75.071.1 О
М.
75:069.51(497.11)

Снежана Цветковић

Поклон-збирка Миленка Остојића
A с рак : Вишегодишњи конзерватор и уредник ликовног програма Музеја у Смедереву, сликар Миленко Остојић, даривао је овој установи културе поклон збирку од
укупно двадесет и два дела. Поклон се дели у две целине.
Првој припадају углавном портрети чији је аутор поклонодавац, док се у другој налазе уметничка дела из његове
приватне колекције. Међу њима најзначајнија јесте до
сада непозната слика српске уметнице Милице Чађевић.
Кључне речи: Поклон, сликар, портрети, пастели, Милица
Чађевић, Музеј у Смедереву.

В

ажну улогу у смедеревском ликовном животу последњих пет деценија
имао је сликар и конзерватор Миленко Остојић Браца (1936). Као
вишедеценијски конзерватор и уредник ликовног програма Музеја у
Смедереву, у години за нама, одлучио је да смедеревском музеју поклони
двадесет и два ликовна дела.
Поклон збирка Миленка Остојића састоји се из две целине. Првој
припадају радови поклонодавца, а другој уметничка дела из његове приватне колекције.
У сликарству Миленка Остојића јасно се издвајају следећи мотиви:
пејзажи, портрети и монотипије.1 Портрет је константно био присутан
у ликовном изразу Миленка Остојића. Од петнаест поклоњених радова Миленка Остојића управо тринаест су портрети који су настајали у
временском периоду од 1968. до 2001. године, а који су већином били
изложени на његовој ретроспективној изложби портрета приређеној у
Галерији Центра за културу у Смедереву 2005. године.2 Миленко Остојић
портрете слика у у интимистичком стилу, деликатном сликарском пале1
2

З. Вучинић, Миленко Ос ојић, монотипије, Музеј у Смедереву, Смедерево 1991.
Остојић Миленко Браца, Ре рос ек ива- ор ре и- ас ели, Центар за културу
Смедерево, Смедерево 2005, каталог изложбе.

359

С

Ц

Сл. 1 – Миленко Остојић, Ау о ор ре , 1968,
пастел/папир, 34 × 30 цм, инв. бр. 294

Сл. 2 – Миленко Остојић,
Ау о ор ре /карика ура, 1971,
фломастер/папир, 33,5 × 23,5 цм, инв.
бр. 292

том, са проницањем у психолошки живот портретисаног. Студиозност
и ликовна дисциплинованост као основне карактеристике сликарства
Миленка Остојића неминовно се препознају и на овим радовима. Међу
портретисаним личностима има познатих и анонимних Смедереваца,
аутопортрета, и портрета чланова породице и пријатеља. Рађени су техником пастела, фломастером и оловком. Школском периоду припадају
цртежи оловком, заправо скице Колосеума и Константиновог славолука
у Риму.3 Посебно се издваја витраж са представом Грба града Смедерева,4
с обзиром да је у овој области примењене уметности остварио више значајних дела. Важно је напоменути да је Миленко Остојић аутор грба града Смедерева, као и да је био одговаран за визелни идентитет манифестације Смедеревска песничка јесен, затим Музеја у Смедереву, фабрика
„Милан Благојевић“ и „Херој Срба“, Дирекције за урбанизам, као и низа
ликовних решења за значке, плакете, амблеме итд.5
3
4
5
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Миленко Остојић, Колосеум, Рим, 1957, оловка/папир, 14 × 19,5 цм;
Конс ан инов славолук, Рим, 1957, оловка/папир, 13,8 × 19,8 цм, инв. бр. 294.
Миленко Остојић, Гр ра а Сме ерева, 2008, витраж, 68 × 49 цм, инв. бр. 84.
Остојић Миленко Браца, Ре рос ек ива- ор ре и- ас ели, Центар за културу
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Сл. 3 – Миленко Остојић,
Пор ре кћерке Ксеније
Сање Ос ојић, 1968, пастел/
папир, 40 × 31 цм, инв. бр.
301.

Сл. 4 – Миленко Остојић,
Пор ре кћерке Ксеније
Сање Ос ојић, 1976,
пастел/папир, 44 × 33 цм,
инв. бр. 303.

