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Г
е не ра ци ја срп ских сли ка ра са по чет ка XX 

ве ка, кр че ћи се би пут из ме ђу при ста ли ца 

„ста рин ског“ и „мо дер ног“ и бо ре ћи се за 

рав но прав ност са дру гим већ при зна тим умет-

но сти ма као што су би ли по зо ри ште и му зи ка, 

из не дри ла је пле ја ду да ро ви тих и осо бе них лич-

но сти, ко је су у бор би за осло бо ђе ње ства ра-

ли са вре ме но на ци о нал но сли кар ство. На зив 

„рат ни сли кар“, ко ји је у ши ро кој упо тре би још 

од вре ме на ка да је на стао, од но си се на по-

себ ну гру пу умет ни ка, све до ка и хро ни ча ра 

рат них су ко ба 1912–1918, ко ји су тра го ве о том 

хе рој ском вре ме ну оста ви ли у број ним за пи си-

ма, бе ле шка ма, днев ни ци ма, фо то гра фи ја ма, 

али пр вен стве но у сво јим ли ков ним де ли ма. 

Је дан из тог „стро ја“ вој ни ка са па ле том, ко ји 

је рат ну епо пе ју про шао од вој нич ке осма-

трач ни це на Са хат-ку ли у бе о град ском Гор-

њем гра ду, пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је, по-

том Кр фа и на Со лун ском фро ну, опо ра вља ју-

ћи се пред крај ра та у Ту ни су и Ал жи ру, био је 

и сли кар Ми о драг Пе тро вић (1888–1950).

Ро ђен у Ду бра ви ци код По жа рев ца, Ми о-

драг Пе тро вић је де тињ ство про вео по ред 

оца Вла ди ми ра, ко ји је био ца рин ски слу жбе-

ник. Тих пр вих го ди на жи вео је окру жен ма-

лим, иди лич ним ца ри нар ским ку ћа ма, гра ђе-

ним у ду ху на род ног не и мар ства. Не где ду бо-

ко у све сти де ча ка оста ли су док са ти, ру стич-

не бе ле фа са де и јар ко цр ве не ће ра ми де ста-

рих срп ских ку ћа под кро шња ма буј ног ра-

сти ња и зе ле ни ла. Чи ни се да су упра во жи во-

пи сне бо је и ми ри си тих ку ћа пре суд но ути-

ца ли на де ча ка да их чи ста ср ца за во ли и да 

им се по том, као оформ љен, зрео сли кар, за у-

век вра ти. 

Пре ла зак по ро ди це у Бе о град и упис у Пр-

ву му шку гим на зи ју био је ва жан тре ну так у 

жи во ту Ми о дра га Пе тро ви ћа. Од пред ме та у 

шко ли нај ве ћу скло ност је по ка зи вао пре ма 

цр та њу, те ни је слу чај но што је ње гов пр ви 

учи тељ, зна ме ни ти срп ски сли кар Ђор ђе Кр-

стић, у де ча ку пре по знао та ле нат и све срд но 

га по др жао. Ко ли ко је по што вао свог учи те-

ља, нај бо ље го во ри по да так ко ји на ла зи мо у 

Пе тро ви ће вој би о гра фи ји да је на Кр сти ће вој 

са хра ни 1907. упра во Пе тро вић, та да већ по-

ла зник Умет нич ке шко ле у Бе о гра ду, но сио 

Одан природи и традицији

Кад би се још једном родио и када би зависило од 

мене шта ћу да постанем, изабрао би палету, 

јер сам кроз њу проживео своје најлепше часове 

стварајући слободу и уживање, себи и другима.

Миодраг Петровић, 1940.
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учи те ље ву па ле ту. Ни дру ги Пе тро ви ће ви учи-

