенијих књижара и штампарија, до 
мање познатих трговаца, ситничара и дуванџија.

Разгледница Београда, откупљена за Музеј 
примењене уметности 2008. године, представља веома 
добро очувани примерак из једне од првих серија 
разгледница у Србији, у издању њиховог првог 
београдског и српског издавача. Разгледница је штампана 
техником хромолитографије, односно вишебојне литогра-
фије, која је често примењивана код првих издања разглед-
ница. Визуелни садржај аверса чини неколико мотива – 
представа значајних националних институција, зграде 
Народног позоришта и Железничке станице у Београду, 
као и панораме Београда са Саве. Представе, груписане у 
горњем и левом делу, повезане су цветном гирландом у 
чијем је средишту анђео, који једном руком наздравља, а 
другом се ослања на штит с оцилима – српски грб. 
Представа је сигнирана као „Поздрав из Београда“, а назив 
издавача одштампан је двојезично, на српском и немачком 
језику. У доњем делу разгледнице с десне стране, 
предвиђеном за писање порука, исписан је текст на мађар-
ском језику, с датумом 28. 12. 1898.

Цела површина адресне (реверсне) стране 
намењена је искључиво адреси, у складу с поштанским 
правилима која су важила до 1906. године. Разгледница је 
упућена у Аустрију 1898. године.

                                                                    Јелена Пераћ

PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM DEPARTMENT
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ОДСЕК ЗА ОПРЕМУ КЊИГЕ, ПРИМЕЊЕНУ ГРАФИКУ 
И ФОТОГРАФИЈУ 

Цртеж Без назива
Салмон Мони де Були (Salmon Monny de Boully), 1926. 
година
хартија, туш
20,5 x 14,2 cm
МПУ инв. бр. 23442

Апстрактни цртеж је рад аутора Монија де 
Булија (Београд, 1904 – Париз, 1968), једног од 
припадника београдске надреалистичке групе. Песник и 
издавач алманаха Црно на бело (1923), у коме су 
сарађивали многи представници српске авангарде, Мони 
де Були је од појаве Манифеста надреализма 1924. године 
био један од припадника групе који је интензивно пратио 
и делимично учествовао у токовима француског надреа-
лизма. Године 1925. боравио је у Паризу, где је упознао 
Андре Бретона (André Breton), Пола Елијара (Paul Eluard) 
и друге чланове француске надреалистичке групе. Том 
приликом је објавио превод романа у сликама Вампир и 
ауторски текст у часопису La Révolution surréaliste. Био је и 
међу потписницима надреалистичке декларације La 
révolution d`abord et toujours, објављене у париском листу 
Clarté. Године 1926. покренуо је са Ристом Ратковићем 
часопис Вечност. Објављивао је песме у домаћим и 
француским часописима, преводе и књиге (Крилато 
злато, Две авантуристичке поеме и Искрцавање на Јави, 
са Р. Драинцем). Последњу књигу на српском језику, 
Антена смрти, објавио је 1927. године. Наредне године 
отишао је у Париз, где је наставио активно учешће у 
књижевном и уметничком животу француске авангарде.

Апстрактни цртеж Без назива представља један 
од малобројних идентификованих ликовних радова 
Монија де Булија. Компонован је од геометријских, 
претежно ваљкастих и купастих форми. Година настанка, 
1926, исписана је тушем у горњем десном, док се потпис 
уметника налази у доњем десном углу цртежа. Ова вредна 
аквизиција из 2008. године чиниће део богате и 
разноврсне колекције авангардне и надреалистичке 
уметности која се чува у Одсеку за опрему књиге, приме-
њену графику и фотографију.