Сл. 5 – Миленко Остојић,
Пор ре кћерке Ксеније
Сање Ос ојић, 1978,
пастел/папир, 63,5 × 47
цм, инв. бр. 305

Сл. 6 – Миленко Остојић,
Пор ре Сло о ана
Милошевића-Гоке, 1962,
оловка/папир, 34,5 × 27 цм,
инв. бр. 290

Сл. 7 – Миленко Остојић,
Словенац Пиш а, 1971,
фломастер/папир, 35 × 24,5
цм, инв. бр. 291

Сл. 8 – Миленко Остојић,
Пор ре
р Леон ија
Павловића, 1974, пастел/
платно, 43,5 × 35 цм, инв.
бр. 285
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Сл. 9 – Миленко Остојић,
Пор ре Зорана Ђукића,
1977, пастел/папир, 37 × 30 цм,
инв. бр. 289

Сл. 10 – Миленко
Остојић, Пор ре
Јована Бо ићевића, 1974,
фломастер/папир, 20 × 14
цм, инв. бр. 286

Сл. 12 – Миленко Остојић, Пор ре сликара Мике
О ра овића, 1997, пастел/папир, 30,5 × 39,5 цм, инв. бр.
302
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Сл. 11 – Миленко Остојић,
Пор ре Вере Војво ић,
1977, пастел/папир,
48,5 × 35 цм, инв. бр. 288

Сл. 13 – Миленко
Остојић, Пор ре
Цве ка Павловића, 2001,
пастел/папир, 58,5 × 41,5
цм, инв. бр. 287

П

М

О

Сл. 14 – Миленко Остојић,
Колосеум/Рим, 1957,
оловка/папир, 14 × 19, 5 цм;
Конс ан инов славолук/Рим,
1957, оловка/папир, 13,8 × 19,8
цм, инв. бр. 293

Сл. 15 – Миленко Остојић,
Гр ра а Сме ерева, 2008,
витраж, 68 × 49 цм, инв. бр. 84

Основе ликовног образовања Миленко Остојић Браца стекао је током петогодишњег школовања у Државној школи за ликовну уметност
у Сарајеву, Одсек за декоративно зидно сликарство, коју завршава 1959.
године. Након тога завршава Вишу педагошку школу у Београду, на одсеку за ликовно васпитање. Од 1971. године запослен је у смедеревском
музеју на пословима конзервације, да би годину дана касније завршио
праксу за конзервацију и рестаурацију слика и икона у Народном музеју
у Београду. Члан
-а постао је 1974. године. До пензионисања 1995.
године Миленко Остојић Браца био је запослен у смедеревском музеју на
осетљивим пословима конзервације и рестаурације уметничког фонда.
Међу поклоњеним ликовним делима из приватне колекције Миленка
Остојића налази се укупно седам слика следећих уметника: Радомира

Смедерево, Смедерево 2005, каталог изложбе.
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Сл. 16 – Радомир Раче Матејић,
Ваза са цвећем, 1976, уље на
лесониту, 38,5 × 28,5 цм, инв.
бр. 298

Сл. 17 – Јован Крижек, Куманица „Во еница на
Лиму“, 1970, уље на платну, 30 × 39 цм, инв. бр. 299

Сл. 18 – Муслим Мулићи, Пејзаж, 1962, уље на платну,
74 × 94 цм, инв. бр. 300
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Сл. 19 – Селимир Јовановић,
Пор ре мо ру а Браце,
1995, гипс, 43 × 14 × 23 цм, инв.
бр. 296.

П

Сл. 20 – Гордана Коцић
Крсмановић, А еље уме ника,
1980, пастел/папир, 63 × 49 цм,
инв. бр. 295

Сл. 21 – Момчило
Стевановић, Пор ре
С аше Беложанско ,
1924, оловка/папир,
12,2 × 7,2 цм, инв. бр. 304
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Сл. 22 – Ференц Карољи,
Пор ре с арца,
век, уље на платну,
67,5 × 55 цм, инв. бр. 210

Рачета Матејића,6 Јована Крижека,7 Муслима Мулићија,8 Селимира Селета Јовановића,9 Гордане Коцић Крсмановић,10 Момчила Стевановића11 и
Милице Чађевић.12 Напоменимо и то да је Миленко Остојић претходних
година смедеревском музеју поклонио још једно вредно уметничко дело,
Пор ре с арца мађарског уметника Ференца Карољија.13 Заједно са
Селимиром Јовановићем, такође је био иницијатор да се смедеревском
6
7
8
9
10
11
12
13

