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Из ло жбом „Се ћа ње на ју го сло вен ске умет ни ке ре во лу ци је” на пра вљен је из бор де ла от ку пље них са из ло
жби „НОБ у де ли ма ли ков ним умет ни ка Ју го сла ви је” у пе ри о ду од 1961. до 1985. го ди не, ко ја се трај но чу
ва ју у фун ду су Га ле ри је До ма Вој ске Ср би је.
 Обе ле жа ва ју ћи два де се то го ди шњи цу по сто ја ња Ју го сло вен ске на род не ар ми је, Дом ЈНА у Бе о гра ду по
кре нуо је ини ци ја ти ву за при ре ђи ва ње ве ли ке ли ков не из ло жбе по све ће не мо ти ви ма На род но о сло бо ди
лач ке бор бе и ре во лу ци је.
 Иако је на кон три и по де це ни је успе шног по сто ја ња ше стом из ло жбом за вр шен ци клус из ло жби „НОБ 
у де ли ма ли ков них умет ни ка Ју го сла ви је”, Га ле ри ја До ма ЈНА је сво јим кон цеп том ра да и обе ле жа ва њем ва
жних исто риј ских те ма обез бе ди ла уче шће иза бра них умет ни ка свих ге не ра ци ја и свих стил ских опре де
ље ња са под руч ја Ју го сла ви је. 
 Са ове вре мен ске дис тан це оста је са мо да уви ди мо да је ма ни фе ста ци ја из не дри ла нај трај ни ја и истин
ски вред на умет нич ка оства ре ња на те му На род но о сло бо ди лач ке бор бе и ре во лу ци је, ко ја да нас чи не на
шу умет нич ку ба шти ну, бит ну за раз у ме ва ње раз во ја ју го сло вен ске умет но сти у пр вим де це ни ја ма на кон 
осло бо ђе ња. 
 Из ло жба „Се ћа ње на ју го сло вен ске умет ни ке ре во лу ци је” пре ми јер но је при ка за на у Ве ли кој га ле ри ји 
До ма Вој ске Ср би је у Бе о гра ду сеп тем бра 2018. го ди не.

БРАНКО МИЉУШ, КРВАВА КОЗАРА, 1961.



Обе ле жа ва ју ћи два де се то го ди шњи цу 
по сто ја ња Ју го сло вен ске на род не ар
ми је, Дом ЈНА у Бе о гра ду по кре нуо је 
ини ци ја ти ву за при ре ђи ва ње ве ли ке 
ли ков не из ло жбе по све ће не мо ти ви
ма На род но о сло бо ди лач ке бор бе и ре
во лу ци је. Из ло жба, ре а ли зо ва на де
цем бра 1961. го ди не, по де ље на у три 
це ли не – сли кар ство, гра фи ка и скулп
ту ра – оку пи ла је ве ли ки број умет ни
ка са про сто ра чи та ве Ју го сла ви је и 
би ла је на град ног ка рак те ра. О ње ном 
зна ча ју го во ре име на уче сни ка: Ђор ђе 
Ан дре је вић Кун, Да ни ца Ан тић, Јо ван 
Би је лић, Ми ло Ми лу но вић, Ми лан 
Цме лић, Оља Ива њиц ки, Бран ко Ми
љуш, Цвет ко Ла и но вић, Исмет Му је зи
но вић, Ото Ло го, Нан дор Глид, Ан дреј 
Је мец и дру ги.
 Успех ко ји је по сти гла био је под
сти цај да, бар ка ко се та да чи ни ло, из
ло жба до би је трај ни ји ка рак тер ма ни
фе ста ци јом „НОБ у де ли ма ли ков них 
умет ни ка Ју го сла ви је”, ко ја ће се одр
жа ва ти сва ке пе те го ди не у Га ле ри ји 
До ма ЈНА у Бе о гра ду. У скла ду са но
вом из ло жбе ном ак тив но шћу, ок то бра 
1962. го ди не из дат је и пра вил ник о ра
ду Га ле ри је.
 На ред на из ло жба, одр жа на у пе ри о
ду но вем бар–де цем бар 1966. го ди не, 
има ла је ја сни је на зна ке у ком ће прав
цу те ћи њен да љи раз вој. Умет ни ци 
по пут Бо же Или ћа, Пе тра Лу бар де, 
Алек сан дра Лу ко ви ћа, Ни ко ле Мар ти
но ског, Алек сан дра То ма ше ви ћа, Ан
ге ли не Га та ли це, Са ве Сан ди ћа би ли 
су сва ка ко пред вод ни ци пле ја де умет
ни ка ко ји су из ла га ли под кро вом ове 
уста но ве.
 Са мо три го ди не од одр жа ва ња дру
ге из ло жбе „НОБ у де ли ма ли ков них 