                                                                                  Јелена Пераћ

 

 

PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM DEPARTMENT

Untitled, a drawing
Salmon Monny de Boully, 1926
Paper, ink
20.5 x 14.2 cm
MAA Inv. No. 23442

This is an abstract drawing by Monny de Boully 
(Belgrade 1904 - Paris 1968), member of the Belgrade 
surrealists group. The poet and publisher of the almanac Black 
on White (1923), many of the Serbian avantgarde repre-
sentatives cooperated with, Monny de Boully was among 
those who took greatest interest and partly participated in 
French surrealist development from the moment The 
Surrealist Manifesto was published in 1924. In 1925 he stayed 
in Paris where he became acquainted with André Breton, Paul 
Eluard and other French surrealists, During his stay there he 
published his translation of The Vampire, an illustrated novel 
as well as an authorial article in the magazine La Révolution 
surréaliste. He was among those who signed the surrealist 
declaration La Révolution d'abord et toujours published in the 
Paris magazine Clarté. In 1926 in cooperation with Risto 
Ratković he started publishing a magazine Večnost. He also 
published his poetry in various national and French 
magazines, translations and books (Krilato zlato, Dve 
avanturističke poeme and Iskrcavanje na Javi with R. Drainac). 
His last book in Serbian, Antena smrti, was published in 1927. 
The following year he left for Paris and there continued his 
active participation in literary and artistic life of the French 
avant-garde.

The abstract drawing Untitled is one of the few 
identified visual art works of Monny de Boully. It is composed 
of geometrical, mainly cylindrical and conical forms. In the 
upper right angle of the drawing the year 1926 is inscribed in 
ink and the signature of the artist is in the lower left angle. This 
valuable 2008 acquisition will be included in the rich and 
heterogeneous collection of the avant-garde and surrealist art, 
which is kept in the Photography and Print Room Depart-
ment.

                                                                                     Jelena Perać
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ОДСЕК ЗА КЕРАМИКУ, ПОРЦЕЛАН И СТАКЛО

Чаша (2)
Аустроугарска, крај XIX века 
Стакло; ливење, гравирање 
14,3 x 8,5 x 6 cm 
МПУ инв. бр. 23276

Почетком 2008. године за Одсек за керамику, 
порцелан и стакло откупљене су две чаше са краљевским 
ознакама. Чаше су првобитно биле у поседу породице 
Козинц из Словеније, а након удаје девојке из те 
породице, постале су власништво породице Вишњић из 
Београда. 

Чаше су техником ливења начињене од тањег 
безбојног стакла. Конусног су облика и имају равно дно. С 
предње стране техником гравирања је изведен украс у 
виду великог слова А, изнад којег је круна.

Овакве чаше су наручиване и коришћене на 
двору краља Александра Обреновића (1889–1893). Пар 
оваквих чаша чува се и у Музеју града Београда.

Судећи по величини, чаше су коришћене за 
служење воде или освежавајућих напитака. 

                                                                       Милица Крижанац

CERAMIC, PORCELAIN AND GLASS DEPARTMENT

Glass (2)
thAustro-Hungary, end of the 19  century

Glass; casting, engraving
14.3 x 8.5 x 6 cm
MAA Inv. No. 23276

The Museum of Applied Art acquired two glass 
drinking cups with royal insignia for its Ceramic, Porcelain 
and Glass Department at the beginning of 2008. The cups 
used to belong to the Kozinc family from Slovenia and after a 
girl from the family married the cup came into ownership of 
the family Višnjić from Belgrade.

The cups were cast from thinner colourless glass. 
They are of conical shape and their bottom is flat. On the front 
side the decoration is engraved in shape of capital A letter with 
a crown above.

This type of drinking cups used to be commissioned 
for and used at the court of king Aleksandar Obrenović (1889 
-1893). Another pair of this type of cups is kept at the Museum 
of the City of Belgrade.

The size of the glasses indicates they were used for 
serving water or refreshments.

                                                               Milica Križanac
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ 

Илустрацијa
Драгослав Стојановић, Париз, 1920. година 
оловка, темпера, папир
54,7 х 38,2 cm
сигнирано: D. Stojanovich / 20 Paris 
МПУ инв. бр. 23487

Музеј примењене уметности је 2008. године откупио 
колорисани цртеж Драгослaва Стојановића (1891–1945), 
карикатуристе, илустратора, графичког дизајнера, сликара и 
професора чији је рад у Београду пре Другог светског рата био веома 
цењен. У колекцијама музеја, Стојановић је до сада био заступљен 
само једним радом, пејзажом (уље на платну) који је поклонио др 
Срђан Ђурић.

