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ЛЕГАТИМА
Сажетак:ГалеријаМатицесрпскезапочелајетоком90тихгоди
на20.векасеријуизложбиПоклонзбиркикакобијавностипред
ставилапоклоњенаделакојасупочеладастижууспецифичним
историјским околностима. Током година се модел презентације
унапређиваоиусложњавао,аизложбесууместоједнолиснихка
талогадобилеобимнепубликацијесарасправнимтекстовимаи
репродукцијамасвихпоклоњенихрадова.Поредактуелнихпокло
на,Галеријајепредставилaиранијепримљенедаровекакобиука
заланаважностфилантропијеидаровањеуметничкихделана
ционалнимустановамакултуре.Временомсесеријапоклонзбир
киразвилауузорнимоделформирањалегатакроззаједничкирад
уметникаиликолекционарасједнестране,икустосаГалеријес
другестране.Заједничкапосвећеностодабиру,излагањуипубли
ковању поклоњених дела допринела је квалитету поклонзбирки,
али истовремено и задовољству уметника, њихових наследника
или колекционара због учињеног поклона. Акцентовање значаја
појединца,уовомслучајудародавца,заделатностустановеина
ционалнекултуреуцелини,видљивајекроззахвалносткојуимГа
леријауказујетокомпредстављањапоклонзбирки.
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ИсторијатдаривањауМатицисрпској

ГалеријаМатицесрпске је једнаоднајстаријихнационал
нихмузејскихустановакојабаштинифондодблизу10.000
уметничкихпредмета.Својеформирањезапочела је јошу
19.векууоквируМатицесрпскекаоСрпсканародназбирка
илиМузеумоснован1847.године,саидејомдаприкупља
свеонепредметекојисузначајнизаисторијусрпскогнаро
да.ОдсамихпочетакаМузеумјебиоусмереннадаровезна
менитихСрба,свеснихдасвојимделовањемостављајутраг
увремену.Формирањеколекцијезапочетојеипрезванич
ног оснивањаМузеума даром од 11 породичних портрета
СавеТекелије,почасногпредседникаивеликогдобротвора.
СаваТекелија је уочио значај образовањаишколовања за
развој једненације,алиинеопходностоснивањаустанова
каостожераизградњенационалногидентитета.Свомродо
љубивом гесту даровања задужбине Текелијанум српском
народу,какобиподстакаошколовањемладихСрбауБудим
пешти,придодао јеипоклонпородичнихпортретаи ука
заонаважностпредметавизуелнеуметностизакреирање
националног идентитета и културе сећања. Јединственим
даром породичних портретаСава Текелија створио је мо
дел задужбинарства који је постао узоран за српскеинте
лектуалце,племићеивелепоседникеокупљенеокоМатице
српске.Извесно једа јеуправоовајпоклонподстакаоТе
одораПавловића, првогМатичиног секретара, дапокрене
оснивањеМузеума1847.године.Удеценијамакојесусле
дилефондМузејаМатицесрпскесечестоувећаваодарови
мапојединачнихделаилигрупеуметничкихиисторијских
предмета.Именадародавацасубележена,упућиванасуим
писмазахвалнице, а значајнијипоклониобјављиванисуу
штампи.ПресељењемМатицесрпскеуНовиСад1864.го
диненастављенјераднаувећањуколекцијаМузеја,углав
номпоруџбинамапортретачасникаМатицесрпскеињених
добротвора.ВеликипомакучињенјеотварањемМузејаза
јавност1933. године,када јепрвипутпублициприказано
свеоноштојеприкупљеноподМатичинимкровом.Отва
рањепремајавностиутицалојенапорастбројадародаваца
којисуосетилипотребудадопринесурадуМузејаидарују
уметничка дела.Након отварањамузеја у оквиру рубрике
,,МузејМатицесрпскеˮугласилуГласМатицесрпскеоб
јављивана су имена приложника и попис дарованих дела.
Натајначинјеистицанзначајивредностдаровањаузза
хвалностпојединцима.ИздвајањемГалеријеМатицесрпске
1947.године,настављенјепреданираднаприкупљању,об
радиипредстављањуделанационалнеликовнеуметности,
алиипракса увећањафондапутемпоклона.Пресељењем
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усопственузграду1958.годинеисталномпрофесионали
зацијом рада стручних служби и унапређењем музејских
стандарда,колекцијасенепрекидноувећавалаиоткупимаи
поклонима.Дародавцисуидаљеевидентирани,захвалност
им јеисказиванапутемзахвалнихписамаањиховаимена
истицанасунаПочасној таблипријатељаухолуГалерије
иобјављиванауГодишњимизвештајимаипубликацијама
ГалеријеМатицесрпске.Почевшиод1990.године,уведена
јепраксаодржавањасвечанихседницаповодомДанаГале
ријенакојојсудодељиванезахвалницедародавцимаиса
радницима.Тапраксатрајеиданас.Поводомобележавања
150 година од оснивањаМузеума 1997. године покренуто
је годишњегласилоИменословГалеријеМатице српске у
комесунавођенаименасвихонихкојисусвојимдарови
ма,радомилидонацијамадопринелирадуГалеријеМатице
српскеупретходнојгодини.Натимтемељима,током2006.
годинеГалерија је,ускладусаустаљеномпраксомевроп
скихмузеја,основалаКлубпријатељауоквирукогсууведе
недвекатегорије:појединачнипријатељи,односновелики
добротвор,добротворидародавац,каоиинституционални
пријатељиукатегоријамапатрон,покровитељ,великипри
јатељипријатељ.Биојетоначиндасепраксадаровањаи
доброчинстванаставиалииподстакнеускладуспотребама
актуелногтренуткаидухавременаукомеживимо.

