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Библиотека Матице српске 

Библиотека Матице српске приредила је  
178 изложби у витринама.  

Од јануара 2011. године изложбе се презентују  
у електронском облику, у јавном каталогу 

Библиотеке. 
Електронски каталози изложби се трајно чувају 

на CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно 
са штампаним каталозима досад 
постављених изложби, и на сајту 

www.bms.rs  
 



Изложбе БМС у 2015. години 

233.  Бранко Ћопић, 100 година од рођења (27. децембар 2014 – 28. јануар 
2015) 

234.  Живан Милисавац, 100 година од рођења (29. јануар – 25. фебруар) 

235.  Лист Матица, 150 година од првог броја (26. фебруар – 30. март) 

236.  Тихомир Остојић, 150 година од рођења (31. март – 28. април) 

237.  Бошко Петровић, 100 година од рођења (29. април – 26. мај) 

238.  Вилијам Батлер Јејтс, 150 година од рођења (27. мај – 24. јун) 

239.  Јован Цвијић, 150 година од рођења (25. јун – 27. јул) 

240.  Борис Пастернак, 125 година од рођења (28 – 25. август) 

241.  Петар Добровић, 125 година од рођења (26. август – 26. септембар) 

242.  Клод Моне, 175 година од рођења (27. септембар – 25. октобар) 

241.  Карољ Сирмаи, 125 година од рођења (26. октобар – 29. новембар) 

242.  Радјард Киплинг, 150 година од рођења (30. новембар – 31. децембар) 



Библиотека Матице српске 

ПЕТАР ДОБРОВИЋ 

 
(1890–1942) 
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  Нови Сад 

 26. август ‒ 26. септембар 2015. 



Библиотека Матице српске 

 
Библиотека Матице српске је на 

основу грађе из својих збирки 
приредила изложбу поводом 125 

година од рођења српског сликара 
Петра Добровића. 

Електронски каталог изложбе 
садржи  

попис дела и литературе са 
сигнатурамa. 



Петар Добровић 

(1890–1942) 

 

 

Ауторка 

Силвија Чамбер  

 

 

Скенирање и обрада фотографија 

Силвија Чамбер 

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



Петар Добровић, 1939. 
 (Ук IV 472) 



„Мој живот је једноставан. Прошао 

је у сликарству. [...] Сликам и 

цртам, са свим техникама. 

Карикатуре не правим, као ни 

илустрације. Сликам све и пејзаже 

и људе, и актове, и композиције.” 

 

(Из „Аутобиографског записа”) 



Петар (стоји, први с десна) са браћом и 

родитељима, Београд, око 1898. 
 (III 442008) 



Олга Добровић, 1928.  
(III 442008) 



Олга и Петар Добровић,  

30-их година 20. века 
 (III 442008) 



Атеље П. Добровића, Париз, 1926–1928. 

(54 rue Baussingault, 13 e) 
(III 442008) 



Добровић у акцији сликања, Лединци 

(Фрушка гора), око 1932. 
(III 442008) 



Добровићев течај цртања, Задужбина 

Илије М. Коларца, 1934. 
(III 442008) 



На часу вечерњег акта на Коларцу 



Петар и Олга Добровић са Матавуљима, 

дочек Нове године 1935/36. 
(III 442008) 



Срем, 1939. 
(IV 28708) 



Добровић у атељеу испред штафелаја  
(IV 24262) 



Добровићев атеље, 1942. 
(III 442008) 



Петар Добровић, карикатура Пјера 

Крижанића 



ДЕЛА 
(избор) 

     



Младић у белом оделу, 1911. 
(IV 24262) 



Лежећи женски акт, 1912. 
(II 510621) 



Аутопортрет (Радник), 1913. 
(III 442008) 



Стојећи мушки акт, 1913. 
(II 510621) 



Мој брат Ђорђе, 1914. 
(IV 24262) 



Барањски виногради, 1915. 
(IV 28708) 



Композиција, 1917. 
(III 442008) 



Седећи женски акт, 1917. 
(III 442008) 



„Озбиљно упозорујем наше уметнике, 

да је циљ уметности природа, а да је 

језик вајарев форма, сликарев боја. Не 

анегдоте, не историју, него природу. 

Варијације, простор, светлост, боја, 

форма, укопчавање предмета један у 

други, то је циљ ликовне уметности, а не 

Југ Богдан.” 

 

(„Поводом изложбе југословенских 

уметника у Паризу 1919. г”) 

 



Стојећи мушки акт са уздигнутим 
рукама, 1921. 

(III 442008) 



Венера с леђа, 1922. 
(IV 24262) 



Фигура, 1927. 
(IV 28708)  



Велики маслињак, 1928. 

