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УЧЕШЋЕ ЋОРЂЛ ЈОВАНОВИЋА 
НА ПРВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ УМЕТНИЧКОЈ ИЗЛОЖБИ

Стоголишњица прпог српског устанка (кала 
je обавл>ено и крунисање Пстра I Ка- 
рађорђевића)1 прослављсна јс 1904. голинс y Бсо- 
гралу с одговарајућом пажњом и низом смишл>с- 
них догађаја.~ Једна манифсстација прожимала 
јс српски празник југословснским оГ>слсжјсм; по- 
ворци приголних свечаности прикључена je ли- 
ковна смотра знана као Прва југословснска умст- 
ничка изложба/

Прирсђсна y просторијама Велике школс,4 с 
вишс стотина умстничких ралова, изложба јс 
први пут под јелан кров окупила најуглелније 
српске, хрватске, словеначке и бугарскс уметни- 
ке.5 Како je вишенаиионални састав слутио по- 
литичку подозривост читавог полухвата, до- 
маћини су (у том скупу јслини с лржавном ау- 
тономијом) били принуђени да експонатс распо- 
реде y поссбна одсљсња прсма матичној припал- 
ности њихопих аутора, a надлсжност при 
изложби званично повере београдској омлали- 
ни.6

Усмеравани искуством старијих и саветима 
својих професора, студенти су срлачно прихва- 
тили ризик, обавезе и послове приређивача; о ма- 
тсријалној подршци и новчаним трошковима ста- 
рали су сс српска влала и лржавне установс (На- 
родна банка, Класна лутрија, Пеогралска задру- 
га).7 Неопхолна стручна помоћ притскла јс прс- 
даним учсшћем углелних београлских уметника; 
с данатњ е улаљености од догађаја, саглслано ма 
основу доступних сазнања и докучсних података, 
вајар Ћорђс Јовановић (1861-1953) би« je од оних 
који су пружили највише.

Заслугс Ђорђа Јовановића y прослави стого- 
лишн>ице и за сврхс изложбе, свакојако равне 
његовом искуству и углслу, свсстранс и обимом

и по обавл>еним задацима, испољиле су ce y два 
Плиско повезана вила. Првом припадају њсгови 
учинци ол повесног значсња и за опште културне 
потрсГ)е. Средином голине, о Видовлану, y Крушев- 
цу je освсћен и откривен Спомспик косовским ју- 
иацима, монумснтално обслсжје српској тралицији, 
дело вип1еголии1Н>ег вајаревог прегалаштва сажето 
y изразите уметничке вреджхгги и примерне ликов- 
не врлине. Два месеиа доцније, уочи отварања ју- 
Г(х:ловенске изложбе, с групом скулгттора и сли- 
кара, Ћорђе Јовановић (книва UfjyiuiTiao српских 
умспашка Л ада4 Међу првим таквс врстс y Срби- 
ји1(1 (у леветој деценији свог позива ланас од нај- 
старијих умстничких удружсња y свсту), Лада je 
дсло Ристе и Бете Вукановић, Марка Мурата, 
Пашка Вучетића, Пстра Убавкића, Симеона Рок- 
сандића и Ђорђа Јовановића. У својој надлсжности 
(х:мивачи Друхшпаа учсствују y припремању југо- 
словенске манис[х;стаиије, излажу своја уметничка 
лсла; тројица (Убавкић, Мурат, Јовановић) чинс 
жири за изГх1р ралова српских стваралаца *, али 
Ћорђе Јовановић јелини ол покрстача Ладе суделује 
y званичном приређивачком одбору.12 Коначно, с 
полјелнако обавсза, одговорности и признан»а, вајар 
je биран y уредништво Алминаха, књижевно-умет- 
ничке споменице чији je садржај прелвиђао литс- 
рарне прилоге и рспролукцијс умстничких дела ју- 
гословенских кн>ижсвника, сликара и скулптора. 3 

Други вид Јовановићевог доприноса свечано- 
стима и изложби чине њсгова, за ту прилику 
обликована уметничка обележја и скулптурс 
игложене на југословенској ликовној смотри. У 
част стогодишњице начинио je медаљу, коју je, 
како слови на реверсу, престолонаслсдник Ћорђе 
Карађорђевић намснио срелњошколцима14; истим 
поволом израдио je гипсане моделе за две јуби-
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ларне марке, пуштсне y оптицаЈ на дан круни- 
сања.15 Порсд опих рсљсфа, Јованопић je, на кон- 
курсу за споменичку медаљу, за свој наирт добио 
трећу награду.16

