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Извештај изложбеног одбора 

Околности у којима је 1904. у Београду 
остварена Прва југословенска уметничка 

излож::ба1 поуздано тумачи МНОШТВО доку

мената сачувана у Архив У Србије;2 изве

штај изложбеног одбора3 који је овде из

несен, завршна је реч у обимној преписци 

приређивача изложбе са српс:кrим мини

старством просвете. Уредно откуцан hири

ЛИЧКИМ знацима,4 извештај је насловљен 

Љубомиру Стојанавићу, председнику ми

нистарског савета. Садржину сведочанства 

чине основне напомене о изложби и раду 

њених покретача, 'образложења приређи

вачких поступака и апел да се публикује 

алманах изложбе, коначно, ОПИС матери

јалних издатака са прегледом неиспуње

них новчаних обавеза. Извештај су 10. но
вембра 1905, тринаест месеци по затвара

њу изложбе, потписали Михаило Валтро

вић, председник одбора, Милан Ћ. Нико

лић, секретар, Симо Матавуљ, Андра Сте

вановић, Милоје Васић, Риста Ј. Одавић, 

Ђорђе Ј'овановић, Коста Д. Главинић, Ј 0-

ван Цвијић, Љубомир Нешић, Светислав 

Петровић, Љумобир Ј,оваНОВИћ и Коста Ј. 

Јовановић. Уз овај документ приложен је 

"биланс прихода и расхода Прве југосло
венске уметничке изложбе", завршни ра-

'чун, који је 9. марта 1906. саставио Све

тислав Петровић, благајник изљожбе. Вре

менски размак између извештај а одбора 

(10. новембар 1905) и 6иланса (9. март 1906) 
објашњава се следеhом могућном претпо

ставком. Старији документ је четири ме

сеца чекао на свесно развучени финансиј

ски Р'асплет (чиме су окончане обавезе 

приређивача изложбе према покровитељи

ма) јер се узалудно веровало усменим обе

ћањима да ће се 'Обезбедити средства за 

штампа;ње алманаха. 

Драгоценост извештај а одбора Прве ју

гословенске уметничке изложбе је слојеви

та, а два места из његове исцрпне садржи

не расветљавају чињенице које су у при

премању изложбе и док је она трајала, 

с политичким разлогом биле ускраћене ши

рој јавности. Прво, на основу извештај а 

утврђује се личност која је одговорно у

прављала радом изл'ожбено-г одбора, и дру

го, у припремању изложбе југословенског 

карактера, која је у датим околностима на 

почетку ХХ века поверена студентској о

младини, чиме је избегнут политички ри

зик, учествовале су и угледне личности 

културног, просветног и уметничког жи

вота београдске средине. 
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Изложбени Одбор 
Прве Југословенске Уметничке Изложбе 

Господину Председuuку МииистарскO'l 

Савета 

Госnодииу Љ у б о .!tt U Р У С т о ј а н 0-

вuћу: 

Госnодиие Председnи'Ч.-е, 

Изл.ожбеnо.м Одбору Прве ЈУl,ослове1i.

СКе У .метnи'Ч.-ке Изложбе, састављеuом 'На 

позив Вел.икошколске О.м.ладиuе,5 1iaCT је 

nод'Нети Вам, Госnодиnе Председnи'Ч.-е, овај 
извештај о сво.м раду, као и под. /. nрu.л.о
же'Ни билаnс зајед1iО са сви.ма nризuаnица

ма о nри.м.љеuи.м и утрошеnим су.ма.ма о 

nрире1)ивању Изложбе. Одбор бu још .м.nо-
1,0 раиије у'Ч.-иuио ово што сада 1iUUu, т.ј. 

завршио би свој рад и nодnео свој изве

штај са бил.аuсо.м., да 'Није 01ieKueao nрире
оивање АлJrtаnаха,6 које је npeJrta решењу 
књижевnика и у.метnика ње.м.у поверено на 

збору, одржа'Ном 7. сеnте.м.бра пр. 1,., ко.ме 

је збору присуствовао и ондашњи начел

nик JrtUHucTapcTBa просвете 1" Лов'Ч.-евиh, 
као nредстав1{,ИК истоl, JrtUHucTapcTBa и у 

и.м.е њеl,а рад збора усвојио u одобрuо. 

