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Беч и Мин хен су за ве ћи ну ју жно сло вен ских умет ни ка 19. и 
по чет ка 20. ве ка би ле две не при ко сно ве не европ ске кул тур не 
ме тро по ле. По гре шно и не пра вед но би би ло, ме ђу тим, сма-
тра ти да су све њих об ли ко ва ле ис кљу чи во шко ле и ака де ми је 
ли ков них умет но сти Бе ча и Мин хе на. Ути цај на у пе да го шком, 
умет нич ком и на ро чи то у све сло вен ском де ло ва њу ве ли ког 
бро ја умет ни ка по чет ком 20. ве ка, би ла је и Ака де ми ја ли ков-
них умет но сти у Пра гу (Aka de mie výtvarných umění v Pra ze). 

По зна то је да су че шки и ју жно сло вен ски, а на ро чи то срп-
ски умет ни ци би ли, и до да нас оста ли, бли ско по ве за ни. Збли-
же ни за јед нич ким сло вен ским по ре клом, они су на сту ди ја ма 
пра шке ли ков не ака де ми је, осно ва не да ле ке 1799, про на шли 
дру га чи ја схва та ња и вред но сти од оних ко ји су ско ро сто ле ћи-
ма до ми ни ра ле у гер ман ским кул тур ним и умет нич ким ме-
тро по ла ма. У аури Злат ног гра да, где уни вер зи тет по сто ји још 
од че тр на е стог ве ка и  где се са сва ког од де вет бр да ви ди ско ро 
свих пет сто ти на тор ње ва, раз ви јао се код срп ских сли ка ра је-
дан по се бан сен зи би ли тет, искрен, не по сре дан и пун на ци о-
нал ног оду ше вље ња. Пра ви иза зов за њих био је по сти ћи 
успех на пре сти жним за пад но е вроп ским ли ков ним ака де ми-
ја ма, али осе ћај сло вен ске со ли дар но сти по не кад је био ја чи и 
ис кре ни ји од би ло ко је  при ма мљи ве на гра де, за ко ју су се сва-
ке го ди не над ме та ле сто ти не мла дих сли ка ра из чи та ве двој не 
мо нар хи је. На пра шкој ака де ми ји сти ца ло се и зна ње ко је ће 
би ти ви ше не го до бра осно ва на пу ту ка цен тру свих цен та ра 
умет но сти – Па ри зу.

У упи сним књи га ма Ака де ми је ли ков них умет но сти у Пра-
гу на ла зе се број на име на срп ских уче ни ка ко ји су, за хва љу ју-
ћи то плом при је му и од лич ном на став ном пла ну, по ста ви ли 
чвр сте те ме ље свог умет нич ког раз во ја. Пре свих умет ни ка ко-
ји су по хо ди ли Праг и ње го ву ли ков ну Ака де ми ју је Ко ста Ми-
ли че вић. Под стак нут са ве ти ма свог пр вог бе о град ског учи те ља 
сли кар ства Ки ри ла Ку тли ка, Ми ли че вић од ла зи у Праг са мно-
го ен ту зи ја зма и же ље да из у чи исто риј ско сли кар ство. То ком 
шестомесечних сту ди ја код углед них про фе со ра Вац ла ва Бро-
жи ка (1851–1901) и Вој те ха Хи на и са (1854–1925) сти че  зна ње 
и си гур ност ко ји су му нео п ход ни. Осе ћа да му је Мин хен ве ћи 
иза зов.

