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БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ПЕДАГОГ ЈЕФТО ПЕРИIi 

Увод 

УЈ\<l етници, који се, поред свог ствара
лаштва, баве и прсдагошким раДШ,'I, после 
смрти за собом, без сумње, оставл~ају знат
НО дубtoи траг. На њих нас не подсећају 
само њихова уметничка дела, већ ИХ памте 
читаве генерације, које су прошле кроз 
љихову псдагошку делатност. Стручност, 
пожртвованост, залагање, lьубав и појСАИ
начии савети остају утиснути у сећање њи
ХDВИХ "ћака" и УТИ4У на распон њиховог 
интересовања, на формирање идеја о умет
НОСТИ , на тражење нових сазнаl-ьа и нспу

њавање оних обавеза, на које их упуnује 
таленат, стеЧСНQ знање, опрсдсл>сње и рад. 

Нема сумње да ј е један ОД таквих УI\'IСТНИ
}( 3 био београдски сликар и педагог Јефто 
Перић, који је с великим заносом. л.убав
II:JY и педаГОШКIIМ даром прихватао студен· 

те, са топлом, очинском бригом пратио љи
хов развој и после одлаСI<а са акадеЈ\lије 
остајао њихов заштитник , приј ател, и сз
nетодавац. 

Од Периhеве смрти, 1967. године, про
текло је пуних осам година.] Упркос томе, 
што је након две године, 1969, прирећеНа у 
Београду посмртна ретроспективна излож
ба његових дела; за ту прилику било је при
lI:упл,ено и изложено 145 слика ,2 материјал 
се разнео на више страна .З То је, пре свега, 
изискивало, поред проверавања и допуне 

библиографске граће,4 реконструкцију ње
говог обимног сликарског опуса, који ј е 
разасут од Загреба и Баварске до Францу
ске, а нарочито ло Паризу и до Бенелукса, 
затим преко Копенхагена, ОДНОСНО Данске 
и llIведске до Београда, Новог Сада, Сара
јеиа, Мостара и све до обала нашег Mopa.S 

Податке О Перићевој уметничкој актив
нuсти и друштвеној ангажованости стави
ла је на располагање удовица уметника -
Цецилија Перић.6 Поред слика, цртежа, 
критика и других докумената , нарочито су 

значај на и врло драгоцена њсна сећања на 
време дванаестогодишњег боравка уметни
ка у Паризу.' на предратне и нарочито те
шке ратне године у Београду, на послерат
ни период, на заједничка путовања у њену 
РОДНУ Данску, као и на заједничке сусрете 
с Перићевим херцеговаЧКИЈ\1 завичаје.м. За
једно су упознавалн Дубровник, Херцег
-Нови, Корчулу, Ровињ, Улцињ И Охрид, 
одлазиt\Н на Блед, за Ивањицу, Матаруге, 
Озрен, Сокобању и ЗВОРНИК И на краће бо
равке v Париз8 и МинхенУ 

Пошто је Перићева личност уско веза
на за породицу БеЈЪански, а нарочито за 
колекционара Павла Беlbанског, доста по
датака, па и део личне архиве налази се у 

документационом фонду Спомен-збирке 
Павла Беlbанског у Новом Саду.ЈО Поред 
тога, подаци о ње.му налазе се у архива~'Ia 

Академије ликовних уметности у Загребу, 
Академије примењених уметности у Бео
граду , у УЛ УС-у и Савезу ликовних умет
ника Југославије у Београду. Есејистички 
је Перићеву личиост обрадио Миодраг Б. 
Протић у "Савременицима II" и "Српском 
сликарству ХХ века", 1 књизиJl , а често је 
с·помињан у другим уметничким публика
цијама,12 кој е говоре о њему или о време
ну, коме је Перић као уметник припадао. 

Vчење и epe.Ate умеПiUЧКОZ фОРЈ11uрања у 
Заzребу и Минхену 

Од крпше Херцеговине до Загреба, у 
време пре балканских ратова био је ДУГ и 
напоран пут, нарочито за четрнаестогодиш

њег дечака, који је полазио у свет непри
премл.ен и неук, не марећи за искушеља, 
која ће га снаћи и н:уда llе бити усмерен 
његов животни пут. 

Ј ефто Перић се РОДИО у Гацку 26. де
цембра 1895. године. Као шестогодишњи 
дечак остао је без оцаlЗ и после завршене 
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основне школеt4 напустио је кућу, пошто 
његова мај ка Сока ниј е .могла да исхрани 
сва три сина . Најмлаћи Јефто почео је 
1909. да учи фотографСЮi занат у Загребу" 
и те четири године, како је имао дар за 
цртање, користио је своје слободно време 
још цртајући, а помало је већ и сликао.И 

Кад ј е Јефто Перић 1913. године постао 
фотографски помоћник, за неко време по
шао је у Гацко. Мајка, па мо:ж.да и ОН сам, 
чврсто су веровали да ће остати код куће 
и бавити се фотографијом,П али млади Пе· 
рић се брзо поново вратио у Загреб. Све 
више га је преокупирала ж:еЛ:lа да промени 
заНИЈ\·13ње , ОДНОСНО да настави са учењем. 

Охрабрен положеним приј емним испитом 
за уметничку школу, већ се те исте, 1913. 
године уписао на Вишу школ у за умјетност 
и умјетни обрт у Загребу." 

1 ефто П ерuћ, 1909. у Заzребу кад је 110'leo да 
У'/l.I фотоzрафСКll занm' код М. Мерчеnа; 

I efto Peric еn 1909, а Zagreb, lопqu'il а сот. 
теl1се а apprendre lе metier {le photographe 

c!1ez М. Меусер 

7.94 

Рад школе био је поремећен избнјањеА'f 
првог светског рата 1914. године, али се Је
фто Перић није померао из Загреба све ДОК 
га у лето 1914. нису ухапсили као антидржа· 
ВНОГ елемент,,", пошто га је неко потказао 

КОД власти да се одушевл,ава за Русе. По

сле извесног времена проведеног у затво

ру, био ј е у лето 1915. по казни упућен на 
италијански фронт. 1 9 Поред својих обаве· 
за, он је цртао, направио понеки портрет ,?О 
али услови су били BeQi\'la .тешки, пошто ј е 

lефто Перић, 1914. у 3аzребу као ученик Вllще 
UllCоле за УАtјеПlOС·l· и умјетни обрт; 

lefto Peric, 1914 а Zagreb. сотте eleve de 
l'Ecole superieure des Arts et des metiers 

фронт2 1 био све више лотискиван у аллско 
подручје. где ј е н клима била крајње су
рова. 

Кад се рат завршио, Јефто Перић се 
новембра 1918. године опет вратио у За
греб.ZZ ЧИМ су се прилике донекле норма
лизовале, наставио ј е са школовањем на 
тада лреименованој Крал>евској nишај 



школи за умјетност и умј етни обрт.n Од
мах после завршетка рата Перић је почео 
да раЗМИШЈЬа о студијама у иностраству. 
То је било тада тешко ИЗВОДibИВО, али се у 
јесен 1919. решио да поће до Беча ,24 где је 

lефто Перuћ, 1916. као војник у l ceeTCKOAl 
ра'СУ 

letJo Peric еn 1916, сотте solclat dans lа 
Premiere guerre тоnсиаЈе 

провео неколико недеЈЬа, студирајући дела 

старих мајстора. Нарочито га је интересо

нала збирка Албертина са старим цртежи

,.·Ла и графичким листовима. 

За време распуста Перић ј е редовно од
лазио својој кући У Гацко, које ј е тада 
било познато по знатном броју средњошко
лаца и студеиата.2S Тамо је био члан "Про· 
свјете "- српског културног друштва, које 
је, измећу осталог материјално помагало 
ћаке и студеите, па су оии за узврат, у 
корист тог друштва , учествовали у разним 

приредбама.26 

БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ЛЕДА гоr ЈЕФТО llЕРИЋ 

~Тметникова мајка Соu:а Пери1i, ро15. КРЈ!Сић, 
1925. 

La mere Је l'artiste, Soka Peric, /lfie K" zic, 
еn 1925 

Поред учествовања у друштвеном и за
бавном ЖИВОТУ, Јефто Перић је феријалне 
дане користио такоће за сликање и стица

ње зараде. Како се сећа Јьегов мештаШ-II-I, 
вршњак и друг са студија Риста Грћић, 

Перић је 1920. године сликао завесу за по
зоришну бину, која је била у згради срп
ске школе у ГацкоJl.1. Некако у то време је 
такоће настао иконостас за православну 
цркву у Михо.л:.ачама код Гацка-,27 где се 
нарочито истичу престане иконе . Опет је 
фОТОIрафисао војнике и други народ, про
дао по коју своју слику и на тај начин ску
пио нешто новца, обезбедио мајку, а добио 
је и помоћ од КУЛТУРНОГ друштва "Про· 
свјета" па је могао наставити са школоnа· 
љем. 

Исте, 1921. године, кад је Перић завр
шио у Загребу уметничку lI1КОЛУ и ТО С вр' 
ЛО добрим успеХОМ ,28 основана је Академи, 
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ја за умјетност и умјетни обрт .29 Аозволом 
I1рофесорског збора Јефто Перн!:i је још 
исте године наставио са школовањем на 

Акаде:\шји У Загребу у трајању ОД два се
местра.3(, 

Последља година студија у Загребу, би
ла је веома важна прекретница у животу 
Ј ефте Перића. Сада веn зрео човек, схва
тио је да треба још МIЮI'О да научи, како 
би сазрео као сликар. То је било у првИ1"Л 
послератним г{)динама и У време, кад је 
тек основана прва .\иковна академија у 
зсмл>и, могуће ј едино, ако се иде у ино
странство. До тада је стекао, за ондашње 
прилике, солидно знање, умео ј е да црта, 
али као слнкзр био је у сr..·шслv традицио
нализма оријентисан на предео, радио је 
такоће мртву природу и портрет.Зl Али, фи
гура i\·ty јuш није била ДОВОљНО чврста, КО
лорит под утиском школе и фото графије 
таман И неодрећен, композициј а сувише 
зкаАеh-1Ска И сам се осећао несигуран у тех
lю :\огији ('л ике . 

Не само из радозналости, већ и из по
требе морао је да иде дал>е, на изворе у
метности, у прво време баре.М у Минхен, 
ако не и до Париза. Како се већ до тада 
борио с материјалним тешкоћама, навик
нут на неИЈ\'lаштину, ОДА учио се решио да 

настави са школовањем под било каквим 
условима . Утешно је било једино то, што 
ће се у теШЮIМ ИlIтервалима вероватно мо

ћн издржавати од свог заната. 

у то време је Перић почео с првим из
лагањимз. Учествовао је, наиме, заједно са 
Иваном 'fабаковићем, Винком ГРд::l.НОЛI, 
Отоном Постружником И другима Нё нз
ложби V У лриховом салону У Загребу 1922. 
гоДине.:<2 

Bel1 почетком 1922. Псриll је био чврсто 
решен да оде у Минхеll. На стипендију НИ
ј е 1\югао рачунати, али је знао немачки н 
lIашао једног мецену - пријател>а Алек
сандра Миситу, банкарског прокуристу у 
Загребу, који је био спреЈ\IaН да га , без 
обавеза, два семестра новчано IIздржа ва.33 

Перић је завршио још летњи семестар 
на загребачкој Академији 11 у септембру 
1922. године кренуо у Минхен заједно са 
Иваном Табаковићем, који је такоће сту
дирао сликарство у Загребу с Перићевом 
генерацијом. у Баварску престоницу сти
гли су према упутствима ранијих минхен
ских студената, тада већ њихових профеСQ
ра, спремни да пола:жу пријемни испит, 
који се на Државној академији обавл>ао 
сваког семестра понаособ и били примље
ни у класу професора Бекер-Гиндала.34 Тре
ћи, нешто МАаћи Југословен, који се тада 
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нашао у истш.·t својству И упознао се с Пе
рићем и Табаковићем у самој Акадеl\'1Ији , 
био је Недељко Гвозденошtћ, али се он ра
није, необавештен о условима школовања, 
одлучио за упис у приватну сликарску 

школу професора Хофмана, који сзе могао 
обавити без икаквих формалности.35 

Данн у Минхеиу Перићу су пролазнли 
уз строго и конзервативно каналисан ПРОи 

грам Академије, велику инфлацију, која је 
сваким даном смањивала и иначе скромну, 

нередовно пристизалу ноnчану помоћ ИЗ 
Загреба и уз КОШlрање старих мајстора у 
Пинакотеци. С великим интерссовањем је 
такоће пратио предавања из анатомије на 
Медиuинском факултету и похаћао КОI"I
церте.З6 

Контакт са Гвозденовићем довео је Пе· 
рића и Табаковића, за време божићиих н 
УСКРlllЊИХ ферија, кад Аржавна акадеМII
ја није радила , у Хофманову сликарску 
ШI<ОЛУ, где их ј е добронамерни, I·шаче врло 
образовани власник школе радо примао, 
пошто је схватно љихове озбљъне напоре, 
да желе што више да науче. Како Перић н 
ТабаКОБић нису били задовоЛ:>ни са СТУДИ
јама на Академији, Хофман је редовно вр
ШИО коректуру љихових цртежа , давао им: 

потребна упутства и корисне савете без на
К!щде.37 

Упоредо су се Перић и Табакопић спре-
1ЈаЛП за поновно излагање у У лриховом са
лону у Загребу 1923. године с Камилом Ру· 
ЖИ\.ЈКОМ и Даниелом Пећником. Перић је 
тада изложио седам својих пејзажа.38 

Ме.l5утим, ако резимирамо дотадашњи 
Перићев сликаРСI<И пут, не можемо сасвим 
поуздано рећи, каквог је трага на њега 0-
с.тавио боравак у Минхену. Свакако је овај 
корак снажно допринео његовом. сазрева· 

њу и УТИЦсЮ на формирање његоnе умет
НИЧI(е личности. Изгледа да Перић тада 
није много сликао, већ да се пише посве
тио цртању . Радови из тог периода су 1\Ш
лобројни па је и врло тешко одрећеније 
реконструисати обим и начин њеГОВО I" 

рала. 

Суде!:iи по слици ,,предео из Гацка", 
која lIaBOAHO потиче из 1922. I'одинеЗ9 и ло 
неколицини цртежа, може се закључити да 

Перићева схватања о ликовности нису још 
сасвим сазрела. Тада је сликао доста там
ним, суморним колоритом, каквог је вићао 
код својих професора на Академији у За
гребу, а још очитије доживљавао у сусре
тима са експресионистима у Минхену. На 
Пrрићево колебање у начину сликања у
казује такоће његово проучавање начина 
сликања старих мајстора, прво у Бечу и 



касније, за време студија, у .минхену, где 
је копирањем покушавао да проникне до 
тајни љиховог уметничког успеха. Али, не 
само то, одушевл,авао се такоће над тра· 
ж:ењнма појединаца . Тако га је нарочито 
Ј!мпресионирала смелост Кандинског , који 
је успевао да постиже лирску атмосферу 
слике наглашавањем односа само помоћу 
боје и хармонијом боја/О не би ли својим 
апстрактним СИ1\1601\И1\1а дочарао свежину 
и чистоту сликарске идеје. 

п ариска фаза 

lIIколску 1923/24. ГОДИНУ Перић је жс
,\ео да проведе у Паризу. Успео је да доби· 
је стипендију француске владе за један 
семестар и провео три на :E'.cole Nationale 
Superjeure des Beaux-Arts.41 Његов глапни 
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професор Lucien Simon (1861-1945) маље 
га је одушевио са својим традиционалн
стичким сликарством, него немиран тем

пера.менат постимпресионисте Пола Сиња
ка (1865- 1935), у чијој је класи радио." 
Његова тражења у погледу тачкастих на· 
слага боја и ви6ративност Сињаковог хро
ыатског спектра заинтересовала су младог 

Перића, што је у логичној линији његопот 
развоја i\юрало оставити извесних трагова, 
који не ремете аутентичност његових 
слика. 