Слика1ГласилоИменословГалеријеМатицеСрпске
Покретањесеријеизложби

ПоклонзбиркиуГалеријиМатицесрпске

Токомдеведесетихгодина20.века,уполитичкииеконом
скитурбулентномпериодусрпскедржаве,ГалеријаМатице
српске  била јеприморанадаредефинише својупрограм
скуделатност.Унедостаткуфинансијскихсредставаимо
гућности реализације међународне сарадње у неизвесним
временима, окренула се приређивању изложби из фонда
које јепредстављалау свомпростору алииудругимму
зејским установама у Србији. Истовремено, осмишљен је
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новимоделизложбисапредзнакомпоклонзбиркакаоспе
цифичан вид изложбене активности, с намером да се јав
ности представе примљени поклони ињихови дародавци.
Тих година,унемогућностидасвојфондпопуњаваплан
скимоткупима,одабиромделакојанедостајуиликојапо
пуњавајуколекцију,Галерија јебилаусмеренанапоклоне
као јединимогућимоделпопуњавањаколекције.Истовре
мено,овајвидизложбинијезахтеваотрошковетранспорта
и осигурања те јењихова реализација била једноставна и
нијеподразумевала значајнијафинансијска средства.Дуга
историјапримањауметничкихделаисвестозначајузаду
жбинарстваподстаклајеуправуГалериједаустановимодел
поклонзбиркекаопосебантипизложбикоји,ево,успешно
трајевећтридеценије.

Првипутје1990.годинеуГалеријијавнопредстављенје
данпоклонуметничкихделанаизложби„ПоклонЈованаи
МиланеБикицки”.БрачнипарБикицкидароваоје14дела
сликараМиланаБикицкогкојасуовомприликомпредста
вљенајавности.ИстегодинеизНародногмузејауБеограду
преузетајеизложба„ПоклонзбиркаАрсеиВојкеМилато
вић”,којајеобухваталаделапоклоњенаовоммузеју.Овакав
вид јавногпрезентовањапоклоњенихрадовазаМатицу је
бионовиподстицајандасеиуГалеријизапочнеистоимени
циклус.ПодстакнутаназивомгостујућеизложбеизНарод
ногмузејауБеограду,Галеријајетокомдеведесетихгодина
реализовалачитавнизизложби–поклонзбиркикојесуу
Галеријустиглекаодаровиуметника,њиховихпородицаи
наследника,иликолекционара.

Током1994.годинеодржанајеизложба„ПоклонзбиркаВе
реМијатовић–радовиСавеСтојкова”,затим1995.године
„Поклонзбирка Јелене иСтојана Трумића”.У оквиру ре
довне Галеријске делатности 1997. године реализоване су
изложбе:„ПоклонзбиркаЈованаимрМиланеБикицки”и
„Поклонзбирка Владимира Богдановића”. Наредне, 1998.
годинереализованајеизложба„ДелаПавлаПајеРадовано
вића–ПоклонзбиркаГоранеШтрбац”,атоком2000.годи
не уследиле су „Поклонзбирка Саве Стојкова”, „Поклон
збиркаПавлаБлесића”и„ПоклонзбиркаИванкеАцин”.

