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Ни је, да кле слу чај но што се Ру жи ца Бе ба Па вло вић на дах њу је Хе-
се о вим сти хо ви ма, јер онај нај леп ши ме ђу њи ма упо зо ра ва и њу и 
нас да се у сва ком по чет ку кри је не ка чар. Цео сли кар ски по сту пак 
Ру жи це Бе бе Па вло вић има ту не ку чар по чет ка, чар осе ћа ња у на-
ста ја њу, за но са пред но вим, чар фор ме ко ја се тек из два ја из јед-
ног има ги нар ног по рет ка ви ђе них ства ри. За то су сва ње на плат на 
у јед ном не пре ки ну том ста њу ра ста, у ра до зна лој отво ре но сти ма-
те ри је, у стал ном об на вља њу па ла те, без оне до кон ча но сти ко ја 
њи хо вој ле по ти и њи хо вој умет нич кој зре ло сти мо же да оспо ри 
кре а тив ност.

Ми о драг Ко ла рић, пред го вор у ка та ло гу са мо стал не изло жбе 
сли ка, Ли ков на га ле ри ја Кул тур ног цен тра Бео гра да, 1975.

За Ру жи цу Бе бу Па вло вић по сто ји ствар ност сли ке, ње на ауто ном на, 
он то ло шка струк ту ра ко ја сли ку дре ђу је као би ће ко јем је под чи ње-
на це ло куп на сли кар ска усме ре ност.

Об лик, по пра ви лу ни је усло вљен про сто ром, ни ти је у функ ци ји 
про сто ра.

Ње го ва уло га оства ру је се у сво је вр сном ду а ли стич ком од ре ђе њу: 
с јед не стра не он је ви зу ел но пре по зна тљив, фор мал но – ло гич ки 
по ста вљен и об ра ђен док је с дру ге стра не ли шен ја сне по зи ци је у 
све ту ре ал ног. За то се и мо же го во ри ти о из ве сном ме та фи зич ком 
ка рак те ру сва ке сли ке: ре ал но је су про ста вље но има ги нар ном, 
све сно под све сном, кон крет но по ет ском. За то и пред ме ти у сли ци 
као да леб де у не ком ап стракт ном, не де фи ни са ном про сто ру чи ме 
се под вла чи њи хо ва не ма те ри јал ност, над-ствар ност и не ка чуд на 
уса мље ност. Сли ка за њу ни је ди ја лог са су прот но сти ма вре ме на, 
она је по ет ски мо но лог у вре ме ну. Те жи свом ми ру, сво јој уну тра-
шњој ле по ти.

Сре то Бо шњак, пред го вор у ка та ло гу са мо стал не изложбе сли ка 
и цр те жа, Му зеј гра да Бе о гра да, Манако ва ку ћа, Бе о град,1970.

Ис ти чем спон та ност као глав ну од ли ку, као за штит ни знак сли кар ства 
Ру жи це Бе бе Па вло вић. Ње но сли кар ство је дир љи во у сво јој искре-
но сти и увер љи во као аутен тич на ис по вест.

Људ ска фи гу ра ко ја је ре дов но при сут на, а по себ но пор трет као 
те ма от кри ва ју глав не осо бе но сти овог сли кар ства.

Де фор ми са ни људ ски ли ко ви из ра жа ва ју не у ро тич ну по ме ре ност 
мо де ла, али не као пси хо ло шку ка рак те ри за ци ју пор тре ти са них, већ 
као сим бол ши рег зна ча ја и по ру ке: то су пор тре ти вре ме на и епо хе.

Си ни ша Ву ко вић, Ру жи ца Бе ба Па вло вић, Умет ност, бр. 65, 1979.

Ру жи ца Бе ба Па вло вић по се ду је ле пу ко ло ри стич ку осе ћај ност, ко-
ја у по је ди ним сли ка ма (на при мер, у ни јан са ма љу би ча стог) до ла-
зи до не сум њи вог ра фин ма на.

Па вле Ва сић, Три за ни мљи ве из ло жбе же на сли ка ра, По ли ти ка, 
13. 10. 1969.

Те но стал гич не ре ми ни сцен ци је при зи ва Па вло ви ће ва на сво јим 
плат ни ма јед ним спон та ним, дрх та вим, син ко пи ра ним ру ко пи сом, 
кат кад екс пре си о ни стич ко-фан та стич ког при зву ка где ли ни ја има 
ве ли ку уло гу.

Ко ста Ва сиљ ко вић, Ру жи ца Бе ба Па вло вић, Умет ност број 43, 1975.