 Откупљено дело припада уметниковој раној фази и 
вероватно је било намењено као илустрација за неки од париских 
часописа чији је био сарадник (La vie parisienne, Je sais tout, Lectures 
pour tous, La Science et la vie, Fantasio, La vie en grand air, L'automobile ). 
Стојановић је приказао модерно одевен пар у шетњи, који 
прошавши поред седобрадог господина почиње сашаптавање о 
њему.

Драгослав Стојановић је рано започео своју уметничку 
каријеру. Још као ђак београдске Уметничко-занатске школе, 
заједно са неколицином својих колега основао је Декоративно-
сликарски биро, а у часопису Трибина 1910. године почео је да 
објављује политичке карикатуре. Школовање је наставио 1912. 
године у Минхену, а касније је у Паризу похађао Школу ликовних 
уметности (École des Beaux-Arts). У Београд се вратио као успешан 
илустратор и карикатуриста. Године 1922. постављен је за 
предавача декоративног сликарства у Уметничкој школи. Осим 
педагошког рада, Стојановић је имао и велики број других 
професионалних ангажмана. Посебно је био везан за издавачку 
кућу Време. Године 1935. био је један је од оснивача сатиричног 
листа Ошишани јеж. Бавио се и сликарством и излагао је на 
изложбама Ладе.

По повратку из заробљеништва у Нинбергу, 1942. године, 
Стојановић је наставио да ради, сарађујући са различитим 
часописима, највише са Временом (чији је назив био Ново време у 
току немачке окупације), као и са Комесаријатом за избеглице. 
После ослобођења, 1945. године, Драгослав Стојановић је оптужен 
за сарадњу са окупатором и стрељан. Рехабилитован је 2007. године.

                                                                            Бојана Поповић 
Литература:Р. Марковић, Д. Стојановић, Реч и слика, 

Београд, св. 1, јануар 1926, 65–69.
P. Vasić, Umetnička oprema knjige u Srbiji do 1941, Knjiga i svet, br. 8, 
Beograd 1958, прештампано: Doba umetnosti, Studije i članci, Valjevo 1990, 
231–232.
П. Васић, Примењена уметност у Србији 1900–1978. Пролегомена за 
историју примењених уметности код нас, Београд 1981, 29.
J-L. Capitaine, Les affiches du cinéma français, Éditions Seghers, Paris 1988, 
44, 46.
З. Јанц, Драгослав Стојановић, београдски карикатуриста и сликар 
1891–1945, Годишњак града Београда, XXXVII , Београд 1991, 137–144.
С. Кљакић, Рехабилитован карикатуриста „Ошишаног јежа“, Полити-
ка, 8. 2. 2008

  

 

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Illustration
Dragoslav Stojanović, Paris, 1920
Pencil, tempera, paper
54.7 x 38.2 cm
Signed: D. Stojanovich / 20 Paris
MAA Inv. No. 23487

The Museum of Applied Art acquired in 2008 a coloured 
drawing by Dragoslav Stojanović (1891–1945), the caricaturist, 
illustrator, graphic designer, painter and professor, whose work was 
greatly appreciated in the pre-World War II Belgrade. Stojanović was 
represented in the collections of the Museum with one work only, that of 
a landscape (oil on canvas) which had been donated by Dr. Srdjan Djurić.

The acquired work belongs to the early phase of the artist's 
work and it may have been made as illustration for one of the Parisian 
magazines the artist used to cooperate with (La vie parisienne, Je sais tout, 
Lectures pour tous, La Science et la vie, Fantasio, La vie en grand air, 
L'automobile). Stojanović portrayed a couple dressed in modern outfits 
while walking and gossiping about a grey-bearded gentleman they 
passed by. 

Dragoslav Stojanović started his artistic career very young. 
Already as student of the Belgrade School of Arts and Crafts together 
with several other colleagues he founded the Decorative Painting Bureau 
and started publishing his first political caricatures in magazine Tribina 
in 1910. In 1912 he continued his education in Munich and later he 
studied at the École des Beaux-Arts in Paris. He returned to Belgrade as 
an accomplished illustrator and caricaturist. In 1922 he was appointed 
lecturer in decorative painting at the Art School. Along with his 
paedagodical work Stojanović engaged in many and various professional 
challenges. He maintained close professional relations with the 
publishing house Vreme. In 1935 he was one of the founders of the 
satirical journal Ošišani jež . He also painted and participated at the 
exhibitions of Lada.
 After returning from captivity in Nurenberg in 1942 
Stojanović continued his work cooperating with various magazines, most 
often with Vreme ( which was renamed into Novo vreme during the 
German occupation of the country) as well as with the Commission for 
Refugees. After liberation in 1945 Dragoslav Stojanović was prosecuted 
for collaboration with the occupying forces and executed. He was 
rehabilitated in 2007.