Чи ње ни ца да све ве ћи број срп ских сли ка ра од сре ди не пр-
ве де це ни је про шлог ве ка упи су је пра шку ака де ми ју има ла 
је сво је ра ци о нал но об ја шње ње. Тој по ја ви је до при не ла 
ха ри зма тич на лич ност – чу ве ни ко смо по ли та Вла хо Бу ко вац 
(1855–1922), ко ји је не пу не две де це ни је са вид ним успе хом 
во дио кла су на пра шкој ака де ми ји. До ла ском на  Ака де ми ју 
1903, Бу ко вац је сву сво ју енер ги ју усме рио на пе да го шки рад, 
тру де ћи се да са вре ме ни јим на став ним ме то да ма под сти цај но 
де лу је на сво је ђа ке. Ка ко је од у век во лео да око се бе оку пља 
мла де, Бу ко вац је био оми љен ме ђу сту ден ти ма, не по сре дан у 
ко му ни ка ци ји, при сан и рав но пра ван у раз ми шља њи ма са 
мла ђим ко ле га ма. Зна ју ћи и сâм ка ко је би ти млад умет ник 
без нов ца, Бу ко вац је не се бич но по ма гао сво јим сту ден ти ма, 
по не кад и ма те ри јал но, а нај че шће са ве ти ма и пре по ру ка ма о 
да љем уса вр ша ва њу и за по сле њу. Свој пе да го шки ме тод те ме-
љио је на ко рект ном цр те жу, као и на то ме да се не тре ба гу би-
ти у де та љи ма, не го да је ва жна це ли на (за то је увек го во рио: 
Сли ка ти тре ба у исти час сву да, а сва ки по тез тре ба би ти 
до бро про ми шљен). Дру га чи ње ни ца ко ја је код мла дих ђа ка 
би ла и те ка ко ва жна од но си ла се на та да ак ту ел ну иде ју све-
сло вен ског ује ди ње ња ко ју су мо гли отво ре но да по де ле са сво-
јим про фе со ром ко ји их је у тој иде ји и бо дрио. Зна ли су да је 
Бу ко вац од у век га јио не скри ве ну ан ти па ти ју пре ма Хаб збур-
шкој мо нар хи ји, а по себ но су га це ни ли као јед ног од пот пи-
сни ка пе ти ци је за от це пље ње сло вен ских на ро да то ком Пр вог 
свет ског ра та.

Код Бу ков ца су до Пр вог свет ског ра та учи ли мно ги срп ски 
и дру ги ју жно сло вен ски сли ка ри, ко ји су по том оства ри ли за-
вид не ка ри је ре. По је ди ни ко ји су до шли из При је до ра и Мо-
ста ра, као Пе ро По по вић, То дор Швра кић и Бран ко Ра ду ло вић, 
би ли су под сна жним ути ца јем Бу ков че вог сли кар ства, и то 
ни су кри ли. Шта ви ше, По по вић је, сли ка ју ћи ак то ве и пор те те, 
у јед ном пе ри о ду до слов но опо на шао Бу ков че ву па ле ту и ма-



нир, што се до не кле пре по зна је и код ра но пре ми ну лог Ра ду-
ло ви ћа. Као ис ку сан, строг, али пра ви чан пе да гог, Бу ко вац их 
је са ве то вао да не опо на ша ју ни ког и да, по сма тра ју ћи при ро-
ду и сли ка ју ћи у при ро ди, раз ви ју соп стве ни ли ков ни је зик. 
Сли чан при ступ имао је и про фе сор Фран ти шек Же ни шек, у 
чи јој кла си су би ла сва тро ји ца већ по ме ну тих сли ка ра, као и 
да ро ви ти Ми лош Го лу бо вић на ко га је пак ви ше од Ака де ми је 
ути ца ла се це си ја и стил Ал фон са Му хе (1860–1939). Спе ци-
јал ка про фе со ра Же ни ше ка, где су се сту ден ти, из ме ђу оста-
лог, при пре ма ли и за ве ли ке исто риј ске ком по зи ци је, би ла је 
при ма мљи ва и за Ми хај ла Ми ло ва но ви ћа. По ре клом из се ла 
Го сти ни ца код Ужи ца, Ми ло ва но вић успе ва да сту пи на Ака-
де ми ју пред Пр ви свет ски рат, али пра во са ње од ла зи на 
фронт, где сти че зва ње рат ног сли ка ра ко је ће са по но сом но-
си ти до тра гич не смр ти 1941. го ди не. 