умет ни ка Ју го сла ви је”, фе бру а ра 1969. 
из дат је и но ви пра вил ник о ра ду Га
ле ри је, што је све до чи ло о озбиљ но сти 
про па ганд не де лат но сти До ма ЈНА. 
Њи ме је ја сно де фи ни са но да је јед на 
од де лат но сти Га ле ри је не го ва ње тра
ди ци је На род но о сло бо ди лач ке бор бе, 
ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству. 
Тај пра вил ник об ја вљен је у окви ру ка
та ло га тре ће из ло жбе 1971. го ди не и 
по де љен свим уче сни ци ма. У пра вил
ни ку је на ве де но да је из ло жба „На род
но о сло бо ди лач ка бор ба у де ли ма ли
ков них умет ни ка Ју го сла ви је” тра ди
ци о нал на ма ни фе ста ци ја ли ков них 
умет ни ка Ју го сла ви је на те му на ше ре
во лу ци је. 
 Та ко ус по ста вљен пра вил ник, са ма
њим мо ди фи ка ци ја ма, био је осно ва 
за по зив умет ни ци ма ши ром Ју го сла
ви је да уче ству ју у обе ле жа ва њу ва
жних те ма и иде ја ве за них за уста нак 
на ро да и на род но сти Ју го сла ви је и 
ства ра ње та да шње Ју го сло вен ске на
род не ар ми је. На тре ћој из ло жби из
ла га ли су: Ми лош Ба јић, Ми лош Гво
зде но вић, Ђор ђе Илић, Ми лан Ко њо
вић, Спа се Ку нов ски, Пе тар Лу бар да, 
Фран це Ми хе лич, Ми ћа По по вић, 
Злат ко При ца, Бо гић Ри си мо вић Ри
сим, Фран це Сла на, Во ји слав Ста нић, 
Ми лић Стан ко вић – Ми лић од Ма чве, 
Ду шан Џа мо ња, Ан ге ли на Га та ли ца, 
Мер сад Бер бер, Емир Дра гуљ, Ха лил 
Ти кве ша.
 Из ло жба је сво јим кон цеп том на ста
ви ла не го ва ње ус по ста вље не ак тив но
сти До ма ЈНА, умет ни ци из свих кра
је ва Ју го сла ви је и да ље су се у ве ли ком 
бро ју ода зи ва ли кон кур су, па су се на 
че твр тој из ло жби на шла име на као што 
су: Ко са Бок шан, Та хир Емра, Че до мир 



Кр стић, Пе тар Ом чи кус, Во ја Ста нић, 
Бо гић Ри си мо вић Ри сим, Ра ди слав Тр
ку ља, Ко ста Ан ге ли Ра до ва ни, Ото Ло
го, Сти пе Си ки ри ца и дру ги.
 Но ви на че твр те из ло жбе би ло је то 
што су, по ред ли ков них умет ни ка, мо
гли да уче ству ју и при ме ње ни умет
ни ци, чи ме је умет нич ка збир ка До ма 
Вој ске Ср би је, сва ка ко, обо га ће на ра
до ви ма из при ме ње не умет но сти. Мо
жда је нај бо љи при мер за то пе та из
ло жба „НОБ у де ли ма ли ков них умет
ни ка Ју го сла ви је”, одр жа на 1981. го ди