У 21. веку смо наставили са приређивањем изложби по
клонзбирки,асамотоком2001.годинереализованесучак
4изложбе.„ПоклонзбиркаОлгеиДраганаИвковића”јеоб
ухватила105радоваархитектеДраганаИвковићаидвемапе
репродукцијапоклоњенихтоком2000.и2001.године.„По
клонзбиркаЕминеЧамоЛорбек”обухватилајечак152де
лаизведенаразличитимцртачкимиграфичкимтехникама.
Поредсвојихделауметницајепоклонилаинеколикорадова
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савремених српских и европских сликара који доприносе
разумевању ликовних тенденција на југословенском про
стору у другој половини 20. века. Исте године приређене
суистовременодвеизложбебрачногпараМојак:„Поклон
збиркаАриМојак”и„ПоклонзбиркаПетраМојака”,којису
даровалисвојерадовеутехницицртежа,сликаикерамике
(2001);затим,наредне2002.годинереализованајеизложба
„ПоклонзбиркаВереХаџиМијатовићСтричевић”,добро
творкеиколекционаркекојаје,узпретходнодарованузбир
ку сликаСавеСтојкова, даровала своју колекцију бројних
српскихсликара20.века.Истегодинеприређенајеиизло
жба„ПоклонзбиркаБрацеБонифацијасрпскогсликараиз
Канаде”, која је обухватила 9 поклоњених радова сликара
српскогпореклакоји јесвојживотнипутвезаозаКанаду.
И,коначно,2003. годинепредстављена је „Поклонзбирка
МирнеСредовићЂорђичковић” која је поклонила 101 ва
јарско дело своје мајке, познате вајарке Славке Петровић
Средовић,иседамделадругихстваралаца.

Слика2КаталозиизложбиПоклонзбирки
Овакавтипизложбиимаоједвојакуулогу.Онјекроз јав
но презентовање поклоњених радова уметника, наследни
каиликолекционарапопуларизоваоовајвиддоброчинства
идруштвеноодговорногпонашањаисамимтимбионека
врстаомажаизахвалностипоклонодавцу.Истовремено,био
јетоподстицајзадругедасенасличанначинукључеурад
Галерије и допринесу увећању њене колекције. Суштин
ски,билајетоуМатициодранијепознатапраксазадужби
нарствакојајесададобилановуформутокомдеведесетих
година20.века.

Свенаведенеизложбеималесуједноставнеједнолиснека
талогеуформифлајеракојисуобухваталибиографскепо
даткеодародавцуипописпоклоњенихрадова.Акценатје
бионапубликовањупописапримљенихделаинањиховом
излагањујавности.Уовакоскромнојштампанојформини
јепостојаламогућностдасепредставииобрадицелокупан
уметничкиопусаутораилибиографијапоклонодавца.
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Унапређењемоделапрезентације
Поклонзбирки

Серијаовакоконципиранихизложбинаставиласеследећим
низом: „ПоклонзбиркаВањеКраут” реализована је 2005.
године;„ПоклонзбиркаМиленеЈефтићНичевеКостић”и
„ПоклонзбиркаМарицеРадојчић”2009.и„Поклонзбирка
РужицеБебеПавловић”2011. године. Историчаркаумет
ностиВањаКраутпоклонилајејединственузбиркуод180
цртежаиграфикакоју јесакупилатокомкаријерекустоса
Народногмузеја.Истовремено,триуметницесу,усарадњи
скустосимаГалерије,сачинилеодабиризсвојихуметнич
кихопусаинаправилепресекцелокупногстваралаштваиз
различитихфазаиуразноврснимтехникамаликовногиз
ражавања. Ова серија показала је значајан напредак како
упроцесуформирања поклонзбирки, такоиуквалитету
њиховепрезентацијејавности.

