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У Народној снциклопслији Станоја Станоје- 
пића, subvtxrcS, Всл»ко Петропић јс написао им- 
прссивне податке о Драгославу Стојанопићу, ка- 
рикатуристи, сликару и графичару, о којсм но- 
вије гснсрацијс скоро ла нису ни чулс.1 Мсђутим, 
y псриолу од 1910. годинс када сс појааио са 
прпим цртежима, па ло 1940. годинс о њему сс 
доста писало. Скоро да нијс било нопина без ње- 
гопих карикатура. Ммогс су едииијс ималс ње- 
гоос илустрације, a за пслики број књига и часо- 
писа он je радио нацрте за кориие.2

Родио ce y Аранђсловцу 1891. годинс, прст- 
постапљамо y имућној поролиии, с обзиром да сс 
школовао y Минхену и Паризу a нијс примао ни- 
какву државну стипсндију. Побрао je много пох- 
валних критика за свој рад и за учешће на 
изложбама y земљи и иностранству. Нестао je y 
вихору недаћа које су ce обрутпиле на Србију y 
оној тсшкој првој години после завршетка рата, 
која je однела многс нелужне животе, па и Лра- 
гослава Стојановића.

Приватно, о Д. Стојановићу сс зна само оно 
што су писали његови савременици или причале 
н>сгове колеге и учениии. Псма ни његовог до- 
сијеа y архиви просветних радника. Пије имао 
деце, a његопа жена, Рускиња, жипсла je до пре 
нсколико година y Вудимпешти. Из каталога 
изложби y Папиљону Цвијете Зузорић сазнајемо 
да je 1937. године становао y тадашњој Улиии 
крал»а Петра (сада Улица 7. јула), a године 1939. 
па, всроватно до одласка y заробљеништпо, y Си- 
миној улици бр. 11. Нажалост, од тадашњих ста- 
нара нема више никога y тој кући.

Стојановић je завршио Реалку и шест ссмс- 
стра Уметничке школе y Бсограду. Још као сту- 
дент јављао ce са својим цртежима, углавном ка- 
рикатурама од 1910. године y листу ТРИБУПА.

Његов стил још није изграђен, нити му je начин 
сигнирања радова дефинисан. Септембра мессца 
1910. године потписује своје радове y ТРИБУНИ 
ca ,ЈХ. Т. Стојановић". Овај лист лоноси његове 
карикатуре на прпој страни, скоро y сваком броју. 
Голине 1912. Стојановић оллази y Иемачку, y 
Хамбург, Бсрлин, Минхсн. Новинар Ралоје Мар- 
ковић каже лослопцс: „Г. Стојановић je сличан 
Домијсу. Из целог лосалашњег њсговог рада 
може ce извући једна ливна лекција и за оне који 
потцењују умстникс и за онс уметникс који ce 
лснствујући жалс на белу. Г. Стојановић оллази 
на стулије y Нсмачку али ce не прима, као што 
je био случај скоро са нским назови сликарима, 
лржавнс стипенлије."3 У Минхену je завршио је- 
дан семсстар y Уметничко-занатској школи. За- 
тим одлази y Париз где похађа јслан семестар 
на ECOLE DF-S BEAUX ARTS. У Паризу je успсо 
„снагом свог талснта, да уђе y рсл „најбољих 
лекоративних сликара и карикатуриста“. Радио 
je y најбаљим париским илустрованим часописи- 
ма као што су JESAISTOUT, FANTASIO, LA VIE 
AU GRAND AIR, L’AUTOMOBILE, a најбоље 
своје радове лао je y ревији IЛ  VIE PARISIEN
NE4. У Паризу je такођс радио и y кинематограф- 
ским кућама PATI IE et FRERES и кол GAUMON- 
a ол 1916. године, где je радио знатан број фил- 
мских и индустријских плаката са великим успе- 
хом. Приликом великс међунаролнс изложбе 
олржанс y Прагу одмах после завршетка прпог 
светског рата, Француска je y спојој званичној ре- 
прсзснтацији ичложила скам Стојановићевих 
плаката.5 У Архиву кућс Gaumon пронађен je 
јелан Стојанопићсв плакат, вероватно из 1916— 
1917. године.л Потписан јс са ,Л . Стојановић" y 
доњем лесном углу и то обичним рукописом, a 
не као што je касније ралио, калиграфски. Тај
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јс плакат рађсн за CINE VAUDEVILLE GAIJ- 
MON под наслопом: »С’est le printemps« Фини y 
цртежу и y колориту, лухопит и романтинан 
(сл.1.)

