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Сава Секулић | Sava Sekulić

Пред мислима све се има, 1984, уље на картону, 65 х 45 цм, МНМУ
When we think we get everything, 1984, oil on cardboard, 65 x45 cm, MNMA
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Дела инвентивних самоуких визионара представљају 
трезор субјективних доживљаја, широког распона сен-
зибилитета, разноврсног порекла интенција несвесне 
и свесне ликовне комбинаторике, психопатолошких и 
социјално-инклузивних категорија настанка и развоја. 
На трновитом путу у инстинктивној тежњи за само-
спознајом свог генетског записа, самоуки визионари ће 
стварати у континуитету нове облике лепота. Чароб-
на врста инфантилности и чистота доживљаја, сирова 
снага потискиваног нагона за креативношћу, тескоба 
изопштености отуђених појединаца, који живе и раде 
у свесно или несвесно одабраној изолацији, постали су 
синоним уметности која је настала на маргинама до-
минантне културе. Временом, ови уметници поставља-
ју нове стандарде у уметности, а разноврсне, понекад 
интригантне естетске вредности унутар њихових дела 
иницираће потребу за постојањем специјализованих 
институција заштите слојевите структуре њихових ли-
ковних израза.

Иницијативи о оснивању институције данас једин-
ствене на Балкану – Музеја наивне и маргиналне умет-
ности у Јагодини1, 1960. године, допринео је амбијент 
тадашње популарности  југословенске и српске наивне 
уметности у земљи и широм света, коју је промовисао 
Ото Бихаљи-Мерин. Чланство у међународном одбору 
изложбе Педесет година модерне уметности, 1958. годи-
не у Бриселу, издаваја га као протагонисту неконвенци-
оналних уметничких пракси. Поред дела крупних име-
на савремене уметности, као комесар изложбе Бихаљи 
увршћује и дела наивних уметника, што је код ликовне 
критике изазвало оштре полемике. Многи виђени ли-
ковни критичари и данас сматрају овај револуционарни 
потез Ота Бихаљи-Мерина недопустивим. Исте године, 
у Кнок ле Зуту у Белгији, он ће организовати Прву свет-
ску изложбу наивне уметности и убрзо затим објавити и 
прва издања о примитивној и наивној уметности. 

У знак сећања на личност и дело Ота Бихаљи-Мери-
на, МНМУ је 2009. године основао Фонд Ото Бихаљи-
Мерин са циљем да награди досадашње, подстакне и 

1 Првобитни назив града промењен је 1946. године у Светозаре-
во, да би од 1992. године поново био враћен стари назив – Јаго-
дина; првобитни назив Музеја наивне и маргиналне уметности 
био је Галерија самоуких ликовних уметника.

пробуди будуће стручњаке, публицисте, уметнике који 
су допринели развоју и афирмацији наивне и марги-
налне уметности у Србији. Специјално Признање „Ото 
Бихаљи-Мерин” додељено је великом броју управо та-
квих појединаца - Вери Ристић, Слободану Санадеру, 
Милосаву Јовановићу, Душану Јевтовићу, Барберие-
ну, Љиљани Којић, Слободану Штетићу, Марици Вра-
чевић, Милану Станисављевићу. Након што је стан у 
којем је свој животни век провео Бихаљи дониран Му-
зеју, основан је и Салон „Ото Бихаљи-Мерин”, огранак 
Музеја, као мали институт, богата библиотека и архива 
драгоцених рукописа, као место поновног окупљања 
стручњака са уметницима и колегама у циљу унапре-
ђивања рада на промовисању и афирмацији дела само-
уких визионара.

Као један од најстаријих у Европи, специјализова-
ни музеј који се бави сакупљањем, проучавањем, си-
стематизовањем, презентацијом и афирмисањем дела 
самоуких визионара - уметника наивне и маргиналне 
оријентације, Музеј наивне и маргиналне уметности у 
Јагодини већ шездесет година делује као јединствена 
лабораторија креативности. Почев од оснивања Музе-
ја, генерације стручњака деценијама су у континуите-
ту градиле стратегију заштите аутентичног културног 
наслеђа. Истраживањем, проучавањем и системати-
зовањем докумената о појавама уметника и њиховим 
делима, створене су базе података данас репрезента-
тивног документарног центра свих истраживања, као 
отворени систем који се допуњује увек новим сазнањи-
ма и подацима. Сакупљањем, проучавањем, публико-
вањем и излагањем дела наивне и маргиналне уметно-
сти, региструју се и истовремено бележе све промене 
унутар опуса постојећих уметника, идентификују нове 
појаве оригиналних уметничких пракси, ревалоризују 
се постојећа дела у складу са критеријумима које по-
стављају дела најрепрезентативнијих светских класика 
из колекције МНМУ, као синоним универзалних умет-
ничких вредности. У име заштите аутохтоности њихо-
вих јединствених остварења, редовно се врше селек-
ције ради неопходне дистинкције којом струка штити 
оригинална остварења наивне и маргиналне уметно-
сти од уплива граничних појава неакадемских пракси 
- аматеризма и дилетантизма.  

Музеј наивне и маргиналне уметности – 
лабораторија креативности 
Нина Крстић



МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

8

Адекватна артикулација аутентичне културне ба-
штине наивне и маргиналне уметности јесте наш 
основни задатак. Указујући на суштинске вредности 
ове врсте уметничких пракси, будимо и едукујемо 
свест посетилаца о квалитетном постојању моћног па-
ралелног света оригиналних идеја и дометима истини-
те креативне енергије самоуких визионара. Подстица-
њем знатижеље код посетилаца уједно се култивише 
њихов став и активно сазнање о томе шта уметничка 
дела чини дистинктивним и вансеријским. Нови обли-
ци уметничких лепота са којима се срећемо непреста-
но тестирају глобално схватање креативног, буде кри-
тичко промишљање, отварају нова поглавља и питања, 
мотивишу нас у стварању нових метода проучавања, 
заштите и својеврсне интеграције са посетиоцима, 
којима обезбеђујемо квалитетнију приступачност и 
едукацију, мотивишући их на интерактивно деловање, 
активно укључивање у наш јединствени систем промо-
висања и афирмације дела самоуких визионара.  

Прогресивни развој Музеја наивне и маргинал-
не уметности током шест деценија био је усмерен ка 
јачању функције и улоге Музеја, увећавању и обога-
ћивању ликовне збирке репрезентативним делима 
светских класика, али истовремено делима младих и 
перспективних аутора, која представљају корак даље 
у односу на досадашњу уметничку праксу. Бројни су 
изложбено-издавачки пројекти Музеја, од самих по-
четака деловања под првобитним називом Галерија 
самоуких ликовних уметника до богатог искуства сте-
ченог организовањем преко седам стотина изложби у 
земљи и иностранству; готово је једнак број и издања 
Музеја - публикација о најзначајнијим уметницима и 

феноменологији духа њихове уметности. Резултат овог 
драгоценог искуства свакако је расветљавање готово 
укорењених недоумица и заблуда везаних за специ-
фичну област уметности самоуких визионара – наивну 
и маргиналну уметност.  

Окупљајући уметнике из свих крајева света, орга-
низујући најразличитије врсте изложбено-издавачких 
пројеката, периодичне манифестације − колоније, са-
лоне, бијенала, тријенала, као један од најбољих начи-
на за истраживање, проучавање и афирмисање развоја 
наивне и маргиналне уметности на ширем међународ-
ном плану, Музеј спаја уметнике различитих сензиби-
литета и генерација из свих крајева света, обогаћује 
збирку. У ризници Музеја данас се налази око три и 
по хиљаде остварења преко четири стотине аутора из 
више од тридесет земаља (Америке, Аргентине, Бело-
русије, Бразила, Бугарске, Данске, Енглеске, Ирана, 
Италије, Исланда, Јапана, Кине, са Кубе, Кипра, Ма-
ђарске, Македоније, Немачке, Португала, Русије, Ре-
публике Српске, Словеније, Турске, Француске, Хаити-
ја, Хрватске, Црне Горе, Шведске, Шпаније итд.). Читав 
је низ земаља у којима не постоје или нису заживеле 
институције које се баве заштитом ове врсте уметно-
сти, па је учешће уметника из тих земаља од додатног 
значаја, понекад и једина прилика да своја оригинална 
остварења изложе јавности и критичком суду међуна-
родног жирија и изађу из анонимности. 

За своје успешно организоване изложбе и остале 
пројекте Музеј је добио бројне награде и признања. 
Ипак, највеће признање и најлепша награда након 
сваког успешно организованог и завршеног пројекта 
јесте богатство могућности које доноси склапање но-
вих контаката са установама и колегама широм света, 
запажени развој мреже установа и појединаца заинте-
ресованих за сарадњу, размена пројеката, појава но-
вих уметника и промоција њихових дела на домаћем 
и иностраном плану, која у сваком случају доприноси 

Зграда Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини 
пре 1960. године
Museum of Naive and Marginal Art in Jagodina before 1960

Сава Секулић | Sava Sekulić 
1902−1989.
(Док. МНМУ | MNMA doc)
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даљем континуитету развоја и проширивању видика у 
области овог ликовног феномена. 

Међународна, међумузејска сарадња наше устано-
ве, као специфичан вид истраживачког, информатив-
ног и пропагандног рада, допринела је, нарочито почев 
од 2000. године, стратешком отварању према Европи и 
осталом делу света (Беч, Братислава, Будимпешта, Ва-
лета, Лондон, Мартињи, Мелбурн, Милано, Москва, Ре-
нен, Темишвар, Париз, Праг, Софија, Чандигар, више 
градова САД-а итд.), стицању трајних дугогодишњих 
партнера и заузимању важних позиција унутар конти-
нуитета развоја ове врсте уметности на светском пла-
ну. Заједничким учешћем на великим међународним 
изложбама, сајмовима, трибинама, организовањем 
различитих врста изложби, презентација, радионица, 
промовисала се наивна и маргинална уметност Србије 
делима данас светских класика, али се промовисао и 
Музеј као референтна институција заштите специфич-
ног уметничког наслеђа репрезентативних дела умет-
ника из више од тридесет земаља. Повезивање зајед-
ничким пројектима створило је обострано драгоцено 

искуство у преиспитивању вештина и могуће компати-
билности у основним видовима музеолошких и умет-
ничких пракси самоуких визионара. Моделе добре 
праксе налазили су и партнери код нас, нарочито када 
је у питању већ традиционално организовање међуна-
родних ликовних колонија и тријенала. 

Освајање официјелне ликовне сцене ванконвенци-
оналним делима специфичне, нове ликовне енерги-
је унутар изложбених и издавачких пројеката широм 
света − самосталних, групних, тематских, мултимеди-
јалних − траје још увек. Учешћем на најзначајнијим 
сродним манифестацијама у свету репрезентативним 
селекцијама дела наших уметника, МНМУ постаје 
главни извор продора наивне и маргиналне уметности 
Србије на светску ликовну сцену и временом постаје 
њен интегрални део. Врло успешно и запажено је и 
учешће у раду престижне светске манифестације на-
ивне и маргиналне уметности ИНСИТА у Братислави, 
где су дела домаћих уметника у селекцији МНМУ кон-
тинуирано постизала запажене резултате. 

Сава Секулић | Sava Sekulić

Девојка на плажи, 1975, уље на картону, 69,5 x 95 цм, МНМУ 
A Girl on the Beach, 1975, oil on chardboard, 69.5 x 95 cm, MNMA



10

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Не треба занемарити посебан значај изложби у ор-
ганизацији МНМУ и у мањим градовима у Србији. Чи-
њеница је да су колевке најзначајнијих наивних и мар-
гиналних уметника управо у малим, провинцијалним 
срединама широм света. Седиште институције зашти-
те ове врсте уметности – Музеја наивне и маргиналне 
уметности, јесте у Јагодини.

Организовањем повремених и периодичних мани-
фестација различитих типова на међународном нивоу 
– салона, бијенала, тријенала, ликовних колонија умет-
ника и разних врста интерактивног окупљања уметни-
ка и публике, пружа се увид у континуитет развоја ове 
врсте уметности; уочавају се карактеристике и поједи-
ности, у одређеном временском периоду, на европској 
и ваневропској платформи, приближава се и демисти-
фикује сам стваралачки чин директно публици.

Неговање институционалне заштите наивне и мар-
гиналне уметности свакако не значи стварање нових 
клишеа и одређених конвенција унутар неконвенци-
оналног ликовног сензибилитета јер Музеј нема пре-
тензија да буде само архив дела и документације, већ 
креативна лабораторија, која подразумева контекстуа-
лизацију уметности самоуких визионара у њеном пу-
ном капацитету и потенцијалима. Презентацијом дела 
унутар разноврсних изложбених пројеката едукује се 
и привлачи јавност богатом и атрактивном понудом, 
која укључује и интересовање ширег спектра интере-
сних сфера - постојећих али и потенцијалних умет-
ника, колекционара, експерата, повезаних различитим 
поводима и нивоима узајамног доприноса, публике ра-
зличитих генерација и интересовања. 

Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини 
место је креативности и истанчаног слуха за потребе 

времена у којем делује, дајући посетиоцима могућ-
ност ослобађања од предрасуда које нагони на акцију 
– буди критичко мишљење уместо пасивног дивљења. 
Активним укључивањем публике свих узраста, аде-
кватним оглашавањем, не само у сусретима са предме-
том поставки и изложби, већ и  различитим моделима 
повезивања ликовним радионицима, презентација-
ма, перформансима у којима публика комуницира са 
стручњацима, уметницима, преиспитује се функци-
оналност важећих и потреба стварања нових модела 
афирмације дела и уметника, Музеја као институције 
заштите. Богат ликовни и документациони фонд, а на-
рочито значајна издавачка делатност Музеја, представ-
љају важну основу за истраживачку и пропагандну де-
латност. Почев од 2001. године, знатно се унапређује 
целокупно издаваштво, што показују многобројне мо-
нографије, преведене на више језика, обимнији моно-
графски каталози систематизованих формата, препо-
знатљивог тотал дизајна у целокупном пропагандном 
материјалу који постаје метафора визуелног идентите-
та Музеја. 

Као један од данас примарних видова оглашавања 
и информисања јавности, својеврсни нет инфо-центар 
Музеја јесте веб-презентација на адреси www.mnmu.
rs, постављена 1998. године, као једна од првих у Ср-
бији. Могућност упознавања најшире јавности са свим 
актуелностима Музеја у најкраћем временском перио-
ду допуњује и магазин МНМАрт, који, почев од 2015. 
године, периодично излази два пута годишње, као и 
активност на друштвеним мрежама путем музејског 
фејсбук профила и Инстаграма.

Репрезентативни објекат Музеја наивне и марги-
налне уметности датира из 1929. године. Због својих 
особености, проглашен је спомеником културе 1984. 
године. Почетком октобра 2019. године отпочели су 
радови на реконструкцији и доградњи анекса Музе-
ја. У оквиру постојећег објекта планира се увећање 
изложбеног простора, депоа за одлагање збирке и пу-
бликација, унапређење комуникације унутар објекта, 
обезбеђење боље приступачности инвалидним лицима 
у све делове изложбеног простора. Доградњом анекса 
обезбедиће се нови простор за мултимедијалне пројек-
те и галеријску експозицију посебних програма, са по-
себним местом за излагање монументалних скулптура 
из збирке МНМУ, као и простором за репрезентативне 
гостујуће изложбене пројекте. 

Ову значајну капиталну инвестицију подржало је 
Министарство културе и информисања Републике Ср-
бије, под чијим покровитељством је и целокупан рад 
Музеја наивне и маргиналне уметности. У сусрет ве-
ликом јубилеју Музеја, шездесет година постојања, за-
хваљујемо се на подршци и свим осталим, драгоценим 
сарадницима, донаторима, колегама, пријатељима Му-
зеја, који су свих ових година расли са нама, баш као и 
уметници чија дела баштинимо.

Лиза и Ото Бихаљи-Мерин
Liza i Oto Bihalji-Merin
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The works of self-taught visionaries are the treasure 
of personal experience, wide range of sensibility, versa-
tile intentions of conscious and unconscious pictorial 
combinatory, and psycho-pathological and social-inclu-
sive categories of their origins and development. On this 
thorny pathway, guided by their instinctive aspiration for 
self-realisation of their genetic record, self-taught vision-
aries will continually create new forms of beauty. Magic 
kind of infantilism and purity of experience, raw strength 
of suppressed impetus for creativity,  the pain of alien-
ation of the isolated individuals who live and work in 
unconsciously selected exile have become the synonym 
of art, done on the margins of mainstream culture. Over 
time these artists established new standards in art, while 
unusual, diverse, sometimes intriguing aesthetic values 
in their artworks initiated the need for foundation of spe-
cialised institutions of protection of multi-layered struc-
ture of their pictorial expression.

The incentive to establish a unique institution in the 
Balkans, today Museum of Naive and Marginal Art in Ja-
godina2 in 1960, promoted by Oto Bigalji-Merin, provided 
the ambience for popularisation of Yugoslav and Serbian 
naïve art in the country and abroad. The membership in 
the International Board of the exhibition Fifty Years of 
Modern Art in Brussels (1958) marked Bihaji-Merin as 
a protagonist of non-conventional artistic practice. Be-
sides great names of contemporary art, Bihalji-Merin, as 
the Commissioner of the exhibition, included the works 
of our naïve artists, which was subject to heated argu-
ments between art critics. Many respectable critics still 
think that this revolutionary gesture of Oto Bihalji-Merin 
was unacceptable! In the same year in Knokke –le- Zoute 
(Belgium), he organised the First World Exhibition of 
Naïve Art, and soon after, he published his first volumes 
in primitive and naïve art.

In commemoration of personality and work of Oto Bi-
halji-Merin, MNMA established Oto Bihalji-Merin Fund in 
2009, aimed to award the previous and stimulate future 
professionals, publicists, and artists, who contributed 

2 The original name of the City of Jagodina was changed into 
Svetozarevo from 1946-1992, while Museum of Naïve and Marginal 
Art was originally named Gallery of Self-Taught Artists.

to development and promotion of naïve and marginal 
art in Serbia. Special Recognition Oto Bihalji-Merin was 
awarded to a great number of to such individuals: Vera 
Ristić, Slobodan Sanader, Milosav Jovanović, Dušan Je-
vtović, Barberian, Ljiljana Kojić, Slobodan Štetić, Marica 
Vračević, and Milan Stanisavljević. After the donation of 
the appartment where Bihalji-Merin spent his whole life, 
Salon Oto Bihalji-Merin was established, as a kind of small 
institute with rich library and archives of precious man-
uscripts and a place for gatherings of professionals with 
artists and colleagues, in order to inprove the work on pro-
motion and popularity of works of self-taugt visionaries.

As one of the oldest in Europe, specialised museum 
that collects, studies, systematises, presents and pro-
motes the works of self-taught visionaries, i.e. the artists 
of naive and marginal art, Museum of Naïve and Marginal 
Art in Jagodina (Serbia) has acted as a unique laborato-
ry of creativity for sixty years now. From the foundation 
of Museum, the strategy of protection of authentic cul-
tural heritage was developed through generation shift of 
professionals, study and systematisation of documents, 
emergence of artists and theirs works, thus creating data-
base today, i.e. representative documentation centre for 
research as an open system that is permanently upgrad-
ed with new knowledge and data. By collecting, studying, 
publishing and exhibiting the works of naive and mar-
ginal art, all changes within the oeuvres of contempo-
rary artists are simultaneously recorded, emergence of 
new authentic artistic practice is identified, and current 
works are re-assessed in accordance with the criteria es-
tablished by the works of the most representative world 
classics in MNMA collection, as the paradigm of universal 
artistic value. In support of protection of authenticity of 
their unique realisations, the selection is carried out reg-
ularly in order to make necessary distinctions by which 
the profession protects original artworks in naive and 
marginal art from the influence of boundary phenomena 
in non-academic practice: amateurism and dilettantism.

Proper articulation of authentic cultural heritage in 
naive and marginal art is our primary aim. Pointing to es-
sential value of this kind of artistic practice we are awak-
ing and developing the awareness among visitors about 
quality existence of powerful parallel world of original 

Museum of Naive and Marginal Art – 
Laboratory of creativity
Nina Krstić
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ideas, and achievements of truly creative energy of self-
taught visionaries. By cultivating the attitude to inquisi-
tiveness of visitors we come closer to their active knowl-
edge about the characteristics of the distinctive and the 
extraordinary. New forms of artistic beauty, which we 
uninterruptedly meet, test the global concept of the cre-
ative, challenge critical reasoning, open new chapters and 
questions, motivate us for creation of new methods of 
study, protection and particular integration with visitors, 
who are provided with quality access to education, thus 
motivating them to interactive action, active involvement 
in our unique system of promotion and popularisation of 
artworks of self-taught visionaries.

During six decades, progressive development of Mu-
seum of Naïve and Marginal Art was directed towards 
strengthening of the function and role of Museum, ex-
panding of its collection and its enrichment with repre-
sentative works of both world classics and young perspec-
tive authors, whose works make a step further in relation 
to the previous artistic practice. By organising numerous 

exhibiting-publishing projects, from the earliest years of 
its activities under the name of Gallery of Self-Taught 
Artists, until the considerable experience acquired by 
realising over seven hundred exhibitions in the country 
and abroad and nearly the same number of editions of 
Museum: publications on the most significant artists and 
phenomenology of spirit of their art. The result of this 
precious experience is certainly the clarification of nearly 
rooted ambiguities and misapprehension related to spe-
cific domain of art of self-taught visionaries – naïve and 
marginal art.

By gathering artists from the whole world, organising 
most various types of exhibiting-publishing projects, pe-
riodical evens, Colonies, Salons, Biennials and Triennials 
as one of the best ways to research, study and promote 
the development of naïve and marginal art in wider inter-
national  concept, the Museum connects the artists with 
diverse sensibilities and generations worldwide thus en-
riching its collection. The treasure of Museum today in-
cludes about three and a half thousand artworks of over 
four hundred authors from more than thirty countries 
(America, Argentina, Belarus, Brazil, Bulgaria, Denmark 
England, Iran, Italy, Iceland, Japan, China, Cuba, Cyprus, 
Hungary, North Macedonia, Germany, Portugal, Russia, 
Republic of Srpska, Slovenia, Turkey, France, Haiti, Croa-
tia, Montenegro, Sweden, Spain etc.). There is a consider-
able number of countries where such institutions are not 
established or active, hence the participation of artists 
from those countries is additionally significant; some-
times it is their only chance to show their realisations to 
the audience and critical judgement of international jury, 
and thus emerge from anonymity. 

For its successfully organised exhibitions and other 
projects, Museum received awards and recognition many 
times. However, the greatest recognition and the nicest 
award after each successfully organised and completed 
project is the wealth of possibilities brought by reali-
sation of new contacts with institutions and colleagues 
worldwide, noticeable development of network of institu-
tions and individuals interested in cooperation, exchange 
of projects, emergence of new artists and promotion of 
their works in the country and abroad, which certainly 
contributes to further continuity of development and 
broadening of horizons in the domain of this pictorial 
phenomenon.

International inter-museum cooperation of our Mu-
seum as a specific form of research, information and ad-
vertising work especially contributed to strategic opening 
towards Europe and other parts of the world from 2000 
onwards (Vienna, Bratislava, Budapest, Valetta, London, 
Martigny, Melbourne, Milano, Moscow, Rhenan, Timiso-
ara, Paris, Prague, Sofia, Chandigarh, many cities in the 
USA, etc.); this is how permanent many-year-long part-
ners were acquired, and significant position within the 
continuity of development of this kind of art worldwide 

Војислав Јакић | Vojislav Jakić 
1932−2003. 
(Фотографија Марио дел Курто | Photo Mario del Curto)
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was taken up. Joint participation in great international 
exhibitions, fairs, panels, organisation of various types 
of exhibitions, presentations, and workshops promoted 
naïve and marginal art in Serbia and the works of world 
classics; at the same time, the Museum itself was pro-
moted as a reference institution of protection of this 
specific artistic heritage, representative artworks of au-
thors from more than thirty countries. The connections 
through joint projects created precious mutual experi-
ence in reassessment of skills and possible compatibili-
ties in the basic form of museum and artistic practice of 
self-taught visionaries. Our partners also found models 
of good practice at our Museum, especially concerning 
fairly traditional organisation of international art colo-
nies and triennials.

The arrival of non-conventional works of specific and 
new pictorial energy on official artistic scene is still in 
progress in the form of exhibiting and publishing proj-
ects worldwide: independent, group, thematic, multime-
dia. By its participation in the most significant similar 

events in the world with its representative selections of 
artworks, MNMA has become a predominant centre for 
breakthrough of Serbian naïve and marginal art onto the 
world artistic scene, thus becoming its integral part over 
years. Its participation in prestigious international event 
in naïve and marginal art INSITA in Bratislava was very 
successful and recognisable; there, the works of national 
artists selected by MNMA permanently achieved remark-
able results. Particular significance of exhibitions organ-
ised by MNMA in smaller paces in Serbia should not be 
neglected, bearing in mind the fact that the cradles of 
most prominent naïve and marginal artists are in similar 
provincial places worldwide. The residence of the insti-
tution of protection of this kind of art, Museum in Naïve 
and Marginal Art is in Jagodina.

The organisation of temporary and periodical events 
of various kinds at the international level such as Salons, 
Biennials, Triennials, Art Colonies and other interactive 
gatherings of artists and audience provides an insight in 
the continuity of development of this kind of art, when 

Војислав Јакић | Vojislav Jakić
Сан, 1997, комбинована техника на папиру, 35 x 50 цм, МНМУ 
Dream, 1997, combined technique on paper, 35 x 50 cm, MNMA

MUSEUM OF NAÏVE AND MARGINAL ART –  LABORATORY OF CREATIVITY
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characteristics and details are noticed for a certain time 
period in European and non-European area, whereby the 
mere creative act becomes directly closer and demysti-
fied to the audience. 

Fostering institutional protection of naïve and mar-
ginal art definitely does not mean creation of new cli-
chés and certain conventions within non-conventional 
pictorial sensibility, since Museum has no pretensions to 
be the archives of works and documentation only, but a 
creative laboratory which involves contextualisation of 
self-taught visionary art in its full capacity and poten-
tials. By presentation of works within various exhibiting 
projects it educates and attracts the audience with rich 
and appealing offer, which includes the involvement of 
wide spectrum of the spheres of interest herewith:  cur-
rent and potential artists, collectors, experts connected 
by various reasons and levels of mutual contributions, 
audience, various tendencies and interests.

Museum of Naive and Marginal Art in Jagodina is 
a place of creativity and delicate understanding of the 
needs of time in which it acts and provides possibil-
ity of liberation from prejudices of its visitors, thus 
making them act: it stimulates critical thinking in-
stead of passive admiration. With active participation 

of audience of all ages and proper advertising not only 
in contacts with the subjects of display and exhibi-
tions, but also through various models of connecting 
in art workshops, presentations, performances where 
the audience communicate with artists, the range of 
current needs for new models of promotion of both 
works, artists and Museum as an institution of protec-
tion is re-examined. Wealthy artistic and documentary 
collection, especially regarding rich publishing activ-
ity of Museum is a significant base for research and 
promotional activities. From 2001 onwards, overall 
publishing activity is considerably improved, which is 
shown by numerous monographs translated into sev-
eral languages, more extensive monograph catalogues 
in systematised format, recognisable total design in 
overall advertising material, which is becoming a met-
aphor of visual identity of Museum. 

Today, one of primary forms of advertising and in-
forming the public, special Info-centre of Museum web-
site is a web presentation on the address www.mnmu.rs, 
posted in 1998 as one of the first in Serbia. The possibility 
of obtaining all current data related to Museum in the 
shortest time is accompanied with art journal MNMArt, 
which has been periodically published twice per year 
since 2015, as well as the activity on social networks 
through Museum profile and Instagram.

Representative building of Museum of Naïve and 
Marginal Art dates back in 1929. Thanks to its particu-
lar characteristics it was declared a cultural monument 
in 1984. At the beginning of October 2019, the works on 
reconstruction and building the annex to Museum began. 
Within the existing building the following is planned: 
enlargement of the exhibiting area, the depot for stor-
age of collection and publications, and improvement of 
communication within the building and better access for 
handicapped people to all rooms of exhibiting area. The 
building of annex will provide new space for multimedia 
projects and gallery for special programmes with a par-
ticular place for exhibiting monumental sculptures from 
MNMA collection, together with the area for representa-
tive guest exhibiting projects.

This significant capital investment is supported by 
the Ministry of Culture and Information of Republic of 
Serbia, which is a patron of overall work of Museum of 
Naïve and Marginal Art. Approaching the great jubilee, 
sixty years of work, we would like to thank also all pre-
cious associates, donors, colleagues, friends of Museum 
and donors for their support and development with us, 
just like the artists whose works we preserve.
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Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини 
представља јединствен пример специјализоване уста-
нове заштите у овом делу Балкана – како због специ-
фичне врсте дела ликовне уметности, која пуних шест 
деценија прикупља, чува, проучава, излаже и афирми-
ше, тако и због богате и разноврсне колекције. Умет-
ничку Збирку Музеј гради од времена свог оснивања 
1960. године, заснивајући фонд најпре на делима на-
ивне уметности, а последњих деценија и на делима 
маргиналне уметности. Преображавајући се више пута 
институционално, Музеј је током времена сачувао пре-
познатљивост садржаја уметничког фонда, као и међу-
народни карактер Збирке, која данас броји око три и по 
хиљаде дела аутора из тридесетак земаља света. 

Почеци формирања Збирке Музеја везују се за 
фонд слика, цртежа и скулптура насталих у периоду 
између два светска рата, као и непосредно након Дру-
гог светског рата, а реч је о остварењима самоуких 
сликара и вајара из Србије. Захваљујући непосредним 
контактима са уметницима и узајамној сарадњи, као и 
доследном прикупљању ликовних дела према процени 
и одабиру стручњака, историчара уметности, одмах по 
оснивању Музеја формирана је колекција од стотинак 
експоната. Прве вредне уметнине стечене поклонима 
и откупима од самих аутора – у то време савременика, 
Јанка Брашића, Милосава Јовановића, Јана Књазовица, 
Емерика Фејеша, Богосава Живковића и неколицине 
других овдашњих уметника, чиниле су уљане слике на 
платну и стаклу, цртежи темпером и угљеном на папи-
ру, као и скулптура (рељеф). 

Почев од времена оснивања Музеја, дела најзна-
чајнијих аутора из Збирке излажу се како у оквиру ре-
презентативне Сталне поставке, тако и на изложбама 
у организацији Музеја и других установа, у земљи и 
свету. Уметнички фонд Музеја је по први пут, 1960. го-
дине, представљен на изложби Самоуки српски сеоски 
сликари у Галерији Дома Војске Србије у Београду, а 
већ наредне, 1961. године, и на међународној изложби 
Наивна слика света у Баден-Бадену, Франкфурту и Ха-
новеру. Континуираним попуњавањем фонда делима, 
како домаћих тако и иностраних уметника, мењају се 
обим и садржај Збирке, која има већ установљен ме-
ђународни карактер. Будући да представља отворени 

фонд који се непрекидно увећава и допуњује, Збирка 
постепено, поред бројног стања уметничких предмета, 
мења и број регистрованих уметника. Данас се у Збир-
ци Музеја, поред најбројнијих аутора из Србије, налазе 
и аутори из Аустралије, Белгије, Белорусије, Бразила, 
Бугарске, Данске, Енглеске, Индије, Индонезије, Ирана, 
Италије, Јапана, са Кипра, са Кубе, из Мађарске, Ма-
кедоније, са Малте, из Немачке, Новог Зеланда, Пор-
тугала, Румуније, Русије, САД-а, Словачке, Словеније, 
Турске, Босне и Херцеговине, Француске, са Хаитија, из 
Хрватске, Црне Горе, Чешке, Чилеа, Шведске, Шпаније 
и Швајцарске. 

Уласком у Збирку аутора сирове визије – Саве Се-
кулића, Илије Башичевића Босиља, Војислава Јакића, 
Мирослава Живковића, Ференца Калмара, Барбариена 
и других, Збирка постаје ликовно богатија, како у по-
гледу заступљених мотива, тема (тематика) и техника, 
тако и у погледу уметничких сензибилитета. Гледано 
из угла научног истраживања, посебну занимљивост у 
Збирци представљају ликовна остварења штићеника 
специјализованих установа, попут Института за мен-
тално здравље у Београду и Казнено-поправног завода 
у Ћуприји, затим уметност особа са посебним потреба-
ма, као и аутора непознатих биографија. Последње две 
деценије, делатност Музеја је посебно усмерена ка ак-
тивнијем истраживању маргиналне уметности. Појава 
нових ликовних стваралаца, приступа и исказа захтева 
установљавање свежих научних гледишта, тумачења и 
вредновања дела ове врсте, као и проналажење нових 
одговарајућих начина заштите фундуса. Развој савре-
мених технологија уметницима пружа већу стваралач-
ку слободу, како у погледу избора, тако и у примени 
и начинима комбиновања техника и материјала, чак и 
самих медијума. У прилог томе говоре инвентивна ли-
ковна решења актуелних уметника – протагониста са-
времене алтернативне ликовне сцене, данас виталних 
чинилаца Збирке.

Обогаћивање Збирке се, од времена установљавања 
фонда, обавља у континуитету и плански – путем по-
клона и откупа од аутора и трећих лица. Најбројније 
аквизиције чине поклони од аутора на име учешћа у 
манифестацијама у организацији Музеја – Салон само-
уких ликовних уметника, Бијенале наивне и маргиналне 

Међународна збирка
Нина Љубомировић
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уметности, Тријенале уметности самоуких визионара и 
Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, као 
и поклони од аутора на име организовања самостал-
них изложби. Драгоцен прилог Збирци представљају 
донације од стране других институција, као и поједи-
наца – пријатеља и сарадника Музеја, а међу уваженим 
дародавцима треба поменути имена Мирјане Бихаљи 
Шенбернер и Герхарда Шенбернера, др Љубомира 
Ерића, Ануђа Саинија (Rock Garden, Чандигар), Хенри-
ја Боксера (Henry Boxer Gallery, Лондон), Јелене Која-
диновић, Драгана Радивојевића, Владимира Милано-
вића, Косте Димитријевића, као и Казнено-поправни 
завод у Ћуприји.

Првобитна структура Збирке Музеја, која у основи 
има ликовне целине сликарство, цртеж и скулпту-
ру, остала је до данас непромењена. Језгро колекције 
чине формирани опуси родоначелника наивне и мар-
гиналне уметности Србије, светских класика и других 
значајних аутора – како сликара, тако и вајара. Пре-
остали део фундуса чине дела активних стваралаца, 

укључујући и краткотрајне ликовне појаве и ауторе, 
који у одређеном тренутку делују на пољима наивне и 
маргиналне уметности. 

Најбогатија, Збирка сликарства, садржи дела до-
маћих и иностраних аутора из периода од тридесетих 
година XX века до данас. Збирци сликарства припада-
ју опуси класика – Саве Секулића, Илије Босиља, Еме-
рика Фејеша, Милосава Јовановића, Јанка Брашића, 
Мартина Јонаша, Флорике Пује, Пала Хомонаја, Ми-
лана Рашића, Душана Јевтовића, Миланке Динић, Бар-
бариена, као и актуелних уметника – Добросава Мило-
јевића, Слободана Живановића, Животина Николића, 
Јошкина Шиљана, Војкана Морара, Росена Рашева 
(Бугарска), Зил Милана, Србослава Илића, Игора Си-
моновића и других. Вредан део фонда Збирке сликар-
ства чине својеврсни поклон-легати уметника Милана 
Рашића, Мирослава Живковића, Матије Станичић, Ер-
мелинде де Алмеиде (Бразил), Еделтрауд Лехман (Не-
мачка) и Траки Росиду Џонс (Кипар). Најзаступљеније 
теме (мотиви) у Збирци сликарства су сцене и обичаји 
из свакодневног живота – рад, одмор, славље, туговање, 
портрет (аутопортрет), фигуралне композиције у пеј-
зажу, мотиви из народних легенди, веровања и преда-
ња, форма фантастичне вегетације и архитектуре, као 
и сасвим самосвојни, оригинални облици, док су наjче-
шће коришћене технике уље, темпера и комбинована 
техника на платну, папиру и лесониту. 

Збирка скулптуре уобличена је увођењем монумен-
талних дела Богосава Живковића у Збирку, 1960-их го-
дина, као и дела Драгутина Алексића, Драгише и Ми-
лана Станисављевића и Илије Филиповића, 1970-их. 
Монументална скулптура из фонда Музеја представља 
изузетно вредне експонате, према снази ликовног из-
раза и аутентичности. Репрезентативним примерима 
скулптуре у Збирци Музеја припадају и остварења Фе-
ренца Калмара, Франчишке Птелиншек, Марка Бур-
лијеа и Саше Петровића Бердујца. Фонд скулптура 
садржи и бројне примере неконвенционалних видова 
тродимензионалног уобличавања, попут инсталација и  
редимејд облика, карактеристичних за ауторе млађих 
генерација. Таква остварења део су ликовних опуса ак-
туелних аутора, попут Јошкина Шиљана, Зил Милана, 
Иване Станисављевић Негић, Иштвана Јана и Кацуми-
ја Цуђија (Јапан). Најзаступљенији материјали су дрво, 
камен и различите врсте савремених, нетипичних ма-
теријала. Посебну драгоценост овог фонда предста-
вља поклон од двадесет скулптура индијског аутора и 
светског класика Нека Чанда, које су, према жељи сина 
уметника, Ануђа Саинија, а иницијативом Фондације 

„Нек Чанд” из Лондона, 2017. године додељене Музеју. 

Збирка цртежа и графике Музеја садржи дела дома-
ћих и иностраних аутора, настала од 1930-их година 
до данас. Збирка цртежа и графикe богата је ориги-
налним цртежима светских класика – Војислава Ја-
кића, Александра П. Лобанова (Русија), Пола Дуема 

Богосав Живковић | Bogosav Živković 
1920−2005. 
(док. МНМУ | MNMA doc)



17

Међународна Збирка

(Белгија), Милосава Јовановића, Душана Јевтовића, 
Јанка Брашића, затим циклусима графичких радова 
Јосипа Генералића (Хрватска), као и различитих ауто-
ра-класика, насталих на ликовним колонијама у орга-
низацији МНМУ (мапе Ковчежић, Косово, Сеобе, итд.). 
Међу актуелним уметницима који у Збирци заступају 
аутентичну форму цртежа треба поменути Данијела 
Гонсалвеша (Португал), Драгана Миливојевића, Ника 
Блинка (Енглеска), Слободана Живановића, Хосведи 
Хове Хунка (Куба), као и ауторе из Француске – Евлин 
Постик, Жан-Мишела Шенеа, Марго и Нађу Берује. 
Самосталне целине унутар Збирке цртежа и графикe 
чине оригинални цртежи различитих аутора из по-
клон колекције професора др Љубомира Ерића, затим 
поклон од 147 оригиналних цртежа иранског аутора 
Мердада Рашидија, као и оригинални цртежи флома-
стером на папиру Матије Станичић. 

Музеј од 2013. године у свом саставу има Салон 
„Ото Бихаљи-Мерин” у Београду, који представља богат 
документациони, библиотечки и уметнички фонд, зао-
ставштину Ота и Лизе Бихаљи-Мерин. Салону припада 
колекција уметничких дела средине XX века, савре-
меника и класика наивне уметности – Саве Секулића, 
Илије Босиља, Богосава Живковића, Милана Станиса-
вљевића, Милана Рашића, Вангела Наумовског, Ивана 
Генералића, Ивана Рабузина и других. Дела поменутих 
аутора користе се за потребе излагања, како у оквиру 
Сталне поставке, тако и изван Музеја. 

Као једна од најстаријих колекција своје врсте у 
Европи, заснована на концепту слободе ликовног из-
раза и инвенцији аутора различитих култура, нација, 
генерација и сензибилитета, обиљу ликовних и тех-
ничких решења, богатству тема и мотива, Збирка Му-
зеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини пред-
ставља ризницу најразличитијих рефлексија људског 
духа и сведочанство о дометима  аутентичног ликовног  
израза. 

Јанко Брашић | Janko Brašić 

Косовски бој, 1970−71, уље на платну, 205 x 415 цм, МНМУ
The Battle on Kosovo, 1970−71, oil on canvas, 205 x 415 cm, MNMA

Јанко Брашић | Janko Brašić 
1906−1994. 
(Фотографија Слободан Штетић | Photo Slobodan Štetić)
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Формирањем Атељеа за конзервацију и рестаура-
цију, при Одељењу за Уметничку збирку Музеја, 2009. 
године, омогућена је превентивна техничка зашти-
та културних добара у Збирци. У циљу заштите, пра-
ти се техничко стање дела из фонда, као и унос нових 
аквизиција у Збирку – преглед и одлагање експоната 
у просторије за чување (депое). Непосредно по прије-
му, дело се уписује у књигу инвентара, фотографише и 
картотечки обрађује, при чему се подаци о делу уносе 
и у дигитални информациони музејски систем, изра-
ђује се електронски фото-запис дела, итд. Након кон-
зерваторског увиђаја, дело се одлаже у просторије де-
поа, при чему се слике на платну смештају на покретне 
металне паное, застакљени цртежи на металне поли-
це, неопремљени цртежи у замрачене металне фиоке, 
ситна пластика на металне полице, док се скулптуре 
и инсталације већег формата одлажу у засебан депо. 

Делима изузетне ликовне вредности додељује се ре-
презентативно место на Сталној поставци. 

Музеј је одувек, у циљу креативног изражавања, код 
уметника подстицао идеју о слободи примене ликов-
них и других, нетипичних техника и материјала, а, у 
складу са савременим токовима, могућности даје и у 
домену електронских медија. Прилику да поред оста-
лих представе и ликовна решења у дигиталном форма-
ту, као електронски облик проширених медија, уметни-
цима пружа Тријенале уметности самоуких визионара, 
међународна манифестација у организацији МНМУ. 
Познати су у Збирци Музеја и ранији примери кори-
шћења могућности интернета при ликовном уоблича-
вању, попут дела шведске уметнице Дорте Маркусен, 
из периода 2006–2009. године, Алфабетске радње х ди-
мензија (14. бијенале наивне и маргиналне уметности, 
2009), које представља комбинацију традиционалне 
форме слике на платну и веблога (блога), као интерак-
тивне електронске форме. Новији пример проширеног 
медија у Збирци представља остварење А. Ласковског-
Зигуилинског (Чиле), уметника који оригинални цртеж 
оловком на папиру користи као матрицу за ликовне ин-
тервенције посредством компјутера. Дигитална форма 
цртежа у Збирци представља нови, савремени вид пре-
зентације овог традиционалног ликовног медијума, а 
последњих година све већи број ликовних стваралаца 
испољава тежње ка проширеним електронским меди-
јима, што отвара низ нових могућности како за саме 
ауторе, тако и за нас, музејске стручњаке. 

Илија Башичевић Босиљ | Ilija Bašičević Bosilj

Долазак космонаута на Месец, 1965, 
уље на платну, 50 x 67 цм, МНМУ
The Arrival of Astronauts on Moon, 1965, 
oil on canvas, 50 x 67 cm, MNMA

Илија Башичевић Босиљ 
Ilija Bašičević Bosilj
1895−1972. 
(док. МНМУ | MNMA doc)
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Museum of Naïve and Marginal Art in Jagodina is a 
unique example of a specialised institution for protec-
tion in this part of the Balkans, both for specific kind of 
art that has been collected, preserved and promoted for 
six decades now and for its rich and diverse collection. 
Artistic collection has been built up since 1960, firstly 
including the works of naïve artists, and later marginal 
artworks in recent decades. Institutionally transforming 
for a couple of times, Museum has preserved the original-
ity of its collection over time, together with international 
artworks which now reaches the number of about three 
and a half thousand works from some more than thirty  
countries of the world.