За разлику од цртања, чемv је Периh 
посветио своје ГАаЈЈНО интересовање у МИН
хеву, у Паризу је више сликао, одлазио у 
Лувр, тде је копирао старе мајсторе и с 
великим поштовање;\1 студирао њихов на

чин сликања.43 ОД модернијих сликара по
лео је импресионисте, Реноара, з601' ВОЛУ
мена и топле поетичности, којим истич:е 

Генерација студеНа1'а на Академији за улtјеп-lOСТ u у.мјетнн обрт у 3аzребу, 1921122 ШlCолске 
zодuне. Аоњu ред са леве према десној: Иван Табаковuћ, 3денка СеРПlћ и Славко Брuл; zoр
'ы/' ред са леве npeAta десној стоје: Иво Ауер, АЈuлан Кос, Cuzo Су.мерекер, lефто ПеР~lћ) Антун 

АУZУСl"uнчuћ, Ернес'[' То"нашевић, Винко Грдан и Аанuел lIечнuк. 

La generation d'eludiants а l'Acadeтie des arts е{ des тetiers а Zagreb, "аnnее scolaire 1921/22. 
Dal1s [е rang јnјегјеиу, de gauche а droite.' lvan Tabakovi6, Zdenka Serlic, Slavko Bril; dans le 
гаng suрегiеиг, de gauche а dгоitе: Ivo Аиег, Milan Kos, Sigo Sumereka, Jefto Peri6, Anlun Augu-

stinCi6 Emesl ТоmаSеllј6, Vinko Gгdаn i Daniel Pecllik . 
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Гlластичну лепоту слике, а нарочито Ван 
Гога због оригиналног начина САИI<ш·ьа п 
темпераментног колорит~, као и слике Мо
риса Утрила по интензивном дожи вл)ава
њу градског пејзажа . 

Јефто Перић је већ 1923. године био у. 
члањен у ДРУШТВО независних уметника 
у Паризу и од исте године је редовно из· 
лагао с Независнима и у Ј есењем салону,44 
али ОД продај е слика ниј е могао да живи . 
Кад му је истеКАа стипендија, остао ј е у 
IlRРИЗУ, алн се поред сликања, бавио и ре
тушем, који ј е радио за неке париске фо
тографе. Једино је 1925. било погодно ТО , 
што је с неким својим колегама успео AR 
ради на урећењу Југословенског павиЛ>она 
на Светској изло)кби , која ј е те године би 
л а прирећена у Паризу .4S 

Пошто је у уметничкој метрополи Пе
рнћ. затекао свог доброг пријатеља Милн
воја Узелца, с којим је заједно учио Умјет· 
ничку ШКОЛУ у Загребу, могао је код љега 
ла слика ; 46 ДРУЖИО се такоће са сликаром 
ВеЛ-ЈКОМ Станојевићем и вајаром Перишом 
Милићем, I<оји су били У Паризу већ од 
1920. године, сем тога с вајаром Антуном 
Лугустинчићем и сликарима Леон ом ЈУllе-

ком, Миланом Коњовићем и ОТOI·ЮI\·1 Пост · 
ружником, кој и су 1924. годнне дошли на 
студиј ски боравак у Париз.47 Аугустинчи
ћа, Јунека и Vзелца је Перић познавао 
још са студија у За гребу. 

У лето 1925. Перић је доста деприми
ран пошао купи у Гацка, чврсто решен да 
ће се вратити у Париз само , уколико по
ново добије стипендију. Како Ј\ I У је молба 
одбијена, упупю се за Загреб, где такоће 
ниј е било и.згл еда за посао, па се , консул~ 
тујући пријате1Ьа Миситу, на његову суге
стију и заједно с њим: преко Италиј е н 
јужне Француске упутио за Париз" 

Перић је Миситиним гестом био јан:о 
охрабрен. Са собом је донео неколико сли· 
ка и хрпу цртежа, такоће ј едан пејзаж "По
глед на Га.цко", који је касније V Па.ризу 
репродуковао за ДОЛИСНИЦУ и портрет ,)Ке
не у наслоњачи", који је нешто каСI·шје 
продао једно.М маћарском: тргооцу lIа изло
жби "Независних" у Паризу.49 Обе слике 
ю:tрактеришу његов рад из средине триде

сетих година, кад ј е још увек користио 
јаке светлотамне односе, који, иначе, мно · 
го експресивније долазе до 11Эражаја у фи
l'ури .За разлику ОД тога, Перић је у свет-

у атељеу вајара Милана Недељковића 1934. у Паризу. У средини позади седи 1. Перић. 

Dans l'alelier de sculpteur, Мјјаn Nedeljkovi6 еn 1934, а Paris. 
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Груна беоzрадскuх уметника у двОРUUlТУ Vметнuчке зzраде у Беоzраду у lевре.мовој улици 
бр. 19, 1937. zодuне. Са леве према десној: Фрањо Радочај, lефто Перuh, То.!иић, Граовац, Пи
nерски, Цецuлuја Перuћ, cynpyza Пunерскоz, Аана Хутер, На"гаuш Бајлони'Сl'еnШlчић, Антон 

Хутер u Сгеван Боднаров 

Le groupe c!'arlisles de Belgrade, dans 1а cour de 1а Maison des arts а Belgracle, аи 19 de Ја rue 
levremova, elt 1937. De gauche д. droile: Franjo Radocaj, letto Peric, Тотјс, Graovac, Piperski, 
Cecilija Рајс, {еmmе Је Рiрегski, Dana Huter, Nalasa Bajloni-StераnCiс, Antol1 Hut ey et St e-

van Bodnarov 

Аијем, колористички слободнијем, пано
рамски сликаном пејза:жу показао снажну 
сликарску културу, нарочито у лаком, сен

зибилном распореду маса, једносташюј 
структури вол УЈиена и по лазурној хармо
нији тонских односа, БЛИЖ.е сезановском 
схватању слике. 

Исте, 1925. године већ је био у вези са 
својом буду110.м супругом Данкињом Цеци
лијом Ниелсен, која је пре Перића дошла 
у Париз из Копенхагена . Пошто су почет
ком 1926. реШИАИ да ће живети заједно,5IJ 
сналаЖiDива и врло образована Цецилија, 
постала је за цео живот Перићева верна са
ПУТIIица и његов искрени пријате.л::.. Годи·· 
нама је бил.а његов модел и нал.азил.а се уз 
lьега у свакој ситуацији, посебно .послед
:љих година његовог живота. 

kубав и срећеннје прил.ике допринели 
су да се Перићу почело враћати његово ра-

није располо)н:ење. Поново је почео озбил ... -
но да ради, УКiDУЧИО се у уметнички жи

вот и ДРУЖИО се са уметницима из свој е 
зе!lIл>е, који cV те и наредних година "ма
совно" ПРИСПlзали у Париэ.51 

Ту су се већ 1925. године нашли Винко 
Грдан и Омер Мујаџић, добри ПерићеШI 
пријате.mи још са студија у Загребу, Иван 
Табаковић, с којим је био заједно на Ака· 
демији у Загребу и Минхену, Стојан Ара. 
лица, ког је Перић такоће познавао из За· 
греба. Из jYl"O-ИСТОЧI·шјег дела Југославије 
стигли су: Коста Хакман, Пјер Крижанић, 
Мирко Кујачић, Зора Петровић, Роман Пе· 
тровић и Сава Шумановић. Годину дана 
касније (1926) ДОШЛИ су још: Петар Добро
вић, Крста ·Хегедушић, Соња Ковачић, Пе · 
тар Лубарда, МИЛО МИЛУНОБић, Јурај План
чи11, МОМ4И;\О СтеваНОI3ић и Миленко Шер
бан. Наредне године (1927) Антон Хутер , 
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ПОlлед на Гацко, 1925. вл. неnозню:. 
La vue de Gacko, 1925 

Лазар ЛичеIЮВСКИ, Никола Мартиновски , 
Вено Пилон и Марино Тартал,а. Након го
дину дана (1928) Буро ТИh>ак и Камило 
Томпа, ДОК су ОД сликара најдужи стаж у 
Паризу имали Марко Челебоновић и МИЛИ
вој Узелац, а од вајара Ристо Стијовић, 
тада у Француској већ познати уметници. 
На окупу је, дакле, била цел~ тадашња по
летна млада генерација уметника предрат
не Југославије .S2 

Стари Париз, 1928. вл. UHl. Божuца Мuлuћевuh, 
БеОlрад. 

Vieux PQI-is, 1928 

Оваква атмосфера ПОЈ'ОДНО је утицала 
на рад и Јефто Перић је био пресрећан, 
пошто му се у Загребу ПРУЖИАа прилика да 
самостално НЗЛQЖИ неколико копија стз

рих мајстора, I(ој е је врло интензивно КО
ПlIрао задњих неколико година већ у Мин
хену, а нарочито у Паризу . За ту прилику 
одабрао је осам I(опија најпознатијих име 
на светске уметности : Фра гонара, Пусе на, 
Рем:бранта, Тицијана, Ватоа и Веласкеза. 
Изложба ј е била, у присуству уметник~, 
отворена ]4. новембра 1927. у загребачком: 
сnлои\-, Е. Улриха. Изазвала је ".I\ШЛУ сен
зацију у културним круговима Загреба", 
како је забележио један од пише хрони
чара, који су овој изложби дали у дневној 
штампи значајан публицитет и пово'\~но о
ценили аутентиl.НЮСТ l1ери llеШiХ !1С!стој а
ња. ТакоЬе су се ТРУДИЛИ да се б~рем: не
што откупи, истичући лоше материјално 
стање ~lметника И , на крају , са жа1Ъењем 
КQнстовали да до откупа није Аошло.53 

Перића материјални неуспех у Загребу 
није заплашио. После излагања у Загребу 
отишао ј е на краће време у Гацко , нешто 
мало сликао и вратио се у l1ариз;54 

Мећу ТИМ сликама истиче се rrpeAeo 
Гацка. Ао тада је свој крај обично сликао 
панорамски, УК1Ъучујући у композицију 
пространо Гатачко поме, док је овога пута 
сликао само насеме, прилазећи му на исти 
начин, као појединим улицама старог Па
риза, кад је сликао градски пеј заж. За раз
лику од париске атмосфере , уметник у 
херцеговачки пејзаж уноси више светло
сти, нешто пастознији третман и атмосфе
ру Херцеговине. 

Иначе ј е упорно радио у Лувру, интере
сујући се још увек за технику СЛ liкања и 
за односе светлости у сликарству. Почео 

се бавити и рестаурацијом и конзерваци
јом слика,55 али је, упоредо с тим , још увек 
.\f.HOro времена улагао у цртање. Одлазио је 
такоое на курсеве вечерњег акта на Acade
шiе de 1а Grande Shаuшiеrе у Паризу,'" а 
да би несметано MQraO пратити разна пре
давања о уметности, био ј е 1931. и 1932. го· 
дине редован студеит историје УЈ\'lетности 
Париског УНЈшерзиrета.57 

Из тог времена потиче читава серија 
суптилно раћених цртежа, нарочито акто
ва о;\.овком И креДОМ,58 неколико цртежа 
густо третираних тушем и неколицина ван

редних панорамских пејзажа, спонтано, су
гестивно и харr-.,юнично сликаних ДУЖИМ 

потезима, где Перић дочарава снојствену 
ИДИЛИЧНОСТ С немирним , помало вангогов" 

ски третирани м дрвећем и усковитланим 
облацима на небу. Градски пејзажи из тог 
времена добијају свој прави штимунг испи-



СlIвањеl'l'l фасада, редуuирано г колорита, на 
зивима трговачк их фирми . а због постиза
lъа утиска и уравнотежености односа, од. 

ј 'оварај ући акиенат чине peТlHj усам.фени 
псшаци и аутомобилн:'i9 

Овим директним прих ватање~'l колори
стичке компоненте, изrраћене на елеМt':ЈЈ
тима француског сликарства, Периh се. у 
ствари, разрачунава с ранијим схватањи -

)Ксна у наслоњачu, 1925. ал. непознат 

La {еmmе assise dmls [е /aut euil, 1925 

на, изграћеним у Загребу и Минхену. У 
структури и третм ану сада указује на поу· 
ке, које је прихватио ПРИЛИКО!\;l сликања 
екстеријера, подстакнут Сезан овом КОН· 
струкцијом, Ван Гоговим темпераменпшм 
потезима четке, а приликом сликања rpak 
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ског пеј зажа применом посног Утриловог 
колор"та. ПРОДОР чисте бој е у њетооо ели-
1~.aPCTBO, доћи ће саСВИЈ\<' до изражаја тек 
са интимистичким концептом, карактерн

СТИ4НИМ за четврту деценију. 
Крај ем фебруара 1928. Перић ј е , поред 

редовног излагања, учествовао на I1 зложби 
југословенских сликара и вајара , кој у је 
организовало У дружење ј угословенских 
студената у Паризу у п росториј r.ма СЛ<1· 
венског клуба, ПОВОДОМ прослсше дана св. 
Саве. ЊеГ080М заслугом је ДУЖИМ члаНКО\1 
() ·томе такоће обавештена ј угослооенска 
јавност , а од излагача истакнута имена: 
Петра Аобровића, Крсте Хегедушића, Лео
на Јунека, Милана Коњовића, Лазара Ли
чеНОБСКQГ, Петра Лубардс, Николе Марти
носког, Ристе СтијОБиJ=iа и других.ОО 

Успех на тој изложби имао је и свог 
удела У коначној ОДЛУЦИ' Јефте Перића да 
најзад напусти становање по хотелима и да 
се смести негде на мирније место, где 6и 
имао више услова за рад. Одлаза к на пе· 
риферију Париза, У Малакоф на Сеин, где 
је Перић 1929. године изнајмио свој први 
атеЈЬе у животу, отворио му ј е нове лю· 
гућности за сликање.61 Модел је И i\.'IЭО у ку· 
ћи а око ње више зан имЈЬИВИХ ,:нотива , 
него што би икада могао да их наслика.Ы 

Још увек ј е много цртао , више сликао, чи· 
тао, похаЬао изложбе и разна предавања, 
излагао, И кад је скупио нешто средстава , 
опет је после три године, 1930, отпутовао 
за Гацко. Али, остао је кратко , поново се 
вратио у Париз и са с060м донео неКОЛIlКО 
сл.ика.63 

у лето 1930. године Перић је посетио 
своје пријатеЈЬе у Хагу и дошао у Ј\10гућ· 
ност да се сусретне са холандским сликар

ством на аутохтоном тлу.64 Своје велико 
одушевл,ење над делима фламанских и хо· 
ландских уметника, опширно ј е три године 
касније објаснио у једном писму, Уllућеном 
свом пријатеЈЬУ сликару Ивану Табакови
ћу: .. . .. На мене ј е тако силан утисак на
правила и данас је (умјетност) имам пред 
очима. Невјероватно, идем кроз Лувр, а 
iНИСЛИМ иа њих. А како су били скромни 
без умјетничких претензија ~ликалн себе- -и 
околину гдје су живјели . Већином мања 
платна, али толико jaJ~a да их не можеш 
заборавити. Сижеји најпростији: антери
јер , пеј саж ИАИ натир морт. Сви су инси
стирали на ПРИРОДИ и на свој начин (је) 
остварили. Кад сликају цвијеће с толиком 
л.убав .ъу обраде сваки стручак, иду поне
кад у l\.ншроскопске ДетаЈЬе и да никад не 

смета цј елини. Имали СУ већ приј е 300 го
дина импресионисте. који су онако свије
ТЛОМ гамом радили као Ван Гог. Кад то 
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JlJТЕФКА ЦОВЕЉ 

човјек све ВИДИ, онда може рећи да не;\,ш 
lIишта новога ПОД сунцем. Умјетност се 
наставЛ>а тј. излази једна из друге и само 
у колико постане вјеран одраз појединог 
Уi\'lјетника у толико је вриједна, и с тиме 
самим постаће одраз свога Bpel'\'leHa и тако 
I fастаиу епохе. Чему слиједнти своје доба? 
Ако смо i\'Ш поштени и радњ,,1O по ИНСТИН I<
ту, већ ТИМ самим смо савремени, ј ер у ТО1\.'! 
добу живимо ... ".Џ.'ј 

На основу тих запаж.ања добијамо ути
сак, да ј е Перић, у ствари, у том ПИСJl.'lУ 
регистровао спој властити сликарски про
грам, ког се већ давно придржавао и поне
кад "а чак радикално допуњавао с новим 

сазнањима. Његов сусрет с холандским сли
карством је свакако имао у дела у схваТ;1-
њу простора и атмосфере у малом, ј ош и
сте, 1930. године, ТОПАО и свеже слика нам 
ентеријеру "Жена која се умива".66 МОТИВ 
је композицноно И КОЛОРИСТИЧКИ смишЛ>е
но одрећен у ЧВРСТО организованом про
стору, који ПО свом инти1о.НIOМ располож.е
њу представл,а поеТИ30вано аКТИDирање 

стишаног колорита, бржю.1 и пастознијим 
ритмовањем ШИРОI<ИХ потеза четком. 