Јо ван Би је лић пак, као Ср бин из Ре ве ни ка код Бо сан ског 
Пе тров ца, уто чи ште од ре гру то ва ња у аустро у гар ској вој сци 
на ла зи на Ака де ми ји у Пра гу, где га до че ку је Бу ко вац, да ју ћи 

му исте са ве те ко је је ра ни је да вао ње го вим вр шња ци ма По по-
ви ћу, Швра ки ћу и Ра ду ло ви ћу.

У тим го ди на ма рат не не ма шти не гра фи ку ће код Мак са 
Шва бин ског (1873–1962) и на ро чи то код Аугу ста Брем зеа 
(1873–1925) спе ци ја ли зи ра ти  још је дан да ро ви ти Ср бин из 
Ли ке, Сто јан Ара ли ца, ко ји је већ иза се бе имао до бро зна ње 
сте че но че тво ро го ди шњим бо рав ком на мин хен ској ли ков ној 
ака де ми ји. 

Пр вих по сле рат них го ди на на Ака де ми ју ли ков них умет но-
сти у Пра гу сту па дру га ге не ра ци ја срп ских и ју жно сло вен ских 
сли ка ра. Та ге не ра ци ја га ји не скри ве не сим па ти је пре ма ак ту-
ел ним европ ским аван гард ним прав ци ма, што ни је из не на ђе-
ње ка да се има у ви ду да је тих  го ди на Праг је дан од пред вод-
ни ка ре во лу ци о нар них про ме на у европ ској кул ту ри и умет-
но сти. Не ко ли ко ђа ка из те ге не ра ци је је и пре свог до ла ска у 
Праг већ до ста зна ло о ње го вој ака де ми ји, по сред ством сво јих 
на став ни ка цр та ња и сли ка ња, а не ка да шњих сту де на та ака де-
ми је (Швра ки ћа и По по ви ћа). Ипак, по шту ју ћи основ не прин-



ци пе пра вил ног цр те жа, ко ло ри стич ке хар мо ни је, ком по зи-
ци о ног скла да и све га оног што код јед ног сту ден та под ра зу-
ме ва те мељ на сли кар ска спре ма, сту ден ти ове ге не ра ци је са 
до брим ре зул та ти ма по ха ђа ју кла се ста рих про фе со ра Бу ков-
ца и Хи на и са, али са за вр шет ком сту ди ја на ста вља ју круп ним 
ко ра ци ма ка ку би зму, фо ви зму и дру гим аван гард ним по кре-
ти ма. По је ди ни, као Ми лан Ко њо вић, у Пра гу су на шли и жи вот 
и љу бав. Ру ку при ја тељ ства пру жио му је та да већ афир ми са ни 
че шки ава гард ни сли кар Јан Зр за ви (1890–1977), као и не што 
мла ђи Ми лош Бо ри ја (1896–1937), те мла ди Ко њо вић, пун ути-
са ка сте че них у дру же њу са исто ми шље ни ци ма и на из ло жба-
ма фран цу ских им пре си о ни ста ко је је ви део у Пра гу, од ла зи 
1924. у Па риз, да би се не ко ли ко го ди на по том вра тио у Праг 
и ту при ре дио сво је две вр ло за па же не са мо стал не из ло жбе.