Као што је напред ре'Ч.-е1И, Одбор се је 

конституисао 1-Ш nозuв управе "Побратим
ства<l7 од1tОС1tо Вел.икошколске О.м.ладuне, 

nоја је за nриреЬивање Изложбе и.ма.л,а 

ус.м.ено одобрење и потпуно nоверење ои

дашње 'l.'l. Миuистара: Председ1tика и Про
свете 1,.1" Н. Пашиhа и Љ. Давидовипа, а 

као што uам је познато о то.м.е је било ре'Ч.-и 

и 1Ш .м.иnистарској седиици, Hap01iUTO nри

липом одобрења помоли за Изложбу из 

прихода КАасне Лутрије . За nриређивање 
Изложбе био је стављен, у иЗl,лед nредит 

од 10.000 диnара, опет усмеnо, nоји 1iaK 
није ии uсцрnље1i., пао што ле се 1,. Mu1tu
стар уверити из бuла1iса. 

Изл.ожба је и.м.ал.а бити nриреЬеnа, као 
што је и бил.о, иnицијативом ОJ.t.ltадине уз 

npUnO~KOћ. uаших npoceehe1i.UX људи, са из
ри'Ч.-ито.м. жељо.м оnдашње владе, да се Y1ie
шhе Владе, у колико za је било у матери

јал.1i.ој nо.м.опи, nикако ие види.8 

Поред овоl, 'lе1~ерал.1i.О'l ус.ме1{,О'l овла

шhења, daTO'l npeдcTaвnицu..м.a Омладиuе 

пре конституисања OBO'l Одбора, и доцnи

је су та овлашhења nоиављаnа и пред .м.ио
'lu.м. од nотnисатих, разу.м.е се све ус.м.еио, 

што је свакојака nајвепа l,решка с обзи-

ром на неспоразум који је nроuзишао услед 

nеобавештеnости о Tu..м, ствари.ма nосл.ед 

ника Владе пој а је бu.л.а о круиисању. На 

исти наЧU1i и за сваки доциији веnи корак 
тражеи је сnоразу.м. и саизвола Миnистра 

Председнuка или MU1i.ucтpa Просвете, пао 
нпр.: nРО'lлас за у.м.етnике у ко.м.е с.мо при

мили иа себе све трошкове транспорта; 

'Конкурс за сnо.мен.ицу U Т.д. 

Изложбеuо.м. Одбору 'Ч.-аст је скренути 
nажњу 'l. Мииистру иа ту околnост: да се 

Одбор старао да што мање аНl,ажује држа

ву .материјално. Muo'lO више од две тре

пuне средстава Одбор је прибавио сам сво

ји.м. радо.м.. Целокуnnи досадашњи обрт био 

је nреnо 25.000 динара, а од државе је узе
то са.мо 7.500 диnара. 

Ј една .манифестација као што је Ју-
1,0словенсnа У MeTHU1iKa Изложба, једак -
што nодвла'Ч.-имо - к у л т у р п о - и с т о
р и ј с к и м о.м. е u а т, који је целој про
слави СТОl,одишњице Прво?' У станка и кру

иисања Краља Петра дао једа1i. uаРО1iити 
nолити'Ч.-ки с.мuсао и обuм, што без ње ие 

би било, - 1i.uje ни мало, као тековииа, 
скупо стао српску државу за оио .мало жр

тава, што је учињен.о и за оно још .мање 

што се и.ма Y1iUUUTU, тим пре што је ка 

дРУl,е и мање културnе и ..м.ање nолити1i1Се 

и у опште .мање з1tа'Ч.-ајне ствари то.м nри

ли1СОм утрошеко MHO'lO више, а кису имале 
HuKaKBOz утицаја. 

Сав nовац којим је Одбор расnолаl,ао, 
као што пете видети из била1tса, утрошек 

је. Сви вепи издаци 'Ч.-ињеnи су доzoвор
ио, ако не у пленуму седnице, оно бар не

коликих 'Чланова који су се у том .м.о.м.еи

ту 1-шшли 1ia окупу, јер збо'l кратnоће вре

.мена и брзине којо.м. су се ствари раз ви

јал.е иије било .м.О'lуnе вазда 'Чеnати nле
'Ј-шрну седницу, а још и збо'l TO'la што је 
веhИ1iа чланова била заузета дру'lU.Jrt по

словима, те иије МОl,ла редовnо присуство

вати седница.м.а. У кол.ико је то бил.о JrtO'lY 
nе за све издатке и..м.а ори'lиuаЛ1iUХ при

знаница, за веће без изузетка. 