После завршетка прпог спетског рата Стоја- 
новић ce враћа y земљу, y Београд, и ради као 
карикатуриста y листу ВРЕМЕ. Он из Францускс 
долази са „потврђеном репутаиијом и именом k c v  

je ce цени y најкултурнијим земл»ама Европе. Ње- 
гове карикатуре из ВРЕМЕПА више су пута рс- 
продуковане y америчким, y енглсским новинама, 
a често и y бугарским, румунским и чсшким. Ја- 
нуара 1926. године МЕНЧЕСТАР ГАРЛИАП до- 
носи такође једну н>сгову карикатуру" пишс Рад. 
Марковић.7

Од 1922. године Стојановић je предавао де- 
коративно сликарство y Уметничкој школи y 
Београду, уместо Војислапа Стевановића. У до- 
сијеу УМ ЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ који ce чува y Ар- 
хиву СФРЈ пидимо да сс тада подила занимљива 
преписка између Школе и Министарстпа просве- 
те. Иаиме, директор Школе Момчило Живано- 
пић пише Министарству да ce Стојановић при- 
јавио на расписани конкурс и ла je једногласно

1. -  Илакат ич Архипа Гомоп, Парис, 1916-1917

1. -  Poster from the Gaumonl Archives, Paris, 1916-1917 
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2. -  Теразије y будућности, Календар ВРНМЕ за 
1923. годипу, 56

2. -  Square Terazije in the future, »Vreme« calendar for 
1923,56

изабран од Наставног всћа, и потто нијс било 
погоднијег кандидата, предлаже да он буде по- 
стављсн пробно, за школску 1921-1922. годину. 
Наглашава да je избор ове врсте стручних ка- 
дрова врло мали, a и да сума од 1500 динара ко- 
лико износи њсгова месечна плата не предстапља 
неку значајну ставку y школском буисту. У спи- 
ску наставника Школе уз чија су имена и њихове 
принадлсжности, видимо да je, рецимо Бета Ву- 
канопић имала 850 динара.8 Тако јс Стојанопић 
ту пробну годину провео као врло успешан на- 
ставник и онда je поставл>ен за сталног хонорар- 
ног наставника; сви наставници y овој Школи 
су били хонорарни. У Школи je био све до јуна 
месеца 1940 године. Последње године je био 
вршилац дужности директора, до формалног 
пензионисања. Паиме, y то време je стварана но- 
ва Умстничка академија и велики део наставника 
Уметничке школе није био прихваћен од Савета 
Академије. Међу њима je био и Стојанопић.

Н>егови ђаци из Умстничке школе сећају га 
ce као финог госполина, високог, са проседом 
косом и штуиованим брковима, Увек јс носио
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на дозиданим поткровљима. На мссту данашње 
апотеке на Теразијама и високој згради пред- 
виђсна јс ШИШКОВЛ МЕХАПЛ, a на средини 
садашњсг коловоза постављен јс улаз y метро. 
Решсњс кровова на зградама и улаз y мстро 
рађени су по узору на Париз (сл.2).

Осим y листу ВРЕМЕ, Стојановић je са- 
рађивао y часопису РЕЧ И СЛИКЛ. гдс ради ви- 
њете, заглавља и корицс. У овом часопису je Р. 
Марковић објавио један чланал о Стојановићу, 
где јс један број његових слика: Ж енски портрет, 
Мотив из Скопља, Скопље-Батал-џамија, Бомбаш 
(сл. 3), и Скопл»е-Синиир-Хан. Током 1924. го- 
дине срађивао je y лиету ЗВОНО. Стални je са- 
радник и y ОШИШАНОМ ЈЕЖ У , за којег je 
израдио и заглавл>е са познатим јсжом који ce 
огледа y огледалу; ту су и његови иницијали: 
„Д.С". Ол 1936. годипе заглавл>е ЈЕ Ж А  иде бсз 
Стојановићевих иницијала.