Beginnings of establishment of collection of Muse-
um are related to the segment of collection of paintings, 
drawings and sculptures done by Serbian self-taught 
painters in the period between two world wars and imme-
diately after the World War II. Thanks to direct contacts 
with the artists and mutual cooperation and persistent 
collecting of artworks evaluated by professionals, art his-
torians, the collection of some hundred exhibits was es-
tablished immediately after the foundation of Museum. 
The first valuable artworks were acquired by donation 
and purchase from the authors themselves, the contem-
poraries at the time – Janko Brašić, Milosav Jovanović, 
Jan Knjazovic, Emerik Feješ, Bogosav Živković and a few 
artists from Jagodina; the artworks included oil on can-
vas and glass, drawings in tempera and charcoal on paper 
and sculptures (relief).

Since the foundation of Museum, the works of the 
most significant authors from the collection have been 
exhibited on both permanent representative display on 
exhibitions organised by Museum and in cooperation 
with other institutions in the country and abroad. The 
art collection of Museum was shown to the audience for 
the first time in 1960, entitled Self-Taught Serbian Peasant 
Painters at Gallery of Central Military Club in Belgrade, 
and the next year, 1961 on the international exhibition 
Naïve Image of the World in Baden-Baden Frankfurt and 
Hanover. By continuous acquisition of works for the col-
lection, both national and international, the contents and 
scope of collection changed with already established in-
ternational character. Since the collection is open to new 

artworks, which is thus permanently growing, in addition 
to the number of artworks, the number of registered art-
ists gradually changed. Today, besides Serbian authors 
who are most numerous, the collection includes the au-
thors from Australia, Belgium, Belarus, Brazil, Bulgaria, 
Denmark, England, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, 
Cyprus, Cuba, Hungary, Macedonia, Malta, Germany, 
New Zealand, Portugal, Romania, Russia, the USA, Slo-
vakia, Slovenia, Turkey, Bosnia and Herzegovina, France, 
Haiti, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Chile, Swe-
den, Spain and Switzerland.

By acquiring the artworks of raw vision such as Sava 
Sekulić, Ilija Bašičević Bosilj, Vojislav Jakić, Miroslav 
Živković, Ferenc Kalmar, Barbarien and others, the col-
lection became pictorially enriched in both the motifs, 
subject matters and techniques and in respect to artistic 
sensibilities. Viewed from the point of scientific research, 
the artistic realisation of residents of specialised insti-
tutions such as Institute for Metal Health in Belgrade 
and Criminal Correction Facility in Ćuprija are especial-
ly remarkable segments in the collection together with 
the artworks of persons with special needs and authors 
with unknown biographies. In the last two decades, the 
activity of Museum was especially directed towards more 
active research in marginal art. The appearance of new 
creators, approaches and expressions demands establish-
ment of fresh scientific views, interpretation and evalua-
tion of this kind of art and search for new and appropriate 
ways to protect the Museum treasure. The development 
of modern technologies provides greater freedom to art-
ists in both the selection, application and methods of 
combining techniques and materials, even the mere me-
dia. Inventive pictorial solutions of contemporary artists, 
protagonists of modern alternative pictorial scene, now 
vital segment of the collection, speak in its favour.

Since the time when the collection was established the 
enrichment of collection has been carried out continually 
and systematically – through grants and purchase from 
the authors and third parties. The most numerous acqui-
sitions are the grants of authors for their participation in 
the events organised by Museum – Salon of Self-Taught 
Artists, Biennial of Naïve and Marginal Art, Triennial of Self-
Taught Visionary Art, Art Colony of Naïve and Marginal Art, 

International Collection
Nina Ljubomirović
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as well as donations of the authors for the organisation of 
solo exhibition. A precious segment of the collection are 
donations of other institutions and individuals – friends 
and collaborators of Museum. Among respectable donors 
the following names should be mentioned: Mirjana Bihal-
ji Shoenberner and Gerhard Shoenberner, Dr Ljubomir 
Erić, Anuj Saini (Rock Garden, Chandigarh), Henry Boxer 
(Henry Boxer Gallery, London), Jelena Kojadinović, Dra-
gan Radivojević, Vladimir Milanović, Kosta Dinitrijević 
and Criminal-Correctional Facility in Ćuprija.

The primary structure of Museum collection, divid-
ed in three artistic segments painting, drawing and sculp-
ture has remained unchanged so far. The core of collec-
tion include the established oeuvres of founders of naïve 
and marginal art in Serbia, world classics and other sig-
nificant authors, painters and sculptors. The remaining 
part of the collection include the works of active artists 
together with short-lasting pictorial phenomena, and au-
thors who acted in the domain of naïve and marginal art 
at certain time.

The richest, Collection of Painting includes the works 
of domestic and foreign authors from nineteen-thirties 
until today. The collection of paintings consists of the 
oeuvres of classics Sava Sekulić, Ilija Bosilj, Emerik Feješ, 
Milosav Jovanović, Janko Brašić, Martin Jonaš, Florika 
Puja, Pal Homonai, Milan Rašić, Dušan Jevtović, Milanka 
Dinić, Barbarien as well as contemporary artists Dobro-
sav Milojević, Slobodan Živanović, Životin Nikolić, Joškin 
Šiljan, Vojkan Morar, Rosen Rašev, Zil Milano, Srboslav 
Ilić, Igor Simonović and others. A valuable segment of the 
collection of paintings are legacy-donations of the artists 
Milan Rašić, Miroslav Živković, Matija Staničić. Ermel-
inda de Almeida (Brazil), Edeltraud Lehman (Germany) 
and Traki Rossidu Jones (Cyprus). The most frequent 
subject matters (motifs) in the collection of paintings are 
scenes and customs from everyday life - work, rest, feasts, 
wailing, portrait (self-portrait), figural compositions in 
landscape, motifs from national legends, beliefs and sa-
gas, forms of fantastic vegetation and architecture as well 
as completely authentic, original forms, while the most 
frequently used techniques are oil, tempera and com-
bined technique on canvas, paper and hardboard.

The Collection of Sculptures was established by intro-
duction of monumental works of Bogosav Živković in 
nineteen-sixties as well as works of Dragutin Aleksić, 
Dragiša and Milan Stanisavljević and Ilija Filipović in 
nineteen-seventies. Monumental sculptures in the collec-
tion are remarkably valuable exhibits in their strength of 
artistic expression and authenticity. The representative 
examples of sculptures in the Museum collection include 
the realisations of Ferenc Kalmar, Frančiška Petelinšek, 
Marc Bourlier and Saša Petrović Berdujac. The collection 
also includes numerous examples of non-conventional 
forms of three-dimensional shaping, like installations 

Барбeријен | Barbarien 

Лицемерје (из циклуса Творза дејс), 2003, 
уље на картону, 107,5 x 80 цм, МНМУ
Hypocrisy (from the cycle Prison Days) 2003 
oil on cardboard, 107.5 x 80 cm, MNMA

Барберијен | Barbariеn
1963−2013. 
(Фотографија Слободан Штетић 
Photo Slobodan Štetić)
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and “ready-made” forms, characteristic of the authors of 
younger generation. Such realisations are part of artistic 
oeuvres of contemporary authors like Joškin Šiljan, Zil 
Milano, Ivana Stanisavljević Negić, Ištvan Jan and Katsu-
mi Tsuji (Japan). The most frequently used materials are 
wood, stone and various kinds of contemporary, untypi-
cal materials. A special treasure of the collection is a do-
nation of twenty sculptures of Indian author and world 
classic Nek Chand, which were, by wish of the artist’s son 
and initiative of the Foundation “Nek Chand” from Lon-
don donated to Museum in 2017.

Collection of drawings and graphics of Museum includes 
the works of national and foreign authors, done from 
nineteen-thirties until today. The collection of drawings 
and graphics is rich with original drawings of world clas-
sics Vojislav Jakić, Aleksandar P. Lobanov (Russia), Paul 
Duhem (Belgium), Milosav Jovanović, Dušan Jevtović, 
Janko Brašić, then cycles of graphic works of Josip Gen-
eralić (Croatia) and various authors-classics, done at Art 
Colonies organised by MNMA (maps Small Chest, Kosovo, 
Migrations, etc.). Among contemporary artists who fa-
vour authentic form of drawings the following authors 
should be mentioned: Daniel Goncalves (Portugal), Dra-
gan Milivojević, Nick Blinco (England), Slobodan Živa-
nović, Josvedy Jove Junco (Cuba) as well as French au-
thors Evelyne Postic, Jean-Michel Chesné, Margot and 
Nadia Berrouyer. Independent sections within the col-
lection of drawings and graphics include original draw-
ings of various authors from gift-collection of Professor 

Dr Ljubomir Erić, the gift of 147 original drawings of Ira-
nian author Mehrdad Rashidi and original drawings in 
felt pen by Matija Staničić.

Since 2013 Salon “Oto Bihalji-Merin” in Belgrade has 
been an integral part of Museum. The Salon has rich doc-
umentary, library and artistic collection, legacy of Oto 
and Lisa Bihalji-Merin. The Salon also has a collection 
of artworks done in the middle of the twentieth centu-
ry, classics and contemporaries Sava Sekulić, Ilija Bosilj, 
Bogosav Živković, Milan Stanisavljević, Milan Rašić, Van-
gel Naumovski, Ivan Generalić, Ivan Rabuzin and others. 
The works of those authors are used for the needs of ex-
hibiting within both permanent display and outside the 
Museum.

As one of the oldest collections of the kind in Europe, 
based on the concept of freedom of artistic expression 
and invention of authors of various cultures, nations, 
generations and sensibilities, plenty of pictorial and tech-
nical solutions, wealth of subject matters and motifs, the 
collection of Museum of Naïve and Marginal Art in Jago-
dina is the treasure of most various reflections of human 
brain that bears witness of the achievements of authentic 
pictorial expression.

By establishing the Atelier for Conservation and Res-
toration within the Department for Art Collection of Mu-
seum in 2009, preventive technical protection of cultural 
goods in the collection was provided. Aimed at protec-
tion, the technical status of the artworks is followed-up 
as well as introduction of new acquisitions in collection, 
examination and depositing of exhibits in the rooms for 
preservation (depots). Immediately after the receipt, the 
work is recorded in the Inventory Book, photographed 
and processed in card index, whereby the data enter 

Емерик Фејеш | Emerik Feješ
1904−1969. 
(док. МНМУ | MNMА doc)

Емерик Фејеш | Emerik Feješ 

Венеција, око 1966, темпера на папиру, 41 x 59 цм, МНМУ
Venice, about 1966, tempera on paper, 41 x 59 cm, MNMA



22

InternatIonal ColleCtIon

Драгиша Станисављевић | Dragiša Stanisavljević
1921-2012.
(Фотографија Марио дел Курто | Photo Mario del Curto)

Милан Станисављевић | Milan Stanisavljević 

Свеједно, 1975, дрво, висина 106 цм, МНМУ
All the Same, 1975, wood, height 106 cm, MNMA

Зачарани врт Богосава Живковића, Лесковац код Лазаревца, Србија

Magic Garden by Bogosav Živković, Leskovac near Lazarevac, Serbia
(Фотографија Марио дел Курто | Photo Mario del Curto)
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the digital information museum system, electronic pho-
to-record of the work is made etc. After the conserver’s 
insight, the work is placed in depot rooms, whereby the 
paintings on canvas are put on movable metal boards, the 
glass-framed are put on metal shelves, while unfurnished 
drawings are left in dark metal drawer; small plastic is 
placed on metal shelves, while larger-sized sculptures 
and installations are placed in a separate part. The work 
of extraordinary artistic value have a representative posi-
tion on permanent display.

Aimed at creative expression, Museum has always 
supported the artists’ idea of freedom of use pictorial 
and other untypical techniques and materials, in accor-
dance with contemporary courses and possibilities pro-
vided by the domain of electronic media. The chance for 
artists to additionally show their pictorial solution in a 
digital format, as an electronic form of extended media 
is offered at Triennial of Self-Taught Visionary Art, the in-
ternational event organised by MNMA. Some earlier ex-
amples of possibilities of the use of Internet in pictorial 
shaping have already been known in the collection, like 
the works done by Swedish artist Dorte Markusen in the 
period 1996-2009: Alphabetical Workshops in x Size (the 
Fourteenth Biennial of Naïve and Marginal Art, 2009) 
which is a combination of traditional form of the paint-
ing on canvas and web-logo (blog), as an interactive elec-
tronic form. The recent example of extended media in the 
collection is the realisation of A. Laskowsky-Ziguilinsky 
(Chile), the artist who uses original drawing in pencil on 
paper as a matrix for pictorial interventions by a PC. Dig-
ital form of drawings in the collection is a new, contem-
porary form of presentation of this traditionally artistic 
medium, and in recent years, the increasing number of 
artists aspire towards extended electronic media, which 
opens a number or new possibilities for both the authors 
themselves and for us, museum professionals.

Драгутин Алексић | Dragutin Aleksić 
1947−2011. 
(док. МНМУ | MNMА doc)

Драгутин Алексић | Dragutin Aleksić 

Тужни газда, 1968, дрво, висина 100 цм, МНМУ
Sad Master, 1968, wood, height 100 cm, MNMA
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Александар П. Лобанов (Русија) | Alexander P Lobanov (Russia)

Лов, б. г., комбинована техника на папиру, 28,5 x 20,2 цм, МНМУ
Hunting, n. d., combined technique on paper, 28.5 x 20.2 cm, MNMA 

Нађа Берује (Француска) | Nadja Berruyer (France)

Без назива, 2016, вез на свили, 42 х 30 цм, МНМУ
No Name, 2016, embroidery on silk, 42 x 30 cm, MNMA

Ермелинда Де Алмеида (Бразил) | Ermelinda De Almeida (Brazil)

Пријатељи, 2012, акрилик на платну, 33 х 46 цм, МНМУ
Friends, 2012, acrylic on canvas, 33 x 46 cm, MNMA

Кристин Ангужар (Француска) | Christine Angoujard (France)

Божанско дете, 2016, комбинована техника, 20 x 15 x 4 цм, МНМУ
Divine enfant, 2016, combined technique, 20 x 15 x 4 cm, MNMA
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Музеј наивне и маргиналне уметности је од оснива-
ња конципиран као музејска институција са задатком 
свеобухватне музеолошке заштите највреднијих оства-
рења неакадемске ликовне области, најпре самоуке, 
а касније и наивне и маргиналне уметности. У самој 
основи музеолошког деловања грађена је јасно израже-
на свест о потреби и значају прикупљања документаци-
оне грађе. Паралелно са формирањем збирке, у склопу 
основних музејских активности у Музеју наивне и мар-
гиналне уметности од оснивања је текао континуирани 
рад на прикупљању и обради различитих сегмената до-
кументације. Темељне активности аквизиција, стручне 
обраде, систематизације и презентације ликовног фон-
да Музеја синхронизоване су са перманентним праће-
њем важних дешавања у овој области на ширем међу-
народном плану, као и обогаћивањем значајног фонда 
Документационог центра који Музеј поседује. Оба ова 
фонда, ликовни и документациони, представљају зна-
чајну основу за истраживачки рад у области наивне и 
маргиналне уметности у Србији и у интернационал-
ним оквирима, као и добру базу за конципирање и ре-
ализовање бројних стручних, изложбених, издавачких, 
едукативних и других пројеката Музеја.

Уметничка документација се јавља као носилац те-
мељне стручне музеализације музејских артефаката. 
Она настаје као резултат најпре самог основног по-
ступка њиховог баштињења, а затим и секундарне, даље 
комуникације музеалних вредности целокупног тезау-
руса фонда, потврђујући и афирмишући његов матери-
јални и нематеријални вредносни ниво. Стручно-науч-
на обрада музејских фондова јесте примарни задатак 
музејског рада. Тачна евиденција и јасан преглед онога 
што музеј прикупља, чува, штити и презентује, може 
се остварити само путем добро организоване и стручно 
постављене музејске документације. Овако постављена 
документација, која се базира на стручним резултати-
ма рада приликом обраде музејских збирки и музеј-
ских предмета, заједно с музејским предметом чини 
јединствен и нераздвојив документ, тачније, културно 
добро. Документација настаје у процесу музеализације 
музејских артефаката, током процеса стручне обраде, 
од евидентирања, преко докумената насталих током 
различитих облика њихове комуникације у оквиру 

изложбене, издавачке и других пратећих активности 
музејског рада. У том процесу добија се квалитет утвр-
ђивања, потврђивања, чувања, афирмације, и на тај 
начин и широке музеолошке заштите вредносног кода 
и квалитета самог музејског артефакта. Иако пред-
ставља материјални траг садашњости, документација, 
у заједништву и корелацији са музејским предметом, 
временом прераста у културну баштину.

Кроз шест деценија рада Музеја наивне и марги-
налне уметности перманентно се водило рачуна о при-
купљању, чувању и систематизовању, као и стручној 
обради и презентацији обимне грађе документарног 
карактера која би на сваки начин могла бити од значаја 
за област којом се Музеј бави. Са циљем унапређења и 
осавремењивања концепције и методологије музејске 
документације, организација Одељења за документа-
цију пратила је и усклађивала се са свим значајним 
променама у овом домену, како у погледу саме умет-
ничке области којом се бави, тако и у домену техничке 
реализације прикупљања, чувања, систематизације и 
презентације ове значајне грађе. 

Данас Одељење за уметничку документацију Музеја 
наивне и маргиналне уметности представља значајан 
документациони центар за област наивне и маргинал-
не уметности, који обухвата богату документациону 
грађу систематизовану кроз архивске фондове у више 
целина: Библиотеку, Медијатеку, Хемеротеку, Фототе-
ку, фондове Досијеа изложби и Досијеа аутора. Поред 
тога, документација Музеја обухвата и део везан за ин-
вентарисање уметничких дела из Збирке и документа-
цију која прати кретање уметничких дела у Музеју.

Документација одељења Уметничке збирке обу-
хвата грађу везану за инвентарисање уметничких дела 
из Збирке (Главна инвентарна књига, Помоћна инвен-
тарна књига и Картотека Збирке). До сада је, у скла-
ду са увођењем нових прописа, шест пута обављена 
реинвентаризација збирке и преношење података у 
нове инвентарске књиге и картоне. Сви предмети из 
збирке су детаљно обрађени, описани и фотографиса-
ни. Документација из инвентарних књига пренета је и 
у електронску форму Централног регистра, који је за-
тим имплементиран у оквиру актуелног националног 

Одељење за уметничку документацију 
Ивана Јовановић
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агрегатора ИМУС. Поред дела везаног за инвентариса-
ње уметничких дела из Збирке, води се и пратећа доку-
ментација која евидентира кретање уметничких дела у 
Музеју (Књига уласка и изласка дела у Музеју, Књига 
уласка и изласка дела из депоа и Књига откупа).

Библиотека такође представља богат и репрезен-
тативан део документационог фонда Музеја, који чува 
око 8.000 разноврсних издања (књиге, каталози, збор-
ници, часописи, речници, календари и друго). Поред 
свих издања Музеја наивне и маргиналне уметности, 
њен садржај чине и публикације других домаћих и ино-
страних издавача везане за тематику наивне и марги-
налне уметности. Значајан део Библиотеке представља 
и Легат „Ото Бихаљи-Мерин” који броји 1.300 издања, 
поклоњен Музеју 1984. године. Овај фонд је употпу-
њен 2013. године богатом библиотеком у оквиру Сало-
на Ото Бихаљи-Мерин. Библиотека такође обухвата и 
део који садржи издања из других области. У оквиру 
темељног програма дигитализације документационе 
грађе Музеја наивне и маргиналне уметности, у току је 
наставак реализације пројекта електронске апликације 
Библиотеке за имплементацију и електронско вођење 
документације библиотечког фонда. 

Медијатека обухвата више фондова документацио-
не грађе (фонотека, видеотека, ЦД и ДВД-тека). Прику-
пљање документационог материјала у форми тонских 
записа на магнетофонским тракама, у оквиру Фоно-
теке, 2001. године замењено је одлагањем и чувањем 
видео-снимака, на Бета и ВХС касетама и у Видеоте-
ци, да би се затим у новијем периоду, од 2001. године, 
видео и аудио-записи, упоредо са осталим свеобухват-
ним документационим материјалом насталим током 

реализације разноврсних програма Музеја, објединили 
у Медијатеку у којој се документациона грађа чува на 
електронским носачима података, у ЦД и ДВД формату. 
Поред потпуно обрађене библиотеке финалних елек-
тронских издања чији је издавач Музеј наивне и марги-
налне уметности или других издавача, Медијатека обу-
хвата и радне примерке електронских записа са свим 
документарним материјалом насталим током реализа-
ција пројеката (комплетни материјали за публикаци-
је, припреме за штампу, идејна решења, фотографије 
дела, догађаја и других значајних садржаја, видео-запи-
си различитих садржаја и други документи од значаја 
за област којом се Музеј бави). Медијатека садржи око 
1.500 ЦД и ДВД записа, прикупљених од 2001. године до 
данас. Са циљем трајне заштите података овог фонда, у 
току је формирање електронске базе Медијатеке.

Хемеротека представља један од најбогатијих фон-
дова Одељења за уметничку документацију. Ова је-
динствена збирка новинских исечака садржи више од 
30.000 новинских чланака, објављених у дневним и пе-
риодичним, домаћим и иностраним часописима, почев 
од 23. 5. 1962. године, у континуитету до данас. Фонд 
хемеротеке представља значајан извор информација и 
базу стручно-истраживачког рада, како за стручњаке из 
Музеја наивне и маргиналне уметности, тако и за друге 
истраживаче. У оквиру реализације пројеката Музеја, 
између осталог, хемеротечка грађа послужила је као 
темељни материјал за израду библиографија уметни-
ка, поводом организовања самосталних изложби, као и 
библиографије Музеја наивне и маргиналне уметности. 

У циљу унапређења овог фонда што квалитетни-
јом адекватном документационом грађом, Музеј 2018. 

Публикације МНМУ | MNMA Publications
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године започиње сарадњу са медијским архивом Ебарт, 
који благовремено прибавља сву доступну штампа-
ну грађу, из штампане периодике, као и објаве у ра-
дијским и телевизијским медијима везаним за област 
којом се Музеј бави, у адекватној електронској форми. 

У току је нова систематизација фонда Хемеротеке пу-
тем дигитализације документационог фонда Хемероте-
ке у оквиру електронског програма МНМУ Хемеротека. 
У оквиру ове базе се могу претраживати хемеротечки 
исечци са свим подацима, текстом чланака, кључним 
речима и приказом скенираног исечка. У плану је и 
имплементација дигитализованог фонда Хемеротеке 
у оквиру сајта Музеја наивне и маргиналне уметности.   

Богат фонд Хемеротеке представља веродостојан 
извор за проучавање, пре свега области наивне и мар-
гиналне уметности. Иако се фонд новинских исечака 
односи на кључне речи и теме везане за област наивне 
и маргиналне уметности, свеобухватношћу садржаја 
и његовом вишезначношћу дозвољава и визуру интер-
дисциплинарног приступа и сагледавање и интерпре-
тацију информација у различитим доменима и аспек-
тима, те може послужити као грађа за шире области 
истраживања. 

Фототека представља значајан фонд Одељења за 
уметничку документацију који обухвата збирку црно-
белих и колор негатива, дијапозитива и фотографија 
дела из Ликовне збирке Музеја наивне и маргиналне 
уметности, као и из других колекција и приватног вла-
сништва, затим различите фотографије везане за ауто-
ре заступљене у Ликовној збирци Музеја, или везане за 
одређене изложбе и друге пројекте, као и осталу фо-
то-грађу из области наивне и маргиналне уметности. 

Фототечка грађа је прикупљана фотографисањем у 
самом Музеју, приликом организовања изложби, од-
носно за потребе репродуковања у каталозима и дру-
гом пратећем материјалу, као и прикупљањем осталог 
материјала потребног за документацију. У новијем пе-
риоду, почев од 2001. године, фототечки фонд је про-
ширен делом који се односи на дигиталне фотографије 
настале током реализације различитих музејских про-
јеката, које су систематизоване на електронским носа-
чима података (ЦД и ДВД) у оквиру документационог 
фонда Медијатеке. У оквиру дигитализације докумен-
тационог фонда Музеја наивне и маргиналне уметно-
сти планира се и систематизација фонда Фототеке, као 
и формирање електронске базе дигитализоване грађе 
овог фонда.

Досијеи аутора садрже богату и разноврсну доку-
ментациону грађу која се односи на домаће и иностра-
не наивне и маргиналне уметнике чија дела Музеј на-
ивне и маргиналне уметности баштини у својој збирци, 
или аутора који су учествовали у пројектима Музеја. 
Досијеи аутора систематизовани су кроз фолдере по 
азбучном редоследу презимена уметника и садрже 
оригиналну документацију о животу и раду уметни-
ка, аутобиографију, рукописе, фотографије уметника, 
његових дела, као и значајних догађаја на којима је 
учествовао, документе о изложбама, публикације, хе-
меротечке листове, преписке, пропагандни материјал 
и друго. До сада је формирано око 500 фолдера са до-
кументацијом о уметницима из преко 30 земаља.

Досијеи изложби обухватају богат документацио-
ни материјал везан за изложбено-издавачку делатност, 
као и за друге догађаје које Музеј наивне и маргиналне 
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уметности организује самостално или у сарадњи са 
другим институцијама. Са циљем благовременог доку-
ментовања, за сваку реализовану изложбу или догађај 
формира се Досије у коме се чува свеобухватни фонд 
докумената о припремама, условима организовања, 
току и значају датог догађаја. Чувају се сви материјални 
трагови и информације везане за изложбу, публиковани 
материјал, пратећи пропагандни материјал, позивнице, 
плакати, разгледнице, фотографије изложених дела и 
догађаја, објаве у штампи и електронским медијима и 
друго. У новијем периоду архивирају се и електронски 
записи, видео, фото и друге документарне грађе. Систе-
матизован хронолошки по годинама одржавања изло-
жби, овај фонд обухвата више од 700 досијеа. 

Дигитализација и примена нових технологија, у 
процесу темељне заштите и дигиталне агрегације са-
држаја фондова документације, представљају важан 
део музејског рада чији је циљ унапређење области 
документарисања. Уз константно пристизање докумен-
тацијске грађе, те растући број корисника, упоредо с 
развојем информацијске технологије, расте и тежња за 
модернизацијом начина обраде и управљања подацима. 
Документација Музеја наивне и маргиналне уметности 
обухвата широк спектар информација забележених на 
различитим медијима, од традиционалних носача по-
датака, записа на папиру, публикованог материјала, 
фотографија, негатива, дијапозитива и другог матери-
јала, до дигиталних записа на електронским носачима 
података, ЦД, ДВД, или екстерних меморија. Данас је 
путем рачунара и информационе технологије отворена 
могућност њене целокупне интеграције. У оквиру му-
зејског система електронских база имплементирано је 
више апликација. Поред националне платформе базе 

ИМУС-а, који служи за обраду примарне документаци-
је везане за музејске предмете, у току је реализација 
имплементације апликација за обраду књижне грађе 
Библиотеке, као и Хемеротеке. Осим једноставнијег 
уноса и бржег приступа подацима, дигитализација до-
кументације предвиђа и омогућује и заштиту изворног 
документа који се похрањује у одговарајући простор и 
сигурносне услове, док би се његова дигитална копија 
користила за потребе корисника.

Тренд у савременој музеологији је оријентација пре-
ма кориснику. Поред трајног чувања података, крајњи 
циљ информационих система представља отварање 
према широкој јавности. Пратећи актуелна кретања у 
савременом добу преноса информација електронским 
путем, Музеј отвара интернет домен за презентовање 
виртуелних садржаја. Сајт Музеја налази се на адреси 
www.mnmu.rs. Виртуелна презентација Музеја поста-
вљена је 1998. године, а 2001. је урађен редизајн сајта 
са верзијом на енглеском језику. Сајт се редовно ажу-
рира актуелним подацима о активностима Музеја и 
повремено освежава новим редизајном и атрактивним 
садржајима. У току је реализација темељног редизај-
на сајта, са акцентом на актуелнијем, приступачнијем 
и читљивијем сајту, обогаћеном новим садржајима и 
атрактивним визуелним идентитетом који је прилаго-
ђен новим савременим захтевима квалитетне и опште 
доступне електронске презентације Музеја. Планирана 
је презентација богатог документационог материјала 
којим Музеј располаже, пре свега кроз опцију Елек-
тронске читаонице, која ће посетиоцима сајта омогу-
ћити читање актуелних публикованих чланака из ове 
области, као и неких од најзанимљивијих чланака из 
фонда Хемеротеке МНМУ.
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Вајар Богосав Живковић са породицом у свом отвореном атељеу  - 
Зачараном врту, Лесковац код Лазаревца, Србија (МНМУ док)

Sculptor Bogosav Živković with Family in Open Studio - Magic Garden, 
Leskovac near Lazarevac, Serbia (MNMA doc)

Зачарани врт Богосава Живковића, Лесковац код Лазаревца, Србија
Magic Garden by Bogosav Živković, Leskovac near Lazarevac, Serbia
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Комуникацију информација електронским путем 
Музеј реализује и путем друштвених мрежа Фејсбук 
(www.facebook.com/muzejna ivneimarg i  na lne-
umetnosti) и Инстаграм (www.instagram.com/museum-
ofnaivemarginalart), као најбржим актуелним каналима 
информисања публике о текућим пројектима  и другим 
активностима Музеја. Најзанимљивији видео садржаји 
презентују се и путем музејског јутјуб канала (You 
Tube/Мuzej naivne i marginalne umetnosti). Такође, у 
сарадњи са фирмом Ороундо, Музеј је реализовао и 
интерактивну виртуелну презентацију у оквиру плат-
форме Cultural Places. Ова мултимедијална презента-
ција најзначајнијих садржаја Музеја доступна је у самом 
Музеју, као и ван њега у оквиру апликације Google Play 
(Cultural Places/Muzej naivne i marginalne umetnosti).

Посматрано у светлу реализације основних темељ-
них музејских задатака заштите, истраживања и кому-
ницирања музејске грађе, сагледава се значај примене 
савремених технологија, пре свега у смислу трајног 
чувања података, као и могућности њихове лакше 
и квалитетније презентације и доступности. Наиме, 
применом савремене технологије у музејима отвара 
се могућност потпуно новог дефинисања музеолошке 
активности, на основу чега се документација претвара 
у информацију, а музеј у целини постаје отворена ин-
формацијска структура.

Жирирање радова 8. светског тријенала - In sita, СНГ, Братислава, 
2007: Катарина Чиерна (Словачка), Роџер Кардинал (Велика Брита-
нија), Нико ван дер Ендт (Холандија), Лоран Даншан (Француска), 
Нина Крстић (Србија)

International Jury of 8th World Triennial - In sita SNG, Bratislava, 
2007: Katarina Čierna (Slovakia), Roger Cardinal (Great Britain), Nico 
van der Endt (Netherlands), Laurent Danchin (France), Nina Krstić 
(Serbia)
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Турбуленције на Балкану, изложба у Галерији Halle Saint Pierre, Па-
риз, септембар 2017 (Љубиша Јовановић Кене, Нина Крстић, Јо-
шкин Шиљан, Марица Врачевић, Ивана Јовановић, Иван Ђелић, 
Игор Симоновић, Војкан Морар)

Turbulence in the Balkans (Turbulences dans les Balkans), Halle Saint 
Pierre, Paris, September 2017 (Ljubiša Jovanović Kene, Nina Krstić, 
autor izložbe, Joškin Šiljan, Marica Vračević, Ivana Jovanović, Ivan 
Đelić, Igor Simonović, Vojkan Morar)

Турбуленције на Балкану, изложба МНМУ у Галерији Halle Saint 
Pierre у Паризу, 7. септембар 2017 − 31. јул 2018.

Turbulence in the Balkans (Turbulences dans les Balkans), exhibition of 
MNMA in Halle Saint Pierre, Paris, 7 Septembre 2017 − 31 July 2018

Турбуленције на Балкану, наша изложба у Галерији Halle Saint Pierre, 
Париз, септембар 2017: Ивана Станисављевић Негић (уметница), 
Мартин Лизарди (директорка Halle Saint Pierre), Фабио Чеи (дирек-
тор Casa del’Art Brut, Mairano di Casteggio (Pavia, Italy), Нина Кр-
стић (директорка МНМУ), Јошкин Шиљан (уметник)

Turbulence in the Balkans (Turbulences dans les Balkans), Halle Saint-
Pierre, Paris, September 2017: Ivana Stanisavljević Negić, artist, Mar-
tine Lusardy (director of Halle Saint Pierre), Fabio Cei (director of Casa 
del’Art Brut, Mairano di Casteggio (Pavia, Italy), Nina Krstić (director 
of MNMA), Joškin Šiljan, artist
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Since its foundation Museum of Naïve and Margin-
al Art has been designed as a museum institution with 
the task of overall museum protection of the most valu-
able realisations in non-academic artistic domain, firstly 
self-taught and later naïve and marginal art. In the core 
of museum activity, the awareness of the necessity and 
significance of collecting documentary materials was 
clearly pronounced. Parallel to formation of the collec-
tion, within basic museum activities, continuous work 
has been carried out on collecting and processing of var-
ious segments of documentation since the foundation of 
Museum of Naïve and Marginal Art. Detailed activities 
on acquisition, professional procession, systematisation 
and presentation of literary material of Museum were 
synchronised with the permanent follow-up of import-
ant events in this domain on wider international scene, 
as well as enrichment of the materials at Museum Docu-
mentation centre. Both collections, artistic and documen-
tary are a significant base for research in the domain of 
naïve and marginal art in Serbia and within international 
framework, and are a good base for conceptualising and 
realisation of numerous professional, exhibiting, pub-
lishing, educational and other projects of the Museum.

Artistic documentation appears to be a bearer of de-
tailed professional museum studies and museum arte-
facts. It appears first as a result of primary procedure 
of their acquisition and then secondary, further com-
munication of museum values of the overall thesaurus 
of archives, this confirming and promoting their levels 
of material and non-material value. Professional and sci-
entific procession of museum material is a primary task 
of a museum. Precise record keeping and review of what 
museum collects, keeps, preserves and presents can be 
realised only by well organised and professionally organ-
ised museum documentation. Thus, organised documen-
tation that is based on professional results of work while 
processing museum collections and museum objects, to-
gether with museum object, makes a unique and insepa-
rable document, or more precisely a cultural good. Doc-
umentation is created in the process of museum study 
of artefacts, during the process of professional proces-
sion, from recording, through documents created during 
various forms of their communication within exhibiting, 

Department of artistic documentation 
Ivana Jovanović

publishing and other accompanying activities of museum 
work. That process provides quality of defining, confirm-
ing, keeping and promoting, hence overall museum pro-
tection of value code and quality of the museum artefact 
itself. Although it represents a trace of the reality, the 
documentation that is in integration and correlation with 
a museum object becomes cultural heritage over time.

During the six decades of work of Museum of Naïve 
and Marginal Art, attention was permanently paid to 
collecting, preserving and systematizing as well as pro-
fessional processing and presentation of extensive doc-
umentary material, which could be significant for the 
domain of Museum activity. Aimed at improvement and 
modernisation of concept and methodology of museum 
documentation, the organisation of Department of Doc-
umentation followed and harmonized with all significant 
changes in this domain in both artistic field and in the 
field of technical realisation of collecting, preserving, 
systematizing and presenting of this significant material.

Today the Department of Artistic Documentation at 
Museum of Naïve and Marginal Art is a significant doc-
umentation centre for naïve and marginal art, which in-
cludes abundant documentation material systematised 
through archive materials in several wholes: library, me-
dia library, newspaper library, and photo library, Dossier 
of exhibitions and Dossier of authors. Besides, the docu-
mentation of Museum includes a section related to inven-
tory of artworks in the collection and documentation that 
follows the circulation of artworks within Museum.

Documentation of the Department of Art Collec-
tion includes the material related to inventory of art-
works in the collection (main Inventory Book, Accompa-
nying inventory Book and Card Inventory). In accordance 
with the introduction of new regulations, re-inventory of 
collection and copying the data in new inventory books 
and cards has been done six times so far. All objects in 
the collection are processed in detail, described and 
photographed. Documentation from inventory books 
has been copied in electronic form of Central Registry, 
which was then implemented within current national 
aggregator IMUS. Besides the section related to inven-
tory of artworks from the collection, the accompanying 
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documentation that follows the circulation of artworks in 
Museum is also kept (Book of entry and outlet of works 
in Museum, Book of entry and outlet of works from the 
Depot, Book of Purchase).

Library is also a rich and representative section of 
documentation material which includes about 8,000 dif-
ferent editions (books, catalogues, collections of papers, 
journals, dictionaries, calendars etc.) Besides all editions 
of Museum of Naïve and Marginal Art, it also includes 
publications of other national and foreign publishers re-
lated to naïve and marginal art. Significant part of the Li-
brary is the Legacy “Oto Bihalji-Merin”, which numbers 
1,300 editions, donated to the Museum in 1984. This col-
lection was completed by rich library within Salon Oto Bi-
halji-Merin in 2013. The Library also includes a segment 
with editions from other domains. The detailed program 
of digitalization of documentation material of Museum 
of Naïve and Marginal Art currently includes the con-
tinuation of realisation of the project of electronic appli-
cation of the Library for implementation and electronic 
management of documentation of library collection. 

Media library includes several collections of docu-
mentary material (audio library, video library, CD and 
DVD library). Collecting of documentary material in the 
form of audio records on recorder tapes within audio li-
brary was replaced by depositing and preservation of vid-
eo recordings on Beta and VHS cassettes and in Video 

library in 2001 to be later integrated in Media library to-
gether with other documentary material collected during 
realisation of various programs of Museum and preserved 
in electronic data carriers in CD and DVD format. Besides 
completely processed library of final electronic editions 
whose publisher was Museum of Naïve and Marginal Art 
or other publishers, Media library includes working cop-
ies of electronic records with all documentary materials 
produced during realisation of projects (complete mate-
rial for publication, preparations for publishing, design, 
photographs of works, events and other significant con-
tents, video records of various contents and other doc-
uments significant for the domain of work of Museum). 
Media library includes about 1,500 CD and DVD records, 
collected from 2001 until today. Aimed at permanent 
data protection of this material, electronic base of Media 
library is currently in progress.

Newspaper library is one of the most abundant col-
lections at the Department of Artistic Documentation. 
This unique collection of newspaper articles includes 
more than 30.000 articles, published in daily and period-
ical, national and foreign journals continually published 
from 23 May 1962 onwards. The collection of newspaper 
library is a significant source of information and base of 
scientific research for both professionals at Museum of 
Naïve and Marginal Art and other researchers. Within re-
alisation of Museum projects materials from newspaper 
Library also served as a detailed database for the artists’ 
bibliographies on organisation of solo exhibitions as well 
as bibliography of Museum of Naïve and Marginal Art.

In order to improve this collection with most quali-
ty appropriate documentary materials, Museum began 
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cooperation with media archives Ebart in 2018; the ar-
chives provides available printed materials from printed 
periodicals, announcement in radio and television broad-
casting related to the domain of Museum’s interest in 
proper electronic form and in due time.

Currently a new systematisation of Newspaper Li-
brary materials is being done through digitalisation with-
in electronic programme MNMA Hemeroteka. Within this 
database, newspaper articles with all data, articles, key 
works and scanned sections can be searched. We plan 
to implement digitalised material of Newspaper Library 
into Museum of Naïve and Marginal Art web site.

The wealth of Newspaper Library is a credible source 
for study, primarily in the domain of naïve and marginal 
art. Although the collection of newspaper articles is re-
lated to key words and topics connected with naïve and 
marginal art, the comprehensiveness of contents and its 
meaningfulness allows the perception of interdisciplin-
ary approach and interpretation of information in vari-
ous domains and aspects, thus it can serve as a material 
for wider fields of research.

Photo library is a significant segment of Department 
of Artistic Documentation which includes a collection of 
black and white and colour negatives, slides and photo-
graphs of works in the collection of Museum of Naïve and 
Marginal Art and other collections and private property, 
then various photographs related to the authors whose 
works are included in artistic collection of Museum or 
to certain exhibitions and other projects, as well as oth-
er photo materials in the domain of naïve and marginal 
art. Photo materials were collected by taking photos at 

Museum during organising exhibitions, i.e. for reproduc-
tions in catalogues and other accompanying material and 
by collecting other materials necessary for documenta-
tion. In recent period after 2001, photo materials were 
enlarged by digital photographs taken during realisation 
of various museum projects and systematised on elec-
tronic data carriers in CD and DVD formats within doc-
umentary collection of Media Library. The systematisa-
tion of photo collection is planned within digitalisation of 
documentary material at Museum of Naïve and Marginal 
Art, as well as creation of electronic bases of digital mate-
rials of this collection.

Dossiers of authors include wealth of various doc-
umentary materials related to national and foreign art-
ists whose works are acquired by Museum of Naive and 
Marginal Art or those who participated in Museum proj-
ects. The dossiers of authors are systematised in folders 
by alphabetical order of surnames and contain original 
documentation on life and work of the artist, autobiogra-
phy, manuscripts, photographs of artists, their works and 
significant events in which they participated, documen-
tation on exhibitions, publications, newspaper articles, 
correspondence, advertising material etc. So far about 
500 folders with documentation about artists from over 
30 countries have been made.

Dossiers of exhibitions include rich documentary 
material related to exhibiting-publishing activity and 
other events organised by Museum of Naïve and Mar-
ginal Art either exclusively or in cooperation with oth-
er institutions. Aimed at timely documenting, a dossier 
is created for each realised exhibition or event, where 

Наивна и маргинална уметност Србије, Софијска градска уметнич-
ка галерија, Софија (Бугарска), 2007: (Aмбасадор Републике Србије 
-Данило Вучетић) Нина Крстић, аутор изложбе – директор МНМУ, 
Аделина Филева, директор Софијске градске уметничке галерије

Naive and Marginal Art in Serbia, Sofia City Art Gallery, Sofia (Bul-
garia), 2007: (Ambassador of Republic of Serbia, Danilo Vučetić) Nina 
Krstić, author of the exhibition - Director of MNMA, Adelina Fileva, 
Director of the Sofia City Art Gallery

Изложба Јошкин Шиљан − Разоткривање невидљивог, Фарма липа, 
Ренан (Швајцарска): Нина Крстић, Мишел Тево, Мариан Игнен, 
председница фондације Фарма липа, Јошкин Шиљан, Шантал Бе-
лон, директорка Фарме липа, октобар 2019. 

Exhibition Joškin Šiljan − Revealing the Invisible, Linden Farm, Renan 
(Switzerland): Nina Krstić, Michel Thévoz, Marianne Huguenin, presi-
dent of the La Ferme des Tilleuls foundation, Joškin Šiljan, Chantal Bel-
lon, director La Ferme des Tilleuls, Octobre 2019
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overall materials on preparation, conditions of organisa-
tion, course and significance of the event are kept. All 
material traces and information related to exhibition are 
preserved together with the printed and accompanying 
advertising material, invitation cards, posters, picture 
postcards, photographs of the exhibited paintings and 
events, advertisements in paper and electronic media etc. 
In recent period, video records are also archived as well 
as photo and other documentary materials. Systematised 
chronologically by years, this collection includes over 
700 dossiers.

Digitalisation and application of new technologies 
is a significant segment of Museum activity in the pro-
cess of overall protection and digital aggregation of docu-
mentary material aimed at improvement in the domain of 
documentation. In permanent emergence of documenta-
ry material, increasing number of users, parallel with the 
development of information technology, the tendency for 
modernisation of procession and data procession increas-
es. Documentation of Museum of Naïve and Marginal Art 
includes a wide spectrum of information recorded on var-
ious media, from traditional data bearers, records on pa-
per, published materials, photographs, negatives, slides 
and other materials until digital records on electronic 
data bearers, CDs, DVDs or external memories. Today, 
the possibility for overall integration is open through PCs 
and information technology. Within the museum system 
of electronic bases, several applications were implement-
ed. Besides national platform of IMUS base which serves 

for procession of primary documentation related to mu-
seum objects, the realisation of application implemen-
tation for book and newspaper library procession is in 
progress. Besides simple input and faster access to data, 
digitalisation of documentary material includes and pro-
vides protection of original documents, which are kept 
safe in appropriate space, while its digital copy is avail-
able for users’ needs.