Исте го ди не ка да је Ко њо вић до шао на Ака де ми ју ли ков-
них умет но сти у Пра гу, при сти гао је зна тан број да ро ви тих 
сли ка ра, чи ји ра до ви у ве ћој или ма њој ме ри но се пе чат и дух 
пра шке ака де ми је. Вр ло осо бе на, ра до зна ла, ви тал на и за про-
ме не увек отво ре на ства ра лач ка при ро да Ба на ћа ни на Ива на 
Ра до ви ћа, ина че вр ло бли ска при ро ди че шког сли ка ра Ја на 
Зр за вог, из не дри ла је то ком тре ће де це ни је про шлог ве ка аван-
гард но сме ла умет нич ка де ла ко ја су да нас не за о би ла зна ка ри-
ка у  раз во ју срп ске са вре ме не умет но сти. Не што дру га чи ју по-
е ти ку, бли ску ко ло ри стич ком екс пре си о ни зму па ри ске про ве-
ни јен ци је, има ли су дру ги ђа ци пра шке ака де ми је, по пут Ко-
сте Хак ма на, Сте ва на Ча ли ћа и Бо ри сла ва Бог да но ви ћа, чи-
ји опу си су те мат ски за сно ва ни на пор тре ту, мр твој при ро ди, 
пеј за жу, ак ту и по себ но ин ти ми стич ким ен те ри је ри ма.

Дру га чи ји ути цај ја чег ин тен зи те та Праг је оста вио на јед-
ног дру гог Ба на ћа ни на, Све ти сла ва Ву ко ви ћа. По сле успе-
шних го ди на сту ди ја на Ака де ми ји, Ву ко вић је на ста вио шко-
ло ва ње код вр ло це ње ног сли ка ра Фран ти ше ка Куп ке (1871–
1957). Ту је по том остао чи та ву де це ни ју, ра де ћи у свом ате-
љеу и на сту па ју ћи као агил ни члан пра шког Удру же ња ли-
ков них умет ни ка (Szdru žení výtvarníků v Pra ze) све до 1938. го-
ди не, ка да се ко нач но пре се лио у Бе о град. Ко ли ко Праг ни кад 
ни је иза шао из Ву ко ви ћа, то ли ко ни Бе о град ни је при хва тио 
та квог Ву ко ви ћа ка квог је об ли ко ва ла че шка кул тур на сре ди-
на. Иако је ње гов ства ра лач ки пут кре нуо из прав ца уме ре ног 
ко ло ри зма ја сних фор ми ка сло бод ни јем ге сту и до жи вља ју, 
до кра ја че твр те де це ни је про шлог ве ка он је до се гао до гра ни-
ца ап со лут ног ко ло ри зма, ја ког, сна жног, на гла ше не фак ту ре 
и вр ло лич ног, ин тим ног до жи вља ја пред ме та ко ји је сли као. 

Овом ни зу да нас ис так ну тих сли ка ра ко ји су са по но сом 
ис ти ца ли да су би ли ђа ци чу ве не пра шке ли ков не ака де ми је, 

тре ба до да ти и не ко ли ко не та ко по зна тих име на ко ја су би ла 
на шко ло ва њу у Пра гу и ко ја вре ме ипак ни је за бо ра ви ло. 
Алек сан дар Ша ца Ла за ре вић, Љу би ша Ва лић, Бран ко Јев-
тић, Ми лан Ар сић Да ска ло, Ми лен ко Д. Ђу рић,  Бо сиљ ка Ва-
лић, Ду шан Ада мо вић, Лу ки јан Би бић, Вла ди мир Но во сел, Јо-
ван ка Мар ко вић-Страј нић и још не ко ли ци на сли кар ки и сли-
ка ра за чи јим де ли ма се још тра га, име на су ко ја су оста ви ла 
из ве стан траг у исто ри ји сли кар ства про те клог ве ка, те по све-
му за вре ђу ју да бу ду увр ште на у све бу ду ће пре гле де срп ских 
сли ка ра шко ло ва них у Пра гу. 