                                                                                                  Bojana Popović 

Literature:R. Marković, D. Stojanović, Reč i slika, Beograd, sv. 1, januar 1926, 
65–69.
P. Vasić, Umetnička oprema knjige u Srbiji do 1941, Knjiga i svet, br. 8, 
Beograd 1958, reprinted in: Doba umetnosti, Studije i članci, Valjevo 1990, 
231–232.
P. Vasić, Primenjena umetnost u Srbiji 1900–1978. Prolegomena za istoriju 
primenjenih umetnosti kod nas, Beograd 1981, 29. 
J-L. Capitaine, Les affiches du cinéma français, Éditions Seghers, Paris 1988, 
44, 46. 
Z. Janc, Dragoslav Stojanović, beogradski karikaturista i slikar 1891–1945, 
Godišnjak grada Beograda, XXXVII , Beograd 1991, 137–144.  
S. Kljakić, Rehabilitovan karikaturista „Ošišanog ježa“, Politika, 8. 2. 2008..
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Бродови
Евгенија Портној-Костић
Београд, 2006.
керамика, плава енгоба, метал
55 х 12 х 6 cm
МПУ инв. бр. 23474

У изради скулптуре Бродови, Евгенија Портној-
Костић користи навојне шипке и матице са плочама од 
керамике. Тако настале изразито хоризонталне форме 
асоцирају на лађе на мирној површини воде. Захваљујући 
вертикално постављеним плочама од керамике, форме се 
бочним странама међусобно додирују и тако делимично 
прожимају.

Скулптура је излагана и откупљена на XII 
тријеналу керамике Суботица-Београд 2006. 

                                                            Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Ships
Evgenija Portnoj-Kostić
Belgrade 2006
Ceramics, blue engobe, metal
55 x 12 x 6 cm
MAA Inv. No 23474

Viktorija Portnoj-Kostić applied winding rods and 
nuts with ceramic plates in the making of her sculpture called 
Ship. The horizontal forms evoke ships floating on calm 
waters. The vertically positioned ceramic plates of the forms 
touch laterally and partly intertwine.

thThe sculpture was exhibited and acquired at the 12  
Ceramics Triennial Subotica-Belgrade 2006.

                                                                                Biljana Vukotić
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Чајник из циклуса Један летњи дан
Мирјана Исаковић
Београд, 1985.
мека каменина
h 55 cm
МПУ инв. бр. 23472

Експонат је откупљен од аутора 2008. године 
ради допуне колекције за ретроспективну изложбу 
савремене уметничке керамике Музеја примењене 
уметности, која је одржана у Музеју, у оквиру 13. 
тријенала керамике 2009. године.

Чајник припада циклусу Један летњи дан у којем 
је Мирјани Исаковић посуда основно полазиште за 
стварање различитих скулпторских форми.

Својим ликовним, стилским и естетским вредно-
стима предмет представља драгоцен пример поп-артист-
ичких истраживаља у стваралаштву Мирјане Исаковић, 
насталих средином осме деценије ХХ века. Рад је награђен 
Великом наградом на VI тријеналу југословенске 
керамике 1986. године.

                                                                           Биљана Вукотић

DEPARTMENT FOR CONTEMPORARY APPLIED ART

Tea-pot from A Summer Day cycle
Mirjana Isaković
Belgrade 1985
Soft stoneware
H 55 cm
MAA Inv. No. 23472

The exhibit was purchased from the author in 2008 
to make complete the collection for the retrospective 
exhibition of contemporary art ceramics of the Museum of 

thApplied Art held within the frame of the 13  Ceramics 
Triennial 2009.