The trend in contemporary museology is orientation 
towards the user. Besides permanent preservation of data, 
the ultimate aim of information systems is their open-
ness for wide audience. By following-up current courses 
in modern era of electronic transmission of information, 
Museum opens the Internet domain for presentation of 
virtual contents. The site of Museum is on address www.
mnmu.rs. Virtual presentation of Museum was edited 
in1998, and the site was redesigned in 2001 with the 
English version. The site is regularly updated with new 
redesign and attractive contents. The detailed redesign 
of site is now in progress with the emphasis on more ac-
tual, accessible and readable site, enriched with new con-
tents and attractive visual identity that is adjusted to new, 
contemporary quality demands and generally available 
electronic presentation of Museum. The presentation of 
abundant documentary material available at Museum is 
also planned, primarily through the option of Electron-
ic Library, which will provide readers with the insight in 
published articles in this domain and some of the most 
interesting articles from Newspaper Library NMA.

The Museum also realises electronic communication 
through social networks Facebook (www.facebook.com/
muzejnaivneimarginalneumetnosti) and Instagram (www.
instagram.com/museumofnaivemarginalart) as the fast-
est channels for information of audience on current proj-
ects and other activities of Museum. The most interesting 
video contents are also presented through the museum’s 
YouTube channel (You Tube/Мuzej naivne i margin-
alne umetnosti). Also, in cooperation with the company 
Oroundo, Museum realised interactive virtual presenta-
tion within the platform Cultural Places. This multimedia 
presentation of the most significant activities of Museum 
is available both at Museum itself and out of it, within 
the application Google Play (Cultural Places / Museum of 
Naive and Marginal Art).

Considered in the light of realisation of basic museum 
protection and research, tasks and communication of mu-
seum materials, the significance of application of modern 
technologies is also identified, primarily concerning per-
manent data preservation and possibilities of their easier 
and better quality presentation and availability. Namely, 
the application of modern technology in museums opens 
the possibility of quite new defining of museum activity, 
thus the documentation is transformed into information, 
and Мuseum as a whole becomes an open information 
structure.

Са отварања изложбе Мердада Рашидија у МНМУ (Нина Крстић, 
ауторка изложбе и Мердад Рашиди, уметник), октобар, 2015.

From the Opening Ceremony of the Exhibition of drawings by Mehrdad 
Rashidi in MNMA (Nina Krstić, author of the exhibition and Mehrdad 
Rashidi, artist), October 2015
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Библиотека је сређена збирка књига по ауторском 
или предметном каталогу, која припада приватним ли-
цима или државним институцијама у којима се чува-
ју збирке књига. Настајање библиотека повезује се са 
развојем друштвено-економске моћи, која постаје то-
лика да омогућава оснивање и издржавање библиотека, 
а образовање и информисање постају основне вредно-
сти друштва. Библиотека као установа бави се набав-
ком, прикупљањем, стручним обрађивањем, чувањем, 
смештањем и давањем на коришћење књига и другог 
књижног материјала. По Вујаклији, реч библиотека до-
словце преведена значи „збирка књига”, али распоре-
ђена по једном од система сређивања и евидентирања 
библиотечке грађе. У речницима страних речи може се 
прочитати да је реч библиотека грчког порекла и да је 
сложена од две речи: biblion – књига и theke – ковчег, 
преградак, ормар. Сама реч biblion настала је према 
имену феничког града Библоса, одакле су стари Грци 
набављали листове папируса, по којима су онда писа-
ли и слагали их у књиге – библосе. Прве библиотеке у 
смислу ризница књига биле су библиотеке при грчким 
храмовима, као и оне основане заједно са грчким шко-
лама филозофије у четвртом веку пре нове ере.1

Музеј наивне и маргиналне уметности започео је 
формирање своје библиотеке давне 1963. године, 30. 
децембра, када је Народна библиотека у Светозареву у 
част осамостаљења Галерије самоуких ликовних умет-
ника подарила првих пет књига: Историја сликарства 
од пећинског до апстрактног, Нолит, Београд, 1962;  
Протић Миодраг, Слика и смисао, Нолит, Београд, 1960; 
Велфин Хајнрих, Основни појмови из историје уметно-
сти, Веселин Маслеша, Сарајево, 1958; Беренсон Бер-
нард, Талијански сликари и ренесанса, Веселин Маслеша, 
Сарајево, 1959; Споменици културе, Просвета, Београд, 
1951.

Приређивањем изложби и сопствених издања Музеј 
наивне и маргиналне уметности поводом одређених 
јубилеја упознаје широку јавност са својом изузетно 
богатом издавачком делатношћу. Поводом оснива-
ња тадашње Галерије самоуких ликовних уметника и 

1 Енциклопедија Британика, књ. 1, А–Б, Политика, Народна 
књига, Београд, 2005.

организовања прве изложбе, штампан је први каталог 
– повез брошура која садржи предговор, аутора Мире 
Бошковић и Милице Маширевић, биографије умет-
ника Јанка Брашића, Мирослава Маринковића, То-
мислава Јовића, Радослава Лазића, Милана Минића, 
Милосава Јовановића, Будимира Рајковића и Мирољу-
ба Милошевића, као и попис изложених дела. Издање 
датира из 1960. године, 22. маја, и евидентирано је у 
инвентарну књигу под редним бројем 26.

Библиотечки фонд Музеја наивне уметности непре-
стано се увећавао из године у годину, тако да данас са-
држи око 7000 публикација: књига, монографија, ката-
лога, часописа, зборника, речника, плаката, календара 
и разгледница. Доминантна врста грађе у нашој библи-
отеци су годишњаци, музеологије, приручници, руко-
писи и литература која свакако доприноси проучавању 
и унапређењу опште културе. 

Набавка публикација врши се првенствено путем 
поклона, затим куповином или разменом. Путем раз-
мене публикација Музеј је остварио успешну сарадњу 
са бројним музејима, галеријама и сродним институ-
цијама у земљи и иностранству. Посебан допринос 
увећању библиотеке дао је књижевник, публициста и 
ликовни критичар Ото Бихаљи-Мерин, поклонивши 
вредну збирку публикација поводом обележавања 25. 
годишњице оснивања Музеја наивне уметности, 1985. 
године. Легат Ота и Лизе Бихаљи-Мерин садржи 1300 
књига, каталога, часописа и 40 фасцикли његових ру-
кописа. Све публикације су уредно евидентиране у 
књигу инвентара по редним бројевима. Већина књига 
и каталога из легата су издања на страном језику, па 
се може рећи да је библиотека обогаћена стручном ли-
тературом из целог света. Што се рукописа тиче, они 
садрже оригиналне текстове искључиво на тему наивне 
уметности бивше Југославије, Европе, Африке и Аме-
рике. Текстови се налазе у фасциклама и обележени 
су као свеске. Тако, на пример, Свеска бр. 1 садржи 
текст „Наивна уметност Југославије у светлу и успо-
ну”, Свеска бр. 2 текст „Странице живота”, Свеска бр. 
3 „Еxpose einen film Die Naive Kunst der Welt”, Све-
ска бр. 5 „Јаhrtausende der Kunst auf dem Boden von 
Jugoslawien”, Свеска бр. 6 „Анри Русо и сликари светог 
срца”, Свеска бр. 17 „Naive in Slowenien”, Свеска бр. 19 

Библиотечки фонд − настанак и развој
Гордана Ђорић
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„Биографије сликара са Хаваја”, Свеска бр. 20 „Naive 
in Deutschland”, Свеска бр. 23 „Folkloristisch Malerei in 
Kovačica und Uzdin” и тако даље.

Према типологији коју је дала Међународна феде-
рација библиотекарских друштава и установа (IFLA), 
библиотеке могу бити националне, друге значајне, оп-
штег типа, на универзитетима, специјалне, народне 
и школске.2 Библиотека Музеја наивне и маргиналне 
уметности спада у категорију специјализованих библи-
отека јер се бави прикупљањем и проучавањем грађе 
из домена једне одређене врсте уметности – наивне 
(маргиналне), односно бави се уметницима који нису 
стекли школско образовање из те области. Смештена 
је  у поткровљу зграде, у климатизованом простору, у 
металним и дрвеним ормарима. Доступна је на кори-
шћење радницима музеја, као и онима који желе да 
проучавају ову врсту уметности, и то на следећи на-
чин: публикације које се баве делом једног уметника 
смештене су по абецедном реду; књиге и каталози који 
се баве групом уметника, као и на тему опште ликовне 
уметности, смештени су у ормарима на основу године 
издања публикације. Класификација библиотечког ин-
вентара урађена је по групама на следећи начин: I гру-
па – књиге и каталози из области наивне и маргиналне 

2 Српска енциклопедија, том 1, књ. 2, Матица српска, Нови Сад, 
Академија наука и уметности, Београд, 2011.

уметности; II група – публикације из области опште 
историје уметности и културе; III група – ликовни 
часописи и часописи везани за културне догађаје; IV 
група – зборници, музеологије и годишњаци; V група 
– плакати и календари. Евиденција сваке публикације 
бележи се у књигу инвентара коју чине следеће ру-
брике: редни број, наслов публикације, уредник, аутор 
текста, аутор изложбе, библиографија, превод, издавач, 
година издања, место издања, врста повеза, дизајн, број 
страна/фотографије, начин набавке, штампа, тираж, 
CIP, COBISS, ISBN и датум завођења.

Одлучујући фактор у организацији библиотечког 
фонда Музеја наивне и маргиналне уметности је по-
треба за бржим и ефикаснијим приступом одређеном 
документу. Развој информационих технологија у свим 
областима омогућио је формирање електронске базе и 
коришћење компјутера у раду. Путем интернета музеј 
може вршити размену информација, обраду подата-
ка, каталогизацију, наручивање и омогућити визуелни 
приступ културним дешавањима. Експанзиван развој 
информационих технологија и тренд свеобухватне 
информације одражава се у великој мери на рад би-
блиотека и музеја, пре свега у склопу многобројних 
пројеката дигитализације. Дигитални документ пред-
ставља нову парадигму на коју се навикавају данашње 
генерације истраживача и корисника музејске грађе. 
Развој  интернета, који нуди брзи приступ документу, 
конзистентно високог квалитета, учинио је да се кон-
цепти обезбеђења музејске грађе, односно њеног ко-
ришћења, знатно промене. Могућности и ограничења 
нових технологија се увелико испитују, а предности и 
недостаци дигиталног документа у односу на микро-
филм истражују.3

Каталогизација је поступак пописивања подата-
ка битних за идентификацију одређеног примерка 
библиотечке грађе. Циљ каталогизације је добијање 
информативног библиографског и физичког описа 
библиотечког материјала, са довољно детаља који ће 
омогућити недвосмислену идентификацију дате једи-
нице библиотечке грађе, чиме ће се разликовати од 
свих других могућих сличних јединица. Каталошка 
правила одређују избор и облик имена или других тер-
мина под којима ће дата јединица бити унета у библио-
течки каталог или неки други библиографски производ. 
Крајњи производ каталогизације је низ записа који се 
уносе у библиотечки каталог који је у облику листића, 
књиге или у on-line формату.4

Значајно место библиотечког фонда Музеја наивне 
и маргиналне уметности заузимају електронска изда-
ња (CD/DVD). Увођење електронских издања започело 

3 Слободан Мандић, Компјутеризација и историграфија 1995–
2005, Историјски архив Београда, Београд, 2008.
4 Вера Петровић, Рачунари и каталогизација интегрисани библи-
отечки ситеми, семинарски рад
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је 2001. године и до данас њихова збирка износи око 
1500 дискова. У почетку су то биле видео-касете, међу-
тим, развојем нових технологија, оне су замењене ди-
сковима. Без обзира на то, видео-касете су део фонда 
и заслужују место у библиотеци, иако су ван употребе. 
Евидентиране су – њихов број износи 58. Електронска 
издања смештена су у посебно штампаним картонским 
корицама, по редним бројевима, и налазе се у метал-
ном ормару. Инвентарна књига електронских издања 
садржи следеће рубрике: редни број, наслов диска, 
уредник, аутор, фотографије, филмови, дизајн, изда-
вач, место издања, година издања, штампа, тираж, CIP, 
COBISS, ISBN. Осим што прикупља електронска изда-
ња путем размене и поклона, музеј се бави и снимањем 
и репродуковањем дискова за интерну употребу, а има 
и сопствену издавачку делатност. 

Израдом каталошког записа у публикацији – CIP 
(Cataloguing in Publication), који је прецизирао Закон о 
библиотечкој делатности, библиотека Музеја наивне и 
маргиналне уметности је уведена у национални библи-
ографски центар. Каталошки запис у штампаној и елек-
тронској форми представља сажету и, у међународним 
размерама, унифицирану информацију о библиограф-
ским и садржинским карактеристикама публикације. 
CIP се израђује за библиотечко-информациону грађу 
која се налази у завршној фази припреме за штампу и 
објављивање, а објављује се у папирној и електронској 
форми, и то за: монографске публикације, серијске 
публикације и друге континуиране изворе (часописи, 
зборници, годишњаци итд.), некњижну грађу (штампа-
не музикалије, фонодокумента, аудио-визуелна  грађа, 
плакати, разгледнице, графичке мапе и сл.), електрон-
ске изворе (са локалним приступом).

У складу са Законом о измени Закона о издавању 
публикација (2004) који су потписале Националне би-
блиотеке Србије, самим тим и библиотека Музеја на-
ивне и маргиналне уметности, са Међународном ISBN 
агенцијом из Берлина, Народна библиотека Србије по-
стаје Национална ISBN агенција за територију Србије. 
Циљ ISBN (International Standard Book Number) – ме-
ђународни стандардни број књиге – јесте да координи-
ра и стандардизује употребу  индентификационих бро-
јева тако да сваки међународни стандардни број књиге 
означава један наслов или издање књиге или неке дру-
ге монографске публикације коју је објавио одређени 
издавач. Ознака међународног стандардног књижног 
броја састоји се од акронима енглеског назива – ISBN 
и тринаест бројева распоређених у пет скупова који су 
међусобно одвојени цртицама. Први скуп чини пре-
фикс бројева 978, додељен српским издавачима, дру-
ги  скуп је ознака националне, земљописне или језич-
ке групе, трећи је ознака издавача, четврти означава 
наслов, а пети је контролни број. Увођење ISBN-a је 
резултат пораста издавачке продукције у целом свету, 
али и потребе да сви облици пословања с књигом буду 

ажурирани и читљиви, односно погодни за аутоматску 
обраду података.

Систем COBISS (Кооперативни онлајн библиограф-
ски систем и сервис) уведен је као надоградња систе-
ма узајамне каталогизације. Представља организаци-
они модел повезивања библиотеке Музеја наивне и 
маргиналне уметности у библиотечко-информациони 
систем, библиографско-каталошком базом подата-
ка, локалним базама података библиотека учесница и 
бројним другим функцијама. Овим системом потврђен 
је пројект међународне развојне сарадње о изградњи 
националних библиотечко-информационих система 
о истраживачкој делатности. Повезаност оба система 
посебно је значајна приликом вођења библиографи-
ја истраживача и вредновања резултата истраживач-
ке делатности. COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH + 
COBISS.RS, COBISS.CG, COBIS.BG јесу ознаке за ау-
тономне библиотечко-информационе системе који се 
израђују у појединим државама (Србија, Македони-
ја, БиХ + Република Српска, Црна Гора, Бугарска). За 
успешно функционисање COBISS система, државе се 
морају повезивати и на тај начин обезбеђивати потреб-
не услове за дијалог и сарадњу као најбољу основу за 
развој сваке државе и међународне заједнице у целини. 

Библиотека Музеја наивне и маргиналне уметности 
у будућности ће се заснивати на томе да у свом раду по-
куша да унесе новине које ће је учинити савременијом 
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и свеобухватнијом, чиме би побољшала свој статус. 
Обратиће се велика пажња модернизацији у чувању 
и заштити библиотечке грађе, као и осавремењавању, 
кроз примену електронско-информатичке обраде по-
датака. С тим у вези, започело је компјутерско архи-
вирање електронских издања, а у наредним годинама 
се очекује архивирање остале библиотечке грађе. Би-
блиотека ће наставити још интензивнију набавку, пре 
свега публикација из области своје основне делатности, 
што изискује повећање простора у коме се библиотеч-
ка грађа одлаже, разврстава и евидентира. Изградњом 
анекса поред музеја, библиотека ће добити велики про-
стор у коме ће се поставити ормари и полице који ће 
служити за одлагање, чување и лакше евидентирање 
библиотечког фонда. Тако ће библиотека Музеја наив-
не и маргиналне уметности у наредном периоду бити 
пресељена, а грађа распоређивана по правилима која 
су описана у овом тексту.

Отварање изложбе скулптура индијског уметника Нек Чанда у ор-
ганизацији МНМУ у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић”, Бео-
град, октобар 2017: Луси Мејзелс, прва секретарка амбасаде Вели-
ке Британије, Харш Лакханпал и Ануђ Саини из Стеновитог врта у 
Чандигару, Индија, амбасадорка Индије, Нариндер Чауан и Нина 
Крстић

Opening Ceremony of the Exhibition of sculptures by indian artist Nek 
Chand organised by MNMA, Art Pavilion “Cvijeta Zuzorić”, Belgrade, 
October 2017: Lucy Maizels, First Secretary of The UK Embassy, Harsh 
Lakhanpal and Anui Saini from Rock Garden in Chandigarh, India, 
Ambassassador of India Nahrinder Chauhan and Nina Krstić

Посета амбасадорке Индије Нариндер Чауан МНМУ, 2017. Први 
ред: Ивана Јовановић, Нариндер Чауан, Нина Крстић, Нина Љубо-
мировић; Иза: Гордана Ђорић, Миљан Витић, Олга Златковић, Иван 
Ђелић, Марица Врачевић, Славица Живковић, Драгана Рацић, Пе-
тар Јовановић.

Visit of the Ambassador of India Narinder Chauhan MNMA, 2017. First 
line: Ivana Jovanović, Narinder Chauhan, Nina Krstić, Nina Ljubom-
irović; Behind: Gordana Đorić, Miljan Vitić, Olga Zlatković, Ivan Đelić, 
Marica Vračević, Slavica Živković, Dragana Racić, Petar Jovanović.
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Library is a collection of books catalogued by authors 
or subjects as either private or institutional property 
aimed at preservation of items. The establishment of li-
braries is connected with the development of social-eco-
nomic power which develops to such an extent to provide 
establishment and support of libraries, while education 
and information become the basic values of a society. As 
an institution, library deals with the acquisition, pro-
fessional cataloguing, preservation, housing and lend-
ing books and other library materials. By Vujaklija, the 
word library literary denotes “collection of books”, but 
arranged by one of the systems for cataloguing library 
items. In dictionaries of foreign words it can be found 
that the word biblioteka (Serbian word for library) is of 
Greek origin and is a compound consisting of two words: 
biblion – book and theke – box, chest, cupboard. The mere 
word biblion originated from the name of Phoenician city 
Byblos, where ancient Greeks purchased papyrus sheets 
to write on and assort as books – biblios. The first librar-
ies as the treasures of books were in Greek temples as 
well as those established parallel with Greek schools of 
philosophy in the fourth century BC.5

Museum of Naïve and Marginal Art began forming 
its library in 1963, on 30 December, when, in honour of 
foundation of Gallery of Self-Taught Artists, National 
Library in Svetozarevo donated first five books: History 
of Painting from Cave to Abstract, Nolit, Belgrade 1962; 
Protić Miodrag, Painting and Meaning, Nolit, Belgrade 
1960; Welfen Heinrich, Basic Notions in History of Art, Ve-
selin Masleša, Sarajevo, 1958; Berenson Bernard, Italian 
Painters and Renaissance, Veselin Masleša, Sarajevo, 1959; 
Monuments of Culture, Prosveta, Belgrade, 1951.

By organising exhibitions and producing own editions 
on certain jubilees Museum of Naïve and Marginal Art in-
forms wide auditorium on its extraordinary rich publish-
ing activity. The first catalogue – bound brochure with 
Foreword by Mira Bošković and Milica Maširević and 
biographies of artists Janko Brašić, Miroslav Marinkov-
ić, Tomislav Jović, Radoslav Lazić, Milan Minić, Milosav 
Jovanović, Budimir Rajković and Miroljub Milošević 

5 Encyclopaedia Britannica, Vol. 1, A-B – Politika, Narodna knjiga, 
Belgrade, 2005

Library collection − establishment and development
Gordana Đorić

together with the list of the exhibited works was pub-
lished on the foundation of Gallery of Self-Taught Artists 
and organisation of the first exhibition. The date of publi-
cation was 22 May 1960, and recorded in Inventory Book 
under the number 26.

Library collection at Museum of Naïve and Marginal 
Art continuously increased every year; today it includes 
about 7000 publications: books, monographs, catalogues, 
and periodicals, collections of papers, dictionaries, post-
ers, calendars and picture postcards. Predominant re-
sources in our library are museum almanacs, handbooks, 
manuscripts and the bibliography that contributes to 
study and improvement of general culture.

The acquisition of publications is done primarily 
through gifts, then purchase and exchange. By exchang-
ing publications, Museum realised successful cooperation 
with numerous museums, galleries and similar institu-
tions in the country and abroad. Special contribution to 
enrichment of the library was paid by a writer, publicist 
and art critic Oto Bihalji-Merin who donated valuable 
collection of publications of the occasion of marking the 
twenty-fifth anniversary of foundation of Museum of 
Naïve Art in 1985. The Legacy of Oto and Lisa Bihalji-Me-
rin includes 1300 books, catalogues, journals and 40 files 
of his manuscripts. All publications were properly record-
ed in Inventory Book by ordinal numbers. Most books and 
catalogues in the Legacy are editions in foreign languages, 
thus it could be said that the library was enriched with 
professional bibliography of the whole world. The manu-
scripts include authentic texts exclusively dealing with the 
topic of naïve art in former Yugoslavia, Europe, Africa and 
America. The texts are in files labelled as issues. Thus, for 
example, Issue No. 1 includes the text “Naïve Art in Yugo-
slavia in Light and Rise”, Issue No.2 “Pages of Life”, Issue 
No. 3 “Еxpose einen film Die Naive Kunst der Welt”,Is-
sue No. 5 “Јаhrtausende der Kunst auf dem Boden von 
Jugoslawien”, Issue No. 6 “Henry Rousseau and Painters 
of Holy Heart”, Issue No. 17 “Naive in Slowenien”, Issue 
No. 19 “Biographies of Painters from Hawaii”, Issue No. 
20 “Naive in Deutschland”, Issue No. 23 “Folkloristisch 
Malerei in Kovačica und Uzdin” and so on.
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According to the typology issued by International Fed-
eration of Library Associations and Institutions (IFLA), 
libraries can be national, other significant, general type, 
University, special, public and school.6 Museum of Naïve 
and Marginal Art Library is classified as specialised li-
brary since it collects and studies the resources in the 
domain of a specific kind of art – naïve (marginal), i.e. 
it deals with the artists without academic knowledge of 
art. It is located in the attic of the building, in acclima-
tised area in metal and wooden cabinets. It is available for 
use to the employees at Museum and others who want to 
study this kind of art as follows: the publications that deal 
with the work of one artist are organised by alphabetical 
order; the books and catalogues that include groups of 
artists and general artistic topics are arranged in cabinets 
by years of publishing. Classification of library inventory 
is done by groups as follows: I group – books and cata-
logues in the domain of naïve and marginal art; II group 

– publications in the domain of general history of art and 
culture; III group – art journals and magazines related to 
cultural events; IV group – collections of papers, muse-
um studies and annuals; V group – posters and calendars. 
The records of each publications are made in Inventory 
Book with the following columns: ordinal number, name 
of publication, editor, author of the text, author of exhi-
bition, bibliography, translation, editor, year of publish-
ing, place of publishing, type of binding, design, num-
ber of pages/photographs, type of acquisition, publisher, 
and number of copies, CIP, COBISS, ISBN and date of 
recording.

A decisive factor in the organisation of library collec-
tion at Museum of Naïve and Marginal Art is the need for 
faster and more efficient approach to a certain document. 
The development of information technologies in all do-
mains made possible the formation of electronic base and 
use PCs at work. Through the Internet, Museum can ex-
change information, process data, do cataloguing, order 
and provide visual access to cultural events. Expansive 
development of information technologies and the trend 
of overall information have produced marked effect on 
the work of libraries and museums, primarily within 
numerous digitalisation projects. Digital document is a 
new paradigm to which current generations of research-
ers and users of museum archives are getting used. The 
development of Internet which provides fast access to 
a document of consistently high quality significantly 
changed the concepts of protection of museum archives, 
i.e. their use. Possibilities and limitations of new tech-
nologies are largely examined, while the advantages and 
shortcomings of digital documents in comparison to mi-
crofilms are investigated.7

6 Serbian Encyclopaedia, Tom 1, Vol. 2, Matica Srpska, Novi Sad, 
Academy of Science and Art, Belgrade, 2011.
7 Slobodan Mandić, Computerisation and iconography, 1995-2005, 
Belgrade Historical Archives, Belgrade, 2008. 

Cataloguing is the procedure of recording data sig-
nificant for identification of certain item of library col-
lection. The aim of cataloguing is to obtain informative 
bibliographic and physical description of library material, 
with sufficient details that would provide unambiguous 
identification of the given item, thus differentiating it 
from all other similar items. Cataloguing rules deter-
mine the selection and form of names or other terms un-
der which the given item will be recorded in the library 
catalogue or some other bibliographic product. The end 
product of cataloguing is a series of records that are in-
troduced in the library catalogue which is in the form of 
leaflets, a book or in on-line format.8

Electronic editions (CD/DVD) take significant position 
in the library collection of Museum of Naïve and Margin-
al Art. The introduction of electronic editions began in 
2001, to reach the number of 1500 today. In the begin-
ning they were in the form of video cassettes, however, 
with the development of new technologies they were re-
placed with discs. Regardless of this fact, video cassettes 
are a part of the collection and they deserve their place 
in the library, although are out of use now, they were re-
corded and their total number was 58. Electronic editions 
are arranged in especially printed cardboard covers by 
ordinal numbers in metal cabinet. The Inventory Book of 
electronic editions includes the following columns: ordi-
nal number, the title of disc, editor, author, photographs, 
films, design, and editor, place of editing, year of editing, 
publisher, and number of copies, CIP, COBISS, and ISBN. 
Besides collecting electronic editions by exchange and 
gifts, Museum makes and reproduces discs for internal 
use, and has own publishing activity.

By making cataloguing record in publication, CIP 
(cataloguing in Publication), precisely defined by the 
Law on Libraries, the library of Museum of Naïve and 
Marginal Art was introduced in the national bibliograph-
ic centre. Cataloguing record in printed and electronic 
form is concise with internationally unified information 
on bibliographic and thematic characteristics of the pub-
lication. CIP is done for library-information material in 
the final stage of preparation for printing and publica-
tion, and is published in paper and electronic form for 
Monograph publications, serial publications and other 
continual sources (journals, collections of papers, annu-
als etc.), non-print materials (scores, audio documenta-
tion, audio-visual materials, posters, postcards, graphic 
maps etc.), and electronic sources (with local access).

In accordance with the Law on Amendments of Law of 
Printing and Publication (2004), signed by National Li-
braries in Serbia, and also by library of Museum of Naïve 
and Marginal Art with the international ISBN agency 
from Berlin, National Library in Serbia has become the 

8 Vera Petrović, Computers and cataloguing, integrated library 
systems, seminar paper
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National ISBN Agency for the territory of Serbia. The 
aim of ISBN (international Standard Book Number) is 
to coordinate and standardise the use of identification 
numbers, so that each international standard number of 
the book denotes one title or edition of the book, or some 
other monograph publication issued by certain publish-
er. The code of international standard library number 
consists of acronym of English name ISBN and thirteen 
numbers distributed in five groups mutually separated by 
dashes. The first group is the prefix of number 978 al-
located to Serbian publishers, the second group denotes 
national, geographical or linguistic group, the third is a 
code of publisher, the fourth denotes the title and the 
fifth is the control number. The introduction of ISBN is 
the result of increase of publishing production worldwide, 
and the need to make all forms of book activities updated 
and readable, i.e. suitable for automatic data procession.

The COBISS system (Cooperative Online Bibliograph-
ic System and Service) was introduced as an upgrade of 
the system of mutual cataloguing. It is an organisational 

model of linking the Museum of Naïve and Marginal Art 
Library with library-information system, bibliograph-
ic-cataloguing database, local databases of participant-li-
braries and numerous other functions. This system 
confirms the projects of international developmental co-
operation in formation of national-information systems 
in research. The connection of both systems is especially 
significant for making bibliographies of researchers and 
evaluation of results of research. COBISS.SR, COBISS.
NK, COBISS.BH + CONISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG 
are codes of autonomous library-information systems 
that are created in individual countries (Serbia, Macedo-
nia, Bosnia and Herzegovina + Republic of Srpska, Mon-
tenegro, Bulgaria). For successful functioning of COBISS 
system, the countries have to be connected, thus provid-
ing necessary conditions for dialogue and cooperation as 
the best base for development of every country and inter-
national community as a whole.

In the future, the library of Museum of Naïve and Mar-
ginal Art will try to include all innovations that will make 
it more modernised and comprehensive, thus improving 
its status. Great attention will be paid to modernisation 
in keeping and protection of library materials and their 
upgrading through the application of electronic-infor-
matics data processing. In this regard, the computer ar-
chiving of electronic editions has begun, while archiving 
of other materials will continue in the future. The library 
will continue with intensive purchase of publications pri-
marily in the domain of its basic activity, which demands 
larger area for preservation, classification and recording 
of materials. When the Annex is completed next to the 
Museum building, the library will receive larger area with 
cabinets and shelves for keeping, preservation and easier 
recording of library materials. Thus the library of Muse-
um of Naïve and Marginal Art will move, and its mate-
rials will be arranged pursuant to the rules described in 
this text.

Салон Ото Бихаљи-Мерин, Београд
Salon Oto Bihalji-Merin, Belgrade



Стална поставка из колекције МНМУ
Permanent Exhibition from the Collection of MNMA
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Од самог оснивања, уз активности колекционирања 
уметничких дела, у оквиру своје основне делатности 
Музеј наивне и маргиналне уметности посебну пажњу 
поклања изложбеној и издавачкој делатности. Овај зна-
чајан, обиман и разноврстан сегмент активности Музе-
ја настаје као најрепрезентативнији резултат стручног 
истраживачког, информативног и пропагандног рада. 
Као темељни вид изложбене презентације фонда збир-
ке и континуиране комуникације са публиком, Стална 
поставка се од 1966. године, када је установљена, до 
данас развијала пратећи развој музејске колекције и 
репрезентујући њена најзначајнија дела. Самостално 
или у сарадњи са другим институцијама, у самом Му-
зеју, другим градовима Србије и иностранству, Музеј 
је у протеклих шездесет година рада организовао више 
од 700 изложби − самосталних, ретроспективних, груп-
них, тематских, студијских, камерних, као и изложби 
колонија, бијенала, тријенала и других манифестација. 
Упоредо са изложбеним експозицијама организују се и 
разноврсни пратећи догађаји и посебни садржаји науч-
ног, едукативног или популарног карактера. Уз стручно 
вођење посетилаца, прилагођено различитим циљним 
групама, редовно се приређују и ликовне радионице, 
пројекције филмова, концерти, промоције публикаци-
ја, међународне манифестације, предавања и слично. 
Посебна пажња, у сарадњи са специјализованим уста-
новама, посвећује се развијању доступности музејских 
садржаја, кроз програме прилагођене особама са по-
себним потребама, као и путем представљања садржаја 
особама у институцијама затвореног типа, попут Заво-
да за извршење затворских санкција. 

У оквиру богате међународне сарадње Музеј наивне 
и маргиналне уметности организовао је бројне репре-
зентативне изложбе (Париз, Беч, Лондон, Праг, Софија, 
Будимпешта, Мартињи, Ренан, више градова САД-а и 
низ других). Поред успешног учешћа у раду значајних 
светских манифестација наивне и маргиналне уметно-
сти, попут светског тријенала ИНСИТА у Братислави, 
где селекција дела домаћих уметника континуирано 
постиже запажене резултате, Музеј такође организује и 
значајне међународне манифестације, Тријенале умет-
ности самоуких визионара и Колонију наивне и мар-
гиналне уметности, као један од најбољих начина за 

праћење, проучавање и афирмисање развоја наивне и 
маргиналне уметности на ширем међународном плану. 

Обимна издавачка делатност Музеја наивне и мар-
гиналне уметности, поред дела који прати изложбену 
активност у виду стручних двојезичних каталога, пра-
тећег пропагандног материјала (позивнице, плакати, 
банери, разгледнице, обележивачи страница), обухва-
та и посебна издања (монографије, зборници, водичи, 
графичке мапе, календари, бојанке, часописи). Почев 
од 2000. године издавачка делатност се надограђује и 
објављивањем електронских издања. Желећи да на по-
пуларан, информативан и доступан начин презентује 
најзначајнија актуелна дешавања у области наивне и 
маргиналне уметности на ширем међународном плану, 
2015. године Музеј покреће двојезични стручни часо-
пис МНМАрт.

Као резултат свих музејских активности, богата 
репрезентативна изложбена и издавачка делатност у 
највећој мери је допринела реализацији основног су-
штинског задатка Музеја − да наивној и маргиналној 
уметности пружи целовиту заштиту, преносећи праву 
слику о њеној уметничкој вредности, разграничавајући 
је од других области неакадемског стваралаштва, обла-
сти аматеризма и дилетантизма. У прилог томе говори 
чињеница да су расветљене многе укорењене недоу-
мице и заблуде везане за специфичну област наивне и 
маргиналне уметности. Данас је и у ширим круговима 
ликовне публике много присутнија свест о изузетном 
уметничком потенцијалу, високим ликовним домети-
ма и истинитој креативној стваралачкој енергији нај-
вреднијих дела ове уметности, као што се и у кругови-
ма стручњака наивна и маргинална уметност правилно 
посматра и вреднује као саставни део савремене умет-
ности, равноправан са академском.

У шездесет година дугом развојном току изложбе-
не и издавачке делатности Музеја наивне и маргинал-
не уметности издвајају се поједине деценије, омеђене 
значајним догађајима, изложбама и издањима.

Прва деценија (1960–1970)
Најранији период рада Музеја наивне и маргинал-
не уметности, тадашње Галерије самоуких ликовних 

Изложбено-издавачка делатност 
и посебни програми 1960−2020.  
Ивана Јовановић
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уметника, обележили су, пре свега, интензиван рад на 
формирању фонда уметничке збирке, обезбеђивање 
адекватног изложбеног простора и стварање елемен-
тарних услова за музеолошки рад. Основана у периоду 
креативног рада али највећим делом и анонимности 
наиваца у Србији, Галерија је, поред основних активно-
сти колекционирања дела и окупљања самоуких умет-
ника Србије, велику улогу дала и аспекту афирмације 
наше наивне уметности у земљи и свету, организова-
њем низа изложби и учешћем у низу међународних 
презентација. Паралелно са изложбеним активностима 

постепено се развијала и свест о значају пратеће изда-
вачке делатности.

Већ дванаест дана након оснивања, Галерија само-
уких ликовних уметника организује и прву изложбу, 
Српски самоуки сеоски сликари у Дому ЈНА у Београду, 
која је забележена као једна од најзапаженијих после-
ратних изложби на нашим просторима. Галерија 1966. 
године добија и стални простор за излагање. У адап-
тираном простору отворена је Стална поставка у три 
нивоа, са 145 експоната из збирке, у чијој је концепци-
ји и припреми учествовао и угледни промотер наивне 
уметности у свету Ото Бихаљи-Мерин. Као главна око-
сница изложбене и издавачке активности прве деце-
није рада Галерије издваја се низ изложби и пратећих 
каталога са називом Галерија самоуких ликовних умет-
ника који, пре свега, подвлаче доминантну тенденцију 
промовисања Галерије као институције. Самосталне 
изложбе Јанка Брашића, Богосава Живковића, Душа-
на Јевтовића, Пала Хомонаја и Емерика Фејеша, које 
су приређене у првој деценији рада Галерије, сведоче о 
селективном приступу вредновања у оквиру тадашњег 
наивног стваралаштава.

Издваја се и низ изложби у иностранству на који-
ма Галерија учествује делима из збирке или као суор-
ганизатор, чиме је отворена перспектива афирмације 
наше наивне уметности, остварена могућност њеног 
вредновања у интернационалном контексту и активног 
укључивања у токове савремене међународне ликовне 
сцене. Већ 1961. године Галерија се јавља као учесник 
на Првом светском тријеналу наивне уметности у Бра-
тислави и светској изложби наивне уметности у Баден-
Бадену; следе изложбе у Минхену, Франкфурту, Луга-
ну, Фиренци, Крефелду, Стокхолму. Галерија се јавља и 

Прослава десетогодишњице Гале-
рије самоуких ликовних уметника, 
1970. Уметници и запослени испред 
МНМУ: Јанко Брашић, Фрањо Мраз, 
Зузана Халупова, Богосав Живковић, 
Јан Књазовиц, Иван Лацковић, Ду-
шан Јевтовић, Милан Рашић, Драгу-
тин Алексић, Мирослава Бошковић, 
Добривоје Бошковић, Милица Ма-
ширевић, Загорка Ђорић, Петар Сте-
фановић, Драгољуб Бабић, Драгутин 
Алексић, и др.

Celebration of 10 years of the Gallery 
of Self-Taught Artist, 1970. Artists 
and staff in front of MNMA: Janko 
Brašić, Franjo Mraz, Zuzana Halupo-
va, Bogosav Živković, Jan Knjazovic, 
Ivan Lacković, Dušan Jevtović, Milan 
Rašić, Dragutin Aleksić, Miroslava 
Bošković, Dobrivoje Bošković, Milica 
Maširević, Zagorka Đorić, Petar Ste-
fanović, Dragoljub Babić, Dragutin 
Aleksić and other
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као организатор изложби наивне уметности у великим 
светским центрима културе као што су Буенос Аирес, 
Токио, Париз, Копенхаген, Стокхолм и други. 

друга деценија (1970–1980)
Седамдесетих година прошлог века, у периоду сна-

жног економског развоја града који је постојање Гале-
рије прихватио као културну потребу, али и као знак 
свог препознавања у читавом свету, развој изложбене 
и издавачке делатности Галерије можемо посматрати 
као резултат зрелости установе. Овај период обележи-
ће, пре свега, оснивање значајне манифестације − Са-
лона самоуких ликовних уметника (1970−1980). Десет 
каталога салона представљали су и својеврстан изазов 
критичкој свести која стално преиспитује суштину по-
јединих облика савремене уметности у целини и на-
ивног стваралаштва у њеним оквирима. Путем ових 

ликовних смотри утврђивале су се постојеће уметнич-
ке вредности и отварали нови видици, а збирка ће се 
даље попуњавати и делима наивних уметника из дру-
гих југословенских република.

Развој Галерије и њен утицај на креирање одно-
са према наивној уметности али и кретања унутар ње 
путем стварања повољне климе за појаву нових умет-
ника, може се сагледати из каталога Самоуки ликовни 
уметници из Светозарева, из 1974. године. У каталогу 
се први пут представљају млади и талентовани сликари 
који почињу да сликају шездесетих година, по осни-
вању Музеја, и које утврђене стилске сродности пове-
зују у тзв. јагодински круг наивних уметника (Милан 
Рашић, Слободан Живановић, Миланка и Бранко Ди-
нић, Драгица Гајић, Љубиша Јовановић Кене, Добросав 
Милојевић, Животин и Милорад Николић и Душанка 
Петровић).  

Док се шездесетих година, путем каталога, промо-
висала првенствено Галерија као институција, сада се 
промовишу и појединачни аутори, пре свега светски 
класици, и проучавају се њихови опуси. У значајном 
издавачком опусу овог раздобља по броју издатих пу-
бликација (70), као и по њиховом квалитету добро 
осмишљених и ликовно уређених издања, разновр-
сности и значају, издвајају се две монографије: Само-
уки ликовни уметници у Србији (1977) и Монографија 
Галерије самоуких ликовних уметника у Светозареву 
(1979). Наставља се и рад на презентовању српске и 
југословенске наивне уметности у светским музејима. 
Организовано је низ селективних изложби у Немачкој, 
Швајцарској, Русији, Аустрији, Француској и Италији. 
Значајно је учешће Галерије на изложби југословенске 
наивне уметности 1976. године, поводом обележавања 
стогодишњице САД-а, приказаној у Паризу, Лондону, 
Вашингтону, Питсбургу и још десетак градова САД-а.

Вера Ристић уручује награду Првог бијенала 
Сави Секулићу, 1981.

Vera Ristić delivers the Award to Sava Sekulić 
at the First Biennial of Naive Art,1981
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трећа деценија (1980–1990)
Нараслу ликовну збирку, значајан фонд докумен-

тационог материјала, наглашену изложбену активност, 
као и прилив нових сликара, пратио је и динамичнији 
рад Галерије на свим пољима заштите наивног ствара-
лаштва. Развија се међумузејска сарадња са осталим 
центрима наивне уметности (Галерија примитивне 
уметности у Загребу, Галерија у Хлебинама, Санском 
Мосту, Требињу) како би се размењивала искуства, 
конфронтирали ставови и на крају уједначили крите-
ријуми и вредновање наивне уметности. 

Обнавља се сарадња са Отом Бихаљи-Мерином, чији 
ће савети утицати на извесно преформулисање назива 
институције и концепције Салона, као и на даљи развој 
издавачке активности. На његову иницијативу Салони 
постају бијеналне манифестације и уз његову подршку 
Галерија самоуких ликовних уметника 1985. године 
мења назив у Музеј наивне уметности. Публикације 
постају разноврсније и квалитетније. Објављују се мо-
нографије, каталози ретроспективних и самосталних 
изложби, групних, студијских и тематских изложби, 
каталози бијенала и колонија, зборници, графичке 
мапе, водичи, календари и пратећи пропагандни мате-
ријал. Покреће се публиковање Зборника Музеја наив-
не уметности, који обрађују низ текућих и актуелних 
тема из музеолошке праксе. Тенденција да се, осим 
кустоса Музеја, укључи што већи број сарадника из 
других средина и да се феномен наивне уметности што 
садржајније расветли и представи, развијана је у овој 
форми и у наредним деценијама. Такође, 1984. године 
оснива се још једна значајна манифестација − Колони-
ја самоуких ликовних уметника.

Музеј наивне уметности добија јаснији и зрелији 
профил који ће за последицу имати стабилнији раст 
и јачу подршку. Публикован је репрезентативан ката-
лог изложбе Југословенска наивна уметност у Палаис 
Палфи у Бечу, а након тога и каталог изложбе Слика 
света и портрет наивне уметности у Југословенском 
културном центру у Паризу. На међународној изложби 
у Ројал Фестивал Холу у Лондону 1984. године, пово-
дом промоције Енциклопедије наивне уметности света 
аутора Ота Бихаљи-Мерина и Небојше Томашевића, 
Галерија је учествовала са 53 дела из своје збирке.

четврта деценија (1990–2000)
Четврта деценија рада Музеја наивне и маргинал-

не уметности обележена је неповољним историјским 
околностима, немирима и распадом бивше Југосла-
вије, суженим простором на Србију и Црну Гору, пе-
риодом изолације. Почев од Првог салона, а затим и 
на бијеналима, улаган је значајан напор да се наивној 
уметности осигура ново и што пространије подручје 
деловања, а за збирку обезбеде дела аутора из Хрват-
ске, Словеније, Македоније и Босне и Херцеговине. 
Настојећи да превазиђе новонастале тешкоће, Музеј 
налази нове смернице и путеве даљег рада развијајући 
интернационални аспект збирке и то путем бијенала, 
колонија, сарадње са иностраним институцијама, или 
разменом изложби. Интернационални карактер бије-
нала је нови квалитет чији је значај, пре свега, у одре-
ђивању места југословенске наивне уметности и њеног 
вредновања упоређивањем са другим земљама, као и 
праћењу наивне уметности на ширем међународном 
простору и укључивању у њене токове. Такође, ради се 
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и на афирмацији наших значајних наивних уметника, 
путем истраживања, писања каталога и ангажовања 
значајних домаћих ауторитета, као што су професори 
Војислав Ј. Ђурић, Дејан Медаковић, Срето Бошњак, 
Братислав Љубишић и други. Њихови уводни тексто-
ви у каталозима бијенала, прилози у монографијама и 
учешћа на промоцијама даће сигурност и замах нашој 
наивној уметности. 