Као учесник изложбе, y својству излагача, 
прсдставио јс, како бслежи Каталој1 , шеснаест 
вајарских дела; факсимил страницс на којој су 
забележени искључиво њихови називи (звсздица 
над појединим упозорава да су за продају) задо- 
вољава уводну, само површну радозналост:

Ћорђе Јоваиооић
18 Ih. В. Краљ Пстар 1
19 Црнспорац на стражи
20 Велика Србија
21 Гуслар
22 Мирис пролећа
23 Гордост
24 Младост
25 Вук Кираџић
26 Лиза Костић
27 Kapa-Txjpbe и Краљ Петар
28 Зора Ослобођеим
29 Мој отац
30 Милош Цветић
31 Г. и î-ћа Паалооић
32 Г-ђа Пипикостопулос
33 Браико Радичеоић

Попис Јопанопићевих радопа, ондашњој зна- 
тижсљи и публиии, која je могла да суочи називе 
дела с њиховим физичким изгледом, био je 
можда довољан; данашњој потреби за истином
о протеклом (и заборављеном) епакако je недо- 
вољан и непотпун. Лишен оснопних музео- 
лошких чињеница о форми, материјалу и димен- 
зијама дсла, ускраћен за годинс израдс и аутор- 
ске ознаке, Каталоi тражи ближа одређења и 
реконструкцију. Делимична допуна каталошког 
пропуста (који ce протеже на све његове стра- 
нице са списковима дсла осталих излагача) y Јо- 
вановићевом случају могућна je на основу непо- 
средних извора и литсратуре, проверених сазнања 
и многих исказа што их пружају известиоци са 
изложбе, архивска грађа, новинске вести, писана 
и визуелна саопштења, y првом реду, сачувана 
уметничка заоставштина. Будући нсједнаке суд- 
бине, јер су околности и догађаји, ратови и ра- 
заран.а посебно, с променл>ивим, најчешће тра- 
гичним исходима одлучивали о читавој српској 
уметности (и делима и ауторима), за хронологију 
и утврђивањс својстава појединих његових 
изложених дела, којима измичу трагови, сврхо- 
вита јс књига Вајарски радоаи академика Ћорћа 
Јооаиовића^ Публикована с предговором Уроша 
Предића, вајаревог савременика и дугого- 
дитн>ег пријатеља, уз више десетина репродук-

ц и ј з , одреднице о години настанака и местима 
где ce чувају Јовановићеве скулптуре, ова књига, 
налик каталогу, поуздано je усмсравала циљеви- 
ма овог огледа.

Па основу назива појединих Јовановићевих 
дела најлакше je одредити њихове поводе и чит- 
л>иву тематску усклађсност с приликом када ce 
прославл>а стогодишњица устанка и чин круни- 
сан>а; својим значењсм они јасно оглашавају не- 
зависност Краљевине Србије, н>ене националне, 
политичке и културне, световне и духовне про- 
граме. Стога ваљда, заглсдан y дела Ђорђа Јо- 
ванопића, али и прсд сликама Пад Сталаћа 
Ћорђа Крстића, Kpynuccnw Душипово и Око ïy- 
слири Павла Јовановића, Опроштиј Бишка Југо- 
оића с Царицом Милицом пред (х)лазак па Косоао 
Петра Ганосовића, Жрпша :ш ошаџСнту Ане Вла- 
ховић, Дихије и Жртос Дахијскс Ристс Вукано- 
вића, скулптурама Доситеј Обрадовић Петра 
Убавкића, Филип Вишпмћ, српски Омир Симеона 
Роксандића, учени Богдан Поповић, меланхо- 
лично закључује: „Једно шире обележје нашег 
сликарства, и наше умстности уопитте, то je наш 
обичај да позајмљујсмо предмете за уметничку 
обраду из споје историјске прошлости. Јуначке 
народне песме старијег прсмена, наша старија и 
новија историја, гуслар и гусле, дају joui једнако 
предмете за уметничке творепине наших уметни- 
ка; наша je уметност патриотска."14 У критичком 
осврту на скулптуре Ћорђа Јовановића, књижсв- 
ник тежиште пажње усмсрава дслима ЦрноГорац 
иа стражи, Велика Србија и Бранко Радичевић, 
хвали високу вајарску технику, поуздано испоље- 
нс форме y маси и површини, a прохтсвима 
истраживања y прилог обавсштава да су сва три 
рађсна y бронзи. 11

Слично гледиште о природи српског ствара- 
латтва на додиру два века изнео je и Антун Гу- 
став Матош; пред Јовановићевим скулптурама 
бритки критичар тумачи њихов историјско-мону- 
ментални, декоратипни, полуакадемскн стил, и 
аутора, уз неколицину најугледнијих, препоручује 
за монографску студију.

