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АПСТРАКТ: Стваралаштво вајара Саве Сандића може се пратити током његове више 
од 60 година дуге уметничке каријере. Иза себе је оставио знатан број остварења, која се 
налазе у бројним музејским и приватним колекцијама, у парковима и двориштима ре-
зиденција. У овом раду је представљен избор дела Саве Сандића која се налазе у разним 
институцијама и у јавном простору, дати су основни подаци о његовом животу и раду, 
као и о стилским и тематским оквирима његовог стваралаштва. Посебан осврт посвећен 
је поклон колекцији коју је уметник даровао Музеју града Београда 2008. године.
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ABSTRACT: The artistic activity of the sculptor Sava Sandić can be traced throughout his more than 
60-year-long career. He left a significant number of works kept in numerous museum and private 
collections, in parks and private-residence courtyards. The paper focuses on a selection of Sandić’s 
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dedicated to the collection presented by the artist to the Belgrade City Museum in 2008.
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Један од великих дародаваца Музеја 
града Београда је недавно преминули вајар 
Сава Сандић (1915−2016). Он је, заједно 
са својом супругом Миром Сандић, 2008. 
године Музеју поклонио 39 скулптура. У 
Уговору о поклону 02 бр.125/2а, од 7. ок-
тобра 2008. године, закљученом између 
Саве Сандића и Музеја града Београда, 
стоји да уметник полази од жеље да трајно 
поклони Музеју 39 уметничких дела чији 
је он аутор и власник, и тим чином жели 
да оствари спомен о свом раду и животу 
у Београду. Укупно се у Збирци за ликовну 
и музичку уметност од 1950. године нала-
зи 40 дела вајара Саве Сандића. Један рад, 

Везиља, из 1964. године, је у фонду од ра-
није и био је излаган на изложби Мајстор-
ска радионица Томе Росандића, у Кона-
ку кнегиње Љубице 1985. године. Поред 
инвентарисаних предмета, саставни део 
уметникове заоставштине чини и велики 
број личних ствари, каталога, фотогра-
фија, слајдова, разгледница. 

Захваљујући овом поклону, у Музеј гра-
да Београда доспели су радови уметника 
који није био заступљен у збиркама, те је 
на овај начин значајно обогаћен скулп-
торски фонд Збирке за ликовну и музичку 
уметност од 1950. године. Верујемо да је 
на одлуку Мире и Саве Сандића да знатан 

Слика 1. Сава Сандић у атељеу (МГБ)
Figure 1 Sandić in his studio (BCM)
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део својих радова поклоне Музеју града 
Београда утицала чињеница да се у саставу 
Музеја налази легат Томе Росандића, једне 
од најважнијих личности у животу и ства-
ралаштву Саве Сандића.

ЖИВОТ И РАД САВЕ САНДИЋА
Сава Сандић је рођен 1915. године у 

Зајечару, где се његова породица затекла 
у избеглиштву током Првог светског рата. 
Са очеве странe води порекло од фран-
цуских досељеника из породице Санд. 
Његов отац, Пјер Санд, био је царински 
службеник. Живели су у Добановцима, у 
близини Београда. Мајка, Марија Крау-
цак, чешког порекла, била је из Алексин-
ца. Брак са Пјером Сандом био јој је други 
брак. Све до почетка Првог светског рата, 
породица је живела угодно. Током рата, 
Савин отац је умро од тифуса, у болници 
у Београду, 1916. године. Свог сина, који 
се родио у Зајечару, није ни видео. Мајка 
Марија је остала сама са децом и након 
рата се преселила у Панчево, где је Сава 
похађао основну школу. Када је имао свега 
десет година умрла му је мајка, после чега 
је бригу о њему преузела сестра Елизабе-
та, која га је повела са собом када се из 
Панчева преселила у Београд.1 

У послератном Београду долази до 
убрзаног развоја града и подизања нових 
зграда, па је настала и потреба за скулп-
торалним украсима. Сава је наишао на 
повољну климу за исказивање својих 
уметничких потенцијала, које је пока-
зао још у раном детињству. Први сусрет 

1 Вера Јовановић, Сава Сандић: на распутици срп–
ског вајарства (Нови Сад: Спомен-збирка Павла 
Бељанског, Матица српска, 1990), 22-23. У даљем 
тексту (Јовановић, Сава Сандић).