Од nеисnлалених ра'Ч.-уна који се не.м.и

новно .морају исnл.атитu остали су још ови: 

1). Фердинаnду Квирииију,9 таnетару, 

за декорисање соба и на.м.ештање слика 

(цео друщ спрат на У1iиверзитету) од це

локуnnе су.м.,е у 6000.- диnара остало је 

још да се исплати, по обли'lацu.ји коју су 



издали чла1-iови Одбора Др. Васиn, Љ. Не
шult и СВ. Петровult дuиара 2000.-

2). Ристи Пuчетu, ТР1.0вцу из Мостара, 
за продате ствари на Изложбu динара 
629.- Ова сума није исnлаnена зато, што 

је новац добије'н, од продаје ствари упо

требљен за снимање и израду фОТО1.рафu

ја uзJtоже'И.uх у.м.етњu:ч,'Кuх дела за Ал.м.а · 

нах. Рачунајуnи nре.м.а датој реч.и да nе се 
за Алманах добитu средства, овај је 1{,овац 

утрошен, с тим, да се од.м.ах после из до
бивених средстава nоnун.и, јер су се дела 

морала сни.м..ити пре н.е1.0 што се разашаљу 

натра1. uзла1.ач.има. 

3). Конкурсом су расписане три на1.раде 
у 1500 ди1-iара за израду сnо..кењице са Прве 
Ју'tослове1iске У меТ1iичке Изложбе. Кои-

11:УРС је расnисан. јавно иа осн,ову решења 

nленарне седпице Одбора и ycJIteHo't одо
брења 1..'t . Мииистра, Председника и Про
свете. Пројекти су uзрађеии u па1.раде до
суђеnе.1О 

4). Израда са.м.е .медаље - cnо.м.еnице 
диnара 500.- Кад се веn' утрошu 'tорња 

су.м.а 1-ia K01-iКУрС, а та се су.м.а свакако .мора 
платити у интересу у'tледа целе земље, 

оида свакојако треба жртвовати u ту .маљу 
су.м.ицу да се ствар изведе до краја. С TO'ta 
одбор моли 't . Миnистра да ову су.м.у изво
ли одобрити. 

5). г. Аидри Стефа>tовиltу, професору 

Уnиверзитета и 1.. Р. Таловunу, ч.и1iОВ1iU

ку КредИ1iтnе ба1iке, nозај.м.ица код њих 
учuњеиа за исплату сии.м.ака за Ал.м.аиах 

250.-

Што се ти-ч.е Ал.м.анаха Изложбе'liОМ Од

бору част је скреnути nажњу 't. Миnистру 
на ово: у CBUJ.ta ови.м. раnијUJ.t 1t.3даци.мд 

које је Одбор ч.и1iио, држава је аu'tажова

па или ие. Али у ово.м. nитању она је аnсо

лутnо а1i'tажоваиа U 'њу веже свеч.аио обе
ћање н.ачеЛ1iuка Миnистарства Просвете, 

дато пред cвu.м.a књuжеВ1iuцu.м.а и у.м.етии
цима, да ће Министарство Просвете nри

.миТи ка себе .м.атеријалн.у страку Ал.м.ана

ха . Част Србије као државе аU'tажоваnа је 
да се ова ствар приведе крају. Поред TO'ta 
раЗЛО'tа вр.л.о је јак и тај, што би тај Ал.ма

иах био трајаu сnо.м.еник прославе CTO'tO
дишњице Устаюш, Крухисања Краља Пе

тра и Прве ЈУ'tослове1iске У .м.етuич.ке Из

ложбе. Све је то nрот.л.о и остало као јед-
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на велика лепа усnо.м.е1-iа, која би као и 

све усnо.мене nOCtene1-iО uзб.л.еде.л.а, а Ал

.м.аиах би био .м.еђути.м 0иај вечuтu трајии 

сnо.м.еиик једnо'tа знач.ајnо1. .м.омента и у 

1iашељ. nароду U у сва -ч.етирu јУ1.0с.л.овеn
ска nарода. Сnо.м.еник до сада једиnо1. и 
nраво1. заједничко1. рада од како су дошли 

у ове крајеве. 

