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ПРВИОБИМНИЈИПОКЛОНИ
АКАДЕМИКА–ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКАУМЕТНИЧКОЈ 

ЗБИРЦИСАНУ
НЕДЕЉКОГВОЗДЕНОВИЋ, 

ЉУБИЦАСОКИЋ, 
АЛЕКСАНДАРДЕРОКО

Сажетак:УметничказбиркаСрпскеакадемијенаукаиуметности
формираласепаралелносаоснивањемсамеинституције.Умет
ничка дела су првобитно била намењена украшавању простора
Академије.Постепеносеколекцијаликовнихрадовапрофилишеи
почињепланскидаседопуњавапортретимаакадемика,авреме
номирадовималиковнихуметникаакадемика.Непосреднопосле
оснивањаГалеријеСАНУ,крајемседмедеценије20.века,наини
цијативуОдељењаликовнеимузичкеуметностиСАНУ,Уметнич
казбирка јепописанапомузеолошкимправилимаипланирајусе
систематскиоткупирадовауметникаакадемикаускладусаде
финисанимпрограмом.Ипак,највећибројрадовауЗбиркудоспева
као поклон члановаСАНУ, али и бројних других донатора.Нај
већипоклонпобројурадова,билајеколекцијацртежаирадова
напапируакадемикаИванаРадовићакојуАкадемијидарујеумет
никоваудовицаОлга.Ускороисамиакадемициликовниуметни
ципланскибирајусвојерадовекојимажеледабудузаступљениу
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УметничкојзбирциСАНУитакопоклониНедељкаГвозденовића,
ЉубицеСокићиАлександраДерокаформирајутемељданашње
Академијинеколекције.

Кључне речи: Уметничка збирка САНУ, Недељко Гвозденовић,
Љубица Сокић, Александар Дероко, Галерија САНУ, поклaњање
уметничкихдела

НастајањеУметничкезбиркеСАНУ

Дружство србске / Друштво српске словесности, прете
чаСрпскеакадемијенаукаиуметности,основано је1841.
годинесациљемунапређењаиразвојанаукеикултурена
цијеувременустварањасрпскенововековнедржаве,апод
покровитељствомкнезаМихаилаОбреновића.1

Уметничкаделасу,каоибиблиотекаиархивскаграђа,по
степено улазила у посед Друштва српске словесности и
Српског ученог друштва (основаног 1864 године, после
гашењаДСС),којасупретходилаСрпскојкраљевскојака
демији основаној 1886. године „под заштитом краља Ср
бије” Милана Обреновића (прво као Краљевскосрпска
академија).2

Српскоученодруштво,окупившиузнаучникеиистакнуте
уметнике,организујућиистраживањанашегкултурногна
слеђа,патакоиликовног,подржавало јеиразвојликовне
уметности.ВештачкомодсекуДруштва1868.годинеузада
такједатоданабављауметничкадела,организујеизложбе,
предузимаподизањеспоменика.3

1 (1939–1941) Друштво српске словесности 1841–1864, Српско учено
друштво1864–1892,Српскакраљевскаакадемија1886–1936.Педесе
тогодишњицаСрпскекраљевскеакадемије,Посебнаиздањакњ.CXVI,
Споменице,VII,Београд:Српскакраљевска академија, 14, 18, 19,35,
40;Медаковић,Д.(1985)Истраживачисрпскихстарина,Београд:Про
света,стр.111;Макуљевић,Н.(2006)Уметностинационалнаидејау
XIX веку, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,
стр.30;Никић,Љ.,Жујовић,Г.иРадојчићКостић,Г. (2008)Грађаза
биографскиречникчлановаДруштвасрпскесловесности,Српскогуче
ногдруштваиСрпскекраљевскеакадемије1841–1947,Београд:САНУ,
стр.V,VII

2 Межински Миловановић, Ј. Уметничка збирка САНУ – некад и сад.
КрозисторијузградеСАНУ,у:УметничказбиркаСАНУ,ликовниумет
нициакадемици,ур.Оташевић,Д.иМежинскиМиловановић,Ј.(2016),
Београд:САНУ,стр.10састаријомлитературом.