са клесарским занатом имао је у камено-
резачкој радионици Авантија Бертота, у 
којој је радио његов најстарији брат Петар 
и у коју га је довео да буде шегрт. Његов 
дар је врло рано примећен и Сава је че- 
сто, као испомоћ, додељиван Пину Грасију, 
клесару, који је у Бертотијевој радионици 
преносио у камен скулптуре других ваја-
ра: Ђоке Јовановића, Петра Палавичинија, 
Симеона Роксандића, Ристе Стијовића и 
других. Српско вајарство, као самостална 
ликовна дисциплина, почело је да се афир-
мише тек крајем XIX и почетком XX века, 
са појавом наших учених скулптора који 
су се школовали на европским ликовним 
академијама, а који су свој најплоднији пе-
риод остварили у Београду, у време стаса-
вања и учења Саве Сандића. Од почетка је 
имао срећу да учи од најбољих. Одмах је 
добио прилику да ради са длетом, чекићем 
и каменом, и стекао је незаменљиво ис-
куство у обликовању и познавању својства 
материјала. Савин први учитељ, Пино Гра-
си, је са школовања у Сплиту познавао 
Ивана Mештровића и Тому Росандића. 
Управо је он Томи Росандићу препоручио 
Сандића за помоћника. За Сандића је од 
велике важности било то што је до тада 
савладао занат уметничке обраде камена 
јер је, по доласку у атеље Томе Росандића 
ради усавршавања, убрзо постао његов 
главни сарадник. Тома је већ био болестан 
и тешко се кретао, па му је помоћ младог 
Саве била све потребнија. Сандић је од 
1931. године свакодневно долазио у атеље 
Томе Росандића, услед чега се развило ду-
гогодишње пријатељство, као и специфи-
чан однос учитеља и ученика. У кући Томе 
Росандића имао је прилику да се сретне са 
Миланом Кашанином, директором Музеја 
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кнеза Павла, сликаркама Зором Петровић 
и Лепосавом Белом Павловић, сликари-
ма Милом Милуновићем, Иваном Таба-
ковићем, Петром Добровићем, Игњатом 
Јобом, књижевницима Тином Ујевићем, 
Браниславом Нушићем, Исидором Се-
кулић, Растком Петровићем. На дугим 
седељкама се причало о најновијим до-
гађајима у свету, новим књигама, излож-
бама, концертима, архитектури. Овај свет 
отворио је Сандићу нове хоризонте инте-
лектуалне средине Београда тридесетих 
година прошлог века. Ипак, поред знатног 

практичног искуства које је стекао у каме-
норезачкој радионици и у атељеу Томе Ро-
сандића, није пренебрегао значај званич-
ног образовања. Године 1932. завршио је 
Занатску школу, а од 1934. је похађао курс 
фигуралног цртања Петра Добровића, на 
Коларчевом народном универзитету.2 На 
уметничку академију се уписао 1939, али 
га је Други светски рат омео у завшетку 
студија, које је наставио 1948. године. На 
званичном конкурсу је 1949. био изабран 
за сарадника државне Мајсторске радио-
нице Томе Росандића.

Сандић је на почетку радио помоћне по-
слове код Томе Росандића: конструкцију за 
скулптуру, месио је глину, одливао глинену 
пластику у гипс, грубо тесао дрво за радове 
у дрвету. Када је дошао у атеље, није знао 
да ради у дрвету и бронзи, и Росандић га је 
томе научио, тако да је са успехом савладао 
материјале који су му касније били омиље-
ни вид изражавања. Највећи део рада на чу-
веним скулптурама Играли се коњи врани, 
постављеним испред Народне скупштине, 
урадио је Сава Сандић. Тома Росандић је 
извео мале скице-студије у глини, а обиман 
посао изливања макета у гипс, увећање 
гипсаних фигура до потребне величине за 
споменик, пренос у ливницу и, касније, по-
стављање пред Скупштину, урадио је Сава 
Сандић. Целокупан рад је трајао око 14 ме-
сеци и завршен је 1937. године. 

2 Упознавши се са талентом младог Сандића током 
курса, Петар Добровић се касније заложио да Сава 
Сандић буде примљен на Уметничку академију и 
био му је професор. Добровић, Мило Милуновић 
и Тома Росандић били су оснивачи Уметничке ака-
демије 1937. године. Много година касније, 1980, 
Сандић је извајао Портрет Петра Добровића, по 
сећању. Данас се овај портрет налази у Спомен-
збирци Павла Бељанског у Новом Саду. 

Слика 2. Сандић ради на скулптури 
Играли се коњи врани (MGB) 

Figure 2 Sandić working on the sculpture 
Black Horses Danced (BCM)
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Влада ФНРЈ је 1947. године доне-
ла Уредбу о оснивању и раду државних 
мајсторских радионица. Вођење скулп-
торске радионице поверила је мајстору 
Томи Росандићу, док су сликарске ради-
онице водили Мило Милуновић и Ђорђе 
Андрејевић Кун. Полазници Мајсторске 
радионице Томе Росандића примљени су 
на конкурсу 1949. године. Осим Саве Сан-
дића, то су били вајари: Јован Солдатовић, 
Олга Јанчић, Ана Бешлић, Анте Гржетић и 
Ратимир Стојадиновић. Као додатни вид 
уметничког усавршавања, они су под ру-
ководством мајстора-вајара Томе Росан-
дића израђивали велике композиције и 

наруџбине, излагали и, на крају, полагали 
завршни испит. Са овом групом вајара, 
Тома Росандић је радио 1950−1954. годи-
не, а у марту 1954, у Уметничком павиљону 
на Калемегдану, имали су своју заједничку 
Изложбу сарадника Мајсторске радио-
нице Томе Росандића, са више од 60 изло-
жених радова. Међу првим делима Саве 
Сандића у Мајсторској радионици био је 
портрет Томе Росандића. У радионици је 
Росандић младе свршене студенте учио 
техникама тестерисања дрвета, израде ар-
матура, начинима како се припрема глина 
за вајање. Поступно је уводио теме које 
су се односиле на ликовне елементе, во-

Слика 3. Полазници Мајсторске радионице, са учитељем Томом Росандићем (MGB)
Figure 3 Followers of the master-workshop, with their master Toma Rosandić (BCM)
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лумен, површину, хармонију облика. Од 
ученог професора скулптори су добијали 
конкретне савете о томе где треба пресећи 
фигуру, како окренути торзо и поставити 
екстремитете. Тома Росандић није комен-
тарисао и давао сугестије на начин изра-
жавања полазника, нити је критиковао њи-
хове стилове и уметничке правце које су 
следили. У том погледу је био толерантан, 
а његови ученици су касније пошли разли-
читим правцима, од фигуралне пластике 
до чисте апстракције и експресије.