те љи цр та ња и сли ка ња, по пут Ри сте Ву ка но-

ви ћа и Мар ка Му ра та, ни су за ње га ште де ли 

ре чи хва ле, пред ви ђа ју ћи му успе шну ка ри је-

ру сли ка ра пор тре та и ак то ва. Пе тро вић је, 

ме ђу тим, у то вре ме ка ко из лич них та ко и из 

прак тич них раз ло га ви ше био за у зет укра ша-

ва њем ен те ри је ра бе о град ских зда ња и сли-

ка њем по зо ри шних ку ли са и па ноа, уче ћи и 

по ма жу ћи та ко свом про фе со ру Дра гу ти ну 

Ин ки о стри ју у зах тев ним и оп се жним по сло-

ви ма де ко ра ци ја. Из тог пе ри о да да ти ра ју и 

пр ви по зна ти Пе тро ви ће ви ра до ви, от кри ва-

ју ћи умет ни ков ин те рес не са мо за де ко ра ци-

ју већ и за људ ску фи гу ру и пре део. Од ла зак у 

Мин хен и упис на Ака де ми ју ли ков них умет-

но сти 1911. био је оче ки ва на уз ла зна сте пе-

ни ца у ње го вом раз во ју и мо же мо са мо да на-

га ђа мо ка ко би се не сме та но од ви ја ло да ље 

Пе тро ви ће во сли кар ско обра зо ва ње да ни је 

би ло пре ки да због Пр вог и Дру гог бал кан ског 

ра та, а по себ но због Пр вог свет ског ра та, ко ји 

је за мно ге сли ка ре ње го ве ге не ра ци је пред-

ста вљао суд бо но сну пре крет ни цу. 

По за вр шет ку сту ди ја сли кар ства на мин-

хен ској Ака де ми ји, пред сам по че так Пр вог 

свет ског ра та, Ми о драг Пе тро вић се вра тио у 

Ср би ју. Штаб Вр хов не ко ман де срп ске вој ске 

упу тио је Пе тро ви ћа као рат ног сли ка ра у Пр-

ву ар ми ју, VI II пе ша диј ски пук, а ње го ва ду-

жност и зва ње су у по чет ку би ли ве за ни за 

Штаб од бра не Бе о гра да. Из тог вре ме на да ти-

ра ју пр ве рат не ски це и цр те жи, а њи хов број 

ће се знат но уве ћа ва ти ка ко се бу ду од ви ја ла 

рат на деј ства и ка ко се Пе тро вић бу де по вла-

чио са вој ском пре ко Ал ба ни је и све до Дра-

ча, а по том и на Кр фу. Ве ли ка је ште та што до 

да нас ни су до вољ но по зна ти и ис тра же ни 

ње го ви крф ски пеј за жи, јер би они мо жда до-

не кле про ме ни ли сли ку о Пе тро ви ћу као ко-

ло ри сти, али је, с дру ге стра не, срећ на окол-

ност што су ње го ви рат ни днев ни ци са ски ца-

ма, цр те жи ма и бе ле шка ма са чу ва ни, јер су 

они да нас пра ва по твр да Пе тро ви ће вог цр-

тач ког уме ћа и пор трет ског да ра. За раз ли ку 

од ве ћи не рат них сли ка ра ко ји су у нај те жим 

тре ну ци ма, као кон траст ужа си ма ра та, сли ка-

ли сун цем оба сја но не бо и мо ре, Пе тро вић се 

за др жао на пор тре ти ма и ком по зи ци ја ма сли-

ка ним у ду ху мин хен ске шко ле, чак и у вре ме 

ка да је као ре кон ва ле сцент бо ра вио у Ту ни су 

и Ал жи ру. Упра во ће у Афри ци Пе тро вић по-

ка за ти у пра вом све тлу сво је не са мо сли кар-

ске (тач ни је пор трет ске) већ и сце но граф ске 

и глу мач ке спо соб но сти. У Ал жи ру ће ус пе ти 

да са фран цу ским Цр ве ним кр стом при ре ди и 

сво је пр ве две са мо стал не из ло жбе у ко рист 

срп ских ра ње ни ка. На та мо шњој É co le des Be a-

ux Arts ће се, ме ђу тим, при бли жи ти фран цу-

ском сли кар ству, што ће га по за вр шет ку ра та 
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1.

Шума, око 1910.
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2.

Мотив са старом кућом у Алжиру, око 1917.
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3.

Мотив из Алжира, око 1917.

од ве сти у Па риз на на ста вак сли кар ских сту-

ди ја. Ипак, би ло је пи та ње вре ме на ка да ће 

Пе тро вић на пу сти ти Па риз и вра ти ти се у Бе-

о град.

