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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, заједно са 
штампаним каталозима досад постављених

изложби, доступни су на 
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Изложбе БМС у 2021.

(304) 4−28. јануар: Сава Шумановић (1896–1942) – 125 година од рођења

(305) 29. јануар – 28. фебруар: Јован Дучић (1871−1943) – 150 година од рођења

(306) 1–30. март: Шарл Бодлер (1821−1867) ‒ 200 година од рођења

(307) 31. март – 3. мај: Јубилеји србуља: 

500 година Зборника за путнике Божидара Вуковића (1521) и Псалтира горажданског

(1521);

460 година Псалтира Вићенца Вуковића (1561) и Триода посног Стефана од Скадра (1561)

(308) 4–27. мај: 230 година првих српских новина (Беч, 1791−1792)

(309) 28. мај − 17. јун: Ђорђе Натошевић (1821−1877) – 200 година од рођења

(310) 18. јун – 4. јул: Фјодор Михаилович Достојевски (1821−1881) – 200 година од рођења

(311) 5. јул – 25. јул: Пол Валери (1871–1945) ‒ 150 година од рођења

(312) 26. јул – 22. август: Франциско Гоја (1746–1828) – 275 година од рођења

(313) 23. август – 19. септембар: Добрица Ћосић (1921–2014) ‒ 100 година од рођења

(314) 20. септембар – 10. октобар: Рене Декарт (1596–1650) – 425 година од рођења

(315) 11−31. октобар: Светозар Марковић (1846−1875) – 175 година од рођења

(316) 1−21. новембар: Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716) – 375 година од рођења 

(317) 22. новембар – 16. децембар: Марсел Пруст (1871–1922) ‒ 150 година од рођења

(318) 17. децембар 2021 – 2. јануар 2022: Роман Јакобсон (1896−1982) – 125 година од рођења



Библиотека Матице српске

САВА ШУМАНОВИЋ

(1896–1942)
Електронски каталог изложбе број 304

Нови Сад

4− 28. јануар 2021.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу грађе из 
својих збирки приредила изложбу поводом 125 

година Саве Шумановића, једног од 
најзначајнијих сликара српске уметности 20. 

века.
Електронски каталог изложбе садржи 

попис изабраних Шумановићевих дела и 
литературе о њему са сигнатурамa.



Сава Шумановић

(1896–1942)

Аутор

Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Силвија Чамбер

Уредник

Селимир Радуловић



Сава Шумановић око 1899.

Ук IV 1836



Персида Шумановић, мајка

Ук IV 1836



Милутин Шумановић, отац

IV 21677



Савино писмо родитељима, 26. III 1908.

IV 21677



Основна школа у Шиду, Сава Шумановић у 

другом реду, седи, први десно од учитељице

Ук IV 1836



Сава Шумановић, други ред, други лево, 

гимназија

Ук IV 1836



Ук IV 1160



Сава Шумановић, око 1920.

Ук IV 1836



Сава Шумановић у атељеу, Загреб 1922.

IV 21677



Фрагмент Савиног писма са цртежом рак 

ране

III 454539



Фрагмент писма Милану Кашанину

III 454539



Писмо Растку Петровићу

III 454539



Шешир Саве Шумановића

III 480214



Сликарски прибор Саве Шумановића у 

атељеу у Шиду

III 480214



ДЕЛА
(ХРОНОЛОШКИ ИЗБОР)



Аутопортрет из млађих дана, 1919.

IV 26855



Мотив из Париза, 1920.

IV 21677



Портрет Милоша Црњанског, 1921.

IV 26855



Жена са воћем и крчагом, 1921.

IV 26855



Морнар на молу 1921/1922.

IV 26855



На бунару, 1924.

IV 26855



Берачице (Берба), 1925.

IV 26855



Аутопортрет, 1925.

IV 26855



Турско купатило, 1926.

IV 26855



Доручак на трави, 1927.

IV 26855



Скица за Пијани брод, 1927.