3 Исто;МежинскиМиловановић,Ј.(2011)ПоводомјубилејаСАНУ1841–
2011.Друштвосрпскесловесности,Српскоученодруштво,Српскакра
љевска академија, Српска академија наука, Српска академија наука и
уметностииликовнауметност.НастајањеуметничкеЗбиркеСАНУ,у:
Симовић,Љ.,Живковић,С.иМежинскиМиловановић,Ј.(2016)Акаде
мици–ликовниуметнициизУметничкезбиркеСрпскеакадемијенаука
иуметности,Београд;САНУ,стр.23састаријомлитертуром.
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Прва уметничка дела у фонд Академије улазе кроз про
јекте везане за прикупљање и проучавање „старина”, раз
личите просветне пројекте, али и циљним куповањем и
поручивањемуметничкихделарадиукрашавањановог„До
маАкадемије“,штојебилаиподршкаликовнимствараоци
ма.За ту сврхусуопредељивана средствапојединихАка
демијинихфондоваизадужбина.УвласништвоАкадемије
уметничкаделаулазеинепосредноуоквирусамедонације,
односнооставштинеоснивачафонда.4

Иакојејошкрајем19.векаАкадемијапланиралаизградњу
„Академијиногдома”наземљиштукојејекнезМихаилопо
клониоза„просветнециљеве”уКнезМихаиловој35,пред
виђајућидасеуоквируновезградепројектујеиизложбена
галеријазамузејскууметничкузбирку,поштојесвојузгра
дууцелини,каопросторнамењенискључиворадуАкаде
мије,институцијапреузелатекпослеДругогсветскограта,
осмишљавањупросторазаорганизовањеАкадемијинихиз
ложбиизачувањеиизлагањеделаизАкадемијинеумет
ничкеколекцијемоглосеприступититекпослеадаптације
иреновирањазграде(1949–1952).5

Осим бројних појединачних поклона уметникаакадемика,
посленизапортретапредседникаАкадемије,поручиваних
измеђудвасветскарата–одкојихсунекаЂорђеЈовановић
иУрошПредићдаривалиАкадемији,6уАкадемијинуколек
цију улази и неколико радоваПаје Јовановића које је сам
аутор,поусељењууновузградупочеткомшестедеценије
20.века,намениоАкадемији.

ОснивањеГалеријеСАНУидефинисањеЗбирке

ОдвеликогзначајазаконачноформирањеУметничкезбир
кеСАНУуданашњимоквирима,билојеоснивањеГалерије
САНУучијујенадлежностстављенабригаоАкадемијиној
колекцијиуметничкихдела.ИницијативузатоједалоОде
љењеликовнеимузичкеуметностиСАНУ.7

ПаралелносаактивностимаокооснивањаГалеријеСАНУ,
ликовни уметници у оквиру Одељења ликовне и музичке

4 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.10–16;МежинскиМи
ловановић,Ј.(2014)Љубица–ЦуцаСокићиУметничказбиркаСрпске
академијенаукаиуметности,у:Јованов,Ј.иМежинскиМиловановић,Ј.
иМаљковић,Р.Љубица–ЦуцаСокић1914–2009–2014,Београд:САНУ,
стр.11,12.

5 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.17,41–42.
6 Исто,стр.14–15.
7 Годишњак САНУ за 1973, ур. Лукић, Р. бр. LXXХ, (1976) Београд,

стр.610.
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уметности,већкрајемпетедеценије,тражеревизијуумет
ничких дела у власништвуАкадемије и залажу се зањи
хову даљу планску, контролисану набавку. После првих
поруџбинаодМилаМилуновићаиПетраЛубардезаопре
мање новоадаптиране Свечане сале Академијине зграде,
Одељењеликовнеимузичкеуметности1953.годинеуфо
кусстављаделаакадемикаииздвајањесредставаизбуџе
тазанабавкууметничкихдела,аидаљесеразвијајуини
цијативе за излагање уметничког фонда САНУ у будућој
АкадемијинојГалерији.8

Кадасу,наиницијативуОдељењаликовнеимузичкеумет
ности, 1966. године испражњени трговачки локали у при
земљузградеСАНУикадасеприступилоадаптацији„ли
ковнегалерије”узфинансијскупомоћизбуџетаРепублике
Србије,односноодСекретаријатаСаветазакултуруСрбије
иСкупштинеградаБеограда1967,пројекатпрвобитногиз
ложбеногпростораурадиојеархитектаГригоријеСамојлов,
који је раније извео и поменуту обнову и реконструкцију
читавеАкадемијинезградепослеДругогсветскограта.9