Нада.м.о се да ле 1.. Министар усвојити 
ове наше раЗЛО1.е и каnи средства да се 

ова велика .манифестацuја заврши једnи.м. 

"-:: ",0~"6џ. ;.~o.~ ""=. с' 00;,;::"" = :~:;.O= " "; 

. ~~~:.>&: r:::;:~.,.,.._ -,' с.;: -;.;) 

Факсимил nоследње странице извештаја UЗ
ложбено'l одбора (снимио Вукашин Савић) 

Signatures оп the tast page ој the Report 01 Ље 
Exhibition Committee. 

.м.оuу.м.еитаљки.м. делом. За Ал.маuах, по па

ше ... nредра,<уиу, у , 3.000 npu.м.epaKa па фи
ној хартији са 80-100 илустрација и 40 та
бака СДОМ требало би 12-15.000 дииара. 

Ј аш са.м.о једна наnо.м.еuа. 

Упоредо са Изложбо.м. nриређеи је и 
KOll:tpec Ју'tословеиС'Ке ОJrtJi.ади-н.е" као иии
цијатора Прве ЈУ1.0слове1iске У .м.еТ1iичке 

ИЗЛОJlCбе, а у исто време бавuљо се је тих 

даиа у Бео'tраду преко стотине књuжевни
ка и у.м.етника. "По6Jfатu.м.ство" је било у
зељо иа себе nриређивање Kou'tpeca и ста

ра'Ње о сви.м.а 'tocTUMa и о.м.ладиnскu.м. и 
у.м.етuuчким, као за стак, храuу и т.д . Ка

ко су Из.л.ожба U KO'li't pec били у тесnој 

вези, управо са иcтu...м. циље.м., - рад иа 

културuо.м. зблuже'Њу ЈУ'lос.л.овеnа - то је 

Одбор .м.орао .м.атеријалnо nо.м.оћи "Побра
тu.м.ствуН, да би М02ЛQ дочекати све ове 

стра1-iце, којих је било преко 500, јер је 
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" Побратu.м..ствоН за ту сврху добuљо све?,а 

2.000 диuaра nOMohu. С тма је Одбор из

дао "Побратимству" у uсnлаhе1iим рачуnu

ма тих да"а 1.314.- ди". 

Те раЧУ1iе nре?'ледала је и о?,љасиља за 

та'Ч.1iе КО1iТРОЛ1iа комисија, одиосио збор 

"ПобратUJttства". 

Одбор је примио '1ia себе и да исnлатu 

ресто по ра'Ч.У1iУ Пере Гавриnа, 01iдашње?' 
хотељијера код БајЛО1iија, у суми од 

1.975.- ди,," за хра"у .остију. 

Према uзложе'1iО.м. цељокуnиа nасива 

Изложбеио?' Одбора uзиоси: 

1). Ферди"а"ду Квири"ију 2000 дии. 

2). Ристи Пu'Ч.етu 629 
" 

3). Конкурс за сnоме1-/,ицу 1500 
" 

4). Израда сnомеиице 250 

5). Г. А"дри Стефа"овuhу и 
Р. Таловuhу 250 

" 
6). П ери raBpuhy 1975 

" 
Све?,а 6845 

И с ... ивом шест хиљада осам стотииа че
трдесет u пет динара. 

Ако се 1,. MU'1iUCTap одљу'Ч.u и за Алма

наха оида је nотреб1iО поред ?'орње суме 

још 12-15.000 ди"ара. 

Достављајуnи Вам овај свој uзвештај, 

Изљожбе1iи Одбор има част замолитu Вас, 
?'осnодине Мипистре, да се не устежете 

У'Ч.U1iUТU још ове иеоnход'Н.о nотреб'Н.е жрт

ве ради наnретка једие вељике ствари која 
је nо'Ч.еља тако лепо да се развија. 