Мање вешто но y стиху, Владислап Петковић 
Лис, y свом извештају са изложбе, памти Јова- 
новићспо учешће по фигури Цршпорац па 
стражи, рел.ефима Зора Ослобоћаш  и Вук Ка- 
раџић, за чији лик пише ла je клесан y мермеру.22

У садржајној рецензији изложбе, словеначки 
известилац детаљно описује фигуру Велики Срби- 
ја као вилу са заставом (прапором) и двоглавим 
орлом, ласка рехвефима Вук Кираџић и Кара- 
Ћорће и Крал, Пепшр, док за Гуслара памти (зна^ 
да je урађен за Спомеиик косоаским јунацама?'

Изричита y ставу да су радови Ћорђа Јова- 
новића „без конкуренције", Надежда Петровић 
указује на прлине фигурс Мирис пролећа, бисте
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Monumcnto to Kosovo I le rocs
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Гордост и Младоап, запажа вредности рељефа 
Мој отац и Пук Караџић, за који, као и Дис, 
тпрди да je изведен y мермеру.24

Текстови скталих извепггача, махом краће 
садржине, лишени фактографских података и оцена
о појединим учесницима (и делима), нису били при- 
мснљиви за потребс реконструкције. Изузетак чини 
несумњиво обиман приказ сликара Бранка Поповића 
публикован y Слооенском jyi y  током и после изложбс; 
нажалост, ниједаи број листа са поменутим текстом 
y више (девет) насгавака није пронађен.25

Порсд уметничкс критике, о делима Ђорђа 
Јовановића са изложбе сведоче вести откривене 
y периодици. Употребљиве су оне које бележе 
називе откупљсних радова и скулптуре којс су 
требало да ce рспродукују за Алмаиах. Па основу 
ових извора зна ce да je дела Иршпирац иа 
стражи, Вук Караџић и Зора Ослобоће/на отку- 
пио Краљ Петар I, a плакету Кара-Ђорће и Крал. 
Летар и бисту Младост  неимснована особа; ft 
за Алманах су припремљене фотографијс ра- 
дова Црнохорац на стражи, Велика Србија и 
Кири-Ђорће и Крал, Петар."

Гуслир, гипс

Player of the Gusle (plaster)

Гуслар, бропза 

i’iayer of the Gusle (bronze)

Појединости из критичких оцена о скулпту- 
ри Ћорђа Јовановића на изложби, уз податке
о изгледу и матсријалу појединих радова, што 
их саопштавају поуздани приказивачи, дозв(ЈЛ>а- 
вају да сс шеснаест Јовановићевих дела, према 
њиховој форми, сврста y три вајарске групе: 
фигурс Гуслар, Цршпорац иа стражи, Велика 
Србија и Мирис пролећа рађене су y гипсу или 
изливене; пропрсја и бистс //>. В. Криљ Петар
I, Бранко Радичевић, Гордост и Младост  
начињенс су махом y бронзи; рељефи Вук Ка- 
раџић, Лизи Костић, Кара-Ђорће и Краљ Пс- 
тар, Зора Ослобођеим, Мој отац, Милош Цос- 
тић, Г. и Г -Tjli Пиалооић, и Г -ha Папакосто- 
пулос, y пиду плакета или медаљона изпедени 
су y гипсу, бронзи и мермеру.

Досегнутим сазнањима о облику радова и ма- 
теријалу y којем су начињене Јовановићсве
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Велика Србија /преснимљено из књиге Вајарски 
радови академика Ћорћа Jooanoouha, Београд 1933/

Great Serbia

изложенс скулптуре, за допуну и рсконструкцију 
Каталта битна јс потрсба да сс успостави (ут- 
врди)временски редослел y њиховом настајању. 
Лако одрслива за сачувана и сигнирна дсла, за 
радове о којима je с разлогом писано или су 
често репродукована са својих ликовних врлина 
и споменичког значења, хронологија ce пред би- 
стом Младост , рсљефима Милош Цветић и Г -ha 
Папакостопулос нужно ослања на хипотсзс; 
основни подаци о овим лелима, прављеним y 
приватне сврхе и непознате сулбине, остали су 
изван домашаја истраживања и препуи!тени 
претпоставкама.