Гвозденовић,СокићеваиДерококаочланови
Одељењаликовнеимузичкеуметностиињихов
ангажманурадуГалеријеинаформирању

Збирке

Крајем1967.годинеименованјепрвиУметничкисаветГа
леријеАкадемијеинањеговочелојеизабран,тададописни
чланСАНУ–НедељкоГвозденовић(чланОдељењаликов
неимузичкеуметностиод1963).Убрзо,упролеће1968.го
дине,уновооснованојГалеријиСАНУотворенајепрваиз
ложбаподназивомСрпскиуметнициXIXвека–академици,
чимејеиозваниченооснивањеАкадемијинеГалерије.10

8 ГодишњакСАНза1951,бр.LХI,(1957)Београд:САН,стр.158;Годи
шњакСАНУза1973,ур.Лукић,Р.бр.LXXХ,(1976)Београд,стр.167;
ГодишњакСАН,бр.LVI,(1951)Београд:САН,стр.57,340;Годишњак
САН,бр.LVII,(1951)Београд:САН,стр.118,476–478,482;Годишњак
САН,бр.LХ,(1956)Београд,стр.88,309;АрхивСАНУ,Администра
тивнаархива,ЗаписницискуповаОдељењаликовнеимузичкеуметно
сти,4.скупОЛМУСАН,29.априла1949;8.скупОЛМУСАН,20.окто
бра1949;2.и3.скупОЛМУСАН,25.мартаи12.априла1950;1.скуп
ОЛМУСАН,11.фебруара1959;1.скупОЛМУСАНУ,2.марта1961;4.
скупОЛМУСАНУ,10.априла1970.

9 МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.50.
10МежинскиМиловановић, Ј. (2018)ДелатностНедељкаГвозденовића
уСрпскојакадемијинаукаиуметностиињеговдопринососнивањуи
радуГалеријеСАНУ,Београд:САНУ,стр.14,15.



73

ЈЕЛЕНА МЕЖИНСКИ МИЛОВАНОВИЋ

Управоте,1968.године,задописногчланаСАНУизабрана
јеиЉубица–ЦуцаСокић,послеКатаринеИвановић,поча
сногчланаСрпскогученогдруштва(од1876),иЗореПетро
вић,дописногчланаСАНУ(од1961)–трећаженасликар
академик, а прва ликовна уметница изабрана за редовног
чланаСрпскеакадемијенаукаиуметности1978.године.11

Годину дана по пријему уАкадемију, крајем 1969,Љуби
цаСокићнаскупуОдељењаликовнеимузичкеуметности
иницира евидентирање Уметничке збирке САНУ дајући
предлог да запослени новоосноване Галерије САНУ по
пишу сва уметничка дела у власништвуАкадемије према
музеолошкимпринципима.12

ИзборНедељкаГвозденовићазаредовногчланаСАНУ28.
маја1970.годинепоклопиосесњеговимактивнимангажо
вањем у бројним сегментима руковођења новооснованом
АкадемијиномГалеријом.Он јеСаветомГалеријеруково
диоупериодуод1968.ипоновоод1974.године,кадајеи
ЉубицаСокићизабраназачланаСаветаГалеријеСАНУ.13

Аутовреме,1975.године,иАлександарДероко(од1955.
дописничланОдељењадруштвенихнаука,изкогасекасни
јеиздвојилоОдељењеисторијскихнаукаучијисаставДе
рокоулази;редовничланСАНУод1961),износижељуда
постанеичланОдељењаликовнеимузичкеуметности,што
уметничкоОдељењенасвојојседнициједногласноусваја.14

Патако,токомосмеидеветедеценије,Гвозденовић,Соки
ћева иДероко, сада као колеге у оквиру уметничкогОде
љења САНУ, настављају да се залажу за унапређење де
латности Академијине Галерије и даљи развој Уметничке
колекцијеинституције.

11Трећа,ипоследњасликаркакојајеучланствоСАНУушлау20.векуби
лајеМилева–МицаТодоровић(чланванрадногсаставаод1978).Тек
ћеу21.векуАкадемијапримитијошједнусликарку–МилицуСтевано
вић(дописничланод2009).Самојејошједнажена–вајарОлгаЈеврић
билачланОдељењаликовнеимузичкеуметностиСАНУ(дописничлан
од1974,редовниод1983)–МежинскиМиловановић,Ј.(2014)нав.дело,
стр.11.