Већ од прве године по наставку сту-
дија на Академији 1948. године, Сандић је 
постао члан Удружења ликовних уметника 

Србије. Од тада се ређају групне изложбе 
у Уметничком павиљону на Малом Кале-
мегдану, касније на другим местима у Бео-
граду, а затим и широм бивше Југославије, 
па и у свету, у оквиру представљања југо-
словенске уметности. Прву самосталну 
изложбу Сава Сандић је имао 1953, и то 
Изложбу ситне пластике у кости, кова-
ном бакру и сребру, у Галерији Графичког 
колектива. Изложба је добила одличне 
критике и представила га је као врсног 
примењеног уметника. После ове изложбе 
Сандић је примљен у УЛУПУДС. Извесно 
време је заједнички наступао на изложба-
ма уметничке групе „Самостални“. Група 
се појавила као опонент Удружењу ликов-
них уметника и залагала се за демократска 
начела југословенске културне политике. 
Осим заједничких излагања, није било 
значајних програмских и уметничких до-
дира њених чланова. Групи „Самостал-
ни“ су, поред свих сарадника Мајсторске 
радионице Томе Росандића, припадали и 
вајари Сретен Стојановић, Илија Коларо-
вић, Радивој Суботички, Јован Кратохвил.3

У свом уметничком изразу, осим пар 
јавних споменика изведених по конкурси-
ма са јасним упутствима и захтевима изра-
де (споменици у Врднику и Жабљу), Сан-
дић није био под утицајем владајућег соц- 
реалистичког правца у скулптури и није 
следио идејно наметнута ликовна решења. 
Касније, када је већ стасао као вајар и када 
се, на преласку из педесетих у шездесете 
године XX века, на београдској уметнич-
кој сцени осећао снажан уплив стилиза-
ције и сажимања форме који су водили до 
потпуно апстрактних уметничких облика, 
Сандић ни тада, а ни касније, у свом раду 

3 Јовановић, Сава Сандић.

Слика 4. Мира и Сава Сандић у атељеу (МГБ)
Figure 4 Мira and Savа Sandić in studio (BCM)
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није придавао значај уметничким трендо-
вима, већ је неговао и развијао свој особе-
ни стил, у правцу моделовања фигуралних 
облика и мотива. На првом месту, интере-
совали су га природа материјала, обрада 
фактуре и површине у којој је изражавао 
свој уметнички сензибилитет. 

Животу и раду Саве Сандића велики 
допринос дала је његова дугогодишња 
животна сапутница и супруга, вајарка 
Мира Сандић (1924−2010). Венчали су се 
1952. године. Током заједничког живота, 
оба уметника су се развила у две снаж-
не индивидуе, које су радиле једна по-
ред друге, а опет су, свака на свој начин, 

давале различита уметничка виђења и 
отелотворење вајарске уметности. Мира 
и Сава Сандић су већи део живота про-
вели у кући са атељеом у Улици Љубе Јо-
вановића 6 (бивша Гаћешина), на Сењаку. 
До свог дома дошли су када су се 1957, у 
Градском одбору Београда, стекли услови 
за активнији приступ подршци уметни-
цима, захваљујући наклоности актуелних 
политичара ка култури. Девет вајара је 
на великом плацу у тадашњој Гаћешиној 
улици изградило атељее, у којима су и 
становали. Скулптори су добили плаце-
ве и повољне кредите, као и одобрење да 
материјал за градњу прибаве са рушевина 

Слика 5. Уметникова кућа са атељеом на Сењаку (МГБ)
Figure 5 Sava Sandić’s house and studio at Senjak (BCM)
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насталих бомбардовањем Београда у Дру-
гом светском рату. У својеврсној вајарској 
колонији живели су и стварали: Ратимир 
Стојадиновић, Ана Бешлић, Славољуб 
Вава Станковић, Олга Јанчић, Александар 
Зарин, Нандор Глид, Мира и Сава Сандић, 
Борис Анастасијевић и Анте Гржетић. 
У атеље Саве Сандића радо су долазили 
многи уметници, државне делегације из 
разних земаља, интелектуалци...4 Зидањем 
куће са атељеом, Сандић је коначно до-
био свој мир и место за живот и рад. Дво-
риште је било лепо уређено, а уметник га 

4 Ibid., 98.

је сам одржавао, са кућним љубимцима и 
скулптурама које су га украшавале.

На њиховим породичним фотографија-
ма, из писама и из једног документарног 
ТВ прилога5 види се да им је ова оаза пру-
жала уточиште и мир. Сматрамо да је уп-
раво тај мир великим делом определио 
токове уметничког израза Саве Сандића, 
који је увек ишао стабилном провереном 
експресијом, са јасним облицима, препо-
знатљивим, често допадљивим мотивима, 
без револуционарног и експерименталног 

5 Прилог новинарке Мире Адање Полак, емисја 
Мира Адања Полак и Ви, Телевизиjа Београд, март 
2003.

Слика 6. Сава Сандић у Истанбулу (МГБ) 
Figure 6 Sava Sandić in Istanbul (BCM)
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заноса који је захватао савремену умет-
ничку продукцију. 