The tea-pot is part of A Summer Day cycle for which 
Mirjana Isaković used a vessel as basis in creating various 
sculpted forms.

Its visual, stylistic and aesthetic values make this 
object a valuable example of pop-art researches which 
Mirjana Isaković made by mid-1980s. The work was awarded 
by Grand Award of the 6th Triennial of Yugoslav ceramics in 
1986.

                                                                                Biljana Vukotić
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Илустрација за књигу Гуливер међу Лилипутанцима
Душан Петричић
Београд, 1987. година
оловка и еколин
35,8 x 51,5 cm
МПУ инв. бр. 23564

Илустрације за књигу Гуливер међу Лилипутан-
цима коју је приредио Дане Зајц, по роману Гуливерова 
путовања Џонатана Свифта, врхунска су остварења 
карикатуристе и илустратора Душана Петричића (рођен 
1946, Земун). Петричићеве илустрације су удахнуле нови 
ликовни живот чувеном Свифтовом делу, а његов 
допринос је видљив у хумору, сенчењу, специфично 
дефинисаним контурама и храброј употреби разних 
комплементарних боја. Ове особине су највише заступ-
љене на илустрацији, објављеној на страницама 8 и 9, где 
се Лилипутанци спремају да „муче“ Гуливера. 
Композиција рада, односи међу ликовима и њихове 
емоције (Гуливерова шака изражава његову немоћ, али и 
жељу да се помогне Лилипутанцима) у складно спојеним 
комплементарним бојама доносе нам Петричића на 
врхунцу креативног стваралаштва у области илустрације 
дечијих књига.

                                                    Слободан Јовановић

Литература:Душан Петричић, Гуливер међу Лилипутанцима, 
по делу Џонатана Свифта приредио Дане Зајц, Љубљана, 
Младинска књига, 1987,  стр. 8–9.

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Illustrations for the book Gulliver among the Lilliputians
Dušan Petričić
Belgrade, 1987
Pencil and ecolin
35.8 x 51.5 cm
MAA Inv. No. 23564

Illustrations for the book Gulliver among the Lilliputians, 
which Dane Zajc edited after Jonathan Swift's novel, represent 
masterpieces of the illustrator and caricaturist Dušan Petričić 
(1946, Zemun). Illustrations of Petričić imbued new visual life 
to the famous work of Swift's and his contribution is evident in 
the humour, shadowing, specifically defined outlines and in 
the daring use of different complementary colours. These 
characteristics are best noticeable in the illustration on the 
pages 8-9 portraying Lilliputians getting ready to “torture” 
Gulliver. The composition, relation between the characters 
and their emotions (Gulliver's fist expresses both his 
powerlessness and his wish to help the Lilliputians) through 
harmoniously combined complementary colours represent 
the pinnacle of Petričić's creativity in illustrating books for 
children.

                                                                        Slobodan Jovanović

 Literature: Dušan Petričić, Guliver među Liliputancima, po delu 
Džonatana Svifta priredio Dane Zajc, Ljubljana, Mladinska knjiga, 
1987, str. 8–9.
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ОТКУПНА НАГРАДА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
СА 40. МАЈСКЕ ИЗЛОЖБЕ

Модел Нада и шкољке / хаљина, комбинезон–панталоне,
кеп и украс за косу
Маја Тодоровић-Молтено, Лондон, 2008. година
МПУ инв. бр. 23483

Фотографије-разгледнице 
Дејвид Молтено (фотографија) и Маја Тодоровић-Молтено (запис), 
Лондон, 2008. година 
колор фотографија, фломастер 
40,5 x 30,4 cm 
МПУ инв. бр. 23484

Жири Музеја примењене уметности у Београду (Марија 
Бујић, Биљана Вукотић, Иванка Зорић, Слободан Јовановић и Бојана 
Поповић) једногласно је донео одлуку да откупну награду на 40. Мајској 
изложби додели модном дизајнеру Маји Тодоровић-Молтено за 
колекцију Разгледнице из Лондона, реализовану 2008. године. 