у то време је за ПеРl-lпа било веома зна
чај но познанство с Павлом БеЛ>анским , 1<0-
ји је ОД 1930. ДО 1934. године као дипломата 
службовао у Паризу. Како се већ тада y~ 
велико Иliтсрссовао за уметност. он се брзо 
спријатсл,ио и са Јефтом Перићем:. Њихово 
пријател>стоо било је веома присно, наро
ЧИТО за вреА,Ј е наредног службовања Павла 
БеЛ>анског у Рим у. кад ј е Перић веп живео 
у Београду и с његовим овлашliењем нэ
баВЛ:lао уметничка дела за његову збирку.67 

Павле Бел,ански је приликом сусрета с 
Перићем у Парнзу ОД1\'\ЋХ схватио његову 
вредност и ПОАожај68 и врло рано од Пс
рића откупио слику "Невен", довршену 
око 1929. године. БеЛ>анског је ова слика 
одушевила зБО I ' чистог колоризма, кад се 
Перић коначно ослободио трагова ТОРдО
ће, која га је пратила из раних сликарских 
дана. Сада је Перић сва своја искуства са 
феномена светлости и атмосфере преори
јентисао на пиктуралнија решења, што се 
најраније, одразило већ на слици "Поглед 
на Гацка" из 1925. године. Чиста боја је 
на каснијим сликама још више долазила 
до изражаја, од којих је уметник одабрао 
једно "Цвеће" из 1929. rOAliHe и са посве
том га поклонио свом ДРУГОМ пријател.у из 
породиuе Бел>ански, Павловом брату Ни
коли.69 Обе слике се данас налазе у Спо
мен-збирци Павла БеhtЭНСКОГ у НОВОМ 
Саду. 

Сликање цвећа , уз клаСИЧIiУ МРВТУ при
роду у Периli евом избору мотива, интензи-
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Ј.Кена која се у.l\tиаа, 1930. ал. Брана Васul1, 
Беоzрад 

La temme se laval'1t, 1930 

вниј е се јаВlbа после посете Холандији. 
Стога, у време боравка на париском Мала~ 
кофу, одјеДНОЈ\l. вероватно под таласом но
вог сазревања, нарочито YC"'lepeHor на чи · 

СТУ боју. ничу чврсто слнкане интимне 
фигуралне композиције и зnучни, криста
ласто треперави, непосредно доживЛ>ени 

пејзажи, најчешће с мотивима са Сене .7\) 

Посебан интеНЗlпет , постигнут ИНТИМ

нијом TOI--lСКОМ: оркестрацијом одаје "Жена 
с књщом" (193 ] .) Критика је слику после 
неколико година на Перићево ј самостал· 
нај изложби 1936. У Београду нарочито ис
такла и отворила јој пут у збирк у Модерне 

галерије у 3агребу .7 1 Слика одише посебном 
ведрином , тонски звучном атмосфером и 
једром: моделацијом, а лик жене одаје ону 



)]{ена с KlVUZOM, 1931 . ал. Модерна zалерuја, 
Зazреб 

La feтme аи livre, 1931 

срећну уравнотеженост односа, какву на
:меће само успеАа композициона и тонска 

замисао. Паралелно САикан "Акт" је нешто 
ПИКТуралнији, пошто је топло осветљен 
благо истакнутом моделацијом, где долази 
до изражаја специфично сликана волуми
нозност класичног типа. 72 

у континуитету с тим сликама настало 
је више радова, мећу њима неколико пејза
жа са Монмартра, "Нотр Дад", "Фабрика 
Рено", "Палата Правде". Њима су послужи
ле као претходница обе верзије "Моста на 
Сени"73 једна бо/nа од друге, од којих се 
једна сада налази у Музеју савремене У11ет
ности у Београду. Од свих слика, које по
знајемо у Перићевом опусу, овај пејзаж је 
прави уметнички »credo«, који је својим 
истинским утиском обезбедио уметнику си-

БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ПЕДАГОГ ЈЕФТО ПЕРИЋ 

гурно место у антологији ј угословенскО! · 
сликарства. 

Споменути предео са Сене (1929.) сликан 
је густим нама:-шма топло-хладних односа, 
у којима преовлаћују сивомрки тонови кон
струкције моста и зграда у позадини. Врло 
дискретно су наглашени црвеним и ЕИО:\СТ

но плавим тоновима, а у средини допуњени 

зел.еном КРОШЊQJI,'[ дрвета, док се у узнеЈ'vШ

рени 1\'ШСЛИI-IaСТО зелени колорит Сене ута
па неутрална ПО врши на сивопл<:\вог неба. 
Уметник је хоризонтални.м и вертикаЛНИl\l 
потези.ма четке и зналачким убацивањем 
светлијих aKЦ€HaTa постигао спонтано РИТ-
1\ювање тонова и том поезијом боје доча
рао l\ШГИЧНУ лубину простора. Овај снажан 
импулсиван гест, заснован на правом сли· 

карско.м тренутку, значајан је за опште 
обележавање поетско-реалног и интими

стичког схватања тог времена. Али, Перић 
је, попримајући нови начин коришћења чи
стих боја, почео с разраћивањем њихове 
функционалности, што ће се тек доста I,ac
није оформити у посебно схватање, изгра
аено на поукама импресиониста и ПОСТИЈ\1-

пресиониста. 

у то време, почетком четрдесет их го· 
дина, прирећена је велика изложба југо
словенских уметника у Француској. Изло
жба је била организована у Паризу под 
локровител.,ством тадашњих министара 

просвете Француске и Југославије и отво
рена изме15у 3. И 17. новембра 1932. ГОДИ
не у Галерији )Коржа Петита . Била је од 
великог значаја за Југославију и за афир
r.,-шцију појединих уметника , који су жи
вели или били на студиiском боравку у 
Француској. Изложба је била веома амби
циозно припремљена: присутних ј е било 
26 излагача са 150 слика и скулптура.74 По~ 
ред Перића, који је ИЗЛОЖИО девет платна, 
ОД тога шест пејзажа, два "Цвећа" и ј едан 
портрет, као излагаче треба поменути још: 
Марка Челебоновића, Милана Коњовића, 
Соњу Ковачић, Мила Милуновића и Ми
л.ивоја Vзел.ца. Изложба није добила на

рочити публицитет, али ј е имала велики 
морални и материјални успех у целини , 

док је појединцима значила још више. На·· 
рочито је ово излагање охрабрило Перића, 
који се после тога са Малакофа преселио у 

центар Париза и, поред пејзажа и мртве 
природе, поново више сликао фигуру и 
акт.75 

Из тог времена треба споменути доне
кле сезановски компоновану "Мртву приро
ду са остригама" из Народиог музеја у ье
ограду, која је била 1939. ОТКУПh>ена са ХI 
пролећн:е изложбе београдских уметника 
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Мост на Сенu, ОКО 1929. ал. Музеј caapeJitCHC 
У.А1СПЮСПI, Беоzрад 

Le POHt sur la Seil1e, VШ'S 1929. 

~a тадашњи Музеј кнеза Павла.76 Врло од. 
рећен:е појединачне структуре: флаша у 
средини, а око ње остриге, лимун и лук, ри

ба и јастог, распорећени по црвеном пла· 
ТОУ, одају беспрекорну равнотежу 11 ОДИ
шу спонтаНИ1\'l контрастирањем одлучују

ћих акцената у присном Jlовезивању СВС
)ких тонова . Овде, као да се Перић стрикт-
1-10 придржавао ОНОГ правила, које ј е често 

истицао Сезан: " ... Кад ј е боја најбогати
ја, облик је- најпотпунији ... ". Паралелно 
је настало још 1-l еКОЛ I1КО мртвих природа 
с риба\ш,77 сличног КОМfюзи циј ског ИI-IТен
зитета и сликарског oceJi aja. 

Велика економска криза , која је крајем 
тридесетих година захватила читав свет, 

Ilочела је све више да се осећа и У Париз\,. 
Такоће се због политичких промена , нара-

МЈУгва природа са OCTpUZaAfQ, ОКО 1932. вл. 
Народнн музеј, Беоzрад 

La na/urc mогlе allX hu;tгеs, vers Ј932 

чито У суседној Немачкој, осећала извсс
Ј Ја несигурност. а због велике незапослено
сти почео је отворен притисак на странце .'iI 
На предлог прнј атсл>а , Перић се није ла;ю 
р~шио на ~юпратак у ДОМОВИНУ. После 
дужег колебања, које је трајало више од 
годину дана, подстакнут губитком своје 

најсигурниј е зараде - фотографског рету
ша,19 ОДАУЧИО је да се пресели у Београд. 

Како се може заКiЪУЧИТЈ[ из кореСПОII
денциј е, дилема ј е било великих. У jeAHOi\-( 
ПИСМУ, упупеном Ивану Табаковићу, Периlt 
сматра да " ... је ипак иајважније имати 
мира и времена за рад, не го жнвити у вели· 

ком граду и вј ечно се борити за опстанЭI~. 
као што је случај са МНОЛ'I . Кроз то се н (: 
тужим на :люј у судбину. Много енергије 
ми оде у борби за ЖИВОТ, али с времена на 
вријеме ипак по мало радим и ту налаЗЮ,'1 
сатисфакцију. На посЛ>етку и ви други мо
рате на неки начин се борити, I\НIСЛИМ Д;) 

баш 1-Iи ј едан не живи од чистог сликар
ства. А на да све ПаРl1З пружа ПРИЛИКУ да 
се ВИДИ увијек Лувр 11 данашњс САикар· 
ство, и ту налазим највише утјехе . .. "80 

Иако је Перић волео Загреб, v КОЈ\1е се 
фОРl\olИрао као човек и као v.t\'ЈетiIИК ипак 
се решио за Београд. од Koгa}~ У OH~ лоба, 
као уметник, могао више да очеку ј е. V то
ме му је опет помогао Павле БеА:;анскн и 
познанство са ДРУГИМ српским УЈ\'l етници~ 

ма, који су пролазили кроз Париз. ЊШllа 
се Перић често иалазио "при руци", наро· 
чито Стеван у БОДЈ-Јарову, Кости Хакману , 
Петру ЛубарДи и другима.81 

Свој ДОАазак у Југославију, Перић ј е та
коnе припремао vчествовањем на изложба
ма у Београду и· Загребу. Тако су његове 
сл.ике 1934. године изложене на Шестој и 
1935. на СеАмој пролећној излажби мећу 
слика.~Ја српских уметника у Београду , као 

и 1934. и 1935. на 1 и П изложби загребач. 
ких уметника у УмјеТНИЧI<ОМ павиљону у 
Загребу. У томе су му I-Jајвише ПОМОГЛИ Ка
мило Ружичка и Иван Табаковић у Загре
бу, а у Београду Павле БеЛ>ански.82 

Vпоредо ј е Перић, као до сада, учество
вао на изложбама Независних и у Јесеље)\-I 
салону, а на женину сугестију почео је да 

се припрема за излагање у Данској. Како 
није БИАО слободног термина за самостал
ну изложбу, нашло се ЗГОДНО решење тиме, 
што је био позван Аа у летЬ 1935. I'одине 
као гост излаже са групом данских уметни

ка у Копенхагену.8Ј 

Највећи проблем: у свему била су мате
ријална средства: " .. . још прије 4 мјесеца 
нисам био сигуран да ли ћу моћи ОАЛУТО
вати и некако као ... да баш кад ми треба, 
продао (сам) неколико слика. У Београду 



сам продао двије, а у Паризу три, а сада 
сам донекле обскрбл,ен за пресел,ење ... ", 
писао је неКОЛIЈКО недсл>а пре поласка из 
Париза свом пријател>у сликару Ивану Та
баковићу. Нешто касније га обаnештава: 
.. ' . ,Идем најприје у Данску, тамо ме по
зивају КОД родбине моје жене и код Ј<ума 
Есмана, чак 1\.1И је он послао и путин ТрО' 
1J1ак . . . " .84 

МОIућност излагања у Данској, Перић 
је повезао са дефинитивним напуштањеi\1 
Париза на тај начин, што је отпремио сво
је ствари за Југославију, а жена Цецнлија 
и ОН кренули су 25. јула 1935. воза" за Ко· 
пенхаген.85 ПОСАе затварања ИЗАожбе и од
мора, планирали су одлазак у Београд. Пе
рић се на крају радовао, што се све ОДВИ
јало како треба и у писму Табаковићу из
носи своје задовоЛ>ство: " . .. Не могу ти 
описати колико ме то весели, осјећам се 
мало ПОAIНАаћен н некако чврсто вјерујеј\., 
да ће ми успјети да тамо нешто боље на
сл икам. Већ и стога разлога што ћу моћи 
барем JI,'Iјесец и пол дана да непрестано ра· 
дим .. ," и на ДРУГО1\'1 месту: ..... Послије 
12 година овог робијашког рада први пут 
имам изгледа да се за та два мјесеца одмо
рим . Наравно ћу да сликам а то је мој од
мор, уједно ћу да се купам и да и ја ј едно]..[ 
осјетим уживање слободе и .мора ... ".86 

У Данској прва Перићева брига била ј е 
сликање и учествовање на споменутој из
ложби, која је била отворена средином 
августа 1935. у еминентној галерији "Гре
"lИнген" у Копенхагену. Перић је изложио 
осаЛ'1 платна, од тога седам пејзажа и један 
флоралан мотив. Изложба је доживела ве
лики успех и како се нарочито истицало у 

штампи, посетилаца је било на дан отвара
ња изложбе преко четири хил,аде.87 Велико 
интересовање изазвале су Перићеве слике 

"Мост на Сени" и "Нотр Дам", а посебан 
публицитет имала је слика "Кристиiанха
вен са Фрелсерс ирквом", коју је Перић 
успео да наслика већ у Копенхагену уочи 
отварања изло.жбе .8З 

Моралан успех крунисан је продајом 11 
новим поруџбинама, нарочито породичних 
портрета бројне Цецилијине родбине и њи
хових пријател>а, који су га сви од реда 
лепо примили и омогућили му да што више 
слика. Уз њих је највише времена прово
дио у Копенхагену, где је такоће обилазио 
уметничке збирке,89 а с КУМОМ Нилсом Ери
ком ЕСl\ШНОМ, који је такоће био сликар и 
Перићев добар пријатељ из заједничких 
дана у Паризу, био је на његовом сеоском 
имању у централној Данској.90 

Почетком октобра 1935. године Јефто 
Перић је кренуо из Данске И, како ј е пла-

БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ПЕДАГОГ ЈЕФТО ПЕРИЋ 

иирао већ раније у Паризу - путовао је 
најкраћим путем преко Немачке, Чешке и 
Маџарске за Београд. Месец дана касније 
стигла је његова жена Цецилија и тако се 
живот наставио у новој среА,ИНИ под НОВIIМ 
условима .9 1 

Дванаестогодишњи боравак Јефте Пери
ћа у Паризу, испуњен интензивни м СТУДИ
рањем и напорним радом, СТРПlbИВИМ КО

пирањем старих мајстора, ыстраживањем 
светлосних односа и бојених површина, 
упорним цртањем и слободним сликањем 
пејзажа, мртве природе, фигуре и акта, ре
зултира мајсторско познавање заната. У 

Цвећс, 1929. вл. Спомен-збирка ПаО/lС Бељан
ски, Нови Сад 

Lel fleиrs, 1929 

оквиру креативних односа, одликује га оз
би1ЬНО, доследно и чврсто композиционо 
организовање слике, које од јаких светло
сних контраста и панорамских пејзажа 
еволуира ка непосреднијем, топлом и сми
реном, интимном, а КОЛОРИСТИЧКИ свежем 

концепту .Једино ће присна функционал-
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ност тонова V наредном периоду проћи 
кроз извесне промене. У КОЈ-Iачном облику 
добиће у ПерићеВОЈ\1 стваралаштву специ~ 
фичну димензију, која пе бити ближа ИМ:~ 
пресионистичкој 1-1 постимпресионистичкој 
сликарској структури, за коју ј е после cy~ 
срета с Паризо:\! имао највише слуха. 