Велики утицај на Сандићев стилски 
развој имали су утисци које је доносио 
са честих путовања. У почетку је путовао 
на студијске екскурзије, са полазницима 
Мајсторске радионице, обилазећи Цр-
ногорско Приморје, Средњу Далмацију, 
Француску, Грчку, Словенију и Истру. У 
Паризу су 1952. боравили месец дана. За 
Сандића је најупечатљивија била посета 
Лувру, где су га нарочито импресионирале 
египатска и азијска уметност. Стаменост 
и компактност египатске скулптуре ути-
цаће касније на затварање његових форми 
и тежњу ка монументалности. Египатска 
скулптура отвориће му посебно занимање 
за анималистичке представе. Стручне екс-
курзије су уметницима помагале да дела 
која су на Академији виђали на фотогра-
фијама или у репликама, коначно могу 
уживо да проуче. Сава Сандић је касније, 
са супругом Миром, често путовао у Еги-
пат, Тунис, Италију, Шпанију, Мароко, Ис-
танбул, северну Европу, Русију... Фотогра-
фије са њихових породичних путовања, 
које су као део поклона такође стигле у 
Музеј, на свој начин говоре о спокоју једне, 
наизглед безбрижне, ситуиране послерат-
не генерације уметника. На путовањима су 
често били у друштву других уметника и 
пријатеља, у групним обиласцима знаме-
нитости. 

Један, за оно време културни догађај 
без премца, о коме се годинама касније 
причало, утицао је на рад и уметнички 
израз Саве Сандића. У Београду је 1955, 
у Уметничком павиљону на Малом Кале-
мегдану, отворена изложба чувеног вајара 
Хенрија Мура. Изложба је изазвала вели-

ко интересовање и узбуђење, а Сандић је 
испратио са великом пажњом. Од Мура је 
Сандић усвојио скулпторски модел жен-
ских фигура широких форми, у лежећим 
или полуседећим ставовима, који ће му у 
каснијем периоду бити чест мотив. Муро-
ве уметничке идеје Сандићу су биле веома 
блиске, посебно оне које су се односиле на 
схватање покрета и ритма фигура у про- 
стору. Ипак, највећи утицај Мура огледа се 
у Сандићевом прихватању племените глат-
ке фактуре површине скулптура, којом 
она добија елеганцију и монументалност. 
Ова стилска карактеристика највише га је 
одвојила од утицаја Томе Росандића и по-
нела га у нову фазу стваралаштва, која му 
је донела велике успехе. Његова интими- 
стичка, ентеријерна пластика, без великих 
гестова и драмских набоја, глатких и еле-
гантних волумена, налазила је пут до купа-
ца, тако да је уметник током целог живота 
могао самостално да се издржава. 

Сава Сандић је преминуо у 102. години, 
5. децембра 2016. године, у свом дому на 
Сењаку.

СТИЛСКИ И ТЕМАТСКИ ОКВИРИ 
УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  
САВЕ САНДИЋА

Сандић је током свог плодног ствара-
лаштва остао веран класичним вајарским 
концепцијама и материјалима. Определио 
се за фигуралну форму, коју је развијао у 
свом, неколико деценија дугом уметнич-
ком раду. За Сандића је фигура живог 
бића, човека и животиње, изражена у при-
родном саодносу свих појединости, била 
и остала једина достојна уметниковог ин-
тересовања.6 Иако је углавном имао добре 

6 Јовановић, Сава Сандић, 62.
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критике изложби, Лазар Трифуновић је 
сматрао да су његова дела „млаке темпе-
ратуре и разводњеног осећања [...] поред 
кога мирно протичу дилеме савременог 
човека и савременог света“ и Сандићеву 
уметност је сврстао у „неотрадиционали-
зам“, конфронтирајући је експресионизму 
и уметности слободног облика. Ипак, др 
Вера Јовановић, највећи познавалац и ис-
траживач рада Саве Сандића, сматра да 
се не може рећи да је једино и искључиво 
авангардна форма била пресудна за са-
времену ликовну уметност, јер није сваки 
човек побуњеник и револуционар.7 Сан-
дић свакако није био револуционар. Био је 
скромна личност, водио је миран и пову-
чен, али ипак плодан уметнички живот.  

Сандић је највише представљао људску 
фигуру, и то најчешће женску, у разним 
позама и делатностима, мајку са дететом, 
портрете, актове, али и представе живо-
тиња. Поред пуне пластике, која му је била 
основни вид изражавања, радио је медаље 
и рељефе. Значајан сегмент његовог опуса 
чине дела примењене уметности, накит, 
разне посуде, кутије, табакере, тањири.

Стварајући у духу поетског реализма, 
Сандић је имао склоност ка сажимању по-
вршина и финој стилизацији. Тако су на- 
стала дела изузетне елеганције и допадљи-
вости, која су била највише тражена код 
купаца и наручилаца. Другачији тон одају 
радови са љуспичастим, снажним струк-
турама, у којима се виде оштар потез, ин-
тересовање за фактуру материје и однос 
светлости и сенке. Сандић није радио при-
премне цртеже за израду скулптура. Сма-
трао је да скулптура треба да се посматра 
са свих страна, па би такав припремни цр-

7 Ibid., 111

теж захтевао пуно времена. Такође је сма-
трао да се профили при раду у скулптури 
мењају у односу на првобитну замисао, 
те да нема сврхе губити време на цртање. 
Због тога се у поклон колекцији Саве Сан-
дића не налази ниједан цртеж.