12МежинскиМиловановић,Ј.(2016)нав.дело,стр.46.
13МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,19.
14ГодишњакСАНУза1958,бр.LXV,(1959)Београд:САНУ,стр.280;Го
дишњакСАНУза1971,ур.Мишковић,В.бр.LXXVIII,(1973)Београд:
САНУ,стр.679;АрхивСАНУ14678,ЗаоставштинаАлександраДеро
ка,фасциклабр.4/II,(ауто)биографија–рукопис,Стариреферат;Архив
САНУ,Административнаархива,ЗаписницискуповаОдељењаликовнеи
музичкеуметности,1.скупОЛМУСАНУ,13.јануар1975;Поповић,Р.
(приредио)(1984)Дерокоидругиоњему,Београд:Туристичкаштампа,
стр.11.
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Са академиком Пеђом Милосављевићем, као председни
комСаветаГалерије,узГвозденовићаиСокићеву,од1978.
годинеипочеткомдеветедеценије, уСавету је деловаои
АлександарДероко.15

Комисија за процену и откуп уметничких дела, али и ра
довапонуђенихнапоклонАкадемији,упочеткусесазива
одслучајадослучаја.НапредлогСтручногсаветаАрхива
Академије,Одељењеликовнеимузичкеуметности,почет
комседмедеценије, за овајпосаоделегираликовнеумет
нике–ЂорђаАндрејевићаКуна,НиколуДобровића,Мила
Милуновића, Марка Челебоновића, а члан Комисије је и
АлександарДероко.

ОдмахпопријемуНедељкаГвозденовићауСАНУ,одјану
ара1964године,ионулазиусаставтеКомисијекојасада
систематскиразматраипланскеоткуперадоваакадемикас
њиховихизложби.

Већ1969.годинепочиње,итокомседамдесетихгодина20.
векаустаљујесе,откупрадоваакадемикаподнадзоромКо
мисијезаоткупделаликовнеуметности.Комисијапонекад
предлажеиоткупеделауметникакојинисучлановиСАНУ;
честосеондарадиопортретимаакадемика.Уобезбеђивању
средствазаовеоткупепартиципираРепубличказаједница
културе–Фондзаоткупликовнихдела.

ГвозденовићјеуКомисијизаоткупебиоактиваникасније,
токомседамдесетихгодина,непосредноутичућинаформи
рањепрофилаУметничкезбирке.ПредседникКомисијеза
откупебиоје1975.годинеинатомместуостајеипочетком
осамдесетихгодина.

Ипак, и током осме и девете деценије 20. века, највећи
бројрадовауУметничкузбиркуСрпскеакадемијенаукаи
уметностипристижекрозпоклонеилегате.

Академијина Збирка ликовних радова значајно је увећана
1975.годинепоклономОлгеРадовићсапрекодвехиљаде
радова на папируњеног преминулог супруга – академика
ИванаРадовића (око 1.400цртежа, тридесетак блокова са
око1.000скица).

Крајем осме деценије, на иницијативу академика Ива
на Табаковића, за Уметничку збирку одабрано је неколи
ко његових радова намењених формирању Фонда „Иван
Табаковић”.

15МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,стр.13–22.
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Збогвеликепосетеиугледакоји јеГалеријаСАНУодмах
стекла,анаиницијативуИванаТабаковића,одлученоједа
сеГалеријаСАНУпрошири.Условизаспровођењетеидеје
стеклису се теккрајемседамдесетих година,последесет
годинарадаГалерије.Пројектомпроширењаруководио је
дописни чланОдељења ликовне имузичке уметности ар
хитектаИванАнтић.Приликомтеадаптације(1979–1982),
осимзначајногповећањапростораипобољшањаусловау
Изложбеномсалону,што јеомогућилоипочетакконцерт
не делатности, изграђени су и депо и радни простор за
опремањеуметничкихделаусутеренуГалерије,пасутако
знатнопобољшаниуслови засмештајиадекватночување
Академијинезбиркепомузеолошкимстандардима.

УновомпросторуГалеријесадајебиломогућностиизаиз
лагањеУметничкезбиркекојајеуГалеријиСАНУјавности
првипутпредстављенатокомлета1982.године.16

ШирењеЗбиркепослепреуређењаи
проширењаГалеријеСАНУ

УовомзначајномвременузаразвојГалеријеСАНУ,члано
виОдељењаликовнеимузичкеуметности–Гвозденовић,
СокићеваиДероко,одлучујудаАкадемијинојУметничкој
збирцидарујуобимнијецелинесвојихрадова.