Сва детаљиија обавештења у nо?'љеду 

рада и ра-ч.уиа а"о Вам буду nотребиа Од
бор је вазда ?,отов да Вам их да. 

С' одЛU'Ч.1iUМ nоштовањем 

Изложбеии Одбор 

Прве Ју?,осљовеиске 

у меТ1iичке Изложбе13 

10. новембра 1905. године 
Београд 

Секретар 

Мuла'Н. Ћ. Нuколuh, 
nравиик 

100 

Председ1iик 

Мих. Валтровиh 

Чла1iовu: 

С. Матавуљ 

А. Стевановиn 

Љуб. Н ешиh, nравии" 
Светислав Петровиh 

Љубомир JOBauoBuh 
Коста Јов. Јовановић, 

Dr Милоје Bacuh, 
доцент Универ. 

П. Ј. Одавuh, проф. 
Ћ. Јовановиn, вајар 

К. Д. г лавuииh 
Ј. Цвuјuh 

А.С. м.п. ф. 70, п. 1. - 1906. 
оригинал 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ПРВЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ УМЕТНИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ 

Приходи 

Помоћ Министарства Просвете 

Помоћ Класне Лутрије 

Помоћ Министарства Спољних 
Послова 

Помоћ Београдске Општине 

Помоћ Народне Банке 

Помоћ Београдске Задруге 

Приход од улазница за Изложбу 

Приход од срећки Југословенске 
Изложбе 

Приход од продатих каталога 
слика 

Приход од Велике УмеТНИ'iке 
Забаве 5. окт. 904. г . 

Приход од продатих мостарских 
ствари 

Зајам од Г . А. Стевановића, 

професора Универзитета 

Зајам од Г. Р. Таловића, 
'iиновника Кредитне Банке 

Свега приходи 

Расходи 

2500 д. 

3000 

2000 
1500 
1000 
500 

5334,30 

5025,55 

719,50 

3020,25 

572,50 

150 

100 

25422,10 

За откупљивање слика за лутрију 3990 д. 
За декорисање изложбених 

просторија 4000 
Потрошено за рачун "Побратимства" 1314 
За осигурање Изложбе од пожара 409 
За рад 835,90 
Трошкови око приређивања 

Велике Уметничке Забаве 1931,95 
За Југословенски Алманах 1230,70 
За израду срећака и плаката 

Југословенске Изложбе 

За пут члановима Изложбеног 
Одбора 

2626,20 

1371,25 

д. 



За експедицију слика 

Словеначким сликарима: за пут и 
живљење у Београду 

Хрватском делегату Г. Р. Валдецу 

Штампање Каталога слика 

На штампарију 

Набавке и оправке 

За поштарину 

3047,90 

991,80 

200 

750 

177,50 

420,50 

233,05 

За чување реда на Изложби . 381 

На дугу 308 

Хонорар Г. М. Николићу, секретару 

Изложбе 200 

Послужитељима Велике Школе, 
за испражњење и попуњење 

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА И3ЛОЖБА 

свију просторија Изложбе, 
одржавања чистоће и услугу 

остали издаци 

Приход 

Расход 

Свега расходи 

25422,10 
25347,85 

74,30 

450 
479,10 

25347,85 

Благајник Југословенске Изложбе 
(Свет. Петровић) 

9. марта 1906. 

А.С. мл. ф. 70, р. 1. - 1906. 

НАПОМЕНЕ 

1 Изложба је одржана од 5/18. септембра 
до 5/18. октобра 1904. у Капетан Мишином 
здању (некада Велика школа, данас Универ
зитет у Београду). Учествовало је више од 
стотину српских, хрватских, . словеначких и 

бугарских уметника са око пет стотина радо
ва. Прилике у којима је изложба приређена 
описали су: М . Васић, Јуzословен.сха у.м.етн.ич
ха uзложба, Српски књижевни гласник (СКГ) 
ХПI, Београд 1904, 107-120; м. Цар, Послије 
бuоzрадс'Ке славе (Раз.м.ишљаји и утисци), Бо
санска вила 23-24, Сарајево 1904, 419-421; 
Ратко с Косова, БUDzрадсхе свечаности, Бо
санска вила 23-24, 1904, 421-426. Уметничка 
критика је темељито претресла ову ликовну 