БеоzрадСIСU период 

Крајем 1935. године Јефто Перић је ло
чео у Београду НОВ ЖИВОТ У ПОТПУНО ДРУ
го ј, чак за њега самог необичној средини . 
у Београду су се прво сместили у малом 
стану близу БајЛОI-юве пијаце, у У лици Ми~ 
лорада Гавриловнћа бр. 7, који се није MO~ 
П1О адаптирати у атеље, нити ј е било ме

ста за сликање.9Z Тек ]937. кренуло ј е на 
боtbе добијањем атељеа у згради Уметнич
ког удружења у Јепремовој улици бр. 19. 
Сада је Перић био у стању да се потпуно 
среди и да се посвети само сликању.93 

Одмах по доласку у Београду , а и кас
није, кад су имали нешто боље услове, око 
Перићевих почело се окупљати ДРУШТВО та
лашњих београдских уметника. Још 1935. 
Перић се поново срео са сликаром Недел>
ком Гвозденовићем, кога ј е последњи пут 
видео у лето 1923. године у Мостару. У Бео
граду је нашао такоће Вннка Грдана и Ива~ 
на Табаковића. Ту се поново видео са Сте
ваном Боднаровим, Вером Чохаџић, Кос· 
T Oi\.f Хакманом, Антоном Хутером, Миланом 
Коњовићем, Лазаром Личеновским, ПеТРОl\'1 
Лубардом, Ивом Шереметом и другима, KO~ 
је је познавао из Париза, а у згради где је 
становао имали су атеЈЬеа такоће: Живо
рад Михаиловић, Светомир Почек, Милош 
Вучковић, после рата Лиза и Пјер Крижа
нић , Данн:ца АНПlћ и други .94 

Перићева давна жел,а била је да caм:o~ 
стално излаже у зеМiDИ, а кад се решио за 

стални боравак у Београду, осећао је по
требу, да се што пре представи београдској 
уметничкој публици . То му је било омогу
ћено веп у ПРОАеће 1936. године у просто
ријама Уметничког паВИЈЬона "Цвиј ета Зу· 
зорић" на Малом Калемегдану.95 

Јефто Перић је на самосталној излож
би у Београду, другој у својој уметничкој 
каријери, изложио педесет радова, углав
ном пејзажа из Париза и Данске, фигурал
не композициј е и портрете, ентеријере, мр· 
тве природе и неколико копија старих мај
стора, кој е ј е такоће донео из Париза. На 
свечаном отварању, 5. априла 1936, у Малој 
сали Уметничког паВИiDона окупили су се 
готово сви београдски уметници и бројни 
tbубител;>и уметности, а др Rоровић, тада· 
шњи ректор Београдског универзитета, ко-
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ји је изложбу отворио , истакао ј е у свом 
говору: " ... Пред lIаi\Ш је аутобиографија 
у слици ... " и још додао : " ... УJI.'lетничка 
каријера г . Перића пружа леп пример, ка
ко се тешко било пробијати кроз живот 
једном човеку, који није имао ништа сем 
талента и снажне во/ое да из такве средине 

наое свој пут ... " 96 

О Перићевом излагаљу писала је сва 
дневна штампа и репродуковала знатан 

број његових радова. ТакоЈ5е је уметничка 
критика примила Перићево излагање са 
одобраваљем . О изложбн су писали углав~ 
ном СВИ тадашњи активни ликовни КРИТИ ' 

чари; поменупемо нај важније: Пјер Кри· 
жанић, Борос Ораовац и Бор"с Поповић. 
Тако ј е Б. Поповић, измећу осталог написаu 
да ј е: " ... Јефто Перић једа н од два, три 
изузетна сликара , који су у Паризу заиста 
lIаучили да сликај у ... ". Критичар такоћс 
истиче карактерне особине уметника, кад 
каже : ..... да су његове главне одлике по

штеље , скромност н ненаметЈЬНВОСТ ... " 
што се ВИДИ и на дели r-.·Ја која су ,, ___ без 
великих и бучних ефеката ... ". Оцењујући 
његове слике Б. Поповић објашњава да ј е 
" ... Јефто Перић интнмиста који присно 
осећа ентеријере , шуме, пол>а - он зна да 
изрази топлу лепоту улица, кућа . .. " и да 
с начином СЛИ f(3ња портрета" ... уноси је
дан нов тоналитет ... " у своје сликарст
во.97 Ораовац, меЬутим, истиче да је Перић 
" ... сликар несумњивог талента који се у
дружуј е са уметничким поштењем и изврс
но изграl5еном: техником . .. " сликања.9S 

Други критичар констатује да Перић 
" . . . полазећи од им:пресионизма задржава 
поступак , али бој и даје другу садржину, 
звук, Аубину и сочност мирног, одмерено г 
11 уверtbивог реализма ... ".99 

Јефти Перићу је самостално излагање 
помогло да на главна врата уће V живахан 
уметнички живот предратног Београда. 
ПРОДУЖИО је на излагањима Уметничког 
удружења, једанпут учествовао на излож~ 
би "Независних", а како се 1937. укtbУЧИО 
у друштво ,,ААДА", редовно је ИЗАагао С 
њеним члat-lOвима. tоо Већ 1936. године почео 
је да се друштвено ангажује, био је TaKO~ 
ое један од оснивача Фонда Буре Ј акшића, 
чији је био цИЈЬ да од продаје уметничких 
дела, на наменски организованим излож~ 

ба.ма или ДРУГИМ приредбама добија одре· 
ћени проценат , који ће се улагати у купо
вину или изградњу атеЈЬеа за београдске 
уметнике, који су заиста живели у веома 
тешким материјалним условима. iOt 

у меlJувремеиу је Перић радио за ди
nломату Павла Бељанског, који је у време 
Перићевог доласка у Београд добио пре:м:е· 



IUтај за РИМ. Из некомплеТl-l е, али веома 
заНИi\,IЈЪиве кореспонденције измеЬу Пери

ћа и Бе.-ъанског, ВИДИ се да су тада за збир
ку радова југословенских уметника Павла 
БеЈЪанског набаВЈЪене слике од Марка Че
лебоновића, Петра Лубарде, Милана Коњо
вића, Ивана Табаковића и других. IО2 

Оваква клима, која је владала првих го
дина Перићевог боравка у Београдv, пого
довала је његовом схватању, па га чак с 
материјалне стране У прво време није су
више оптерећивала. Али, питаље његове 
егзистенције није било CllГypHO. Перић ни
је смео, нити је желео да зависи само од 
продаје слика. Како му то ниј е отварало 
нарочиту перспективу. покушао је 1936. го
днне да се запосли као конзерватор, одно

сно рестауратор слика у Музеју кнеза Па
вла у Београду , који је тада спајањем умет
ничких збирки Кнеза Павла с Народним 
музејом уједињен у једну установу, имао 
потребу за новим кадровима. МеЬутим, на 
овом подручју, сем веn постојећег радног 
места, није се отварало Н080. 1О3 Кад се го. 
дину дана касније. 1937, у Београду осно
вала Акадеlнија ликовних Уh'lетности, Пе
рић је био предвиЬен као наставни кадар. 
МеЬутим, један од тројице осиивача био је 
против тога да се Перић постави за настав
ника цртања и уместо њета је на ту ДУЖ
ност дошао сликар Јеролим Мише.lО4 По
што Перић тренутно. ниј е имао других из· 
гледа за стално запослење, бавио се само 
сликањем. 

Крајем 1938. године Јефто Перић је ус
пео да добије запослење код Речне ПЛОВИД
бе у Београду. где је радио унутрашњу де
корацију туристичких бродова и опремv 
њихових водича, који СУ били ШТЗМllани на 
српскохрватском и другим језицима.ЈОS Ту 

је добијао скромну плату, али није био 
обавезан да се стриктно придржава радног 
времена, па је, упркос томе, могао слобод
но да слика. НЊ 

Вео убрзо после првог самосталног из
лагања у Београду, Перић је почео да пра
ви нове комбинације о излагањима и раз
~IИШЈЪао о другој самосталној изложби у 
СВОМ граду, коју ј е, по свему судећи, пла
нирао за 1938. годину. Изложба се одржа
ла у рано пролеће 1939, пошто изгледа ра
није није постојао слободан термин, што 
се може закл:>учити из карте, коју је Пери

ћу, октобра 1938, из Париза у Београд упу
тио Петар Лубарда и, измеЬу осталог, на
писао: " ... Видим да си Ти продужио из
ложбу, Ј\НIСЛИМ да ће то бити БОЈЪе, јер ћеш 
на комад спремити ... ! и даље " . .. Ј а си
гурно ћу бити тамо на Твоју изложбу .. .!1О7 

39' 

Парк у ,Данској, 1935. ал. Народни .музеј, 
Беozрад 

Le parc аи Dal1emark, 1935 

Маслuњак, 1936. ел. Аора МОАщроеuћ, Беоzрад 
L'olivaie, 1936 
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у мећувремену настале су нове слике с 
:мотивима старих београдских улица, а на
рочито пејзажа Београда, гледаног са уш
ћа Саве и Дунава}08 Насликао је такоће не
колико ванредних предела Дубровника и 

љегове околине, Гацка, Коњица и У лциња, 
куда је одлазио сваког лета: 1936, 1937 . и 
1938. Радио је такоће ентеријере, актове и 
портрете. Од њих се нарочито истичу: ,.у
.метникова мајка" из 1938, qHAa "Портрет 
Б.(огичевић) из 1937, који је приликом са· 
l\,юсталног излагања 1939. године Ворое По
повић окаР':lктерисао ,да ј е у њему присут
на " .. . простодушна и строга отменост срп

ске )кене .. . ", о слици "Моја жена", која 
такоће потиче из 1938, нсти аутор ј е пи
сао да је " ... читава мала поема нежности, 
дискреције и сликарства .. . " .109 

На сликЭl\'[3 ИЗ тог последњег времена 
Јефто Перић углавном ј е развијао стечено 
знање и богата искуства, понесена из вели
](ог света. 3вучност тонова била је најочи
тија у компоновању његовог цвећа. Такоое 
је у пејзажи~-ta нарочито ефектно користио 
широку, панорамску визију, стољъену са 
снажном, поетизованом: хармонијом боја. 
Меоутим, портрети, којих ј е у то време на
сликао за једну малу галерију, одишу про
зрачношћу, која ј е постигнута упрошћени
јом игром контрастирања топлих и неу
тралних тонова. 

Јефто Перић ј е уочи свог самосталног 
излагања већ био реномирани београдски 
сликар. Желео је да изложи ш1.'о више ра
дова, I<ако би потврдио своју уметничку 
активност за време, откако је .живео у Бео
граду. На својој првој самосталној излож
би, 1936. године, излагао је углавном слике 
из ранијих година, које ј е донео из Париза 
и Данске, а сада је, не мењајући своју кон
цепцију и начин сликања, желео да изло
жи што више најновијих радова. 

Н овог пута Перић је добио 1\10гућност 
за излагање у Уметничком павиљону на Ма
лом Калемегдану, али је сада, за разлику 
ОД раније, излагао у великој сали .1 ЈО Од 87 
експоната, било је преко седамдесет сли
каних за последње три године, откако се 

населио у Београду, а мећу изложеним ра
Довима било је такоће пет копија старих 
мајстора из Перићевих париских дана и 25 
цртежа, с којима је први пут изашао пред 
публику .111 

Перићевом поновном самосталном изла
гању, које ј е било пропраћено скромним 
каталогом, београдска штампа је посвети
ла велики публицитет. Критика истиче да 
Перићеве слике " ... одају ретко уметнич
ко поштење ... савесност ..... и " ... студи
озиост .. . " или, како је забележио Пјер 
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Крижанић " ... равнотежу ИЗД'lећу зналач
ког естетског У l\'lQвања и чисте сликарске 

осећајности ... " . Исти критичар на јед-

Лука, 1936. ал. Музеј савремене уметности, 
Беоzрад 

Le porl, 1936. 

Карабурма, 1937. ол. Музеј ,рада Бео,рада 

КауаЬUУl11а, 1937 

нам месту рашчлањује његов начин рада и 
каже да се Перић .. . . . као ретко који наш 
сликар удуб"'ује у . . . безброј не нијансе зе-



ленила, шуме, узоранс земл,е и трепераве 

атмосфере ... ". Паралелно констатуј е да 
" ... најлепши ... и рафиновани склад по-

Мост у Коњuцу, 1938. БЛ. Јованка Сш.юрџuћ, 
Беоzрад 

Le pont а KOl1jic, 1938 

у шће Саве са Калемеzданом, 1938. 

Le confluent de lа Save et du Danube, 
Kalell1egdan, 1938 

стиже својим цвећима . . . где долази до из
ражаја његова дубока "'убав за природу и 
боју ... ". Али му на дРУГОМ месту замера 

БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ПЕДАГОГ ЈЕФТО ПЕРИ'1i 

што у ,,' .. једној слици ... натмурено не· 
ба није у складу са сунчаl-lO i'l.'l атмосфером 
[рада. То су омашке на које ... га заведе 
његова превеЛИl<а СТУДИОЗНОСТ.,." на кра

ју закл>учује Крижанић.1l2 

Други ЛНКОВни критичар Ворое Попо
вић, мећутим, мисли да је Ј ефто Перић као 
ретко I<оји наш сликар" .. , оправдао наде 
које ' су у љега полагане ... " и нарочито и
стиче портрете, који, по љеговом мишЛ>е .. 
љу, заДОВОibавај у ", " захтеве поручио
ца. " и одговарају". захтевима уметно
сти, . ,"11 3 Критичар Павле Васић, мсћути:м, 

I::.онстатује да Перић " .. , Тежи за помире~ 
њем реалистичког инстинкта са учењеА·Ј 

Сезановим и искуством импресиониста, 
што није ни мали ни лак задатак , Полази 
му за руком да те противуречности саж

ме , ., у јединствени израз . То се ОДНОСИ 
Jlарочито на пејзаже и мртве природе, где 
љегово осећање боје достиже до правог ко
лористичког лиризма" ,", 114 

Слично МИШi\)ење заступа критичар па
ралелне ЛААИНЕ изложбе, где такоl;е у
чествује Јефто Перић, а који, оцењујући 
рад појединачних уметника, беле:ж:и: " ... 
Док је Лубарда сав узнемирен у непосред

ном приказиuању предела, дотле је Јефто 
Перић сталожен, студиозан, не удаЈЬује се 
.1\1НШ'О од стварности при лриказивању сво

јих босанских и херцеговачких предела. 
Али он успева некада мајсторски да их 
оствари. Његове слике делују далеко од 
сваке сладуњавости,. ,"115 

Ово излагање је, поред великог публи
нитета и ласкавих н:ритика , донело Перићу 
још једно признање: био је одликован Ор
деном св. Саве за своју сликарску и др'!
штвену активност. Исте године постао је 
председник Уметничког 'удружења и Фон
да Буре Јакшића у Београду, пошто се ва
трено заАагао за побол,шање социјалног по
ложаја београдских уметника,II6 

у jeAI·IQJI.-1 интервјуу, ПОВОДОМ његовог 
излагања, Перић је такоое дотакао ту те
МУ, 1'0Борећи: " , ., Ми имамо орло мали 
број сликара с обзиром на друге земл>е, 
Сви они готово живе од других зарада, али 
ие од сликарства . Преко 95'10 зара оу ју, да
кле, хлеб у професији која није везана за 
њихов уметнички рад. , ," ТОМ ПРИЛИКОА-t 
је такође жестоко напао кич, истичући да 
је " , . , велика несрећа, ШТО се у нашу зем
ЈЬУ преко разних агената увози КИЧ сликар

ство, ПОД страном марком, Добронамерни 
свет подлеже утицај у, који на њих врши 
каква звучна инострана марка, , ," и наво
дећи пример НОВОГ Сада где се појавио 
" , .. један иностранац-портретиста са CY~I-
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ЊИВИМ уметничким квалитетима. Он је 
ипак успео да за три ~'Iесеца однесе из Ho~ 

вог Сада више новца но сви новосаДСКII 
сликари заједно за последњих неколико го· 
дина ... ". CaBeTOi\'1 покушава да заинтере~ 
су је ширу јавност : " ... Лек би био ... у
пућивање нашег света на наше вредно
сти ... "117 

Што се тиче Фонда Буре Јакшића, чији 
је Псрић био председник, било је решено 

Акт, ОКО 1933. вл. У лtје·ГНUЧlCа zалерuја БиХ 
Сарајево 

Le ни, vers 1933. 