Први је пристигао поклон председника Савета Галерије
САНУиуредникаГалеријинихкаталога,НедељкаГвозде
новића(162делапоклоњена1982–1983)–уједнопрвипо
клонкојијесамуметникосмислиокаоретроспективнуце
линуинамениогаАкадемији.17

Одмахзатим,1982.године,21своједелоУметничкојзбир
ципоклонилајеиЉубицаСокић(допуњеноједнимрадом
1984.изавештанимуљемпочетком21.века),адвегодине
каснијеприспеојеипоклонАлександраДерока(129дела
поклоњених1984године).18

Тек ће касније, у 21. веку, Уметничка збирка поново би
тиобогаћеналегатомсамог аутора који је обухватио већи
бројрадоваликовногуметника–чланаСАНУ–овогапута

16Исто,стр.29–36.
17ДокументацијаГалеријеСАНУ,Уговоропоклону,бр.122/2од21.јану

ара1982;ГодишњакСАНУза1982,ур.Крестић,В.бр.LXXХIX,(1983)
Београд:САНУ,стр.179,229;ГодишњакСАНУза1983,ур.Крестић,В.
бр.XC,(1984)Београд:САНУ,стр.95.

18(1983) Годишњак САНУ за 1982, бр. LXXХIX, Београд: САНУ, стр.
229;ГодишњакСАНУза1984,ур.Крестић,В.бр.XCI,(1985)Београд:
САНУ,стр.251;ДокументацијаГалеријеСАНУ,ДописЉубицеСокић
САНУбр.629/1од18.марта1982.
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вајараОлге Јеврићиз различитихфаза стваралаштва (147
скулптурамалогформатапоклоњених2006/2007.године)19.

Збиркасеиумеђувременуувећавалабројнимпоклонима,
какосамихаутора–уметникаакадемика,такоиприлозима
другихдародаваца,али,углавномсерадилоомањемброју
уметничкихрадова.

ПоклонНедељкаГвозденовића

КакосеГвозденовићкрајемосмедеценијеполакоповлачио
из „управљања” Галеријом, с руководећег места уСавету
иуредничкогместауиздањимаГалерије,осталомујеви
шевременадасепосветирегулисањусвојеуметничкезао
ставштине,патакоифондусликакојијеодлучиодапокло
ниАкадемији,штојеималоодјекаинапрофилисањесаме
УметничкезбиркеСАНУ.

НедељкоГвозденовићтоком1981. годинеприпремаизбор
својихрадовакојећедариватиСАНУујануару1982.годи
не.ОсмишљенкаоПоклонакадемикаНедељкаГвозденови
ћаСАНУ20–праваретроспективаод161рада(одкојихсу
многирађениобострано),пресекјекрозцелокупноствара
лаштвоуметника,допуњен1983.годинесликомМесоIIиз
1933. године  коју је аутор повукао са излагања уМузеју
савременеуметностиуБеограду.„Поклонодавацужељии
намеридаостависпоменнасвоједугогодишњечланствоу
Српскојакадемијинаукаиуметности,каоидаискажесво
јуприврженостовојустановичиниовајпоклон...”стојиу
првомчланударовногУговораСрпској академијинаукаи
уметности.Гвозденовићтадапоклањаивеликибројслика
родномМостаруиградуБеоградуукомејепровеонајвећи
деоживота.

САНУјеранијезасвојуколекцијуоткупилачетирирадаНе
дељкаГвозденовић,осамГвозденовићевихрадовајеУмет
ничкојзбирципоклонилаВераРадовић,једнутемперуГво
зденовићаАкадемијидарујеакадемикМладенЈосифовићи
јошједнауколекцијуСАНУулазииззаоставштинеакаде
микаЉубицеМарић,такодаукупнифондГвозденовићевих
радовауАкадемијиданасброји176радова.

Ауторјеусклопусвогпоклонаодабраонајрепрезентативни
јерадовезањегастандарднихформата(слика1ислика.2),
алиирадовемалихдимензијаодособеногдокументарног

19ДокументацијаГалеријеСАНУ,Записник12.седницеИзвршногодбора
ПредседништваСАНУ20.априла2006,тачка31.