По до ла ску у Бе о град Пе тро вић се ак тив но 

укљу чу је у дру штве ни и умет нич ки жи вот пре-

сто ни це но во о сно ва не др жа ве Ср ба, Хр ва та и 

Сло ве на ца. При дру жу је се Дру штву срп ских 

умет ни ка „Ла да“, чи ји су чла но ви ина че би ли 

при ста ли це ује ди ње ња Ју жних Сло ве на, док 

исто вре ме но по чи ње и са на став нич ким ра-

дом у Ви шој пе да го шкој шко ли. Не за бо ра вља 

ни сво је са бор це сли ка ре, те се при хва та ду-

жно сти пред сед ни ка Удру же ња рат них сли ка-

ра и ва ја ра. Уз све то он у по рат ним го ди на ма 

ак тив но уче ству је на мно гим до ма ћим и ме ђу-

на род ним из ло жба ма ју го сло вен ских умет ни-

ка. Ако су рат не го ди не и бо ра вак у Па ри зу 

озна чи ли за вр ше так јед ног пе ри о да у Пе тро-

ви ће вом сли кар ству, он да по сле рат ни пе ри-

од озна ча ва ло гич ки на ста вак да љег умет ни-

ко вог ства ра ла штва и као та кав пред ста вља 

за о кру же ну, оформ ље ну ли ков ну це ли ну. При-

су ство ње го вих ра до ва на број ним из ло жба-

ма ни је про шло не при ме ће но код он да шње 

ли ков не кри ти ке. Та ко је, по во дом ње го ве са-

мо стал не из ло жбе одр жа не 1926. го ди не у Бе-

о гра ду, Ми лан Ка ша нин при ме тио да су Пе-

тро ви ће ви мо ти ви јед но став ни и то пли, а да 

је об лик гра ђен по те зи ма ко ји има ју раз ли чи-
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4.
Српски војници у Солуну, 
1917.
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те тон ске вред но сти. Као за мер ку му ста вља 

цр теж ко ји ни је увек ко рек тан, а ко ло рит по-

не кад не скла дан и ба на лан. Ипак, у це ли ни 

Ка ша нин ис ти че да „… ка рак те ри стич не цр те 

гла ве и из ве стан шти мунг у пеј за жи ма, то су 

нај леп ше од ли ке сти ла г. Пе тро ви ћа, ко је су 

ус пе ле“. Ка ша нин ће ис пра ти ти и Пе тро ви ће-

ву сле де ћу са мо стал ну из ло жбу, 1927. го ди не. 

Од пеј за жа, ко јих је нај ви ше из ло же но, око 

три де сет, Ка ша нин из два ја не ко ли ко ко ји су 

то пли и креп ки у то ну, док у дру ги план ста-

вља Пе тро ви ће ве па ри ске мо ти ве, си ро ве и 

пре на гла ше но де ко ра тив не, ра ђе не по свој 

при ли ци по се ћа њу. Има ју ћи у ви ду да је реч 

о рат ном сли ка ру, за ни мљи ву оце ну Ка ша нин 

да је и о не ко ли ко де ла са рат ном те мом („Ње-

го ви по ку ша ји илу стро ва ња пре ла за пре ко Ал-

ба ни је ни су ус пе ли још и за то што су де ло не-

раз ви је ног и нео пле ме ње ног уку са“), али за то 

с пра вом ис ти че да је Пе тро вић да ле ко бо љи 

ка да сли ка гла ве и би сте. Ка ша нин на по слет-

ку о Пе тро ви ћу ка же да му упра во пор тре ти и 

пеј за жи обез бе ђу ју углед но ме сто ме ђу сли-

ка ри ма ње го ве ге не ра ци је, оце њу ју ћи га, на 

осно ву нај ве ћег бро ја из ло же них ра до ва, као 

„убе ђе ног и до след ног им пре си о ни сту“. 

Пе тро ви ће ви пеј за жи и мо ти ви Шу ма ди је и 

Бе о гра да за ин те ре со ва ли су и То до ра Ма ној-

ло ви ћа, ко ји по себ но ис ти че ква ли тет сли ка 

са мо ти ви ма ман сти ра Ра ва ни це, ре ке Ма на-

5.