Издавачку делатност Музеја у овом периоду обеле-
жава штампање монографије Наивна уметност Србије, 
која ће дати најцеловитију студију шездесетогодишњег 
развоја наивне уметности Србије, стваралачких токо-
ва, група и појединачних аутора. Под истим називом, 
у циљу афирмисања српске наивне уметности у окви-
рима наших простора, али и изван граница наше зе-
мље, презентујући оно што на најбољи начин предоча-
ва преглед, развојни ток, ликовно богатство и вредност 
израза наивне уметности Србије од њених најранијих 
почетака из тридесетих година, Музеј од 1993. године 
организује низ групних изложби из богатог фонда му-
зејске збирке.

Рад Музеја у последњој деценији прошлог века обе-
лежило је и учешће на Петом међународном тријеналу 
наивне и маргиналне уметности, INSITA`97. Уз учешће 
двадесетак земаља из Европе, Африке, Азије и Амери-
ке, селектори су као симболе прве братиславске смо-
тре издвојили класике наиве, међу којима су се нашли 
и наши наивни уметници Емерик Фејеш, Богосав Жив-
ковић, Милосав Јовановић, Илија Босиљ и други. 

Пета и шеста деценија (2000−2020)
У целокупној изложбеној и издавачкој делатности 

Музеја наивне и маргиналне уметности посебно се 
истиче период након 2000. године, који показује ква-
литативни помак, строже критеријуме, развијање ква-
литета изложби и графичке опреме публикација, као и 
осавремењивање издавачке активности електронским 
издањима, интензивирање међународне сарадње и 

проширење поља деловања рада Музеја. Пратећи токо-
ве међународне наивне уметности, Музеј наивне умет-
ности од 2001. године у оквире своје две значајне ма-
нифестације, Бијенала и Колоније, укључује и област 
маргиналне уметности. Званичним прихватањем дела 
арт брута и аутсајдер арта за изложбу наредних мани-
фестација, Музеј ствара услове да спонтани, нагонски 
и аутентични израз наивних уметника остане уметност 
у стварању и покрету. 

Почетак пете деценије рада Музеја обележило је 
учешће на Шестом међународном тријеналу наивне 
уметности, арт брута и аутсајдер арта INSITA 2000, у 
Братислави, где селекција Музеја од тридесет дела шест 
аутора постиже велики успех, сведочећи о исправно-
сти својих развојних смерница. У секцији „Историј-
ска ретроспектива класика” изложена су дела Саве 
Секулића, Емерика Фејеша, Илије Босиља и Богосава 
Живковића, а у секцији „Савремени уметници наивне 
уметности, арт брута и аутсајдер арта” дела Милана 
Станисављевића и Ференца Калмара. За експресив-
ност и монументалност ликовног израза Милан Стани-
сављевић осваја Гран при за скулптуру и самосталну 
изложбу у оквиру наредне манифестације. Са једнаким 
успехом своје селекције Музеј ће учествовати и на на-
редним тријеналима INSITA.

У последње две деценије рада Музеја издвајају се 
репрезентативне ретроспективне изложбе и пратеће 
монографске публикације које на нов начин расве-
тљавају заокружене стваралачке опусе најзначајнијих 
представника наше наивне уметности, попут Саве Се-
кулића, Емерика Фејеша, Милосава Јовановића, Пала 
Хомонаја, Душана Јевтовића, Милана Рашића, Драги-
ше и Милана Станисављевића, Драгутина Алексића, 
Ференца Калмара, Богосава Живковића или Миланке 
Динић. На репрезентативан начин представљени су 
и припадници млађе генерације које издваја препо-
знатљив аутентичан ликовни израз и већ заокружени 
вишедеценијски уметнички опус, или аутори који су 
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остали у сенци недовољно истражених опуса (Барба-
риен, Војкан Морар, Јошкин Шиљан, Игор Симоновић, 
Миодраг Павловић Драгомирац, Саша Петровић Бер-
дујац, Србољуб Којадиновић), као и инострани уметни-
ци (Росен Рашев, Мердад Рашиди, Нек Чанд).

Изложбена и издавачка делатност Музеја наивне 
и маргиналне уметности програмском концепцијом, 
обимом и квалитетом, у знатној мери је специфичну 
област наивне и маргиналне уметности Србије прибли-
жила најширој публици, као и стручним круговима и 
допринела правилном вредновању и одређивању њеног 
места у оквирима савремене уметности. Значајан по-
мак у том смислу представља догађај који је обележио 
2002. годину, када су дела наивних уметника Србије 
први пут укључена у сталну поставку Музеја савре-
мене уметности у Београду, чиме је званично призна-
та аутентична уметничка вредност наивне уметности 
и њено место посебне ликовне целине у савременој 
уметности. Посебно признање вредности српској на-
ивној уметности и Музеју наивне уметности предста-
вља изложба Наивна уметност Србије, аутора Нине 
Крстић, коју Музеј организује у Галерији Српске ака-
демије наука и уметности у Београду. Тим поводом 
штампана је и монографија Наивна уметност Србије. 
Ова изложба је побудила изузетно интересовање, како 
стручних кругова тако и најшире публике и медија. У 
току трајања изложбе, од 18. 6. до 31. 7. 2003, поставку 
је погледало тридесет седам хиљада осамсто педесет 
посетилаца. Белешке из књиге утисака, као и ликовна 
критика, наводи у дневним листовима и стручним пу-
бликацијама сведоче о томе да је велики број посетила-
ца тек овом приликом упознао праве вредности наивне 
уметности и разбио укорењене предрасуде и погрешне 
квалификације ове области која је често повезивана са 
аматериз мом и дилетантизмом. 

Монографске публикације и изложбе које настају 
као резултат научно-истраживачког рада, представљају 

посебну, репрезентативну тачку пресека свих изложбе-
них и издавачких пројеката. Садржајно и контекстуал-
но проширено издање претходне монографске публи-
кације Наивна уметност Србије (2003), монографија 
Наивна и маргинална уметност Србије (2007), као и 
монографија Уметност аутсајдера у Србији (2014), на-
стају као резултат извесне преформулације кретања 
савремених дешавања, ставова и термина у оквирима 
уметничког поља неакадемског ликовног стваралаштва. 
У том смислу претходи јој и промена имена Музеја у 
Музеј наивне и маргиналне уметности, установљена 
2006. године. Овај пројекат актуелизује чињеницу да, 
насупрот једностраним теоријама о наивној уметности, 
она није херметична, статична, замрзнута на status quo 
позицији затвореног круга понављања. Уследиће и низ 
значајних изложбено-издавачких пројеката, као што 
су Уметност у духовном егзилу (2015), Сусрети (2016), 
Скулптура самоуких визионара Србије (2018), Магич-
на виталност маргиналних (2018), Отисак креативне 
подсвести (2019), Наивна уметност Србије (2019).

Изложбом Изложбена и издавачка делатност Музеја 
наивне и маргиналне уметности 1960−2015. и прате-
ћом монографијом Музеј наивне и маргиналне уметно-
сти 1960−2015, заокружено је пет и по деценија рада 
установе. Презентована су сва најзначајнија издања 
Музеја, избор из документационог материјала, као 
и репрезентативан избор слика и скулптура из збир-
ке које илуструју изложбену делатност. Хронолошки 
прегледи издавачких и изложбених активности Музеја 
посебно су драгоцени из аспекта информативности и 
документарности. Увид у богат фонд података отвара 
могућност да се пажљивим ишчитавањем сагледају ра-
зличити сегменти и аспекти музеолошког рада − зна-
чајне публикације и изложбе, интензитет активности 
Музеја, развој критичке мисли у Музеју, однос средине 
према Музеју, као и многи други, чиме се долази до 
закључака важних у контексту унапређења будућих ак-
тивности Музеја. 
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Као резултат свести о важности публикације са ова-
квом врстом свеобухватних хронолошких прегледа, у 
току је реализација пројекта Каталог збирке МНМУ, 
који ће бити публикован у штампаном и електронском 
издању, са ликовном студијом и детаљним каталошким 
фондом свих дела из уметничке збирке Музеја. У жељи 
да се обим и домет изложбене и издавачке делатности 
Музеја наивне и маргиналне уметности прошири и у 
новом савременом облику приближи што ширим сло-
јевима публике, поред електронских издања, у току је 
реализација новог редизајна сајта Музеја, који ће уна-
предити виртуелну презентацију музејских садржаја у 
смеру атрактивније визуелне стилизације, веће садр-
жајности и прегледности систематизованих прилога.

Академик Динко Давидов отвара изложбу у организацији МНМУ: Наивна уметност у Србији (Душан Јевтовић, сликар, Нина Крстић, аутор-
ка изложбе, Драгиша Станисављевић, вајар, Милан Станисављевић, вајар), Галерија САНУ, Београд, јун 2003.

Academic dr Dinko Davidov at the Opening Ceremony of the Exhibition organised by MNMA: Naive Art in Serbia (Dušan Jevtović, painter, Nina 
Krstić, author of the Exhibition, Dragiša i Milan Stanisavljević, sculptors), Gallery of SANU, Belgrade, June 2003

Изложба МНМУ: Аутсајдери, КИЦ, Париз, 2013.
(скулптура Драгише Станисављевића, Црни пантер, 1975)

MNMA Exhibition: Outsiders, KIC, Paris, 2013
(Sculpture Black Panther, 1975 by Dragiša Stanisavljević)
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Посебно место у раду Музеја наивне и маргиналне 
уметности припада организовању ликовних манифе-
стација. Активно учешће Музеј узима у низу значајних 
националних и међународних манифестација, најпре 
на светском тријеналу наивне и маргиналне уметно-
сти INSITA (СНГ, Братислава), и то већ од првог сазива 
1966. године. Биће и међу првим домаћим установама 
које су се прикључиле међународној музејској мани-
фестацији Европска Ноћ музеја (УНЕСКО, ИКОМ), у 
оквиру које се од 2005. године осмишљавају атрактив-
ни ликовни и пратећи догађаји који временом привла-
че све већи број посетилаца. Музеј је активни учесник 
и манифестације Месец франкофоније (ОИФ), као и нај-
значајније националне музејске манифестације Музеји 
за 10 (МДС). 

Музеј наивне и маргиналне уметности се такође ис-
тиче и као организатор низа значајних манифестација 
посвећених наивној и маргиналној уметности. Имају-
ћи у виду најширу циљну групу свих генерација покло-
ника наивне уметности, укључујући посебно школски 
узраст, 2002. године се покреће манифестација Сусрет 
са уметником, у жељи да неке од најзначајнијих наив-
них уметника публици приближи на другачији начин, 
кроз непосредан увид у стваралачки чин и уз непо-
средну комуникацију са самим аутором. Ова манифе-
стација, поред учествовања самог уметника у смислу 
комуникације са публиком и демонстрирања свог ства-
ралачког поступка, укључује и камерну изложбу дела и 
избора из документације, уз пројекцију филмова, као и 
свих осталих доступних средстава која доприносе што 
потпунијем представљању одређеног аутора. Ове до-
гађаје пратили су и каталози са основним подацима о 
уметнику, уз неколико репродукција његових дела. На 
овај начин са публиком су се дружили Добросав Ми-
лојевић, Јошкин Шиљан, Милан Станисављевић, Јуре 
Гргин Милош, Десанка Петров Морар, Зил Милано и 
Саша Петровић Бердујац.

У оквиру богате и разгранате међународне сарадње 
посебно се издвајају значајне међународне манифе-
стације које Музеј организује, Тријенале уметности 
самоуких визионара и Kолонија наивне и маргинал-
не уметности. Ове манифестације представљају је-
дан од најбољих начина за праћење, проучавање и 

афирмисање развоја наивне и маргиналне уметности 
на ширем међународном плану. Бијенално окупљају-
ћи наивне сликаре од 1984. године, а од 1992. и ваја-
ре, Музеј организује Ликовну колонију као преглед и 
афирмацију највреднијих остварења, најпре наше, а 
убрзо и међународне наивне и маргиналне уметно-
сти. Ова манифестација се јавља као својеврстан на-
ставак токова супротстављања академским канонима, 
утемељених још првим облицима ликовних колонија, 
попут бечког сликарског братствa Лукасбунд с почетка 
деветнаестог века, Барбизонскe школe (1830), или првe 
на нашим просторима југословенскe ликовнe колони-
јe Сићево (1905). Наивна и маргинална уметност, као 
поље уметничке слободе које минимализује ограни-
чења формалних ликовних правила, природно ће се 
показати као плодоносан оквир организованог оку-
пљања неконвенционалних самосвојних стваралачких 
потенцијала. 

У тренутку оснивања Колоније, Музеј је бележио 
више од две деценије стручног професионалног рада 
на свеобухватној заштити самоуке ликовне уметности. 
Вишегодишње искуство водило је критеријуме конци-
пирања и развијања манифестације који би омогућили 
најшири стручни увид у актуелна дешавања у наивној и 
маргиналној уметности. Од самих почетака инсистира 
се на музеолошкој обради и систематизацији ликовних 
дела насталих током рада колоније, на прикупљању 
документационог материјала, драгоценог са аспекта 
широког спектра могућности накнадног истраживања, 
као и публиковању резултата рада Колоније на начин 
који обезбеђује пуну репрезентативност и информа-
тивност, као и широку афирмацију. 

Као адекватне локације одржавања колонија бирани 
су амбијенти који су за уметнике представљали снажне 
изворе духовних потенцијала, било да су у питању сво-
јеврсне ризнице културне баштине, или сама природа 
као неисцрпан извор инспирације и покретач ствара-
лачке интроспекције и експресије. У периоду од 1984. 
до 1992. године уметници су стварали у окружењу 
самог Музеја, а затим од 1994. године у конаку мана-
стира Св. Прохора Пчињског. Колонија је 2000. године 
одржана у Зобнатици, а наредна два сазива у Лисинама. 
Окупљање наивних и маргиналних уметника од 2006. 

ликовне манифестације   
Ивана Јовановић
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године Музеј организује у амбијенту туристичког ком-
плекса „Краљеви конаци” на Златибору.

Концепција ове манифестације мењала се током го-
дина, прилагођавајући се актуелним кретањима на ши-
роком пољу највреднијих креативних појава неакадем-
ске ликовне сцене. Почев од Шесте колоније наивних 
уметника, 1994. године, учешћем иностраних уметни-
ка она добија интернационални карактер. Континуи-
рано пратећи основне смернице токова у области ме-
ђународне наивне уметности, Музеј у рад колоније од 
2002. године укључује и маргиналне уметнике. Након 
Пpвог тријенала самоуких визионара, од 2016. године, 
Колонија се одржава у годинама између две тријенал-
не манифестације.

У периоду од 1984. до 2020. године Музеј наивне и 
маргиналне уметности организовао је двадесет коло-
нија, окупљајући више од 130 уметника из двадесетак 
земаља. Идентитет Колоније с циљем целовите зашти-
те правих вредности уметничког стваралаштва систе-
матски је грађен на добро осмишљеној организацији, 
јасној програмској концепцији и континуитету, чиме 
је остварен непосредан увид у опште токове и развој 
у оквиру наивне и маргиналне уметности. Колонија 
представља и непосредан подстицај и усмеравање за 
даљи рад већ афирмисаних аутора. Посебна пажња по-
свећује се ауторима који тек крећу путем истраживања 
сопственог ликовног израза, којима је рад у колони-
јама, као форми садејства и интеракције различитих 
самосвојних уметничких афинитета, посебно драго-
цен. Приликом селекције учесника Колоније имају се 

у виду и потребе за попуњавањем стручне документа-
ције и фонда збирке Музеја делима одређених аутора 
чији број дела или њихова разноврсност нису задово-
љавајућег обима да би се на прави начин презентовао 
њихов целокупан опус. Радом Ликовне колоније наив-
не и маргиналне уметности остварено је континуирано 
праћење уметничког стваралаштва широког спектра 
генерација и израза наивних и маргиналних уметни-
ка, а ликовна збирка и документациони центар Музеја 
обогаћени су значајним фондом. 

Као најзначајнија међународна манифестација у 
организацији Музеја наивне и маргиналне уметности 
издваја се Тријенале уметности самоуких визионара, 
која потврђује континуитет добре праксе развијања 
форме периодичних ликовних смотри које Музеј ор-
ганизује већ готово пола века, окупљајући самоуке 
ауторе самосвојног ликовног израза и сирове визије. 
У складу са увидом у актуелна кретања у датој некон-
венционалној области савремене уметности на ширем 
међународном плану, ова манифестација се трансфор-
мисала − од Салона као годишње смотре (1970−1979), 
која касније прелази у бијеналну (1981−2013), да би у 
новијем периоду, од 2016. године, у форми Тријенала 
уметности самоуких визионара наставила мисију пре-
познавања и афирмације најзначајнијих аутентичних 
ликовних појава из читавог света. Током година изнова 
су преиспитиване и редефинисане постојеће референ-
це и откривани начини да се представи суштина самоу-
ке, наивне и маргиналне уметности као виталног изво-
ра истините креативне енергије сродних аутохтоних 

Ференц Калмар | Ferenc Kalmar 
1928−2013.
(Док. МНМУ | MNMA doc)

Ференц Калмар | Ferenc Kalmar 

Слетање, 2009, бојено дрво, 
висина 42 цм, МНМУ
Landing, 2009, coloured wood, 
height 42 cm, MNMA
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стваралачких израза. Назив Тријенале уметности са-
моуких визионара симболично заокружује развојни пут 
ове угледне манифестације која је деценијама окупља-
ла самоуке ствараоце без формалног ликовног обра-
зовања, изворне ауторе наивног ликовног израза и си-
рове визије. Откривањем и афирмисањем, највреднија 
дела ових инстинктивних аутодидакта извлачена су из 
сенки маргина ликовних догађања. 

Kао врста репрезентативног пресека доступног дела 
аутентичних остварења и актуелних тенденција у окви-
ру неакадемске ликовне сцене, ова манифестација је 
пружала афирмацију и подстицај за стварање највред-
нијих уметничких дела насталих у периоду између два 
ликовна конкурса, континуиран увид у стваралаштво 
већ потврђених аутора заокруженог самосвојног ли-
ковног израза, сагледавање и ревидирање постојећих, 
утврђених уметничких вредности, откривање нових 
уметника, ликовних афинитета и садржаја, могућност 
прикупљања материјала за документацију и даљи ис-
траживачки рад, као и један од квалитативно селектив-
них начина за прибављање дела потребних за збирку 
Музеја. Прикупљањем, акумулирањем и проучавањем 
драгоцених информација, на овај начин је оствари-
ван непосредни увид у опште токове и развој наивне 
и маргиналне уметности као целине, или у појединим 
њеним сегментима појединачних стваралачких опуса, 
проблема, тема, или група повезаних сродним афини-
тетима и ликовним изразом.

Изложба Histoires de Voire из збирке МНМУ у Галерији Фондације 
Картије, Париз, 2012.

Exhibition Histoires de Voire from the collection of MNMA in Fonda-
tion Cartier Gallery, Paris, 2012

Ново партнерство између сродних институција: МНМУ и Каза 
дел’Арт Брут, Маирано ди Кастеђо (Павија, Италија), октобра 2019. 
(Ђорђо Бедони, психијатар, Нина Крстић, директор МНМУ, Фабио 
Чеи, директор музеја Каса дел’Арт Брут)

New partnership between related institutions: MNMU and Casa del’Art 
Brut, Mairano di Casteggio (Pavia, Italy), October 2019. Giorgio Bedo-
ni, psychiatrist, Nina Krstic, director of MNMA, Fabio Chei, director of 
the Casa del’Art Brut

Промоција монографије Наивна уметност Србије и календара за 
2020. годину. Нина Љубомировић, Ивана Јовановић, Нина Крстић 
и Јелена Јовановић, МНМУ, децембар 2019.

Promotion of monography Naive Аrt in Serbia and Calendar 2020. Nina 
Ljubomirović, Ivana Jovanović, Nina Krstić and Jelena Jovanović, 
MNMA, december 2019 
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лИковне манИфестацИје

Одабир аутора за учешће на колонијама, као и се-
лекција уметничких дела за излагање на експозицијама 
манифестација и одређивање лауреата награда, увек 
представља изазов, али носи и одговорност да се препо-
зна самосвојан ликовни квалитет. Музеј наивне и мар-
гиналне уметности у оквиру своје делатности научним 
и истраживачким радом постојано указује на чињеницу 
да ова уметност није херметична, статична, замрзну-
та на status quo позицији затвореног круга понављања. 
Неакадемска, неконвенционална област уметности не-
спутаних, аутентичних законитости живи је, виталан, 
комплексан организам који пулсира сплетом различи-
тих сензибилитета, изразитих индивидуалности, које се 
у својој слојевитости међусобно не искључују. Сложени 
нивои, у међусобном дијалогу додиривања, преклапа-
ња, прожимања и преламања, измичу класификацији 
у строге границе терминолошких одредница. Свет уте-
мељених вредности наивног уметничког израза аутен-
тичне, особене уметничке трансформације поимањa 
спољне и унутрашње стварности и свет крајње индиви-
дуализованог интензивног унутрашњег доживљаја мар-
гиналних уметника, упркос различитим изражајним 
средствима, било да су у већој или мањој мери окрену-
ти спољном окружењу или свом унутрашњем бићу, по-
везује чистота инстинктивне стваралачке инспирације 
и снага креативне имагинације.

Отварање изложбе Другог тријенала уметности самоуких визиона-
ра, и додела награда, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, 
2019: Џон Мејзлс (председник жирија), Ник Блинко, добитник Вели-
ке награде, Нина Крстић, директор МНМУ, Паскал Вербена, добит-
ник Награде за укупан уметнички рад, Марица Врачевић, добитница 
Признања „Ото Бихаљи-Мерин”, Ивана Јовановић, члан жирија, На-
талија Церовић, Данијела Ванушић, помоћник министра културе РС.

Opening of the exhibition of the Second Triennial of Art of Self-taught 
Visionaries, and award ceremony, Art Pavilion Cvijeta Zuzorić, Belgrade, 
2019: John Maizels (president of the jury), Nick Blinko, winner of the 
Grand Prix, Nina Krstić, director of MNMU, Pascal Verbena, winner 
of the Award for Entire Artistic Work, Marica Vračević, winner of the 

“Otto Bihalji-Merin” Award, Ivana Jovanović, member of the jury, Na-
talija Cerović, Danijela Vanušić, Assistant Minister RS culture.

Жири Другог тријенала уметности самоуких визионара: Ивана Јо-
вановић, Џон Мејзлс (председник жирија), Марио дел Kурто, Нина 
Kрстић, Владимир Абакумов, Нина Љубомировић, МНМУ, Јагоди-
на, 2019.

Member of Jury of Second Triennial of Self-Taught Visionary Art: Iva-
na Jovanović, John Maizels (president of jury), Mario del Curto, Nina 
Krstić, Vladimir Abakumov, Nina Ljubomirović, MNMA, 2019
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Since its foundation, besides collecting artworks as 
its basic activity, Museum of Naïve and Marginal Art has 
paid special attention to exhibiting and publishing activ-
ity. This significant, extensive and diversified segment of 
Museum activity becomes visible as the most represen-
tative result of professional research, information and 
advertising work. As a fundamental form of presenta-
tion of collection and continual communication with the 
audience, permanent display has developed since 1966 
when it was established, thus uninterruptedly following 
the development of Museum collection and showing its 
most significant artworks. In the period of sixty years, 
independently or in cooperation with other institutions 
Museum organised more than 700 exhibitions – solo, ret-
rospective, group, thematic, study, chamber and the exhi-
bition of Colonies, Biennials, Triennials and other events 
at its residential building and at other places in Serbia and 
abroad. Parallel with exhibitions, a variety of accompany-
ing events were organised as well as special scientific, ed-
ucational and popular programmes. Besides professional 
guidance on visitors adjusted to various target groups, the 
Museum organised art workshops, film projections, con-
certs, promotions of publications, international events, 
lectures etc. In cooperation with specialised institutions, 
particular attention was paid to the development of avail-
ability of museum programmes adapted for the persons 
with special needs and presentation of the events to the 
residents of closed type institutions, such as Institutions 
for Enforcement of Imprisonment.

Within abundant international cooperation, Muse-
um of Naïve and Marginal Art organised numerous rep-
resentative exhibitions (Paris, Vienna, London, Prague, 
Sofia, and Budapest, Martigny, Rhenan, several USA 
cities and many others). Besides successful participa-
tion in the work of significant world events in naïve and 
marginal art such as World Triennial INSITA in Bratisla-
va where the MNMA selection continually achieved re-
markable results, Museum also organised significant in-
ternational events, Triennial of Self-Taught Visionary Art 
and Colony of Naïve and Marginal Art, as one of the best 
strategies for follow-up, study and promotion of devel-
opment of naïve and marginal art in wider international 
concept.

Extensive publishing activity of Museum of Naïve 
and Marginal Art, besides the accompanying materi-
als, bilingual catalogues and other promotion materials 
(invitation cards, banners, posters, page markers) also 
includes special editions (monographs, collections of 
papers, guidebooks, graphic maps, calendars, colouring 
books, journals). From 2000 onwards, publishing activi-
ty was permanently upgraded by electronic editions. In 
order to present in the most popular, informative and 
accessible way pronouncedly significant contemporary 
events in the domain of naïve and marginal art in the 
international context, Museum started bilingual profes-
sional journal MNMArt in 2015.

 As a result of all museum activities, plentiful repre-
sentative exhibitions and publishing projects mostly con-
tributed to the realisation of basic and essential task of 
the Museum to provide overall protection of naïve and 
marginal art, thus transmitting the true image of its ar-
tistic value, separating it from other domains of non-aca-
demic activities, domain of amateurism and dilettantism. 
This is supported by the fact that many rooted doubts and 
errors related to the specific field of naïve and marginal 
art are explained. Today, wider circles of artistic audience 
are increasingly aware of outstanding pictorial potentials, 
high pictorial achievements and genuine creative artistic 
energy, while in professional circles, naïve and marginal 
art are properly observed and evaluated as a constituent 
of contemporary art, equal to academic.

In sixty-year-long course of development of exhibit-
ing and publishing activity of Museum of Naïve and Mar-
ginal Art separate decades are recognised, marked with 
significant events, exhibitions and editions.

The first decade (1960-1970)
The earliest period of work of Museum of Naïve and 

Marginal Art (Gallery of Self-Taught Artists at the time) 
was primarily marked with intensive work on establish-
ing artistic collection, furnishing the adequate exhibit-
ing space and preparation of elementary conditions for 
its functioning. Founded in the period of creative work 
of mainly anonymous naïve artists in Serbia, besides its 
primary activities in collecting artworks and gathering 

Exhibiting and publishing activity and special 
programmes 1960-2020 
Ivana Jovanović
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Serbian self-taught artists, the Gallery played a signifi-
cant role in the promotion of our naïve art in the coun-
try and abroad by organising numerous exhibitions and 
taking part in a whole series of international presenta-
tions. Parallel to exhibiting activities, the awareness of 
significance of accompanying publishing activity gradu-
ally developed. 

Only twelve days after its foundation, Gallery of Self-
Taught Artists organised the first exhibition, Serbian 
Self-Taught Peasant Painters at Yugoslav Army Gallery in 
Belgrade, which was recognised as one of the most re-
markable exhibitions after the World War II in this re-
gion. In 1966, the Gallery received its permanent exhibit-
ing space. In the adapted area on three levels, permanent 
display opened with 145 exhibits from the collection. 
Oto Bihalji- Merin, a respectable promoter of naïve art 
worldwide took part in the concept and preparation of 
the exhibition. Within the framework of exhibiting and 
publishing activity during this first decade, a number of 
exhibitions and accompanying catalogues entitled Gal-
lery of Self-Taught Artists were noticeable, which were 
primarily aimed at promotion of the Gallery as an institu-
tion. Solo exhibitions of Janko Brašić, Bogosav Živković, 
Dušan Jevtović, Pal Homonaj and Emerik Feješ that were 
organised in the first decade of Gallery bear witness of 
the selective approach to evaluation in naïve art at the 
time.

 A number of exhibitions abroad where Gallery par-
ticipated either with the works from its collection or as 
a co-organiser is worth mentioning; they opened the 
perspective of promotion of our naïve art, made possi-
ble their evaluation within international context and ac-
tive participation in the courses of contemporary artistic 
scene. As early as in 1961 the Gallery was a participant in 
the First World Triennial of Naïve Art in Bratislava and 

World Exhibition of Naïve Art in Baden-Baden; then exhi-
bitions in Munich, Frankfurt, Lugano, Florence, Krefeld, 
and Stockholm. Gallery appeared as a co-organiser of the 
exhibitions of naïve art in major world centres of culture 
such as Buenos Aires, Tokyo, Paris, Copenhagen, Stock-
holm etc.

The second decade (1970-1980) 
In the nineteen-seventies, in the period of intensive 

economic development of the town which welcomed the 
Gallery as an inseparable cultural need and its landmark 
that was recognised worldwide, the development of ex-
hibiting and publishing activity of Gallery can be ob-
served primarily in the view of its progress. This period 
was characterised primarily with the establishment of a 
significant event – Salon of Self-Taught Artists (1970-
1980). Ten catalogues of Salon were also a specific chal-
lenge to critical consciousness, which permanently re-ex-
amined the essence of specific forms of contemporary 
art as a whole, and naïve artworks within its framework. 
Through these artistic reviews the existing artistic values 
were defined and new horizons opened, while the collec-
tion was further completed with the works of naïve art-
ists from other Yugoslav republics.

The development of Gallery and its influence on re-
lationship towards naïve art and the movements with-
in it through the creation of favourable atmosphere for 
emergence of new artists can be seen in the catalogue 
Self-Taught Artists from Svetozarevo in 1974. For the first 
time the Catalogue introduced young and talented paint-
ers who began doing painting after the foundation of 
Museum in nineteen sixties, but whose specified stylistic 
similarities were close to the so-called Jagodina Circle of 
Naïve Artists (Milan Rašić, Slobodan Živanović, Milanaka 
and Branko Dinić, Dragica Gajić, Ljubiša Jovanović Kene, 

Учесници Прве Kолоније наивних слика-
ра Југославије испред МНМУ, 1984. Први 
ред: Миланка Динић, Љиљана Kојић (ку-
стос), Сава Секулић, Kовиљка Смиљковић 
(директор), Душан Јевтовић; други ред: 
Слободан Живановић, Иван Лацковић, Јо-
сип Пинтарић, Загорка Ђорић, Добросав 
Милојевић, Бранко Динић, Исмет Ајано-
вић

Participants of the First Colony of naive 
painters from Yugoslavia in front of the 
MNMA, 1984. First line: Milanka Dinić, Ljil-
jana Kojić (curator), Sava Sekulić, Koviljka 
Smiljković (director), Dušan Jevtović; sec-
ond line: Slobodan Živanović, Ivan Lacković, 
Josip Pintarić, Zagorka Djorić, Dobrosav Mi-
lojević, Branko Dinić, Ismet Ajanović
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Dobrosav Milojević, Životin and Milorad Nikolić and 
Dušanka Petrović).

While in the nineteen sixties Gallery as an institu-
tion was mainly promoted though catalogues, individ-
ual authors, primarily world classics and their oeuvres 
were studied a decade later. Among significant number 
of published titles in this period (70), their quality and 
well conceptualised and pictorially designed editions, 
their diversity and significance, two monographs stood 
out: Self-Taught Artists in Serbia (19977) and Monograph 
of Gallery of Self-taught Artists in Svetozarevo (1979). The 
work on presentation of Serbian and Yugoslav naïve 
art at world museums continued. A number of selected 
exhibitions were held in Germany, Switzerland, Russia, 
Austria, France and Italy. The participation of Gallery 
in the exhibition of Yugoslav naïve art on celebration of 
the hundredth anniversary of the USA in Paris, London, 
Washington and Pittsburgh and some dozen cities in the 
USA in 1976 was very remarkable.

The third decade (1980-1990)
Extensive collection of artworks, significant amount 

of documentary materials, pronounced exhibiting activi-
ty and emergence of new painters were followed by more 
dynamic work of Gallery in all the fields of protection of 
naïve artworks. Inter-museum cooperation with other 
centres of naïve art was developed (Gallery of Primitive 
Art in Zagreb, Gallery in Hlebine, Sanski Most, Trebnje) 
in order to exchange experience share viewpoints and fi-
nally establish criteria and evaluation of naïve art.

The cooperation with Oto Bihalji-Merin was re-estab-
lished and his advice influenced certain reformulation of 
the name of institution and the concept of Salon, as well 
as further development of publishing activity. On his ini-
tiative the Salon became Biennial event and with his sup-
port Gallery of Self-Taught Artists changed its name into 
Museum of Naïve Art in 1985. The publications became 
more diverse and better quality. Monographs, catalogues 
of retrospective and solo, group, study and thematic ex-
hibitions were published, then catalogues of Biennials 
and Colonies, collections of papers, graphic maps, guide 

books, calendars and accompanying advertising material. 
The publishing of Collection of Papers of Museum of Naïve 
Art started with current topics in museum practice. The 
intention to include greatest possible number of associ-
ates from other institutions, besides curators in our Mu-
seum, who would explain and present the phenomenon 
of naïve art as meaningfully as possible was developed in 
this form in the following decades. Also, in 1984 another 
significant event was established - Colony of Self-Taught 
Artists. 

Museum of Naïve and Marginal Art received more 
clear and advanced outline which resulted in more stable 
growth and stronger support. A representative catalogue 
for exhibition Yugoslav Naïve Art in Palais Pálffy in Vi-
enna was published, and soon after the catalogue World 
Image and Naïve Art Portrait at Yugoslav Cultural Centre 
in Paris. On the promotion of Encyclopaedia of Naïve Art 
of the World of Oto Bihalji-Merin and Nebojša Tomašević, 
within an international exhibition at Royal Festival Hall 
in London (1984), the Gallery participated with 53 art-
works from its collection.

The fourth decade (1990-2000)
The fourth decade of work of Museum of Naïve and 

Marginal Art was marked by unfavourable historical cir-
cumstances, unrests and breakup of former Yugoslavia 
and reduced area to Serbia and Montenegro together 
with the period of isolation. From the First Salon and 
then Biennials onwards, a significant effort was paid to 
ensure new and most extensive area for activities in the 
field of naïve art and to provide the works of authors 
from Croatia, Slovenia, Macedonia, and Bosnia and Her-
zegovina. Trying to overcome the emerging difficulties, 
Museum found new guidelines and pathways for further 
work, thus developing the international aspect of the 
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collection through Biennials, Colonies, cooperation with 
foreign institutions and exchange of exhibitions. The in-
ternational character of the Biennial was a new quality 
whose significance was above all seen in defining the po-
sition and evaluation of Yugoslav naïve art by comparing 
it with other countries, and the follow-up of naïve art in 
wider international area and its incorporation in global 
courses. Also, much was done on promotion of our signif-
icant naïve artists through research, writing catalogues 
and engagement of respectable domestic scholars such 
as Professors Vojislav J. Đurić, Dejan Medaković, Sreto 
Bošnjak, Bratislav Ljubišić and others. Their Forewords 
in catalogues of Biennials, essays in monographs and par-
ticipations in promotions ensured stability and impulse 
to our naïve art.

The publishing activity of Museum in this period is 
marked by edition of monograph Naïve Art in Serbia, 
which presented the most complete study of sixty-year-
long development of naïve art in Serbia, its creative 
courses, groups and individual authors. Under the same 
title, in order to promote Serbian naïve art within and out 
of Serbian borders, thus showing the best review, course, 
pictorial richness and values of naïve expression in Ser-
bia from its beginnings in nineteen thirties, Museum or-
ganised a series of group exhibitions of artworks from the 
treasure of its Collection from 1993 onwards.

The activity of Museum in the last decade of the last 
century was marked with participation in the Fifth Inter-
national Triennial of Naïve and Marginal Art INSITA’97. 
Besides the contribution of some twenty countries from 
Europe, Africa, Asia and America, the selectors appoint-
ed the classics of naïve art as symbols of the first show in 
Bratislava, among whom were our naïve artists Emerik 
Feješ, Bogosav Živković, Milosav Jovanović, Ilija Bosilj 
and others.

The fifth and sixth decades (2000-2020)
In the overall exhibiting and publishing activity of 

Museum of Naïve and Marginal Art the period after 
2000 is especially pronounced, which showed significant 
progress, stricter criteria, higher quality of exhibitions, 
graphic design in all publications, together with moderni-
sation of publishing activity by electronic editions, more 
intensive international cooperation and extension of the 
field of Museum work. By following the courses in inter-
national naïve art after 2001, Museum of Naïve Art in-
cluded the domain of marginal art in the framework of its 
two significant events, Biennial and Colony.  By official 
accepting the works of art brut and outsider art for the 
selection of exhibitions in further events, Museum creat-
ed conditions for spontaneous, impulsive and authentic 
expression of naïve art to remain the art in creation and 
movement.

The beginning of the fifth decade of work of Museum 
was marked with participation in the Sixth Internation-
al Triennial of Naïve Art, art brut and outsider art INSI-
TA’2000 in Bratislava where the selection of thirty art-
works of six authors achieved great success, thus bearing 

Милан Рашић | Milan Rašić 
1931−2018.
(Фотографија Слободан Штетић
Photo Slobodan Štetić)

Милан Рашић | Milan Rašić 

Манасија, 1970, уље на платну, 45 x 35 цм, МНМУ
Manasija, 1970, oil on canvas, 45 x 35 cm, MNMA
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witness of integrity of its development guidelines. In the 
section “Historical Retrospective of Classics” the works 
of Sava Sekulić, Emerik Feješ, Ilija Bosilj and Bogosav 
Živković were on display, while in the section “Contempo-
rary Artists of Naïve Art, Art Brut and Outsider Art” the 
works of Milan Stanisavljević and Ferenc Kalmar were 
exhibited. For expressiveness and monumentality of his 
artistic expression, Milan Stanisavljević was awarded 
Grand Prix for sculpture and solo exhibition within the 
next event. With equal success of its selection, Museum 
participated in the following Triennials INSITA. 

In the last two decades, representative retrospective 
exhibitions and accompanying monograph publications 
stood out; they threw new light on finalised creative oeu-
vres of the most significant representatives of our naïve 
art such as Sava Sekulić, Emerik Feješ, Milosav Jovanović, 
Pal Homonai, Dušan Jevtović, Milan Rašić, Dragiša and 
Milan Stanisavljević, Dragutin Aleksić, Ferenc Kalmar, 
Bogosav Živković or Milanka Dinić. The artists of younger 
generation, recognisable by their authentic pictorial ex-
pression were also presented in a representative way like 
already formed many-decade-long artistic oeuvres or au-
thors who remained in the shadow of their insufficiently 

investigated creative work (Barbarien, Vojkan Morar, 
Joškin Šiljan, Igor Simonović, Miodrag Pavlović Drago-
mirac, Saša Petrović Berdujac, Srboljub Kojadinović), as 
well as foreign artists (Rosen Rashev, Mehrdad Rashidi, 
Nek Chand).

With its programmatic conception, scope and quality, 
exhibiting and publishing activity, Museum of Naïve and 
Marginal Art considerably brought specific domain of 
naïve and marginal art in Serbia closer to both the widest 
audience and professional circles, thus contributing to 
its proper evaluation and specifying its position within 
contemporary art. In that respect, the key event in 2002 
was the participation of works of Serbian naïve artists in 
permanent display at Museum of Contemporary Art in 
Belgrade for the first time, which meant the official rec-
ognition of authentic artistic value of naïve art and its 
position as a specific whole within contemporary pictori-
al identity. The special confirmation of value of Serbian 
Naïve art and Museum of Naïve Art was the exhibition 
Naïve Art in Serbia, organised at Gallery of Serbian Acad-
emy of Science and Art in Belgrade, whose author was 
Nina Krstić. On that occasion, the monograph Naïve Art 
in Serbia was published. This exhibition aroused extraor-
dinary interest among both professional circles and wid-
est audience and media. During the exhibition from 18 
June -31 July 2003, the display was seen by thirty-seven 
thousand eight hundred visitors. The records in the Guest 
Book, critics, reviews in daily papers and professional 
publications bear witness of the fact that it was the first 
occasion when a great number of visitors had the chance 
to get acquainted with true values of naïve art, where-
by the rooted prejudices and wrong qualifications of this 
domain, often wrongly connected with amateurism and 
dilettantism, were dissolved. 

Душан Јевтовић | Dušan Jevtović

Зимске свадбе, 1986, уље на платну, 92 х 73 цм, МНМУ
Winter Weddings, 1986, oil on canvas, 92 x 73 cm, MNMA

Душан Јевтовић | Dušan Jevtović 
1925−2011.
(Фотографија Слободан Штетић 
Photo Slobodan Štetić)
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Monographs and exhibitions that are a result of scien-
tific research are a special representative reference point 
of all exhibiting and publishing projets. Meaningfully 
and contextually extended edition of the previous mono-
graph, Naïve Art in Serbia (2003), the monograph Naïve 
and Marginal Art in Serbia (2007) as well as the mono-
graph Outsider Art in Serbia (2014) appeared as a result 
of certain reformulation of movements in contemporary 
courses within the artistic field of non-academic pictori-
al creation. In that sense, the preceding change of name 
of the Museum into Museum of Naïve and Marginal Art 

was established in 2006. This project reinterprets the 
fact that, contrary to one-sided theories of naïve art, it 
is not hermetic, static, frozen at status quo position of 
the closed circle of repetition. A number of significant 
exhibiting-publishing projects such as  Art in Spiritual 
Exile (2015), Encounters (2016), Sculpture of Self-Taught 
Visionaries in Serbia (2018), Magic Vitality of the Marginal 
(2018), Imprint of Creative Subconsciousness (2019), and 
Naïve Art in Serbia (2019) followed.

The exhibition Exhibiting and Publishing Activity of 
Museum of Naïve and Marginal Art 1960-2015 and the 
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accompanying monograph Museum of Naïve and Margin-
al Art 1960-2015 completed the period of five and a half 
decades of work of the institution. All most significant 
editions of Museum were displayed, accompanied by the 
selection of documentary material and representative 
selection of paintings and sculptures from the collection 
that illustrated exhibiting activity. Chronological reviews 
of publishing and exhibiting activities of Museum were 
especially precious in terms of information and history. 
The insight in rich database opened the possibility to 
carefully observe various segments and aspects of mu-
seum work – significant publications and exhibitions, 
intensity of Museum activity, development of critical 
thinking about Museum, the relationship of environment 
towards Museum and many other facts, thus making sig-
nificant conclusions related to improvement of future 
Museum activities.

As a result of the awareness of significance of pub-
lication of so comprehensive chronological review, the 
realisation of the project Catalogue of MNMA Collection 
is currently being realised; it will be available in elec-
tronic edition, with artistic study and detailed catalogue 
material of all works in Museum collection. In order to 
increase the scope and achievements of publishing and 
exhibiting activity of Museum of Naïve and Marginal Art, 
thus making it closer to the widest circles of audience, be-
sides electronic editions, the creation of new, redesigned 
Museum site is in progress; it is aimed at improvement 
of virtual presentation of museum contents in more at-
tractive visual stylisation, better contents and clarity of 
systematised materials.

Трибина у организацији ICOM-a под називом Редефинисани музе-
ји, Салон Ото Бихаљи-Мерин, Београд, мај 2018: Тамара Огњевић, 
Данијела Ванушић, Никола Крстовић, Нина Крстић, Милена Дра-
гићевић Шешић, Тијана Палковљевић Бугарски, Славко Спасић
Panel organized by ICOM on the topic: Redefined museum, Salon Oto 
Bihalji-Merin, Belgrade, May 2018: Tamara Ognjević, Danijela Vanušić, 
Nikola Krstović, Nina Krstić, Milena Dragićević Šešić, Tijana Palkovlje-
vić, Slavko Spasić

Свечана додела ИКОМ-ове награде за институцију године 2017 – 
Музеју наивне и маргиналне уметности. Кућа краља Петра Првог 
Карађорђевића, Београд, 2018. Нини Крстић за Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Кућа краља Петра Првог Карађорђевића, Бео-
град, мај 2018.