И док се код струч не и ши ре кул тур не јав но сти у про шло-
сти ви ше го во ри ло о то ме да ли је код не ког умет ни ка из-
ра жај ни ји ути цај беч ке или мин хен ске шко ле сли кар ства, 
ва јар ства, ар хи тек ту ре, ди зај на и слич но, до тле су ути ца ји 
пра шке шко ле сли кар ства по ми ња ни по сред но, без ин си-
сти ра ња на све о бу хват ном мо но граф ском при сту пу. Ту пра-
зни ну је у но ви је вре ме ус пео да по пу ни ре жи сер Не над Ог-
ње но вић до ку мен тар ним фил мом „Праг и срп ски сли ка ри“. 
Ог ње но вић је по том са до ста тру да на свој ствен на чин пре-
то чио филм у књи гу. Филм и књи га су, оче ки ва но, пре ра сли 
у из ло жбу, са ко јом овај це ло вит ви зу ел ни трип тих је дин-
стве ног на зи ва „Праг и срп ски сли ка ри“ на нај пле ме ни ти-
ји на чин по твр ђу је до бре срп ско-че шке умет нич ке ве зе, али 
и чи ни ве ли ку ствар – вра ћа дуг Пра гу и ње го вој Ака де ми ји 
ли ков них умет но сти за све што су у про шло сти учи ни ли за 
срп ске сли ка ре.                   ПЕ ТАР ПЕ ТРО ВИЋ



КОСТА МИЛИЧЕВИЋ

(Село Врака, 1877–1920, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1898 (проф. Vojtěch Hynais)

1. Триптихон са Богородицом и Арх. 

Гаврилом, 1911, уље, платно, 19×22 

cm, вл. Драган Јовковић, Београд

2. Предео са Крфа, 1918, уље, картон, 

20,8×28,2 cm, вл. Драган Јовковић, 

Београд

ЉУБИША ВАЛИЋ

(Пожаревац, 1873–1950, Женева)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1903/04 (проф. Влахо Буковац)

3. Доживљаји наредника Миладина, 

1917, насловна страна књиге, Женева

4. Ратник, 1915, репродукција 

цртежа из књиге „Доживљаји 

наредника Миладина“

ПЕРО ПОПОВИЋ

(Приједор, 1881–1941, Сарајево)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1905–1907 (проф. Влахо 

Буковац, пет семестара); 1907/08 

(проф. František Ženíšek)

5. Девојка у црвеном, 1907, уље, 

платно, 42,5×32 cm, вл. Музеј 

савремене умјетности Републике 

Српске у Бања Луци

6. Портрет дечака, 1908, уље, 

платно, 31×20,5 cm, вл. Ненад 

Огњеновић, Београд

БРАНКО ЈЕВТИЋ

(Београд, 1887–1916, Битољ)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1905/06 (проф. Влахо 

Буковац); 1906–1910 (проф. Bohumil 

Roubalík и проф. Rudolf Ottenfeld); 

1910/11 (проф. František Ženíšek)

7. Модел у атељеу, 1911, уље, платно, 

100×75,5 cm, вл. Народни музеј у 

Београду

8. Портрет официра, 1910–1914, 

акварел, 20,5×14,5 cm, вл. Музеј града 

Београда

ТОДОР ШВРАКИЋ

(Приједор, 1882–1931, Сарајево)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1905–1907 (проф. Влахо 

Буковац, пет семестара) ; 1907–1910 

(проф. František Ženíšek)

9. Средиште Неготина, 1928, акварел, 

35×49,5 cm, вл. Ненад Огњеновић, 

Београд

10. Коњиц, трећа деценија XX века, 

уље, платно, 54×89 cm, вл. Миленко 

Мачкић, Београд

БРАНКО РАДУЛОВИЋ

(Мостар, 1885–1916, Скопље)

Академија ликовних уметности у Прагу: 

1905 (приватна школа Karel Reisner) 

1906–1908 (проф. Влахо Буковац); 

1908–1910 (проф. František Ženíšek)

11. Портрет девојке, 1908, уље, 

платно, 83×57 cm, вл. Горан Топић, 

Нови Сад

12. Портрет др Војислава Кецмановића, 

1909–1911, уље, платно, 40×33 cm, вл. 

Бојана Маневић, Београд 

ВЛАДИМИР НОВОСЕЛ

(Дробњак, 1883–1961, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1905–1907 (проф. Влахо 

Буковац и проф. Bohumil Roubalík); 

1907–1910 (проф. Rudolf Ottenfeld)

13. Дурмитор, четврта деценија XX 

века, уље, платно, 60,5×90 cm, вл. 