20ДокументацијаГалеријеСАНУ, дефинисанопремаУговору о поклону
број122/2,21.јануара1982,члан4,инв.бр.2168.
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значаја, и то у различитим техникама, од скицаи крокија
оловком,угљеномизмладости,достудијазаслике–тушем,
акварелом, репрезентативних темпера и уља, као и мањи
бројграфика.ДанассууУметничкојзбирцизаступљенего
товосветехникеукојимасеГвозденовићопробао.

И у погледу темаГвозденовићев поклонАкадемији је ве
омаразноврстан.СветемеимотивикојисевезујузаГво
зденовића,ипокојимајеонпрепознатљив,постојеуУмет
ничкој збирци груписани у мале циклусе: студије актова
ижанрове са студија, предратне интимистичке породичне
портрете, ескапистичке ведуте предграђа Београда, бочне
улицепрестонице,градилишта,пијачнесцене,пиљарнице,
мртве природе, фигуре у ентеријеру или врту, послератне

Слика1.НедељкоГвозденовић,Грађевина(мала),1949,уљена
платну,420×365mm,поклонаутораСАНУ1982;Документација

УметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ;
ауторфотографије:ВладимирПоповић

Слика2НедељкоГвозденовић,Белизидсалествицама,
1962–1965,уљенаплатну,760×1000mm;поклонаутораСАНУ
1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ;

ауторфотографије:ВладимирПоповић
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идеализованемонументалнијепејзажеиатељеесаженским
актовимаимртвимприродама.

Аутор је запоклонАкадемијибираорадовекојиихроно
лошки,алиистилски,представљајупресеккрозњеговце
локупни опус – од најстаријих датованих радова из 1923.
донајмлађегентеријераиз1985. године.Гвозденовић јеу
оквиру поклона заокружио причу о свом сликарству која
сепратиодшколскихцртежа,допознијихстилизацијасве
денихготоводоапстракцијеипоновногповраткареалном
изразу.21

ПоклонЉубицеСокић

КаопоклонСАНУЉубицаСокићје1982.године,узбога
ту документацију о свомживоту и раду, одабрала 12 уља
и9темпера–укупно21слику(једнаодтемперарађенаје
обострано).Тојцелинијепридодатаимртваприродарађена
темперомкојујеуметница1984.годинедодалапрвобитном
избору.

Послењенесмрти2009.године,Уметничказбиркајепреу
зелаКомпозицијууплавосивом–уљекојејеЉубицаСокић
завешталаАкадемији.

САНУусвомфондуимајошдеветрадоваСокићеве,одто
га јеАкадемија са изложби за своју Збирку купила седам
радова, а једно уљеЉубице Сокић је поклон Републичке
заједницезакултуруколекцијиСАНУ.

21МежинскиМиловановић,Ј.(2018)нав.дело,стр.35,36,41–86,састари
јомлитературомидокументацијом.

Слика3Љубица–ЦуцаСокић,Сточићсазеленомбоцом,1966.
година,уљенаплатну,505x650mm;поклонаутораСАНУ1982;

ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ,
ауторфотографије:ВладимирПоповић
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НајвећибројрадовакојејеЉубицаСокићпоклонилаУмет
ничкојзбирцисуапстрактне,геометризованекомпозиције,
мртвеприроде,ентеријериитерасенастајалитокомседме
идосрединеосмедеценије20.века(слика3).Другојполо
виниседамдесетих годинаприпадајудваженскапортрета
(из1977.(слика4)и1979)иједанПредеоиз1979.године.
Поклоњенаделанастајалаод1962.годинеприпадајуфази
активногиплодноградаСокићевеуновоматељеуузгради
Коларчевогуниверзитета,гдејеуметницастваралаод1960.
године.

ЉубицаСокићје,бирајућисвојесликезаУметничкузбир
ку,ималаувидуизложбенипросторобновљенеГалеријеи
планиралаједасеонеизлажукакоуоквирусталнепостав
ке,такоинаизложбамарадоваакадемика.Каопрваизложба
поклоналиковнихуметникаакадемикасвојојКући,удру
гојгодиниделовањапроширенеГалеријеСАНУупериоду
јануар–март1983.године,уГалеријиСАНУодржанајеиз
ложбапоклоњенихрадоваЉубицеСокић,аиздатјеипра
тећикаталогстекстомМићеПоповића.22

ПоклонАлександраДерока

ПремаДероковимсећањима,предлогдасвојесликеицрте
жепоклониСАНУуметникјеизнеосвомпријатељу,пред
седникуСАНУ,академикуПавлуСавићу,23штојерезултира
лоСавићевоминицијативомдаГалеријаСАНУорганизује

22М.Ж.ДелаЉубицеСокић,Политика,Београд,28.јануар1983;М.Ч.
М,НапоклонАкадемији,Политикаекспрес,Београд,28.јануар1983;
МежинскиМиловановић,Ј.(2014)нав.дело,стр.13,14.