Алегоријска композиција – сећање на Крф, 1917–1918.
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си је и Је вреј ске ма ха ле, где „умет ник про го ва-

ра, очи глед но, фи ни јим, ни јан си ра ни јим је зи-

ком но до са да“. На су прот ње му, Раст ко Пе тро-

вић не ко мен та ри ше по себ но Ми о дра га Пе-

тро ви ћа, већ у све га не ко ли ко ре чи из два ја 

јед но или два де ла, а у ве зи са оста лим пеј за-

жи ма ка же да су „кон тра сти ко ло ри стич ки љу-

ти и од ви ше ефект ни“. Ви ше про сто ра Пе тро-

вић ће, ме ђу тим, до би ти од Пре дра га Ка ра ли-

ћа, ко ји ће, по ред ква ли те та сли ка них пеј за жа 

Бе о гра да и око ли не и Шу ма ди је, чи та о ци ма 

пре не ти и по је ди не анег до те из сли ка ре вог 

ра да на те ре ну, на ро чи то ка да је са не при сту-

пач них брд ско-пла нин ских ме ста сли као пре-

де ле, ула зио до по ја са у хла ду пла нин ску ре-

ку, ри зи ко вао да се су срет не са ди вљим жи-

во ти ња ма, но ћи вао у па стир ским то ро ви ма. 

За то Ка ра лић ис ти че да су ње го ве сли ке шу-

ма диј ских про пла на ка, Бра ни чев ског окру га, 

Ви лин ске кли су ре, ста рог гра да Ра ма, Ђер дап-

ске кли су ре, са оба ла ре ка Ју жне и Ве ли ке Мо-

ра ве, Ле пе ни це, Пе ка, Је се ни це итд., „… у исти 

мах и вр ло вер не и вр ло све же“. Исти аутор 

не про пу шта да у јед ном дру гом на пи су по-

хва ли и ре зул та те ра до ва ђа ка Ви ше пе да го-

шке шко ле из 1929/30, шко ле ко ју ор га ни зу је 

и са успе хом во ди упра во Ми о драг Пе тро вић. 

То ком три де се тих го ди на про шлог ве ка Ми-

о драг Пе тро вић је био за па жен на из ло жба ма 

„Ла де“, као и на про лећ ним и је се њим из ло-

6.

Из париског кафеа (дама у фотељи), 1918–1919.
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7.

Шпањолка, 1918–1919.
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8.

Глава младе жене са велом, 1918–1920.
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жба ма Удру же ња ли ков них умет ни ка и из ло-

жба ма Удру же ња рат них сли ка ра и ва ја ра у 

Бе о гра ду. Кри ти ка и јав ност ни су има ле раз-

ло га ни да мно го хва ле, ни ти да ку де ње го во 

сли кар ство, јер је био је дан од оних сли ка ра 

сво је ге не ра ци је ко ји се у ли ков ном сми лу ма-

ло ме њао, док је у не ким де ло ви ма остао го-

то во исти. Ге не ра ци ја мла ђих сли ка ра шко ло-

ва них у Па ри зу, код ко јих је бо ја има ла ап со-

лут ни при мат (по пут гру пе „Два на е сто ри ца“), 

до би ја ла је оче ки ва но ви ше про сто ра у јав но-

сти, на из ло жба ма као и у ве ћем бро ју он да-

шњих гла си ла. Ипак, текст Зво ни ми ра Ку лун-

џи ћа у Бе о град ским оп штин ским но ви на ма 

1940. го ди не био је, ре кло би се, пра ва ма ла 

мо но гра фи ја о Пе тро ви ће вом жи во ту и ра ду. 

Ку лун џи ћев текст је до шао у пра во вре ме, јер 

не са мо што је Пе тро вић био ду го го ди шњи 

пред сед ник Дру штва срп ских умет ни ка „Ла да“, 

ор га ни за тор ње них из ло жби и агил ни члан 

Удру же ња бе о град ских ли ков них умет ни ка, 

оми ље ни на став ник Ви ше пе да го шке шко ле и 

ра до ви ђен го спо дин у све тлом оде лу, увек у 

кру гу по ро ди це, већ и због то га што је био за-

шао у до ба ка да је тре ба ло да, са ско ро три 

де це ни је ак тив ног сли кар ског ра да, са гле да и 

ре зи ми ра пре ђе ни пут.