Посебно интересовање Сандић пока-
зује за представе жене, коју приказује у 
разним ставовима, у класичном схватању 
људске фигуре. Његове скулптуре, једно- 
ставно моделоване, садрже и монумен-
талност и непосредност, као да одају жељу 
да буду разумљиве широком кругу људи. 
Специфичност уметничког израза Саве 
Сандића изграђена је на концизности, 
одсуству сувишних „речи“ и „гестова“, на 
смиривању линија, са извесном тенденци-
јом ка стилизовању. Његове стилизације, 
међутим, не воде у апстрактно него се кон-
дензују у ненаметљиве, али узбудљиве и из-
ражајне симболе, који зраче интензитетом 
и снагом унутрашњих садржаја и њихових 
значења. Његови облици су чисти, а волу-
мени одмерени и масе уравнотежене. Он 
је тектонски јасан и логичан, стапа поједи-
ности у целине и ствара сасвим одређене 
ритмове и хармоније облика и волумена.8

Својеврсну целину у оквиру представа 
женских фигура чине мајке са дететом. У 
тим скулптурама Сандић је отелотвора-
вао мит о мајци, који је градио у својој ма- 
шти, умногоме идеализован, ван времена 
и простора. Мотив мајке са дететом му се 
несвесно наметао, на шта је вероватно ути-
цао рани губитак мајке, која је умрла када 
је имао 10 година, и недостатак нежности у 
најранијем детињству. Ове композиције је 
радио у десетак различитих варијанти, али 

8 Pavle Vasić i dr., Sava Sandić: Skulpture (Beograd: izda-
nje autora, 1981), 7.
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све имају посебан емотивни однос мајке и 
детета, који су увек у блиским загрљајима. 

Сандић је гајио велику љубав према при-
роди и животињама, и вероватно је из ње 
настао знатан број анималистичких скулп-
тура. У свом дому на Сењаку имао је од-
ређену врсту мира и могућност да ужива у 
окружењу кућних љубимаца и становника 
оближње шуме, веверица и птица. На пред-
ставе животиња, које су за Сандића биле 
неисцрпан извор тема, осим египатских 
анималистичких скулптура, којима се по-
себно дивио приликом посете Лувру, ути-
цале су и скулптуре птица Ристе Стијовића.

Портрете је Сандић радио са великом 
љубављу и пажњом, посебно јер је најви-
ше портретисао своје блиске пријатеље 
и могао је да представи њихову личност. 
Реалистичан приступ вајању портрета 
је одговарао његовим афинитетима. Др 
Вера Јовановић овако описује присуство-
вање чину вајања портрета у Сандићевом 
атељеу: „Задовољство је посматрати скулп-
тора у раду. Узбудљив је чин када из масе 
безобличне глине настаје уметничко дело. 
Сандић је приликом вајања портрета често 
запиткивао модел, а када је добијао одго-
вор као да га је само на једно ухо чуо. Све 
време је радио брзо, спретно, прецизно, а 
као да и јесте и није био присутан. Његов 
поглед, иако оштар и фокусиран на одраз 
пред собом, као да није примећивао оно 
што би обичан посматрач видео споља“.9 
Сандић је портрете радио највише у пу-
ној пластици, у бронзи, мермеру, затим у 
рељефу и медаљи. Реализовао је портрете 
својих пријатеља, уметника, књижевника, 

9 Vera Jovanović, Sava Sandić: likovi savremenika (Beo-
grad: ULUS, 2006), 14.

професора, лекара. Један од честих посе-
тилаца Сандићеве куће, на којој је урадио 
декоративни мурал, био је сликар Лазар 
Вујаклија. Први Вујаклијин портрет, који 
је урађен у бронзи, сликар је потопио у 
Дунав, поведен чудном идејом да ће га на 
тај начин трајно сачувати. Остала је фо-
тографија овог портрета. Други, гипсани, 
Вујаклијин портрет је поломљен у скулпто-
ровом атељеу. У поклон колекцији у Музеју 
града Београда налази се једна плакета у 
бронзи, са ликом Лазара Вујаклије. 

У првом периоду стваралаштва, Сан-
дић је више радио парковску скулптуру и 
јавне споменике, у зрелом добу се опреде-
лио за ентеријерну пластику, док су га у 
последњој фази више занимали портрети. 
При изради портрета није експерименти-
сао, нити разграђивао форме. У удубљењи-
ма и испупчењима на лицу и у односу свет-
лости и сенке покушавао је да дочара ка-
рактер и психу портретисаних. 

Рељефе је Сандић радио од самог по-
четка свог стваралаштва, још као ученик 
у атељеу Томе Росандића. Осим плитких 
рељефа у дрвету, ковао их је у сребру и 
бакру. Известан број рељефа правио је 
под лупом, показујући изузетну занатску 
умешност и прецизност. По поруџбини 
Европског комитета за атлетику, израђи-
вао је медаље и плакете за европска ат-
летска такмичења. Оне су одливане и до-
дељиване победницима. Већина малих ба-
рељефа, плакета и медаља рађена је само у 
аверсу, четвртастих или кружних облика, 
са представама животиња, актова или са 
портретима.

Сава Сандић је био један од ретких 
скулптора који није презрео примењену 
уметност. Велику пажњу посвећивао је из-



МАРИЈА А. СТОШИЋ

144

ради накита, тањира, ћаса, кутијица, пла-
кета и другог. За ту врсту предмета била 
је потребна особина коју је Сандић гајио 
још од најранијих дана, а то је веома добар 
осећај за материјале и њихова својства. 
Бронза, бакар, сребро, злато, морали су 
да се обрађују са посебним мајсторским 
вештинама, како би се извукле и нагласи-
ле њихове особине, сенке, топлина, сјај.10 
Будући да је био мајстор у изради ситне 
фине пластике, државни органи су од њега 

10 Миодраг Коларић, Вера Јовановић и Зорица Мута-
вџић, Мала украсна и примењена пластика, Сава 
Сандић (Београд: Музеј примењене уметности 
2002), 18. 