Посебна уметничка активност Стојановића 
одвија ce y области израде корица и илустрација 
y појединим елицијама озбиљне књижевности и 
белетристике. Највише je радио за Гсцу Кона и 
изралио je његов познати Амблем (сл. 4.) За овог

о - 'fb c t/ ''V

о ^ с г ј и н а ,  о ц  

KTDU^ ф с к о и  
o p e q i ^ ^ e K

А А
БЕОГРАА

/Л И Л  A JA O D AКН

4. -  Лмблсм излапачкс кућс Гсне Коиа

4. -  Emblem of publishing house Geza Kohn

кравату, Борсалино шешир и камашне прско фи- 
них ципела. Увек je био пун шале и досстки.4 
У часопису РЕЧ И СЈ1ИКА за 1926. годину, об- 
јављена je и једна његова фотографија, али која, 
на жалост није лобра за рспродуковање.

У мсђувремену, поред рала y Школи, Стоја- 
новић je службсни карикатуриста y листу и из- 
лавачкој кући ВРЕМЕ. Ссм каритура, рали 
цртеже-портрете са различитих суђења, опрема 
илустрацијама и лскоративним окпирима појсди- 
не рубрике y празиичним бројсвима BPEMEIIA. 
Чссто рали илустроване огласе за излвачку кућу 
ВРЕМЕ за коју опрсма и многа излања, особито 
калсндаре. Изарадио јс и амблем цинкографије 
овога издавача. У календару ВРЕМЕ за 1923. го- 
дину Стојановић објављује, као своју визију „Тс- 
разијс y будућности”, који прати тскст под на- 
словом „Пови Београд" обл.авл.сн поводом 
међународног конкурса за генсрални урбани- 
ситчки план Београда. На свом цртежу je пред- 
видео само високе зграде са осам и левет спра- 
това са малим полукулама каквс ce сада прпве

3. -  Бомбаш, уље 

3. -  Bomb thrower
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углсдног издапача опрсмио јс нсколико каталога, 
особито за сдицију КОСМОС. Постоје дпс вари- 
јантс каталога за издања КОСМОСА: мала и ве- 
лика. Они су бсз годинс издања, али су всро- 
патно настали измсћу 1936. и 1938. године. Значај- 
ни су и због тога, што некс к^иге, чије су на- 
слопнс странс објавл>сне y пеликом каталогу, ни- 
су никада објављене. Исто тако, опремио je и би- 
блиотеке ПЛАВА ПТИЦА, САВРСМЕПА БИ- 
БЛИОТЕКЛ и многе друге"1 (сл. 5).

По определ>ењу, Стојановић јс био y првом 
реду карикатуриста и цртач са јако израженим 
декоратипним тендениијама.

САВРЕМЕНА ВИБЛИОТЕКА
5. -  Корине: Катајев, Распикуће, Београд, 1930, 

„Савремена библиотека".

5. -  Book cover: Katajev, The Spendthrift, Beograd, 1930.
»Savremena biblioteka«.

Излагао je на Првој изложби карикатуре по- 
рсд познатих имена, као што су: Пјср Крижанић, 
Стева Милосавл>евић, Богосав Војновић-Псли- 
кан, Станислав Жедрински, Коњевод, Бета Ву- 
кановић. Изложбу je организовао и отворио Ри- 
ста Одавић, каснији власник ОШИШЛПОГ