Слика3Kаталогизложбе
ПоклонзбиркаВањеКраутиотварањеизложбе

Серијаизложбипоклонзбирки,којесуранијеималеката
логе уформифлајера односно листа, добила је свој нови
визуелниидентитет.У2005.години,поводомизложбе„По
клонзбирка Вање Краут” реализован је први каталог по
клонзбирке,суводнимтекстомЉубицеМиљковићиком
плетнимкаталогомрадоваисвимрепродукованимделима,
који је сачинилаМирјанаБрмбота.Томизложбомустано
вљенајеноваформапубликацијапоклонзбиркииодлучено
једаморајуиматирасправнитекстикаталогсвихпоклоње
нихрадовасарепродукцијама.Натимосновамаунапређен
јесистемприказивањапоклонзбирки.Унареднимгодина
мастудијскитекстостваралаштвуМиленеЈефтићНичеве
КостићиМарицеРадојчићнапислајепроф.дрИринаСубо
тић,дугогодишњасарадницаГалерије,докјетекстоствара
лаштвуРужицеБебеПавловићнаписалаМирјанаБрмбота,
кустоскињаГалерије.
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Слика4ОтварањеизложбеПоклонзбиркаМарицеРадојчићи
ОтварањеизложбеПоклонзбиркаРужицеБебеПавловић

Поред новодобијених поклонзбирки почетком 20. века,
унапређењемизложбииедицијепратећихкаталога,одлуче
нојеидасеобраде,публикујуијавностипредставераније
примљене поклонзбирке.На тим основама је 2006. годи
неприређенаизложба „ПоклонзбиркаМилошаБокшана”
коју је припремила ЕмицаМилошевић, кустоскиња Гале
ријеМатице српске са жељом да јавности представи дар
овог познатог новосадског адвоката и колекционара, који
јебиоактивноукљученурадМатицесрпскеумеђуратном
периоду. Свој поклонМузеју учинио је у годинама након
његовоготварањазајавност,акаснијејетестаментомоста
вио значајан број дела.Поводом обележавања 160 година
оснивањаМузеумаМатице српске 2007. године, реализо
вана је изложба „ПоклонзбиркаСавеТекелије” за коју је
расправнитекстписалакустоскињаСнежанаМишић.Циљ
овихизложбибиоједасеструкаијавностподсетенавели
кедародавцепретходнихвременаиистовременоподстакну
савремени колекционари за сличан чин даривања. Кусто
скињаВањаКраутбилајеједанодтихновихколекционара,
аубрзосусвојуколекцијуграфика,цртежаикомбинованих
техникааутора20.векапоклонилиисторичаркауметности
Вера Јовановић Дунђин и књижевник Јован Дунђин. По
клонзбиркакојусударовали2011.годинеукупноброји284
уметничкарада:двештампанемапеграфика,5самосталних
цртежасликараСтеванаМаксимовићаи јединственумапу
скицаМиланаКерца.Збогособеноститезбиркеонајошни
јепредстављенајавностиалисењеноизлагањепланирау
нареднимгодинама.

Поредкомплекснијегкаталога,самеизложбепоклонзбирки
добиле су озбиљнији и садржајнији модел реализације.
Током трајања изложбе „Поклонзбирка Милене Јефтић
НичевеКостић” одржана је радионица за децу предшкол
скогинижегшколског узраста „Пронађите тиграˮ.Био је
топрвиедукативнипрограмзадецуприлагођенактуелној
изложбипоклонзбирке.Наконтога,удухусвојихредовних
пратећихактивноститокомтрајањаизложби,приређивани
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суразличитипрограми:тумачењааутора,разговорисаумет
ницимаиедукативнерадионице.Тимесуизложбепоклон
збиркидобилеиститретманкаоисведругеизложбеуГМС.

Слика5Отварањеизложбе
ПоклонзбиркаМиленеЈефтићНичевеКостић

Посвећеним бављењем примљеним легатима Галерија
Матице српске је стекла поверење како савремених умет
ника,такоинаследникауметникаиколекционара.Отоме
говоребројнидаровикојипристижуизбиркекојесуфор
миране током последњих деценија. Путем поклонзбирки
Галерија је почетком 20. века значајно увећала свој фонд
савременог сликарства.Својаделапоклонили суновида
родавци:МиленаЈефтићНичеваКостић,МарицаРадојчић
иРужицаБебаПавловић,асвоје,већраниједарованепо
клонзбиркедопунилисуСаваиМирославаСандић,Петар
Ћурчић,ВераЗарићиЕминаЧамоЛорбек.