Па основу ишчитаних исказа, суочених из- 
пора и стечених сазнан>а (стално ce има на уму 
да и распорсд y списку радова Ђорђа Јовановића 
наговсштава њихове врсте), преллог за рекон- 
струкиију каталошког олељка пол вајаревим име- 
ном, смелији од истине о недовршеној 
истражености, па стога засут сумњама и колеба- 
њем, изгледа овако:

ФИГУРЕ

1. Гуслар, 1889, седећа фигура, гипс, 140 cm, 
сигн. на постаменту десно: Ђ. Јовановић, Париз 
1889, власник: Галсрија Матице српске.

Цршлирац иа сшражи, /преснимљено из кн.игс 
Вијирски радови.Ј

Montenegrin on Guard
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Први пут излагана 1889. годинс y Паризу, ка- 
да je Ђорђс Јовановић одликован бронзаном ме- 
даљом, фигура je послужила као модел (узор) Гу- 
слиру на Споменику косовским јунацима\ прили- 
ком Светске изложбс 1900. y Паризу са фигуром 
Кј ш з  Милош, бистама Брапко Ридичсвић и Јован 
Суботић, рељсфима Причешће Киеза ЈЈазара и 
Милош убија Мурата, оба за споменик y Крушев- 
цу, Гуслар je награђен златном медаљом.2* За ра- 
злику од гипсаног модела, изложеног 1904. y Бео- 
граду, Г'услар y бронзи, летаљ Споменика косоа- 
ским јунацима, знатно већи (200 cm), лругачији 
по руху, изгледу гусала и положају ногу (обрнут 
контрапост), y току југословенске изложбе, всћ 
je био постављсн y Крушевцу.24

2. Велика СрСшји, 1901, стојсћа фигура, брон- 
за, око 100 cm, сигн. нсутврђена.

Фигура je настала y Паризу по поруибинн 
почасних конзула Краљевине Србијс.30 Излагана 
je 1902/3. y Петрогралу (сребрна медал»а). Нссум-

Мирис пролсћи (гипс) 

Sweet Scent of Spring (plaster)

н.ива je сличност лика ове, с физиономијом 
Србије на Споменику косооским јуиацима и низом 
симболичних прелстава Србијс (бистом y 11арод- 
ној банци y Улици крал>а Пстра, тонлом y ка- 
рарском мермеру y Наролном музсју y Београду 
и лругим). Забележсно je ла ce један примерак 
статуе налазио y Војно-техничком заводу y Кра- 
гујевцу31. a саопштен je податак ла je клесана y 
камену. Има разлога веровању да ce јелна вер- 
зија фигуре налази y Петрограду.”

3. Црнопорац иа сп/ражи, 1902, стојсћа фи- 
гура, бронза, испод природне величинс, сигн. 
неутврђена.

Представљсна на Међународној изложби 
историјског и саврсмсног костима 1902/3. y Пе- 
тр^граду и 1903. y Паризу, где јс уз друге ра- 
дове нагпађена срсбрном медал>ом париске 
општине.3 Гипсани молсл, откупл>ен од истс 
општине, налази ce y париском I lôlcl de Villeм\  
док су примерак са југословснске изложбе, ол- 
нели Лустријанци током Првог светског paTa.^

4. Мирис пролећа, 1902, седсћа фигура, гипс, 
75 cm, сигн. д. д.: Ћ. Јовановић 1902, власник: 
Галерија Матице српске.

Израђена je и изложена 1902/3. y Петрограду, 
a 1903. y Паризу; на обе изложбе добила je сре- 
брну медаљу. Послс 1904. године, представл,ена 
je 1906. y Софији на Лругој југословенској умет- 
ничкој изложби (гипсани молел) и под називом 
rjpuy'idmu мирис 1907. y Лондону на Балканској 
смотри (примерак y бронзи). а

ПОПРСЈА, БИСТЕ

5. Гордост, 1897, попрсје, гипс, величина и 
сигнатура неутврђени.

Извајана y Паризу гдс ce један примерак y 
теракоти чува y колскцији непознатог власни- 
ка.зх Сулбина примерка са Прве југословснскс 
ликовне манифестацијс није позната после 1906, 
када јс излаган y Софији.