да се стицана средства користе за изграk 

њу Уметничке колониј е у Београду, како 
би се најугроженијим уметницима на тај 
начин могла обезбедити ател>еа и истовре
мено решио њихов стамбени проблем . Пе
рић је сматрао да је " .. . ова најновија ак
ција за подизање уметничке колоније до
шла у дванаести час. Требало би је свесрд-
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НО И свим силама помоћи ... " , а да идеја 
ниј е нова и да су други градови вел на 
сличан начин решавали тај проблем, до

даје да " ... Загреб има уметничку колони
ју већ осамнасст година .. . " . 118 

Колико је шира ј авност била о томе ИН
формисана и укл>учена у акцију, ВИДИ се 
из тога , што је Београдска општина одо
бравала овај гест и била спремна да уче
ствује у изградљи уметничке колоније дo~ 
ДеЛ>ипањем парцеле негде на периферији 

града. 119 Пошто су средства у ФОНД Буре 
Јакшића споро притицала, Перић ј е почео 
1940. године спроводити м ећу уметницима 
акцију за продајну изложбу, на којој бll 
били изложени поклоњени радови. Умет
ници су се радо одазвали овој идеји, са 
одушевл,ењем припремали изложбу за про
леће 1941. и уметнички бал, од чега би до
бит такоће ишла у прилог Фонду за из
градњу уметничке колоније. l20 

Продај на изложба и уметнички бал одр
жани су фебруара 1941 . године у просто· 
ријама У метничког паШ:l /ъона на Малом 
Калемегдану.Ш Обе акциј е донеле су Фон
~y Буре Јакшића до сада највише сред
става и могло се почети са изградњом ко

лоније. Такоће је Београдска општина у 
ту СВрХУ доделила У метничком удружењу 
парцелу на ВОЖДОВЦУ и почео се набавља
ти материјал за градљу, али је априла 1941. 
године избио рат и пресекао сваку актив
ност на том поЈЬУ. Неколико уметника је 
од Перића, као председника, тражило да 
им се средства, скупл>ена за Уметичку ко

лонију, поделе. Меоутим, новац је остао у 
банци и Перић ј е књижицу, са читавом до
кументацијом Фонда, предао после завр~ 
шетка рата , 1944. године, новој управи Са
веза ликовних уметника Југославије.Ш 

Са почетком рата престале су све изла~ 
тачке и друге активности . Перић за време 
рата није н~лvштао Београд; живео је да
Л>е у свом атсЛ>еу у Уметничкој кући у 
lевремовој улици. Као председник Умет
ничког удружења био ј е почетком 1942. го
дине једног дана позван у Команду града 
Београда . Окупационе власти имале су на
меру да у пропагандне сврхе организују 
једну изложбу српских уметника. Један 
нацистички официр је у том смислу испи
тивао lефту Перића о могућностима изла
гања. По њиховој пропозицији МОГЛИ би 
да доћу у обзир за излагање само они у
метници, који нису под улицајем францу
ске уметности. Перић му је одговорио да 
је прирећивање овакве изложбе неизвод
ЈЪИВО већ самиJl.{ тим, што ј е велики број 
српских Уll,[етника у ратном заробл>ени

штву, неки се налазе у затвору, други опет 



VлtеТНUlCоаа .мајка, 1938. вл. Божuдар Перuћ, 
Беоzрад 

Le porlrait de Ја m.еуе, 1938 

Мали Божа, 1939. вл. БОЈ1Сuдар Перuћ, Беоzрад 

Le porlrait du pctit Bof.a, 1939. 
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Жена која uшје, 1938. вл. Музеј савре.o\tене 
у.мепlOС·СU, Беоzрад 

иl7е femme qui coud 

МР7·ва природа, око 1939. ал. СПОАtен·збuрtса 
Павле БељаНСIСU, Нови Сад 

La l7а/иуе l1Iorte, 1939. 



Ливница, ОКО 1948. вл. Музеј, caapeAIeHe уметности Беоzрад [а fOl1derie а Litostroj, 1948. 

6еоzрад 11.0 КUUЩ, 1958. ел. неl10знm· Belgra{le sous Ја рlије, 1958 



по ЛОГОРИЈ\<lЭ. А што се тиче присуства ути
цај а француске уметности, он се може llРИ

lI·(етити КОД свих оних уметника, који су 
прошли кроз Париз, од Јапана до Јужне 
Америке, а камоли оних који живе у Евро
пи. На тај начин до изложбе није ДОШЛО 
ни тада, ни касниј е, а ни Перића као за
ступника Уметничког удружења окупацио
не власти пише нису позивале . Ј23 

Ускоро после окупације Бео града, пре
ма ОДЛУЦИ власти, морали су сви .мушкар

ЦИ, до одрећене године старости, да ИДУ на 
принудан рад. Јефто Перић ј е, захвал,ују · 
ћи лекарско,\{ уперењу,124 то избегао и 
углавном се посветио сликарству . Често ј е 

Аутоnортрет, 1958. вл. Сре1'ен АОЮ,l ћ, Беоzрао 

L'aU10pOYtait, 1958. 

Са ж:еном одлазио до Миријева, где ј е сли
као пејзаже, како би на тај начин избегли 
тешке тренутке у граду, пошто су и Пери
ћеви , као сви родољуби, увек били у опа
СНОСТИ и самим тим у велико ј неизвесно
СТИ да ли ће преживети рат.Ш 

Преокрет, који је са завршеним ратш.1 
донела револуција и ново друштвено уре

ћење, унео је такоће значајне промене у 
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:ашвот Јефте Перића. Желео је да се ОДll .. Iах 
укључи у рад и надао се да ће сада добити 
стално запослење, које је пре рата уза
АУДНО тражио. Пошто се осећао београд
скю.'I сликаром, сугестиј у, да као Херцего
вац, иде за Сарајеnо,l26 ниј е прихватио и 
стрпљиво чекао запослење, кој е му је би
ло обећано. 

Последице рата биле су 1945. свугде 
присутне, па се слике НИСУ излагале, ни 

продавале. Тако је Перић у то време имао 
једини ПРИХОД од израде етикета, за које 
га је ангажовао његов стари ДРУГ Алексан
дар Мисита.1Z7 У пролеће 1946. године Пе
рић је био позван да предаје на VmeTJ-IИЧ
кој школи, коју је организовало Удружење 
ликовних уметника Србије у Београду, ве
черњи aKT. I28 Тако ј е најзад започео своју 
дугогодишњу педагошку кариј еру, коју је 
касније наставио на новоформираној Ака
демији прим:ењених уметиости у Београду, 
где је и завршио спој радни век. Већ кра
јем маја 1947. године био је постављен на 
Школи за примењену уметност , која је те 
године започела свој paA.I29 Ту ј е радио као 
професор цртања четири године и био кра
јем маја 1951. нанменован за доцента Ака
демије примењених уметности у Бео
граду.ВО 

Опште прилике постепеЈ-Ю су се срећи
вале. ПочеАО се са организовањем изложби 
и Јефто Перић, који ј е у ме15увремену до· 
ста сликао, редовно ј е учествовао на изло
жбама УЛУС-а и ЛАДЕ, а поред тога још 
на изложби ,,70 вај арских и сли карских 
дела из периода 1920- 1940." у Београду 
1951 . годиие .'3l За 1952. годину припремио 
је своје треће самостално излагање , зајед
но са Живојином Влајнићем. Нзло :ж:ба је 
одржана ОД 30 .. марта до 12. априла у Умет
ничком павиљону на МаЛОf\'1 Калемегда
ну.l32 

Перић је, од укупно шездесет четири 
дела, изло.ж.ио педесет четири уља , седам 

копија старих :мајстора и три цртежа . Од 
уљаних сл.ика била је приближно трећина 
из послератних дана, меЬу ЊИJl.Ш : ,,6. април 
1941.", .. Аело окупатора", "ОСАобоћење Бео
rpaAa" и друге. Оваква тематика изискива
ла је веће форм.ате, па је Перић имао при
лику да се опроба на велим платнима, што 
га је већ давно интересовало, али до тада 
није имао м:огућности да то ради. 

Нз истог времена, измећу осталог , по
тичу слике: "Бродоградилиште Чукарица", 
"Ливница у Бежан ији<l и "Изградња рад
ничКих станова/<, које су слично оним са 
изложбе . такоће већег формата, али про
зрачниј е раћене од његових портрета и 
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мртвих природа . Дилема, да ли сада у но
вим , ОПШТИ~'1 приликама, треба мењати И:1-
ражајна средства, ОДНОСНО уметнички са· 
држај, КОД flерића је трајала свега неко
лико година . Већ одмах после 1955. године, 
уметник је напустио овај избор мотива 11 

остао КОД својих омиљених тема: предела, 
портрета и мртве природе, нарочито слика

ља цвећа, при чему се придржавао CBor 

YCTaibeHol' кабинетског формата слике. 

ПОВОДОМ Перићевог излагања није иза
шло много приказа, али је ЛИКОВНИ крити· 
уар Павле Васић забеле)кло да је Јефто 
Перић " ' , , зрео формиран сликар са мно, 
Ј 'О искуства . .. ", који је поред студираља 
сликарства прошао кроз још једну " ... 
ШКОАУ - копирање старих мајстора - у 
којој се научио строгости и савесности. 
Тај ДУХ струји кроз све његове слике, мр
тве природе, пределе и фигуре" ,", За у
метника каже ". . . да има став аналити

чара, који се ТРУДИ да забележи низ пода
така ... " и " ... доведе (их) У склад са ко
лористичким резултатима који произлазе 
из Сезановог сликарства ... ". Касније Па
вле Васић истиче да " ... Перић тражи ве
ћу све:жину и прозрачно.ст боје ... али тој 
прози недостаје поезија неизвесности, 
драж лутања и изненаЈ5ења, најзад све оно 
што ЧИНИ )КИВОТ уметника динамичним и 

занимљивим ... 0,133 ШТО, У ствари, погаћэ 
Перићеве касније радове. 

Перић је тада већ био на Академији и 
доста окупиран радом са студентима . Сво ј 
посао је схватио врло озбиљно, па је доста 
вреr.лена користио за припремање наставе . 

Ако ј е радио са студентима на цртежу, 
припремио је свеже скице, иако су радили 
према моделу. Ако је требало да се ради 
ю{варел, Перић је уочи предавања насли
као акварел и ДОПУНИО га скалом боја, као 
HIТO је чинио, кад је са студентима радио 
на уљаној слици. Јако је, наиме, инсисти
рао на СОЛИДНОМ познаваљу сликарских 

техника, сем графике, којом се Перић ни
када није бавио. Сматрао је да студенти 
морају све то да науче одмах на почетку, 
што с њим није био случај, пошто је морао 
много тога да научи касније. кад је био у 
Минхену, а посебно у Паризу. Због тога га 
је такоће интересовала конзервација и ре
стаурација слика. Нарочито је код CTyдeHa~ 
та инсистирао на цртежу, говорио је да сва" 
ко од њих мора да уме да наслика човека у 

тренутку, кад пада са четвртог спрата. и
стицао је да рука приликом цртања :~лора 
бити гипка и вол)на као код виолинисте. На 
тај начин им је индиректно и директно су
герисао да треба да цртају, ОДНОСНО да 
раде, пошто је био убећен да "таленат као 

314 

такав ништа не значи, ако човек не 

ради" .134 

Поред практичних и технолошких про
блема, на чему се базирао његов рад са 
студентима, Јефто Перић је, такоће, држао 
предавања о теорији сликарства, што је 
брижљиво бележио у посебне свеске, до
пуњавао са Цитатима уметника, књижев

них писаца и филозофа.Ш Био је склон СТО
ицизму, где воЛ>а и разум играју главну у" 
АОГУ: " ... Сваку осет л,ИВОСТ и слабост тре
ба одбацити, Вол,а (треба да је) у непреста
ној активности, воља која би се покоравала 
само разуму .. ,",136 

Један циклус предавања био је посвећен 
"Значењу рада у уметности", l{оји је Пе-

-~=====-=--

Сан, 1926. вл. ЦецuлЩа Перuћ, Беоzрад 

Le reve, 1926. 

рић почео с речима Максима ГоркOI' "Та
ленат се развија из осећања љубави према 
раду, могућно је чак да таленат у својој 
суштини И јесте љубав према раду!". Кад 
је говорио о потреби рада и концентрације, 
позивао се на Делакроа, који је забележио 
једном приликом у свом дневнику : "Научи
ти се средити мисли, то је једини пут да се 
доће до срећног резултата!" За оправдање 
упорности у раду послужио се, Гогол,ем, 
коме је било потребно" ... осам темељитих 
прераОивања . .. " ДОК је своје дело предао 



Из скuцне свеске, 1947. вл. Сnомен-зuбрка Павле Бељанскu, Нови Сад 
Du cahier des esquisses, 1947. 

11.. Толстој, Приче из природе, око 1950, илустрација вл. Цецuлuја Перun, Беоzрад 
L. Tolstoj, Les contes de Ја nature, vers 1950, illuslralion --
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јавности. Позната и увек присутна у Перн
ћевим предавањима била је девиза: "Кад се 
ВИДИ своја палета, сликар добија поуздаље 
и храброст, као војник кад ВИДИ своје о· 
ружје", којом се користио Делакроа. !le
рић се такоће позивао на Родена и на Јед. 
НОМ месту истиче познату анегдоту, Ка1<О 

је Роден, кад су га запитали да ли )Ама 

непријатеlbа, одговорио: "Они ме нису мо
г Л И спречити да радим ... ".137 

С низом примера Перић је хтео да у 
младима пробуди жеfuУ и потребу за ра· 
ДОЛl; због тога је чинио све, како би. по
будио њихово интересовање. У томе Је у
спео, студенти су га волели, поштовалИ и 

ценили његов ТРУд, што се, уосталом, мо· 

же закључити такоће из сачуване коре
спонденције његових студената, мећу ко
јИi\,rа је приличан број сада познатих умет
ника у земљи и у светуЈ38 

Из свеl"З овога добија се утисак да је 
Перић, лоследњих година преокупиран ра
ДОМ, дужностима и обавезама, у свему т?
Ј\'lе тражио подстрека и за себе. Упорно Ј е 
настојао да сваког дана барем мало време
на посвети сликању, као да је слушао Золу, 
који је запитан како је могао нащ~сати оно
лико дела, одговорио: ,,'" да ни Један дан 
IIије испустно да не ради барем два сата".1Ј9 

Перићево успешно педагошко деловаље 
донело му је јуна 1956. године унапрећење, 
био је изабранl40 за ванредног nPОфесо~а 
Аl<адемије примењених уметности. Тиме Је 
био прилично растерећен од послова у са· 
!\Iюј установи, пошто је сада ~ao свег,,; ј е
дан предмет - цртање. Мада ЈС:: имао ЈОШ 
друштвених обавеза, ипак му Је преос~а· 
јало више времена за сликање него раНИЈ е , 
што га је ПРИЛИЧНО охрабрило. Сада ће че
шпе моћи да тражи мотиве у плен еру, ШТО 
је до сада било могућно једино за време 
распуста, уколико је био у стању да га 
искористи. Кад је 1954. године био са су
пругом први пут после рата изван земл,е, 

Перић је краће време боравио у Минхену, 
а распуст користио у АаНСКОЈ, а кад ~e 
1957. године путовао за Данску, кренуо Је 
преко Париза и неко време се задржао у 
уметничкој метрополи.142 

Поновна и прва послератна посета Па· 
ризу Перића је више растужила, него обра· 
довала. Од познаника сусрео се с ПРИЈате
Л>ем сликаром Миливојем Узелцом, видео 
његово дРУШТВО, од којих је неке познавао 
још из времена свог боравка у Пари~у, али 
су многи његови и заЈеднички ПрИЈател,и 

нестали током рата, или се раСТУРИАИ по 

свету. Погледао је још неке занимљиве из
Аожбе, нешто времена посветио Лувру, 
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прошетао градом и кренуо даiЮе за Да!", < 
СКУ. Ту је барем могао да слика, што га Је 
уједно и одмарало.14,l 