Ceremonial awarding of the ICOM Award to Nina Krstić for Museum of 
Naive and Marginal Art, for the Institution of the Year 2017 - Museum 
of Naive and Marginal Art, House of King Peter the First Karađorđević, 
Belgrade, May 2018 

Свечаност поводом педесет и пет година од оснивања 
МНМУ, 1. април 2015.

Celebration of the fifty-fifth anniversary of the foundation of 
MNMA, 1 st April 2015
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Сa отварања изложбе МНМУ: Скулптура самоуких визионара Србије, 
Велика Галерија Дома војске, Београд, јуни 2018.

From the Opening Ceremony of the Exhibition of MNMA: Sculpture 
of Serbian Self-taught Visionaries, Gallery of Military Home, Belgrade, 
June 2018 

Изложба МНМУ: Из два угла: Добросав Милојевић и Барбариен, Му-
зеј Карлов мост, Праг, март 2017

From the Opening the Exhibition of MNMA: From Two Viewpoints: 
Dobrosav Milojević and Barbarian, Charles Bridge Museum, Prague, 
March 2017 

Изложба МНМУ: Магична виталност маргиналних, Уметнички пави-
љон „Цвијета Зузорић”, Београд, октобар 2018

Exhibition of MNMA: Magic Vitality of the Marginal, Art Pavilion ”Cvijeta 
Zuzorić” Belgrade, October 2018

Изложба из колекције МНМУ: Аутсајдери, КИЦ РС, Париз, 
април 2015 

Exhibition from the Collection of MNMA: Outsiders, CIC RS, Paris, 
April 2015
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Organisation of artistic events takes a special place 
in the work of Museum of Naïve and Marginal Art. The 
Museum actively participates in numerous national 
and international events, first in the World Triennial of 
Naïve and Marginal Art INSITA (Slovak National Gal-
lery, Bratislava) from its beginning in 1966. Our Muse-
um was among the first national institutions to join the 
event Night of Museums (UNESCO, ICOM) within which 
from 2005 onwards attractive artistic and accompanying 
events were conceptualised to attract increasingly larg-
er number of visitors. Museum is an active participant 
of the event Month of Francophonie (OIF) as well as the 
most significant national museum event Museums for 10 
(MDS)

Museum of Naïve and Marginal Art is also prominent 
in organising a number of significant events dedicated to 
naïve and marginal art. Bearing in mind the widest tar-
get group including all generations of naïve art admir-
ers, especially including school age, the event Encounter 
with the Artist was for the first time organised in 2002, 
aimed at bringing closer to the audience some of the most 
important naïve artists through direct insight in the cre-
ative act and communication with the author. Besides 
the participation of artists and his/her communication 
with the public and demonstration of own creative act, 
this event includes chamber exhibition of artworks and 
selection of documentary materials together with film 
projections and all other available means that contribute 
to more complete presentation of the particular author. 
These events are accompanied with catalogues with basic 
data on the artist and a couple of reproductions of pieces. 
Dobrosav Milojević, Joškin Šiljan, Milan Stanisavljević 
Jure Grgin Miloš, Desanka Petrov Morar Zil Milano and 
Saša Petrović Berdujac were the authors who thus social-
ised with the audience.

Within rich and branched international cooperation, 
significant international events organised by Museum 
such as Triennial of Self-Taught Visionary Art and Colony 
of Naïve and Marginal Art take prominent place. These 
events are one of the best ways to follow-up, study and 
promote development of naïve and marginal art on wid-
er international scene. After Biennial gatherings of naïve 
painters from 1984-1992, accompanied by sculptors after 

1992, Museum organised Art Colony as a review and rec-
ognition of the most valuable realisations in firstly na-
tional and soon international naïve and marginal art. 
This event appeared as a specific continuation of courses 
which opposed to academic canons,  established with the 
first  art colonies such as Vienna Painting Brotherhood, 
Lyxabund, at the beginning of the nineteen century, then 
Barbison School (1830) or Sićevo (1905), the first Yugo-
slav art colony in this region. Naïve and marginal art as 
a field or artistic freedom which minimizes limitations 
of formal artistic rules naturally showed to be a fruitful 
framework for organised gatherings of non-conventional 
and authentic creative potentials.

At the time when Colony was established, Museum 
had already spent more than two decades in professional 
work on overall protection of self-taught art. Many-year-
long experience guided the criteria of conceptualising 
and development of the event that would provide most 
possible professional insight in current courses in naïve 
and marginal art. From the very beginnings, the focus 
was on data procession and systematisation of artworks 
done during Colonies, together with the collection of doc-
umentary material, precious for large spectrum of fur-
ther research together with publishing the works in the 
way that provided full representativeness, information 
and complete recognition.

As ambiences suitable for colonies those that served 
as powerful sources of spiritual potentials were selected, 
either as authentic treasures of cultural heritage or the 
nature itself as an inexhaustible source of inspiration and 
a driver of creative introspection and expression. In the 
period 1984-1992 the artists did art in the surroundings 
of the Museum, then from 1994 onwards at Lodgings of 
Monastery St. Prohor Pčinjski. In 2000, the Colony was 
held in Zobnatca and the next two gatherings were in 
Lisine. Since 2006 the gathering of naïve and margin-
al artists has been organised in the ambience of tourist 
complex “Kraljevi konaci” on Zlatibor.

The concept of this event changed over years, thus be-
ing adjusted to current courses in the widest field of cre-
ative phenomena on non-academic artistic scene. From 
the Sixth Colony of Naïve Artists in 1994, it received in-
ternational character thanks to participation of the artists 

artistic events  
Ivana Jovanović
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from abroad. By continually following-up basic courses 
in the domain of international naïve art, Museum intro-
duced marginal artists in the Colony in 2002. After the 
First Triennial of Self-Taught Visionary Art in 2016, the 
Colony is held in the years between two Triennial events.

In the period 1984-2020, Museum of Naïve and Mar-
ginal Art organised twenty Colonies, thus gathering 
more than 130 artists from some twenty countries. The 
identity of Colony, was built up systematically, based 
on well-conceptualised organisation, aimed at overall 
protection of true values of artistic creation, clear pro-
grammatic concepts and continuity, thus realising direct 
insight in general courses and development within naïve 
and marginal art. Colony is also an immediate stimulus 
and guidance for further work of already recognised au-
thors. Special attention is paid to the authors who have 
just begun investigating own pictorial expression and 
to whom the work in colonies is especially precious as a 
form of synergy and interaction of various authentic ar-
tistic affinities. The process of selection of participants in 
the Colony takes into account the needs for completion of 
professional documentation and museum collection with 
the works of certain authors whose number of works or 
their diversity are not in favourable scope, so that their 
overall oeuvre could be properly presented.  The Colo-
ny provides continual follow-up of artistic work of wide 
spectrum of generations, who do naïve and marginal art 
in various expression styles while the collection of works 
and documentation centre of Museum are enriched with 
considerable material.

The Triennial of Self-Taught Visionary Art stands out 
as the most significant international event organised by 

Museum of Naïve and Marginal Art; it confirms the con-
tinuity of good practice of periodical artistic reviews 
organised by Museum for nearly half a century, thus 
gathering self-taught authors with authentic pictorial ex-
pression and raw vision. In accordance with the insight 
in current courses in the given non-conventional domain 
of contemporary art on wider international scene, this 
event transformed from Salon as an annual review (1970-
1979), which later changed to biennial form (1981-2013), 
and continued its mission of recognising and promoting 
most significant authentic pictorial phenomena world-
wide in the form of Triennial from 2016 onwards. Over 
the years the existing references were reinvestigated and 
redefined, and the strategy of presentation of the essence 
of self-taught naïve and marginal art was discovered as a 
vital source of truly creative energy of similar autochtho-
nous creative expression. The title Triennial of Self-Taught 
Visionary Art symbolically finalises the developmental 
course of this respectable event, which has gathered self-
taught authors without formal artistic education and au-
thentic creators of naïve pictorial expression and raw vi-
sion for decades. Through discovery and promotion, the 
most valuable works of these instinctive autodidacts were 
pulled out of the shadows of margins of artistic events.

As a kind of representative intersection of the avail-
able part of authentic realisations and current tenden-
cies within non-academic pictorial scene, this event has 
provided promotion and stimulus for creation of the most 
valuable artistic works done in the period between the 
two artistic competitions, continuous insight in creation 
of already confirmed authors with authentic pictorial ex-
pression, perception and re-examination of the existing, 

Милосав Јовановић | Milosav Jovanović 
1935−2014  
(Фотографија Слободан Штетић 
Photo Slobodan Štetić) 

Милосав Јовановић | Milosav Jovanović

Рода, 1969, уље на платну, 50 x 61 цм, МНМУ
A Stork, 1969, oil on canvas, 50 x 61 cm, MNMA



arTisTic EvEnTs

65

defined values, discovery of new artists, pictorial affini-
ties and contents, possibility of collection of materials for 
documentation and further research, and one of selective 
opportunities for acquisition of necessary quality works 
for Museum collection. By collecting, accumulating, and 
studying precious information the direct insight in gen-
eral courses and development of naïve and marginal art 
is realised as a whole or in its segments of individual cre-
ative oeuvres, problems, subject matters or groups con-
nected with similar affinities and pictorial expression.   

The selection of authors for participation in colonies 
and the selection of artworks for display at exhibitions of 
these events, and making decisions about the laureates 
has always been a challenge, but at the same time they 
bring responsibility to recognise authentic artistic quality. 
Within its activity in scientific research, Museum of Naïve 
and Marginal Art permanently points to the fact that this 
art is not hermetic, static, frozen to status quo position of 
closed circle of repetition. Non-academic and non-con-
ventional domain of art of the unconstrained, authentic 
rules is a live, vital and complex organism which pulsates 
with the network of diverse sensibilities, pronounced 
individualities which are not mutually exclusive in their 
multiplicity. In their mutual dialogue of touching, over-
lapping, intertwining and functioning, these complex 
levels skip classification within strict boundaries of ter-
minological definitions. The world of established values 

of naïve artistic expression of authentic and specific ar-
tistic transformation in understanding of outer and inner 
reality, and the world of ultimately individualised inten-
sive inner experience of marginal artists, despite various 
means of expression, either to larger or smaller extent 
turned towards their surroundings or their inner being, 
is connected by the purity of instinctive, creative inspira-
tion and strength of creative imagination.   

Учесници Двадесете ликовне колоније наивне и маргиналне уметности, Златибор, 2018. Стоје: Војакан Морар, Томислав Благојевић, Харш 
Лакханпал и Ануђ Саини (Индија), Кацуми Цуђи (Јапан), Десанка Петров Морар, Марк Бурлије (Француска), Само (Словенија), Добросав Ми-
лојевић, Даница Шимић, Слободан Живановић, Јошкин Шиљан, Игор Симоновић; доњи ред: Зил Милано, Ивана Станисављевић Негић, Саша 
Петровић Бердујац, Жан Мишел Шене, Нађа Берује и Марго (Француска)

Participants of the Twentieth Colony of Naive and Marginal Art, Zlatibor, 2018. Standing: Tomislav Blagojević, Harsh Lakhanpal and Anui Saini (In-
dia), Katsumi Tsuji (Japan), Desanka Petrov Morar, Marc Bourlier (France), Samo (Slovenia), Dobrosav Milojević, Danica Šimić, Slobodan Živanović, 
Joškin Šiljan, Igor Simonović; Bottom row: Zil Millano, Ivana Stanisavljević Negić, Saša Petrović Berdujac, Jean-Michel Chesne, Nadja Berruyer and 
Margo (France)

Разговор о уметнику Србољубу Којадиновићу: Ученици Гимназије 
„Светозар Марковић” у Јагодини, психолошкиња Радмила Темељ-
ковић, Нина Љубомировић, кустоскиња, Јелена Јовановић, ауторка 
изложбе Србољуба Којадиновића, МНМУ, мај 2019.

Conversation about artist Srboljub Kojadinović: Students of High 
School “Svetozar Marković”, Radmila Temeljković, psychologist, Nina 
Ljubomirović, curator, Jelena Jovanović, author of the exhibition, 
MNMA, May 2019
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Адити Лаго (Шпанија) | Aditi Lago (Spain)

Шамански сусрет, 2016, комбинована техника на папиру, 21 x 28,3 цм, МНМУ
Shaman Encounter, 2016, combined technique on paper, 21 x 28.3 cm, MNMA
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Драгутин Алексић (Србија) | Dragutin Aleksić (Serbia)

Несрећна невеста, 1968, дрво, висина 155 цм, МНМУ
Unhappy Bride, 1968, wood, height 155 cm, MNMA
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Драгутин Алексић (Србија) | Dragutin Aleksić (Serbia)

Планински вртлог, 1969, дрво, висина 200 цм, МНМУ
Mountain Whirlpool, 1969, wood, height 200 cm, MNMA

Драгутин Алексић (Србија) | Dragutin Aleksić (Serbia)

Планински путник, 1970, дрво, висина 140 цм, МНМУ
Mountain Traveller, 1970, wood, height 140 cm, MNMU
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Ермелинда Де Алмеида (Бразил) | Ermelinda De Almeida (Brazil)

Рио – чудесни град, 2009, акрилик на платну, 46 x 33 цм, МНМУ
Rio – Miraculous City, 2009, acrylic on canvas, 46 x 33 cm, MNMA
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Новијади Анкасапура (Индонезија) | Noviadi Angkasapura (Indonesia)

Без назива, 2013, комбинована техника на папиру, 21 х 29,8 цм, МНМУ
No Name, 2013, combined technique on paper, 21 x 29.8 cm, MNMA
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Барбариен (Србија) | Barbarien (Serbia)

Општа грабеж, 2012, уље на платну, 70 x 100 цм, МНМУ
Widespread Scrambling, 2012, oil on canvas, 70 x 100 cm, MNMA
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Барбариен (Србија) | Barbarien (Serbia)

Пре краја, 2013, уље на картону, 73 x 108 цм, МНМУ
Before the End, 2013, oil on cardboard, 73 x 108 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Илија Башичевић – Босиљ (Србија) | Ilija Bašičević – Bosilj (Serbia)

Мис Илијаде, 1969, уље на лесониту, 115 x 120 цм, МНМУ
Miss Iliad, 1969, oil on fibreboard, 115 x 120 cm, MNMA
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Илија Башичевић – Босиљ (Србија) | Ilija Bašičević – Bosilj (Serbia)

Астронаути, б.г. уље на шпер-плочи, 42 х 48 цм, Салон Ото Бихаљи-Мерин
Astronauts, n.d. oil on plywood, 42 x 48 cm, Salon Oto Bihalji-Merin
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Михал Биреш (Србија) | Mihal Bireš (Serbia)

Жетва, 1969, уље на платну, 40 x 65 цм, МНМУ
Harvest, 1969, oil on canvas, 40 x 65 cm, MNMA
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Томислав Благојевић (Србија) | Tomislav Blagojević (Serbia)

Мој свет, 2007, комбинована техника-папир, 47,5 x 36 цм, МНМУ
My World, 2007, combined technique on paper, 47.5 x 36 cm, MNMA



78

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Ник Блинко (Енглеска, Уједињено Краљевство) | Nick Blinko (England, UK)

Катедрала од калаја, 2018, туш на папиру, 30 х 26,5 цм, МНМУ
The Tin Cathedral, 2018, Ink on Paper, 30 х 26,5 cm, MNMA
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Мишелин Бојађиан | Micheline Boyadjian

Штафелај, 1975, уље на платну, 106 x 72 цм, Салон Ото Бихаљи-Мерин 
Easel, 1975, oil on canvas, 106 x 72 cm, Salon Oto Bihalji-Merin
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Лоранс Боне (Француска) | Laurence Bonnet (France)

Мигранти, 2018, пастел на папиру, 50 х 75 цм, МНМУ
Migrants, 2018, pastel on paper, 50 x 75 cm, MNMA
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Јанко Брашић (Србија) | Janko Brašić (Serbia)

Девојчица, 1969, уље на платну, 52 x 40 цм, МНМУ
A Girl, 1969, oil on canvas, 52 x 40 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Јанко Брашић (Србија) | Janko Brašić (Serbia)

Паника, 1986, уље на платну, 45 х 35 цм, MNMA
Panic, 1986, oil on canvas, 45 x 35 cm, MNMA
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Марк Бурлије (Француска) | Marc Bourlier (France)

Фетиши и облаци (Fétiches et nuages), 2016, комбинована техника (рељеф), 90 x 61 x 3 цм, MNMA
Fetishes and Clouds, 2016, combined technique (relief), 90 x 61 x 3 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Гвидо Ведовато (Италија) |Guido Vedovato (Italy)

Племенити витез, 2008. обојено дрво, висина 76 цм, МНМУ
Noble Knight, 2008, coloured wood, height 76 cm, MNMA
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Иван Генералић | Ivan Generalić 

Јогењ у ноћи, 1955, уље на стаклу, 55 x 42 цм, Салон Ото Бихаљи-Мерин
Lamb at Night, 1955, oil on glass, 55 x 42 cm, Salon Oto Bihalji-Merin
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Илона Тот Гомбкотоне (Мађарска) | Ilona Gombkötőné Tóth (Hungary)

Девојке из Кечкемета, 2010, уље на лесониту, 27,5 x 45,5 цм, МНМУ
Girls from Kecskemét, 2010, oil on fibreboard, 27.5 x 45.5 cm, MNMA
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Данијел Гонсалвеш (Португал) | Daniel Gonçalves (Portugal)

Хаштаг 209, 2018, оловка на папиру, 70 х 70 цм, МНМУ
#209, 2018, pencil on paper, 70 x 70 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Александре Грегоaр (Хаити) | Alexandre Gregoire (Haiti)

Рајска музика, б. г. уље на платну, 40 x 30 цм, МНМУ
Paradise Music, n. d. oil on canvas, 40 x 30 cm, MNMA
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Ерик Демели (Француска) | Eric Demelis (France)

Лајонелов живот (La vie de Lionel), 2019, туш на платну, 100 х 65 цм, МНМУ
Lionel’s Life, 2019, Indian ink on canvas, 100 x 65 cm, MNMA



90

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Миланка Динић (Србија) | Milanka Dinić (Serbia)

Извор мудрости, 2008, уље-платно, 60 x 50 цм, МНМУ
The Source of Wisdom, 2008, oil on canvas, 60 x 50 cm, MNMA
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Пол Дуем (Белгија) | Paul Duhem (Belgium)

Лик (8), 1990-99, комбинована техника на картону, 34 x 25 цм, МНМУ
A Portrait (8), 1990-99, combined technique on cardboard, 34 x 25 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Слободан Живановић (Србија) | Slobodan Živanović (Serbia)

Победа доброг над злим, 2017, комбинована техника на папиру, 100 х 140 цм, МНМУ
The Visctory of Good over Evil, 2017, combined technique on paper, 100 x 140 cm, MNMA
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Богосав Живковић (Србија) | Bogosav Živković (Serbia)

Мој дом, 1966, дрво, висина 204 цм, МНМУ
My Home, 1966, wood, height 204 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Богосав Живковић (Србија) | Bogosav Živković (Serbia)

Окато чудовиште, 1962, дрво, висина 106 цм, МНМУ
A Big-eyed Monster, 1962, wood, height 106 cm, MNMA

Богосав Живковић (Србија) | Bogosav Živković (Serbia)

Зидни стуб, 1963, дрво, висина 115 цм, МНМУ
A Wall Pillar, 1963, wood, height 115 cm, MNMA
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Мирослав Живковић (Србија) | Miroslav Živković (Serbia)

Ђавољи јахач, б. г., уље на платну, 36 x 56 цм, МНМУ
A Devil’s Rider, n. d., oil on canvas, 36 x 56 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Ленка Зеленовић | Lenka Zelenović

НАТО се у миротворце претворио па је Либију скроз разорио, 2016, 
вез на платну, 44 х 55 цм, МНМУ
Nato Transformed in Peace-makers and Completely ruined Lybia, 2016, 
embroidery on canvas, 44 х 55 cm, MNMA
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Зил Милано (Србија) | Zil Millano (Serbia)

Бик пре самоубиства, 2016, комбинована техника на картону, 70 х 80,5 цм, МНМУ
A Bull Befire Suicide, 2016, combined technique on cardboard, 70 x 80.5 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Србослав Илић (Србија) | Srboslav Ilić (Serbia)

Дрво живота, 2010-11, темпера на дрвету, 49 x 24 цм, МНМУ
The Tree of Life, 2010-1, tempera on wood, 49 x 24 cm, MNMA
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Војислав Јакић (Србија) | Vojislav Jakić (Serbia)

Вишенасловна слика, 1975, туш на папиру, 69 x 98 цм, МНМУ
Multi-titled Painting, 1975, Indian ink on paper, 69 x 98 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Војислав Јакић (Србија) | Vojislav Jakić (Serbia)

Без назива, 1987, туш на папиру, 50 x 62 цм, МНМУ
No Name, 1987, Indian ink on paper, 50 x 62 cm, MNMA
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Војислав Јакић (Србија) | Vojislav Jakić (Serbia)

Набрани цртеж, б. г., комбинована техника на папиру, 30 x 21 цм, МНМУ
Wrinkled Drawing, n. d., combined technique on paper, 30 x 21 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Иштван Јано (Србија) | Ištvan Jano (Serbia)

Становници Панонског мора 1, 2013, комбинована техника на платну, 51 x 59 цм, МНМУ
Residents of the Pannonian Sea 1, 2013, combined technique on canvas, 51 x 59 cm, MNMA



103

MUSEUM OF NAÏVE AND MARGINAL ART –  LABORATORY OF CREATIVITY

Душан Јевтовић (Србија) | Dušan Jevtović (Serbia)

Сеоска слава, 2009, акрилик на платну, 95 х 130 цм, МНМУ
Village Patron Saint’s Day, 2009, acrylic on canvas, 95 x 130 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Љубиша Јовановић – Кене (Србија) | Ljubiša Jovanović – Kene (Serbia)

Магија, 2006, туш на папиру, 42 x 39 цм, МНМУ
Magic, 2006, Indian ink on paper, 42 x 39 cm, MNMA
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Милосав Јовановић (Србија) | Milosav Jovanović (Serbia)

Вода, 1966, уље на платну, 67 x 97,5 цм, МНМУ
Water, 1966, oil on canvas, 67 x 97.5 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Мирослав Јовановић – Далтон (Србија) | Miroslav Jovanović – Dalton (Serbia)

Нуклеус живота, 2004, уље на платну, 79 x 60 цм, МНМУ
The Nucleus of Life, 2004, oil on canvas, 79 x 60 cm, MNMA
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Мартин Јонаш (Србија) | Martin Jonaš (Serbia)

Голубарник, 1967, уље на платну, 118 x 49 цм, МНМУ
Pigeon House, 1967, oil on canvas, 118 x 49 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Јошкин Шиљан (Србија) | Joškin Šiljan (Serbia)

А ко нам то брани да прогутамо 3 кила среће? 2016, 
комбинована техника на платну, 160 х 200 цм, МНМУ
Who Prevents Us from Swallowing Three Kilograms of Happiness? 2016, 
combined technique on canvas, 160 x 200 cm, MNMA



109

MUSEUM OF NAÏVE AND MARGINAL ART –  LABORATORY OF CREATIVITY

Јошкин Шиљан (Србија) | Joškin Šiljan (Serbia)

Мејби дис из мај блу кет, 2014, 
комбинована техника на картону, 71 х 101 цм, МНМУ
Maybe This Is My Blue Cat, 2014, 
combined technique on cardboard, 71 x 101 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Драгo Јурак (Хрватска) | Drago Jurak (Croatia)

Брод, 1981, комбинована техника на папиру, 50 x 65 цм, МНМУ
Ship, 1981, combined technique on paper, 50 x 65 cm, MNMA
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Ференц Калмар (Србија) | Ferenc Kalmar (Serbia)

Диригент, 2009, бојено дрво, висина 112 цм, МНМУ
Conductor, 2009, coloured wood, height 112 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Ференц Калмар (Србија) | Ferenc Kalmar (Serbia)

Петао, 2011, бојено дрво, висина 61 цм, МНМУ
А Cock, 2011, coloured wood, height 61 cm, MNMA
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Силвија Катушевски (Француска) | Sylvia Katuszewski (France)

Одсјаји 1, 2013-14, пастел на папиру, 128 x 48 цм
Reflets 1, 2013-14, Pastel on paper, 128 x 48 cm



114

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Јан Књазовиц (Србија) | Jan Knjazovic (Serbia)

Пијаца, 1962, уље на платну, 49 x 69 цм, МНМУ
Market, 1962, oil on canvas, 49 x 69 cm, MNMA
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Србољуб Којадиновић | Srboljub Kojadinović 

Објашњавам неке ствари (Пабло Неруда), 2006,
акрилик на платну, 98 х 98 цм МНМУ
I’m Explaining Some Things (Pablo Neruda), 2006
acrylic on canvas, 98 x 98 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Џ. Џ. Кромер (САД) | J. J. Cromer (USA) 

Прича: Гарнизон у Женеви био је водена нимфа, 2016, 
комбинована техника на папиру, 21 x 18 цм, МНМУ
Story: Garrison in Geneva was a Water Nymph, 2016, 
combined technique on paper, 21 x 18 cm, MNMA  

Џ. Џ. Кромер (САД) | J. J. Cromer (USA) 

Прича: Мермерне фонтане, 2016, 
комбинована техника на папиру, 21 x 18 цм, МНМУ
Story: Marble Fountains, 2016, 
combined technique on paper, 21 x 18 cm, MNMA  

Џ. Џ. Кромер (САД) | J. J. Cromer (USA) 

Прича: Роли, Ричард или Русија, 2016, 
комбинована техника на папиру, 18 x 21, 5 цм, МНМУ
Story: Roley, Richard or Russia, 2016, 
combined technique on paper, 18 x 21.5 cm, MNMA  
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Иван Лацковић – Кроата (Хрватска) | Ivan Lacković – Kroata (Croatia)

Село под снегом, 1986, уље на стаклу, 45 x 40 цм, МНМУ
Village under Snow, 1986, oil on glass, 45 x 40 cm, MNMA  
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Еделтрауд Лехман (Немачка) | Edeltraud Lehmann (Germany)

Недељна пијаца, 2011, уље на шперу, 26,5 x 36,5 цм, МНМУ
Sunday Market, 2011, oil on plywood, 26.5 x 36.5 cm, MNMA  
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Марго (Француска) | Margot (France)

Срце ће се из смрти поново родити (C Renascitur Mori), 2017, 
туш у боји на папиру, 100 х 70 цм, МНМУ
The Heart will Be Rebourn from Death, 2017, 
coloured ink on paper, 100 x 70 cm, MNMA  
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Анујка Маран (Србија) | Anujka Maran (Serbia)

Млада, 1964, уље на платну, 70 x 50 цм, МНМУ
A Bride, 1964, oil on canvas, 70 x 50 cm, MNMA
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Дорте Маркусен (Данска) | Dorte Marcussen (Denmark)

Badstuegade (улица у Орхусу), 2006-07, уље на платну, 48 x 130 цм, МНМУ
Badstuegade (street in Aarhus), 2006-07, oil on canvas, 48 x 130 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Драган Миливојевић (Србија) | Dragan Milivojević (Serbia)

Ебе, 2017, туш на папиру, 70 x 50 цм, МНМУ
Ebe, 2017, Indian ink on paper, 70 x 50 cм, MNMA
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Добросав Милојевић (Србија) | Dobrosav Milojević (Serbia)

Сеоски живот, 1986, уље на платну, 55 x 45 цм, МНМУ
Village Life, 1986, oil on canvas, 55 x 45 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Јуре Гргин Милош (Србија) | Jure Grgin Miloš (Serbia)

Поглавица маслина, 2008, уље на платну, 60 x 53 цм, МНМУ
The Chief of Olives, 2008, oil on canvas, 60 x 53 cm, MNMA
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Војкан Морар (Србија) | Vojkan Morar (Serbia)

Дозивање анђела, 2009, уље на платну, 50 x 70 цм, МНМУ
Calling Angels, 2009, oil on canvas, 50 x 50 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Рејмонд Морис (Енглеска, Уједињено Краљевство) | Raymond Morris (England, UK)

Језик гусенице, 2017, комбинована техника на платну, 60 х 50 цм, МНМУ
Caterpiilar’s Tongue, 2017, combined technique on paper, 60 x 50 cm, MNMA
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Стив Моузли (САД) | Steve Moseley (USA)

Фудбалска удовица није срећна, 2019, комбинована техника (дуборез), 30 х 11 х 7 цм, МНМУ
The Soccer Widow is not happy, 2019, combined technique (carving), 30 х 11 х 7 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Фрањо Мраз (Хрватска) | Franjo Mraz (Croatia)

Лето, око 1967, темпера на секуриту, 46 x 61 цм, МНМУ
Summer, about 1967, tempera on tempered glass, 46 x 61 cm, MNMA
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Вангел Наумовски (Северна Македонија) | Vangel Naumovski (North Macedonia)

Богиња галактичког лета, 1979, туш на папиру, 50 x 65 цм, МНМУ
The Goddes of Gallactic Simmer, 1979, Indian ink on paper, 50 x 65 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Животин Николић (Србија) | Životin Nikolić (Serbia)

Сунце креше златне гране јасена, 1973, уље на платну, 45 x 36 цм, МНМУ
The Sun Cuts Golden Branches of Ash-tree, 1973, oil on canvas, 45 x 36 cm, MNMA
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Миодраг Павловић (Србија) | Miodrag Pavlović (Serbia)

Разговор, 1966, темпера на папиру, 30 x 42 цм, МНМУ
Conversation, 1966, tempera on paper, 30 x 42 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Изабела Ортиз (Француска)) | Izabella Ortiz (Француска)

Пена од снова 1 (L’écume des songes 1), 2015, комбинована техника а папиру, 75,5 x 55 цм, МНМУ
Foam of Dreams 1, 2015, combined technique on paper, 75.5 x 55 cm, MNMA 
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Миодраг Павловић – Драгомирац (Србија) | Miodrag Pavlović – Dragomirac (Serbia)

Тито, б. г., комбинована техника на картону, 35 х 24,5 цм, МНМУ
Tito, n. d., combined technique on cardboard, 35 x 24.5 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Десанка Петров Морар (Србија) | Desanka Petrov Morar (Serbia)

Богојављенско пливање, 2006, уље на платну, 60 x 75 цм, МНМУ
Epiphany Swimming, 2006, oil on canvas, 60 x 75 cm, MNMA
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Саша Петровић – Бердујац (Србија) | Saša Petrović – Berdujac (Serbia)

Шишмиш, 2008, дрво, висина 78,5 цм, МНМУ
Bat, 2008, wood, height 78.5 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Андре Пјер (Хаити) | André Pierre (Haiti)

Божанство, око 1950, уље на осушеној кори тикве, 35,5 х 26 х 10 цм, МНМУ
Deity, about 1950, oil on dry pumpkin rind, 35.5 x 26 x 10 cm, MNMA
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Евлин Постик (Француска) | Evelyne Postic (France)

Заметак (Le polichinelle dans le tiroir), 2014, комбинована техника на папиру, 50 х 40 цм, МНМУ
Embryo, 2014, combined technique on paper, 50 x 40 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Сју Принс (Енглеска, Уједињено Краљевство) | Sue Prince (England, UK)

Два нивоа, 2011, јајчана темпера на платну, 71 x 107 цм, МНМУ
Two Levels, 2011, egg tempera on canvas, 71 x 107 cm, MNMA



139

MUSEUM OF NAÏVE AND MARGINAL ART –  LABORATORY OF CREATIVITY

Флорика Пуја (Србија) | Florica Puia (Serbia)

Сеоски живот, 1987, уље на платну, 60 x 80 цм, МНМУ
Village Life, 1987, oil on canvas, 60 x 80 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Иван Рабузин (Хрватска) | Ivan Rabuzin (Croatia)

Три цвета (графичка мапа 2. Ликовне колоније МНУ, 1/29), 1986, 
бакропис, акварел, Л: 34,5 x 24,5 цм, О: 24 x 17 цм, МНМУ
Three Flowers (graphic map of the Second Art Colony MNA, 1/29), 1986, 
copper etching, watercolour, S: 34.5 x 24.5 cm, P: 24 x 17 cm, MNMA
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Миладинка Рацков | Miladinka Rackov

Чаробни врт, око 1930, темпера на лесониту, 46 x 62 цм, МНМУ
Magic Garden, about 1930, tempera on hardboard, 46 x 62 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Мердад Рашиди (Иран/Немачка) | Mehrdad Rashidi (Iran/Germany)

Без назива, 2013, туш на папиру, 42 x 29,7 цм, МНМУ
No Name, 2013, Indian ink on paper, 42 x 29.7 cm, MNMA
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Мердад Рашиди (Иран/Немачка) | Mehrdad Rashidi (Iran/Germany)

Без назива, 2014, хемијска оловка на папиру, 100 x 70 цм, МНМУ
No Name, 2014, ball point pen on paper, 100 x 70 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Мердад Рашиди (Иран/Немачка) | Mehrdad Rashidi (Iran/Germany)

Без назива, 2014, хемијска оловка на папиру, 70 x 100 цм, МНМУ
No Name, 2014, ball point pen on paper, 70 x 100 cm, MNMA
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Милан Рашић (Србија) | Milan Rašić (Serbia)

Саборна црква – Београд, 2000, уље на платну, 55 x 45 цм, МНМУ
Orthodox Cathedral - Belgrade, 2000, oil on canvas, 55 x 45 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Росен Рашев (Бугарска) | Rosen Rashev (Bulgaria)

Разговор између Сунца и Месеца, 1994, уље на платну, 90 x 100 цм, МНМУ
Talk between Sun and Moon, 1994, oil on canvas, 90 x 100 cm, MNMA
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Мирко Русић (Србија) | Mirko Rusić (Serbia)

Лет акробате Драгољуба Алексића у Крагујевцу, септембра 1952. год, 2016, 
уље на платну, 66 х 72 цм, МНМУ 
The Flight of Acrobat Dragoljub Aleksić in Kragujevac in September 1952, 2016, 
oil on canvas, 66 x 72 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Нек Чанд Саини (Индија) | Nek Chand Saini (India) 

Медвед, 1960-2015, комбинована техника, 108 х 70 цм, МНМУ
Bear, 1960-2015, combined technique, 108 x 70 cm, MNMA
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Нек Чанд Саини (Индија) | Nek Chand Saini (India)

Без назива (Краљица), 1960-2015, комбинована техника, висина 101 цм, МНМУ
No Name (Queen), 1960-2015, combined technique, height 101 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Само (Словенија) | Samo (Slovenia)

О теорији врста, 2015, комбинована техника на картону, 80 х 117 цм, МНМУ
On Theory of Species, 2015, combined technique on cardboard, 80 x 117 cm, MNMA 



151

MUSEUM OF NAÏVE AND MARGINAL ART –  LABORATORY OF CREATIVITY

Кристин Сефолоша (Швајцарска) | Christine Sefolosha (Switzerland)

Шешир (La Coiffe), 2013-16,комбинована техника на папиру, 100 x 70 цм, МНМУ
Hat, 2013-16, combined technique on paper, 100 x 70 cm, MNMA



152

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Сава Секулић (Србија) | Sava Sekulić (Serbia)

Јабучило и Момчило, 1974, уље на картону, 70 x 100 цм, МНМУ
Jabučilo and Momčilo, 1974, oil on cardboard, 70 x 100 cm, MNMA
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Сава Секулић (Србија) | Sava Sekulić (Serbia)

Природа хода преко небеског свода, 1974, уље на лесониту, 102 x 70 цм, МНМУ
Nature Walks across Heaven, 1974, oil on hardboard, 102 x 70 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Сава Секулић (Србија) | Sava Sekulić (Serbia)

Стари Словен, 1975, уље на лесониту, 107 x 75 цм, МНМУ
Ancient Slav, 1975, oil on hardboard, 107 x 75 cm, MNMA
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Џулија Сизи (Француска) | Julia Sisi (France)

Чувар ватре, 2016, комбинована техника на платну, 50 x 50 цм, МНМУ
Fire Keeper, 2016, combined technique on canvas, 50 x 50 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Игор Симоновић (Србија) | Igor Simonović (Serbia)

Без назива, 2014, комбинована техника на платну, 50 x 70 цм, МНМУ
No Name, 2014, combined technique on canvas, 50 x 70 cm, MNMA
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Драгиша Станисављевић (Србија) | Dragiša Stanisavljević (Serbia)

Сарадња, 1979, дрво, висина 110 цм, МНМУ
Cooperation, 1979, wood, height 110 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Драгиша Станисављевић (Србија) | Dragiša Stanisavljević (Serbia)

Змија и риба, 1980, дрво, висина 105 цм, МНМУ
Serpent and Fish, 1980, wood, height 105 cm, MNMA
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Милан Станисављевић (Србија) | Milan Stanisavljević (Serbia)

Птица, 1996, дрво, висина 53,5 цм, МНМУ
Bird, 1996, wood, height 53.5 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Милан Станисављевић (Србија) | Milan Stanisavljević (Serbia)

Троглав, 2000, дрво, висина 153 цм, МНМУ
A Three-headed, 2000, wood, height 153 cm, MNMA
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Ивана Станисављевић Негић (Србија) | Ivana Stanisavljević Negić (Serbia)

Разјарена, 2017, бојено дрво, 90 х 90 цм, МНМУ
The Outraged, 2017, coloured wood, 90 x 90 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Матија Станичић (Србија) | Matija Staničić (Serbia)

Матија у црнини, око 1976-77, темпера на папиру, 100 x 71 цм, МНМУ
Matija in Mourning Robes, about 1976-77, tempera on paper, 100 x 71 cm, MNMA
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Емерик Фејеш (Србија) | Emerik Feješ (Serbia)

Стари Београд, око 1962, темпера на папиру, 58 x 73 цм, МНМУ
Old Belgrade, about 1962, tempera on paper, 58 x 73 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Емерик Фејеш (Србија) | Emerik Feješ (Serbia)

Биг-Бен – парламент у Лондону, око 1962, темпера на папиру, 56 x 85 цм, МНМУ
Big Ben – the Hoses of Parliament in London, about 1962, tempera on paper, 56 x 85 cm, MNMA
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Емерик Фејеш (Србија) | Emerik Feješ (Serbia)

Венеција, око 1966, темпера на папиру, 41 x 59 цм, МНМУ
Venice, about 1966, tempera on paper, 41 x 59 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Илија Филиповић (Србија) | Ilija Filipović (Serbia)

Извор живота, 1986, камен, 36 x 34 цм, МНМУ
The Source of Life, 1986, stone, 36 x 34 cm, MNMA
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Илија Филиповић (Србија) | Ilija Filipović (Serbia)

Окамењене поруке, 1992, камен, висина 100 цм, МНМУ
Petrified Messages, 1992, stone, height 100 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Пал Хомонај (Србија) | Pal Homonai (Serbia)

Рукавац, 1969, темпера на лесониту, 70 x 40 цм, МННУ
Creek, 1969, tempera on hardboard, 70 x 40 cm, MNMA
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Пал Хомонај (Србија) | Pal Homonai (Serbia)

Косидба, 1969, темпера на лесониту, 69 x 40 цм, МНМУ
Mowing,  1969, tempera on hardboard, 69 x 40 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Хосведи Јове Хунко (Куба) | Josvedy Jove Junco (Cuba)

Без назива, 2017, комбинована техника на папиру, 27,5 х 21,5 цм (двострано), МНМУ
No Name, 2017, combined technique on paper, 27.5 x 21.5 cm (double sided), MNMA
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Кацуми Цуђи (Јапан) | Katsumi Tsuji (Japan)

Плесач, 2018, комбинована техника, 255 х 120 цм, МНМУ
Dancing Man, 2018, combined technique, 255 x 120 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Жан-Мишел Шене (Француска) | Jean-Michel Chesné (France)

Животињска пирамида (Pyramide animale), 2018, туш на папиру, 56 х 45,5 цм, МНМУ
Animal Pyramid, 2018, Indian ink on paper, 56 x 45.5 cm, MNMA
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Валдемар Шер (Шведска) | Valdemar Cher (Sweden)

Моћна кола, 2007, уље на папиру, 34 x 38 цм, МНМУ
A Powerful Car, 2007, oil on paper, 34 x 38 cm, MNMA
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МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ –  ЛАБОРАТОРИЈА КРЕАТИВНОСТИ

Ђорђе Шијаковић | Đorđe Šijaković

Девојка с белим шалом, 1970, уље на дрву, 55 x 44 цм, МНМУ
A Girl with a White Scarf, 1970, oil on wood, 55 x 44 cm, MNMA
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Почев од свог оснивања 1960. године, Музеј наив-
не и маргиналне уметности паралелно са изложбеном 
и издавачком делатношћу посебно негује педагошку 
активност. Путем сталне поставке, најпре Галерије са-
моуких ликовних уметника 1960−1985, а онда Музеја 
наивне уметности 1985−2007 и коначно Музеја наивне 
и маргиналне уметности од 2007. године до данас, ку-
стоси континуирано комуницирају са публиком Музе-
ја. Поред тога, уз организовање периодичних изложби 
како у самом Музеју, тако и ван њега, приређују се и 
стручна вођења која воде запослене у МНМУ, ауторке 
пројеката – музејске саветнице, више кустоскиње и ку-
стоскиње. Мисија педагошког деловања Музеја наивне 
и маргиналне уметности јесте да популаризује музеј-
ске садржаје, да их учини доступним и приближи их 
посетиоцима свих узраста.

Креативне ликовне радионице и трибине намење-
не деци и младима у последњој деценији представљају 
важан фокус педагошке службе МНМУ. У почетку су 
организоване мануелне активности, путем којих је уче-
сницима дата могућност да цртају, сликају, вајају и раде 
у колажу. Овакве радионице су приређиване периодич-
но у оквиру пратећег програма актуелних изложби или 
сталне поставке, пружајући прилику најмлађима да се 
ликовно изразе, али и да стекну основна знања о наив-
ној и маргиналној уметности. По карактеру различите – 
тематске или слободне, радионице су учесницима дале 
и широк спектар у одабиру технике стварања. Неретко 
су организовани и такозвани Сусрети са уметницима, 
путем којих су најмлађи били у прилици да се друже са 
уметницима, разговарају и са њима стварају. Будући да 
се показала као инвентивна и занимљива посетиоцима, 
ова активност се у МНМУ и даље повремено организује. 

Временом је поље деловања педагошких актив-
ности у организацији МНМУ проширено, те се тако 
последњих година неретко организују тематски му-
зејски курсеви и трибине пажљиво прилагођене узра-
сту којем су намењене. Међу њима се издвајају: Мој 
први одлазак у музеј, Бонтон у музеју, Представљање 
музејске професије кустоса и конзерватора и друго.  
У оквиру педагошке делатности Музеја, као посебно 
интересантан и забаван последњих година је форми-
ран и Кино-клуб МНМУ, намењен свим посетиоцима. 

Педагошка делатност 
Јелена Јовановић

Тако најмлађи имају прилику да у Музеју гледају своје 
омиљене цртане филмове, док одрасли уживају у до-
кументарним остварењима о самоукој уметности и 
уметницима, ликовним колонијама и другим манифе-
стацијама у организацији Музеја. 

Најважнији циљ осмишљавања и приређивања ових 
едукативних активности у МНМУ је да се код младих и 
одраслих негује интересовање за музеј и  уметност, као 
и да се међу најмлађима формирају будуће генерације 
редовних посетилаца. Честим боравком у Музеју и уче-
ствовањем у приређеним активностима, они стичу из-
весна знања за разумевање и тумачење уметности ван 
доминантне културе коју МНМУ баштини. 

Редовним доласком, они стичу и навику посећива-
ња МНМУ, те су тако увек упознати са свим музејским 
активностима, док неретко и сами учествују у реали-
зацији. Такође, у њима се на тај начин буди свест о ва-
жности одласка у музеје и одговорност према култур-
ној баштини. 

