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НОВИЖИВОТЛЕГАТА
ШЕСТПОРТРЕТАПАВЛА 

БЕЉАНСКОГ– 
ПРЕДСТАВАУМУЗЕЈУ

Сажетак:КомуникацијаСпомензбиркеПавлаБељанскогспубли
комзаснована јенапреношењудруштву јединственевредности
коју представљају дародавацињегов легат.Представа„Шест
портретаПавлаБељанског” остварила је неколико важних ци
љева: повезивање легата и удружења грађана у стваралачком
процесу,едукацијупубликеназанимљивизабаванначин,већупо
сећеностмузејскихсадржаја,ширењеидејезадужбинарства.Си
нергијомрадакустосаСпомензбиркесједне,идрамскогпедагога
иглумацаТеатрамладих„Мишоловка”сдругестране,створен
јемузејскипроизводкојизадовољаваглавнекритеријумеразвоја
публике:њенупартиципативностианимацију.Крозинтеракцију
спубликом,културнонаслеђеприближенојенесамомладима,већ
играђанимаготовосвихстароснихгрупа.Једноставнапоформи
илаказапамћење,представаједопринеладамузејбудепублици
блискоместо коме ће се радо враћати.Инспиративна као при
мерпедагошкогкреативнограда,вршњачкеедукацијеиформира
њановепублике,онајепоказаланакојиначинпубликаможекроз
непосредандоживљајдаусвојизнањаокултурнојбаштини.

Кључне речи: Павле Бељански, легат, комуникација, публика,
музејскипроизвод

Спомензбирка Павла Бељанског према концепту настан
ка, осмишљеном од стране дародавца, представља једин
ствен пример легата у којем се од самог почетка водило
рачуна о неколико кључних аспеката: обезбеђивањумузе
олошких услова за чување поклоњене збирке изградњом
наменскипројектованезграде(1961);утемељењуДокумен
тарногфондакојићепослужитикаоизвор запроучавање
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колекције(1962);усмеравањумузејаканаучнојиедукатив
нојоријентацијиоснивањемНаградеСпомензбиркеПавла
Бељанског(1965)директнимповезивањемсаОдељењемза
историјууметностиФилозофскогфакултетаУниверзитетау
Београду;бригаоиздавачкојделатностимузејавећјеистак
нутаједномодуговорнихобавезапремакојојСпомензбир
камораиматирепрезентативникаталогукојемсусвадела
изколекцијерепродукована.Очигледно,дипломатаиколек
ционарПавлеБељански,којијеживотпосветиоуметности
иудеценијамапреотварањасвоглегатауНовомСадубри
жљивопратиомузејскепраксеусвојојземљииЕвропи,био
јесвестандаћењеговамисијакаодародавцаиматисмисла
самоуколикообезбедиквалитетнеусловезаживотзбирке
којујепоклониосрпскомнароду.1

Слика1ПавлеБељански(1892–1965)
Оснивачкиконцептобезбедиојестабилностфункциониса
њаинституцијеукојојсузапосленистручњацимоглидасе
посвете чувањумузејских предмета ињиховом проучава
њу,обрадиподатака,систематизовањудокументације,каои
промоцијизбиркеуоквирукојепосебноместозаузимарад
спубликом.ПавлеБељанскиједаопочетниимпулсдаљим
активностимаинаовомпољу.Онјетакоосмислиосталну
поставку, дањегов поклон у сусрету са посетиоцима све
дочинесамоовредностимауметничкихдела,већиотоме
којемислииемоцијесугаводилеприликомњиховогизбо
разаЗбирку.Јединственмеђусобнискладделауколекци
јипоредиојесмузичкомсимфонијом,ипрематојлогици,
распоредио експонате у целине које својом изражајношћу
најпотпуније преносе посматрачу осећајност сваког умет
ника.Тадела,„варирајуодкамерногалегретадокрешченда
уфортисиму,гдедоминирајудувачкиинструменти.Исвесе
тосливауполифонијуједнеепохе.Верујемдасумногадела

1 ОбиографијиПавлаБељанског,његовојколекцијииисторијиСпомен
збиркеПавлаБељанскогдетаљноу:СпомензбиркаПавлаБељанског,
уредникЈованов,Ј.(2009),НовиСад:СпомензбиркаПавлаБељанског.