По ред ис црп не би о гра фи је, Ку лун џић у 

свом апо ло гет ском при ка зу апо стро фи ра Пе-

тро ви ћа као сли ка ра иди лич них пеј за жа Шу-

9.

Женски полуакт, око 1920.

10.

Женски полуакт, око 1920.
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ма ди је. На ње го вим плат ни ма Шу ма ди ја до би-

ја ону сло вен ску ши ри ну, бла гост, ле по ту ка-

кву су ве ко ви ма но си ли у све сти на род ни 

при по ве да чи и пе сни ци, а шу ма диј ска се ла 

иди лич ну пи то мост ка кву је сли кар за во лео 

још у де тињ ству. Чи та о ци ма Ку лун џић скре ће 

па жњу на ква ли тет Пе тро ви ће вих пор трет-

ских сту ди ја и ак то ва, не про пу шта ју ћи при-

ли ку да про ко мен та ри ше ње го ву па ле ту и сли-

кар ски трет ман: „Ми о дра гу Пе тро ви ћу је ус-

пе ло да за др жи нај по зи тив ни је еле мен те ре а-

ли стич ког на чи на сли ка ња ко је је на у чио у 

ака де ми ји, у пр вом ре ду пре ци зног цр те жа – 

и да то спо ји са мо дер ни стич ким схва та њи ма 

ко ја бо ју и све тлост сма тра ју за при мар не 

еле мен те сли кар ства, те же ћи за што ве ћим и 

што пре фи ње ни јим бо гат ством ко ло ри та.“ На-

по слет ку пре но си и део раз го во ра ко ји је у 

ате љеу во дио са Пе тро ви ћем, што да нас пред-

ста вља дра го це ну, из вор ну бе ле шку о умет-

ни ко вим по гле ди ма и ста во ви ма.

По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та Пе тро ви-

ће ва де ла би ла су спо ра дич но из ла га на, ма-

хом у скло пу из ло жби удру жењâ чи ји је био 

ре дов ни члан. Пр ву ре тро спек тив ну из ло жбу 

де ла Ми о дра га Пе тро ви ћа, ско ро две и по де-

це ни је по сле Ку лун џи ће вог на пи са у бе о град-

ској штам пи и три на ест го ди на по умет ни ко-

12.

Манастир Студеница, 1922–1925.
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13.

Манстир Свети Јован Канео на Охриду, 1922–1925.

14.

Из Старе Србије, 1922–1925.
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15.

Манастир Жича, око 1925.

16.

Овчарко-кабларски манастир, око 1925.
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вој смр ти, при ре дио је Ста ни слав Жив ко вић у 

Га ле ри ји Кул тур ног цен тра Бе о гра да. У из бо ру 

од три де сет ра до ва, пре те жно пор тре та у вла-

сни штву умет ни ко ве по ро ди це, Жив ко вић је 

пред ста вио све пе ри о де Пе тро ви ће вог сли-

кар ства: ра ни – шко ло ва ње и сту ди је на Ака-

де ми ји у Мин хе ну, по том рат не го ди не и по-

рат ни бо ра вак у Фран цу ској, те зре ли – по-

сле рат ни пе ри од. Ко ли ко се у по чет ку до ка-

зао као бес пре кор ни пор тре ти ста, не у мо љи-

ви ана ли ти чар људ ских ка рак те ра и фи зи о но-

ми ја, то ли ко се у де це ни ја ма по сле Пр вог 

свет ског ра та пот пу но уда љио од фи гу ре и 

окре нуо сли ка њу љуп ких и пи то мих пеј за жа 

(из у зе так је се ри ја од ви ше де се ти на ауто пор-

тре та што их је ра дио у ра спо ну од де сет го-

ди на). Не сум њи во да је ти ме удо во ља вао уку-

су та да шње кли јен те ле, ко ја је, бе же ћи од све 

про гре сив ни је ур ба ни за ци је, на ла зи ла уто чи-

ште и мир у ње го вим иди лич ним шу ма диј-

ским па сто ра ла ма, где се бу ди ла но стал ги ја за 

де тињ ством и пра ро ди тељ ским ко ре ни ма. 