Since its foundation in 1960, Museum of Naïve and 
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Marginal Art particularly fostered pedagogic work par-
allel to exhibiting and publishing activities. Through its 
permanent display, firstly as Gallery of Self-Taught Art-
ists (1960-1985), then Museum of Naïve Art (1985-2007) 
and finally Museum of Naïve and Marginal Art from 2007 
onwards, the curators continually communicate with 
Museum audience. In addition, in the organisation of pe-
riodical exhibitions in and out of Museum, professional 
guidance is prepared and carried out by the employees 
at MNMA, the authors of projects, museum counsellors, 
curators and senior curators. The mission of pedagogic 
activity of Museum of Naïve and Naïve Art is to make 
museum programmes popular, accessible and close to the 
audience of all ages.

Creative art workshops and panels dedicated to chil-
dren and the young in the last decade were the centre 
of pedagogic activity at MNMA. In the beginning, man-
ual activities were organised, which provided the partici-
pants with the possibility to do drawing, painting, sculp-
ture and collages. Such workshops were periodically 
organised as an accompanying segment of programme 
of current exhibitions or permanent display, thus giving 
a chance to the youngest to express themselves through 
art and gain basic knowledge of naïve and marginal art. 
Different in character, thematic or free, the workshops 
offered a wide spectrum of artistic techniques. Often the 
so-called Encounters with Artists were organised through 
which the youngest audience had the opportunity to so-
cialise with artists, talk to them or create. Since this prac-
tice appeared to be inventive and interesting, this activity 
is periodically still organised.

Over time, the field of pedagogic activity organised by 
MNMA expanded, thus in recent years thematic museum 
courses and panels were frequently organised, carefully 
adjusted to the age of audience. Among them most prom-
inent were: My first visit to museum, Museum Etiquette, 
Presentation of museum profession of curators and conserver 
etc.

Within pedagogic activity of Museum, Film Club 
MNMA, established in recent years and dedicated to all 
visitors is very interesting and amusing. Thus the young-
est have the opportunity to see their favourite cartoons, 

Pedagogic activity 
Jelena Jovanović

while the adults enjoy documentary realisations about 
self-taught art and artists, Art Colonies and other events 
organised by Museum. The most significant aim of con-
ceptualising and organising all education activities at 
MNMA is to foster the interest for Museum and art of 
the young and grown-ups, and to create future museum 
audience among the youngest generation. With frequent 
visits to Museum and participation in the organised ac-
tivities, they acquire certain knowledge of understanding 
and interpretation of the art beyond mainstream culture, 
which is supported by the Museum. By regular visits to 
Museum, they get used to viewing MNMA, thus being in-
formed on all activities, sometimes event participating in 
their realisation. Thus they become aware of the signifi-
cance of visits to Museums and responsibility for cultural 
heritage. 
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Музеј наивне и маргиналне уметности (МНМУ) у 
Јагодини је специјализована институција, јединствена 
у нашој земљи, са посебним програмом музеолошке 
заштите дела наивне и маргиналне уметности, пу-
тем активности прикупљања, систематизовања кроз 
музеолошку документацију, проучавања, излагања и 
публиковања.   

Поред потребе за сталном презентацијом ликовног 
материјала из фонда Музеја, неопходно је исти мате-
ријал сакупити, обрадити, чувати и проучавати, а по-
времено дати и одговор на питање шта се све може 
сматрати аутентичном наивном и маргиналном умет-
ношћу. Прикупљени ликовни материјал фонда Му-
зеја пружа могућност увида у развој ове уметности у 
целини. 

Збирка Музеја наивне и маргиналне уметности 
је интернационалног карактера и брoји око три и по 
хиљаде дела аутора из преко тридесет земаља света. 
Увећавањем фонда музејске збирке из године у годи-
ну, долази до потребе за оснивањем Атељеа за кон-
зервацију и рестаурацију, при Одељењу за уметничку 
збирку МНМУ. Почев од 2008. године, Музеј распола-
же конзерваторско-рестураторским атељеом у којем 
се обављају рестаураторско-конзерваторски радови. 
Сама дела самоуких уметника су јако специфична 
по својим карактеристикама када је у питању процес 
и технологија израде процесе и технологије у изради 
уметничких дела. Дела у оквиру збирке Музеја наив-
не и маргиналне уметности у већини случајева пре 
оснивања Атељеа за конзервацију и рестаурацију, спо-
радично су подвргавана конзерваторско-рестауратор-
ским процесима у другим установама заштите. Услед 
старости експоната, њихових техничких, механичких, 
климатских и микроклиматских оштећења, било је 
неопходно што пре предузети одговарајуће мере пре-
вентивне заштите на стручан начин. Музеј је, након 
реновирања 1985. и 1997. године, добио најпре нови 
депо опремљен полицама и гвозденим паноима на ши-
нама за чување слика и скулптура, а потом, у другој 
фази реновирања, клима-уређаје у депоима. Од 2019. 
године у депоима и на сталној поставци примењују 
се термохидрометри за мерење температуре и влаге. 

Деценија деловања 
Атељеа за конзервацију и рестаурацију 
Иван Ђелић

Процеси на конзервацији и рестаурацији дела само-
уких аутора, сликара и скулптора, сложеног су обима 
с обзиром да уметници нису обраћали пажњу при ода-
биру квалитетног и одговарајућег материјала за умет-
ничко изражавање. Непознавање сликарских  техника 
и технологија узроковало је често и појаву процеса раз-
градње бојених слојева. Уметници су се наиме плаши-
ли, да ће познавање технологије припреме материјала 
умањити њихову аутентичност и вредност дела. Та-
квим поступком потврђивали су свој наивни приступ 
уметничком изражавању. 

Материјал за сликање користили су из свог непо-
средног окружења. Најчешће коришћено платно било 
је платно од постељине (чаршафи, јастучнице, јорган-
дин), платно од завеса – декоративних, прозирних и, 
тако и зелених које служе за заштиту од сунца, мушеме 
за покривање столова итд. Поједини аутори користили 
су и американ платно, ланено платно, саргије, шифон 
платно различитих боја, шаторска платна. Процесе им-
прегнације и препарације платна нису поштовали, јер 
то није било примарно у њиховом интересовању. Плат-
но су најчешће препарирали туткалом, кречом, поли-
колорима, дисперзијама, бронзом за чунке, масним 
фарбама за дрво и метал, па чак и непознатим смесама 
одређених материјала које су налазили у домаћинству.  

Користили су картоне, лепенке, амбалажне картоне, 
стакло као подлогу уметничког дела. Саму подлогу че-
сто нису препарирали, или су пак то неправилно изво-
дили, што се одразило и на постојаност експоната. Кад 
је у питању дрво као подлога за сликање, користили су 
различите дрвене плоче, лесонит, шперплочу, иверицу, 
панел-плочу, врата од  различитих дрвених предмета и 
ормара, делове столова, полица, као и преслице, наћве, 
лопаре, итд. За скулптуру су користили различите вр-
сте дрвета – сувог, сировог, натрулог и често зараженог 
инсектима и микроорганизмима. Цртеже су радили на 
различитим врстама хартије и картона, често већ фи-
зички и технички оштећених. Користили су фабрички 
произведене боје: уљане боје, темпере, акварел боје, по 
правилу лошег квалитета, али и боје за зидове, дрве-
нарију и метале, бронзу за чунке, чак су сами правили 
мастила од биљака. 
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Збирка Музеја се сваке године увећава. Последњих 
година примећујемо да се дела израђују у различитим 
медијумима – како од комбинације савремених мате-
ријала, тако и од класичних, као и комбинацијом јед-
них и других.  

Прегледом дела значајних аутора у збирци и наве-
деном анализом техника и употребљаваних материјала 
утврђен је приоритет најважнијих дела на којима треба 
да се изврше конзерваторско-рестаураторски поступци. 
Радом Атељеа за конзервацију и рестаурацију Музеја 
наивне и маргиналне уметности, у протеклом перио-
ду од дванаест година извршени су потребни радови на 
рестаурацији и конзервацији експоната, уведене кон-
зерваторске књиге и конзерваторска досијеа у којима 
су описи конзерваторско-рестаураторских радова на 
експонатима. Атеље има и активну улогу у опремању 
дела за сталну поставку и изложбену делатност Музеја 
у земљи и иностранству.  

Атеље Музеја располаже савременом опремом која 
се примењује у рестаураторским радионицама, како 
код нас тако и у свету што омогућава реализацију ве-
ћине сложених процеса, које захтева савремена зашти-
та музејских експоната.

 

Дело Јанка Брашића Портрет ћерке, из 
збирке МНМУ пре и после конзерватор-
ско-рестаураторског третмана

Work by Janko Brašić Portrait of a Daughter, 
from the Collection of MNMA before and 
after konservation and restoration
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Museum of Naïve and Marginal Art in Jagodina is a 
specialised institution, unique in our country, with spe-
cial programme of museum protection of works of naïve 
and marginal art through collecting, systematising, mu-
seum documentation, studying, exhibiting and publish-
ing. It was founded in 1960 under the name Gallery of 
Self-Taught Artists. In 1985 it was renamed Museum of 
Naïve Art to change its name in Museum of Naïve and 
Marginal Art in 2007. Its founder was Ministry of Culture 
of Republic of Serbia.

In addition to the need of permanent presentation of 
artistic materials from Museum collection, it is neces-
sary to collect, process, keep and study the material and 
sometimes answer the question what can be considered 
authentic naïve and marginal art. The collected artistic 
material at Museum collection offers the possibility for 
follow-up of development of naïve and marginal art as a 
whole.

The collection of Museum of Naïve and Marginal Art 
has an international character with about three and a 
half thousand exhibits from more that thirty countries 
worldwide. The extension of collection year on year, and 
the increase of number of exhibits made it necessary to 
establish the atelier for conservation and restoration at 
the Department for Art Collection. Since 2008 the atel-
ier has been at disposal of the Museum where conserva-
tion-restoration works have been done. The artworks of 
naïve and marginal authors are extremely specific about 
their characteristics – the date of creation, authors with 
non-academic education, self-taught artists who are not 
familiar even with the minimum technological process 
in elaboration of artworks. Most of works in MNMA col-
lection have not been subject to conservative-restoration 
processes, except for some which were partly conserved 
at other conservation ateliers and other institutions for 
protection. At the Museum which is located in a family 
house of merchant family Ristić in Jagodina, no prop-
er preventive protection of works in the collection was 
done, which was necessary due to the age of exhibits and 
their technical, mechanical, climatic and microclimatic 
damages. After its restorations in 1985 and 1997 Mu-
seum first received a depot equipped with shelves and 
iron board with rails for preservation of paintings and 

A decade of 
Atelier for Conservation and Restoration 
Ivan Đelić

sculptures, while thermo-hydrometers were installed in 
the area for permanent display to measure temperature 
and humidity. The process of restoration and conserva-
tion of works of self-taught authors, painters and sculp-
tors is very complex and extensive, since the artists did 
not pay much attention to selection of quality appropri-
ate material for artistic expression. According to their 
ignorance of painting techniques and technologies, they 
did not use even guidebooks for painters that were avail-
able. The curators at Museum of Naïve and Marginal Art 
who were in direct contact with the authors say that the 
authors rejected the books on technology, presuming 
that the knowledge of technology of material prepara-
tion would diminish their authenticity and the value of 
the works. Thus they confirmed their naïve approach to 
artistic expression.

The artists used what surrounded them. Most fre-
quently used canvas was a part of linen (coverlet, pil-
lowcase, quilt cover), then canvas for curtains - both 
transparent and green that served as protection from the 
sun, tablecloth etc. Certain authors used various types 
of fabrics, either cotton or linen, denim and chiffon in 
various colours. The canvas was most often prepared by 
using bone-glue, lime, poly-colours, dispersions, bronze 
for stove pipes, oily paints for wood and metal, even the 
unknown mixtures of certain materials in the household. 

The authors used cardboards, event those for pack-
ing, and glass as the background. The background was 
not often prepared, or was incorrectly done which influ-
enced the durability of the work. When wood was used as 
a background, they used various wooden boards, hard-
board, plywood, panel board, doors of various wooden 
objects and wardrobes, parts of tables, shelves, distaff, 
troughs, even wooden shovels etc. For sculptures they 
used various types of wood – dry, raw, partly rotten and 
often infected by insects and microorganisms. They did 
drawings on various types of paper and cardboard (old 
cardboards), often physically and technically damaged.

The artists used factory-produced paints: oil, tempera, 
watercolours, of bad quality by a rule, as well as the paints 
for walls, wood and metals, bronze for stove pipes, even 
they themselves produced the paints from plant juices.
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MNMA collection is expanded nearly every year, and 
recent works are done in various media – both contempo-
rary and classic, or in combination of both.

By the above analysis of techniques and utilised ma-
terials and examination of works in the collection, the 
priority in conservation-restoration procedures were 
defined, primarily related to the works of the most sig-
nificant authors. By activity of Atelier for Conservation 
and Restoration at Museum of Naïve Art in last decade, 
the necessary works on conservation and restoration of 
exhibits were done; the Conservation Book and Conser-
vation Dossiers were introduced with the descriptions of 
conservation and restoration works on exhibits. Atelier 
has an active role in furnishing of the works for perma-
nent display and other exhibiting activities of Museum in 
the country and abroad.

The Atelier is equipped with modern devices that are 
used in restoration workshops in both our country and 
abroad. We are capable of doing most complex process-
es necessary for contemporary protection of museum 
exhibits.

Дело Емерика Фејеша Минхен - Општи-
на, из збирке МНМУ пре и после конзер-
ваторско-рестаураторског третмана

Work by Emerik Feješ Munich - Municipal-
ity, from the Collection of MNMA before 
and after konservation and restoration
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У протеклој деценији интернет сајтови и друштве-
не (социјалне) мреже и њихова примена постали су 
својеврстан друштвени феномен у свету. Готово да је 
немогуће замислити фирме, компаније, установе и 
институције најразличитијих карактера да путем раз-
новрсних net платформи не комуницирају са својим 
клијентима или публиком пружајући им све неопходне 
и релевантне информације о свом пословању и делова-
њу. Присутност на друштвеним мрежама уз адекватан 
и дигитално пријемчив садржај пружа корисницима 
многоструке могућности комуницирања са својом пу-
бликом. Временом, развијајући се путем пласирања 
разноврсног садржаја и инвентивних визуелних реше-
ња, мреже су постале важан алат у пословању, а као 
специфичан медијум маркетинга и оглашавања додат-
но су допринеле промовисању идеја, визије, програма 
и планова њихових корисника. Као такве, друштвене 
мреже данас представљају неизбежно и основно место 
окупљања публике свих генерација. 

Пратећи савремене токове информисања и промо-
висања, Музеј наивне и маргиналне уметности путем 
званичног информационог интернет центра Музеја, ко-
ји се налази на адреси www.mnmu.rs, Фејсбук странице 
www. facebook.com / muzej naivne imarginalne umetnosti 
и Инстаграм налога www.instagram.com/museum of 
naivemarginalart/, редовно обавештава своју публику о 
свим актуелним дешавањима у Музеју и ван њега, у зе-
мљи и иностранству.   

Веб-сајт МНМУ једна је од првих музејских интер-
нет платформи креираних у Србији, 1998. године. Бу-
дући да више од две деценије постоји и редовно се огла-
шава овим путем, МНМУ је уцртан на мапи музејских 
форума сличног садржаја. На тај начин постао је сна-
жан инструмент комуницирања са публиком широм 
света. Посетиоци нашег сајта су у прилици да се поред 
континуираног обавештавања о актуелним вестима и 
догађајима свакодневно информишу и о свим другим 
значајним појединостима: причи о Музеју, Збирци, 
уметницима, изложбама, издаваштву (у могућности су 
да прелистају актуелан број часописа МНМАрт), оба-
вештењима о Тријеналу уметности самоуких визионара 
и Ликовној колонији наивне и маргиналне уметности у 
организацији МНМУ, као и о вестима о међународној 

Интернет презентација
Јелена Јовановић

сарадњи и сарадњи Музеја са другим институција-
ма унутар наше земље. Богат садржајем, сајт МНМУ 
је употпуњен великим бројем фотографија и репро-
дукцијама најзначајнијих дела из Ликовне збирке.  
На прагу обележавања шест деценија постојања Музеја, 
у плану је редизајн постојеће интернет платформе који 
ће пратити најновије тенденције музејске интернет 
презентације. Поред визуелних промена које ће бити у 
складу са савременим токовима веб-дизајна, сајт www.
mnmu.rs ће додатно бити обогаћен новим рубрикама. 
Неке од њих су Виртуелна посета Музеју, Online чита-
оница и МНМУ за децу. Осим тога, значајно је да ће по-
стојати могућност прилагођавања сајта слабовидима.

Интернет презентацију Музеја наивне и маргинал-
не уметности знатно употпуњује и активно деловање 
Музеја на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм. 
Будући да се ради о најпопуларнијим социјалним мре-
жама у свету, идеја за формирање налога МНМУ на-
метнула се природно како би се дошло до још ширег 
интернет аудиторијума. Музеј користи Фејсбук мрежу 
од самих почетака активације ове електронске плат-
форме у Србији. Прве објаве датирају из 2008. године, 
а тичу се музејских догађаја у том тренутку. Контину-
ирано објављивање вести МНМУ и презентовање рада 
како Музеја, тако и деловања наивних и маргинал-
них стваралаца, током претходних година публици је 
дало могућност не само информисања, већ и стицања 
основних знања о наивној и маргиналној уметности. 
Популарно креиране у виду краћих текстова, најава и 
визуелног материјала – фотографија и видео-снимака,  
Фејсбук објаве су истовремено пратиле и објаве на Ин-
стаграм профилу МНМУ, почев од 2015. године, када је 
и отворен овај налог. 

Данас оба медија броје неколико хиљада пратилаца, 
што Музеју пружа могућност значајног самопрезенто-
вања, док истовремено позива на додатну одговорност 
и посвећеност нашој публици.  
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In the last decade the Internet sites and social net-
works and their application became a specific social 
phenomenon worldwide. It is hardly possible to imagine 
companies, enterprises, and most various institutions 
that do not communicate with their clients or audience 
through various net platforms, thus providing them with 
relevant information on their business and activities. The 
presence on social networks accompanied with proper 
and digitally equipped contents offers numerous possi-
bilities of communication for users and their audience. 
Over time, by developing through editing different kind 
of contents and inventive visual solutions, the networks 
have become a significant tool in business, and as a spe-
cific marketing and advertising medium additionally con-
tributed to promotion of ideas, visions, programmes and 
plans of their users. Thus social networks today are an 
unavoidable and basic point of gathering audience of all 
generations.

By following contemporary courses in informing and 
promoting, Museum of Naïve and Marginal Art regular-
ly informs its audience on all current events in and out-
side Museum in the country and abroad through its ad-
dress www.mnmu.rs, Facebook page www.facebook.com/
muzejnaivneimarginalneumetnosti and Instagram pro-
file www.instagram.com/museumofnaivemarginalart/.

MNMA web site was one of the first museum Internet 
platforms created in Serbia in 1998. Since it has existed 
for two decades, thus regularly announcing all events, 
MNMA is included in the map of museum forums with 
the similar activities and profile. Therefore, the web site 
has become a powerful instrument of communication 
with the audience worldwide. Besides the continual 
asses to information, the visitors of our site have the 
opportunity to get daily information on all other signif-
icant details such as the story of Museum, Collection, 
artists, exhibitions, publishing activity (they can even 
browse current number of MNMArt Journal), informa-
tion on the Triennial of Self-Taught Visionary Art and Art 
Colony of Naïve and Marginal Art organised by MNMA, 
and the news about the international cooperation of 
Museum  and its cooperation with other institutions in 
the country. Rich with contents, the MNMA web site 
is completed with a great number of photographs and 

The Internet presentation
Jelena Jovanović

reproductions of the most significant artworks from 
Museum collections.

On the eve of celebration of the sixtieth anniversary 
of our Museum, the redesign of the current net platform 
is planned; it is going to incorporate the latest tendencies 
of museum internet presentation. Besides visual chang-
es which will be in accordance with current courses in 
web-design, the site www.mnmu.rs will be additionally 
enriched with new columns like Virtual visit to Museum, 
Online library and MNMA for children. Besides, the possi-
bility of adjusting the site to sand-blind visitors is espe-
cially significant.

 The Internet presentation of Museum of Naïve and 
Marginal Art is considerably completed by active par-
ticipation of Museum in social networks Facebook and 
Instagram. Since these are the most popular networks 
worldwide, the idea for creation MNMA profile has nat-
urally imposed so that wider Internet public could be 
reached. Museum has used the Facebook network since 
the beginning of activation of this electronic platform in 
Serbia. The first posts date back in 2008 and were related 
to museum activities at the time. Continuous editing of 
MNMA news and presentation of Museum activities as 
well as activities of naïve and marginal authors during 
the previous years, provided the audience not only with 
information but also the acquisition of new knowledge 
of naïve and marginal art. Attractively created as short 
texts, announcements and visual material, photographs 
and videos, Facebook posts were simultaneously followed 
by posts on Instagram MNMA profile from 2015 onwards, 
when the profile was created.

Today, both media have several thousand followers, 
which allows significant self- presentation of the Muse-
um, while at the same time it calls for additional respon-
sibility and dedication to the audience.
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Изложбена И Издавачка делатност 1960-2020

Преглед изложби и издања обухвата хронолошки ток изложбене и изда-
вачке активности Музеја наивне и маргиналне уметности у периоду 1960-
2020, распоређен по годинама, при чему се прате изложбе, издања везана 
за изложбену делатност, као и посебна издања Музеја.

1960. 
1.
12−22. 4. Сликари сељаци из Србије, изложба слика у Галерији Дома Југо-
словенске народне армије, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом Дома Југословенске народне армије, Београд.
Изложено је четрдесетак слика самоуких аутора. 
Штампан је каталог:
Галерија самоуких ликовних уметника сељака, каталог; издавач: Га-
лерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Синиша Пауно-
вић, 4 стр, 15 цм.
Изложбу је отворио Синиша Пауновић.

2.
22. 5−22. 6. Галерија самоуких ликовних уметника сељака, изложба слика и 
скулптура у Градској библиотеци, Светозарево.
Аутори изложбе: Мирослава Бошковић и Милица Маширевић. 
Штампан је каталог:
Галерија самоуких ликовних уметника сељака, каталог, издавач: Га-
лерија самоуких ликовних уметника Светозарево; текст: Мирослава Бо-
шковић, Милица Маширевић; 9 стр, 20 цм. 

1961.
3.
2. 7–4. 9. Учешће на међународној изложби Наивна слика света, Државна 
уметничка дворана, Баден-Баден; 16. 9–19. 10. Историјски музеј, Франк-
фурт на Мајни; 29. 10–10. 12. Савез уметника, Хановер.

1962. 
4.
17. 6–17. 7. Учешће на изложби: Први квадријенале наивних уметника Југо-
славије, Свечана дворана Гимназије, Чачак.

1963.
5.
25. 5–5. 6. Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, изложба 
слика и скулптура самоуких ликовних уметника из Србије у Галерији само-
уких ликовних уметника, Светозарево, организована поводом обележава-
ња трогодишњице њеног оснивања.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложена су 103 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, каталог, изда-
вач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица 
Маширевић; 24 стр, 20 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Синиша Пауновић. 

6.
10–15. 6. Самоуки ликовни уметници Србије, изложба слика и скулптура у 
Малој галерији Синише Пауновића, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у 

сарадњи са Малом галеријом Синише Пауновића, Београд.
Коришћен је постојећи каталог.

1964.
7.
24. 5–4. 6. Изложба слика и скулптура самоуких ликовних уметника са те-
риторије СР Србије, изложба у Галерији Градског дома културе, Крагујевац, 
организована поводом обележавања четворогодишњице рада Галерије 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културно-просветном заједницом среза Крагујевац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 108 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба слика и скулптура самоуких ликовних уметника са те-
риторије СР Србије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника Светозарево; текст: Милица Маширевић; 10 стр, 20 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.

8.
7–17. 6. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника Светоза-
рево, изложба слика и скулптура у Уметничкој галерији, Крушевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Радничким универзитетом, Крушевац и Народним музејом, Круше-
вац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 48 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника Свето-
зарево, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево, Раднички универзитет и Народни музеј, Крушевац; текст: Милица 
Маширевић; 12 стр, илустр, 15 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

9.
20. 9–20. 10. Изложба слика самоуких ликовних уметница из Уздина, изло-
жба слика у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево, органи-
зована поводом обележавања двадесетогодишњице ослобођења Свето-
зарева.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 52 слике. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

10.
7–14. 12. Јанко Брашић, изложба слика у Галерији Културног центра, Бео-
град.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културним центром, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: плакат.

1965.
11.
15–22. 9. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, изложба 
слика и скулптура у Културно-пропагандном центру, Нови Сад.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културно-пропагандним центром, Нови Сад.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је педесет дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:

Изложбена и издавачка делатност 1960−2020.

Ивана Јовановић
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Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, каталог, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мили-
ца Маширевић; 6 стр, 17 цм. 

12.
22–29. 8. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, изложба 
слика и скулптура у Дому ЈНА, Сомбор.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културно-пропагандним центром Дома ЈНА, Сомбор.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је педесет дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, каталог, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мили-
ца Маширевић; 6 стр, 17 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

13.
4. - 11. 9. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, изложба 
слика и скулптура у Дому ЈНА, Суботица.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културно-пропагандним центром Дома ЈНА, Суботица.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је педесет дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника, каталог, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мили-
ца Маширевић; 6 стр (пресавијен лист), 17 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: плакат.

14.
7–30. 11. Изложба слика и скулптура Јанка Брашића и Богосава Живковића, 
изложба слика и скулптура у Народном музеју, Карагујевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Карагујевац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је двадесет дела (слике и скулптуре из збирке ГСЛУ и приватних 
колекција).
Штампан је каталог:
Изложба слика и скулптура Јанка Брашића и Богосава Живкови-
ћа, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; 
текст: Милица Маширевић; 4 стр, 20, 5 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милован Живковић, управник Народног музеја, Кра-
гујевац.

1966.
15.
16. 10. Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, отварање Стал-
не поставке ГСЛУ, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић. 
Штампана су два каталога:
Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, каталог, изда-
вач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ото Биха-
љи-Мерин, Милица Маширевић; штампа: Графички школски центар, Бео-
град; 40 стр, илустр, 23 цм. 
Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, каталог, изда-
вач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ото Биха-
љи- Мерин, Милица Маширевић; превод на француски: Нада Грујић; штам-
па: Графички школски центар, Београд; 22 стр, илустр, 23 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио Ото Бихаљи-Мерин.

16.
20–24. 5. Изложба из збирке галерије, изложба слика и скулптура у Фабрици 
Бранко Крсмановић, Параћин.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са ИВТ, Бранко Крсмановић, Српском фабриком стакла, Параћин и Фа-
бриком цемента Нови Поповац, Поповац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба из збирке галерије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 3 стр (пресавијен 
лист), 21 цм. 

17.
25–26. 5. Изложба из збирке галерије, изложба слика и скулптура у Српској 
фабрици стакла, Параћин.

Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са ИВТ, Бранко Крсмановић, Српском фабриком стакла, Параћин и Фа-
бриком цемента Нови Поповац, Поповац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба из збирке галерије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 3 стр (пресавијен 
лист), 21 цм. 

18.
 26–31. 5. Изложба из збирке галерије, изложба слика и скулптура у Фабри-
ци цемента Нови Поповац у Поповцу.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са ИВТ, Бранко Крсмановић, Српском фабриком стакла, Параћин и Фа-
бриком цемента Нови Поповац, Поповац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба из збирке галерије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 3 стр (пресавијен 
лист), 21 цм. 

19.
26–30. 11. Изложба из збирке галерије, изложба слика и скулптура у Раднич-
ком универзитету, Ћуприја.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Радничким универзитетом, Ћуприја.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 26 слика.

20.
26. 8–31. 10. Учешће на Првом тријеналу наивне уметности у Словенској 
народној галерији, Братислава.

21.
26. 12. 1966–26. 1. 1967. Изложба слика Степе Сирковића, изложба слика у 
Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.

1967.
22.
4. 7–4. 8. Душан Јевтовић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 32 слике. 
Штампан је каталог:
Душан Јевтовић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметни-
ка, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 6 стр, илустр, 14 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић.

23.
1–31. 7. Предео између два рата, гостујућа изложба слика из збирке Музеја 
савремене уметности, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Штефка Цобељ, кустос МСУ, Београд.

24.
1. 10–30. 11. Југословенска наивна уметност, изложба слика (Jugoslaviska 
Naivisater, Västeras, Västmanland, Dаlarna).
Штампани су каталози:
Jugosslaviska naivister, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево, Västmanland–Dalarna; текст: Милица Маширевић; 
26 стр, илустр, 14 цм. 
Jugosslaviska naivister, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево, Västmanland–Dalarna; текст: Милица Маширевић; 
6 стр (пресавијен лист), илустр, 14 цм. 

25.
2–9. 10. Јанко Брашић, изложба слика у Културном центру, Београд. 
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културним центром, Београд.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
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Јанко Брашић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 
14 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Мића Поповић, академски сликар.

26.
15. 10–15. 11. Јанко Брашић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Јанко Брашић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 
14 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.

27.
15. 10–15. 11. Експресионизам, гостујућа изложба слика из збирке Музеја 
савремене уметности, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Изложена су 22 дела из збирке Музеја савремене уметности, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

28.
25. 11–25. 12. Изложба карикатура Десе Глишић, изложба у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложбу је отворио: Божа Мајсторовић, новинар часописа Нови пут, Све-
тозарево.

29.
17–26. 12. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева у Дому друштвених организација Радничког универзитета, Кра-
љево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Радничким универзитетом, Краљево.
Штампан је каталог:
Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника Свето-
зарево; текст: Милица Маширевић; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 13 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.

1968.
30.
27. 2–10. 3. Школа Константина Данила, гостујућа изложба слика из збир-
ке Народног музеја, Зрењанин.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Зрењанин.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.
31.
19–28. 3. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева, изложба слика и скулптура у Изложбеном холу Велике дворане 
Дома синдиката, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом синдиката, Београд.
Изложено је 67 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево; текст: Милица Маширевић; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 15 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Пеђа Милосављевић, академски сликар.

32.
26. 5–15. 6. Дечји цртеж, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложбу је отворио: Милан Радојевић, Председник КПЗ, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.

33.
12–30. 6. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева у Центру за културу, Ниш.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Центром за културу, Ниш.
Изложено је 59 дела (слике и скулптуре).

34.
8–17. 8. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Свето-
зарева у Зрењанину.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево. 
Изложбу је отворила: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.

35.
13. 10–1. 11. Послератна српска графика, гостујућа изложба слика из збир-
ке Музеја савремене уметности, Београд у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Штефка Цобељ, кустос МСУ, Београд.

36.
15. 11–15. 12. Копије фресака 14. Века, гостујућа изложба слика из збирке 
Галерије фресака, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом фресака, Београд.
Изложбу је отворила: Неда Антић Комненовић, кустос Галерије фресака, 
Београд.

1969.
37.
19. 1–9. 2. Учешће на изложби: Jugoslaviska naivister, Sveagalleriet, Stockholm.

38.
8. 3–1. 4. Самоуке сликарке из Таванкута, изложба слика у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Штампан је каталог:
Самоуке сликарке из Таванкута, каталог, издавач: Галерија самоуких 
ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 4 стр (пре-
савијен лист), 14 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворила: Мила Беадер, Конференција за друштвену активност 
жена у Светозареву.

39.
15–25. 3. Изложба слика и скулптура самоуких ликовних уметника СР Срби-
је, изложба слика и скулптура у Учитељској школи, Бихаћ.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом АВНОЈ-а и Поуња, Бихаћ.
Аутор изложбе: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.
Изложено је 46 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Изложба слика и скулптура самоуких ликовних уметника СР Ср-
бије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, 
Музеј АВНОЈ-а и Поуња, Бихаћ; текст: Милица Маширевић; 6 стр (пресави-
јен лист), илустр, 22 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.

40.
10. 4–1. 5. Изложба ликовних дела насталих у НОБ-у, изложба цртежа и 
графика из збирке Војног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Војним узејем, Београд.
Аутор изложбе: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.
Изложено је 38 дела–цртежа и графика из збирке Војног музеја. 
Штампан је каталог:
Изложба ликовних дела насталих у НОБ-у, каталог, издавач: Галери-
ја самоуких ликовних уметника Светозарево, Војни музеј, Београд; текст: 
Нада Шуица; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 15 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворила: Нада Шуица, кустос Војног музеја, Београд.

41.
25. 5–15. 6. Дечји цртеж, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

42.
25. 5–25. 6. Пал Хомонај, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
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Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић, директор ГСЛУ.
Изложене су 33 слике. 
Штампан је каталог:
Изложба слика Пала Хомонаја, каталог, издавач: Галерија самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 6 стр (пресави-
јен лист), илустр, 17 цм. 

43.
1. 8–5. 10. Учешће на интернационалној изложби наивне уметности: I naïfs, 
Muzeo Civico di Belle Arti, Lugano.
Изложене су 73 слике.

44.
19. 9–4. 10. Југословенско наивно сликарство, Галерија Ел Талер, Буенос Аи-
рес, Парагвај (Pintura ingenua jugoslava, Galeria El Taller, Buenos Aires).

45.
17. 10–2. 11. Пленеристи и импресионисти, гостујућа изложба слика из 
збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Владимир Поповић, кустос Народног музеја, Београд.

46.
18–28. 11. Емерик Фејеш, комеморативна ретроспективна изложба слика у 
Галерији Дома синдиката, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом синдиката, Београд.
Штампан је каталог:
Емерик Фејеш, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић, Миодраг Коларић; 16 стр, илустр, 
24,5 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Иван Табаковић.

47.
1. 11–1. 12. Изложба слика Ђорђа Крстића, Уроша Предића, Паје Јованови-
ћа, гостујућа изложба слика из збирке Народног музеја, Београд у Галери-
ји самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, виши кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 27 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Изложба слика Ђорђа Крстића, Уроша Предића, Паје Јовановић, ката-
лог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: 
Вера Ристић; 4 стр (пресавијен лист), 20 цм. 
Изложбу је отворила: Вера Ристић, виши кустос Народног музеја, Београд.

48.
22. 11–5. 10. Ђура Јакшић: 1832–1878, гостујућа изложба слика из збирке 
Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбене поставке: Вера Ристић.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу су отворили: Вера Ристић, виши кустос и Миодраг Петровић Чка-
ља, глумац. 

49.
23. 12. 1069–7. 1. 1970. Милосав Јовановић, изложба слика у Галерији Ате-
љеа 212, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом Атељеа 212, Београд.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 48 слика. 
Штампан је каталог:
Милосав Јовановић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст, библиографија, попис изложби: Милица Маши-
ревић; 16 стр, илустр, 24,5 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

1970.
50.
20. 1–20. 2. Милосав Јовановић, изложба слика у Галерији Завичајног му-
зеја, Земун.

Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Завичајним Музејом, Земун.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 48 слика. 
Коришћен је постојећи каталог.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Драгиша Витошевић.

51.
31. 3–31. 4. Од фантастике до надреалног у српском сликарству, гостујућа 
изложба слика из збирке Музеја савремене уметности, Београд у Галерији 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: плакат.

52.
3–25. 4. Копије фресака 13. века, гостујућа изложба слика из збирке Народ-
ног музеја Краљево у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Краљево.
Штампан је пропагандни материјал: плакат.

53.
28. 4–15. 5. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Све-
тозарева, изложба слика и скулптура у Народном музеју, Зајечар.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Зајечар.
Изложене су 42 слике из збирке ГСЛУ.

54.
26. 4–10. 5. Прва колективна изложба–Богосав Живковић и његови ученици: 
Милисав Стојановић, Илија Филиповић, Радисав Лазић, Владимир Пухало, 
Милица Зарић, изложба слика и скулптура у Пољопривредној задрузи 7. 
октобар, Степојевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Заједницом културе, Лазаревац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 87 дела (слике и скулптуре). 
Штампан је каталог:
Богосав Живковић и Милисав Стојановић, Илија Филиповић, Радисав 
Лазић, Владимир Пухало, Милица Зарић, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево, Заједница културе, Лазаревац; 
текст, биографије: Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 15 стр, илустр, 24,5 цм. 

55.
30. 4–15. 5. Изложба керамике Велимира Ђорђевића у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево ораганизована поводом обележавања 
1. маја.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Зајечар.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.

56.
1. 7–30. 8. Драгутин Алексић, изложба скулптура у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 29 скулптура. 
Штампан је каталог:
Драгутин Алексић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево, Заједница културе, Лазаревац; текст: Милица Машире-
вић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 
24,5 цм. 

57.
3–7. 7. Изложба из збирке Галерије самоуких ликовних уметника из Свето-
зарева, изложба слика и скулптура у Ариљу.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Туристичким савезом, Ариље.
Изложено је 50 слика из збирке ГСЛУ.

58.
20. 9–20. 10. Изложба самоуких ликовних уметника, изложба слика и скулп-
тура у основној школи Вук Караџић, Тршић.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 76 дела (слике и скулптуре из збирке ГСЛУ). 
Штампан је каталог:
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Изложба самоуких ликовних уметник, каталог, издавач: Галерија само-
уких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 8 стр 
(пресавијен лист), илустр, 20 цм. 

59.
1–15. 10. Теме и технике у сликарству, гостујућа изложба слика из збирке 
Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд..
Аутори изложбе: Нова Чогурић, Влада Поповић.
Изложбу је отворио: Влада Поповић, кустос Народног музеја, Београд.

60.
17–30. 10. Војин Величковић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 70 слика. 
Штампан је каталог:
Војин Величковић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметни-
ка, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 6 стр (пресавијен лист), илу-
стр, 20 цм. 

61.
22. 11–22. 12. Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево: 1960–
1970, изложба слика и скулптура из збирке ГСЛУ, организована поводом 
десетогодишњице рада Галерије.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 109 дела (слике и скулптуре из збирке ГСЛУ) . 
Штампан је каталог:
Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево: 1960 - 1970, ка-
талог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: 
Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 
16 стр, илустр, 24 цм. 
Изложбу је отворио: Петар Стефановић, председник СО Светозарево.

1971.
62.
30. 2–14. 3. Наивни сликари и скулптори из Југославије, изложба слика и 
скулптура у Палати лепих уметности, Шарлероа (Palais des Beaux-Arts, 
Charleroi). 
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 113 дела (слике и скулптуре из збирке ГСЛУ и приватних ко-
лекција). 
Након Шарлероа изложба је представљена и у Намуру:

63. -20. 3–10. 4. Наивни сликари и скулптори из Југославије, изложба слика 
и скулптура у Кући културе, Намур (Maison de la Culture, Namur).

64. 
5–20. 3. Минијатуре ћирилских рукописа, изложба копија минијатура из 
збирке Народне библиотеке СР Србије, Београд у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народном библиотеком СР Србије, Београд.

65.
3–21. 4. Реализам у српском сликарству 19. века, гостујућа изложба слика 
из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутори изложбе: Влада Поповић, кустос Народног музеја, Београд.
Изложбу је отворио: Влада Поповић, аутор изложбе.

66.
25. 5–25. 6. Дечији цртеж, изложба цртежа у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

67.
20. 7–3. 8. Учешће на изложби: Exhibition of Yugoslavian modern artists, Gallery 
of Isetan Department Store, Shinjuku, Tokyo. 
Избор од 60 слика 26 аутора.

68.
31. 8–10. 10. Српско сликарство између два рата, гостујућа изложба слика 
из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, виши кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 30 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Српско сликарство између два рата, каталог, издавач: Галерија самоу-
ких ликовних уметника Светозарево; текст: Вера Ристић; штампа: Графич-
ко предузеће Нови пут, Светозарево; 8 стр, илустр, 24,5 цм. 
Изложбу је отворила: Вера Ристић, аутор изложбе.

69.
25. 9–4. 11. Учешће на манифестацији: Incontro con i Pittori Primitivi, Palazzo 
Pretorio, Prato.
Изложено је 49 слика из збирке ГСЛУ.

70.
2–16. 10. Бококоторска икинописна школа, гостујућа изложба слика из 
збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Изложбу је отворио: Живомир Цветковић, наставник.

71.
17. 10–17. 11. Уметници-револуционари, изложба слика из збирке Народ-
ног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, виши кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 21 дело (слике и скулптуре из збирке Народног музеја, Бео-
град).
Штампан је каталог:
Уметници-револуционари, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника Светозарево; текст: Вера Ристић; штампа: Графичко предузе-
ће Нови пут, Светозарево; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 

72.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника, Изложба манифестације 
у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложена су 93 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника, каталог, издавач: Галерија само-
уких ликовних уметника Светозарево; биографије: Милица Маширевић; 
штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

73.
28. 10–10. 11 Наивни уметници Србије, изложба слика и скулптура из збир-
ке ГСЛУ у Уметничкој галерији Народног музеја, Крагујевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Крагујевац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложена су 53 дела (слике и скулптуре из збирке ГСЛУ).
Штампан је каталог:
Наивни уметници Србије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко пре-
дузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 

74.
21. 11–8. 12. Флорика Пуја, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Флорика Пуја, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

75.
12–31. 12. Чеда Спасић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 28 слика.
Штампан је каталог:
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Чеда Спасић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево; текст, биографија, попис изложби: Милица Маширевић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Драга Паунић, новинар.

1972.
76.
8. 3–8. 4. Жене сликарке, гостујућа изложба слика из збирке Народног музе-
ја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић.
Изложено је 28 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Жене сликарке, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; Народни музеј, Београд; текст, биографије: Вера Ристић; 6 
стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 

77.
1. 4–30. 5. Акварел у српском сликарству, гостујућа изложба слика из збир-
ке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић.
Изложено је 28 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Акварел у српском сликарству, каталог, издавач: Галерија самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Вера Ри-
стић; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 

78.
24. 4–20. 5. Ратници на српским средњевековним фрескама, гостујућа изло-
жба копија фресака из збирке Галерије фресака, Београд у Галерији само-
уких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом фресака, Београд.
Изложбу је отворио: Предраг Гојић, директор Радио-новинске установе 
Нови пут, Светозарево.

79.
16. 5–30. 6. Учешће на изложби: Internationaler naiven-markt Krefed 72, Galerie 
Krull, Krefeld.
Избор 16 дела 8 аутора.

80.
10. 6–10. 10. Београдска сликарска школа, гостујућа изложба слика из збир-
ке Музеја савремене уметности, Београд у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Изложено је 25 слика из збирке Музеја савремене уметности, Београд.

81.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1972, Изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 105 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника, каталог, издавач: Галерија самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 24 цм. 
Изложбу је отворио: Селимир Марковић, председник ОК ССРН.

82.
4. 11–4. 12. Учешће на изложби: Југословенска уметност: модерна и наив-
на у Градској библиотеци, Умеа (Jugoslaviska Konstnärer, moderna und naiver, 
Stadsbiblioteker, Umea.)
Избор 56 дела (слика и скулптура).

83.
23. 11–17. 12. Југословенска примитивна уметност, Галерија Умет-
ничког друштва, Копенхаген (Jugoslavisk Primitiv Kunst, Kunstforeningen, 
Kopenhagen)
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом Уметничког друштва, Копенхаген.
Изложено је 66 слика.

84.
23. 11–23. 12. Сава Секулић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 слика.
Штампан је каталог:
Сава Секулић: „Случај ССС“, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника Светозарево; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Свето-
зарево; 16 стр, илустр, 23 цм. 

85.
29. 11–29. 12. Цртежи и графике Ђорђа Андрејевића Куна: 1904–1964, госту-
јућа изложба слика из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вања Краут кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 38 цртежа и графика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Цртежи и графике Ђорђа Андрејевића Куна: 1904–1964, каталог, изда-
вач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево, Народни музеј, 
Београд; текст: Вера Ристић; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворила: Вања Краут, аутор изложбе. 