63

МИЛАНА КВАС

из ове епохе дела трајне вредностии да ће их генерације
коједолазепредаватиједнадругојунаслеђе.”2

Слика2ПавлеБељанскисагостима
наотварањуСпомензбирке(1961)

Бељанскијеразмишљаонесамоопредстављањуостваре
њаиззбирке,већињиховихаутора,наменившиједнуизло
жбенусалубудућемМеморијалууметника,отвореном1971.
године,шестгодиненаконњеговесмрти.Камернеизложбе
уовомпросторубилесузамишљенекаосегментмеморијал
ногмузејакојићетакођенеговатикултурусећања,алисада
са акцентомна ствараоцима делаизабраним за колекцију.
Посредно,Меморијалуметникајестеисећањенадародав
ца,јерсеутомпросторуизлажуразноврснидокументикоје
јеБељанскипоклониоСпомензбирци,међукојимасунај
занимљивијаписмауметникакаодиректносведочанствоо
односимасаколекционаром,алииоисторијинастанкаСпо
мензбирке.УтомсагледавањуприсустваидејаПавлаБе
љанскогукомуникацијиинституцијесјавношћувидимода
јенањиховојосновистворенаисадапостојисликамузеја
којидруштвупреносивредностијединственецелине,изгра
ђененарелацијидародавац–легат.

Оријентација према корисницима, важност да семузејски
садржајинаправиначинприближепублици,утицалисуда
Спомензбиркаодотварањазајавност1961.годинедода
наснепрестаноуводи,усавршаваимењапрограмскеактив
ностинамењенеразличитимциљнимгрупама.Овајзадатак
истакнутјеумисијиСпомензбиркеПавлаБељанског:„Ми
смо легат интимног карактера и космополитског духа ко
ји промовише југословенску модерну уметност и културу
првеполовине20.века.Савремениммузеолошкимпристу
помуказујемоназначајПавлаБељанског,његовеколекције
уметничкихделаињиховихаутора.Нависокопрофесиона
лан,аистовременозанимљивизабаванначин,подстичемо

2 Бељански,П.Делатрајневредности,у:СпомензбиркаПавлаБељанског,
стр.12.
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публикунановасазнања,унапређујемоистраживањаумет
ности,инспиришемосавременостваралаштвоидоприноси
моширењуидејезадужбинарства”.3

Слика3Припремапредставе
Једнаодактивностикојајепретходнегодинеиспунилава
жанциљмузејаданајширапубликаназанимљивизабаван
начинусвоји знањаолегату,који јепритомепослужиои
каоинспирацијазасавременостваралаштво,јестепредста
ва„ШестпортретаПавлаБељанског”.Насталапремарежи
јиИбреСакићаињеговепозоришнетрупеТеатармладих
„Мишоловка”, уоквирупројекта „Музејмладих”којим је
руководилаМилицаОрловићЧобанов,представа је осми
шљеназаградНовиСадкаоЕвропскупрестоницумладих–
ОПЕНС 2019. Читав пројекат4 је иновативним методама
упознавањамладихсавредностимакултурногнаслеђакоје
сечувауСпомензбирциПавлаБељанског, акојеониин
терпретирајукрозкреативномишљење,допринеодаживот
легата постане динамичнији унутар и изванмузеја већим
присуствоммладихугалеријскомпросторуилипутемдру
штвенихмрежаиинтернетапликација.Јачањекомуникаци
јенесамосмладимакаоосновномциљномгрупом,већиса
широмдруштвеномзаједницом,остваренјеупозоришном
делупројектаизвођењемпредставе„ШестпортретаПавла
Бељанског”,којајепоказаладајеодговориланапотребеи
интересовањаграђанаготовосвихстароснихгрупа.

3 Стратешки план развоја Спомензбирке Павла Бељанског за пери
од од 2020. до 2024. године (2019), Нови Сад: Спомензбирка Павла
Бељанског,стр.36.

4 ПројекатјеобухватиоизложбуКултурноблаго:светумузејскомковче
гу,циклускраткихфилмоваВремеједаупознашбаштинуипозоришну
представуШест портретаПавла Бељанског. Остварен је у сарадњи
саШколомзадизајн„БогданШупут”,Удружењемграђана„Умивање”
и Театром младих „Мишоловка”. Реализацију пројекта подржала је
ФондацијаНовиСад2021–Европскапрестоницакултуре.
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Слика4Интеракцијасапубликом
ИдејарежисераИбреСакићабилаједакључнедогађајеиз
биографијеПавлаБељанскогиисторијелегатаприкажекроз
шестпричакојесеодигравајууцеломпросторумузеја,по
везанихнарацијомглумцауулозикустосакојиводипубли
куодсценедосцене.Усвакојодтихсценапредстављенје
ПавлеБељанскиуразличитимживотнимситуацијама.Нај
преуРиму1937.године,наотварањуИзложбесавремене
југословенскеуметности,учијојорганизацији јеучество
вао;затимуамбијентуМеморијалаПавлаБељанског,који
дочаравалични,интимнипросторколекционара,укојемсе
крозчитањеоригиналнепрепискеупознајемосазагонетном
страномприватногживоталепог,младогдипломате.Утре
ћој сценипредставаоживљававремеса слике „Уатељеу”
(1941)ЗореПетровић,аактериовесценесусамаауторкаде
лаинасликаниликови,ПавлеБељанскиисликарНедељко
Гвозденовић.ДогађајеизДругогсветскограта–сакривање
дела одокупатораи трагичнапогибија седамчлановапо
родицеПавлаБељанског–дирљивопреносичетврти„пор
трет“.Унареднојсценисекрозпосебноосмишљенекоре
ографије тумачепојединаделаиз сталнемузејскепостав
ке,инакрају,представасе завршавасвечанимотварањем
СпомензбиркеПавлаБељанског1961.године.