наручивали раскошне предмете (табакере, 
штапове, брошеве, наруквице, тањире), 
које су поклањали страним државницима 
и бројним делегацијама. 

Већ је речено да је Лазар Трифуновић 
Саву Сандића сврстао у ред традициона-
листа, зато што се његова уметност засни-
ва на фигуралности. Међутим, сам Сандић 
није био искључив у погледу опредељења у 
форми изражавања. Он је сматрао да свака 
идеја може једнако убедљиво и снажно да 
се презентује фигуралном формом, као и 
слободним, па и асоцијативним обликом. 
Такође је наглашавао да између апстракт-
ног и фигуралног израза, у основи, нема 

Слика 7. Балерина, 2001. (МГБ)
Figure 7 Ballerina, 2001 (BCM) 

Слика 8. Мезимче II, 1972. (МГБ)
Figure 8 Baby-of-the-family II, 1972 (BCM) 
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суштинске и битне разлике, него само 
формалне и стилске. Сандић је одабрао 
фигуралност јер му је она највише одгова-
рала. Док су неки сматрали да уметност по 
тематици мора бити ангажована, борбена 
и рушилачка, а по ликовном изразу нова 
и шокантна, више него спонтана и хармо-
нична, други су имали у виду да уметност 
лежи у природи људи и да мора да подлеже 
универзалним законима природе.11 

У ретким интервјуима које је давао но-
винарима, Сандић је износио своје виђење 
уметности. О томе како је објашњавао свој 
уметнички пут, најупечатљивије говори 
чланак „Наш гост Сава Сандић. Професо-
ру у част изложба у београдском Дому ЈНА 
посвећена стогодишњици рођења Томе 
Росандића“, новинарке Мирјане Влајић, 
објављен у Вечерњим новостима 1979. го-
дине: „Наћи себе, свој специфични пут и 
своју праву уметничку индивидуалност, да 
се открију и искажу у своме делу, био је пут 
којим сам се кретао [...]. Никада се нисам 
одрекао природе у реалности и тражењи-
ма и регистровањима у оствареним дели-
ма и увек сам поштовао Дидроову мисао 
да нема трајних лепота мимо оних које се 
заснивају на односу суштине природе и да 
у правој уметности природа није искључи-
во и само предмет подражавања. Полазио 
сам у стварању сваког дела од унутрашњих 
потреба своје, то назовимо, уметничке 
природе, да бих у радости рада увек се тру-
дио да идеје буду усаглашене у материјалу 
у коме радим. За скулптуру, мислим, то је 
врло важно“.12

11 Јовановић, Сава Сандић, 89.
12 Мирјана Влајић, „Наш гост Сава Сандић. Професору 

у част изложба у београдском Дому ЈНА посвећена 
стогодишњици рођења Томе Росандића“, Вечерње 
новости, октобар 20, 1979.

ПОКЛОН КОЛЕКЦИЈА СКУЛПТУРА САВЕ 
САНДИЋА У МУЗЕЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Када је 2008. године потписан Уговор о 
поклону са Музејом града Београда, Сава 
Сандић је имао 93 године. У неким по- 
знијим годинама, уметници покушавају 
да сагледају свој рад и допринос друштву 
и уметничкој средини у којој стварају. У 
таквим моментима, а неретко и када про- 
стор атељеа више не може да прими толи-
ко дела, често одлучују да своја остварења 
поклоне музејима, баштинећи их заувек на 
месту које заслужују. Вођен идејом да учи-
ни добро за свој град, сигурно и под ути-
цајем свог учитеља Томе Росандића, који је 
кућу, легат и атеље оставио Граду Београду, 
Сандић је одлучио да знатан број својих 
скулптура дарује Музеју града Београда. 
Та дела представљају својеврстан пресек 
његовог стваралаштва. Заступљени су ра-
дови у бронзи, гипсу, тиковини, ораховом 
дрвету и камену, са тематским оквиром 
портрета, акта, представа жене, мајке са 
дететом, групних фигура, анималистичких 
скулптура. Израђени су у пуној пластици, 
барељефу, медаљама, од минималних до 
монументалних димензија. Осим репре-
зентативних примерака, у које спадају фи-
гуре Каријатида и Флора, изванредног 
Аутопортрета и експресивног Аскете, и 
неколико нежних женских фигурина (Ба-
лерина, Седећа девојка, Девојка са огрли-
цом), поклон збирка садржи и дела која су 
мање успелог уметничког квалитета, у које 
би сврстали анималистичку скулптуру Ка-
занова и неке портрете на медаљама. 

Поклоњена дела доспела у Музеј града 
Београда атрибуисана су од стране аутора, 
са годином настанка. Њихов хронолошки 
распон је од 1950. до 2003. године. Прили-
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ком инвентарисања, предметима су изме-
рене димензије и одређен им је смештај, с 
намером да у скорије време буду приказа-
ни јавности на изложби. 