Известанпреокретуквалитетупоклонзбиркиуочљивјеу
неколико последњих великих дарова. Везаност појединих
уметника за рад Музеума присутна је од самих почетака
његовог деловања.Матица је још од 19. века имала своје
привилегованесликаре.Напочеткутосубилиуметнициан
гажованинастварањуПантеона,колекцијепортретачасни
каМатицесрпске,акрајемвекасутосликаристипендисти
који су се захваљујући задужбинамашколовалина европ
скимуметничкимакадемијама.Затим,у20.векууњеном
радуактивносуучествовалипознатиствараоцикаоштосу
УрошПредић,Ђорђе Јовановић илиМиланКоњовић. То
ком последњих година као уметници блискиГалерији ис
таклисусеВераЗарићиПетарЋурчић.Присутнинасвим
Галеријскимдешавањимаи активниупопуњавањуколек
цијепортретауправникаГалеријеМатицесрпске,постали
судеосвакодневногживотаустанове.Свакоодњихпокло
ниојеизузетанбројсвојихрадова.ВераЗарићпоклонилаје
121дело–сликеицртеже,аПетарЋурчић174дела,слике,
цртеже и пастеле. Захваљујућињеговом вишедеценијском
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пријатељствуснекадашњимуправникомМиланомСоларо
вимикустосомГалеријеРатомиромКулићем,објављен је
пратећи каталог особене садржине са три текста ових ау
тора, настао у њиховом јединственом стручном дијалогу.
ТекстоВериЗарићнаписалајекустоскињаЈеленаОгњано
вићнаконпосвећеногизучавањањеноградаидугихразго
ворасауметницом.Галеријасесвојимдародавцимаодужи
лавеликимизложбамаиопсежнимкаталозимакојисујош
више учврстили пријатељство са установом и допринели
међусобномуважавању.

Слика6ОтварањеизложбеПоклонзбиркаПетраЋурчићаи
ОтварањеизложбеПоклонзбиркаВереЗарић

ВажносткојуГалеријапосвећујепоклонзбиркамавидљива
јеиуопредељењудасе,поводомобележавањајубилеја170.
годинаодоснивања,каоједнаодизложбиприредииизло
жба„ПоклонзбиркаИванкеАцин”.Иакојетокомпретход
нихдеценија самауметницавећпоклонилаодређениброј
дела,измеђуосталихи гипсанопопрсјебившеуправнице
ЛепосавеШелмић,њенинаследнициВишњаиМиркоПе
тровић поклонили су комплексни и разноврсни вајарски
опуссвојемајке.ИакопристиглауГалеријунеколикогоди
нараније,овапоклонзбирка јеодабранакао једнаодтри
изложбезаобележавањејубилеја,јерсможелелидаукаже
монатуособеностделовањаГалерије:попуњавањезбирке
путемпоклонаиодавањепочастидародавцимаједанјеод
темељаГМСиопредељењекојенасразликујеодсродних
галеријскихустанова.

Слика7ИзложбаПоклонзбиркаИванкеАцин
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Убрзопослетога,2018.године,Галеријаједобилајошједан
изузетанпоклон.ПоклонзбиркуНиколеиРадмилеГраовац
даровала јењихова кћеркаСмиљаГраовацЦветко.Повод
задарбило јеизливањеипостављање једнеодскулптура
Радмиле Граовац из фонда ГМС испред зграде Галерије
у оквиру уређењанакон адаптације и прославе 170. годи
шњицеоснивањаГалерије.СазнањедајеГалеријаизабрала
башњенускулптурузасвојзаштитнизнак,подстаклајена
следницудаГалеријипоклоничитавузбиркурадовасвојих
родитеља.ПоверењеГалеријиуказалајеидавањеммогућ
ностидастручњациГалеријесамиизаберуделаизбогате
уметничкезаоставштинењенихродитеља.Тазбиркасасто
јисеиз21сликеНиколеГраовцаи22скулптуреРадмиле
ГраовацРис.Реализацијаизложбејеутокуиускороћебити
представљенајавности.

Слика8СкулптураРадмилеГраовац,
ЖенскиактиспредГалеријеМатицесрпске

Сасвим недавно, током марта 2020. године, у Галерију је
стиглајошједнапоклонзбиркаствараоцаизузетневеличи
не, коју су поклонилењегове наследнице. Викторија Бра
шованињена кћеркаОлгаКовачев поклониле су 13 дела
ликовнеуметностии30делапримењенеуметности(сатови,
фотеље,огледала,лустери,комодеисл.)којисуприпада
лиДрагишиБрашовану.Овазбиркапружаприликудаупо
знамонесамоњеговстваралачки,архитектонскисвет,већ
ињеговоинтимноокружењекућеукојојјеживеоакојага
представљакаољубитељауметности,пријатељауметника
иколекционара старина.ОвимдаромГалерија је значајно
обогатиланедавноформирануипубликованузбиркуприме
њенеуметности,алиистеклајединственумогућностдаса
чувасећањенаархитектукојијесвојимремекделом,згра
домБановине уНовомСаду, дао јединственпечат српске
модернистичкеархитектуре.Раднаобрадииконзервацији
ове збирке тек почиње и јавности ће бити представљен у
нареднимгодинамакаопричаоДрагишиБрашованукаоар
хитектииколекционару.
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Слика9предметаизПоклонзбирке
ДрагишеБрашованауСалиСавеТекелије