III 486313



Скица за Пијани брод, 1927.

III 486313



Скица за Пијани брод, 1927.

III 486313



Пијани брод, 1927.

IV 26855



Ајша (Лежећи женски акт), 1929.

IV 26855



Париски модел Кики, 1929.

IV 26855



Под мостом (Мост на Сени), 1929.

IV 26855



Пут поред Шидине, 1932.

IV 26855



„У Паризу сам радио ствари прво ближе настојањима 

Дерена и Фриеза, а под конац једног тромесечног курса 

код Андре Лота ушао сам у стил кубистички везан за 

нарав, какав је био у то време веома у моди у Паризу. 

Лот је упливисао на мене много али не искључиво јер 

је било уплива и Пикасовог па Громеровог и 

Хербеновог. Нисам био оригиналан, али се моја свака 

ствар оштро разликовала од њихових. Када сам дошао 

натраг у Загреб публика је била запрепашћена тим 

сликама а критика није смела да пише од страха пред 

непознатим... Био сам дубоко увређен тиме, јер сам био 

свестан своје вредности, а међу тим сликама било их је 

неколико које су код мојих ондашњих пријатеља у 

Паризу као дела равна најбољима важила.ˮ

Сава Шумановић, Место предговора, каталог изложбе у Новом 

универзитету, Београд, септембар 1939.



Снег на Бељанчи II (Зима у Срему), 1933.

IV 26855



Позна јесен, 1934.

IV 26855



Снег на циглани (Зимски пејзаж), 1934.

IV 26855



Пролеће у шидским баштама, 1934.

IV 26855



Вече на крају села, 1934.

IV 26855



Рускиња (Рускиња у народној ношњи), 

1935. 

IV 26855



Женски акт са жутим јастуком, 1935.

IV 26855



Крај воде, 1936.

IV 26855



Композиција са актовима, 1936.

IV 26855



Шидијанке, 1937.

IV 21677



Вече на води, 1937.

IV 26855



Вече на води – Шидијанке 1936/38.

IV 21677



Рибари, 1938.

IV 26855



Диња (Мртва природа), 1938.

IV 26855



Лонац са цвећем, 1938.

IV 26855



Седећи женски акт с леђа, 1938.

IV 26855



Две купачице, 1939.

IV 26855



Мост на Шидини (Багремови покрај 

потока), 1939.

IV 26855



Модел у атељеу, 1939.

IV 26855



Скупљање сена, 1939.

IV 26855



„Ми не сликамо цркве, те нисмо присиљени да 

узмемо алегорије, ми не правимо хисторијске 

слике (то је без смисла јер кинематограф даде 

пуно савршенију реконструкцију прошлости), 

не сликамо море у бури (кино даде покрет), не 

имитирамо ничији образ (фотографска лећа и 

светло то чине егзактније), већ сликамо нашу 

сликарску предоџбу света, тј. ми покушавамо 

стварати нови свет у границама нашег платна, 

који има тек толико везе са вањским што га је 

правио човек и што је применио на својој 

слици оне законе који су и у козмосу. Желимо 

слику која ће бити јединствена, логична и 

хармонична.ˮ

Сава Шумановић, Сликар о сликарству, 1924.



Ашиковање на месечини, 1939.

IV 26855



Портрет детета, 1939.

IV 26855



Евенке (Берачице), 1939.

IV 26855



Снег, 1939.

IV 26855



Пејзаж, 1939.

IV 26855



Јесен, 1940.

IV 26855



Портрет оца, 1940.

IV 26855



Шидски сокак под снегом, 1940.

IV 26855



Шидска црква II, 1940.

IV 21677



Шидска периферија, 1941.

IV 26855



Поглед на Шид, 1941.

IV 21677



Берба грожђа, 1941.

IV 26855



Расцветала трешња, 1942.

IV 26855



Берачице са корпом грожђа, 1942.

IV 26855



Берачице, 1942.

