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Снежана Цветковић

Преглед конзерваторско-рестаураторских радова у
збиркама Уметничког одељења
Музеја у Смедереву у периоду
током 2010. и 2011. године
A с рак : У оквиру пројеката „Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја
у Смедереву“ (2010) и „Конзервација и рестаурација предмета из фонда Етнолошког и Уметничког одељења Музеја
у Смедереву“ (2011), који су финансирани средствима Министарства културе Републике Србије, извршена је конзервација и рестаурација укупно девет предмета, међу којима су иконе, графике и дела примењене уметности. Сви
предмети обухваћени конзерваторско-рестаураторским
третманом у овом периоду потичу из оставштине Милана
Јовановића Стојимировића.
Кључне речи: конзерваторско-рестаураторски радови,
Милан Јовановић Стојимировић, Музеј у Смедереву, пројекти, Министарство културе Републике Србије.

М

узеј у Смедереву, основан 1950. године, био је отворен у кући Милана Јовановића Стојимировића, и у њему је радио до 1972. године, од
када је премештен у ревитализовану зграду предратног хотела „Јадран“.1
Кућа и збирке овог угледног Смедеревца били су конфисковани после
1 Л. Павловић, Музеј и споменици културе Смедерева, Смедерево 1972, 12–24;
С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком
одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево 2010.
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Другог светског рата.2 Непосредно пре конституисања музеја позвана је
Мирјана Љубинковић, стручњак Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе у Београду, да изнесе своје стручно мишљење о
предметима из Стојимировићеве збирке.3 Између осталог, она је у свом
извештају нагласила да један део предмета „лежи у гомили у влажној
просторији“.4 Тестаментом 1966. године Милан Јовановић Стојимировић
завештао је легат смедеревском музеју од укупно тридесет и четири дела.5
Претпостављамо да су многи предмети набављени за Стојимировићеву збирку у тренутку набавке већ имали одређена механичка оштећења, проблеме са црвоточином, влагом итд., тако да је њихово неусловно
чување у његовој кући све до 1972. године узроковало још већи степен
оштећења. И након пресељења у нову музејску зграду услови чувања нису
били одговарајући. Проблем са влагом остао је константно присутан.
Готово сви предмети Уметничког одељења смештени су у мањем депоу
у поткровљу зграде музеја 1973. године. Током 2008. године овај депо је
реконструисан и углавном задовољава музеолошке стандарде чувања
експоната.
У оквиру пројекта „Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у
Уметничком одељењу Музеја у Смедереву“ обухваћена је и конзервација
две најугроженије иконе из ове оставштине.
Најтежа оштећења имале су иконе које се чувају у Збирци икона смедеревског музеја, Свети арханђел Михаило, зографа Николе Јаковљевића
из Охрида6, као и икона Дванаест апостола, дело непознатог зографа.7
Обе иконе су настале у 19. веку, а купљене су током Стојимировићевог
службовања у Скопљу у Македонији од 1930. до 1935. године, а затим су
чуване у његовој кући у Смедереву. Инвентарне књиге Музеја у Смедереву забележиле су да се ове иконе налазе у јако оштећеном стању.8 Радове
на конзервацији и рестаурацији ових икона је извела виши конзерватортехничар Наташа Скрињик Цветковић.9
2
3
4
5
6

С. Цветковић, наведено дело.
Л. Павловић, наведено дело, 17–20.
Исто, 17.
С. Цветковић, нав. дело
Никола Јаковљевић, Свети арханђел Михаило, око 1850, уље/платно, 69,5 × 36,5 цм,
Збирка икона, инв. бр. 1.
7 Непознати аутор, Дванаест апостола, 19. век, уље/платно/дрво, 84 × 62 × 2,5 цм,
Збирка икона, инв. бр. 7.
8 Инвентар Народног музеја у Смедереву, књ. , Историја уметности – иконе, 851.
9 Извештаји са фотодокументацијом о конзерваторско-рестаураторским радовима
вишег конзерватора-техничара Наташе Скрињик Цветковић.
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1. Никола Јаковљевић, Свети арханђел Михаило,
око 1850, уље/платно, 69,5 × 36,5 цм, стање пре
конзерваторско-рестаураторских радова, фото:
М. Лазић

2. Извођење конзерваторско-рестаураторских
радова – детаљ, фото: Н. С. Цветковић

3. Извођење конзерваторско-рестаураторских
радова – детаљ, фото: Н. С. Цветковић
4. Икона светог арханђела Михаила након
завршеног конзерваторско-рестаураторског третмана (радове извела
Наташа Скрињик Цветковић),
фото: Љ. Златановић
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5. Непознати аутор, Дванаест апостола, 19. век, уље/
платно/дрво, 84 × 62 × 2,5 цм, стање иконе пре и након
конзерваторско-рестаураторског третмана (радове
извела Наташа Скрињик Цветковић), фото: Љ.
Златановић