Слика5СценауМеморијалуПавлаБељанског
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Публикаједиректноангажованаупредстави,посебноусце
нипрвепричевезанезадипломатскиангажманПавлаБе
љанскогуРиму,гдесвакиодграђанапостајеједнаодуглед
нихзваницанаотварањуизложбе.Осимдрамскогдоживља
јауинтерпретацијиисторијскихчињеница,синергијомрада
кустосаСпомензбиркесједнеидрамскогпедагогаимла
дих глумаца с друге стране, створен јемузејскипроизвод
којизадовољаваглавнекритеријумеразвојапублике:њену
партиципативност и анимацију. Једна од главних комуни
кацијскихсврхамузеја,дакорисницимапренесеизнањеи
одређенумисао,5уовомслучајуидејнуниткојаповезуједа
родавца,колекцијуилегат,испуњенајеповезанимангажма
номстручњакаизинституцијебаштинеиудружењаграђана
сциљемдасекултурнонаслеђеучиниприступачнимсвима,
каозаједничкодобро.Највишесудобилимладиглумци,ко
јисупредставуприпремалиугалеријскомпросторуиуче
ствовалиурежијипредставе.Кроз занимљиве едукативне
формеупознатисусаживотимаиделомдародавца,уметни
ка,судбиномколекције,свеукупно,њиховимзначајемуна
ционалнојиевропскојкултурнојисторији.Припреманиод
странекустосаСпомензбирке,онисуималиприликудаво
деразговоресасавременицимаПавлаБељанског–његовим
рођакомМиланомИсаковићемилисасведокомизвремена
отварањазбиркезајавност,новосадскимфотографомБори
војемМиросављевићем.Затим,креативнидрамскипроцес
настајањапредставекодмладихјеразвијаоосећајзавред
ностисадржајависокекултуре.Сценографијењиховепред
ставенисубилепозоришнекулисевећмузејскиекспонати–
врхунскаделаизисторијенационалнемодернеуметности,
као и музејски изложбени простори, посебно атрактивна
амбијенталнацелинаМеморијалаПавлаБељанског.

Једноставнапоформиилаказапамћење,представа„Шест
портретаПавлаБељанског”допринелаједамузејбудепу
блициблискоместокомећесерадовраћати.Такође, еду
кацијакрозкреацијуомогућилаједасамиизвођачи,млади
ученици глуме, бројним вежбањима и извођењима пред
ставеугалеријскомпросторулегата,трајноносеусвести
забележенесликеипричеоњему.Истовремено,применом
нових метода комуникације у музеју, представа може ин
спирисати сродне институције о могућностима формира
њаиразвојапубликекојакрознепосредандоживљајусваја
знањаокултурнојбаштини.

5 Šola,T.(2002)Marketingumuzejima,Beograd:Clio,str.35.
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Слика6ГлумциТеатрамладих„Мишоловка”
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MilanaKvas
PavleBeljanskiMemorialCollection,NoviSad

NEWLIFEOFTHELEGACY

SIXPORTRAITSOFPAVLEBELJANSKI–
APLAYATTHEMUSEUM

Abstract

Communicationof thePavleBeljanskiMemorialCollectionwith the
audienceisbasedonuniquepresentationofthevaluesrepresentedby
the donor and his legacy.The playSixPortraits of PavleBeljanski,
asoneofthemuseumprogrammeactivitiesplannedwithinnumerous
eventsofNoviSadEuropeanYouthCapital2019,hasachievedseveral
importantgoals: the connectionbetween the legacyand the citizens’
inclusion in the creative process, education of the audiences in an
interesting and funway, greater attendance ofmuseum programmes
andalsopromotionofthebequestconcept.JointeffortsoftheMemorial
CollectioncuratorsandthedramapedagogueoftheMišolovkaYouth
Theatre(MousetrapYouthTheatre)haveresultedinamuseumproduct
thatfulfilsthemaincriteriaofaudiencedevelopment:participationand
animation.With six stories about PavleBeljanski played throughout
theentiremuseumspaceininteractionwiththeaudience,someofthe
keyeventsfromthehistoryofthelegacywerealsopresented,drawing
not only the attention of young population but also the attention of
citizensacrossallagegroups.Innovativeandcontemporary,simplein
formandeasytomemorize,theplaySixPortraitsofPavleBeljanski
contributedconsiderablytotheimageofthemuseumasaplaceclose
tothepublic.Theplaycouldbeinspirationaltosimilarinstitutionsas
an example how the audience can acquire knowledge about cultural

heritagethroughdirectexperience.

Key words: Pavle Beljanski, legacy, communication, audience,
museumproduct