23Поповић,Р.(приредио),нав.дело,стр.48.

Слика4Љубица–ЦуцаСокић,Девојкасасмеђимрукавима,1977
уљенаплатну,780x600mm;поклонаутораСАНУ1982;
ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ,

ауторфотографије:ВладимирПоповић
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изложбурадоваАлександраДерока1980.годинеуГалерији
културногцентра,(поштосууГалеријиСАНУутокубили
грађевинскирадовиипреуређење).Задовољановомпостав
ком,Дероко1984.годинеУметничкојзбирциСАНУпокла
ња129својихдела–уз19слика,целинучинии110цртежа,
скица,студија.

Скородеценијупослеуметниковесмрти–1997.године,још
једанаестцртежаАлександраДерокаАкадемијинојЗбирци
поклониојеуметниковмлађиколегаисарадник,архитекта
СлободанНенадовић,паСАНУданасчува140Дерокових
радова.24

Све Дерокове радове у фонду Уметничке збирке повезује
конзистентанекспресиванстил,пајенаосновуњегатешко
прецизниједатоватидела.Посебнозатоштонисмоувекси
гурнидалијегодинаусигнатуринаделу,којујеуписаоау
тор,временастанкадела,илисамовремекојеДерокослика.

Аутороваодредницананалепници,коју јесамизрадиона
фасцикли у којој је своје радове поклонио Академији, да
суцртежипоклоњениУметничкојзбирциизпериода1920–
1984.године,такођесеморатумачитиусловноивероватно
сеодносинапериодуметниковогживотанакојисеДеро
ко реферише, не обавезно и на време у коме дела реално
настају.

Са бројнихпутовањапо теренуДероко је доносио обиље
скицаистудијааутентичнеархитектонскепластике.Њихова
прецизна,техничкалинијаидословнобележењереалногиз
гледаповезујеихузасебнуцелину(слика5).Квантитативно

24ИнвентарнекњигеУметничкезбиркеСАНУ.

Слика5АлександарДероко,Шесткружнихрељефаизсредњег
века(сегментизОхрида),тушнапапиру,520×393mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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заступљенијацелинаДероковихрадовауУметничкојзбир
цисуњеговиаутопортрети (слика6),углавномизпозније
фазе(слика7),допуњенанизомдвојнихпортретанакојима
уметникпредстављасебесасупругом.Посебнуцелинучи
нењеговиапстрактнирадови.

СликарствоАлександраДерокауУметничкојзбирциСАНУ
каоликовнидневник,каострипилисредњовековниживо
писанижитијнициклус,пратиидопуњавауметниковживот
ирад(слика8).КаодаготовосваделауУметничкојзбирци
чинепoвезанкорпусилустрација обједињенихДероковим
аутобиографскимбелешкамаукојимаонпишеосвомживо
ту,алиипрофесијииодносупремауметностиисликарству.

Слика6АлександарДероко,Аутопортретсакапом(1922)
тушнапапиру,292×210mm;поклонаутораСАНУ1982;
ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,ГалеријаСАНУ

Слика7АлександарДероко,СликарпредпанорамомБеограда,
туш,оловка,белатемперанапапиру,453×370mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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Mного је, у оквиру корпуса поклоњеног САНУ, конкрет
нихилустрацијазаштампанекњиге,нацртазакорице,ка
коДерокове аутобиографскепрозе, илустрација зањегове
стручне публикације, тако и илустрација за књиге других
аутора,честоДероковихпријатеља.25

***

Значајанрезултатделовањасликара,вајараиархитекатау
оквируОдељења ликовне и музичке уметностиСАНУ, од
ТомеРосандића,прекоРистеСтијовића,СтојанаАралице,
ИванаТабаковићаидругих,доНедељкаГвозденовића,Љу
бице Сокић и Александра Дерока, било је покретање Га
леријеСАНУ,која је,одоснивања1968.ипроширењаде
латностинаорганизовањеконцерата1982.године,постала
једаноднајзначајнијихкултурнихтопонимаБеограда.Га
лерија је прозор у уметничко, алии научно стваралаштво
иукупнуделатностАкадемијекрозизложбенуактивности
издавањекаталогаизложби.Прикупљањедокументацијео
радуликовнихуметникачлановаСАНУируковођењеУмет
ничком збирком САНУ значајни су сегменти делатности
АкадемијинеГалерије.