6. Извођење
конзерваторскорестаураторских радова
– детаљ , фото: Н. С.
Цветковић

Бојени слој иконе Свети арханђел Михаило био је јако запрљан, потамнео и уништен више од педесет процената. Ланено платно испод
бојеног слоја било је каширано на картон, који је услед влаге био издеформисан и самим тим утицао на деформацију целе иконе. Поступак
конзервације обухватио је скидање ланеног платна са картона, рентоалажу, чишћење иконе, пломбирање места оштећења, ретуш и лакирање.10
Много компликованији захват стајао је пред конзерватором иконе
Дванаест апостола. Ова икона сликана је уљем на кредно-туткалној
основи, на платну кашираном на дрвени носач, који се састојао из три
дела спојених са два кушака. Један кушак је недостајао, трећина дрвеног
носиоца била је потпуно трула, док су друге две биле под црвоточином.
На горњем и доњем делу иконе, са леве стране њеног наличја, дрвени
носилац није ни постојао. Бојени слој је био јако запрљан и тешко читљив. Поступак конзервације обухватио је комплетну промену дрвеног
носиоца преношењем платна са бојеним слојем на нови носилац. Потом
је извршено чишћење лица слике, пломбирање оштећених места, ретуш
и лакирање.11
Током 2011. године у оквиру пројекта „Конзервација и рестаурација
предмета из фонда Етнолошког и Уметничког одељења Музеја у Сме10 Исто.
11 Исто.
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7. Урош Кнежевић,
Портрет Милана М.
Обреновића IV, 1869,
олеографија/платно,
58 × 42 цм, стање пре
конзерваторско-рестаураторских
радова, фото: Ж.
Младићевић

-

8. Извођење конзерваторскорестаураторских радова – детаљ,
фото: Ж. Младићевић

…

9. Портрет Милана
М. Обреновића,
након завршеног
конзерваторско-рестаураторског
третмана (радове
извео Жељко
Младићевић), фото:
Ж. Младићевић

дереву“ кроз конзерваторски третман прошло је пет графика из Збирке ликовне уметности Музеја у Смедереву и два предмета примењене
уметности завештана смедеревском Музеју Легатом Милана Јовановића
Стојимировића.12
Конзервацију графика у конзерваторској лабораторији Народне библиотеке Србије урадио је Начелник Одељења за заштиту и конзервацију Жељко Младићевић.13 Оштећења су углавном настала под утицајем
влаге и прљавштине, али има и механичких оштећења. Заправо, ради се
о три олеографије: Портрет Милана М. Обреновића IV, Уроша Кнежевића,14 Портрети краљице Драге Обреновић и краља Александра Обреновића, Влаха Буковца,15 бакропис италијанског уметника Антонија

12 Тестамент Милана Јовановића Стојимировића, О–166/66, Други општински суд
у Београду; С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у
Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, 47–52.
13 Извештај о конзервацији графика Музеја у Смедереву.
14 Урош Кнежевић, Портрет Милана М. Обреновића IV, 1869, олеографија/платно,
58 × 42 цм, Збирка ликовне уметности, инв. бр. 165.
15 Влахо Буковац, Портрет краљице Драге Обреновић, 1901, олеографија/платно,
89 × 64 цм, Збирка ликовне уметности, инв. бр. 164; Портрет краља Александра
Обреновића, 1901, олеографија/платно, 89х64 цм, Збирка ликовне уметности, инв.
бр. 163.
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10. Влахо Буковац, Портрет
краљице Драге Обреновић, 1901, олеографија/
платно, 89 × 64 цм, стање
пре конзерваторско-рестаураторских радова, фото:
Ж. Младићевић
11. Портрет краљице
Драге Обреновић након
завршеног конзерваторско-рестаураторског
третмана (радове извео
Жељко Младићевић),
фото: Љ. Златановић
12. Влахо Буковац, Портрет
краља Александра Обреновића, 1901, олеографија/
платно, 89 × 64 цм, стање
пре конзерваторско-рестаураторских радова, фото:
Ж. Младићевић
13. Портрет краља Александра Обреновића након
завршеног конзерваторско-рестаураторског третмана (радове извео Жељко
Младичевић), фото: Љ.
Златановић

Карбонатија, Castel del Monte16 и литографија Стевана Тодоровића, На
Такову.17 Поступак конзервације графика На Такову и Castel del Monte
текао je кроз следеће фазе: стерилизација, механичко чишћење, прање,
скидање графике са картонског носиоца, ојачавање папирног носиоца
и фиксирање графике, ручна рестаурација, пресовање и ретуш.18 Олеографија Портрет Милана М. Обреновића IV прошла је кроз поступак
стерилизације, чишћења, уклањања лака, скидања графике са картонског носиоца, скидања графике са платненог носиоца, фиксирање по16 Антоније Карбонати, Castel del Monte, 1931, бакропис, 24 × 37 цм, сигн. д. д. лат.:
A. Carbonati 1931, Збирка ликовне уметности, инв. бр. 60.
17 Стеван Тодоровић, На Такову 1815, 1865, литографија/картон, 34 × 43 цм, д. д. ћир.:
Литографисао Павле Чортановић, Збирка ликовне уметности, инв. бр. 155.
18 Извештај о конзервацији графика Музеја у Смедереву.
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14. Стеван Тодоровић, на Такову 1815, 1865,
литографија/картон, 34 × 43 цм, стање пре
конзерваторско-рестаураторских радова,
фото: Ж. Младићевић