ЈСЖ Л, y сали Лруге мушке гиманзије, маја ме- 
сеца 1924. голине. Ова je изложба названа и „Са- 
лон наших карикатуриста". Уз приказ изложбе 
y лиету ВРЕМП објавл>ена je и Стојанопићева ка- 
рикатура »Dansseurs apaches« y којој je очита 
чиста линија његопог цртежа и живост покрета. 
У приказу новинара Радоја Марковића каже ce
да ce Стојановић ....афирмисао као наш најјачи
карикатуриста и да он одскаче од осталих y сали 
варијетстом својих радова, писхолошком ситуа- 
цијом изабраних мотива и техничком сигурношћу 
потеза, на чему би му могли позавилети многи 
од страних мајстора. Он ради све врсте карика- 
тура, али му je сатира y души".11 Исти аутор y 
тексту о Стојановићу наглашава ла je Д. Стоја- 
нопић „модеран уметник са изпанрсдним сми- 
слом за орнаментику". Такође каже „да je он. не 
само карикатуриста и сликар него литограф, 
цинкограф и познаје многе графичке технике 
помоћу којих изражава спојс замиели".12 По духу 
њсгопих карикатура пореди га са Ломијеом.

Лруги приказ ове, за нашу средину значајнс 
изложбе, написао je Момчило Живановнћ y ли- 
сту МИСАО. Он за Стојановића каже: „... поред 
неколико новијих, изложио je повише старих, 
joui y Паризу рађених карикатура. Г. Стојановић 
je снажно темпераментан, живо луховит сати- 
ричар, сав y актуслном жипоту и топло нспосре- 
дан поред свег смисла за техничку виртуозност 
и финесу. Стојановићевс портрстске карикатуре 
нсколико светских политичара пише су елеган- 
тне и убедљиве портрет-скице, него карикатуре.
I Беговс карикатуре „Сачувај ме Боже", „Ћурђсп- 
ски уранак" и нарочито снажна сатира из новијег 
политичког живота „У Холандији" иду y најбоље 
карикатурс на овој изложби по јачини израза и 
л и ч н о ј  ноти... За жал>сн,с je што Г. Стојанопић 
није узео учешћа са всћим бројсм новијих радова 
y којима je потпуно спој".13

Стојановићев начин цртања и сликања био 
je једноставан, потез чист, чврст и јасан (сл. 6). 
С обзиром да je био рођени нртач и y сликама, 
испод боје пропирујс му линија, неки акварели 
подсећају пише на Гх)јене цртеже. Јелан такав пеј- 
саж je y збирци Пародног музеја y Бсограду, y 
Одељењу југословенског сликараства XX века. 
To je акварел, „Предео", сигниран y доњем де- 
сном углу.14 У Музеју града Београда чувају ce 
три акварела: Чсргари 1, Чергари II и 11игани. 
Сва три рада су сигнирана.15

У својим сликама, најчетће акврелима, па- 
стелима и темперама бслсжио je мотипе са пу- 
товања по Шумалији, Македонији и јужном При- 
морју и ту долази до изражаја његов особити 
смисао за композииију. Колорит му je прозиран 
и пун светлости. Портрети, најчешће pahenn y па- 
стелу, карактеристични су за н>сгов начин
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изражапања: нсколико потеза и помало сснчсња декоративности, понскал пробија и јслна роман-
око очију и пуном бојом означсна коса (сл. 7). тична ирта, као што видимо на плакату из Го-
У неким случајевима рали и ул>а, a често и цртсж моновог архива y Паризу (сл. 1) и за њсга ка-
псром. У његовим ралопима, порсл рсалности и рактсристичнс иртеже као што јс на (сл. 8). У

илустрацијама појелиних тскстова, на чему je тс- 
кође много ралио има нсобичан манир ла му ce 
цртсж развија прско цслс стране захватајући блок

8. -  Илустрација, РНЧ И СЈ1ИКА, Београд, јануар 
1926, 37'

8. -  Illustration, «Reé i Slika«, Beograd, January 1926, 37

je много портрете великог броја личности из кул- 
турног и политичког живота. Нарапно, као 
службеног цртача листа ВРЕМЕ нијс га ми- 
моишла ни лужност цртања портрета са суђсња, 
гле јс иртао сулијс, окрипљене, тужитеље и бра- 
ниоце. Пски ол ових цртсжа-портрета окаракте- 
рисани су као портрети-карикатуре (сл. 9).