Жив ко вић је до бро при ме тио да је Пе тро вић 

су штин ски остао ве ран кла си ци, али да је по-

ка зао ин те рес и за са вре ме не тен ден ци је у 

сли кар ству. („То се пре све га од но си на сло-

бо ду по те за... као и на при хва та ње ко ло ри та и 

све тло сти као при мар них еле ме на та сли ке.“) 

Уоп ште, овом из ло жбом Пе тро ви ћу су при-

зна те за слу ге ко је је не сум њи во имао као је-

дан од уте ме љи ва ча са вре ме ног сли кар ства 

код Ср ба на по чет ку XX ве ка, чи ме је ста вљен 

17.

Стара воденица у Шумадији, 1925–1930.
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та мо где и при па да – на глав ни ко ло сек ко ји 

су пред во ди ли На де жда Пе тро вић, Ми лан 

Ми ло ва но вић, Ко ста Ми ли че вић, Ма ли ша Гли-

шић, Ми лош Го лу бо вић и др., са на по ме ном 

да по је ди ни де ло ви Пе тро ви ће вог ства ра ла-

штва тек тре ба да бу ду ис тра же ни. То ће усле-

ди ти на кон не што ви ше од две де це ни је, ка да 

је Вој ни му зеј у Бе о гра ду ор га ни зо вао ве ли ку 

из ло жбу ра до ва Ми о дра га Пе тро ви ћа из рат-

ног пе ри о да. Де таљ но и са оби љем ар хив ске 

и до ку мен тар не гра ђе, аутор из ло жбе и ка та-

ло га На да Шу и ца у пот пу но сти je осве тли ла 

овај би тан пе ри од сли ка ре вог жи во та и ра да. 

Од та да и на да ље, де ла Ми о дра га Пе тро ви-

ћа би ла су у јав но сти за сту пље на пре те жно у 

скло пу те мат ских из ло жби срп ског им пре си-

о ни зма и бе о град ске сли кар ске шко ле, или 

на из ло жба ма рат них сли ка ра 1912–1918, чла-

но ва „Ла де“ и УЛУС-а. Про пу ште на је при ли ка 

да се по во дом сто го ди шњи це сли ка ре вог ро-

ђе ња це ло ви то пред ста ви ње гов опус. Ипак, 

да ља ис тра жи ва ња у ве зи са ма ње по зна тим и 

оним до са да не по зна тим де ли ма овог „стр-

пљи вог ре а ли сте“, „пе сни ка Шу ма ди је“ и „срп-

ског Ко ле сни ко ва“ по твр ди ће чи ње ни цу да је 

Ми о драг Пе тро вић био сли кар ко ји је сво ја 

де ла ства рао искре но и с љу ба вљу и чо век ко-

ји је до кра ја остао до сле дан се би, одан при-

ро ди и тра ди ци ји на ро да из ко јег је по ни као.

Петар Петровић

18.

Голубачки град, око 1928–1930.
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19.

Продавац књига у Паризу, 1930.

20.

Предео са речицом, око 1930.
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21.

Виноградарска кућа у Тополи, око 1930.

22.

Позоришни трг (Трг Републике), око 1930.
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23.

Манастир Љубостиња, 1931.

24.

Борови на Златибору, 1930–1932.
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26.

Мотив са реке Лепенице, 1933–1934.

28.

Засеок са црквом, око 1935.
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29.

Чубурски поток, око 1935.
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30.

Аутопортрет, око 1935.



26

32.

Мотив из Шумадије, око 1935.

33.

Пастир са стадом оваца у хладу, око 1935.
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34.

Сеоска кућа у планини, после 1935.

35.

Стара воденица у шуми, после 1935.
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36.

Сеоска кућа у Шумадији, после 1935.
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Миодраг ПЕТРОВИЋ (Дубравица код Пожаре-

вца, 12. IX 1888 – Београд, 10. II 1950)

Пр ве по у ке из цр та ња и сли ка ња до био је 

од Ђор ђа Кр сти ћа у Пр вој бе о град ској гим на-

зи ји. Сли кар ско шко ло ва ње  за по чи ње 1906. у 

Умет нич ко-за нат ској шко ли Ри сте Ву ка но ви ћа, 

где су му на став ни ци би ли Мар ко Му рат, Ђор-

ђе Јо ва но вић и Дра гу тин Ин ки о стри-Ме де-

њак. При кљу чу је се Ин ки о стри је вој гру пи као 

са рад ник у де ко ри са њу На род ног по зо ри шта, 

Ко лар че ве за ду жби не, Ми ни стар ства про све те, 

ку ће Јо ва на Цви ји ћа и др. У пе ри о ду 1911–1912.  