манифестацију: Б. Поповић, Прва Јуzoслове1l.
ска У .метничка Иэложба, СКГ 13, 1904, 463-
471, 533--547, СКГ 14-15, 1905, 70-77, 225-
232, 48-68; Н. Петровић, Прва Јуzославенска 
у .метн.и'Чка Излож6а у Беоzраду, Дело хххп
ХХХIП, Београд 1904, 408-416; м. Шевић, 
Прва јуzословенска у.м.етн.и'Чка uзлож6а, Ле
топис Матице српске 228, Нови Сад 1904, 136--
143 ; Ј. Sever, Prva jugostovenska umetni§ka iz
~ozba v Be~gradu, Ljubljanski zV'on 11-12. Lju
Ь!ј,аnа 1904, 686-692, 730-746; А. G. Mato§, 
Jugoslovanska umetnHka raztava, S10van П, 
Lј.ublјаюа 1903-1904, 382-384 и ЈУ'lословенска 
uзложба, Слободна реч, 12. и 13. септембар 
1904, Београд; Б. Николајевић, Јужнословен
ска у.метн.u'Чка uэложба, Бранково коло 39, 
Сремски Карловци 1904, 1226--1228; - dis -
(Владислав Петковић), Са ЈУ'lословенс'Ке У мет
ничке Излож6е, Самоуправа 9 и 11. октобар 
1904, Београд; А. Gaber, Prva jugoslovanska 
umetniska razstava, Dom d.n svet ХVП, Ljublja
па 1904, 690-692, 754-756. 

2 Архивска грађа о изложби чува се у 
Фонду министарства просвете ф. 28, р. 2151 
1904; ф. 36, р. 93/1904; ф. 61, р. 2/1904; ф. 71, 
р. 111905; ф. XVH, р. 15111906, Фонду мини
старства народне привреде ф. IV, р. 102/1904. 
и Фонду Велике школе ф. з, р. 103/1904. 

3 Архив Србије, Фонд министарства про
свете ф. 70, р. 1/ 1906. 

4 Пет страница извештај а изложено ј е на 
листовима старијег штампарског формата 
(канцеларијски папир за документа 33 Х 21 см) . 

5 Дуго скриван од јавности, пошто је так
ву предострожност налагао политички трену

так у којем је почетком века организована 
уметничка изложба југословенског карактера, 
састав одбора званично је објављен у писму 
којим су југословенски уметнШЏ1 позвани да 
учествују на изложби. Умножено у непозна
ТОМ, али свакако великом тиражу, писмо је 
састављено на Видовдан 15/28. јуна 1904. го
дине. Потписали су га Марко Леко, Михаило 
Валтровић, Јован Цвијић, Андра Стевановић, 
Симо Матавуљ, Стева Тодоровић, Ћорђе Јо
вановић, Милоје Васић, Љумобир Нешић, Љу
бомир Јовановић, Миливоје Смиљанић, Мило
је Јовановић, Станоје Михаиловић, Милан Ћ. 
Николић, Бранко Поповић, Коста Ј. Јовано
вић и Светислав Петровић. (Архив Србије, 
Фонд министарства просвете ф. 61, р. 2/ 1904.) 

6 П. Поповић, Конференција јулословен
ских хњuжевника и уметника, СКГ 13, 1904, 
128-133. На овом скупу је одлучено да се 
публикује алманах (књижевноуметничка спо
меница) са литерарним прилозима југословен
ских писаца и репродукциј ама уметничких 