Излагао je на изложбама ЛАЛЕ -  друштва 
српских уметиика, иако га нсма y спископима 
чланова који сс обично објављују y каталозима. 
Из каталога ЛДДЕ којс сам имала прилике да 
вилим, излагао јс на јубиларној изложби ЛЛДЕ

7. -  Портрет, пастел, каталог ЛАДЕ, 1924. година 

7. -  Portrait, pastel, »Lada« catalog, 1924
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9. -  Иортрети-карикатурс, РНЧ И СЈ1ИКЛ, фсбруар 
1926, 23

9. -  Porlraits-caricatures, »Кеб i Slika«, February 1926, 23

(1904-1924.). Овај пут je излагао слике y ул>у: пеј- 
саже, три платна и један женски портрет y па- 
стелу. У каталогу под бројевима 66-69. Портрет 
je рспродукопан на страни 30. (сл. 7). За каталог 
ове јубиларне изложбе радио je и корице чији 
je цртеж компонован y кругу и сличан je касни- 
јем малом каталогу издања КОСМОСЛ Геце Ко- 
на. Поеле три године паузс опет излаже еа ЛЛ- 
ДОМ 1927. године; овај пут y ПавиЛ!Ону Нвијете 
Зузорић, који ce онда звао САЛОН ПРИЈАТЕ- 
Л»А УМПТНОСТИ. Овде je изложио седам сли- 
ка под каталошким бројспима од 35-41. Из ка- 
талога ове изложбе пидимо разноврсност шсго- 
вих мотипа: Регрути 1927, Из Пиштол. мале, Ста- 
ри Београд, Hone пијаце, Made in Beograd, Зем- 
л>орадници, Флсрт, итд. Тсхника за one сликс ни- 
је назначсна y каталогу. Стојанопић поново пра- 
ви прекид y излагачкој делатности од скоро десет 
година. Затим, 1936. године излаже петнаест сли- 
ка, пет тсмпера, осам акварсла, један пастел и 
један цртеж пером. (кат. бр. 120-134). Године
1937. излаже тринасст радопа: један акварел, 
осам тсмпера и чстири цртсжа пером. Последњи 
пут га пидимо на сликарској изложби 1939. го- 
дине са пет слика (кат. бр. 119-134.). To je био 
последњи пут да излаже са ЛАЛОМ. У овом ка- 
талогу су уз имена аутора, означени само бројепи 
слика.

Све y свему, није било баш много уметника 
који су за живота добили толико похвала за свој 
рад као iuto  јс то био случај са Л. Стојанопићем. 
Једно од великих прнзнања je била и чињеница

да je Вељко Петровић написао о њему текст y 
Пародној енциклопедији. Као наставник Умет- 
ничке школе пензионисан je 1940. године, али 
je и дал>е радио за београлске новине.

Прве окупаиионс године Стојановић je про- 
neo y заробљеништпу, y Nürnhergu, Oflag XIII b. 
И тамо je радио карикатуре за заро(Јл.сничке зид- 
не новине, као и портрете својих лругова из ло- 
гора. Ових портрета има свакако много y поро- 
дицама (Јивших ратних заробљеника. У збиркама 
београдских музеја и приватним колекиијама има 
такође доста његових радова, али после рата није 
било баш упутно помињати његово име. У збир- 
ии новинара и публиписте Синишс Пауновића 
такође има његових слика; нске су биле 
изложенс на изложби „Уметничка школа y Бео- 
граду" одржаној y Галсрији САНУ 1987. године, 
али ми Г. Пауновић није омогућио да слике ви- 
дим. Стојановићеве сликс су често красиле и про- 
сторијс неких државних институиија. Јсдан такав 
„Мотив из Охрида", налазио ce y просторијама 
Службе друштвсног књиговодства Југославије.15

Са групом заробл.еника вратио ce y земл>у
1942. годинс. Тада je илустровао две књижице 
из живота заробљсника. Предпоставл>ам да je 
већина тих цртежа настала join v логору. Рекло 
би ce, изврстан карикатуриста, духовит и веома 
опрезан y изражавању политичких опредељења. 
Једна од ових кн>ижица, мањсг обима али већег 
формата издата je под насловом: „Био сам за- 
робл>еник y Офлагу XIII Г>”. Лутор je Гжо диви-

ОТПУШТЕН ИЗ ЛОГОРА ПРЕД ОДЛАЗАК КУћИ

— Модим да мн ce и)ла о»греии препис „o é a if з«“  да писмо 
смели лмрати шен«!