6. Младост , биста, гипс или бронза, година 
израдс, димензије и сигнатура неутврђени.

П(кле откупа на југословенској изложби y Бео- 
гралу од непознатог лица,34 губи јој сс траг. Пије 
искл>учсно да ce биста воли пол лругим називом.

7. Бранко Радичеаић, 1899, попрсје, бронза, 93 
cm, сигнатура неутврђсна.

Гипсани модсл, изложсн на Светској 
изложби 1900. y Паризу, када je вајар награђен 
златном медал>ом,4<1 откупио јс Одбор за подиза- 
н.е споменика и ихпожио y Српској читаоници 
y Сремским Карловцима.41 Почстком 1903. y Бу- 
димпешти одливсн je y бр«нзу,42 када јс, према 
јсдној пести, гипсани модел поклоњен београд- 
ском Народном музеју.43 Наирт за постамент no-
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Го/)досш /преснимљено из књиге ВајаЈкки радми...!

Pride

прсја Бранка Радичевића, за који јс прсдпиђсно 
место испрсд палате гимназије y Сремским Кар- 
ловцима, израдио јс знамснити карлопачки архи- 
текта Владимир Николић.44 Спомсник јс откри- 
вен 1906. године, a 1941. усташс скрнавс попрсјс; 
по једним изворима биста je бачсна y Дунав или 
Стражиловачки поток, према другим, она je прс- 
топљена y Осијску. Па првобитном постаменту 
данас почива песникова биста коју јс 1947. 
начинио Владета Пстрић.45

8. Ib. В. Краљ Петар /, 1903, попрсје, бронза, 
димензије и сигнатура неутврђени.

Београдски општински одбор најручио je по- 
прсје за свечани дочек Краља Петра , после мај- 
ског преврата 1903. године. Краљев лик 
украшавао je тријумфалну капију, за ту прилику

подигнуту код кафане Лондон.47 Крајем исте го- 
дине портрет je изложен y атељсу дворског фо- 
тографа Милана Јовановића4”, брата сликара Па- 
вла Јовановића. После 1904, биста je прсдстав- 
л»ена на Балканској изложби 1907. године49; доц- 
није њена еудбина није позната, нити je поуздано 
утврђен њен изглед, јер досадашњем истражива- 
н>у измичу фотографија и подробан опис, на 
основу којих би ce, y нссумњивом обиљу краље- 
вих оликотворења умножених до краја четврте 
деценије, могао препознати примерак о којем je 
реч. У таквим околностима, с више сумн»е но 
спокоја, чини ce да je несигнирано гипсано по- 
прсје y збирци Галерије Матице српскеМ1 
служило као модел (или као узор) за бронзану 
бисту, како због сведено украшене униформе, та-

li/xiiiKo Радичсочћ, броиза /прсспимллно из књигс 
Вајарски ридови.../

Fîranko Radiécvié (bronze)
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ко и због краљевог лика, одгопарајућсг том н>е- 
говом животном добу (1904), такођс, готово јел- 
наког његовом профилу на споменичкој плаксти 
са Карађорђем, начињеној y част Стогодишњице 
устанка.

lb . Н. Кјшљ IIciuup I, гипс

X. М. King Peter I (plaster)

РПЉЕФИ

9. Г-ђа Папикостопулос, година настанка, 
облик, материјал, димензије и судбина рсљефа 
непознати.

Модел je супруга доктора Папакостопулоса 
y чијој je библиотеци млади Ђорђе Јовановић 
суочио албуме с репродукцијама класичнс грчке 
скулптуре, што га je, према пластитом казивању, 
сшределило на прпс, ране покушаје моделисања 
y глини.51

10. Милош Цвепшћ, медаљон, материјал, ди- 
мензије и ситнатура неутпрђсни.

Позоришни радник и књижепник, Милош 
Цпстић (1845-1904), славио je 1899. двадесетпе- 
годишњицу позоришне делатжкти ", што би мо- 
гло да буде повод за израду рел.ефа.

11. Мој отац, 1898, плакета, гипс, 47,5 х 36 
cm, сигн: д. д. Ћ. Ј. Париз 1898, власник: Галсрија 
Матицс српске.