Генерација сликара, вајара и архитеката активна у САНУ
крајем седмеи токомосмеи девете деценије 20. века да
лајезначајандоприносдефинисањуправцаикритеријума
покојимаћесеУметничказбиркадаљеширити–углавном

25Дероко,А.(1983)АондакјелетијојеропланнадБеоградом,Београд:
Народна књига; Јовановић, З.М. (1991)АлександарДероко, Београд:
Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре–Београд–Друштво
конзерватораСрбије,стр.51–62.

Слика8АлександарДероко
РастконаЛиму(1922),оловканапапиру,291×200mm;поклон
аутораСАНУ1982;ДокументацијаУметничкезбиркеСАНУ,

ГалеријаСАНУ
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прикупљањемделауметникачлановаСАНУ,спровођењем
систематског откупа, алипрвенственоизпоклона.Управо
суГвозденовић,СокићеваиДерокосвојимчином,оставив
шиАкадемијиосмишљене,целовитеиобимнезбиркесво
јихрадова,далипримербудућимдонаторимаитакоформи
ралијезгроУметничкезбиркеококогасеонаиданасраз
вијачувајућиуспоменунаовевеликествараоцеикултурне
посленике.

ЧланствоНедељкаГвозденовића,ЉубицеСокићиАлексан
драДерокауСрпскојакадемијинаукаиуметности,њихово
учешћеупројектимаОдељењаликовнеимузичкеуметно
стииделатностуоквируГалеријеСАНУ,одрадауСавету
Галерије,прекоутицајанаформирањеАкадемијинеколек
цијеуметничкихделакрозактивностиуКомисијизаотку
пе, крунисани су поклонима уметничких дела које су ови
ауторинаменилиУметничкојзбирциСАНУ.

УметничказбиркаСАНУседаљеувећаваиобогаћујеспо
радичним откупима, углавном од средстава која додељује
Министарство културе РепубликеСрбије, а и даље најче
шћедаровимауметникаакадемикакојитежедаунапређу
јууметничкифондинституцијеоднајвећегзначајазасрп
скукултуруиуметност,чијисучланови.Одсамостотинак
првобитноевидентиранихрадова,захваљујућипримеруко
ји су далиГвозденовић,Сокићева иДероко,Академијина
колекцијаједанаснарасланаготово3000уметничкихдела
усвомфонду.
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FIRSTMORESUBSTANTIALGIFTSOFACADEMICS/
ARTISTSTOTHEARTCOLLECTIONOFTHESERBIAN

ACADEMYOFSCIENCESANDARTS

NEDELJKOGVOZDENOVIĆ,
LJUBICASOKIĆ,ALEKSANDARDEROKO

Abstract

ArtCollectionoftheSerbianAcademyofSciencesandArts(SASA)
hasformed inparallelwith theestablishmentof the institution itself.
Atfirst, artpieceshaveserved thepurposeofadorning thepremises
oftheAcademy.Gradually,theartcollectionhasbecomeprofiledand
intentionallycomplementedbyportraitsofacademicsandlaterwithart
workofacademicsandartists.ImmediatelyafterfoundingoftheSASA
Gallery,attheendof1970s,attheinitiativeoftheSASADepartment
ofFineArtsandMusic,theArtCollectionwasdulylistedaccordingto
rulesofmuseology.Systematicpurchaseofworksbyartists/academics
was planned, according to a defined programme. Still, the largest
numberofworkshasbecomepartoftheCollectionasgiftsofSASA
members and numerous other donors.The largest art donationwere
drawingsandotherartonpaperbyacademicIvanRadović,giftedto
theAcademybyhiswidow,Olga.Soon,otheracademics/artistsbegan
to select theirworks todonate, inorder tobe representativeof their
art.ThisishowthegiftsofNedeljkoGvozdenović,LjubicaSokićand
AleksandarDerokohavelaidthefoundationsfortoday’sArtCollection

oftheArtsAcademy.

Key words: SASA Art Collection, Nedeljko Gvozdenović, Ljubica
Sokić,AleksandarDeroko,SASAGallery,artdonations