10. -  „Иаши y заробл»емии1Тву‘\  1»сограл (1942) 

10. -  »Ours as War Prisoners«, Beograd, 1942
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зијски гснерал Мирослав Томић. Па маргинама 
и прско блока текста су Стојановићеви цртежи: 
псјсажи и сцснс из спаколнсвног живота y ло- 
гору. Друга брошура јс под насловом: „Наши y 
заробл»еништву" пуна изванрелно лухотивитих 
карикатура, фино цртаних и по луху апсолутно 
неутралних (сл. 10), што сс за текст нс би могло 
рећи.

У Руси ји  Ј« «ир.

11. -  У Русији јс мир. Београд, 1923. годипа 

11. -  »In Russia there is Peace«, Beograd, 1923

По повратку y Београд поново рали y листу 
ВРЕМЕ, свомс старом листу, који сала носи на- 
зив I IOBO ВРЕМЕ и излаје га влиди Милапа Ile- 
дића. Међутим, карикатурс и цртсже којс јс ра- 
дио y ово време нису политимки обојене. Он јс

био антикомуниста одувек и то никал нијс крио. 
To показујс и н>сгова карикатура join из 1923. го- 
линс. Представл>а пол>с са крстовима, изнад њих 
je глава Троцког и сснка смрти, приказана као 
костур са косом. Ова карикатура, уз исти цртеж 
добија различите попратнс текстове. У листу 
ВРЕМЕ пише: „Сваки Рус има право да умре". 
Док y календару ВРЕМЕ за 1924. годину испод 
цртежа стоји: „У Русији je мир". (сл. 11).

Током 1942. године Стојановић je радио и y 
листу СРПСКИ НЛРОД, углавном портрете- 
цртеже и декоратипне оквире y стилу нска- 
дашњег часописа РЕЧ И СЛИКА, често са доста 
фолколорних елемената. Овај пут, своје радове 
није потписивао, али je редакција листа означила 
да je цртсже радио Д. Стојановић.

Када су почеле да пристижу из Хрпатске из- 
беглице испред усташког терора и геноцида, Сто- 
јановић ради и онај чувсни плакат под насловом: 
„Мајко Србијо помози!" Овим плакатом je Не- 
дићсва влада апеловала на л»улска хумана 
осећан>а грађана да помогну избеглицама пред 
фашистичким терором. Плакат je сад опет актуе- 
лан и више пута je на тслевизији приказан y ок- 
пиру емисија о избеглицама. Међутим, тај je пла- 
кат вероватно и био један од најјачих разлога 
што je почстком 1945. голине искључен из члан- 
ства УЛУС-а, поред join неких образложења.17

Међу Стојановићевим колегама сликарима 
помињана je и једна карикатура Стаљина коју je 
нацртао y оно време када je то било напросто 
нсзамисливо. Карикатура није била објављена, 
али je no Београду кружила прича да га je при- 
јавио један колега. Помиње ce име једног ваја- 
ра.1К

Тако je из нашс средине нестао један вслики 
мајстор карикатуре и цртежа, врсни педагог, који 
je оставио неизбрисив траг y српској штампи из- 
мсђу два рата.

У послератној стручној литератури Стојано- 
вић ce помиње само онда када ce то нс може 
избећи. Нарапно, и нс приписују му ce особити 
квалитети, a користе ce углавном ошпти подаии 
из Станојевићеве снциклопедије.14
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1,1 П. Васић, п.д. 29. Године 1990. Их1авачка кућа 
ПРОСВЕТЛ обновида je ки,игу Вл. Лворниковића, Ка- 
рактерологија Југословена, коју јс 1939. годипе издао 
Геца Коп y едицији КОСМОС. Цртеж за кориие и на- 
словии лист израдио je Драгослав Стојановић. Овај n o  
датак je и на овом, обновљеном издању.