86.
1. 12. 1972–31. 1. 1973. Љубинко Каматовић, Цвијо Поповић, изложба слика 
и скулптура у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложена су 32 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Љубинко Каматовић, Цвијо Поповић, каталог, издавач: Галерија самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 

1973.
87.
8. 3–1. 4. Жене сликарке, гостујућа изложба слика из збирке Музеја савре-
мене уметности, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Аутор изложбе: Штефка Цобељ.
Изложено је 28 слика из збирке Музеја савремене уметности, Београд.
Штампан је каталог:
Жене сликарке, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника 
Светозарево, Музеј савремене уметности, Београд; текст: Штефка Цобељ; 
6 стр, илустр, 25 цм. 

88.
20. 3–20. 4. Карикатуре Бете Вукановић: 1872–1922, гостујућа изложба цр-
тежа из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вања Краут, кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 30 цртежа из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Карикатуре Бете Вукановић: 1872–1922, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника Светозарево, Народни музеј, Београд; текст: 
Вања Краут; 6 стр, илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник СО Светозарево.

89.
16. 5–1. 7. Цртежи Љубомира Ивановића, гостујућа изложба цртежа из 
збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вања Краут, кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 24 цртежа из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Цртежи Љубомира Ивановића, каталог, издавач: Галерија самоуких ли-
ковних уметника Светозарево, Народни музеј, Београд; текст: Вања Краут; 
6 стр, илустр, 20 цм. 

90.
13. 6–29. 7. Учешће на изложби: Наивна уметност из 20 земаља, 
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Свеагалериет, Стокхолм (Sveagalleriet, Stockholm).
Избор од 69 дела (слике и скулптуре).

91.
1–20. 9. Надреализам у српском сликарству, гостујућа изложба слика из 
збирке Музеја савремене уметности, Београд у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.

92.
1–30. 9. Учешће на изложби: Internationaler naiven-markt Krefed 72, Galerie 
Krull, Krefeld.
Избор 86 дела.

93.
1–20. 9. Савремена српска архитектура, гостујућа изложба фотографија из 
збирке Музеја савремене уметности, Београд у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.

94.
1–31. 10. Изложба из збирке ГСЛУ, изложба слика и скулптура у Фабрици 
Елмос, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.

95.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1973, изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 203 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1973, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; пре-
вод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 116 стр, илустр, 24 цм. 
Изложбу је отворио: Раде Марковић, председник ОВСС.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

96.
9. 11–9. 12. Јосип Пинтарић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 30 слика.
Штампан је каталог:
Јосип Пинтарић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметни-
ка, Светозарево; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 23 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница. 

97.
27. 11–8. 12. Наивни сликари Србије, изложба слика у Матичној библиотеци 
Коста Ђукић, Младеновац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево.
Изложено је 35 слика.

1974.
98.
6. 3–6. 4. Франчишка Петелиншек, изложба скулптура у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 46 скулптура.
Штампан је каталог:
Франчишка Петелиншек, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко пре-
дузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

99.
6. 3–6. 4. Портрет жене у српском аликарству 20. века, гостујућа изложба 
слика из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић.
Изложено је 26 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:

Портрет жене у српском сликарству 20. века, каталог, издавач: Гале-
рија самоуких ликовних уметника, Светозарево; Народни музеј, Београд; 
текст: Вера Ристић; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 

100.
19. 3–5. 4. Самоуки ликовни уметници из Светозарева, изложба слика у Га-
лерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 39 слика.
Штампан је каталог:
Самоуки ликовни уметници из Светозарева, каталог, издавач: Галери-
ја самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 
превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

101.
2–17. 4. Михал Биреш, изложба слика у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 36 слика.
Штампан је каталог:
Михал Биреш, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, 
илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић.

102.
23. 4–10. 5. Портрет детета у српском сликарству 19. века, гостујућа 
изложба слика из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Изложено је 30 слика из збирке Народног музеја, Београд.

103.
9–22. 5. Фрањо Мраз, изложба слика у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Изложено је 29 слика и 20 цртежа.
Штампан је каталог:
Фрањо Мраз, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Мира Бошковић, Милица Маширевић, Миодраг Кола-
рић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузе-
ће Нови пут, Светозарево; 32 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

104.
25. 5–10. 6. Антон Племељ, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Изложено је 30 слика.
Штампан је каталог:
Антон Племељ, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић.

105.
25. 5–25. 6. Изложба дечијих цртежа, изложба у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.

106.
4–20. 6. Даринка Радовић, изложба слика Саве Секулића у Белом салону 
хотела Старо здање, Аранђеловац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Смотром југословенске уметности Мермер и звуци, Аранђеловац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 30 слика.
Штампан је каталог:
Сава Секулић: „Даринка Радовић”, каталог, издавач: Галерија самоуких 
ликовних уметника, Светозарево; текст: Сава Секулић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворио: Стеван Станић, ликовни критичар.
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107.
4. 8–5. 9. Панорама југословенске наивне уметности, изложба слика и 
скулптура у Галерији наивне и маргиналне уметности, Карос–Вилаж 
(Panorama de l ’art naif Yougoslave, Galerie d’art Naif & Marginal, Carros-Village).
Изложено је 63 дела (слике и скулптуре).

108.
24. 9–3. 10. Љубодраг Јанковић Јале, изложба слика у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Изложене су 34 слике.
Штампан је каталог:
Љубодраг Јанковић Јале, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; извод из текстова; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 8 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

109.
3–17. 10. Слободан Живановић, изложба слика у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 40 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Слободан Живановић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

110.
6–14. 10. Федрас 74, избор из стварања самоуких ликовних уметника по-
дручја уже Србије, изложба слика у Дому културе, Мало Црниће.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом културе, Мало Црниће.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 25 слика 17 аутора.
Штампан је каталог:
ФЕДРАС 74, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево, Дом културе, Мало Црниће; текст: Милица Маширевић; 6 стр 
(пресавијен лист), илустр, 25 цм.

111.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1974, изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 148 дела 80 аутора (слике и скулптуре ).
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1974, каталог, издавач: Галерија 
самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 
попис дела и биографије аутора: Радмила Цветковић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 98 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

112.
29. 10–12. 11. Самоуки, изложба слика и скулптура из збирке ГСЛУ у Галери-
ји савремене уметности, Ниш.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом савремене уметности, Ниш.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 49 дела 26 аутора (слике и скулптуре).
Изложбу је отворила: Милица Маширевић.

113.
1. 11. 1974–12. 1. 1975. Учешће на међународној изложби: Die Kunst der 
Naiven-Themen und Beziehungen, Haus der Kunst, München.

114.
17. 11. 1974–11. 1. 1975. Учешће на међународној изложби: Jugoslawische 
naive Malerei, Galerie Bleidorn, Bonn-Bad Godesberg.
Избор 51 слике 21 аутора.

115.
27. 11–27. 12. Учешће на међународној изложби: Југословенски наивни 
уметници, Galerie Saint Dominique, Lyon.

116.
1–31. 12. Изложба југословенске наиве, Galerie Krull, Krefeld.
Избор 61 дела 21 аутора (слике и скулптуре).

Галерија самоуких ликовних уметника „Светозарево” у Светозаре-
ву, каталог-монографија, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 112 стр, 
илустр, 24 цм.

1975.
117.
30. 1–31. 3. Учешће на међународној изложби: Уметност наивних–теме 
и односи, Кунстхаус, Цирих (Die Kunst der Naiven-Themen und Beziehungen, 
Haus der Kunst, München).

118.
7–19. 3. Ануика Маран, изложба слика у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 29 слика.
Штампан је каталог:
Ануика Маран, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, 
илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

119.
20. 3–20. 4. Самоуки ликовни уметници из Светозарева, изложба слика у 
Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 40 слика.
Штампан је каталог:
Самоуки ликовни уметници из Светозарева, каталог, издавач: Галери-
ја самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 
превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

120.
3–17. 4. Студије Ђорђа Крстића, гостујућа изложба скица и слика из збир-
ке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево.
Аутор изложбе: Никола Кусовац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Изложено је 40 скица и слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Ђорђе Крстић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево, Народни музеј, Београд; текст: Никола Кусовац; 6 стр (преса-
вијен лист), илустр, 25 цм.

121.
8–19. 5. Ликовна дела из НОР-а, гостујућа изложба цртежа и графика из 
збирке Војног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Војним Музејом, Београд.
Изложбу је отворио: Драгомир Митровић, пуковник ЈНА.

122.
24. 5–24. 6. Дечији цртеж, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

123.
24. 5–10. 6. Антон Репник, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 слика.
Штампан је каталог:
Антон Репник, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, 
илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
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124.
1. 6–30. 7. Наивни сликари Југославије, продајна изложба слика у Галерији 
Лафајет, Париз (Peinters naifs de Yugoslavie, Galerie Lafayette, Paris).
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложене су 54 слике.

125.
16–30. 9. Слободан Јеремић Јеремија, изложба слика и цртежа у Галерији 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 40 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Слободан Јеремић Јеремија: Ликови предели и мртве природе, каталог, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мили-
ца Маширевић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графич-
ко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 25 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Синиша Мадић, секретар Заједнице културе СО Све-
тозарево.

126.
23. 9–6. 10. Ратни сликари 1912–1918, гостујућа изложба слика из збирке 
Војног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Војним Музејом, Београд.
Изложбу је отворио: Драгомир Митровић, пуковник ЈНА.

127.
1–15. 10. Перо Мандић: Из мог села, изложба слика и цртежа у Галерији са-
моуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Перо Мандић: Из мог села, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

128.
7–14. 10. Федрас 75, избор из стварања самоуких ликовних уметника по-
дручја уже Србије, изложба скулптура у Дому културе, Мало Црниће.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом културе, Мало Црниће.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 26 скулптура 6 аутора из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
ФЕДРАС 75, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево, Дом културе, Мало Црниће; текст: Милица Маширевић; 6 стр 
(пресавијен лист), илустр, 25 цм.

129.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1975, Изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1975, каталог, издавач: Галерија 
самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; 
попис дела и биографије аутора: Радмила Цветковић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 182 стр, илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

130.
1. 11–31. 12. Наивни сликари Југославије, изложба слика у Галерији С. Доми-
ник, Лион (Les naifs Yougoslaves, Galerie Saint-Dominique, Lyon).
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложене су 22 слике.

131.
14. 11–1. 12. Бранко и Миланка Динић, изложба слика у у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Бранко и Миланка Динић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; библиографија, попис 
слика: Радмила Цветковић; превод на енглески; 16 стр, илустр, 24 цм.

1976.
132.
2–17. 3. Катарина Хенц, изложба слика и цртежа у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 24 слика и 5 цртежа. 
Штампан је каталог:
Катарина Хенц, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и библиографија: 
Радмила Цветковић; превод на енглески; 16 стр, илустр, 24 цм.
Изложбу је отворила: Радмила Цветковић, кустос ГСЛУ.

133.
2–16. 3. Паја Јовановић: 1859 -1957, гостујућа изложба слика из збирке На-
родног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Никола Кусовац.
Аутор изложбене поставке: Владимир Поповић, виши кустос, Народни му-
зеј, Београд.
Изложено је 34 слика. 
Штампан је каталог:
Паја Јовановић: 1859 -1957, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника, Светозарево, Народни музеј, Београд; текст: Никола Кусо-
вац; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм.. 
Изложбу је отворио: Владимир Поповић, виши кустос, Народни музеј, Бео-
град.

134.
19. 3–20. 4. Моша Пијаде, гостујућа изложба слика и цртежа из збирке На-
родног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић.
Изложено је 13 слика и цртежа из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Моша Пијаде, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Вера Ристић; 6 стр (пресави-
јен лист), илустр, 25 цм. 

135.
19. 3–5. 4. Добросав Милојевић, изложба слика у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 26 слика.
Штампан је каталог:
Добросав Милојевић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и библи-
ографија Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; 
штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Атанасије Богдановић, секретар Интересне заједнице 
становања, СО Светозарево.

136.
1–30. 4. Изложба слика и скулптура из збирке ГСЛУ, изложба у Уметничкој 
галерији, Добој.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Уметничком галеријом, Добој.

137.
8. 4–31. 5. Наивно сликарство и скулптура, продајна изложба у Гале-
рији Владимир у Шорндорфу (Naive Malerei und Skulptur, Galerie Vladimir, 
Schorndorf ).

138.
5–20. 5. Изложба слика и скулптура чланова Друштва наивних уметника 
Хрватске, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Друштвом наивних уметника Хрватске, Загреб.

139.
25. 5–10. 6. Марко Денда, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
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Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 38 слика.
Штампан је каталог:
Марко Денда, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Зуко Џумхур; попис изложби и библиографија: Радми-
ла Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Сретко Дивљан, магистар ликовних уметности.

140.
25. 5–10. 6. Дечији цртеж, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.

141.
24. 7–8. 8. Самоуки сликари из Србије, изложба слика у Белом салону хотела 
Старо здање, Аранђеловац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Смотром југословенске уметности Мермер и звуци, Аранђеловац.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 45 слика 35 аутора.
Штампан је каталог:
Самоуки сликари из Србије, каталог, издавач: Галерија самоуких ликов-
них уметника, Светозарево, Смотра југословенске уметности Мермер и 
звуци; текст: Милица Маширевић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, 
Светозарево; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 24 цм. 
Изложбу је отворио: Александар Ђоновић, председник Смотре југосло-
венске уметности Мермер и звуци.

142.
Учешће на изложби: Наивна уметност Југославије - Naive Art in Yugoslavia, 
Smitsonian Institution, Traveling Exhibition Service, Washington D.C: Centre 
for Arts, Scottsdale (Arizona) (9. 10–14. 11); Memorial Art Gallery, Memphis 
(Tennessee) (4. 12. 1976–9. 1. 1977).

143.
22–29. 9. Продајна изложба слика наивних уметника у Фоајеу Велике дво-
ране Сава центра, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Београдском естрадом, Београд.

144.
30. 9–17. 10. Сава Секулић, изложба слика и цртежа у Галерији примитивне 
умјетности, Загреб.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом примитивне умјетности, Загреб.
Изложено је 76 слика и цртежа.

145.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1976, изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1976, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; по-
пис дела и биографије аутора: Радмила Цветковић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 190 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Ђорђе Радишић, секретар Републичке заједнице кул-
туре.

146.
2–17. 11. Бранко Бахунек, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Штампан је каталог:
Бранко Бахунек, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, 
илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Милица Маширевић.

147.
6. 11. 1976–2. 1. 1977. Учешће на изложби: Наивна уметност Југославије 
1930-1976, Музеј Франс Халс, Харлем (Naieve Kunst uit Joegoslavie 1930-1976, 

Frans Hals museum, Haarlem).
Изложене су 3 скулптуре Богосава Живковића.

1977.
148.
2–10. 2. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика у Земљорадничкој 
задрузи, Милошевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 30 слика.

149.
25. 2–6. 3. Акварели Драгутина Таврића, изложба слика у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложене су 32 слике.
Штампан је каталог:
Изложба акварела Драгутина Таврића, каталог, издавач: Галерија само-
уких ликовних уметника, Светозарево; текст: Светислав Живковић; штам-
па: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 6 стр (пресавијен лист), 
илустр, 25 цм. 

150.
8–23. 3. Пејзаж у српском сликарству 1900-1941, гостујућа изложба слика из 
збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Владимир Поповић, виши кустос Народног музеја, Београд.
Изложено је 35 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Изложбу је отворио: Владимир Поповић, аутор изложбе.

151.
5–20. 4. Милосав Јовановић, изложба слика и цртежа у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 44 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Милосав Јовановић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и библио-
графија: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; 
штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

152.
6–21. 5. Нада Хегедушић Јанковић, изложба слика и цртежа у Галерији само-
уких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 45 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Нада Хегедушић Јанковић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и би-
блиографија: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадо-
вић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 
24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милорад Трајковић, директор Народне библиотеке, 
Светозарево.

153.
24. 5–10. 6. Сава Стојков: Портрети, изложба слика у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 33 слике.
Штампан је каталог:
Сава Стојков, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и библиографи-
ја: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник Скупштине Зајед-
нице културе, Светозарево.

154.
26–28. 8. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика у Дому културе, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Драгачевским сабором трубача, Гуча.
Изложена је 31 слика.
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155.
21. 9–6. 10. Портрет у самоуком сликарству Србије, изложба слика у Гале-
рији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 87 слика 29 аутора.
Штампан је каталог:
Портрет у самоуком сликарству Србије, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; пре-
вод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 24 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Вера Ристић, музејски саветник, Народни музеј, Бео-
град.

156.
1–10. 10. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика у Дому културе, 
Аранђеловац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом културе, Аранђеловац.
Изложено је 28 слика.

157.
10. 10–10. 11. Самоуки ликовни уметници из СР Србије, изложба слика у хо-
телу Југославија, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 97 слика из збирке ГСЛУ и приватних колекција.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Ђорђе Радишић, секретар Републичке Заједнице кул-
туре СР Србије.

158.
17. 10–17. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1977, изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 148 слика и скулптура 99 аутора.
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1977, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Зоран Маркуш; попис дела 
и биографије аутора: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 208 стр, 
илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Ђорђе Радишић, секретар Републичке заједнице кул-
туре.

159.
12–22. 11. Портрет у самоуком сликарству Србије, изложба слика у Народ-
ном музеју, Шабац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.

160.
23. 11–22. 12. Изложба дела из власништва Републичке заједнице културе, 
изложба слика и скулптура у Галерији самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Републичком заједницом културе.
Изложено је 34 слика и 1 скулптура.
Изложбу је отворио: Синиша Мадић, секретар Заједнице културе, Свето-
зарево.

161.
28. 11–3. 12. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика у Културном цен-
тру, Рача.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културним центром, Рача.
Изложено је 28 слика из збирке ГСЛУ.

162.
16–25. 12. Самоуки ликовни уметници из СР Србије, изложба слика и скулп-
тура у Историјском музеју Хрватске, Загреб.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Друштвом наивних уметника Хрватске, Загреб.
Изложена је 101 слика и 22 скулптуре 55 аутора.

163.
28. 12. 1977–28. 1. 1978. Тито и НОБ у делима самоуких уметника, изложба 
слика и скулптура у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.

Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 30 слика и 4 скулптуре 23 аутора.
Штампан је каталог:
Тито и НОБ у делима самоуких уметника, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Селимир Марковић; пре-
вод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.

164.
29. 1–16 10. Учешће на изложби: Наивна уметност Југославије, (Naive Art 
in Yugoslavia, Smitsonian Institution, Traveling Exhibition Service, Washington 
D.C: Milwaukee Art Center, Milwaukee (Wisconsin) (29. 1–6. 3); Museum of 
Art, Carnegie Institute, Pittsburgh (Pennsylvania) (26. 3–1. 5); Chicago Public 
Library, Chicago (Illinois) (21. 5–26. 6); Towson University, Art Gallery, Towson 
(Maryland) (10. 9–16. 10).
Самоуки ликовни уметници у Србији, монографија, издавач: Eskenaziarte, 
Torino, Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Анатол 
Жаковски, Мирослава Бошковић, Милица Маширевић; фотографије: Емил 
Ђерђ; превод на италијански, енглески и француски; 427 стр, илустр; 32 цм.

1978.
165.
7–25. 3. Светислав Страла. Трагом IV и V непријатељске офанзиве, гостују-
ћа изложба слика и цртежа из из збирке Народног музеја, Београд у Гале-
рији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Никола Кусовац.
Изложено је 29 слика и цртежа. 
Штампан је каталог:
Светислав Страла. Трагом IV и V непријатељске офанзиве, каталог, из-
давач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево, Народни музеј, 
Београд; текст: Никола Кусовац; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм.
Изложбу је отворио: Милош Живановић, председник Савеза бораца, Све-
тозарево.

166.
14. 4–1. 5. Срећко Микац, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 22 слике.
Штампан је каталог:
Срећко Микац, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис изложби и библиографи-
ја: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

167.
26. 4–3. 5. Тридесет пет дела из збирке Галерије самоуких ликовних уметни-
ка у Светозареву, изложба слика из збирке ГСЛУ у Дому културе, Босанска 
Дубица.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 35 слика из збирке ГСЛУ. 
Штампан је каталог:
Тридесет пет дела из збирке Галерије самоуких ликовних уметника 
у Светозареву, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 
25 цм.
Изложбу је отворио: Едхем Обервашић, секретар СИЗ-а културе, Босанска 
Дубица.

168.
13–20. 5. Наивни сликари из Србије, изложба слика из збирке ГСЛУ у Изло-
жбеној палати, Ница (Peintres naïfs de Serbie, Palais des Expositions, Nice).
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културним центром Југославије, Париз.
Изложено је 70 слика 35 аутора из збирке ГСЛУ.

169.
21. 5–20. 6. Сава Секулић, изложба слика у Културном центру Југославије, 
Париз.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Културним центром Југославије, Париз.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 38 слика.
Штампан је каталог:
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Сава Секулић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Мирослава Бошковић, Милица Маширевић; превод 
на француски; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 6 стр 
(пресавијен лист), илустр, 25 цм.
Сава Секулић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника 
Светозарево; текст: Томислав Шола, Мића Поповић, Мирослава Бошковић, 
Милица Маширевић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.

170.
23. 5–1. 7. Дечији цртеж, изложба у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.

171.
6. 7–2. 9. Цртеж у самоукој ликовној уметности у СР Србији, изложба црте-
жа у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 115 цртежа 26 аутора. 
Штампан је каталог:
Цртеж у самоукој ликовној уметности у СР Србији, каталог, издавач: 
Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мирослава Бо-
шковић, Милица Маширевић; попис дела и биографије аутора: Радмила 
Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 36 стр, илустр, 30, 5 цм.
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник Скупштине СИЗ-а, 
Светозарево.

172.
30. 8–5. 9. Портрет у самоуком сликарству Србије, изложба слика у Дому 
културе, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.

173.
21. 9–5. 10. Петар Ристић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 25 слика. 
Штампан је каталог:
Петар Ристић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Милица Маширевић; попис дела и библиографија: 
Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

174.
9–21. 9. Зузана Халупова, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 34 слике. 
Штампан је каталог:
Зузана Халупова, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; попис дела и библиографија: 
Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Бранка Веселиновић, глумица.

175.
17. 10–20. 11. Салон самоуких ликовних уметника 1978, изложба манифе-
стације у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 140 слика и скулптура 77 аутора.
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1978, каталог, издавач: Галерија 
самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; 
попис дела и биографије аутора: Радмила Цветковић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 120 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Момир Јовановић, председник Општинског већа Са-
веза синдиката, Светозарево.

176.
28. 12. 1978–23. 1. 1979. Јосип и Злата Воларић, изложба скулптура и слика 
у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.

Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 20 скулптура и 20 слика. 
Штампан је каталог:
Јосип и Злата Воларич, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Зоран Маркуш; попис дела и библиографи-
ја: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

177.
28. 12. 1978–23. 1. 1979. Инострана графика, гостујућа изложба графика из 
збирке Музеја савремене уметности, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Београд.
Изложене су 33 графике из збирке МСУ, Београд.

- Учешће Галерије самоуких ликовних уметника на Сајму књига, Београд–
штанд са избором из издавачког фонда ГСЛУ.

1979.
178.
20. 3–6. 4. Ђура Јакшић, гостујућа изложба слика из збирке Народног музе-
ја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Никола Кусовац.
Изложене су 32 слике. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Војкан Величковић, академски сликар.

179.
11–25. 4. Иконе на стаклу, гостујућа изложба икона из Етнографског музеја, 
Београд, Војвођанског музеја, Нови Сад, Градског музеја, Сомбор и приват-
не колекције Динка Давидова.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево
Аутор изложбе: Динко Давидов, стручни сарадник САНУ.
Изложено је 39 икона.
Штампан је каталог:
Иконе на стаклу, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево; текст: Динко Давидов; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Све-
тозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Динко Давидов, аутор изложбе.

180.
10–19. 4. Портрет у самоуком сликарству Србије, изложба слика у Ликов-
ном салону Галерије умјетнина, Вуковар.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево, Збирка 
Бауер и Галерија умјетнина, Вуковар.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложене су 52 слике 20 аутора. 
Изложбу је отворила: Радмила Цветковић, кустос ГСЛУ.

181.
9–23. 5. Сава Шумановић, гостујућа изложба слика из збирке Галерије сли-
ка Саве Шумановића, Шид у Галерији самоуких ликовних уметника, Све-
тозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом слика Саве Шумановића, Шид.
Аутор изложбе: Никола Кусовац.
Изложено је 30 слика из збирке Галерије слика Саве Шумановића, Шид.
Изложбу је отворио: Ђорђе Грчић, члан Савета Галерије слика Саве Шума-
новића, Шид.

182.
25. 5–25. 6. Изложба дечијих ликовних радова, изложба у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.

183.
24–26. 8. Изложба слика на тему свадбе, изложба слика из збирке ГСЛУ у 
Дому културе, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом културе, Гуча.

184.
26. 9–10. 10. Изложба слика самоуких ликовних уметника, продајна изло-
жба слика у хотелу Југославија, Београд.
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185.
17. 10–4. 11. Учешће на изложби: Сељаци и радници, сликари и кипари из-
међу два рата, документи и појаве, изложба слика и скулптура у Галерији 
примитивне умјетности, Загреб.
Изложене две слике Јанка Брашића из збирке ГСЛУ.

186.
10–20. 10. Изложба из збирке ГСЛУ, изложба слика у Центру за културу Ду-
шан Поповић, Топола.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Центром за културу Душан Поповић, Топола.
Изложено је 39 слика 32 аутора из збирке ГСЛУ.

187.
15–30. 10. Савремено ликовно стваралаштво вуковарске општине, изло-
жба слика и скулптура у Галерији самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево, Збирка 
Бауер, Загреб и Галерија умјетнина, Вуковар.
Изложено је 61 дело 25 аутора (слике и скулптуре).
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

188.
17. 10–7. 12. Салон самоуких ликовних уметника 1979, изложба манифеста-
ције у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложена је 91 слика и 35 скулптура 86 аутора.
Штампан је каталог:
Салон самоуких ликовних уметника 1979, каталог, издавач: Галерија са-
моуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Слободан Санадер; попис 
дела и биографије аутора: Радмила Цветковић, Љиљана Којић; превод на 
енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, 
Светозарево; 48 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Божидар Манић, секретар Секретаријата за културу 
СР Србије.

189.
19. 11–19. 12. Учешће на изложби: Јанко Брашић, изложба слика у Уметнич-
кој галерији, Крагујевац.
Организатор: Уметничка галерија, Крагујевац.
Изложено је 46 слика из збирке ГСЛУ.

190.
14–30. 12. Драгутин Алексић, изложба скулптура и слика у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 38 скулптура, 25 слика и 11 икона.
Штампан је каталог:
Драгутин Алексић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; превод на енглески: Мио-
драг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 
стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

191.
21. 12. 1969–21. 1. 1980. Божидар Бошковић, изложба скулптура и слика у 
Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Милица Маширевић.
Изложено је 38 скулптура и 3 слике.
Штампан је каталог:
Божидар Бошковић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст: Милица Маширевић; превод на енглески: Мио-
драг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 
стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник Скупштине СИЗ-а 
културе, Светозарево.

192.
26. 12. 1969–11. 1. 1980. Радосав Лазић, изложба скулптура и слика у Гале-
рији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 38 скулптура и 3 слике.
Штампан је каталог:
Радосав Лазић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, 
илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

Изложбу је отворио: Мирослав Стердијевић, председник Извршног одбо-
ра Скупштине СИЗ-а културе, Светозарево.

Галерија самоуких ликовних уметника „Светозарево”, монографија, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника; текст: Мирослава Бошко-
вић, Милица Маширевић; документациони прилози: Радмила Цветковић; 
превод на енглески: Миодраг Обрадовић; фотографије: Емил Ђерђ; штам-
па: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево;112 стр, илустр, 32 цм. 

1980.
193.
7–21. 3. Мртва природа у српском сликарству 1900-1941, гостујућа изло-
жба слика из збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Владимир Поповић, виши кустос Народног музеја, Бео-
град.
Изложено је 26 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Изложбу је отворио: Владимир Поповић, аутор изложбе.

194.
14. 3–14. 4. Школа из Светозарева, продајна изложба слика у Галерији Мец, 
Минхен (Naive Malerei aus Serbien-Die Schule von Svetozarevo, Galerie Metz, 
Münhen).
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Галеријом Мец, Минхен.
Изложено је 38 слика.

195.
5–20. 4. Изложба публикација Галерија самоуких ликовних уметника у ГСЛУ, 
у оквиру програма Прославе двадесетогодишњице рада Галерије.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

196.
24. 5–20. 6. Дечји цртеж: Изложба дечјег ликовног стваралаштва, изложба 
цртежа у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Сетозарево.
Штампан је каталог:
Дечји цртеж: Изложба дечјег ликовног стваралаштва, каталог, изда-
вач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка 
Смиљковић; попис дела и подаци о учесницима: Радмила Цветковић, Љи-
љана Којић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

197.
29 - 31. 8. Изложба слика из збирке ГСЛУ, Основна школа Богдан Капелан, 
Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 25 слика из збирке ГСЛУ.

198.
17. 10–17. 11. Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних 
уметника, изложба слика, цртежа и скулптура у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 86 слика, цртежа и скулптура 61 аутора.
Штампан је каталог:
Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних уметни-
ка, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; 
текст: Ковиљка Смиљковић; попис дела и биографије: Радмила Цветковић, 
Љиљана Којић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графич-
ко предузеће Нови пут, Светозарево; 50 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

199.
23. 12. 1980–10. 1. 1981. Милован Лазаревић, изложба слика у Галерији са-
моуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 35 слика.
Штампан је каталог:
Милован Лазаревић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; превод на енглески: Ми-
одраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 8 
стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
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1981.
200.
25. 3–10. 4. Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних умет-
ника, изложба слика и скулптура у Дому бораца НОР-а и омладине Југо-
славије, Кумровец.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Спомен-парком, Кумровец.
Изложено је 27 слика и 17 скулптура 44 аутора.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложба је представљена и у:

201. 12. 4–1. 5. Основна школа, Вуковар;

202. 22. 5–15. 6. Библиотека, Делчево. Штампан је каталог:
Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних уметни-
ка, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; 
Центар за информисање и издавачку делатност, Делчево; текст: Ковиљка 
Смиљковић; превод на македонски; штампа: Графичко предузеће Нови 
пут, Светозарево; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 24 цм.

203. 25. 9–10. 10. Дом ЈНА, Ћуприја. Штампан је каталог:
Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних уметник, 
каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево, 
Центар за културу, РУ «Доситеј Обрадовић» и СИЗ културе, Ћуприја; текст: 
Ковиљка Смиљковић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 24 цм.

204.
20. 3–5. 4. Мартин Јонаш, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 36 слика.
Штампан је каталог:
Мартин Јонаш, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Мирослава Бошковић; библиографија: Милица Ма-
ширевић, Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; 
штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 24 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Слободан Санадер, директор Галерије савремене ли-
ковне уметности, Нови Сад.

205.
21. 5–22. 6. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Штампан је каталог:
Дечје ликовно стваралаштво, каталог, издавач: Галерија самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево; текст: Радмила Цветковић, каталошки по-
пис: Љиљана Којић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 
12 стр, илустр, 20 цм.
Изложбу је отворио: Раде Влашковић, директор Удружених основних шко-
ла.

206.
28–30. 8. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика из збирке ГСЛУ у 
Основној школи Богдан Капелан, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Драгачевским сабором трубача, Гуча.
Изложено је 30 слика 29 аутора из збирке ГСЛУ.

207.
4. 9–4. 10. Иван Лацковић Кроата: изложба легата, изложба цртежа и гра-
фика у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 60 цртежа и графика–легата Иван Лацковић Кроата из збирке 
ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Иван Лацковић Кроата : изложба легата, каталог, издавач: Галерија 
самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст, библиографија и попис 
изложби: Мирослава Бошковић; каталог цртежа и графика: Љиљана Којић; 
превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 42 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Станислав Јовановић, председник ОК ССРН, Свето-
зарево.

208.
21. 9–5. 10. Кинеско сликарство, гостујућа изложба репродукција из збир-
ке УНЕСКО, Галерија репродукција уметничких дела, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у 

сарадњи са УНЕСКО, Галеријом репродукција уметничких дела, Београд.
Изложено је: 60 репродукција уметничких дела из збирке УНЕСКО, Галери-
ја репродукција уметничких дела, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник Скупштине СИЗ 
културе, Светозарево.

209.
16–20. 10. Импресије вуковарских улица, изложба слика Бране Црлењака, 
изложба слика у Холу гимназије Светозар Марковић, Светозарево.
Организатор: Градски музеј, Вуковар, Збирка Бауер, Галерија умјетнина, 
Вуковар и Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложене су 23 слике.
Изложбу је отворио: Ђорђе Радишић, председник КПЗ Србије.

210.
7–15. 3. Запис о Даринки, изложба графика Лазара Вујаклије из збирке ГСЛУ, 
у Месној заједници Вашариште, Светозарево.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.
Изложба је представљена и у:

211. 16–30. 3. Основна школа, Мајур;

212. 9–13. 11. Основна школа 25. Мај, Светозарево;

213. 14–20. 11. Основна школа, Белица.

214.
25. 12. 1981–15. 1. 1982. Жикица Јовановић, изложба слика и цртежа у Гале-
рији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 29 слика.
Штампан је каталог:
Жикица Јовановић: цртежи и слике, каталог, издавач: Галерија самоуких 
ликовних уметника, Светозарево, СИЗ културе, Светозарево; штампа: Гра-
фичко предузеће Нови пут, Светозарево; 4 стр (пресавијен лист), илустр, 
2 цм.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

215.
17. 10–17. 11. Први бијенале југословенске самоуке ликовне уметности 
Светозарево 1981, изложба манифестације у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Жири: Вера Ристић (председник), др Мирко Јутершек, Слободан Санадер, 
Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић.
Награде:
Велика награда и посебно признање за изложена дела и допринос развоју 
Галерије самоуких ликовних уметника у Светозареву: Јанко Брашић;
Велика награда за изложена дела: Драгутин Алексић, Милосав Јовановић, 
Иван Рабузин;
Награда радио-новинске установе Нови пут: Душан Јевтовић;
Посебно признање за изложена дела: Бранко Бахунек, Богосав Живковић, 
Мартин Јонаш, Јан Књазовиц, Иван Лацковић, Томислав Петрановић, Јо-
сип Пинтарић, Сава Секулић, Јан Сокол, Матија Скурјени, Милан Станиса-
вљевић, Сава Стојков;
Признање за изложена дела: Петар Гргец, Бруно Паладин, Добривоје Сте-
вановић Пеца, Стјепан Шкворић;
Откупна награда: Вангел Наумовски, Драго Јурак, Драгиша Станисавље-
вић.
Изложено је 180 дела 100 аутора.
Штампан је каталог:
1.Бијенале југословенске самоуке ликовне уметности Светозарево 
1981, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозаре-
во; текст: Ото Бихаљи Мерин, Мирко Јутершек; попис дела и биографије 
аутора: Радмила Цветковић, Љиљана Којић; превод на енглески: Миодраг 
Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 144 стр, 
илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Вукоје Булатовић, члан Председништва ЦК СКС и ди-
ректор НО Политика.

216.
1–31. 12. Јан Књазовиц, изложба слика у Галерији самоуких ликовних умет-
ника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, кустос ГСЛУ.
Изложено је 38 слика.
Штампан је каталог:
Јан Књазовиц, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметни-
ка, Светозарево; текст, библиографија и попис изложби: Љиљана Којић; 
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превод на енглески: Миодраг Обрадовић; фотографије: Емил Ђерђ; штам-
па: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.

1982.
217.
20. 3–5. 4. Скулптура 1900 - 1950, гостујућа изложба скулптура из збирке 
Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, музејски саветник, Народни музеј, Београд.
Аутор изложбене поставке: Веселин Лађовић, музејски саветник, Народни 
музеј, Београд.
Изложено је 28 скулптура 24 аутора из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Скулптура: 1900-1950, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Вера Ристић; 6 стр 
(пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворила: Вера Ристић, аутор изложбе.

218.
21. 4–9. 5. Самоука ликовна уметност СР Словеније, гостујућа изложба сли-
ка и скулптура из збирке Табора ликовних саморастника, Требње у Галери-
ји самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Табором ликовних саморастника, Требње.
Изложенa је 61 слика и скулптура 13 аутора из збирке Табора ликовних 
саморастника, Требње.
Изложбу је отворио: Стане Доланц, члан Председништва ЦКСКЈ.

219.
18. 5–5. 6. Урош Предић, гостујућа изложба скулптура из збирке Народног 
музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, музејски саветник, Народни музеј, Београд.
Изложено је 28 скулптура 24 аутора из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Урош Предић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Вера Ристић; 6 стр (пресави-
јен лист), илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

220.
24. 4–9. 5. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулпту-
ра из збирке ГСЛУ у Табору ликовних саморастника, Требње.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Табором ликовних саморастника, Требње.
Изложено је 67 слика и 13 скулптура из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Самоука ликовна уметност СР Србије, каталог, издавач: Галерија самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић, Радми-
ла Цветковић; биографије и каталог: Љиљана Којић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 24 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Вукоје Булатовић, председник Републичке конферен-
ције ССРН, Београд.

221.
8–21. 5. Изложба легата Ивана Лацковића, изложба цртежа и графика у 
холу Дома бораца НОР-а и омладине Југославије, Кумровец.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић, Радмила Цветковић.
Изложено је 60 цртежа и графика из збирке ГСЛУ.

222.
25. 5–25. 6. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Штампан је каталог:
Дечје ликовно стваралаштво, каталог, издавач: Галерија самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Ко-
јић; каталошки подаци: Радмила Цветковић; штампа: Графичко предузеће 
Нови пут, Светозарево; 12 стр, илустр, 20 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Добрица Веселиновић, председник Општинске кон-
ференције Савеза социјалистичке омладине, Светозарево.

223.
25. 6–10. 7. Добривоје Стевановић, изложба слика у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 26 слика.
Штампан је каталог:
Добривоје Стевановић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст, попис изложби: Радмила Цветковић; штам-
па: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Драгутин Тасић, председник Извршног одбора Скуп-
штине СИЗ-а културе, Светозарево.

224.
29–31. 8. Изложба слика из збирке ГСЛУ, изложба слика из збирке ГСЛУ у 
Основној школи Богдан Капелан, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Драгачевским сабором трубача, Гуча.
Изложено је 30 слика из збирке ГСЛУ.

225.
14. 9–1. 10. Сава Секулић, изложба слика у Галерији Мирко Виријус, Загреб.
Организатор: Друштво наивних ликовних уемтника Хрватске, Галерије 
Мирко Виријус, Загреб и Галерија самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Изложено је 23 слика, од чега 8 из збирке ГСЛУ.

226.
28–30. 9. Ђура Јакшић: 1832–1878, гостујућа изложба слика из збирке На-
родног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, Светоза-
рево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Никола Кусовац, Народни музеј, Београд.
Аутор изложбене поставке: Веселин Лађовић, Народни музеј, Београд.
Изложено је 28 слика из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Ђура Јакшић: 1832 – 1878, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Никола Кусовац; 6 
стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Никола Кусовац.

227.
4–10. 10. Запис о Даринки, изложба графика Лазара Вујаклије из збирке 
ГСЛУ, у просторијама КУД Каблови, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Комисијом за друштвену активност жена Индустрије каблова Моша 
Пијаде, Светозарево.
Изложбу је отворила: Верица Стефановић, председница Комисије за дру-
штвену активност жена Индустрије каблова Моша Пијаде, Светозарево.

228.
14. 10–14. 11. Изложба слика самоуких сликара из Бошњана, изложба слика 
у Месној заједници, Бошњане.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника.

229.
17. 10–9. 11. Сава Стојков, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 26 слика.
Штампан је каталог:
Сава Стојков, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; попис изложби, библиографи-
ја: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: 
Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Славко Алмажан, заменик председника Покрајинског 
комитета за образовање, науку и културу Војводине.

230.
10–17. 11. Мирослав Ацић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника.
Изложено је 29 слика.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

231.
23. 11–10. 12. Драгица Гајић, изложба слика у Галерији самоуких ликовних 
уметника, Светозарево.
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Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 26 слика.
Штампан је каталог:
Драгица Гајић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст, попис изложби: Љиљана Којић; превод на енглески: 
Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозаре-
во; 12 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милорад Јовановић, председник Скупштине СИЗ-а 
културе, Светозарево.

232.
25. 11–25. 12. Сава Стојков, изложба слика у Уметничкој галерији Народног 
музеја, Крагујевац.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народном Музејом, Крагујевац.
Изложено је 26 слика.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.
Водич Галерије самоуких ликовних уметника „Светозарево”, водич, из-
давач: Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево; текст: Ковиљка 
Смиљковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко 
предузеће Нови пут, Светозарево; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм. 

1983.
233.
6–25. 1. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулптура 
из збирке ГСЛУ у Витешкој дворани Старог града, Словенска Бистрица.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Клубом љубитеља ликовне уметности, Словенска Бистрица.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложене су 52 слике и скулптура из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Словенска Бистрица - Светозарево 1983, каталог, издавач: Дом културе 
Вук Караџић, Београд, Клуб љубитеља ликовне уметности, Словенска Би-
стрица, Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљ-
ка Смиљковић, Радмила Цветковић; превод на словеначки; 12 стр, илустр, 
21 цм. 
Изложбу је отворио: Адолф Клокочовник, председник СО Словенска Би-
стрица.

234.
21. 3–5. 3. Рани радови Васе Поморишца, гостујућа изложба слика и цртежа 
у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Изложене су 72 слике и цртежи из збирке Народног музеја, Београд и при-
ватних колекција.
Изложбу је отворио: Милорад Трајковић, председник ОК ССРН, Светоза-
рево.

235.
12. 4–1. 5. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулпту-
ра из збирке ГСЛУ у Галерији умјетнина, Вуковар.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Градским музејом и Галеријом умјетнина, Вуковар.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложено је 55 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Самоука ликовна уметност СР Србије, каталог, издавач: Галерија само-
уких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 8 стр 
(пресавијен лист), илустр, 20 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

236.
25. 5–25. 6. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.
Изложбу је отворио: Радован Матић, секретар СИЗ-а културе, Светозарево.
237.
28. 5–30. 6. Јанко Брашић, изложба слика из збирке ГСЛУ у Дому бораца 
НОР-а и омладине Југославије, Кумровец.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Спомен-парком, Кумровец.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложено је 26 слика.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

238.
2–20. 6. Михајло Марјанчевић, изложба слика у Галерији самоуких ликов-
них уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложене су 44 слике.
Штампан је каталог:
Михајло Марјанчевић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија: Рад-
мила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Гра-
фичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Слободан Санадер, директор Гаерије савремене ли-
ковне уметности, Нови Сад.

239.
3–30. 6. Салон наиве, продајна изложба слика у Хотелу Славија, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.

240.
15–25. 6. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулптура 
из збирке ГСЛУ у Народном музеју, Зајечар.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Зајечар.
Изложена је 41 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.

241.
26 - 28. 8. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулптура 
из збирке ГСЛУ у Основној школи Богдан Капелан, Гуча.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Драгачевским сабором трубача, Гуча.
Изложено је 26 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.

242.
15–20. 9. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика из збирке 
ГСЛУ у Основној школи Манојло Смиљанић, Равни.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Организационим одбором X сусрета аматерских група села региона, 
Ужице.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложено је 45 слика из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Самоука ликовна уметност СР Србије, каталог, издавач: Организациони 
одбор X сусрета аматерских група села региона, Ужице, Галерија самоуких 
ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 8 стр (пре-
савијен лист), илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Радмила Цветковић, кустос ГСЛУ.

243.
21. 9–10. 10. Катица Парађ Војковић изложба скулптура у Галерији самоу-
ких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложена је 31 скулптура.
Штампан је каталог:
Катица Парађ Војковић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних 
уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија: Рад-
мила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Гра-
фичко предузеће Нови пут, Светозарево; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милорад Трајковић, председник ОК ССРН, Светоза-
рево.