по ха ђа Ака де ми ју ли ков них умет но сти у Мин-

хе ну (у кла си проф. Кар ла Ма ра), али пре ки да 

сту ди је због уче шћа у бал кан ским ра то ви ма – 

био је бо рац и сли кар Пр ве ар ми је. Сту ди је 

за вр ша ва 1914. не по сред но пред по че так Пр-

вог свет ског ра та. По сле по вла че ња пре ко 

Ал ба ни је уче ству је у бор ба ма на Со лун ском 

фрон ту у скло пу VI II пе ша диј ског пу ка Ду нав-

ске ди ви зи је. Због ма ла ри је пре ба чен је у Со-

лун у бол ни цу, а по том у Си ди Аб да лах у Ту ни-

су. Ту сли ка пор тре те фран цу ских ле ка ра, бол-

ни чар ки, бо ле сни ка, до мо ро да ца, као и  ико-

но стас за цр кву при бол ни ци и де ко ра ци ју за-

ве се за вој нич ко по зо ри ште. Кра јем 1917. пре-

ла зи у ло гор за ре кон ва ле сцен те у ме сту Ла-

зу аз крај Би зер те, где у дру штву дру гих рат них 

сли ка ра ра ди пор тре те и ку ли се за вој нич ко 

по зо ри ште. У Ла зу а зу је при ре дио и две са мо-

стал не из ло жбе у ко рист фран цу ског Цр ве ног 

кр ста и ура дио ико не на срп ском вој нич ком 

гро бљу у Би зер ти, чи ји се де ло ви да нас на ла-

зе у цр кви Ру жи ци на Ка ле мег да ну. У Ал жи ру 

по ха ђа É co le des Be a ux Arts, да би кра јем 1918. 

пре шао у Па риз, где је учио сли кар ство у ате-

љеу Л. Си мо на и из ла гао у па ри ском Са ло ну. У 

Бе о град се вра тио 1920. и за по слио се као на-

став ник цр та ња у ре ал ци, а по том на Ви шој 

пе да го шкој шко ли. 

Био је члан Дру штва срп ских умет ни ка 

„Ла да“ (1921) и њен пред сед ник од 1933. до 

1941. го ди не, пред сед ник Удру же ња ли ков них 

умет ни ка 1939–1940. и осни вач и пред сед ник 

Удру же ња сли ка ра и ва ја ра рат ни ка 1912–1918. 

При ре дио је са мо стал не из ло жбе у Ал жи ру 

Са изложбе радова ученика Уметничко-занатске школе 
у Београду, око 1910; с лева М. Росић, Ж. Настасијевић, 
М. Петровић, К. Милићевић и Н. Бешевић

Миодраг Петровић, Аутопортрет, вл. Народнi музеј 
у Београду
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На род ни му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 2014/2015, 

стр. 80–81.

1917, а по том у Бе о гра ду и Сом бо ру, док је ко-

лек тив но из ла гао са ју го сло вен ским умет ни-

ци ма у Па ри зу, Ал жи ру, Лон до ну, Бри се лу и 

Ли је жу. Имао је зна чај ну уло гу у ор га ни зо ва-

њу број них из ло жби срп ских и ју го сло вен-

ских умет ни ка у зе мљи и ино стран ству. Сли-

као је пор тре те, ак то ве, пеј за же, мр тве при ро-

де, ра дио де ко ра ци је по зо ри шних ен те ри је ра 

и ку ли са, као и не ко ли ко ико но ста са и исто-

риј ских ком по зи ци ја ве ли ког фор ма та са рат-

ном те ма ти ком. Де ла му се на ла зе у На род ном 

му зе ју у Бе о гра ду, Вој ном му зе ју у Бе о гра ду, 

Му зе ју гра да Бе о гра да, На род ном му зе ју у 

Кра гу јев цу, На род ном му зе ју у По жа рев цу, као 

и број ним при ват ним ко лек ци ја ма у зе мљи и 

ино стран ству.
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Списак изложених дела

1.

Шума, око 1910.

Уље на платну каширано на картон, 

54×38 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милутин Поповић

2.