Следеће, 1958. године Перић је летњи 
распуст ПРОВОДИО у Гацку , одлазио је та
коое до Дубровника и Требиња,14~ сликао 
колористички интензивниј е пејзаже, од 
којих се истиче "Предео са џамијама", гу
стих намаза , богате структуре и ДИСЦИПЛИ
нованог компоновања. Нешто Друкчији је 
"Поглед на Требиње" са обалом Требиш
њице, где је прозирнијим тачкастим нама
зима боје постигнута рафинирана игра 

светлосних контраста, на сличан начин тре· 

тираних на слици "Београд по КЈ1ШИ", која, 
изгледа, такоће потиче из 1958, године, 

Перић је и наредних година пуно сли
као, радознало пратио спе догаl5аје на у
.метничком плану, активно учествовао у иЗ

лагањима и друштвеном животу, много и 

савесно радио са студентима на Академији~ 
ААИ, још није знао да је тешко болестан,Н~ 
што се испол,ило тек почетком 1960, године, 
Операција, као превентивна мера, је успе· 
ла и након два месеца Периn је вео. сликао 
у Пионирском парку у Београду.]4(ј 

Кад је Перић у јесен 1962. године иза
бран за председника Друштва. српских у
метника ЛАДЕ у Београду, већ Је планирао 
да ће следеnи летњи распуст провести у 
Данској.147 Уз сликање, то је био истински 
опоравак, освежење кад је обилазио умет
ничке збирке у Копенхагену, где никад ни
је пропустио, кад је био у Данској да по 
неколико пута сврати до Ван Гогових сли
ка, или се прошета кејом уз 1\10ре.l48 На 
повратку се као обично зауставио у МИН
хену и био још код пријател.а у Загребу. 
Наредне , 1964. године био је изабран за 
редовног професора Акад~мије за предмет 
Вечерњи акт,Н9 али како Ј е те године имао 
неприлика са оком, теже је.ра~ио H~ГO ра
нијих година. Али, ипак Је JO~ Једном 
кренуо, 1965. године, на уобича~~но пут?
вање "у градове СВОЈе младости , како Ј е 

сам говорио. Ишао је последњи пу! до Па
риза и, помало разочаран, каСНИЈе сетно 

говорио да ИJl.1а: ,,'" 1\ПIOГО аутомобила, 
буке и мало оне пријатне, некадашње аТА 
мосфере, карактеристичне за СЛ!fкарску 
метрополу . . ," .150 Као за оnшроштаЈ, пошао 
је још до Копенхагена и провео читаво ле· 
то у Данској, на крају се последљи ~YT за
vставио још у Минхену и Загребу.15 
~ После пензионисања, 1966. године, ПеА 

рић се опет посветио само сликању. Ал~, 
пред њим је било мало времена, У ~ролеl:е 
1967. поново је морао на операЦИЈУ, КОЈУ 
је издржао, алИ битка је била ~згубл,ена. 
Наредног дана, ЗА. марта умро Је на 1 ИН-



терној клиници у Београду. Сутрадан, 31. 
марта 1967. године био је сахрањен на бео
градском НОВОМ гроб.л>у, 152 

Јефто Перић је више пута говорио: 
" ... Цео живот ми је био везан за сликар
ства ... и моје авантуре .. ,", МИСЛИО је на 
своја путовања "... везане су за л,убав 
према бојама и палети . . ,",153 Исту љубав је 
као педагог поклањао својим студентима, 
настојећи да стекну СОЛИДНО знање, не 

.љ:алећи ТРУд и време. Непосредни ПОДСТИ
цај увек му је био радо примани хумор 
и приступачност, као и знање и богато ис
куство, које је несебично преносио на мла
де генерациј е. 

Што се тиче Перићевих слика, насталих 
у последње време, оне су на појединачним 

ИЗАожбама увек привлачиле пажњу публи
ке, па и критичара. Али, не због савреме
них покушаја или експериментисања с НО

BlliI.l( средствима, већ због искуствено зре
лих сликарских принципа, изграоених за 

време боравка у Паризу, од којих није · би
ло одступања. Ни онда, кад је боја на Пе
рићевим сликама због непосредног додира 

БЕОГРАДСКИ СЛИКАР И ПЕДАГОГ ЈЕФ'ГQ llЕРИЋ 

с мотивом добијала тврl3и израз, или због 
спонтаног реатовања на светлосне односе, 

мељала тонски интензитет, љегови радови 

нису били лишени унутрашњег ДОЖИВЛЈаја. 
Оба врло значајна периода у продубл.еНОЈ\' 1 
умершчком стварању Јефте Перића, пари
ски и београдски, указују на један нужан 
континуитет, аналитички проткан дубоким 
доживл.аllањем чистог колоризма. 

Из обимног постојећег опуса, разасутог 
по Француској, Ауксембургу, Немачкој, 
Данској, Шведској и у зеМibИ, а пре свега 
у Београду, Новом Саду, Загребу, Сарајеву 
и у другим градовима, било је 1969. го
дине одабрано 145 слика за l(омемораТИR
ну изложбу Јефте Перића, која је одржана 
од 2. до 11. октобра у Галерији УАУС-а у 
Београду.Ј54 Тиме је било ПОСМРТНО обеле
жено полувековно активно присуство Пери
ћа у југословенском уметничком стварала
штву, његово по)кртвовано тридесетогоди

шње друштвено ангажовање у београдском 
уметничкш.'l центру и предани двадесетого

дишњи педагошки рад у Београду. Тиме ј е 
Ј ефто Перић дао изузетан ДОПРИНОС савре
меној југословенској уметности. 

НАПОМЕНЕ 

1 Уметник је био за последњих седам го
дина .Ж.ивота тешко болестан. Поверовао је 
симптомима, lюји су указивали на туберкуло
зу, али се нужност операције 1960. године V 
Београду потврдила одстрањивањем целог ле
вог плућног крИtш, на кој ем се ФОРl\шрао ту
мор. Кад се после седам година мировања опа
ка болест појавила на другом месту, Перић 
је операцију издржао, али се више rшје опо
равио. Умро је 30. марта 1967. године на 1 ИН
терној клиници у Београду и сахрањен је 31. 
марта на београдском Новом гробљу. 

2 Изложбу су заједнички организовали у
дружење ликовних уметника Србије, Друштво 
српских уметника "ЛАДА" и Академија при
мењених УJl.lетности у Београдv. Изложба ,;е 
одржана у Галерији УЛ УС-а у Београду, у у
ЛИЦИ Вука Караџића, од 2. до 11. октобра 1969. 
Том приликом штампан је каталог с предго
вором САикара Миће Поповића, са биограф
сI(им и библиографСКИJl.I подацима, списком и 
12 црно-белих репродукција његових слика. 

3 Нешто је предато бројним уметниковим 
роћацима, нешто .материјала налази се у Спо
мен-збирци Павла БеЛЈанског у Новом Саду, 
а највише код уметникове супруге Цецилије 
Перић у Београду. 

4 За сада успели смо да прикупимо 216 
библиографСких јединица. 

(; Знатан бро ј његових радова налази се у 
иностранству; сем у Француској, налазе се 
још у Холандији и Лvксембургу, што је теже 
реконструисати, док је било могућно напра
вити скоро саСВИi\1 тачан списак радова, тј. 
слика и цртежа, који се налазе у Данској Ј[ 
Шведској. Од музејских збирки, Перићеве ра
дове чувају: Музеј савреl\lеие уметности, Бео
град, Музеј града Београда, Народни музеј у 
Београду, Спомен-збирка Павла БеЛЈанског, 
Нови Сад, Градски :музеј у Сомбору, Умјет
ничка галерија, Сарајево, Модерна галерија 
Загреб, а много теж:.е је установити, ко су при
ватни власници Перићевих слика. 

о Она је 1922. године дошла у Париз, често 
се дружила са иностраним уметницима и тако 

априла 1925. упознала сликара Јефту Перића. 
1 У Паризу је боравио од 1923. до 1935. го

дине. 

8 Касније се враћао у Париз са женом, 
1957 .И 1965. године. 

9 Сваки пут кад су из Београда путовали 
у Данску, сnраћали су у Минхен и Загреб. То 
је било: 1954, 1957, 1959, 1963. и 1965. године. 
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10 љубазно ми је ставила (-I а расrюлагање 
колегиница Вера Јовановић, КУСТОС Спомен
-збирке Павла БеlbaНСКОГ у Новом Саду. 

11 Muoдpaz Б. Протuh, Савременици 11, Бе
оград 1964, стр. 136-138; српско сликарство 
ХХ века, књ. 1 стр. 237-238; 

12 Алекса Ч елебоновuh, Савремено сликар
ство у Југославији, Београд, 1965; Каталог из
ложбе: Трећа деценија, Музеј савремене у
метности, Београд ,1967; М. Б. Протuћ, Умет
ност ХХ века - Србија, ЕЛУ 4, Заrреб (1968), 
стр. 281-287; М. Коларuћ, Каталог изложбе: 
Zur serbischen Malerei z\vieschen den Ьеidеп 
Weltkriegen, GemaIdegalerie псие Meister, Dres
den 1968, стр. 11-20; М. Б. Проти/!, Српско сли
карство ХХ века, кљ. 1 и 11, Београд, 1970; 
Каталог изложбе: Четврта деценија, Музеј са
времене УЈ\1етности, Београд, 1971; М. Б. Про
тип, Југословенско сликарство 1900-1950, Бео· 
град, 1973; А. Трифуновuћ, Српско сликарство 
1900-1950, Београд, 1973. 

13 Рис-со Грћиn, Сећања на Јефту Пернпа, 
необјављени рvкопис од 6 куцаllИХ страна, 
Београд, 1969, стр. 1. Текст је био намењен ка
талогу Периl1еве изложбе, 1969. у Београд\' , 
али до објављиваља текста, због промене КОН
цепције каталога, није дошло. 

РодитеibИ Јефте Перића били су: Сока ро
пена Кржић и Лазар Перић, који је 1901. го 
Дине, у 48. години, умро у болници у Дубров
нику. 

14 Основана на захтев мештана, па су је 
они сами издржавали. 

15 Мајка Јефте Перића, после СЈ\rрти l\IV' 
жа, нашла се у тешкој ситуацији. Била је Ilе
писмена и иеуrтућена \ј послове мужа, који је 
био вредан и цењен трговац, али је изненад
ном смрћу кућу оставио у дуговима. У прво 
време, после његоnе смрти, прала је рубљс 11 

ткала ћилиме, а како су имали доста веАlIКУ 
кућу, почела је да прима I-Iа KOllaK економске 
емигранте, који су кроз Гацко путоваЛII пре!\ш 
Дубровнику, а оданде за Америку. Послопич
но је било њено поштење, пошто су јој прола
зећи туда поверавали сав иметак, који су но
сили са собом, понекад читаве кесе дуката. 
Кад су деца завршила школу, најстаријег си
на Илију послала је својој родбини у fuvби
ње. где је постао трговац, другог сина в'асу 
упутила је у Мостар на кројачкн занат, док 
је Јефту одвела ј една жена код познатог Хер·· 
цеговца Михаила Мерчепа, Ј<Оји је имао своју 
фотографску радњу на Прерадовићевом тргу 
бр. 7 у Загребу. Мерчсп је имао изузетан сми
сао за технику и увек ишао испред времена. 

На почетку века је већ одлазио на бицикли
стичке трн:е у САД, а био је пионир нашег 
ваздухопловства. Већ 1910. године, заједно са 
Е. Русијаном, конструисао је први авион код 
нас . Мала енциклопедија, Просвета 2, Београд, 
1969, стр. 474. 

16 Из тог времена потиче предео "МОТIIВ 
113 околине Загреба" који је Иво Шеремет на
бавио пре рата у Перићевом атељеу у Београ
ду. Слика се тада налазила у Умјетннчкој га
лерији у Сарајеву, и била нзгубibеиа у транс-
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порту 1969. године, 1(ад ј е требало да се изло
ЖИ на Комеморативној изложби Јефте Пе
рића у Београду. Из ТОг времена такоће 
потиче једно драгоцено познанство с Мило· 
шем Бурнпем, који је тада у Загребу сту
дирао филозофију и класичиу филологиј у. 
Каснији књижепник и професор класичне фи
лологије Београдског универзитета био је НН
структор Мерчепове леце. Под његоnим УТlщз
јем Перић је, иначе патријархално али слобо
даРСIШ васпитан, Ilочео да се интересује за 

народну поезију, читао дела Домаћих и стра
них писаца, мећу којима Чехова, Толстоја 1-1 
Достојевског. Према сећању уметникове су
прvге. 

17 Мајка му је тада у Дубровнику набави
ла фато-апарат и Перић је једно време сни
мао мештане н војнике у Билећи и Автовцу, 
где су биле касарне. Кад је прикупио нешто 
новаца, и за неко време обезбедио себе и ма ј. 
ку, решио је да се врати у Загреб. Ристо Гр
оиli, исто, стр. 3. 

18 Основана 1907, прОфесори: М. ЦЛ. Црн
чић, Р. Франгеш, Б. Чнкош, О. Ивековић, Ф. 
Ковачевић, ЕЛУ-I, Загреб (1959), стр. 26. 

1\1 На његову срећу био је спроведен v 
надлежни округ Мостар где је чекао на пре
суду. Марта 1915. био је принудно мобњ\Исан 
и ПРИКibучен радној четн, еастаВibеlюј од по
литички сvмљивих. Копали су ровове у око· 
лини Братиславе, а јуна 1915. био је додел.ен 
БосаНСlю-херцеГОlЗачкој дипизији, која је би
ла упућена на италијански фронт. Пошто мо
билисани Босанци и Херцеговци нису добија
ли орvжје, и Перић је морао у јединицу, која 
је КОЈЈала ровове или Склањала од гаса уги
нуле коње. Кад се установило да је сликар, 
.морао је на I(рстовима Jlсписивати имена па
лих војника. Према сећању уметникове су
пруге и на основу изјава сведока у Заводу за 
с.оцијално оснгурање, Филијала Стари град -
акт бр. 449/55, ОД 5. II 1955, Београд, по пред
мету доказивања радног стажа ЈеФте Перића . 
Изјаве дали: др Мнлош Н. Бурић, професор 
Универзитета, Душан Сикумић, службеиик, 
Здравко Михаиловић, војни службеник и Вин
ко Грдан , САИ I(ар. 

20 То га замало није приликом портреТJI 
сања једног официра довело до "Гвозденог кр· 
ста"; мећутим, Перић је одликовање одбио. 
Према изјави умеПlIIкове супруге. 

2! Ратовали су lIа реци Пијави, код С. Лу
циа и на МРЗЛО"-f врху, КОД Толмина. На осно
ву изјаве сведока, нето. 

22 ДемоБИАисан новембра 1918. Сликар 
Винко Грдаи ссћа се да је долазио на преда
вања још у униформи и војничким: цокулам:а. 

2:1 Уредовно Vl:lјерење бр. 948, издато у За
гребv 28. ХП 1935. 

24 Како Нllје имао новаиа , vостало?·( није 
И.мао НИ одело, још увек је носио војнички 
шињел и ЦОI(уле; од KvIle је понео 10 кг сла
нине н тако кревуо на пут. Већи део тог, 3.-'1 
0110 доба драГОЦСJlОГ IlРТ/ъага је продао, нешто 



користио за себе и тако неколико недеља про 
вео у Бечу. Према сећању уметникове c\r. 
пруге и Ристе Грћића. 

25 Пошто је био паметан, весео и ДУХОВИТ 
младић, био је врло QмиЛ::.ен, пријатан и тра
жен као дискутант, као и активан организа

тор друштвеног и забавног живота. Ристо Гр
ћић, исто, сТр. 4. 