не. На из ло жби су се, по ред ли ков них 
умет ни ка по пут Да ни це Ан тић, Оље 
Ива њиц ки, Алек сан дра Лу ко ви ћа, Ва
ње ка Ти ви да ра, Ан те Ма ри но ви ћа, 
Еми ра Дра гу ља, Ха ли ла Ти кве ше, на
шли и ра до ви при ме ње них умет ни ка 
Гор да не Глид (тек стил), Ка ти це Па вел
ке, Мир ја не Иса ко вић, Ве ли ми ра Ве
ље Ву ки ће ви ћа, Дра го љу ба Ва ра ји ћа 
(ке ра ми ка) и дру гих. Умет ни ци су те
му ре во лу ци је и На род но о сло бо ди лач
ке бор бе пред ста ви ли нај ра зно вр сни
јим тех ни ка ма и ме ди ји ма ли ков не и 
при ме ње не умет но сти.
 По сле че тврт ве ка и пет успе шно 
одр жа них из ло жби, у го ди ни зна чај
ног ју би ле ја, 40го ди шњи ци осло бо ђе
ња и по бе де над фа ши змом, Га ле ри ја 
До ма ЈНА у Бе о гра ду ор га ни зо ва ла је 
1985. го ди не ше сту из ло жбу по све ће
ну На род но о сло бо ди лач кој бор би у де
ли ма на ших умет ни ка. Пр ви пут од 
осни ва ња из ло жба је има ла по себ ну 
те му, под на зи вом „По бе да и сло бо да”. 
 Сло бо дар ски и људ ски иде а ли на ше ре
во лу ци је по сво јим ху ма ни стич ким вред
но сти ма оста ли су и чи не ин те грал ни 
део на ше ства ра лач ке прак се, ко ја се по
твр ђу је у пу ној и сло бод ној афир ма ци ји 
кре а тив них по тен ци ја ла на ших на ро да 
и на род но сти, о че му све до чи и шест до 
са да ор га ни зо ва них из ло жби на те му 
НОБа. Од нај бо љих де ла ство ре на је 
збир ка Га ле ри је До ма ЈНА, ко ја пред ста
вља не про це њив део на ше кул тур не ба
шти не.*

Је ле на Кне же вић
ви ши ку стос, на чел ник Га ле ри је 
Дома Вој ске Ср би је и аутор из ло жбе

* Из каталога шесте изложбе „НОБ у делима ли ков
них уметника Југославије”, део уводног текста Ор га
низационог одбора, Галерија Дома ЈНА, 1985. МЕРСАД БЕРБЕР, КОЗАРАЧКА КАРИЈАТИДА I, 1970.
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ГАЛЕРИЈA ДО МА ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ

Од са мог по чет ка ра да Га ле ри је, 1953. го ди не, ор га ни зо ван је ве ли ки број те мат ских ан га жо ва них из ло жби 
ју го сло вен ских умет ни ка, по све ће них те ма ма ре во лу ци је и На род но о сло бо ди лач ке бор бе. По ред уче шћа 
на тим из ло жба ма, умет ни ци су има ли мо гућ ност да при ре де и са мо стал не из ло жбе без те мат ских огра
ни че ња. Та ква ак тив ност Га ле ри је ди рект но је ути ца ла на фор ми ра ње умет нич ке збир ке. Де ла су при ба
вља на по сред ством от ку па, по кло на, кроз раз ме ну са ин сти ту ци ја ма, а по не кад и ан га жо ва њем ли ков них 
умет ни ка. Ка ко су се ме ђу при ба вље ним де ли ма под јед на ко на шла де ла и са те мат ски ан га жо ва них и са 
са мо стал них из ло жби, умет нич ка збир ка До ма Вој ске Ср би је је ова квим при сту пом са ку пља ња по ста ла је
дин стве на. То ме у при лог го во ри бо гат ство фун ду са, у ко ме се на ла зи ви ше од 1.500 де ла ли ков не и при
ме ње не умет но сти свих ге не ра ци ја умет ни ка са под руч ја не ка да шње Ју го сла ви је. 

У збир ци се на ла зи не ко ли ко зна чај них оства ре ња на ста лих у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. То су де ла Вла ха Бу
ков ца, Љу бе Ива но ви ћа, Ма ри на Тар та ље, Са ве Шу ма но ви ћа, за тим де ла Ми ла Ми лу но ви ћа, Љу бе Ба би ћа, 
Ко сте Хак ма на, Јо ва на Би је ли ћа. Ипак нај ве ћи део збир ке чи не де ла срп ских и ју го сло вен ских умет ни ка на
ста лих у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, по чев ши од Пе тра Лу бар де, Зо ре Пе тро вић, Ми ла на Ко њо ви ћа, Кр сте 
Хе ге ду ши ћа, Мар ка Че ле бо но ви ћа, Ни ко ле Мар ти но ског, Ми ће По по ви ћа, Љу би це Цу це Со кић, Сре те на 
Сто ја но ви ћа и дру гих ве ли ка на ју го сло вен ског ли ков ног ства ра ла штва.