Сло жи ће мо се на чел но да је сли ка ве ли ка тај на ко ју сва ко от кри-
ва у ме ри у ко јој је оспо со бљен да се слу жи и ми сли ли ков ним је-
зи ком. Ко ће ка кав увид сте ћи за ви си од пре ди спо зи ци ја сва ког 
по је дин ца, али исто вре ме но и од ко ли чи не и вр сте пи та ња ко ја са-
мо де ло из но си пред нас.

Бе ба Па вло вић на мер но оста вља сли ке не до вр ше ним, јер ја сно 
пра ви раз ли ку из ме ђу бит ног и не бит ног. Не до вр ше ност омо гу ћа-
ва не по сред ни ји, при сни ји при ступ де лу, по зи ва по сма тра ча на ужи-
вља ва ње, опо ми ње на при род ност, увек је упи та ност.

Алек сан дар Ђу рић, реч на отва ра њу из ло жбе Ру жи це Бе бе 
Павло вић у Га ле ри ји КНУ 1996/

По е ти ка сли ке бе бе па вло вић из гра ђе на је на пред ста ви са мо за-
до вољ ног ди о ни зиј ског све та, у ко ме не ма ни шта од опо ро сти и 
гор чи не жи во та. та ко ђе не ма ни ту ге ни ла мен та ци је над суд би-
ном и про ла зно шћу – као да је ре ал ни свет исто што и пле ме ни ти 
свет умет но сти – спа со но сна оаза и врт веч ног ужи ва ња и сре ће. 
не ма тра го ва бор бе за оп ста нак, али у људ ским фи гу ра ма има ка-
рак те ра и екс пре сив но сти сти ли зо ва них и пре чи шће них са др жа ја. 
ве ли ком има ги нар ном сна гом ода бра них до га ђај је уз диг нут до ме-
та фи зи ке, а оп ти ми стич ка ви зи ја жи во та сим бо лич ки је об у хва ти-
ла и сје ди ни ла при зо ре уз ви ше не еро ти ке чи ји је сми сао цве та ње 
и ра ђа ње.

Ми ха и ло Бо шња ко вић, пред го вор за ка та лог самостал не 
изложбе сли ка и цр те жа, Га ле ри ја „Надежда Пе тро вић“, Ча чак, 
1983.

Пре ко ме ког и ва зду ша стог цр те жа, ко јим сву па жњу по све ћу је 
гла ви, а те ло сма њу је, Бе ба Па вло вић уво ди у сво је сли ке и ло ги-
ку ори јен тал них ми ни ја ту ра, где је на гла ша ва ње ди мен зи је рас по-
ре ђе но пре ма зна ча ју ства ри у при чи. Она се, не сум њи во, слу жи и 
фо то гра фи јом, чак и екс пли цит но као у сли ци „Мо ја ма ти са де-
цом“, па се у та квим при ли ка ма мо же до бро пра ти ти си стем де-
фор ма ци је, у скре та њу па жње са оп тич ких чи ње ни ца на пси хо ло-
шке и са чвр стих те ле сних струк ту ра на ете рич не, леб де ће и је дин-
стве не, као да се лич но сти мо де ла кон цен три шу у гла ва ма, а за тим 
рас та чу и пре ко те ла спа ја ју са око ли ном”.

Алек са Че ле бо но вић, пред го вор за ка та лог са мо стал не из ло жбе 
сли ка из ци клу са „На зр ну плат на“, Ли ков на га ле ри ја Кул тур ног 
цен тра Бе о гра да, 1984.

Оста ју ћи чвр сто ве за на за ра но усво је но и за тим тру до љу би вом 
прак сом из бру ше но цр тач ко тки во, што се те ме љи на осо бе ној сен-
зу ал но сти ус треп та ле али чи сте ли ни је, она про на ла зи ре ше ња ко-
ји ма успе ва да не пре ста но по ја ча ва емо тив ни на бој сво јих тво ре-
ви на. У том сми слу, то ком не ко ли ко ми ну лих го ди на, њен цр тач ки 
по сту пак про жи ма ју све очи ти ја на сто ја ња, ти пич на за пу но умет-
нич ко са зре ва ње, да ми ни му ом пла стич ких сред ста ва оства ри нај-
ви ши сте пен из ра шај но сти. Све сна да про цес ре ду ко ва ња, ко ји пра-
ти та ква на сто ја ња, мо же до ве сти до оси ро ма ше ња це ли не, Бе ба 
Па вло вић при бе га ва из ве сним де ко ра тив ним ефект ним де та љи-
ма. Та ко у ара бе ску цр те жа ра до уно си ак цен те зла или по је ди них 
ре ал но де фи ни са них фор ми, по пут ја бу ке у ци клу су цр те жа „Адам 
и Ева“, ко јим до и ста до при но си ства ра њу јед не осе буј не, клим тов-
ским ду хом про же те ат мос фе ре…

Ни ко ла Ку со вац, Од цр те жа ка сли ци и но вом сим бо лу, 
предговор у ка та ло гу са мо стал не из ло жбе сли ка и црте жа, 
Ликов на га ле ри ја Кул тур ног цен тра Бе о гра да, 1992.