дела са југословенске изложбе. На основу ре-
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шења одбора у алманаху ј е требало да буде 
82 репродукције уметничких дела : Б . Вукано
вић, У пољу, Зима, Ћ. Ј овановић, Црноzорач 
на стражи, Велика Србија, Карађорђе и Краљ 
Петар, Ђ . Крстић, Пад Сталаnа, Триnтuхон, 
Ј . Даниловац, Идила код железнuце, У ате
љеу, М. Мурат, Пролеnе, Дафнис и Хлое, П. 
Ј овановић, Женидба 'Цара Душана са Алек
сандрОАt сестром буzарскоz цара, Око zуслара, 
П. Вучетић, Њ. В. Краљ Петар 1, Акт, П. 
Убавкић, Вук Караџиn, Циzанка, Р. Букано
вић, Дахије, Портре, С. Роксандић, Роб, С. То
доровић, Портре, У. Предић, Мали филозоф, 
А. Бјешин, Повратак с пазара, Разбојници, А. 
Божинов, Иродијаднина кпИ, Трио, А. Митов, 
Граф Иzњатијев с zocnођом и свитом на Шиn
'Ч.анском врху, Б. Михаилов, Предео из Вла
даја, И. Ангелов, Боz дао, Боz узео, Праље, 
Брање ружа, И. Мркви~ка, Портре Њ. В . Пр. 
Симеона, владике Варнско-Преславскоz, Пор
тре Г. Ст. Заuмова, ИЗ скоре прошлости, М. 
Васиљев, Бuста Њ. Ц. В. Кнеза Буzарскоz, Н. 
Михаилов, Моја породица, Меланхолија, О. 
Хорејши, После 25 zодина на Шиnци, И. Мо
розов, Предео, П . Клисуров, Весела у'Ч.еница, 
С. Иванов, Св . Боzородица, Х. Тачев, Пројект 
прозора, Б. Чикош, Pieta, Надахнуnе психе, Б. 
Шеноа, Летње ве'Ч.е на Са~и, Б . Буковац, Пор
тре банскоz саветника Др. Иве Малина, Е. 
Видовић, CnљeTcKa лука, З. Прерадовић, Дво
рац, И. Мештровић, На zробу мртвих идеала, 
И. Тишов, Славонска идила, Ј. Бауер, Звезда
на НОn, Ј . Бужан, Портре Ивана Трнскoz, К. 
Црнчић, ј утро на Јадранском мору, О. Иве
ковић, На Кордуну, Р. Ауер, Пријатељице, р. 
Франгеш Михановић, Св. Домшшк, Блаzове
сти, Р. Валдец, Бискуп Штросмајер, Њ. В . 
Краљ Петар 1, Т . Кризман, Зима, Ф. Коваче
вић, У затuшју, Ц. Медовић, Прстеновање св. 
Катарине, А. Ажбе, Портре црнкиње, А. Твајц, 
КОСТi1њева'Ч.ки пут, Г. Бирола, Црква на бре
zy, И. Вавпотич, Савест, И. Грохар, На nаши, 
Пролеnе, Ј. Ајлец, Млади Фаун, Ј. Герм, Мо
литва, М. Гаспари, Радост, М. Стернен, После 
кише, М. Јама, Сељак, Јутарње сунце, Р. Ја
копич, Усамљене стазе, Под брезама, На бре
zy, Ф. Весел, Милосрђе, Жена из Крањске, 
Бајке, Х. Шантел, У подруму, Х. Смрекар, 
Католи'Ч.ки младенци. В.: У метни'Ч.ке реnро
дукчuје у Јуzословенском Алмана:ху, СКГ 13, 
316-317. 

7 О Побратимству види: Ј. Милићевић, А. 
Митровић, М. Дамјановић, Студенти Фuло

зофскоz факултета 1863-1963, у споменици 
Сто zодина Филозофскоz факултета, Београд 
1963, 703-813. 

8 О дискретном учешћу српске владе у 

припремању југословенске уметничке изложбе 
говоре документ у Фонду .министарства народ

не привреде ф. IV, р. 102/1904. и М. Васић, 
Јуzословенска уметничка изложба, СКГ 13, 
1904, 108- 109. 

'9 З. Јанц, Оzласи у старој српској штамnи 

1834-1915, Београд 1978, 34 (каталог изложбе 

Музеј а примењене уметности). 

10 Прву награду добио је Роберт Франгеш 

Михановић, другу Светослав Перуци, трећу 

Ђорђе Јовановић . В.: О резуллату конкурса 

за медаљу, Нова искра 12, Београд 1904, 378. 

11 Ј. Скерлић, Омладински KOHzpecu, СКГ 
13, 1904, 123-128. 

12 Нажалост, алманах никада није штам

пан. 