АРТЕ галерија, Београд

АЛЕКСАНДАР ШАЦА ЛАЗАРЕВИЋ

(Београд, 1888–1914, Гукош)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1908/09 (проф. Rudolf 

Ottenfeld, зимски семестар); 

1910–1913 (проф. František Ženíšek, 

пет семестара)

14. Аутопортрет, 1907, уље, картон, 

39×28 cm, вл. Народни музеј у 

Смедеревској Паланци

15. Портрет оца Станимира, крај 

прве деценије XX века, уље, платно, 

56×43 cm, вл. Народни музеј у 

Смедеревској Паланци

МИЛАН АРСИЋ ДАСКАЛО 

(Крагујевац, 1885–1936, Београд) 

Академија ликовних уметности у Прагу: 

1908–1910 + II семестар 1913 (проф. 

František Ženíšek, пет семестара); 

1921/22 (проф. Karel Krattner)

16. Кафана Краљевић Марко, 1913, 

акварел, 48×34 cm, вл. Музеј града 

Београда

17. Београдски мотив, 1925, уље, 

шперплоча, 43×29 cm, вл. Ненад 

Огњеновић

МИЛОШ ГОЛУБОВИЋ

(Крагујевац, 1888–1961, Београд)

Академија ликовних уметности у Прагу: 

1910/11 (проф. František Ženíšek)

18. Портрет Милице Голубовић, 

1930, уље, платно, 61×50 cm, вл. 

породица Голубовић, Земун

19. Испраћај, 1918, уље, платно, 

57,5×79 cm, вл. породица Голубовић, 

Земун

МИХАИЛО МИЛОВАНОВИЋ

(Гостиница, 1879–1941, Ужице) 

Специјализација у Прагу: 1913/14

20. Доручак, 1910, уље, платно, 

74,5×69 cm, вл. Јелена Стојановић, 

Београд

21. Сеоска кућа, 1913, уље, платно, 

116×81 cm, вл. Ненад Огњеновић, 

Београд

ЈОВАН БИЈЕЛИЋ

(Ревеник, 1886–1964, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1914/15 (проф. Влахо 

Буковац)

22. Пејзаж, око 1931, уље, платно, 

48×72 cm, вл. Драган Јовковић

23. Мртва природа са воћем, 

1941–1945, уље, картон, 66,5×73 cm, 

вл. Народни музеј у Смедеревској 

Паланци

СТОЈАН АРАЛИЦА

(Шкаре, 1883–1980, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1916/17 (графика проф. 

August Brömse)

24. Мртва природа, крај четврте 

деценије XX века, уље, платно, 

28,8×41,2 cm, вл. Миленко Мачкић, 

Београд

25. Мотив из Лике, крај седме 

деценије XX века, уље, лесонит, 35×50 

cm, вл. Миленко Мачкић, Београд



МИЛЕНКО ЂУРИЋ

(Земун, 1894–1945, Загреб)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1916/17 (проф. Maxmilián 

Pirner); 1917/18 (проф. František 

Ženíšek и проф. Max Švabinský)

26. Акт у драперији, 1917, уље, 

платно, 79,5×64 cm, вл. Драган 

Правица, Београд

27. 12 Ex Libris, 1922, мапа у издању 

чехословачког друштва скупљача и 

пријатеља Ex Librisa у Прагу, 

14,5×24,5 cm

МИЛАН КОЊОВИЋ

(Сомбор, 1898–1993, Сомбор)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1918/19 (летњи семестар 

проф. Влахо Буковац); 1919/20 

(проф. Влахо Буковац); 1920/21 (Jan 

Zrzavý, приватни атеље)

28. Аутопортрет са Емом, 1925, уље, 

платно, 100×80,8 cm, вл. Милан 

Љумовић, Београд

29. Мртва природа са воћем, 1926–27, 

уље, платно, 45,5×55,2 cm, вл. Милан 

Љумовић, Београд

КОСТА ХАКМАН

(Босанска Крупа, 1889–1961, Опатија)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1919/20 (проф. Влахо Буковац 

и проф. Josef Loukota)

30. Аутопортрет, 1936, уље, платно, 

85×62 cm, вл. Милица Хакман, Београд

31. Акт, 1937, уље, платно, 51×89 cm, 

вл. Милица Хакман, Београд

СТЕВАН ЧАЛИЋ

(Купиново, 1892–1943, Шабац)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1919/20, 1920/21 (проф. 