Тај по ку шај из ла ска из плат на су ге ри ра ми стич ну по ја ву ле ви та-
ци је, ко ја, као сва ка ле ви та ци ја, же ли да на пу сти под ло гу, те жи 
ви си на ма, про сто ри ма из ван зе мљи не те же, а са мим тим и веч-
но сти.

Сли кар ски Ру жи ца Бе ба Па вло вић по сти же су шти ну сво га до след-
но ли ков ног ми шље ња скра ће њем фи гу ре и ње ним одва ја њем од 
под ло ге.

Та под ло га је нај че шће зе ле на, бо ја сно ва и хар мо ни је, ка ко на зи-
вом ци клу са ука зу је и са ма сли кар ка.

Зе ле ни свет у ко ме пре би ва ју ње не леб де ће фи гу ре, кат ка да да ри-
ва не и кри ли ма, у ре не сан сној је из ма гли ци на ста ње ној цве то ви ма, 
др ве ћем, сва ка квом ве ге та ци јом, а че сто и дру гим фи гу ра ма. Као да 
се сли кар сно ви ма пре се лио из XX ве ка у ква тро чен то. Ли ко ви су 
на ши, то су веч не зе ле не ви си не Си ро гој на, ан ђе ли су то на ше веч-
но сти, али као сва ка веч ност је све о бу хват на и не зна за гра ни це 
ни вре ме на ни про сто ра.

Дра го слав Сре јо вић, Ан ђео Си ро гој на у зе ле ној хармо ни ји, 
пред го вор у ка та ло гу из ло жбе сли ка у Галери ји За ду жби не Или је 
М. Ко лар ца у Бе о гра ду, Београд, мај–јун 1996.
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РУ ЖИ ЦА БЕ БА ПА ВЛО ВИЋ

1927 (15. март) Ро ђе на је у Бе о гра ду.

1938 За вр ши ла основ ну шко лу у Бе о гра ду.

  Свој дар за умет ност отац Алек сан дар, ко ји је ра но пре ми-

нуо пре нео је на Ру жи цу Бе бу Па вло вић.

  Пр ве цр тач ке по ку ша је Бе ба чи ни пор тре ти шу ћи уку ћа не, 

при ја те ље и по зна ни ке.

  Исто вре ме но по ка зу је ин те ре со ва ње за ли те ра ту ре и му зи ку.

  Оку па ци ју про во ди у Бе о гра ду са мла ђом се стром и мај ком.

1944  (сеп тем бaр) Као ско јев ка на пу шта гим на зи ју и при кљу чу је 

се мла дим бор ци ма на срем ском фрон ту.

1945  (сеп тем бaр) Де мо би ли са на је као рат ни вој ни ин ва лид.

  Де сет го ди на ка сни је, 1964. до би ја Ме да љу за слу га за на род.

1949  Уда је се за Ве ли бо ра Па вло ви ћа ко ји ће по ста ти док тор хе-

миј ских на у ка и ре дов ни про фес ор Ме ди цин ског и Сто ма-

то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. По ста ће јој стал ни мо дел и 

ду хов на ин спи ра ци ја за мно ге сли ке и цр те же то ком свих 

ње них сли кар ских го ди на.

1959  (то ком) По се ћу је при прем ну шко лу за ли ков ну умет ност у 

Шу ма то вач кој.

1962  За вр ша ва Ви шу пе да го шку шко лу (ли ков ни од сек) у Бе о-

гра ду.

1967  За вр ши ла је Ака де ми ју за ли ков не умет но сти у кла си Зо ра-

на Пе тро ви ћа.

1968 По ста ла је члан УЛУС-а.

1969 Пр ви пут са мо стал но из ла га ла.

1986 По ста ла члан ЛА ДЕ.

Од 1959. до 1998. при ре ди ла је 23 са мо стал не из ло жбе и уче ство-

ва ла на пре ко 200 груп них из ло жби.

Сли ке јој се на ла зе у при ват ним и др жав ним ко лек ци ја ма у зе мљи 

и ино стран ству.

До бит ник је ве ли ког бро ја за хвал ни ца за по кло ње не ра до ве у до-

бро твр не свр хе.

НАГРАДА ЗЛАТНА „ПАЛЕТА“ ЗА ДЕЛО ПИЈЕТА, 2010, 
ПРОЛЕЋНА ИЗЛОЖБА УЛУСА-А