Иако је код њих приметна неуједначе-
ност у погледу уметничких достигнућа, 
несумњиво је да распон тема и заступље-
ни материјали представљају репрезента-
тиван пресек Сандићевог стваралаштва. 
Највећи број скулптура изведен је у гипсу 
(21), од којих је један број (14) обојен, доби-
вши тако још једну, пикторалну димензију. 
У бронзи је изведено 11 дела, две скулпту-
ре већих димензија су у ораховом, а једна у 
маслиновом дрвету. У техници барељефа у 
тиковини изведена су четири дела, а једно 
у ексклузивном студеничком белом камену. 
Можемо рећи да су у колекцији заступље-
ни сви материјали, осим племенитих мета-
ла (сребро, бакар), које је Сандић користио 
у раду и у којима је показао мајсторство 
уметничке израде и висок ниво техничког 

знања. У колекцији нема дела примењене 
уметности, ситне пластике од племенитих 
метала, која су била важан део Сандићевог 
стваралаштва. Остварења која се налазе 
у колекцији Музеја припадају фигуралној 
пластици, којој је Сандић током целокуп-
ног стваралаштва остао веран. Разноли-
кост тема и мотива огледа се у представа-
ма мајке и детета, жена у разним позама и 
делатностима, неколико портрета (у пуној 
пластици и у рељефу), актовима, представа-
ма животиња. Већина је мањих димензија, 
висине до 50 cm, и припада ентеријерној 
ситној пластици. Две посебне целине чине 
мањи рељефи и плакете. Као што је већ по-
менуто, два импозантна дела у ораховом 
дрвету, Каријатида и Флора, својим разме-
рама предњаче у монументалности, једно је 
висине 160 cm, а друго 135 cm. Групи пред-
мета већих димензија додајемо две скул-
птуре изведене у гипсу, Торзо преље, висине 
90 cm, и Женски торзо, висине 130 cm. 

Слика 9. Секретар, 2003. (МГБ)
Figure 9 Secretary, 2003 (BCM)

Слика 10. Портрет сликара Лазара Вујаклије, 1977. (МГБ)
Figure 10 Portrait of the painter Lazar Vujaklija, 1977 (BCM)
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Посматрана у целини, поклон колекција 
скулптура Саве Сандића веома је вред-
на. Од изузетног је значаја то што је овим 
поклоном Збирка за ликовну и музичку 
уметност после 1950. године допуњена 
делима аутора који није био заступљен 
у знатној мери, што свакако представља 
допринос проучавању и сагледавању раз-
воја српске скулптуре у другој половини 
XX века. Велики гест уметника допринео 
je испуњењу улоге музеја у баштињењу, 
проучавању и презентацији дела савреме-
не уметности.

Сава Сандић је уметник чија оства-
рења превазилазе оквире главних токова 
модерне уметности и подилажење уку-
су водећих ликовних критичара, који су 

у оно време, више него данас, диктирали 
кретања у уметничкој продукцији. Зато 
његова дела и данас побуђују посебну до-
падљивост, емоцију која је једноставна, 
пријемчива и препознатљива. Захваљујући 
Сандићевом уметничком опусу и дугој 
плодној каријери, његово име је уписано у 
историју српске модерне скулптуре.

Изложбом Сава Сандић: Хармонија об-
лика и волумена – скулптуре из колекције 
Музеја града Београда, представљеној од 6. 
априла до 14. маја 2017. године у Конаку 
кнегиње Љубице, у Сали под сводовима, 
још једном је изражена захвалност на при-
мљеном поклону, а јавности су презенто-
вана сва дела Саве Сандића из музејског 
фонда.

Слика 12. Флора, 1979. (МГБ)
Figure 12 Flora, 1979 (BCM)

Слика 11. Каријатида, 1997. (МГБ) 
Figure 11 Caryatid, 1997 (BCM)
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Слика 13. Аутопортрет, 1988. (МГБ)
Figure 13 Self-portrait, 1988 (BCM)

Слика 14. Аскета, 1950. (МГБ)
Figure 14 Ascetic, 1950 (BCM)

Слика 15. Седећа девојка, 1986. (МГБ)
Figure 15 Seated girl, 1986 (BCM)
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Слика 16. Девојка са огрлицом, 1988. (МГБ)
Figure 16 Girl with a necklace, 1988 (BCM)

Слика 18. Торзо преље, 1964. (МГБ)
Figure 18 Torso of a washerwoman, 1964 (BCM)

Слика 19. Женски торзо, 1950. (МГБ)
Figure 19 Female torso, 1950. (BCM)

Слика 17. Казанова, 2003. (МГБ)
Figure 17 Casanova, 2003 (BCM)
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ДЕЛА САВЕ САНДИЋА 
У ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
И ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Стваралаштво Саве Сандића може се 
пратити током његове више од 60 годи-
на дуге уметничке каријере, а радови који 
се налазе у Музеју града Београда пред-
стављају само мали део његовог бoгатог 
скулпторског опуса. Од педесетих година 
прошлог века до дубоке старости коју је 
доживео, Сандић је непрестано стварао. У 
више од пола века имао је неколико само- 
сталних и више десетина групних излож-
би у Београду, многим градовима Југосла-
вије и у иностранству. Његове скулптуре 
красе музеје и приватне колекције на свим 
континентима. Осим Музеја града Бео-

града, његови радови се налазе у Народ-
ном музеју у Београду, Музеју примењене 
уметности у Београду, Музеју савремене 
уметности у Београду, Музеју Југославије, 
Народном музеју у Крагујевцу, Поклон-
збирци Павла Бељанског у Новом Саду, 
Галерији Матице српске и другим. Пред-
седник Индонезије Сукарно је, приликом 
посете Београду током Првог самита не- 
сврстаних 1961. године, за Музеј у Џакар-
ти понео дела Саве Сандића: Игра I, Мајка 
и дете и Размишљање. Фигура мачке, Чи- 
стуница, поклоњена је председнику Вијет-
нама Хо Ши Мину. Власници Сандићевих 
скулптура били су значајни политичари у 
другој половини XX века: Индира Ганди, 
председник Аргентине Јан Доминго Пе-
рон, председник Француске Франсоа Ми-