Традицијапоклањањаколекционарскихзбиркинастављена
јеу21.векуједномизузетномколекцијом.Низувеликихко
лекционараидародавацаСаваТекелија–МилошБокшан–
ВањаКраут–ВераиЈованДунђин,придружиоселиковни
критичарСаваСтепанов.КаонекадашњизапосленикГале
рије и дугогодишњипратилацњених активности пожелео
једасвојуколекцијусавременеуметности,сакупљенето
комполавекаделовања,поклониуправоГалеријиМатице
српске. У сарадњи са Данилом Вуксановићем сачинио је
одабирдела,распоредпоставкеиинтервјузакаталог. Га
леријаМатицесрпскетимдаромкојиброји75уметничких
предмета–слика,скулптура,графика,цртежаирадовауно
виммедијима – употпунила је своју збирку делима друге
половине20.векакојасујојнедостајалаитакојујезначајно
обогатила.Оваизложбаизазвалајевеликупажњујавности
алиисавременихстваралацачијаделајетокомсвојекари
јереприкупиоСаваСтепанов,акојасучиномдаривањапо
сталајавнодоброидеоколекцијеГМС.ОвомизложбомГа
леријајепривуклановупубликуипоказаласекаоотворено
местоизасавременеуметнике.

Слика10ПоклонзбиркаСавеСтепановаиотварањеизложбе
Поклонзбиркакаојединственмодел
попуњавањауметничкогфонда

Великупажњупосветилисмоодабируделакојаулазеупо
клонзбирке.Нисможелелидатасеријапружимогућност
уметницимадасвојеатељеепреселеудепомузеја,већсмо
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удоговорусњимарадилинаодабирурадовакојиштоце
ловитијеиразноврснијепредстављајуњиховеопусеико
респондирајусколекцијомГалеријеМатицесрпске.Тајза
једнички рад стручњакаГалерије с једне, и уметника или
дародаваца,сдругестране,допринеојепресвегаформира
њуквалитетнихпоклонзбиркиаистовременоиквалитету
изложбиикаталога.СтручњациГалеријепоказалисувели
кознањеиспретносттимештосутупраксунеговали,уна
пређивали,развијалииконачноуспелидасеријуизложби
поклонзбиркиуспоставекаопосебани јединственбренд.
Посвећеним одабиром дародаваца, поштовањем њиховог
племенитоггеста,указивањемчастипоклонодавцима,успе
лисмодастворимомоделкојијепозитиванпримерунашој
земљи.Тајпосаонијебионибрзнилак,азахтеваојевелико
промишљањенаразличитетеме:Штапримитинапоклон?
Одкогапримитипоклон?Кадикакопредставитипоклон?
И,коначно,каконаосновусвакепоклонзбиркепроширити
кругсарадникаипријатељаустанове?

Озадовољствудародавацаињиховихпородицаговориипо
датакдамногиуметницииданасдопуњавајусвојезбирке
новимпојединачнимиливећимбројемрадова.Наследници
ИванкеАцинупотпунилисуњенпоклонса102рада.Миле
наЈефтићНичеваКостић,наконформирањасвојепоклон
збирке2006.годинеод30дела,поклонилаје2019.године
још37радова(11сликаи27цртежа).

Свиовинаведенипримериуказујудајетрадицијадарова
ња,присутнауМатицисрпскојодсамихпочетакаоснивања
Музеума, прекоњеговог отварања за јавност 1933. године
и успостављања ГалеријеМатице српске 1947. године па
доданашњихдана,пролазилакрозразличитефазеимоде
ле који су свој коначниобликдобилиу серијиизложбии
едицијикаталогаПоклонзбирки.Одобичнихједнолисних
флајера,каталозипоклонзбиркиразвилисусетокомвре
менауформуозбиљнихмонографскихкаталогакојиносе
све особености научних студија, док су изложбе постале
праверетроспективе.Таквоунапређење едиције довело је
дообостраногзадовољства–ионихкојидарујуинаскоји
уметничка дела примамо и представљамо јавности.Исто
времено, реализацијом изложби поклонзбирки публика и
јавностдобилисуприликудаупознајуличностииствара
лаштвосавременихсликараилиопредељењаколекционара.
Традицијадаровањатакоједобилановуформу,усклађенус
временомукомеживимоичининамседајеуспехуправоу
таквомконцепту.