15. На Такову 1815, након завршеног
конзерваторско-рестаураторског
третмана (радове извео Жељко
Младићевић), фото: Ж. Младићевић

16. Антоније Карбонати, Castel del Monte,
1931, бакропис, 24 × 37 цм, стање пре
конзерваторско-рестаураторских радова,
фото: Ж. Младићевић

17. Castel del Monte након завршеног
конзерваторско-рестаураторског
третмана (радове извео Жељко
Младичевић), фото: Ж. Младићевић

…

деротина, ручне рестаурације, пресовања и ретуша.19 Најсложенији поступак конзервације и рестаурације, који је текао кроз четрнаест фаза,
примењен је на олеографијама портрета краљице Драге и краља Александра Обреновића: стерилизација, чишћење лица графике, уклањање
лака, фиксирање процепа, скидање са слепог рама, скидање графике са
платненог носиоца, уклањање флеке, каширање, рестаурација, пресовање, ретуш, додавање каишева, механичко чишћење рама и шпановање
олеографије на слепи рам.20
19 Исто.
20 Исто.
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18. и 19. Роло писаћи сто са фијокама, дрво/храст, прва половина
века, након
завршеног конзерваторско-рестаураторског третмана (радове извео Бранислав
Јешић), фото: Љ. Златановић
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20. Луј Цвикл, Краљ Милан у
кабинету, око 1897, позитив,
резбарен дрвени паспарту са
краљевим монограмом, у спољном
раму са апликацијом краљевске
круне и ловорових гранчица, пре
конзерваторско-рестаураторског
третмана (детаљ), фотодокументација
Музеја у Смедереву

21. Луј Цвикл, Краљ Милан у кабинету, око
1897, позитив, резбарен дрвени паспарту са
краљевим монограмом, у спољном раму са
апликацијом краљевске круне и ловорових
гранчица, након завршеног конзерваторскорестаураторског третмана (радове извео
Бранислав Јешић), фото: Љ. Златановић

22. Детаљ са круном и монограмом
краља Милана, фото: Љ. Златановић

223

Z04-215-225 - Cvetkovic.indd 223

26.3.2013 04:18:56

С

Ц

Предмети примењене уметности који су прошли рестаураторскоконзерваторски третман јесу рам за фотографију са монограмом краља
Милана Обреновића21 и роло писаћи сто са фиокама22, који је припадао
дародавцу Милану Јовановићу Стојимировићу. Ови предмети чувани су
у депоу смештеном у приземљу зграде од пресељења у нову музејску зграду 1972. године до дана упућивања на конзервацију. Рам за фотографију
на средини горњег дела има аплицирану краљевску круну са ловоровим
гранчицама испод. Управо је недостајао део круне и ловорове гранчице,
које је било могуће у потпуности реконстрисати израдом одговарајућих
калупа на основу добро очуваних постојећих делова. Фиоке роло стола
ненаменски су коришћене за чување различитих музеалија. Иначе, сто је
био растављен на више делова, а роло систем није био у функцији. Конзерваторско-рестаураторски радови подразумевали су враћање стола у
првобитну функцију састављањем растављених делова, поправку роло
система, и, најзад, заштиту дрвета. Ови радови су реализовани у радионици вишег конзерватора-техничара Бранислава Јешића у Београду.

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

21 Луј Цвикл, Краљ Милан у кабинету, Беч, око 1897, позитив у резбареном дрвеном
паспартуу са краљевим монограмом МО на средини унутрашње горње стране,
урамљено са апликацијом краљевске круне и ловорових гранчица на средини
спољашње горње стране рама, 19 × 12,5, са паспартуом 35,5 × 27,5, са рамом 55 × 44
цм, Збирка примењене уметности, инв. бр. 86.
22 Роло писаћи сто са фиокама, дрво/храст, прва половина
века, 72 × 153 × 84 цм,
Збирка примењене уметности, инв. бр. 85.
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Summary
Snežana Cvetković

Conservation-Restoration Works in Art Department
Collections of the Museum in Smederevo during 2010
and 2011
In the text “Conservation-Restoration Works in Art Department Collections
of the Museum in Smederevo during 2010 and 2011” are presented nine objects, which had underwent conservation and restoration treatment within
the projects “Bequest of Milan Jovanović Stojimirović in Art Department
of the Museum in Smederevo” and “Conservation and Restoration of Objects from Ethnological and Art Department of the Museum in Smederevo”. Among these objects were icons, graphics and objects of applied art. All
objects originate from the private legacy of Milan Jovanovic Stojimirovic
(Smederevo, 1898 – Belgrade 1966) who was important and prominent person
in political and cultural history of Yugoslavia in the time before the Second
World War. The recognition for conservation of icons is due to senior conservation technician Nataša Skrinjak Cvetković, graphics were taken care of by
Željko Mladićević, Chief of Department for Protection and Conservation in
the National Library in Belgrade, while responsibility for the works of applied
art lies on senior conservation technician Branislav Ješić.
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