Под називом Мушкарац, гипсани модел са 
ликом вајаревог оца Николе Јовановића, учите- 
ља, аутор je 1946. поклонио салашњсм власни- 
ку. 3

Један примерак са очевим ликом налазио ce 
до пре неколико година на надгробној плочи Јо- 
вановићевих родитеља на пожаревачком гробљу,

Мој Оишц, гипс

My Father (plaster)

где су лик мајке и профил оца представљсни на 
заједничком рел>ефу y бакру.54

12. Г. и Г-ћа Паоловић, 1900, медаљон, гипс, 
R = 28 cm, сигн: д. д. Ћ. Јовановић, Париз 1900, 
власник: Лепосава Павловић.
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Прсдстављснс y лссном профилу, личности 
y медаљону су Коста, први окружни начслник y 
Нишу ослобођеном од Турака, и супруга Лнка, 
родитељи Стевана Павловића, дипломатс. При- 
мерак изливен y бронзу налази сс y Саутхемптону 
y својини Стевана К. Павловића, историчара.

13. Вук Караџић, прс 1901, мсдагмж, мсрмср, 
димензије, сигнатура и судбина рел>сфа непознати.

Први пут je излаган y башти хотела Српска 
круиа 1901. y Бсограду, када анонимни извести- 
лац с недоумицом наслућује материјал y којсм je 
изведен, a опажа противурсчност између врлина 
детал>а и неприкладне целинс медаљона.'55 После 
1904, рељеф je предетављен на Балканској 
изложби 1907. y Лонлону56; један локумент из
1933. године прецизира врету мермера, када на- 
води његово карарско порекло и тврди да je мс- 
даљон продат Државном савету.57 С разлогом би 
требало веровати да су старији рељефи с портре- 
тима Вука Караиића (плакета из 1893. y Музеју гра- 
да Београда и медаљон из 1894, својина Галерије 
Матице српске), служили Ђорђу Јовановићу као 
узори за просветитељев лик клесан y мермеру.

14. Лаза Костић, 1904, медаљон, бронза, R 
= 42 cm, сигн: л. Л. Костић, д. Ђ. Јовановић, 
Београд 1904, власник: Музеј позоришне уметно- 
сти y Београду.

За свој рел»ефни лик, песник je позирао Ђорђу 
Јовановићу y априлу 1904. године, када je, као иза- 
сланик Матице српске присуствовао свечаности

JIa tti Kocuiiih, opoina

Laza Knstié (bronza)

откривања споменика лр Јована Суботића на Ка- 
лемегдану.58

15. Зора Ослобоћеим, 1904, медаљон, бронза, 
R = 29 cm, сигн: д. д: Ћ. Јовановић, y дну по 
срсдини: ЗОРА ОСЛОБОЂ ЕЊ Л 1904, власник: 
Историјски музеј Србије.

Зора OcAoôobeiMj, Оронза 

Dawn of Liberation (bronze)

Садржајна сцена y медаљону, са Вожлом, 
устаничким mhoiutbom, симболима слободе и 
српске традиције, y целини je коришћсна као ли- 
ковно решење једне од две јубиларне марке еми- 
товане y част Стогодишњице устанка59, a поје- 
лини летаљи, служили су аутору за нацрт реверса 
спомсничке медаље.60

16. Кара-Ђорће и Краљ Петар, 1904, плакета, 
бронза, 47,5 х 39 cm, сигн: rope: СПОМЕНИЦА , 
IIA СТОГОДИШ1БИЦУ УСТЛНКА, л. л. 1804, 
д. л. 1904, д. y дну: Ћ. Јовановић.

Гипсани модсл чува ce y Еалерији Матице 
српске. Умножена y више примерака; јсдан, одли- 
вен y бронзу, y Спомсничком комплсксу „Задужби- 
на Краља Петра I Карађорђсвића" y Тополи.61 
Истоветни ликови y np<x|inriy чине аверс споме- 
ничке медат»е и централни су мотив лруге поштан- 
ске марке пуштснс y оптицај поводом јубилеја/'" 
Плакета je ихзагана и 1907. године y Лондону.63

Вајарскс радове Ћорђа Јовановића изнесене 
на Првој југословснској уметничкој изложби, 
чијом ce судбином, од дела до дела, с промсн-
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љивом откривалачком исцрпношћу бави овај 
оглед, могуће je, с вишс разлога, посматрати и 
њихову целину тумачити као појсдиначно изла- 
ган>е и примср самосталне изложбе y оквиру ве- 
лике ликовне манифсстацијс. Размотрени по хро- 
нолошком низу од Гуслара (1889) до рељефа Ки- 
ра-Ђорђе и Kpa/h Петар (1904), радови са