210 Перић је био у групи тамбураша, сви
рао је гитару, певао у хору, учествовао 1'АУ
ма'\-I, режирањем, креираљем и извоћењеfll 
сцене и костима у аЈ\штерском позоришту, ко

је је његовом заслугом ОД ЧИСТО провинциј
СКОГ Аобило шири репертоар. Сцена која је 
раније решзвана врло једноставно, сада је до
бијала за сваки комад, који се ИЗВОДИО, посе
бан декор по идеји lефте Перића, који је ис
товремено био и извоћач. Неуморно је сликао 
и састављао кулисе, правио костиме, каквих 

до тада Гачани нису вићали. Сада се више ни
су давали салю историјски комади, као, на 
пример, Хајдук Вељко, Балканска царица, Ха
санагиница и слично, већ од Домаћих писаца 
Ы:У!llићева дела'иОД страних ГОЛ?lbева "ЖениД
ба и "РеВИ30Р , а и "На ДНУ од Максима 
Горког. ЗИИОГР03ИВИ Гачани су од комада 
М. Горког највише упамтили велику руску 
пећ, коју је усред позорнице инсценирао Јеф
то Перић. И кад је аутор комада сутрадан 
питао комшију Ахмета Рустановића, како му 
се комад свићао, он му је одговорио: "Шта 
како ми се свидјело? Валахи да имам на ку 
пећ у својој кући, не б' жалио дат' добру кра
ву!" Ристо Грћић, исто, стр. 4. 

27 Ристо Грћuћ, исто, стр. 4. СПОl\шње да је 
Перић у то Bpel\Ie насликао иконе за иконо
стас у Михол)аћа.ма код Гацка. Мећvтим, ка
снија истраживања показала су да је иконо
стас, уништен за време прошлог рата, сликан 

1930. године. 
28 Уредовно увјерење, бр. 948, исто. 
29 Реорганизацијом постала је 192Ј. IOAH-' 

не Академија за VMjeTHOCT и умјетни обрт, 
касније Умјетничк-а академија. ЕЛУ 1 (1959), 
стр. 26. На сликарском одсеку тада су радили: 
Ф. Коваllевић, М. ЦЛ. Црнчић, l'b. Бабић, Ј. 
к.л,аковић и В. Бецић. 

30 Уредовно увјереље, бр. 948, исто. 
;.н Из тог времена сачувано је врло l\ШЛО 

радова. 

" БЛУ II, Загреб (1962), стр. 465; из био· 
графије Винка Грдана, из картона уметника 
бр. 196ЈЈ948 Савеза ликовних уметника Југо
славије у Београду; салон Улрих, ПОШIс изло· 
жби 1910- 1927, Архив за ликовну умјетност 
ЈЛЗУ, Загреб. 

33 Мисита је био Мостарац, па се на тај 
начпн осећао некако обавезан да помаже Пе
рића, тако,\)е из Херцеговине. Слике, које му 
је касније поклонио Перић, налазе се код ње
l 'OBOf сина Веселина Мисите у Београду, али 
је један део нестао приликом провале у стан. 

34 Akademie der bildenden Ktinstel Мйп
сЬеп. 

35 Преi\Ы изјави проф. Недељка Гвоздено
вића, сликара из Београда. 
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3G Према сећању y.meTJ-Iнкове супруге. 
3; Према изјавама проф. Ивана Табакови

ћа и проф. НедеА,ка Гвозденовиl1а. 
38 Проф. Иван Табаковић, сликар из Бео

града још увек има у својој архиви руком пи
сани каталог са те изложбе, који је служио 
као ценовник. -Перић је излагао ПОД бр. 25, 
26, 27, 39, 40, 41, 42 и свака њеl 'ова слика имала 
је цену 100 динара. 

;19 Преl\Ш сећању уметникове супруге. 
40 Исто. 

41 Молбу је поднео још за време боравка 
у Минхену уз помоћ сликара Недемка Гвозде
новића, који је знао француски језик. Из кар
тона уметника, бр . 196/1948, исто. 

42 Исто. 

43 Нарочито дела: Делакроа, Дирера, Фра
говара, Гоје, Леонарда, Пусена, Ре".,бранта, Ти
цијана, Тинторета, Ватоа, Веласкеза и Вср
мера. 

44 Према картону уметника бр. 1961 1948, 
исто. 

4.; Према сећању Уl\1етникове супруге. 

46 Узелац и Перић били су добри пријате
Л~И, на шта указује такоl5е сачувана кореспон
денција. Иначе је Vзелац радо помагао сво
јим колега,V1а. Пернћу, на пример, није дозво
.ъавао да отвара свој коферчић са бојама, мо
гао је узимати његове. 1'ако\)е ј е познат слу
чај са Готовцем, који је чак унео клавир у 
Vзелчев атеље, пошто није имао где да веж
ба. Према подацима уметникове супруге. 

47 Исто. 

48 Трошкове пута је, наравно, сносио Ми
сита. Уз пут су се зауставили у Венецији, Фи
ренци и Милану, l'Ae су разгледали истоРи.iске 
знаменитости градова и музеја, пошли у .iуж
ву Француску и задржали се у Ници и Мар
сеју. Према сећању уметникове супруге. 

49 Према сећању ум:етникове супруге. 

50 Становали су тада у хотел V у Rue De
scartes. Према сећању уметникове супруге. 

51 Углавном као стипендисти француске 
вл.аде. Известан број дошао је касније, после 
1930. као: Марјан Детони, Иван Табаковнћ, 
Стеван Боднаров, Вера Чохаџић, Радивој и 
Мирјана ibубинкови:ћ и ДРУГИ. 

52 Подаци о њиховом боравку у Паризу у
зети из Ликовне енциклопедије. 

53 Аноним, Изложба из Louvrea, Загреб, 14. 
ХI 1927. Б. Копије старих мајстора у Салону 
Ecle Ulricha, Јутарљи лист, Загреб, 19. ХI 1927, 
стр. 12; т. - Изложба копија Ј. Перића у Са
лону Е . Ulricha, Загреб, Дневна штампа, 20. ХI 
1927; Dr. Р. D.: Theater, Кuлst und Lite ratur, Ј. 
Peric, Kopien alter Meister, Загреб. Morgenblatt, 
N2 323, 24. XI 1927, стр. 6, Аноним: »Louvre{( у 
3агребу, Дневна штампа, Загреб, новембар 
1927. 

54 Према сећању уметникове супруге. 

G5 Исто. 

М Исто. 

57 Livl'et Universitaire, бр. 8244, Uni\'ersite t 
de Paris, Faculte des Lettres - потврћен упис 
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ШТЕФКА ЦОБЕЉ 

за 1931. и 1932. годину. ДОl\умеllтациони фОНД 
Спомен-збирке Павла БељаНСI\ОГ, НОВИ Сад. 

~8 у заоставштини у.метникове супруге н 
родбине сликара. 

";9 "Стари Париз" из Ј 928, својИllа инж. Бо
жице МИАИчевић, Бсоград. 

60 Ј.(еФто) П.(ерић), Овогодншња прослава 
СВ. Саве у Паризу, Ријеч, Загреб, 2. IП 1928. 

61 Париз, 34, Rue Gambetta. 
62 ПРС1-.Ia сећању умеТНИ1<ове супруге. 

~3 Познато је да из TOL' раног периода по
тиче неколико пејза.жа Гацка и околине, као 
и неколико слично третираних предела Гацка 
из друге половине четрдесетих година. 

~4 У Хаг га је позвао ЊСI'ОВ пријател, др 
Славко Стојковнћ, који је н:ао дипломата бо
равио тих l'одина у Холандији н од Перића у 
неколико наврата купио слике . 

65 Перић је ретко датирао своје слике, па 
није ставл,ао ни датуме на своја писма. Према 
садржају се /l.юже заКЛ}УЧ IПИ да ПИСi\Ю по
тиче из 1933. rOAII He. 

оо Сада власништво Бране Васића, Бео
град. 

61 Из тог Bpei\tCHa потиче, такође, значај на 
кореспонденција изме15у Павла Бел,анског и 
Јефте Перића, која се сада налази у Докумен
тационом фонду Cllomeh-зБИРl\е Павла Бел,ан 
ског у Новом Салу; Перићево пријатсл-:.ство с 
Павлом Бе,ъанским: се већ за време његовог 
боравка '1 Паризу проширило н на брата Ни
колу БеkаНСfЮГ, lюји је био алотекар у Бео
граду и, с времена па време, долазио КОД бра
га у Париз. 

66 Павле Бс ..... ансКи је по природи посла 
ш.шо широк круг познаника, па је у Пернћев 
ател,е доводио разне л>убитеroС уметности, ка
ко би дошло до откупа слика. Петру Лубарди 
је, на пример, давао aIюнтацију на слике, које 
је Аубарда тек требало да наслнка, да би имао 
од чега да живи, кад је био у Паризу 1938. 
године. 

69 Слика се може убројитн МСОУ њeГOB~ 
најбоЛ>С слике из четрдесетих година. 

70 Обе слике су капитаЛllа дела у Пери
neBOM опусу. 

71 ОТКУПroена са те нзложбе. 

7i Налази се у фонду Музеја савРСi\Iеие 
уметности, Београл. 

73 Сачувана је само Фотографија прве вер
зије из 1928. која је 1941 . године ПРИАИКОМ 
бомбардовања Београда изгорела у стану ње
говог власника др Славка Стојковића. 

74 Каталог: Exposition d'es Artistes Yougo
slaves residant еп France, Paris Galeries Geor
ges Petit, од 3. до 17. новембра '1932. 

75 Исто. Перићева платна су у каталогv 
изложбе регистроnана под бројевима од 102. 
до 110. О изложби је писано : Т. S. Al' tistes 
yougoslaves, Le Теmр, Paris, новембар 1932. У 
земл,и је постојала "Акција за пропаганду на
ше уметности у Француској " , Београд Правда, 
6. Х. 1932. Касније ј е о томе писала Политика: 
Изложба јvгословенск их уметника, Београд, 
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1932; други Перићев ател,е налазио се у центру 
Париза у: 7 гие Belloni. 

76 Pavle Vasic, ХI пролећна изложба и Са
лон независних уметника. Уметнички преглед, 
кљ. П, Београд, 1939, 181, 182-186. 

7. Једна од тих мртвих природа налази се 
КОД др Видоnнћа у Сплиту. 

78 Перип је тада добијао још уз помоп ди
пломате др Стојковића, вајарке Рајке Мерчеп 
н ДРУГИХ, поруџбине за портрете н пејзаже. 

79 ~абораторИја за кОју је радио ретуш 
узела Је сталног службеника Француза 11 за 
Перића више није било посла. 

80 Упућено недатирано сликару Иванv Та
баковићу у Загреб, али се, према садржају, 
може закл-:.учити да потиче из првих дана j\rHa 
1935. године. ~ 

81 Вајар Стеван Боднаров је љегов стан 
називао "азил" за Југословене у Паризу. Го
СТОПРИi\1СТI?О Перићевих је било познато, па 
су их ПрИЈатељи такође звали "да l'IСКИI\'1 КОН
зулима" у Паризу. 

82 КОА KaMIMa Руж.ичке су биле депоно
ване .Перићеве слике, а Табаковић, који је 
тада Још живео у Загребу, ВОДИО је рачvна о 
ИЗАожбама, а Бељански за Београд. 

8-1 Ту се нарочито ан гажовао ПериtЈев кум, 
дански сликар NiIs Erik Esman, који је такође 
дуго . живео у Паризу, где се и упознао с Јеф· 
том Перићем н његовом СУПРУI'ОМ Данкин,ом. 

84 У писму из почетка јуна 1935. које није 
датирао, али садржај нас упућује на тај 
датум. 

85 Из кореспонденције Перића са сликаром 
Иваном Табаковићем. 

81\ Исто. 

87 Kunstnere ser раа kunst , Корепhаgеп, 
Aftenbladet . .i ула 1935; АI-IOНИМ, Malersammen
sll1tningen аЕ 1935. и GГ0ппiпgеп, недел,ни ".[3-
газин, Копенхаген, ј vла 1935. 

88 Према горе наведеним члаНИЦЊ\:iа. 
89 Како се сећа у:метникова супруга, сва

ког дана је одлазио у Национални музеi , док 
су били У Копенхагену и гледао Ван Гогове 
слике. 

90 Есман је исте године у мају имао из
ложбу у Копенхагену, где је такоће ИЗАОЖИО 
"Портрет Јефте Перића", сликаног у Парпзу, 
који се сада налази код Ане Саломонсен v 
Копенхагену. V ЛРИI\:азу изложбе Портрет Пе
рића био је репродукован: Malerudsti1ling, 
Дневна штампа (Tadende) 1935. 

91 Према сећаљу уметникове супруге. 
9! Исто. 

93 Исто. 

94 Исто. 

95 Аноним , Изложба сликара Јефте Перн
ћа, који је са успехом излагао у иностранству, 
Београд, Политика, 5. ЈУ 1936. 

96 Аноним , Г. ДР Rоровић отворио је јуче 
изложбу слика г. Ј. Перића, Београд, Поли
тика, 6. IV 1936. 



9, Б.(орће) Поновuh, Један сликар интими~ 
ста, Изложба Јефте Перића, Београд, Правда, 
1. IV 1936. 

98 Борће Ораовац, Стари и млади у Умет
Ј-IНЧКОМ павиљону, Београд, Илустровани лнст, 
април 1936, стр. 20-21 . 

99 М-ћ, Уметничка савест у конзерваТИDlЮ
ст И, .Београд, Политика, 23. IV 1936. 

100 Картон уметника бр. 19611948, нето. 
101 Ј јесеља изложба у корист Фонда Буре 

Јакшића, Београд, дневна шта,\ша, 1936137. 
10~ ДОКУ"'lентациони фонд Спомен-збирке 

lIавла Бел,анског, Нови Сад. 

103 Према сећању ум.етникове супруге. 

101 Исто, ЕАУ 1, исто, стр. 26. Оснивачи: 
Т. Росандић, Петар ДоGровић, М. Милуновић, 
као професори: Сретен Стојановић и ЈеРОЛИЈ\I 
Мише. 

105 Туристички водичи били су штампани 
на српскохрватском н чешко:м језику. 

106 Директор Речне пловидбе инг. Поповић, 
на сvгестиј у дипломате др Стојковића је на 
тај начин. ПQi'o.lОгао Перића. 

107 Карта са репродукцијом из Аувра, Па
риз, 3. Х 1938, ћирилицом, Документациони 
фонд Спомен-збирке Павла Бељанског, НОВИ 
Сад. 

103 Уочи рата, 1938. године било је плани
рано да се почне са изградњом Новог Бео
града. За припрему терена било је ангажовано 
једно данско предузеће, а послове је водио 
ИНЖ. Аарсен, који се као Данац упознао и 
спријател,110 с Перићевима. На тај начин се 
Перић, као и кроз запослење у Речној пловид
би, заинтересовао. за сликање пејзажа са у
II-,ћа Саве у Дунав. За инж. Ларсена, такоће 
по поруuбини, I1ерић је радио портрете ње
гове породице. 

109 Б.(орће) Поnовuh, Сликар интимиста 
ЈсфТО Перић, Београд, Правда, 18. П! 1939. 

110 Аноним, У недељу се отвара друга ко

лективна изложба сликара г. Јефте Перића, 
Београд. Правда, 25. IП 1939. 

111 Каталог излож_бе слика Јефте Периliа, 
Београд, 26. фебруар - 9. март 1939. Изложба 
је била продужена до 12. марта. У каталогv 
су наведене само слике, а из штампе се види 

да је излагао и цртеже. 

112 П.(јер) КРUЈIСafШn, Изложба слика Је
фте Перића, Београд, Политика, 28. ПЈ 1939. 

113- Борhе Поnовuh, Сликар интимиста Је
фто Перић, нсто. 

114 Павле Васuћ, Изложбе у Уметничком 
паRИл,ону, Уметнички преглед, књ. 11, Београд, 
1939, стр. 60-62, стр. 61. 

115 М. Z. "ААДА" - ХХIII изложба, Бео
l'рад, Политика, 26. JV 1939. 

116 Према изјави уметникове супруге. 

117 Аноним, Поборници "чистог сликар
ства" и браниоци традиције коју нам је оста
вила средљовековна црквена Vi\IeTHOCT, Бео
град, Правда, 6. II! 1939. 
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118 Исто. 

HQ Исто. 

12(1 Према сећању уметникове супруге 

121 Око продаје слика нарочито су се aJ-lгa~ 
)Ковале чланице Друштва пријатеља умепю
сти "Цвијета 3узорић", које су у корист Фон
да Буре Јакwића продавале слике, а на балу 
пиће, колаче и друга јела, што су београдски 
трговци и фирме за ту прилику поклонили 
Уметничком УАРужењу . 

122 Према сећању УА1еТНIшоnе супруге. 