Радомир Раче Матејић, Ваза ца цвећем, 1976, уље на лесониту, 38,5 × 28,5 цм, сигн.
д. д.ћир.: Р. Матејић, инв. бр. 298.
Јован Крижек, Куманица „Во еница на Лиму“, 1970, уље на платну, 30 × 39 цм, сигн.
д. л. ћир.: Ј. Крижек, инв. бр. 299.
Муслим Мулићи (Muslim Mulliqi), Пејзаж, 1962, уље на платну, 74 × 94 цм, сигн.
д. д. лат.: Mull., инв. бр. 300.
Селимир-Селе Јовановић, Пор ре мо ру а Браце, 1995, гипс, 43 × 14 × 23 цм,
инв. бр. 296.
Гордана Коцић Крсмановић, А еље уме ника, 1980, пастел/папир, 63 × 49 цм,
сигн. д. д. ћир.: Г. Коцић Крсмановић, инв. бр. 295.
Момчило Стевановић, Пор ре С аше Беложанско , 1924, оловка/папир,
12,2 × 7,2 цм, инв. бр. 304.
Милица Чађевић, Пор ре жене која се и, 1926, уље на платну, 49 × 37 цм, сигн.
д. л. ћир.: М. Ч. 26, инв. бр. 297.
Ференц Карољи, Пор ре с арца,
век, уље на платну, 67,5 × 55 цм, сигн. д. д.
лат.: Karoly, инв. бр. 210.
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Сл. 23 – Милица Чађевић, Пор ре
жене која се и, 1926, уље на платну,
49 × 37 цм, инв. бр. 297

музеју поклони ликовни фонд
-а, након престанка рада овог
14
уметничког удружења.
У Збирци ликовне уметности Музеја у Смедереву већ се налазе радови
Радомира Рачета Матејића, Јована Крижека, Селимира Селета Јовановића и Гордане Коцић Крсмановић, тако да се овим поклоном стиче још
потпунији увид у њихов опус. За збирку ликовних дела која репрезентују
српско сликарство прве половине
века од изузетног је значаја што
ће јој се прикључити слика Милице Чађевић Пор ре жене која се и.15
14 П
је скраћеница за назив Подунавска ликовна група Смедерево, која
је била основана 1964. године. Из ликовног фонда ове групе Музеју у Смедереву
поклоњено је 11 слика следећих уметника: Зорана Јосића, Наталије Карић
Слијепчевић, Мирослава Арсића, Пашка Бертолина, Данице Ракиџић Баста,
Јагоде Живадиновић и Гордане Коцић Крсмановић.
15 Ову слику Миленко Остојић је добио на поклон од смедеревског сликара
Радована Миленковића, који ју је, према сопственој изјави, као студент
Академије ликовних уметности у Београду пронашао одбачену крај једног
контејнера седамдесетих година прошлог века. У Музеју у Смедереву
идентификована је Милица Чађевић као аутор слике, што је потврђено и на
консултацијама у Народном музеју у Београду.
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Откривање овог до сада непознатог дела изузетно је важно за иначе невелики опус ове значајне српске уметнице, посебно зато што је слика
настала за време њеног усавршавања у Паризу у атељеу Андреa Лота.16
Такође, веома значајан јесте цртеж Момчила Стевановића Пор ре
С аше Беложанско . За збирку ликовне уметности друге половине
века од интереса је и дело Муслима Мулићија, уметника који је током
служења војног рока у Смедереву 1962. године приредио изложбу са смедеревским скулптором Селимиром Јовановићем.17
Поклон збирком коју је даривао смедеревском музеју Миленко Остојић придружује се часном низу музејских дародаваца.

Белешка о aутору:
Мр Снежана Цветковић, виши кустос
Музеј у Смедереву, snezana@muzejsd.org

16 Љ. Миљковић,
1904–1994, Народни музеј Београд, Београд 2005, 86.
17 В. Хорват, Селимир Јовановић Селе ре рос ек ива, Галерија савремене
уметности Смедерево, Смедерево 2008.
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Summary
Snežana Cvetković

Collection donated by Milenko Ostojić
The painter Milenko Ostojić, conservator and editor of fine arts program of
the Museum in Smederevo for many years, now in retirement, donated last
year the collection of twenty-two objects of art to this cultural institution.
Fifteen works are mostly portraits painted by the donator. In the artistic opus
of Milenko Ostojić few themes prevail: landscapes, portraits and monotypes.
The portrait is always present in the visual expression of this artist. Among
the portrayed individuals there are renowned and anonymous residents of
Smederevo, members of the artist’s family and also the self-portraits. They
were painted in the intimist manner using diverse techniques: pastel, felttip pen and pencil. Second segment of the donation consists of private
collection of paintings belonging to Milenko Ostojić and it includes works
of the following artists: Selimir Sele Jovanović, Radomir Matejić, Jovan Križek,
Gordana Kocić Krsmanović, Muslim Mulići and Milica Čadjenović. Most
interesting in this group is hitherto unknown work ‘Portrait of the Seated
Woman’ from 1926 by the painter Milica Čadjenović.

About the Author:
Snežana Cvetković . ., senior curator
Museum in Smederevo, snezana@muzejsd.org
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