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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 – 27. септембар) 

242.  Клод Моне, 175 година од рођења (28. 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 

КЛОД МОНЕ 

(1840 – 1926) 
Електронски каталог изложбе број 242 

 

  Нови Сад 

 28. септембар ‒ 25. октобар 2015. 



Библиотека Матице српске 

 
Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила изложбу 
поводом 175 година од рођења француског  

сликара Клода Монеа. 
Електронски каталог изложбе садржи  

попис дела и литературе са сигнатурамa. 



Клод Моне 

(1840 – 1926) 

 

 

Аутор 

Ивана Гргурић 

 

 

Скенирање и обрада фотографија 

Ивана Гргурић 

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



Аутопортрет с беретком  

1886 





Ја сам импресиониста и 

остаћу то док сам жив... 

Једино ја знам кроз какве 

бриге и тешкоће пролазим 

да бих завршио платна. 

Клод Моне 

     









Монеова кућа и врт у Живернију 



Кућа и врт у Живернију 





За мене, предмет је од 

секундарног значаја.  

Ја желим да откријем шта 

лежи између мене и 

предмета.  

Клод Моне 

     



Јапански мост у Монеовом врту  



Моне на мосту 



РЕПРОДУКЦИЈЕ 
(избор) 

     



Доручак на трави 

1865 



Камиј (Дама у зеленој хаљини) 

 1866 



Импресија – излазак сунца  

1872 



Поље мака у Аржентеју 

1873 



Булевар Капуцина  

1873 



Чамац-атеље 

1874 



Јапанка  

1875 



Дама са сунцобраном 

1875 



Станица Сен Лазар, долазак воза 

1877 



Свечаност у улици Сен Дени  

30. јуна 1878. 



Ветеј у магли 

1879 



Камиј на одру 

1879 



Сунцокрети 

1881 



Манепорт у Етрту 

1886 



“Пирамиде” у Порт-Котону 

1886 



Девојке у чамцу 

1887 



Стогови 

1891 



Катедрала у Руану 

1894 



Локвањи  

1897/98 



Локвањи, бела хармонија 

1899 



Парламент у Лондону 

1899-1901 



Локвањи  

1907 



Вече у Венецији 

1908 



Палата Контарини 

1908 



Локвањи 

1917 



ЛИТЕРАТУРА 
(избор)  

     



I 13681/1 I 13681/2 



III 428192 



I 19103 



II 506273 



II 448708 I 19101 



III 450841 



II 435758 



IV 17392/1 



IV 300904 



IV 9004 



IV 205887 



IV 36 



I 251697 



I 15419 



I 280869 



II 250231 



II 152264 



C III 6077 



Рекли су о  

Монеу  

     



Имамо пред собом више од 

једног реалисте, то јест, он је 

деликатан и снажан тумач који 

је знао како да прикаже сваки 

детаљ а да не западне у 

сувопарност.  

Емил Зола 

     



Видео сам га како хвата зрак 

светлости на белој стени  

и у жутилу које је прецизно 

изражавало изненађујућ ефекат 

тог неопипљивог и  

заслепљујућег блеска.  

Ги де Мопасан 

     



 

Моне није ништа друго 

до једно око, али какво 

око! 

Пол Сезан 

     



... мислим да је његов таленат 

веома озбиљан, веома чист; он 

је искрен, мада осећа некако 

друкчије, али његова уметност 

је снажно осмишљена и 

заснована на посматрању...  

Камиј Писаро 

     



С радошћу хвалим Монеа, јер је 

сликарство искупљено 

захваљујући управо његовим 

напорима... 

Жорис-Карл Уисманс 

     



  

Клод Моне је био 

ненадмашан сликар дневног 

светла – сликар неба, снега, 

облака који се огледају у 

води... 

Кристоф Хајнрих  

     



... реч је о савршеном стапању 

енергичног темперамента и 

деликатне, опажајне 

сензибилности и о потпуном 

владању сопственим 

изражајним средствима.  

Џон Ревалд  

     



Монеово особено место у француској 

уметности  није само у томе што је 

био сликар пленера и уметности, него 

и представник генерације која је, 

нашавши се сред сукоба поетске 

осећајности и научног реализма, 

покушала смело да га реши. 

Пјер Франкастел 

     



 Управо у тој смелости, смелости 

да се у слици одрекне свега другог за 

љубав светлости, леже Монеова 

оригиналност и значај, као и 

његово право да буде сматран за 

срце и душу импресионистичког 

покрета. 

Маргарета Селинџер 

     



 Слично Рембранту, и он је 

превазишао материјалност и 

разрешио, сублимирао видљиви 

свет у атмосферско 

треперење... 

Тодор Манојловић 

     