Идеја саборности на којој је заснованаМатица српска, уз
високо усађену свест о важности даривања нацији као
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родољубивогчинакојиостајезабележен,поштованипод
стицајанзагенерацијекоједолазе,утканајеумоделпоклон
збиркикаојединственвидлегатакојисенегујеуГалерији
Матицесрпске.Поверењеуустановукојапримадаривера
даћесеонсачуватизабућностдоприноситрајањумоделаи
чинигасталноактуелним.

Наш афирмативан однос према поклонзбиркама темељи
се  на уверењуда је у свакомдруштвунеопходно сачува
тииподстицати традицију родољубивефилантропије, од
носнодаровањауметничкихделаипредметанационалним
установамакултуре.Чиндаровањатребапромовисатикроз
делатност музеја као нешто позитивно, потребно и хвале
вредно,штоподстичеидругедабудудародавциидобро
чинитељиускладусасвојиммогућностима.Натајначин
ми,бавећисеосновноммузејскомделатношћу–увећањем
и представљањем уметничког фонда – заправо, пропаги
рајући трајне вредности остварујемо позитиван утицај на
друштвоукомеделујемо.

Слика11ФлајераКлубапријатељаиТаблепријатеља
Поноснинадосадареализованепоклонзбиркеипримљене
дарове,настављамода својимпозитивнимодносомпрема
дародавцимапретходнихвременаотворимопутнекимбу
дућимдародавцима,родољубимаифилантропима.Верују
ћидадобрипримериизпрошлостиподстичустварањејош
бољихубудућности,каоидадобреиуспешнепраксепо
крећунашедруштвонабоље,остајемодоследнитрадицији
примањаиприређивањаизложбипоклонзбирки.

МоделпоклонзбиркикојиуГалеријиМатицесрпскеделује
већтридеценијерезултатјепромишљеногконцептакојипо
свомдухуодговараовојустанови.Истовремено,тајконцепт
је с годинама унапређивани усложњаван у духу времена,
стратешких опредељења установе и финансијскиммогућ
ностима,аизвесноједаћесеугодинамакојесупреднама
идаљемењати.Токомпоследњихдеценијанашмотојебио:
Поштујући традицију стварамо традицију, са идејом да
свешторадимозаснивамонанајбољимискуствимаиосо
беностима наших претходника.Наслеђујемо идеје, прила
гођавамоихвременуимогућностимаистварамонекенове
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традицијезабудућност.Успеховогмоделабригеолегатима
крозформупоклонзбиркеспецифичанјезаГалеријуМати
цесрпскеинеизвесноједалибионмогаодасепримени
у некој другој установи.Извесно је да он код нас успева,
даистовременодоприносипопуњавањууметничкогфонда,
познавањусавременеуметностикрозделаауторакојидару
јусвојадела,алиидаподстичепозитиванодносуметникаи
наследникапремасамојГалерији.Показујућидасунамада
родавциважни–безобзирадалисууметници,њиховепо
родицеинаследницииликолекционари–крозреализацију
изложбиикаталогамисведочимодасумузејскеустанове
и ствараоци тесно повезани и да чине јединствен систем.
Истотако, захвалношћукоју јавноуказујемодародавцима
подстичемо неке нове дародавце и развијамо свест о ва
жностиродољубљаифилантропијезасрпскукултуру,али
идруштвоуцелинидоказујућидасутемељњеговогуспеха
успешнаустановаисистем.Истогамоделпоклонзбирки
далекопревазилазизадатакпопуњавањаколекцијеГалерије
Матицесрпске.Онјепримердруштвеноодговорногделова
њаипојединацакојидарују,инаскаоустановекојадарове
прима,штити,проучава,представљаа такоипопуларише
уметност,филантропијуикрозсветоразвијасвестоутица
јупојединцанаразвојкултуреиширедруштвенезаједнице.



59

ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ

ЛИТЕРАТУРА:
Брмбота,М.(2011)ПоклонзбиркаРужицеБебеПавловић,Нови
Сад:ГалеријаМатицесрпске.