Маја Тодоровић-Молтено је на овој изложби по први пут 
представила моделе из своје некомерцијалне колекције Разгледнице из 
Лондона, на којој је почела да ради 2005. године. Колекција обухвата три 
преобликована одевна предмета, која су припадала баки, тетки и мајци 
уметнице, као и пратеће комаде одеће и детаље који могу да се носе у 
комбинацији са другима или самостално. Ауторка је од „прототипа“ 
створила нове и савремене моделе, Нада и шкољке, Горана и звезде и 
Весна у свом сненом облачку, који су у складу са њеним модним ставом и 
савременим модним токовима, али имају и снажан емотивни набој 
проистекао из „музеја успомена“ уметнице. Колекција је представљена 
и на фотографијама-разгледницама аутора Дејвида Молтена (David 
Molteno) са исписаним порукама личностима које су инспирисале 
моделе. Избор из ове колекције објављен је у уметничко-књижевном 
часопису Stimulus Respond (Лондон, 2008). 

За Одсек савремене примењене уметности откупљени су 
модел Нада и шкољке и две одговарајуће фотографије-разгледнице. 
Модел обухвата редизајнирану хаљину из 1975. године (штампана 
свила, свилени муслин, обојене шкољке, сваровски кристал), 
комбинезон-панталоне (свилени сатен са ликром), кеп (тил) и украс за 
косу (пластика, сомот, обојена шкољка). 

Маја Тодоровић-Молтено (1970) је дипломирала на 
београдском Факултету примењених уметности и дизајна, на Одсеку за 
костимографију 1997. године. Последипломске студије (1998–2000) 
завршила је у Лондону на Централном колеџу Св. Мартина за уметност 
и дизајн (Central Saint Martins College of Art and Design), на Одсеку за 
женску одећу. Живи и ради у Лондону. Од 1998. године члан је Секције 
за текстил и одевање УЛУПУДС-а. 

Осим других професионалних активности, Маја Тодоровић-
Молтено је током 2003. и 2004. године представила три колекције у 
лондонској робној кући Хародс (Harrods), под ауторским именом Маја 
М. 

Добитница је II награде на националном финалу за Смирнов 
модне награде (Smirnoff Fashion Awards, 1998), II награде британске 
модне куће „Макс и Спеснер“ (Max & Spencer) за колекцију „То морате 
да имате“ (Must have, 1999) и сада Откупне награде Музеја примењене 
уметност на 40. мајској изложби УЛУПУДС-а (2008), за колекцију 
Разгледнице из Лондона. 
                                                                                                       Бојана Поповић

THACQUISITION OF THE AWARDED EXHIBIT AT THE 40  MAY 
EXHIBITION

Model Nada and the Shells / dress, overall
Cape and headdress
Maja Todorović-Molteno, London, 2008
МAA Inv. No. 23483

Photographs- postcards
David Molteno (photograph) and Maja Todorović-Molteno (little personal 
message), London 2008
Colour photograph, felt pen
40.5 x 30.4 cm
MАА Inv. No. 23484 

The jury of the Museum of Applied Art in Belgrade (Marija Bujić, 
Biljana Vukotić, Ivanka Zorić, Slobodan Jovanović and Bojana Popović) 
unanimously voted that the fashion designer Maja Todorović-Molteno would 
be given the 40th May Exhibition award and her collection Postcards from 
London, realized in 2008, to be acquired for the Museum. 

For the first time at this exhibition Maja Todorović-Molteno 
represented models from her nonprofit collection Postcards from London, 
which she began creating in 2005. The collection consists of three re-designed 
garments, which belonged to the artist's grandmother, aunt and mother, as 
well as the accessories and parts of garments that can be worn either in 
combination with other elements or independently. The author used the 
“prototype” in fashioning her new and modern items, Nada and Shells, 
Gorana and Stars and Vesna in her Dreaming Little Cloud, which are in 
harmony both with her understanding of fashion and with contemporary 
fashion trends. They reflect, however, strong emotional tension pouring out 
of the artist's “museum of memories”. The collection was documented by 
photographs – postcards taken by r David Molteno with messages to persons 
who inspired the models. A choice of items from this collection was also 
published in the art and literature magazine Stimulus Respond (London 2008)

The Museum of Applied Art acquired for the Contemporary 
Applied Art Department the artist's model Nada and the Shells and the two 
matching photographs – postcards. The model is a re-designed dress from 
1978 (printed silk, silk muslin, coloured shells, Swarovsky crystals), overall 
(silk satin with Lycra), cape (tulle) and headdress (plastics, velvet, coloured 
shell).