11 Р. Марковић, ВРЕМЕ, Бсоград 1924.
12 Исти, РАСКРСНИИЕ б. 8, Београл, 1924, 4-5.
13 Момчило Ж ивановић, МИСЛО, Београд, 1924,

св. I.
14 На податку захвал.ујсм колегиници Ј1>убици 

Мил.ковић, вишем кустосу Народног музеја y Београду.
15 Па податку захваљујем колегииици Радмили Лн- 

тић, историчару уметиости и ранијем сарадиику Музсја 
града Београда.

1ћ Па податку захвал»ујем такође колегиници JLy- 
биии Милжовић, вишем кустосу Народиог музеја y Бео- 
гралу.

17 Седница УЛУСЛ одржана je 17. II 1945. годиие 
и на и.ој je, поред join иеких чланова, искључен и Л- 
Стојановић. Образложење: „Д. Стојаповић, сликар и 
карикатуриста, одмах по доласку из заробљеништва ак- 
тивно je сарађивао на пољу пропаганде са немачким 
фашистичким окупатором и домаћим издајницима. Ра- 
дио je плакате политичког каркатера". Претпостављам 
да je стрељан после ове седнице. И порсл опсежних 
архивских и других истраживања, није ми успело да 
дођем до неког докумспта о његовој смрти.

18 Мпого помињана карикатура Стаљина такође 
није могла бити пронађсна, осим прича о њеном по- 
стојаљу и о томе да га je колега пријавио.

14 В. Петровић, н.д.

Zagorka Јшхс

DRAGOSLAV STOJANOVIC 
BE LGRADE PAINTER AND CARTOONIST ( 1891 -1945)

Dragoslav Stojanovié was born in Arandclovac in 
1891 probably in a well-to-do family because he received 
his education in Germany and France although he had 
no scholarship. In Belgrade he finished high school and 
six semesters at Art School. I lis first drawings appeared 
when he was still a student in 1910 in the newspapers 
»Tribuna«. In 1912 he left for Germany (I Iamburg, Ber
lin, Munich). In Munich he finished a semester at Art 
and Vocational School to leave for Paris where he at
tended the lectures at Ecole des Beaux Arts during a 
semester. He stayed in France until the end of the First 
World War. He was contributor of the best Paris illu
strated periodicals and his best works appeared in the 
periodical »I л  Vie Parisienne«. I Ie also worked in film 
production houses such as »Gaumont« and »Pathc ct 
Frères« since 1916. During the big international exhi
bition in Prague, which was held immediately after world 
war terminated, France displayed eight Stojanovié’s film 
and industrial posters.

After the war Stojanovié returned to Serbia and in 
Belgrade he made cartoons and illustrations for the new
spapers »Vrcme«, but also for other daily newspapers 
and periodicals such as »Pravda«, »ReC i Slika«, »OSiSani 
Je?.« etc. I Ie was particularly engaged in equipping many 
editions for which he made book covers, title pages and 
illustrations. Such were the catalogs published by the

noted publisher Gcza Kohn, in particular for the edi
tions »Kosmos«, »Plava ptica«, »Savremcnc Biblio- 
teka« etc.

I Ie displayed his works on the exhibitions of cartoons 
and art exhibitions of the Socicty of Serbian Artists »I^i- 
da«, as well as in the »Salon of Art Lovers« (Cvijcta / .u- 
zorié Pavilion). Since 1922 he was professor at Art School 
where he himself studied. He retired in 1940 as acting 
director of Art School.

A part of the Second World War he spent as a war 
prisoner. He returned home in 1942 and was contributor 
of the newspapers »Novo Vremc«. He made his well 
known poster »Mother Serbia help!« dedicated to those 
Serbs-refugecswho left their homes before iistushe'sge
nocide in the Independent Slate of Croatia.

During his lifetime he got many favorable critiques 
for his works, his name has entered the National Ency
clopedia and many newspapers abroad published his ca
ricatures.

I Ie disappeared in the wind of afterwar misfortunes 
which befell Serbia in this turbulent first year after the 
end of thewarwhen many innocent persons disappeared, 
among them also Dragoslav Stojanovié.

I lis works, those which survived, have been housed 
in many private collections and Belgrade museums.
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