Вуксановић,Д.(2019)ПоклонзбиркаСавеСтепанова,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

Жарков,М.(2017)ПоклонзбиркаИванкеАцин,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

Кулић,Р.иСоларов,М.(2013)ПоклонзбиркаПетраЋурчића,
НовиСад:ГалеријаМатицесрпске.

Милошевић,E.(2006)ПоклонзбиркаМилошаБокшана,Нови
Сад:ГалеријаМатицесрпске.

Миљковић,Љ.(2005)ПоклонзбиркаВањеКраут,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

Мишић,С.(2007)ПоклонзбиркаСавеТекелије,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

ПалковљевићБугарски,Т.(2016)ГалеријаМатицесрпске–слика
културногидентитетапосредствомпрезентацијеуметничких
дела(докторскадисертација).

ПалковљевићБугарски,Т.(2017)Музејиданас–ГалеријаМатице
српске–живмузеју:Култура:основадржавногинационалног
идентитета,Зборникрадовасанаучногскупа,Београд:САНУ.

Огњановић,Ј.(2015)ПоклонзбиркаВереЗарић,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

Стефанов,А.иОгњановић,Ј.(2012)АквизицијеГалеријеМатице
српске20012011,НовиСад:ГалеријаМатицесрпске.

Суботић,И.(2006)ПоклонзбиркаМиленеЈефтићНичеве
Костић,НовиСад:ГалеријаМатицесрпске.

Суботић,И.(2009)ПоклонзбиркаМарицеРадојчић,НовиСад:
ГалеријаМатицесрпске.

Шелмић,Л.(2001)ГалеријаМатицесрпске,НовиСад:Галерија
Матицесрпске.



60

ТИЈАНА ПАЛКОВЉЕВИЋ БУГАРСКИ

TijanaPalkovljevićBugarski
GalleryofMaticaSrpska,NoviSad

GIFTCOLLECTIONSOFTHEGALLERYOFMATICA
SRPSKAASONEPOSSIBLELEGACYMODEL

Abstract

Awareof its singularityandbasedon the ideaofgivingandcharity,
Matica Srpska has always nurtured the tradition of honouring and
thankingallthosewhohavecontributedtoitsoperationsfromitsvery
beginnings in the 19th century. From the founding of theMuseum,
through its opening to the public in 1933, to its independence and
situating of the Gallery of Matica Srpska in a separate building in
1958,specialgratitudewasexpressedtotheartists,theirheirsandto
thecollectorswhocontributedtotheartfund.Atthebeginningofthe
90s, under very specific social and political circumstances, a series
of exhibitions entitledGiftCollectionwas initiatedat theGalleryof
MaticaSrpska.Thegoalof these exhibitionswas tofill the art fund
andalso topromote theactofdonating tomuseum institutions,asa
contribution to the development of national culture. At first, such
practiceoforganizingexhibitionsofgiftcollectionsincludedexhibits
ofnewworksandpublicationsofsinglepagecatalogueswithashort
introductorytextsandlistsofartworkswhichweregiftedbydonors.In
the21stcentury,representationsofgiftcollectionswereimprovedwith
betterqualityandcontentofcatalogueswhichcontainedexpertreviews
and reproductions of all donated works. Moreover, accompanying
programmes such as talkswith artists, guided tours and educational
workshops for children were organized during exhibitions. The gift
collectionserieshavechanged,developedand improvedduring their
threedecadesofexistence.Today,thisisanexemplarymodeloffilling
thecollectionoftheGalleryofMaticaSrpska,withauniqueattitude
towardsdonors.Overtime,ithasbecomeabrandthatsimilarlyappeals
toartists, theirheirsandalsocollectors togivepresentsand join the
FriendsClub of theGallery ofMatica Srpska.Thus, this gesture of
donationprovidesthemandalsotheirworksortheircollections,with
apermanentplaceinthehistoryofMaticaSrpskaandSerbianculture.
ThegiftcollectionsoftheGalleryofMaticaSrpska,asaspecificmodel
ofreceiving,safeguardingandpresentingartisticlegacies,areunique
examples inSerbianmuseums.Thismodelpointsouthownecessary
it is to establish a system of handing over/donating artwork, but, at
thesametime,italsoshowstheneedforthatsystemtobeconstantly
upgraded and improved tomutual satisfaction of the donors and the

institutionsthatreceivethegiftofart.

Key words: Gallery of Matica Srpska, Gift Collection, benefactor,
collection,legacies