Слика 20. Изложба Хармонија облика и волумена, у Конаку кнегиње Љубице (МГБ)
Figure 20 Exhibition ‘Harmony of Shapes and Volumes’ at The Residence of Princess Ljubica (BCM)
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теран, затим и супруге државника Раиса 
Горбачов, Елена Чаушеску.13 Генерал Шарл 
Де Гол је добио фигуру петла који куку-
риче, названу Зора. Гипсана студија ове 
скулптуре налази се међу поклонима ауто-
ра који су стигли у Музеј града Београда. 
Композиција Материнство, из циклуса 
представа мајке са дететом, монолитна 
скулптура исклесана у брачком камену, 
дата је као поклон југословенске владе 
Светској здравственој организацији и на-
лази се у њеној колекцији. Овакви умет-
нички предмети били су део званичних 
државних поклона страним делегацијама, 
а за самог уметника представљали су ва-
жан извор прихода. Велики број скулптура 
Саве Сандића је у приватном власништву; 

13 Јовановић, Сава Сандић, 165.

то су најчешће портрети и поклони које је 
давао својим пријатељима. 

Међу јавним споменицима и парковском 
скулптуром Београда можемо видети неко-
лико дела Саве Сандића. Овде би издвоји-
ли парковску скулптуру Тобоган (1962), на 
дечјем игралишту на Малом Ташмајдану. 
Вероватно „најкоришћеније“ уметниково 
дело је камена скулптура, једина апстракт-
на форма коју је Сандић извео, са угла-
чаним површинама погодним за клизеће 
спуштање деце у игри. Аутор му је сам дао 
назив, а тиме и определио његову употреб-
ну намену, која већ генерацијама увесељава 
децу на ташмајданском игралишту. 

Мало даље, испред улаза у Стадион 
„Ташмајдан“, налази се Сандићева скулп-
тура Пролеће или Девојка са птицом, из 

Слика 21. Тобоган, Мали Ташмајдан
Figure 21 Playground slide, Little Tašmajdan

Слика 22. Пролеће, Стадион „Ташмајдан“
Figure 22 Spring, Tašmajdan Stadium
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1957, чији се један одливак налазио у пар-
ку тадашњег председника СФРЈ Јосипа 
Броза Тита, a данас се може видети у пар-
ку Музеја Југославије, а други у Америци, у 
приватном парку у Вирџинији.14 

У Панчеву, плато испред зграде Општи-
не краси скулптура Две жене или Компози-
ција I, чија се изузетна студија у гипсу, на- 
звана Мала композиција, налази у поклон 
колекцији Музеја града Београда. 

Сандићеве парковске скулптуре немају 
идеолошке нити какве друге поруке, већ 
представљају спој интимизма и монумен-
талности. Уметник је радо вајао фигуре за 
јавне површине, у чему је видео оживља-

14 Ibid., 102.

вање и оплемењивање градског амбијента. 
У периоду велике обнове јавних простора 
после Другог светског рата и обележавања 
меморијала, Сава Сандић је реализовао 
два запажена споменика: Споменик палим 
борцима, за главни трг у Врднику на Фру- 
шкој гори (1950), и Споменик палим борци-
ма и жртвама фашизма (1953), у Жабљу у 
Бачкој. На овим споменицима је изражен 
утицај елемената соцреалистичке уметно- 
сти, којој Сандић није био склон, али је очи- 
гледно следио упутства наручилаца и у томе 
је био веома успешан. Аутор је споменика 
у Кучеву и споменика Мајка са дететом у 
Бихаћу. Сандић је више пута награђиван на 
конкурсима за монументалне меморијалне 
споменике, који нажалост нису изведени. 

Слика 23. Две жене, плато испред Општине Панчево
Figure 23 Two women, plateau in front of the Pančevo City Hall
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SAVA SANDIĆ (1915–2016), SCULPTOR – DONOR TO 
THE BELGRADE CITY MUSEUM

SUMMARY

The artistic activity of Sava Sandić can be traced throughout his more than 60-years-long career, 
and the works held at the Belgrade City Museum are but a portion of his impressive sculptural 
opus. Sava Sandić (1915–2016) was one of the great donors to the Belgrade City Museum. In 2008, 
he and his wife, Mira Sandić, presented 39 sculptures to the Museum, which significantly enriched 
the collection of the Fine and Musical Arts Department after 1950.

From the 1950s until he reached a very old age, this most gifted of all students of the famous 
Toma Rosandić, was constantly creating. For more than half a century he had several individual and 
dozens of group exhibitions in Belgrade, in many cities of Yugoslavia and abroad. His sculptures 
adorn museums and private collections on all continents.

With the exception of a couple of public monuments, Sandić did not succumb to then officially 
promoted Socialist Realist tendencies in sculpture and did not follow ideologically imposed artistic 
solutions. Later, when he established himself as a sculptor and at the turn of the 1960s, when the 
art stage of Belgrade was heavily influenced by stylization and the reduction of forms, leading to 
completely abstract artistic forms, neither then nor afterwards did Sandić fell under the influence 
of artistic trends, but instead he developed his own style. His distinctive style rested predominantly 
upon modelling figural forms and motifs. In the first place, he was interested in the nature of the 
material and treatment of the form through which he expressed his artistic sensibility. Throughout 
his fruitful career, Sandić remained faithful to the classical sculptural concepts and materials. He 
opted for figurative form, perfecting this type of expression over the course of his decades-long 
artistic work. For Sandić, only the figure of a living being, of man and animal, expressed in the 
natural interrelation of all details, had been and remained worthy of artist’s interest.

Sava Sandić passed away at the age of 102 years, on 5 December 2016, in his home at Senjak.