Кара-Ђорће и Кјшљ IIcutup, гипс

Kara-Dorde and King Peter (plaster)

изложбс обухватају и покривају петнаестого- 
дишњу уметничксу делатност, чине садржајан ре- 
зиме вајаревог стваралачког сазревања. Њихова 
бројност сведочи угледу и значају Ђорђа Јовано- 
вића; уз Бету Вукановић, Роберта Франгеша Ми- 
хановића и Матију Јаму, српски вајар je

I I A П |

1 У Саборној пркпи 8(21) септембра 1904. године. 
Инсигније за церемонијал начињспи no нацртима Ми- 
хаила Валтровића. B.: С. Богдановић, Михаило Вол- 
троаић и Дртутин Милутинооић као истраживачи

изложби заступљен с највише експоната. Н>ихова 
уметничка својства, и Јовановићеве скулптуре 
уопште, испољила су ширину стваралачке радоз- 
налости и вичност многим поступцима, вештину 
савлађивања разноврсних материјала и врлине 
обликовања свих вајарских врста. У тематском 
погледу, радови образују две целине. Првој при- 
падају дела која својим називима (и мотивима) 
заокружују област вајаревој интимног ствара- 
лачког расположења; од рељефа Мој отац, Г-ћи 
Папакостопулос, Милош Цоетић, Г. и Г-ћи Пи- 
вловић до фигуре Мирис пролећа, биста Младост 
и Гордост, преко личности с којима je био бли- 
зак и путем ружичастих осећања живота,као да 
ce y пренесеном значен.у и чврстом ткиву скул- 
птуре, одвија и ниже присна, скоро поверљива 
исповест од краја умстникове младости до прага 
животне зрелости. Лругу целину чине скулптуре 
упадљиво идеолошке природе, физичким изгле- 
дом и симболиком значења усаглашсне с нацио- 
налним и политичким, далекоссжним културним 
програмом српске лржаве; стога, ликовс с рељс- 
ф а Кара-Ђорће и Крал» Патир, фигуре Гуслар и 
Црислорац lia стражи, као устаничка знамења и 
историјске одреднице, складно прожимају портрсти 
реформатора Пука Караџића, песника Брапка Ра- 
дичсоића и Лазе Костића, да заједно, ношени исто- 
ветним смислом и вајаревим надахнућем, y рељсфу 
Зори Ослобоћепм и фигури Велика Србија еаопште 
језгровиту столетну прошлост оелободилачког 
устанка и наговесте крилате луховне намсрс свог 
времена и српског нар<1ла.м Схпаћени као les hom
mages отаибини, што je всћ Богдан Поповић заре- 
као ондашњем српском уметничком стваралаштву, 
патриотски озарсни радови Ђорђа Јовановића јесу 
искрен одзив општим тсжњама, колико и н>има 
прикладан појединачни пример.

Читавим својим свсстраним делом, y сенни 
разуђене вајарске праксе смен>ивали су ce осни- 
вачки подухвати и предан васпитнопедагошки 
рад, Ћорђе Јовановић ce спонтано придружио и 
савршено je раван Јовану Скерлићу, Браниславу 
Петронијевићу, Михаилу Валтровићу, Богдану 
Поповићу, Јовану Цвијићу, Михаилу Петрк)вићу, 
Слоб<1дану Јовановићу, Јовану Дучићу, Надежди 
Петровић, оној обдареној гснерацији која je своју 
научну мисао и уметничко стваралаштво угради- 
ла y „златни период" духовности Краљевине 
Србије Петра I Кара1к1рћевића.

М Е Н Е

српскш; старшш, Галсрија САИУ 34, Београд 1978,
80.

_ М. Цар, После биоЈрадске слаае, Босанска вила 
23-24, Сарајево 1904, 419-421; Ратко с Косова, Euoipaà-
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Dragutin Tosié

TH E PARTICIPATION OF DORDE JOVANOVIC IN TIIE FIRST YUGOSIAV AR'l' EXHIBITION

'ITic Hundredth Anniversary of the First Serbian 
Uprising and crowning of Peter I Karadordevié were 
celebrated in Belgrade in 1904 with due attention and 
with a series of appropriate occasions. One manifesta
tion imbued the Serbian celebration with Yugoslav spi
rit. In the series of festivities was also incorporated an 
art presentation known as The First Yugoslav Art Exhi
bition.