Влахо Буковац); 1921–1924 (проф. 

Franz Thiele)

32. Аутопортрет, 1920, уље, платно, 

20×16 cm, вл. Петар Микић, Београд

33. Дама у ентеријеру, 1922, уље, 

платно, 96×62 cm, вл. Народни музеј 

у Београду

ИВАН РАДОВИЋ

(Вршац, 1894–1973, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1919/20 (проф. Josef Loukota и 

проф. Влахо Буковац)

34. Три грације, 1921, уље, платно, 

94×90 cm, вл. Милан Љумовић, Београд

35. Војвођански мотив, почетак треће 

деценије XX века, уље, платно, 55,3×67 

cm, вл. Милан Љумовић, Београд

БОРИСЛАВ БОГДАНОВИЋ

(Рума, 1899–1970, Скотсдејл)

Приватно учио сликарство у Прагу уз 

студирање музике код клавирског 

педагога и дугогодишњег ректора 

Прашког конзерваторијума, проф. 

Karela Hoffmeistera: 1919–1922.

36. Мој врт, 1937, уље, платно, 

43,3×60 cm, вл. Ненад Огњеновић

37. Лежећи акт, 1937, темпера на 

кашираном папиру, 53,5×84 cm, вл. 

Слободан Копања

БОСИЉКА ВАЛИЋ 

(Велико Градиште, 1897–1971, 

Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1919–1922 (проф. Влахо 

Буковац, шест семестара); 1922–1924 

(проф. Maxmilián Pirner, четири 

семестра); 1924–1925 уписана, али 

није похађала; 1925/26 (проф. Vojtěch 

Hynais)

38. Женски акт, половина треће 

деценије XX века, уље, платно, 50×66 

cm, вл. Горан Топић

ЈОВАНКА СТРАЈНИЋ

(Земун, 1883–1970, Дубровник)

Специјализација у Прагу: 1924–1928

39. Мртва природа са крушкама, 

1926, уље, платно, 55,5×48,5 cm, вл. 

Ненад Огњеновић, Београд

ДУШАН АДАМОВИЋ

(Сански Мост, 1893–1975, Ниш)

Академија ликовних уметности у Прагу: 

1920–1923 (проф. Vojtěch Hynais)

40. Акт, 1923, уље, платно, 48×38,5 

cm, вл. Народни музеј у Зајечару

41. Солунац, 1932, уље, платно, 

54×44,5 cm, вл. Народни музеј у 

Зајечару

СВЕТИСЛАВ ВУКОВИЋ

(Вршац, 1901–1978, Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1921–1924 (проф. Josef 

Loukota и проф. Jakub Obrovský);

1924/25 (проф. Vojtěch Hynais); 

1925/26 (проф. Karel Krattner); 

1926/27 (проф. Franz Thiele)

42. У парку, 1936, уље, платно, 

55×64,5 cm, вл. Ненад Огњеновић

43. Мајка, дете и папагај, 1936, уље, 

платно, 87×101 cm, вл. Ненад 

Огњеновић

ЛУКИЈАН БИБИЋ 

(Сремска Митровица, 1898–1962, 

Београд)

Академија ликовних уметности у 

Прагу: 1925–1927 (проф. Karel 

Krattner)

44. Жута кућа, 1929, уље, платно, 

69,2×67 cm, вл. Ненад Огњеновић

45. Планинска река, 1940, уље, 

платно, 41,2×41 cm, вл. Ненад 

Огњеновић
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