(IV 24262) 



Борови на Лападу, 1928. 
(IV 24262) 



Девојка у купаћем костиму, 1929. 
(IV 24262) 



Седећи акт, 1930. 
(IV 24262) 



Мртва природа са сликом Модиљанија, 

1930. 
(IV 24262) 



Стари крај у Амстердаму, 1931. 
(IV 24262) 



Коста Хаџи, 1932. 
(IV 24262) 



Аутопортрет, 1932. 
(IV 3506) 



Олга у црвеном береу, 1932. 
(Ук IV 472) 



Стари летњиковац, 1933. 
(IV 24262) 



Мати са синчићем, 1933. 
(IV 24262) 



Слободан Јовановић, 1933. 
(IV 28708) 



Каријатиде, 1933. 
(II 510621) 



Уперене пушке, 1933. 
(III 442008) 



Часопис „Данас”, 1934/36. 
(IV 24262) 



Редакција часописа „Данас” II, 1934. 
(Ук II 8905) 



Васо Срзентић, 1934. 
(III 442008) 



Веселин Маслеша, 1935. 
(III 442008) 



Заклани бели во, 1935. 
(IV 24262) 



Кланица I, 1935. 
(Ук II 8905) 



Рашчеречени во I, 1935. 
(Ук II 8905) 



„Уметник је тај који својом 

интуицијом и интелектом 

реализује мистичне законе 

природе. А није зато ту да 

декорише неку особу или зграду. 

Сваки је уметник носилац једне 

велике уметничке вере; и ту 

лежи његова права вредност.” 
 



Акт у атељеу, 1935. 
(IV 24262) 



Улица у Дубровнику, 1935. 
(Ук IV 472) 



Марко Ристић, 1936 (IV 24262) 

Са Марком Ристићем, Нови Сад 1938. 
(Ук II 8905) 



Госпођа Добровић, 1936. 
(Ук IV 472) 



Мирослав Крлежа, 1938 (IV 24262) 

Скице за портрет М. Крлеже, 1934. 
(Ук II 8905) 



Олга Добровић, 1938. 
(IV 24262) 



Милан Богдановић, 1938 (Ук II 8905) 

Са Миланом Богдановићем, Нови Сад 
1938 (Ук II 8905) 

 



Трг Св. Марка, 1938. 
(IV 24262) 



Лежећи акт, 1939. 
(IV 24262) 



Хварски врт са високом палмом, 1940. 
(IV 24262) 



Стари Бепо, 1940. 
(IV 24262) 



КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ 

(избор) 

     



(Ук III 6219) 



(Ук III 3275) 



(Ук III 155) 



(Ук III 5664) 



(Ук III 2944) 



(Ук III 2944) 



(Ук III 1096) 



(Ук II 8905) 



(Ук II 8905) 



(Ук IV 472) 



ЛИТЕРАТУРА 
(избор)  

     



(IV 3506) 



(III 422817) 



(III 422817/2) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(III 422817/3) 



(IV 24262) 



(IV 24262) 



(III 422817) 



(III 509302) 



(III 474880) 



(II 510621) 



Зборник за ликовне уметности 19, 1983. 
(П II 1880) 

 



РЕКЛИ СУ О 
ДОБРОВИЋУ... 



„Средњег раста, снажан, 

коштуњав, мрке боје, кукастог 

носа и немирних очију, он је као 

кобац готов за покрет и за напад 

па било на сликарско платно било 

на свог противника.” 

 

Ђорђе Ораовац 

 



„Да би сте га поднели, морали сте га 

много волети.” 

 

Вељко Петровић 

 



„Захваљујући двострукој 

независности, материјалној и 

духовној, успео је да свој израз 

доведе до краја и, као ретко ко у 

српској средини, очува 

достојанство уметника и 

уметности.” 

 
Миодраг Б. Протић 

 



„Уистину највећа вредност 

Добровићева баш и јесте у цртању и 

композицији; нема сумње да у 

Југославији нико није боље цртао [...]” 

 

Растко Петровић 

 



„Пре свега је Добровић: колорист. Колорист 

у венецијанском смислу. Њему Свемир 

гори, њему се све ствари састоје из боје. 

Са Добровићем ћемо се опет вратити 

једном добром и правом изразу 

сликарском: боји. 

[...] Имамо Добровића, који ће говорити у 

боји реч по реч све што ће из нас измамити 

живот.” 
 

Милош Црњански 

 



„Од године деветстотинадвадесетишесте до 

четрдесетидруге, Петар Добровић борио се 

пуних петнаест година постојано и 

тврдоглаво за свој властити, лични, од 

прошлостољетне моде ослобођен сликарски 

израз, не попуштајући у тој драматској битци 

ни једног тренутка, све док смрт није 

прекинула ту опасну игру.” 

 

Мирослав Крлежа 

 



„Добровићев случај управо [је] 

парадигма става о аутономији 

сликарства упркос свим искушењима 

историјских прилика [...]” 

 

Јеша Денегри 

 



„Добровић се бавио не само сликањем, 

већ и виђењем света, тумачењем 

друштвених преврата кроз улогу 

уметности, посматрањем дубљих слојева 

човека, као неодвојивог дела лепоте 

природе око нас. Стога се његово дело 

може тумачити социолошки и 

културолошки, такође и ларпурлартистички 

и политички. На сваки начин, у контексту 

свога времена, у ликовном и ширем 

смислу.” 

 

Жана Гвозденовић 

 