It was organized in the Lycée (the forerunner of 
the University) with several hundreds of works of art 
and for the first time the exhibition gathered togerhcr 
the most distinguished Serbian, Croat, Slovenian and 
Bulgarian artists. Since the multi-national structure 
could cause suspicions, the organizers, in this gathering 
the only ones with state authonomy, were forced to put 
exhibits in separate rooms according to the national al
legiance of their authors, while Belgrade students were 
entrusted with various duties in this exhibitions.

Guided by the experience of their elders and advi
ce of their professors the students courageously accep
ted the risk, liabilities and tasks linked with the organi
zation of the exhibition. The financial means were sup
plied by the Serbian state and neccssary professional 
aid was given by the Belgrade artists. Judging the events 
from today’s distance, the sculptor Dorde Jovanovié 
was one of those who did most.

The merits of Dorde JovanoviC in the celebration 
of the 100th Anniversary of the Uprising and within the 
Yugoslav exhibition are by all means equal to his expe
rience and reputation. 'Hicy are many sided both in 
their extent and fulfillment of the duties and they ap

peared in two very tightly linked forms. To the first be
long his works of historic importance and for the gene
ral needs of culture. In the middle of the year his work 
Monument to Kosovo Heroes in KruSevac was unveiled; 
in Belgrade with a group of artistis he founded the So
ciety o f Serbian Artists »Ladn«\ he was chosen to the jury 
to sclcct the works of Serbian artists for the Yugoslav 
exhibition; he was a member of the honorary organizing 
committee and respectcd collaborator in the editorial 
staff of ihcAImanah, the litcrary-commcmorative volu
me whose contents were literary contributions and re
productions of works of art of Yugoslav writers, pain
ters and scuptors.

The other form of Jovanovié’s contribution to the 
festivity and exhibition were his, for this occasion crea
ted, artistic works and sculptures displayed at the Yu
goslav artistic salon. In honor of the 100th Anniversary 
of the Uprising he made a medal which had to be given 
to high school pupils by Prince Dorde Karadordevié.
I Ie also made plaster models for two post stamps dedi
cated to the jubilee and in the competition for comme
morative medal he got the third prize for his drawing.

As a participant in the exhibiton in the quality of 
exhibitor he displayed sixteen sculptural works. Since 
the catalog of the exhibition showed only their names 
without basic museological data on the form, material, 
si/c and possible reference numbers, it was necessary 
for the ommissions in the catalog to be supplemented 
and the catalog reconstructed. Consulting various sour
ces, written material and material facts, we have stated 
that Dorde Jovanovié displayed four statues (Guslar /
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Player of the gusle -  a Balkan musical instrument / Mon
tenegrin on Guard, Great Serbia, Sweet Scent o f Spring), 
four busts (//. M. King Peter, Branko RadiÔevié, Pride, 
Youth) and eight reliefs ( Vuk Karadiic, Dawn o f Libe
ration, Laza Kostic, Kara-Dorde and King Peter, My Fa
ther, MiloS Cvetic, Mr and Mrs Pavlovié, Mrs Papakosto- 
pulos). Their artistic qualities and those of Jovanovié’s 
sculptures in general reveal the scope of a creative and 
inquisitive spirit and skill in various processes, skill in 
mastering various materials (plaster, bronze, marble), 
as well as capability of making all the sculptural forms. 
If we view chronologically the displayed works, we sec 
that they encompass fifteeen years of artist’s creative 
maturing. As to the theme, by their physical appearancc 
and symbolic meaning, the majority of works was dedi
cated to festivities and was tuned up with national and

political, far-reaching cultural program of the Kingdom 
of Serbia. Understood as les hommages to the father
land, patriotically imbued works of Dorde Jovanovié 
were a creative response to general strivings at the be
ginning of the 20th century and an individual example 
adequate to them.

By his complete manysidcd work -  in the shadow 
of his developed sculptural practice interchanged other 
works and educative tasks -  Dorde Jovanovié joined 
and was fully equal to Jovan Skerlié, Branislav Petroni- 
jcvié, Mihailo Valtrovié, Bogdan Popovié, Jovan Cvijié, 
Mihailo Pctrovié, Slobodan Jovanovié, Jovan Duôié, 
Nadcida PetroviC, to that all-embracing talented gene
ration who incorporated all its scientific ideas and arti
stic creativity built in the »golden age« of the spirituality 
of the Kingdom of Serbia of Peter I Karadordevid.
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