Maja Todorović-Molteno (1970) graduated from the Belgrade 
Faculty of Applied Art and Design, Costume Department in 1977. She took 
her postgraduate studies (1998-2000) at the Central Saint Martins College of 
Art and Design, Department for Woman's Dress. The artist lives and works in 
London. She has been member of the Section for Textile and Clothing of 
ULUPUDS since 1988.

In addition to her usual professional activities in 2003 and 2004 
Maja Todorović-Molteno presented at the Harrods in London three 
collections under her brand name Maja M.

She won the second prize at the national festival for Smirnoff 
Fashion Awards (1998) and by Marks & Spencer for her collection Must have 
(1999) and she was awarded for her collection Postcards from London by the 

thMuseum of Applied Art in Belgrade at the 40  May Exhibition of ULUPUDS 
(2008).

                                                                                                          Bojana Popović
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ОТКУПНА НАГРАДА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТ-
НОСТИ СА 49. ОКТОБАРСКОГ САЛОНА

Давид Розенблов
из серије колор фотографија
Продавци цвећа, 2002.
Рели Аврахами
61,5 x 58 cm
МПУ инв. бр. 23563

Откупна награда Музеја примењене уметности 
за рад приказан на изложби Уметник грађанин – 
Уметница грађанка 49. октобарског салона додељена је 
Релији Аврахами (рођена 1960. у Бер Шеви, живи и ради у 
Тел Авиву, Израел), за дело Давид Розенблом, фотогра-
фију из серијe Продавци цвећа.

Жири МПУ, у саставу Бојана Поповић, Биљана 
Вукотић, Јелена Пераћ и Слободан Јовановић, оценио је 
да радови Релије Аврахами на најбољи начин представ-
љају естетске тежње савремене „уметности у контексту“. 
Израелска уметница је фотографисала малолетне 
имигранте из источноевропских земаља који, током 
ноћи, продају цвеће на улицама Тел Авива. Иако 
„невидљиви“, ови млади људи својим радом прехрањују 
породице које су дошле у Израел из још горих 
економских прилика. Концепција кустоса Бојане Пејић, 
уметничке директорке 49. октобарског салона, базирала 
се на представљању контекстуалне уметничке праксе. 
Начин обраде теме и квалитет „in situ“ урађених 
фотографија Релији Аврахами сврстава ове радове међу 
најзначајније примере тзв. уметности у контексту, тј. 
уметности која преиспитује моделе визуелне репрезента-
ције савремених друштвених односа.

                                                    Слободан Јовановић

THACQUISITION OF THE AWARDED EXHIBIT AT THE 49  
OCTOBER SALON

David Rosenblom
From the series of colour photographs
Flower Sellers, 2002
Reli Avrahami
61.5 x 58 cm
MAA Inv. No. 23563

The Museum of Applied Art in Belgrade awarded 
David Rosenblom, a photograph from the Flower Sellers series 

ththe work of Reli Avrahami, which was exhibited at the 49  
edition of the October Salon titled Artist Citizen. Reli 
Avrahami (1960, Beer Sheva) lives and works in Tel Aviv, 
Israel.

The jury, whose members were Bojana Popović, 
Biljana Vukotić, Jelena Perać and Slobodan Jovanović, 
assessed that works of Reli Avrahami were the best 
representatives of the aesthetic pursuits of contemporary 
“contextual art”. The Israeli artist photographed teen-age 
immigrants from East European countries at night while 
selling flowers in the streets of Tel Aviv. Although “invisible” 
these young people support their families who came to Israel 
leaving behind them even worse economic conditions. Bojana 

thPejić, curator and art director of the 49  October Salon based 
her concept of the exhibition upon representing contextual art 
practices. Thematic expression and high quality of “in situ” 
photographs of Reli Avrahami rank them among the most 
significant examples of the so-called contextual art, i.e. art 
which reassesses models of visual representation of 
contemporary social relations.

                                                                        Slobodan Jovanović 
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