123 Исто. 

124 Захnаљујући проф. др Јулијани Богн!i.е
вић која му је набавила лекарско уверење .с 
напоменом да због тешког обољеља желуца 
није способан за рад. Др Богичевић има неко
.\ИКО Перићевих слика; Периh је већ 1937. го
дине гюртретнсао њену мајку. 

12;; Због бомбардоваља, честих рација увек 
су били спремни да беже. С временом је оп
шта ситуација постајала све тежа. Такоће је 
становништво Београда све више притискива
ла нссташица хране, па су и Перићеви пред 
крај рата живели у великој оскудици, сећа се 
супруга уметника. 

126 Према сећању уметникове супруге. 

Ј:!7 ИСТО. 

1213 Потврда УЛУС-а, Београд, бр. 185, од 26. 
I 1954. 

129 Акт бр. 8756 Персоналног одељеља Ми
нистарства просвете, НРС у Београду, од 27. 
V 1947. 

130 Решење бр. 11782 Савета за просвету, 
науку и кvлтурv НРС У Београду, од 31. V 
1951. 

131 Изложба је одржана од 1. ЈП до 13. JV 
1951. У БеограАУ. 

132 Каталог изложбс: ИЗАожба Ј. Перића и 
Ж. Влајнића, Београд, 30. П! до 12. IV 1952, 
штаJl.шан у ћирилици, без npeAl'oBopa, односи 
се само на списак 164 рада Ј. Перића и S2 Ж. 
Влајнића. 

1з11 П.(авле) В.(асић), Априлске изложбе 
Перић, Влајнић, Кумрић, Београд, Политика, 
7. IV 1952. 

1:!4 Према изјави његове студенткиње, сада 

познате сликарке Милене Чубраковић, 26. П 
1974. 

1;\5 Сада у Докум:ентационом фонду Спо

мен-збирке Павла Бе.ъанског, Нови Сад, инв. 
бр. 992-996. 

136 Д. Фртунић, Обрасци вол"е и среће (Сто
ички требник), Београд, 1922, СТр. IS. 

Р7 СВИ цитати узети су из свеске ИНВ. бр. 
995. 

138 Милена Чубраковић је као сликарка 
успела у Риму; Велизар Михић је познати ва
јар у САД; Небојша Митрић и Ото Аого су 
познати београдски вајари, Ида и Милош Би
рић, познати примењени уметници у Београду, 
а приличан број је разасутих по целој зеМА~Н. 
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ШТЕФКА ЦОБЕЉ 

1;'19 Из свеске НВО. бр. 995, ДОКУ.I\[еllтацио
ног фонда СПОi\lсн-збирке Павла БељаНСIШЈ', 
НОВИ Сад. 

1411 Потврда VЛVС-а , БеOl'рад, бр. 2t81, од 
16. XI 1953. 

ш Решење Савета за ШЈШЛСТВО НРС, Бео
ГРад, бр. 81, ОД 22. УЈ 1956. 

142 Према изјави умеТННlшве супруге Це
ЦИЛIIје Периli, распуст V лето 1955. прОВОДИЛЕ 
су V Иваљици, 1956. у Матарушкој Баљи, н 
свугде је Перић доста СЛИI<ао. 

143 Преl\Ш изјави У,\iЈ еПЈ И Јшве супруге. 

141 Исто. 

145 У лето 1959. кад је , зај едно са супру
гом Цецилијом , IIРОВОДИО распуст у Данској , 
много је сликао н оссћао се здравим. 

146 Симптоми болести указивали су на ту
бсркулозу, али је ситуаЦliја била много озбиљ
нија . Перић се L{елог жи вота осећао здрав 11 

никад није волео да присуству је разговорима 
о болести, Сада се нашао V неповољној ситуа
Цllји и кад му је прсдло:жена операција, хтео 
је то да избегне. Алн, IIзбора није било. Од
страљнваљем: целог пл yhHor крила , у пролеnе 
1960. године, превеНТИВIIС мере су успеле н 

Перић , а наРОЧilТО леlШРИ били су заДОВОЛ~1II1 
са брзом рехабилитацијом. На КЛИНИЧКОМ 0-

де/\>сњу за плућне болести на БежанијСlюј 
коси , у Београду, опсрисао га је др Бани По
повиh , након два месеиа nећ је летовао у 
Зворнику, ода l(ле је донео неколИlЮ пејзажа, 

147 Преl\;l а изјави уметникове супруге . 

14~ Исто . 

Ш Решење Академије примењених уметно-
СТИ у Београду, бр . 241143, од 1. Х 1964. 

н(о Вечерњс новости, Београд, 1965. 
Н.I Према изјави YMCTHl-IIюве супру!'С. 

1'>2 ИСТО. 

Ј;;3 Вечерње новости, Београд, 1965. 
\54 КатаАOI' : Јефто Перић, 1895-1967, с 

пред.'овором Миће Поповића. Изложбу је ор
IЋНИЗОЬаЛО Удружсњс ЛИКОВШ1Х уметника Ср
бије, APYL:JTBO српских уметника "ААДА" и 
Академија пр ... :.tеЊС ЈIИХ умеТНОСТII, Београд. 

Накнадно сам ~э.З J-lала да је маја 1974. 
Радмила Спасојсвић h~ 1<раљева успешно .ди
пломирала историј у Уfl,'IС1.ЮСПЈ на Филозоф
ском факултету V Београдv к"::_\ проф . др Ла
зара ТрифУНОВllћа. Дипломски раЛ, ј е нашкз
ла о СЛIII~ар\, Јефти Перићу. 

JEFTO PERIC - PEINTRE ЕТ PEDAGOGUE DE BELGRADE 

Stefka СоЬеlј 

Le pein tre et le pedagogtIe de Belgrade, 
Jefto Peric, es t пе le 26 decembre 1895 а Gacko, 
сп Herzego\-"ine. De Ј а, l orsqu'il eLlt termine 1'е
cole рг.iП1аiге, il parti t а 14 ans рои!' ZаgгсЬ, 
роиг apprendre le meti e г (lc photographe. Qua
(те апs apres, i 1 пе se consacl-e pas а la photo
graphie, mais s'inscrivit, еп 1913, а l'Ecolc su
регјсиге des arts et des l1le t.ie t·s а Zagreb. Ses 
etudes furent iпtеrrоmриеs ип ап apres раг le 
commencemcn t дс lа Ргеmiеге guепе пюпdiаIе 
ел 1914, quand il {и! d'abord arre te et епsuitе 
mobllise sous la соп train te, роиг passel- plus de 
trois ans dal1s 1es rangs punitifs аu front itзlо~ 
-:шtгјсhjеп. 

Demobilise а la f in de 1918, Регјс avait гер
ris ses etudes а Zagreb, et сп 1921 tегmiпа l'E
соЈе superieure des arts avec tres Ьоппе note. 
Ce tte mете аппее Н s 'inscrivit а l'Academie des 
Ьеаих arts а Zagreb, nouvelJement сгее. Apres 
deux semestres, еп 1922, il partit avec son атј, 
Ivan TabakoviC, чиј plus ta rd sera реiпtге сот
те 1иј, аих etudes а Мuпјсћ , ои i1 a\lait passe 
deux semestres а l'Academie des Ьеаих arts. 
Entre-temps, il f it ип sejou r d'etude а Vienne 
et, еп 1922, соmmеП9а а exposer а Zagreb. 

Еп automne де ]923, ЈеНо Регјс es t parti 
роиг Paris, avcc ипе bourse роиг un semestre. 
Il es t reste t rois semestres а 1'Есоlе des Ьеаих 
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arts. Еп П1t:П1С temps, рои!" gagller sa vie, јl 
s'es t оссире de retouches рllОtоgгарћiquеs. п 
а соттепсе а exposer аи Salo11 des iпdерел
dants et аи Salon d 'auto mne d6ja еп 1923. 11 se 
passionna роиг les vicux mait res, dont i1 сорја 
des oeuvres ex posees аи Louvre, роџг les im
ргеssiоппistеs поtаmmепt Renoir, tout еп res
pectant Ьеаисонр Је t1Ћvаi l de Sezanne et de 
Van Gogh. 

Регјс avait уесџ а Ра гi s douze алs. Depuis 
1929 јЈ з еи sоп ateliel' а Malakoff, pres de la 

.Seine, et а раг ti г (Ie 1932 аџ centre de lа ville. 
Ен 1927 11 а еџ tIпе exposition де copies dcs 
vieux maitres а Zagreb et, а cette occasion, il 
а rendu visite а Gacko, ои ј l геv iепdге сп 1930. 
Сене аппее јl avait egalement sejoLlrne сп Pays
-Bas. Еп 1928 et сп 1932, ОLltге ses propres ехро
sitions, 11 а pris рагt аuх expos itions des реiлt
res yougoslaves, огgапi5ее5 а Рагis. П а expose, 
соmmе hбtе de5 реi пtГС5 danois а Сорелhаgие, 
еп 1935. Depuis 1934, il avait 6galcment parti
сјре зuх cxposi tiol1S а Zagreb ct а Belgrade, еп 
prepara11 t ајП5ј son геLоuг еп Yougoslavie. 

De сеНе ргеmјеге periode, чи! а marque la 
personnalite агtistiquе de Регјс а Zagreb et а 
Munich, lа pIlase parisicnne а ete l а plus signi
ficative. C'est aIOI-S que l а Еогсе creatrice du 
peintre e tait е son sommet, Ыеп чи 'il rut au.x 



prises, еп теше t-emps, de gГЮ1dеs difficll ltes, 
поtзmmепt materielles. 

Аи debut, il s'ехргimаit раг Ics coloris som 
Ьгеs . 11 аррогtа cela а Paris, ои il continua а 
s'iпtегсssег, аи commencement , аих effet s for ts 
Је lumiегс. Еп milielt des аппееs trentes, јl 
aclopta des iпstПlсtiопs des реiпtгеs modernes 
fгаш;а i s, се qui l 'avait атепе, avec lе сопсерt 
intimiste, а acceptel' la соиlеиг пеttе. А ргеsепt , 
lcs peintures de Регјс, d'огgалi sаtiоп {еГl11е et 
solide, раг lа sonorite J es s trllcturcs de сотро
sit ion рагtiСLiliегеs, vrail11cnt eprouvees, '\~VC
Јепt l 'equilibre iгreprochabIe et l'Il апnолiе јп
(јте de tons frais. Ое сеНе регiоdе ргоviслt ипе 
sегiе de dessins, no tamment de ПlI S , et de pa~r
sages. 

Apres a\loir qu it te clefinitivement Paris, еп 
etc 1936, PeriC passera lШ сегtа i п temps а Со
penhague avec sa Еетте Сес јl е , origi l1aire de 
Copenl1ague, qui vivait jusqu 'alors С:\уес lui реп
dant dix ans а Paris, et, сп аLltоmпс de 1935, 
СО1l1тСl1сега sa ује dans ип nOLl vcau тјlјеи, а 
BeJgrade. Аих premie rs temps, јl n'avait pas 
OLI реiпdгс, mais еп 1937 јl а obtenu Ul1 a telieJ" 
da ns l'cd ifice Је l'Associa tion artistique, роиг 
л'а\lо iг son ргорге atelie r e t son аррагtешепt 
qu'еп 1952. 1.21., аи centre de Ја vi lle јl а сп~с 
jusqu'a la [јп de ses jOLlrs. 

Еп 1936 deja, рсгјс а РI"ераге sa ргетЈеге 
exposition indepenctantc а Ве lgгаdе, ои јl а ех
posc al1ssi рош· lа deuxieme Го i s, е l1 ]939. Les 
ueux fois, ]es crit iqLles etaient eloq uel1 tes et 
Пuttеusеs, cHcs SОLlligпаiепt son ta lent virtlJO
si Le de sоп travail , dопt I'csscnce avait ses ОГЈ
giпсs dans J'impressionisme, tапdis quc lа сои
Јеиг obtenait ипе аutге s Ll bstallce е! )'i пtimitс 
des sепtimеl1ts. ЕI1 тете temps, јl exposait 
п::gиliеl-еmСl1t соmmе mеmЬ,"е de l'Associ at ion 
artis tiqHes et de LADA. Атј intime dll со lIес6-
uппеuг Pavle Beljanski, јl lи ј рГОСLlгаit des оеи
\I геs des peintrcs yougoslaves depuis ses jours 
paris iel1s. Il e ta it socia1cmcnt t rcs епgаgе ct, 
сотте LlП des ini tiateu rs du Fопсls dc Dura 
Ja ksic, lutta assidument роиг l а сопs tГLl сtiоп de 
lа Соlоп i е des artis tes а Belgrade. Et lorsque 
sa геаlisаtiоп соmmеш;а, Ј а Deuxieme guепе 
люпdiаlе а eclate et а bOll leverse tous les рго
jcts. 
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Регјс а passe tout Ј е temps de Ја gLlепе а 
Belgrade, ои jl ле pouvait pas eviter des evc
пеmелts p.cnibles et lа репuviе. Apres la guепе, 
ауапt епfш obtenu L1П еmр l ој регmапепt , јl 
сотmеll<;а а tl·availle l" СОl11те pcdagogLle d'a
bord а l 'Есоl е des arts ULUS et а l 'Eco l ~ cles 
arts appliques, ensuite, depuis 1951 jusqu 'en 
1966, а J'Academic des arts appliques а Belgra
dc. Соmте pedagogLle аЈте , Ре гјС а tгаvаillе 
avec dС\lоuшеl1t et tenacite. Репdапt les vасап
ccs d'ete dans Jes a nnees 1954, 1957 1959 1963 
et 1965, јl avait sејОUГ l1 е аll Dane~a rk ~t аLl 
геtОllГ, s'апеtаit а Мl1Пiсll e t а ZаgгеЬ. Еп '1957 
е! 1965 јl а aussi passe ql1clql1es tcmps а Paris. 

. M~]gre ses поmЬгеl1sеs оЫ igа tiопs, Pet,iC 
РСIgпшt de plus сп plLls. Apres Ј а gl1егге jI а 
еи впе sCl1Je ехроsitiоп iпdере lldа пtе а Ве lgга
de (ауес D. Vlajnic), mais јl а regl1Ii eremen t 
participe аих expositions d 'ULUS et de LADA, 
dont јl аssшnа la ргеsidепсе depuis ] 962. DiJ 
роiпt de уне de themes, l efto Регј с est геs tе 
fideIe, uалs lа periode de ВеЈgгаdе, а ses sLlje ts 
ргеfегеs, анх paysages, natu rc mor te, Su rtOLlt 
аих fJellrs, fl gures c t portraits, qui avaient роиг 
lа р]uрагt le fогmаt de саЬ ј пес C'es t seuJemcnt 
dans les ргсmiегеs алпсеs d'аргеs"guегге qLI'i t 
s'interessa сп реи dc tcmps роиl" les gгапdеs 
t?iles et les tllemcs I-calis tes e t sociaux:, sous 
Ј ' шflиепсе des е\lепеmеп ts dc gueгre, de la по
иуеllе reali te sociale et cte Ј а COt1s trLlCtiOl1 du 
pays; mais plus tard јЈ а contunue а peil1ctre 
rnuгеmепt des paysages plus il1te nses de colo
ris, de соmроsitiоп disc iplinee, e t, ел juxta po
sапt des points avec ЬеаиСОl1Р д'ехре гјеl1СС, а 
iпtгоduis des cont L"astes de Ји тјеге p ll1s fort. 

Apres ипс орегаиоп рг6vепti vс еп 1960, lа 
maIad ie јПСLlгаЫе qui avait де plus сп plus 
dсvоге l'organisme dc РеЈ'јС , fu t arretee РОLlТ 
qLlelqltes tcmps. J efto Регјс est mo rt а lа sLl ite 
d'une ПОU\lеll е operatiOl1, Ј е 30 mars 1967, а Bcl
grade, ои ј Ј fu t јпlштС . 

I efto рсгј с а donne, раг sa presence ac tiv·c 
dалs Ја creation arustiquc YOllgoslave pendant 
LlП demi-siecle, раг son engagemen t social dans 
Је сеп~ге a rtis tique dc Belgrade duгапt tгепtе 
ans et раг son travaH pedagogique de vingt ans, 
Lше сопtгiыliопп рагtiсu li еге а I'art pJastique 
YOllgoslave СОЈ1tеmрогаiп. 