Мотив са старом кућом у Алжиру, 

око 1917.

Уље на картону, 34×24 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

3.

Мотив из Алжира, око 1917.

Уље на картону, 24,5×34,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Драган Грујић, Београд

4.

Српски војници у Солуну, 1917.

Акварел на папиру, 20,5×22,5 cm

Сигн. и дат. доле десно: М. Петровић/ 

917 Солун

Вл. Милутин Поповић

5.

Алегоријска композиција 

– сећање на Крф, 1917–1918.

Уље на платну, 53×79 cm

Сигн. доле лево: M. Petrovitch

Вл. Милутин Поповић

6.

Из париског кафеа (дама у фотељи), 

1918–1919.

Уље на платну, 52,5×72 cm

Сигн. горе десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

7.

Шпањолка, 1918–1919.

Уље на платну, 46,5×31 cm

Сигн. ниже десно ка средини: М. 

Петровић

Вл. Милутин Поповић

8.

Глава младе жене са велом, 1918–1920. 

Уље на платну, 51×39 cm

Сигн. горе десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

9.

Женски седећи полуакт, око 1920.

Уље на платну, 41×43 cm

Несигн.

Вл. Милан Љумовић

10.

Женски полуакт, око 1920.

Уље на платну, 64,5×46,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

 

11.

Женски полуакт, око 1920.

Уље на платну, 69×53 cm

Сигн. горе десно: М. Петровић

Вл. Илија Ђорђевић

12.

Манастир Студеница, 1922–1925.

Уље на картону, 31×49,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Александар Кузмановић

13.

Манстир Свети Јован Канео на 

Охриду, 1922–1925.

Акварел и темпера на картону, 

30,5×41 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Александар Кузмановић

14.

Из Старе Србије, 1922–1925.

Уље на картону, 21×35 cm

Сигн. доле лево: Petroviс

Вл. Миленко Мачкић

15.

Манастир Жича, око 1925.

Уље на платну, 40×60 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

16.

Овчарско-кабларски манастир, 

око 1925.

Уље на картону, 30,5×49,5 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

17.

Стара воденица у Шумадији, 

1925–1930.

Уље на платну, 47×57 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

18.

Голубачки град, око 1928–1930.

Уље на картону, 24×33 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Александар Кузмановић

19.

Продавац књига у Паризу, 1930.

Уље на платну, 52×72 cm

Сигн. горе десно: М. Petrovitsh

Вл. Ђуро Поповић

20.

Предео са речицом, око 1930.

Уље на платну, 43×58,5

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Ђуро Поповић 

21.

Виноградарска кућа у Тополи, 

око 1930.

уље на платну, 41×62 cm

сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Владимир Поповић

22.

Позоришни трг (Трг Републике), 

око 1930.

Уље на платну, 46×65 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Љубомир Јанићевић

23.

Манастир Љубостиња, 1931.

Уље на картону, 31×50 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

24.

Борови на Златибору, 1930–1932.

Уље на платну, 40×50 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић
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25.

Стари конак у Шумадији, 1930–1932.

Уље на платну, 45×63 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

26.

Мотив са реке Лепенице, 1933–1934.

Уље на платну, 50×57 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

27.

Са Лепенице, 1933–1934.

Уље на платну, 44×56,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

28.

Засеок са црквом, око 1935.

Уље на платну, 49,5×70,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

29.

Чубурски поток, око 1935.

Уље на платну, 29,5×41 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

30.

Аутопортрет, око 1935.

Акварел на папиру, 46×35,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милутин Поповић

31.

Река у Шумадији, око 1935.

Уље на платну, 45,5×60,5 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

32.

Мотив из Шумадије, око 1935.

Уље на платну, 50×70 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

33.

Пастир са стадом оваца у хладу, 

око 1935.

Уље на платну, 50,5×91,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

34.

Сеоска кућа у планини, после 1935.

Уље на платну, 42×60 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

35.

Стара воденица у шуми, после 1935.

Уље на платну, 43×58,5 cm

Сигн. доле десно: М. Петровић

Вл. Милош Петковић

36.

Сеоска кућа у Шумадији, после 1935.

Уље на платну, 37×59,5 cm

Сигн. доле лево: М. Петровић

Вл. Милош Петковић