IV 26855



Берачице, 1942.

IV 26855



КАТАЛОЗИ

ИЗЛОЖБИ
(ИЗБОР)



II 27448



Ук II 920



Ук II 1744



Ук II 3548



II 28349



Ук II 81



Ук III 563



Ук IV 1867



Ук II 7958



Ук IV 1475



Ук IV 1042



Ук IV 1160



Ук II 8289



Пл V 2058



Ук IV 1768



Ук IV 1821



Ук II 10718



Ук IV 1836



Ук II 11144



Ук IV 2105



IV 39428



IV 39427



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



III 16299



IV 16670



IV 17323



III 426974



IV 21677



IV 26855



I 49828



II 483344



III 454539



III 469184



IV 29744



III 480214



II 514061



III 486313



III 498036



III 496797



I 56406



III 500787



РЕКЛИ СУ О 

ШУМАНОВИЋУ



„Међу изјашњењима српских модерних уметника о 

своме раду и о уметности уопште, два прилога Саве 

Шумановића – Сликар о сликарству и Зашто волим 

Пусеново сликарство, оба објављена 1924. године, 

имају прворазредно место. Може се чак слободно рећи 

да до тог тренутка ни један српски модерни уметник 

није био у стању да с толиком мером теоријског 

образовања и способношћу вербализације залази у 

питање сâме природе сликарства, да анализира 

особине сликарског језика, да се упушта у разматрања 

историјских примера на које се позива.ˮ

Јеша Денегри



„Да, земља ће касније постати главни јунак 

Шумановићеве уметности. Она и њени 

изданици биће, пред крај живота, готово 

искључиви мотив његових слика; и не само 

мотив, већ тема, а не само тема него и њихов 

садржај. Када је већ једном постала фактор 

његовог живота, а то, бојим се, никада неће 

бити довољно истакнути, разумљиво је да му је 

земља морала бити инспирација.ˮ

Димитрије Башичевић



„Његови пријатељи говорили су да је Сава   вудрен . 

Што значи бити   вудрен ? Значи човјека, који говори 

оно, што се други не усуђује рећи, или говори тако да 

га други не разумију, често, врло често, човјека духом 

уздигнутијег над своју околину. Тамо у Шиду 

пронашли су га лудим. Али – он није био никада луд –

него само осамљен и спутан у окове својих прилика и 

околине, очајан што није могао бити слободан, посве 

слободан, за своје стварање. [...] Није он био луд, него 

је њега ломио његов бунтовни осјећај који није могао 

доћи до свога пунога стваралачког Крика. Није се 

могао нити обранити од онога који га гуши, а борио се 

да му и самому не дође до свести тко је тај који му не 

дâ да живи, јер су то били његови родитељи које је 

љубио...ˮ

Антонија Ткалчић-Кошчевић



„Шумановић је дао најимпозантнију скупину фигура 

нагих жена, изолованих у групи, у ентеријеру, у 

природи, како седе или леже, као бестије у заседи које 

се лепотом тела претварају да то нису, – наго женско 

тело је, за Шумановића, великим делом његова 

живота, његова опсесија. У нашем малограђанском 

XIX веку наге фигуре се не сликају – има их једна, две 

– а у првој деценији овог века сретају се више него 

ретко; нага женска фигура истински је ушла у српско 

сликарство тек на платнима из Шумановићеве 

генерације и, у тој генерацији, на сликама ни једног од 

њих не јавља се тако доминатно као на његовим.ˮ

Милан Кашанин



„Критичари јесу и нису разумели то што 

ради, хвалили су и нападали његова 

дела, али нико није остао равнодушан. 

Временом се искристалисао 

општеприхваћен и тачан закључак да 

спада у ред најзначајнијих српских 

уметника који су стваралаштвом и 

животом обележили и одразили своје 

доба.ˮ

Љубица Миљковић



Галерија слика „Сава 

Шумановићˮ, Шид