13 Поредећи имена потписника званичног 

извештај а са првобитним саставом одбора из 

Видовданског писма, уочавају се извесне про

мене. ИЗ старијег састава у млађем нема име
на Марка Лека, Стеве Тодоровића, Миливоја 

Смиљанића, Милоја Јовановића, Станоја Ми

хаиловића и Бранка Поповића. Нова имена у 
одбору су Риста Одавић и Коста Главинић. 

у одсуству података који би одређеније обја

снили узроке персоналних промена у одбору, 

остају претпоставке које се, углавном своде на 
оБЈективне околности и субјективне разлоге 
за изостанак. У тежишту званичног извешта

ј а, поред његовог састава који је из поли
тичких разлога био прећуткиван, лежи драго

цени податак на основу којег се утврђује 

личносТ< председника изложбеног одбора Прве 

југословенске уметничке изложбе. Валтрови
ћеву улогу у раду одбора потврђује и срећка 
за изложбену лутрију. В.: Д . Тошић, Плакат 

и среnка 1 јуzословенске уметничке изложбе, 
Зборник за ликовне уметности Матице српске 

12, Нови Сад 1976, 295- 305. 



ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗЛОЖБА 

REPORT OF ТНЕ EXНIВITION COMMITTEE OF ТНЕ FIRST YUGOSLA V ART 
EXHIВITION 

Dragutin T oiiic 

А host of documents has Ьеen preserved in 
the Aтchdves of SeГb1a {гоm w hich we lealffi 
the сiorсuшэtа'l1сеs Q·n wbich ,the First Yugoslav 
Art ЕхЫЫЫоп wЗ',s held Јп Belgгade in 1904. 
Тће mошvе for wDiфiпg t hds contribution is an 
оfЮiсiаl repoI1t of the exMbltion сomш<ilttее, the 
:fJi'na!J. dооuшепt ooncer,ning С1)п eX'tensive согге
spcmdence ехсh'Э>пged between 1;Ье organizer:s of 
the exhribitiкm amd the Serblan МЬnistгу of 
Educati'on, ISpon.gor о! 1h i..s .а·гt mamdfеэtаtiоп. 
Addressed to Ljuborniт Stojanov.ic, the president 
о! the milmster.iral соипсЫ, the report ~ncorpo
rates Ьзsiс notes оп the exhibibl:on and work 
of irts o.Dga:nizel's, explanations g;irven for inrn
vidua,l зсblon;s Эlпd арреаl for ал аlшamас of 
the е::...:hibИillоп оо Ье published and f1aally the 
data on ·the eXiPenses wИh а ш,st of ulnsettled 
:fiilnamo1all о:Ь:1igаФiоns. ТЬе Teport was signed 
оп November 10, 1905 Ьу МtihЭЈНо Va'ltrov-ic, 
president of the committee, Milan f>. N.ikolic, 
sесгеtэгу, Simo MataV'Ulj , Am'dr.a Stevanovic, 

МНоје Vasic, R:is ta Od·avic, f>orde Jovanov'ic, 
Kosta Glavindc, Jov,an Cvijlic, LjubomiT Nе!Ис, 
SvetJislav PetroVlic, Ljubomiт Jova'nOVlic and Ко
sta ЈоуапоујС. То i he report W!as enclosed 1Ье 
balarnce о! the il."evenue ЗЈпd еXipendiФll'ге of the 
F'lirst УUg'Oэlаv At'lt ExhibiJbio.n. 

This report of the committee of the Fir5't 
Yugoolav Aтt ЕхЫЫЬј'OI1 ds ~'11 many ways 
worthy ,an,d two places Ijm i1s СОn.rten ts reliably 
shed Иght оп the facts wbich, -in the course of 
preparabi'OOs for t he ехЫЫ1јon and during the 
ехь.Љi1:Јiоп itself, were inaccessible to broader 
public of ро1Шсаl q-easons. First, m the гepoгt 
we see that а person was 'nomi'na1ed who ге
sponsibly presided оуег the ехhib.iФion сошmittее 
and second, iJn the prepaT3'ti'Ons faт 1Ье exhlibi
:bi'OD of Yugoslav character - оНјсЈаllу entrust
ed to the students, 50 thЭJt; the po1i'tical risk 
might Ье as 1ittle as possible - promiment 
persons о! cu1-tural and educat6.oпal oircles of 
Беlgгаdе a1lso par.ticilpated. 