244.
5–20. 10. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулптура 
из збирке ГСЛУ у Дому културе Вук Караџић, Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Домом културе Вук Караџић, Београд.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложене су 54 слике и скулптуре из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Самоука ликовна уметност СР Србије, каталог, издавач: Дом културе 
Вук Караџић, Београд, Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; 
текст: Ковиљка Смиљковић; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

245.
16–17. 10. Самоука ликовна уметност СР Србије, Саветовање поводом пе-
десетогодишњице појаве самоуке (наивне) уметности у Србији, у Галерији 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у 
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сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка, Београд.
Штампан је зборник:
Самоука ликовна уметност Југославије: Зборник текстова са струч-
ног саветовања поводом 50.годишњице појаве самоуке ликовне умет-
ности у Србији; зборник, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Ото Бихаљи Мерин, Мирослава Бошковић, Драгиша 
Витошевић, Коста Жуњић, Бранко Јакшић, Мирко Јутершек, Фрањо Ликар, 
Милица Маширевић, Зринка Пилауер, Слободан Санадер, Ковиљка Смиљ-
ковић, Радмила Цветковић, Владимир Црнковић, Томислав Шола, Маријан 
Шпољар; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 68 стр, илу-
стр, 24 цм.
Отворена је изложба 2. бијенала југословенске самоуке ликовне уметно-
сти:

246.
17. 10–17. 11. Други бијенале југословенске самоуке ликовне уметности, 
изложба манифестације у Галерији самоуких ликовних уметника, Свето-
зарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Жири: Фрањо Ликар (председник), Слободан Санадер, Томислав Шола, Ко-
виљка Смиљковић, Радмила Цветковић.
Награде:
Велика награда и посебно признање за изложена дела и укупан уметнич-
ки рад: Матија Скурјени;
Велика награда за изложена дела: Богосав Живковић, Сава Секулић, Петар 
Смајић;
Посебно признање за изложена дела: Исмет Ајановић, Марица Мавец То-
мљеновић, Милан Станисављевић;
Признање за изложена дела: Иван Веченај, Мијо Ковачић;
Откупна награда: Слободан Живановић, Добросав Милојевић, Бруно Па-
ладин.
Изложено је 142 дела 99 аутора.
Штампан је каталог:
2. Бијенале југословенске самоуке ликовне уметности Светозарево 
1982, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозаре-
во; текст: Томислав Шола, Радмила Цветковић; попис дела и биографије 
аутора: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обрадовић; 
штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 52 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Олга Николић, члан Председништва СР Србије.

1984.
247.
20. 1–5. 2. Иван Лацковић Кроата, изложба легата - цртежа и графика Ива-
на Лацковића из збирке ГСЛУ у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић, 
Београд.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић, Београд.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 143 цртежа и графика и 147 плаката из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Иван Лацковић Кроата: изложба легата цртежа и графика, каталог, 
издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ко-
виљка Смиљковић; каталог и биографски подаци: Љиљана Којић; превод 
на енглески: Миодраг Обрадовић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, 
Светозарево; 12 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милан Драговић, потпредседник Скупштине СР Србије.

248.
8–31. 8. Портрет жене у самоукој ликовној уметности СР Србије, изложба 
слика у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутори изложбе: Љиљана Којић и Радмила Цветковић.
Изложено је 45 слика.
Штампан је каталог:
Портрет жене у самоукој ликовној уметности СР Србије, каталог, из-
давач: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Радми-
ла Цветковић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 8 стр 
(пресавијен лист), илустр, 24 цм.

249.
16. 3–16. 4. Бронзана скулптура Западне Африке, гостујућа изложба скулп-
тура из збирке Музеја афричке уметности, Београд у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Музејом афричке уметности, Београд.
Изложено је 38 скулптура из збирке Музеја афричке уметности, Београд.
Штампан је каталог:

Бронзана скулптура Западне Африке, каталог, издавач: Музеј афричке 
уметности, Београд, Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево; 
текст: Јелена Аранђеловић Лазић; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 

250.
25. 5–25. 6. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Галерији самоуких ли-
ковних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са КПЗ, Светозарево.

251.
18. 5–3. 6. Драгиша и Милан Станисављевић, изложба скулптура у Галерији 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су 52 скулптуре.
Штампан је каталог:
Драгиша и Милан Станисављевић, каталог, издавач: Галерија самоуких 
ликовних уметника, Светозарево; текст: Љиљана Којић; библиографија, 
попис изложби: Радмила Цветковић; превод на енглески: Миодраг Обра-
довић; штампа: Графичко предузеће Нови пут, Светозарево; 20 стр, илустр, 
24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

252.
21. 6−19. 8. Учешће на међународној изложби: New Frontieres of Naive Art in 
Europe, The Royal Festival Hall, London.
Изложена су 62 дела (слике и скулптуре) из збирке ГСЛУ.

253.
23. 9–10. 10. Прва колонија наивних сликара Југославије, изложба слика на-
сталих на колонији у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево. 
Колонија је одржана у ГСЛУ у периоду 2–9. 9.
Изложено је 14 слика 13 аутора:
Исмет Ајановић (БиХ), Драгица Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Сло-
бодан Живановић, Душан Јевтовић, Иван Лацковић (Хрватска), Добросав 
Милојевић, Мартин Палушка, Јосип Пинтарич (Хрватска), Иван Рабузин 
(Хрватска), Милан Рашић и Сава Секулић.
Штампан је каталог:
Прва колонија наивних сликара Југославије, каталог, издавач: Галерија 
самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 
биографије учесника, попис дела: Радмила Цветковић; фотографије: Сло-
бодан Штетић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 16 
стр, илустр, 24 цм. 
Изложбу је отворио: Радован Матић, секретар СИЗ-а културе, Светозарево.

254.
14. 9–14. 10. Самоука ликовна уметност СР Србије, изложба слика и скулп-
тура из збирке ГСЛУ у Дому бораца, Кумровец.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи Спомен-парком, Кумровец
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Радмила Цветковић.
Изложено је 55 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Самоука ликовна уметност СР Србије, каталог, издавач: Галерија само-
уких ликовних уметника, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 8 стр 
(пресавијен лист), илустр, 20 цм. 

255.
17. 10−17. 11. Иван Рабузин, изложба слика и графика у Галерији самоуких 
ликовних уметника, Светозарево поводом награде публике аутору на 2. 
Бијеналу југословенске самоуке уметности.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 81 дело (слике и графике).
Иван Рабузин, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Иван Рабузин, Ото Бихаљи-Мерин, Ковиљка Смиљко-
вић; библиографија: Радмила Цветковић; превод на енглески: Карин Радо-
вановић; превод на немачки: Ото Бихаљи-Мерин, Аница Каралић; штампа: 
Школа за индустријско обликовање, Београд; 12 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Вукоје Булатовић, потпредседник Извршног већа 
Скупштине СР Србије.

256.
12–21. 10. У знаку земље, изложба слика и скулптура са ликовне колоније 
Илок у Галерији самоуких ликовних уметника, Светозарево у оквиру мани-
фестације Дани културе Вуковара у Светозареву.
Организатор: Самоуправне интересне заједнице културе општина Свето-
зарево и Вуковар и у Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Изложено је 41 дело (слике и скулптуре).
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1985.
257.
7–25. 1. Иван Лацковић Кроата, изложба легата - цртежа и графика Ивана 
Лацковића из збирке ГСЛУ у Изложбеној дворани, Словенска Бистрица.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Клубом љубитља ликовне уметности, Словенска Бистрица.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.
Изложено је 143 цртежа и графика и 147 плаката из збирке ГСЛУ.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

258.
2–10. 2. Југословенска наивна уметност, изложба слика и скулптура из 
збирке ГСЛУ на Београдском сајму у оквиру манифестације Зимске чаро-
лије.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево и Бео-
градски сајам.
Изложено је 116 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.

259.
14. 3–14. 4. Моша Пијаде, гостујућа изложба слика, цртежа и докумената из 
збирке Народног музеја, Београд у Галерији самоуких ликовних уметника, 
Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Вера Ристић, музејски саветник, Народни музеј, Београд.
Изложено је 25 слика и цртежа из збирке Народног музеја, Београд.
Штампан је каталог:
Моша Пијаде, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; Народни музеј, Београд; текст: Вера Ристић; 6 стр (пресави-
јен лист), илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

260.
19. 3–3. 4. Портрети знаменитих личности у српском сликарству 19. века, 
гостујућа изложба слика из збирке Народног музеја, Београд у Галерији 
самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Народним Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Владимир Поповић, виши кустос, Народни музеј, Београд.

261.
12. 4–1. 5. Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Србије, изложба слика 
из збирке ГСЛУ у Галерији умјетнина, Вуковар.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Збирком Бауер, Градским Музејом и Галеријом умјетнина, Вуковар.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 40 слика из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Сбије, каталог, издавач: Гале-
рија самоуких ликовних уметника, Светозарево; текст: Љиљана Којић; 6 
стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

262.
25. 5–15. 6. Милан Рашић, изложба слика у Завичајном музеју, Светозарево 
(услед реновирања зграде ГСЛУ).
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.
Изложено је 37 слика.
Милан Рашић, каталог, издавач: Галерија самоуких ликовних уметника, 
Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби: 
Радмила Цветковић; превод на енглески: Карин Радовановић; превод на 
немачки: Ото Бихаљи-Мерин, Аница Каралић; штампа: Школа за инду-
стријско обликовање, Београд; 20 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Верољуб Танасковић, председник СО Светозарево.
263.
29. 5–16. 6. Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Сбије, изложба слика 
из збирке ГСЛУ у Дому културе, Илок.
Организатор: Галерија самоуких ликовних уметника, Светозарево у сарад-
њи са Центром за културу, Илок.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 40 слика из збирке ГСЛУ.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор ГСЛУ.

264.
27. 9. Отварање Сталне изложбене поставке Музеја наивне уметности, 
Светозарево поводом обележавања 25 година од оснивања Музеја.

Изложбу је отворио: Милутин Милошевић, потпредседник Скупштине СР 
Србије.
Штампани су каталог и графичка мапа:
Музеј наивне уметности: 1960–1985, каталог, издавач: Музеј наивне 
уметности, Светозарево; текст: Томислав Шола, Ото Бихаљи Мерин, Ко-
виљка Смиљковић, Љиљана Којић, Радмила Цветковић, Вера Ристић; ди-
зајн: Никола Масниковић; превод на енглески: Карин Радовановић; 162 
стр, илустр, 24 цм.
Мапа Музеја наивне уметности, графичка мапа, текст: Ковиљка Смиљ-
ковић; издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 9 листова; бакро-
пис; О 31,5 Х 24,5 цм.

265.
30. 9–16. 10. Јесен стиже, дуњо моја: Мотив свадбе у самоуком сликарству 
СР Сбије, изложба слика из збирке МНУ у Малом ликовном салону, Крагу-
јевац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Домом 
омладине и Народним Музејом, Крагујевац.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су 23 слике из збирке МНУ.
Штампан је каталог:
Јесен стиже, дуњо моја: Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Ср-
бије, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: Љиља-
на Којић; 4 стр (пресавијен лист), илустр, 25 цм. 
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор МНУ.

266.
17. 10–17. 11. Трећи бијенале југословенске самоуке ликовне уметности, 
изложба манифестације у Музеј наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Жири: др Мирко Јутершек (председник), Вера Ристић, Слободан Санадер, 
Маријан Шпољар, Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић.
Награде:
Велика награда и посебно признање за изложена дела и укупан уметнич-
ки рад: Иван Генералић;
Велика награда за изложена дела: Јосип Генералић, Иван Лацковић, Ми-
лан Рашић;
Посебно признање за изложена дела: Велимир Ђорђевић, Антун Репник, 
Иван Рабузин;
Признање за изложена дела: Јерко Бишко, Михајло Марјанчевић, Катари-
на Хенц;
Откупна награда: Драгослав Петровић, Љубиша Јовановић Кене.
Изложено је 157 дела 98 аутора.
Штампан је каталог:
Трећи бијенале југословенске самоуке ликовне уметности Светоза-
рево 1984, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: 
Маријан Шпољар, Ковиљка Смиљковић; попис дела и биографије аутора: 
Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 46 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Веља Марковић, члан Председништва СР Србије.

267.
22. 10–8. 11. Наивна уметност Југославије, изложба дела из збирке Музе-
ја наивне уметности, Светозарево у Бечу (Jugoslawische Naive Kunst aus der 
Sammlung des Museums der Naiven Kunst in Svetozarevo, Palais Palffy, Wien).
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са КПЗ Ср-
бије, Југословенски културно-информативни центар, Беч.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 95 слика и скулптура из збирке ГСЛУ.
Штампан је каталог:
Jugoslawische Naive Kunst aus der Sammlung des Museums der Naiven 
Kunst in Svetozarevo, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светоза-
рево; текст: Ковиљка Смиљковић; превод на немачки; 24 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Вукоје Булатовић, потпредседник Извршног већа СР 
Србије.

268.
25. 11–15. 12. Титово дело и време у стваралаштву самоуких ликовних 
уметника, изложба слика и скулптура из збирке МНУ у Дому омладине, 
Крагујевац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Домом 
омладине, Крагујевац.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 28 слика и скулптура из збирке МНУ.

269. 
20. 11–31. 12. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Музеју наивне умет-
ности, Светозарево.
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Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са КПЗ, Све-
тозарево.
Штампан је каталог:
Дечје ликовно стваралаштво, каталог, издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Светозарево; текст: Љиљана Којић; 12 стр, илустр, 25 цм.

1986.
270.
26. 3–6. 4. Јанко Брашић, ретроспективна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Светозарево, организована поводом 80 година од рођења ау-
тора.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић и Љиљана Којић.
Изложено је 150 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Јанко Брашић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст, библиографија, попис изложби: Љиљана Којић; превод на енглески: 
Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за инду-
стријско обликовање, Београд; 60 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Милутин Милошевић, потпредседник Скупштине СР 
Србије.

271.
6–30. 4. Наивна уметност Југославије, изложба дела из збирке Музеја на-
ивне уметности, Светозарево у Народној библиотеци, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ном библиотеком, Београд.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић и Радмила Цветковић
Изложено је 100 слика и скулптура.

272.
8–30. 4. Душан Јевтовић, изложба слика у Музеју наивне уметности, Све-
тозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Радмила Цветковић.
Изложено је 100 слика и 27 цртежа.
Штампан је каталог:
Душан Јевтовић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст, библиографија, попис изложби: Радмила Цветковић; превод на ен-
глески: Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа 
за индустријско обликовање, Београд; 40 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Драган Драгојловић, секретар Републичке заједнице 
културе из Београда.

273.
13. 5–14. 6. Јанко Брашић, ретроспективна изложба слика у Народној би-
блиотеци, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ном библиотеком, Београд.

274.
15. 5–5. 6. Душан Јевтовић, изложба слика у Манаковој кући, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Манако-
вом кућом, Београд.
Изложена је 121 слика.
Изложбу је отворила: Олга Николић, потпредседник Скупштине Србије.

275.
23. 5–2. 6. Дечје ликовно стваралаштво, изложба у Музеју наивне уметно-
сти, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са КПЗ, Све-
тозарево.
Штампан је каталог:
Дечје ликовно стваралаштво, каталог, издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Светозарево; текст: Радмила Цветковић; 8 стр (пресавијен лист ), илу-
стр, 25 цм.

276.
13–15. 6. Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Сбије, изложба слика из 
збирке Музеја наивне уметности, Светозарево у Конгресном центру Зве-
зда, Врњачка Бања.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и КПЗ Србије.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић и Љиљана Којић.
Изложено је 36 слика из збирке МНУ.

277.
5. 9–5. 10. Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Сбије, изложба слика 
из збирке Музеја наивне уметности, Светозарево у Дому бораца НОР-а и 

омладине Југославије, Кумровец.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Спомен-парк, Ку-
мровец.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић и Љиљана Којић.
Изложене су 42 слике из збирке МНУ.
Изложбу је отворио: Винко Брлек, председник Савета Спомен-парка, Ку-
мровец.

278.
23. 9–20. 10. Друга колонија наивних сликара Југославије, изложба слика и 
графика насталих на колонији у Музеју наивне уметности, Светозарево. 
Колонија је одржана у МНУ у периоду 13–20. 9.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је двадесет девет дела шеснаест аутора: 
Боро Арсовски (Македонија), Јосип Генералић (Хрватска), Миланка Динић, 
Слободан Живановић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Мартин Јо-
наш, Милован Лазаревић, Иван Лацковић Кроата (Хрватска), Перо Мандић 
(БиХ), Добросав Милојевић, Животин Николић, Бруно Паладин (Хрватска), 
Грета Печник (Словенија), Иван Рабузин (Хрватска), Будимир Рајковић 
Лингер, Милан Рашић, Добривоје Стевановић Пеца и Сава Стојков.
Изложбу је отворио: Љубиша Самарџић, секретар СИЗ-а културе, Свето-
зарево.
Штампана је графичка мапа бакрописа:
Мапа Друге ликовне колоније, графичка мапа; издавач: Музеј наивне 
уметности, Светозарево; текст: Љиљана Којић; 18 бакрописа; 1/29, обојени 
бакропис; Л: 34,5 х 24,5 цм, О: 24 х 17 цм.

279.
17. 10–17. 11. Катарина Хенц, изложба слика, цртежа и графика у Музеју 
наивне уметности, Светозарево, организована као накнада за добијену 
награду публике на 3. Бијеналу.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је: 97 слика, цртежа, графика.
Штампан је каталог:
Катарина Хенц, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Ото Бихаљи-Мерин, Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис 
изложби; Радмила Цветковић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 20 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

280.
1–30. 11. Изложба југословенске наивне уметности, изложба дела из збир-
ке Музеја наивне уметности, Светозарево у Културном центру, Ситард.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Културни центар, 
Ситард.
Изложено је: 56 слика и скулптура из збирке МНУ.
Изложбу је отворио: Звонимир Костић, амбасадор СФРЈ у Холандији.

Зборник Музеја наивне уметности 1, зборник; издавач: Музеј наивне 
уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић, Радмила Цветковић, 
Ото Бихаљи-Мерин, Љиљана Којић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: 
Школа за индустријско обликовање, Београд; 78 стр: илустр; 24 цм.

1987.
281.
6. 2–6. 3. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Музеју наивне уметности, Светозарево, орга-
низована поводом 200 година од рођења Вука Караџића.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је: 56 слика и скулптура из збирке МНУ.
Штампан је каталог и графичка мапа:
Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, ката-
лог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљ-
ковић; биографије, попис дела; Љиљана Којић; превод на енглески: Карин 
Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско 
обликовање, Београд; 38 стр, илустр, 24 цм.
Мапа «Ковчежић»: поводом јубилеја Вука Стефановића Караџића, гра-
фичка мапа; издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљ-
ка Смиљковић; 9 акварелисаних бакрописа; Л 53 х 35 цм, О 32,5 х 25цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

282.
8–23. 3. Наивне уметнице Југославије, изложба слика и скулптура у Музеју 
наивне уметности, Светозарево, организована поводом Дана жена.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Конференција за 
друштвени положај и активност жена ОКССРН, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
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Изложене су: 32 слике и скулптуре из збирке МНУ.
Штампан је каталог:
Наивне уметнице Југославије, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево; текст: Љиљана Којић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 4 стр (пресавијен лист), 24 цм.
Изложбу је отворио: Виктор Тимотијевић, председник ОКССРН, Светоза-
рево.

283.
9–25.4. Јосип Генералић, изложба слика, цртежа и графика у Музеју наивне 
уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложене су: слике, цртежи и графике.
Штампан је каталог:
Јосип Генералић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Ото Бихаљи-Мерин, Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис 
изложби: Радмила Цветковић, Мирјана Генералић; превод на енглески: 
Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за инду-
стријско обликовање, Београд; 30 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

284.
27. 4–9. 5. Јосип Генералић, изложба слика, цртежа и графика у Галерији 
Културног центра, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Култур-
ним центром, Београд.
Штампан је пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворио: Милутин Милошевић, потпредседник Извршног већа 
Скупштине СР Србије.

285.
11. 4–4. 5. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Галерији умјетнина, Вуковар.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево, Градски, музеј, Збир-
ке Бауер и Галерија умјетнина, Вуковар.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

286.
11–27. 5. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Музеју Славоније, Осијек.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Славоније, 
Осијек.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

287.
8–25. 6. Ристо Ристовски, изложба слика у Музеју наивне уметности, Све-
тозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је: 36 слика.
Штампан је каталог:
Ристо Ристовски, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозаре-
во; текст: Љиљана Којић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 8 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Драгослава Сабљић, секретар ОК ССРН Светозарево.

288.
22. 6–20. 7. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Библиотеци-Галерији, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и РО Инекс, Сирогојно.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

289.
12. 9–1. 10. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Музеју Крајине, Неготин, у оквиру манифе-
стације Мокрањчеви дани.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Крајине, Не-
готин.

290.
6. 10–6. 11. Наивни уметници Вуку, изложба слика у Галерији Мирко Вириус, 
Загреб.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Друштво наивних 

ликовних уметника Хрватске, Загреб
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Штампан је каталог:
Наивни уметници Вуку, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево; текст: Ковиљка Смиљковић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: 
Школа за индустријско обликовање, Београд; 8 стр, илустр, 24 цм.

291.
17. 10–17. 11. Четврти бијенале југословенске самоуке ликовне уметности, 
изложба манифестације у Музеју наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Жири: Јосип Деполо (председник), др Мирко Јутершек, Ковиљка Смиљко-
вић, Љиљана Којић, Слободан Санадер.
Награде:
Велика награда и посебно признање за изложена дела и укупан уметнич-
ки рад: Сава Секулић;
Велика награда за изложена дела: Душан Јевтовић, Драгиша Станисавље-
вић, Јосип Пинтарић;
Посебно признање за изложена дела: Миланка Динић, Слободан Живано-
вић, Грета Печник, Пал Хомонаи;
Признање за изложена дела: Јосип Воларич, Младен Вукелић Моро, Ми-
рослав Живковић, Андрија Кусанић, Драгица Лончарић, Јанош Месарош, 
Мартин Хегедушић;
Откупна награда: Драго Белина, Зденко Гргељц, Мара Пушкарић.
Изложено је 165 дела 113 аутора.
Штампан је каталог:
Четврти бијенале југословенске самоуке ликовне уметности Све-
тозарево 1984, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозаре-
во; текст: Јосип Деполо, Љиљана Којић; попис дела и биографије аутора: 
Љиљана Којић, Јовица Стошић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 52 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

292.
2. 7–2. 8. Илија Филиповић, изложба скулптура и цртежа у Музеју наивне 
уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Радмила Цветковић.
Штампан је каталог:
Илија Филиповић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозаре-
во; текст: Ото Бихаљи-Мерин, Ковиљка Смиљковић, Радмила Цветковић; 
попис дела, библиографија: Радмила Цветковић; превод на енглески: Ка-
рин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за инду-
стријско обликовање, Београд; 20 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милош Немањић, директор Завода за проучавање 
културног развитка, Београд.

Зборник Музеја наивне уметности 2, зборник, издавач: Музеј наивне 
уметности, Светозарево; текст: Јосип Деполо, Владимир Црнковић, Јови-
ца Стошић, Ковиљка Смиљковић, Божо Бишкупић, Радмила Цветковић, 
Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; дизајн: Никола 
Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 78 стр, 
илустр, 24 цм. 

1988.
293.
8–21. 3. Флорика Пуја, изложба слика у Музеју наивне уметности, Свето-
зарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Конфе-
ренцијом за друштвену активност и економски положај жена, Светозаре-
во и Етнографским Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Аутори изложбене поставке: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић, Мари-
ца Врачевић, Јовица Стошић.
Изложено је 67 слика и пратећи експонати етно-текстила.
Штампан је каталог:
Флорика Пуја, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби: Марица Вра-
чевић; превод на енглески: Карин Радовановић; дизајн: Никола Маснико-
вић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 26 стр, илустр, 
24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Милка Торлаковић, секретар друштвено-политичког 
већа Скупштине Општине Светозарево.

294.
22. 3–22. 4. Сретко Дивљан, изложба слика у Музеју наивне уметности, 
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Светозарево, организована у оквиру манифестације Дани комедије.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Аутори изложбене поставке: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић, Мари-
ца Врачевић, Јовица Стошић.
Изложено је 25 слика.
Штампан је каталог:
Сретко Дивљан, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Ковиљка Смиљковић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 6 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Милорад Тешић.

295.
6–16. 4. Продајна изложба слика, цртежа и графика у Сава-центру, Београд, 
организована поводом састанка Групе 77 земаља у развоју.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић.
Изложено је укупно 53 дела 24 аутора (42 слике, 5 цртежа и 5 графика).

296.
7–21. 4. Флорика Пуја, изложба слика у Етнографском музеју, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Конфе-
ренцијом за друштвену активност и економски положај жена, Светозаре-
во и Етнографским Музејом, Београд.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Аутори изложбене поставке: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић, Мари-
ца Врачевић, Јовица Стошић.
Изложено је 67 слика и пратећи експонати етно-текстила.
Изложбу је отворила: Олга Николић, потпредседник Скупштине Србије.

297.
23 - -30. 5. Слободан Штетић–илустрације, изложба илустрација у Музе-
ју наивне уметности, Светозарево, организована у оквиру манифестације 
Мајско перо.
Организатор: Мајско перо–Књижевна омладина Светозарева у сарадњи са 
Музејом наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Слободан Штетић.
Аутори изложбене поставке: Љиљана Којић, Марица Врачевић, Јовица 
Стошић и Слободан Штетић.
Изложено је 23 табли са илустрацијама.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор МНУ.

298.
16. 6–10. 7. Сава Стојков, изложба слика у Галерији, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Галери-
јом, Сирогојно.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић и Љиљана Којић.
Изложена је 21 слика.
Штампан је каталог:
Слике Саве Стојкова, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево; текст: Ковиљка Смиљковић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: 
Школа за индустријско обликовање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), илу-
стр, 20 цм. 

299.
23. 6–23. 7. Јосип Генералић –графике, изложба графика у Народном музеју, 
Зајечар.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ним Музејом, Зајечар.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић и Марица Врачевић.
Изложена је 24 графика из збирке МНУ.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

300.
27. 6–27. 7. Драгослав Петровић, изложба скулптура у Музеју наивне умет-
ности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић, Марица Врачевић, 
Јовица Стошић.
Изложена је 31 скулптура из збирке МНУ и власништва аутора.
Штампан је каталог:
Драгослав Петровић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светоза-
рево; текст, библиографија, попис изложби: Марица Врачевић; превод на 
енглески: Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа 
за индустријско обликовање, Београд; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Предраг Милорадовић, председник ОККС СО Свето-
зарево.

301.
1–15. 7. Степа Сирковић, изложба слика у Дому културе, Сопот у оквиру 
манифестације Слободарске филмске свечаности, Сопот а поводом 40 го-
дина уметничког стварања аутора.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Домом 
културе, Сопот.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, Љиљана Којић, Марица Врачевић, 
Јовица Стошић.
Изложене су 23 слике из збирке МНУ и приватног власништва.
Штампан је каталог:
Степа Сирковић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозаре-
во; текст: Ковиљка Смиљковић, Јовица Стошић; библиографија: Јовица 
Стошић; попис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: Карин 
Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско 
обликовање, Београд; 20 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

302.
28. 7–7. 8. Мотив свадбе у самоуком сликарству СР Сбије, изложба слика из 
збирке ГСЛУ у Музеју Сокобања, Сокобања.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Музејом 
Сокобања, Сокобања.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 17 слика из збирке ГСЛУ.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Миодраг Мргуд Радовановић, глумац.

303.
11. 9 - 11. 10. Трећа колонија наивних уметника Југославије, изложба слика 
и скулптура насталих на колонији у Музеју наивне уметности, Светозаре-
во. Колонија је одржана у МНУ у периоду 3–10. 9.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 28 дела 10 аутора:
Бранко Видовић, Злата Воларич (Словенија), Јосип Воларич (Словенија), 
Злата Вукашиновић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Мартин Јонаш, 
Перо Мандић, Ангел Петровски (Македонија), Милан Совиљ (БиХ) и Тива-
дар Кошут.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

304.
12–22. 9. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Дому културе Вук Караџић, Лозница.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Дом културе Вук Ка-
раџић, Лозница.
Изложено је 40 дела (слике и скулптуре). 

305.
5. 10–1. 11. Јанко Брашић, изложба слика у Центру за културу, Топола.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Центар за културу, 
Топола.
Изложено је 16 слика из збирке МНУ.

306.
17. 10–15. 11. Сава Секулић, изложба слика у Музеју наивне уметности, Све-
тозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Галерија примитив-
не умјетности, Загреб.
Штампан је каталог:
Сава Секулић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево, Га-
лерија примитивне умјетности, Загреб; текст: Ковиљка Смиљковић, Ката-
рина Јовановић, Нада Вркљан Крижић, Љиљана Којић, Владимир Црнко-
вић; библиографија, попис изложби и каталог: Марица Врачевић; превод 
на енглески: Карин Радовановић, Маја Шољан; дизајн: Никола Маснико-
вић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 116 стр, илустр, 
24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Миодраг Ранковић, председник Републичке заједни-
це културе.

307.
29. 10–31. 12. Слика света–наивна уметност Србије, изложба слика и 
скулптура у Културном центру Југославије, Париз (L’ Image du Monde et le 
Portrait Dans L’ Art Naif, Centre culturel Yougoslave, Paris ).
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Културни центар Ју-
гославије, Париз.
Изложено је 88 дела 58 аутора (77 слика и 11 скулптура).
Штампан је каталог:
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L’ Image du Monde et le Portrait Dans L’ Art Naif, каталог, издавач: Музеј 
наивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: 
Љиљана Којић, превод на француски: Пјер Гроздановић; дизајн: Никола 
Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 16 стр, 
илустр, 25 цм. 

308.
15. 11–15. 12. Катарина Хенц, изложба слика у Народној библиотеци, Си-
рогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Народна библиоте-
ка, Сирогојно.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 35 слика.
Штампан је каталог:
Катарина Хенц, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево, 
РО «Inex Sirogojno», Сирогојно; текст: Ото Бихаљи-Мерин, Ковиљка Смиљ-
ковић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обли-
ковање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм. 
Изложбу је отворио: Радојко Мрљеш, директор Југословенске књиге.

309.
17–24. 11. Говор боје–ексхибиција, изложба слика Небојше Костића у Музеју 
наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложене су 24 слике.
Штампан је каталог: 
Говор боје–ексхибиција, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево; текст: Иван Димитријевић; попис изложби: Небојша Костић; штам-
па: Школа за индустријско обликовање, Београд; 6 стр (пресавијен лист), 
илустр, 25 цм. 

310.
24. 11–18. 12. Сава Секулић, изложба слика у Галерији примитивне умјет-
ности, Загреб.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Галерија примитив-
не умјетности, Загреб.
Изложбу су отвориле: Ковиљка Смиљковић и Нада Вркљан Крижић.

1989. 
311.
8 -23. 2. Сава Секулић, изложба слика у Народној библиотеци СР Србије, 
Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ном библиотеком СР Србије, Београд.
Изложбу су отвориле: Ковиљка Смиљковић и Нада Вркљан Крижић.

312.
8–23. 3. Илеана Олђе, изложба слика у Музеју наивне уметности, Светоза-
рево, организована поводом обележавања 8. марта.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложене су 24 слике.
Штампан је каталог:
Олђе Илеана, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст, библиографија, попис изложби: Марица Врачевић; превод на енгле-
ски: Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 16 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Влада Стојановић, заменик секретара Републичке за-
једнице културе.

313.
27. 3–27.4. Бруно Паладин, изложба слика и цртежа у Музеју наивне умет-
ности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 40 слика и цртежа.
Штампан је каталог:
Бруно Паладин, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Јовица Стошић, Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изло-
жби: Марица Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; дизајн: 
Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Бео-
град; 22 стр, илустр, 24 цм. 

314.
6 -30. 4. Сава Секулић, изложба слика у Градском музеју, Вуковар, организо-
вана поводом Дана ослобођења Вуковара.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Град-
ским Музејом, Вуковар.
Изложбу је отворила: Љиљана Којић.

315.
18. 4–6.5. Бруно Паладин, изложба слика и цртежа у Галерији Борба, Бео-
град.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

316.
1–30. 4. Илеана Олђе, изложба слика у РО Ранко Лисјак, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложене су 33 слике.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

317.
18. 5–4. 6. Животин Николић, изложба слика у Музеју наивне уметности, 
Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 37 слика.
Штампан је каталог:
Животин Николић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозаре-
во; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби, каталог: 
Марица Врачевић, Љиљана Којић, Јовица Стошић; превод на енглески: 
Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за инду-
стријско обликовање, Београд; 24 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

318.
23. 5–23. 6. Иван Лацковић Кроата, изложба графика у Народној библио-
теци, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево, Народна библиотека, 
Сирогојно.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Штампан је каталог:
Иван Лацковић Кроата, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево, РО «Inex Sirogojno», Сирогојно; текст: Ковиљка Смиљковић; штам-
па: Школа за индустријско обликовање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), 
илустр, 20 цм.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

319. 
28. 5–10. 6. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Дому културе, Делчево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Дом културе, Дел-
чево.
Изложено је 45 дела (слике и скулптуре) из збирке МНУ. 
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

320.
23–29. 6. Народ слика Косово, изложба слика у Сава-центру, Београд, орга-
низована поводом обележавања 600 година од Косовске битке.
Организатор: Политика село, Београд и Музеј наивне уметности, Свето-
зарево.
Изложене су 54 слике 29 аутора.
Штампана је графичка мапа:
Мапа «Косово»: поводом 600 година од Косовске битке, графичка мапа, 
издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст Ковиљка Смиљко-
вић; 7 графичких листова; О 25 х 32,5 цм.

321. 
31. 8–2. 11. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
изложба слика и скулптура у Манаковој кући, Београд.
Организатор: Етнографски музеј, Београд и Музеј наивне уметности, Све-
тозарево.
Изложено је 45 дела 37 аутора (слике и скулптуре) из збирке МНУ. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

322.
1–30. 9. Учешће на међународној изложби: Прва међународна изложба на-
ивног-народног стваралаштва, Дом културе, Ковачица.
Избор од 27 слика из збирке МНУ.

323.
14–30. 9. Велимир Ђорђевић, изложба скулптура у Музеју наивне уметности, 
Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су 44 скулптуре.
Штампан је каталог:
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Велимир Ђорђевић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светоза-
рево; текст: Љиљана Којић; библиографија, попис изложби, каталог: Ма-
рица Врачевић, Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 18 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Влада Станојевић, заменик секретара Републичке за-
једнице културе.

324.
21. 9–5. 10. Жене-наивни ликовни ствараоци Југославије, изложба слика у 
Музеју наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложена су 47 дела 32 аутора (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Жене наивни ликовни ствараоци Југославије, каталог, издавач: Музеј на-
ивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; дизајн: Никола 
Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 4 стр 
(пресавијен лист), илустр, 20 цм.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

325.
17. 10–17. 11. Пети бијенале југословенске самоуке ликовне уметности, 
изложба манифестације у Музеју наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Жири: Др Тонко Маројевић (председник), др Мирко Јутершек, Ковиљка 
Смиљковић, Слободан Санадер, Братислав Љубишић.
Велика награда и посебно признање за изложена дела и укупан уметнич-
ки рад: Иван Рабузин;
Велика награда за изложена дела: Слободан Живановић, Милан Станиса-
вљевић, Катарина Хенц;
Посебно признање за изложена дела: Јосип Воларич, Марица Мавец То-
мљеновић, Добривоје Стевановић Пеца;
Признање за изложена дела: Никола Бркљачић, Драгица Гајић, Слободан 
Николић, Ангел Петровски, Крешимир Трумбеташ;
Откупна награда: Милан Совиљ.
Штампан је каталог:
Пети бијенале југословенске самоуке ликовне уметности Светоза-
рево 1984, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: 
Тонко Маројевић, Јовица Стошић; биографије учесника, попис дела: Љи-
љана Којић, Јовица Стошић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 48 стр, илустр, 24 цм. 
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

326.
9–27. 11. Учешће на изложби: Петао на тргу, Дом Синдиката, Београд.
Изложена је слика из збирке МНУ: Флорика Пуја, Уздински петао.

327.
21. 10–5. 11. Српска наивна ументост, изложба слика у Галерији Art 
Connection, Мелбурн (Serbian Naive Art, Art Connection Gallery, Melbourne, 
организована поводом Фествала српске културе Вукови дани).
Организатор: Српска културно-просветна заједница Вук Караџић, Викто-
рија и Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложена је 51 слика 12 аутора из Србије и 4 аутора из Аустралије.
Изложбу је отворила: Winsome Mc Caughey, градоначелник Мелбурна.

328.
8–26. 12. Мирослав Живковић, ретроспективна изложба слика у Музеју на-
ивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 66 слика.
Штампан је каталог:
Мирослав Живковић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Свето-
зарево; текст: Ковиљка Смиљковић, Јовица Стошић; библиографија и по-
пис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 40 стр, илустр, 24 цм.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

329.
21. 12. 1989–24. 1. 1990. Изложба југословенске наивне уметности из збирке 
МНУ, изложба слика и скулптура у Музеју Понишавља, Пирот.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Понишавља, 
Пирот.
Изложена су 43 дела из збирке МНУ (слике и скулптуре).

Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

1990.
330.
17. 4–20. 5. Велимир Ђорђевић, изложба скулптура у Музеју Старо село, Си-
рогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Музејом 
Старо село, Сирогојно.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су 44 скулптуре.
Штампан је каталог:
Велимир Ђорђевић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светоза-
рево, ДП Сирогојно; текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Ра-
довановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско 
обликовање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм.
Изложбу је отворила: Љиљана Којић.

331.
7–22. 6. Промоција графичких мапа на тему Себа Срба 1690–1990, промоци-
ја у Народној библиотеци Србије, Београд, организована поводом обеле-
жавања 300 година од Сеобе Срба.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ном библиотеком Србије, Београд.
Штампан је каталог и графичка мапа:
Промоција графичких мапа на тему Себа Срба 1690 - 1990, каталог, из-
давач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 4 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм.
Мапа “Сеобе”: поводом 300 година од сеоба Срба, графичка мапа, изда-
вач: Музеј наивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 
аутори графика: Мартин Јонаш, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић; 
дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, 
Београд; 15 обојених сериграфија; Л 53 х 39цм.
На промоцији су говорили: Момир Петровић, директор Библиотеке, ака-
демик Радован Самарџић, Ковиљка Смиљковић, директор МНУ и Милош 
Жутић, драмски уметник.

332.
16. 9–16. 10. Четврта колонија наивних уметника Југославије, изложба 
дела насталих на колонији у Музеју наивне уметности, Светозарево. Коло-
нија је одржана у МНУ у периоду 9–16. 9.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 28 дела 12 аутора:
Боро Арсовски (Македонија), Јерко Бишко (Хрватска), Јосип Генералић 
(Хрватска), Петар Гргец (Хрватска), Борис Жохар (Словенија), Мирослав 
Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Мартин Јонаш, Иван Лац-
ковић Кроата (Хрватска), Јанош Месарош, Илеана Олђе, Бруно Паладин 
(Хрватска), Ева Рас, Милан Рашић и Сава Стојков.

333.
20. 9–20. 10. Промоција графичких мапа на тему Себа Срба 1690–1990, про-
моција у Народној библиотеци, Сремски Карловци, организована пово-
дом обележавања 300 година од Сеобе Срба.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево у сарадњи са Народ-
ном библиотеком, Сремски Карловци.

334.
17. 11–17. 12. Пет награђених аутора: Јанко Брашић, Иван Генералић, Иван 
Рабузин, Сава Секулић, изложба слика у Музеју наивне уметности, Светоза-
рево, организована поводом обележавања 30 година рада МНУ.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је 17 слика.
Штампан је каталог:
5 награђених аутора: Јанко Брашић, Иван Генералић, Иван Рабузин, 
Сава Секулић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Љиљана Којић, Нина Парађанин, Ковиљка Смиљковић, Јовица Сто-
шић, Марица Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; дизајн: 
Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Бео-
град; 82 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

335.
27. 12. 1990–31. 1. 1991. Кинеска наивна уметност, гостујућа зложба слика 
у Музеју наивне уметности, Светозарево.
Организатор: Галерија примитивне умјетности, Загреб, Министарство 
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културе НР Кине и  Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 88 слика.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Ђоко Стојчић, директор Републичког Завода за међу-
народну сарадњу.

1991.
336.
20–27. 5. Промоција графичких мапа на тему Себа Срба 1690–1990, промо-
ција у холу ОШ Бранко Радичевић, Дубока.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложена је графичка мапа: Мапа “Сеобе”: поводом 300 година од сеоба 
Срба.

337.
20–27. 5. Промоција графичких мапа на тему Себа Срба 1690–1990, промо-
ција у Библиотеци, Глоговац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложена је графичка мапа: Мапа “Сеобе”: поводом 300 година од сеоба 
Срба.

338.
7–31. 3. Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Милан Рашић, Илија Филипо-
вић, Велимир Ђорђевић, изложба слика и скулптура у Галерији примитивне 
умјетности, Загреб.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Галерији примитив-
не умјетности, Загреб.
Аутор изложбе: Нада Крижић.
Изложено је 80 дела (слике и скулптуре).

339.
22–30. 5. Флорика Пуја и Илеана Олђе, изложба слика и етно-текстила у Му-
зеју Старо село, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Старо село, 
Сирогојно.
Изложено је 20 слика, као и експонати етно-материјала.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

340.
2–17. 7. Тивадар Кошут, изложба слика у Музеју наивне уметности, Све-
тозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Нина Парађанин.
Изложене су 23 слике.
Штампан је каталог:
Тивадар Кошут, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст, библиографија и попис изложби: Нина Парађанин; превод на енгле-
ски: Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 18 стр, илустр, 24 цм.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

341.
17. 10–17. 11. Велике награде Бијенала: 1981-1991, изложба слика и скулп-
тура у Музеју наивне уметности, Светозарево, организована поводом 10 
година од оснивања Бијенала, 20 година од оснивања Салона и 60 година 
од појаве наивне уметности на тлу Југославије.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 44 дела (слике и скулптуре).
Штампан је каталог:
Велике награде Бијенала: 1981-1991, каталог, издавач: Музеј наивне 
уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; биографије аутора и 
каталог: Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; дизајн: 
Никола Масниковић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Бео-
град; 36 стр, илустр, 24 цм.
Изложбу је отворио: Радомир Шарановић, министар културе Србије.

342.
24. 12. Аукција За пострадале на ратишту, хуманитарна изложба слика и 
скулптура у Етнографском музеју, Београд.
Изложено је 38 слика и скулптура.
Штампан је каталог: 
За пострадале на ратишту, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, 
Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; дизајн: Никола Масниковић; 
штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 6 стр (пресавијен 
лист), илустр, 20 цм.

1992.
343.
27. 1–6. 2. Милосав Јовановић, изложба илустрација Пословице у ОШ Бран-
ко Радичевић, Бунари.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 21 дело.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

344.
3–23. 3. Миладин Ивковић–цртежи, изложба цртежа у Музеју наивне умет-
ности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 16 цртежа.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, секретар Републичке заједни-
це културе.

345.
25. 3–14. 4. Милован Мијајловић Поп, изложба скулптура у Музеју наивне 
уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложена је 21 скулптура.
Штампан је каталог: 
Милован Мијајловић Поп, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Све-
тозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија и попис изложби 
Марица Врачевић; штампа: Школа за индустријско обликовање, Београд; 
4 стр (пресавијен лист), илустр, 20 цм.
Изложбу је отворио: Миодраг Ђукић, министар културе Србије.

346. -25. 3–14. 4. Милован Мијајловић Поп, изложба скулптура у Музеју 
Старо село, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Старо село, 
Сирогојно.
Штампан је каталог: 
Милован Мијајловић Поп, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Све-
тозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; Музеј Старо село, Сирогојно; штам-
па: Школа за индустријско обликовање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), 
илустр, 20 цм.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

347.
21–30. 4. Српско наивно сликарство, изложба слика у Радничком универ-
зитету, Љиг.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Раднички универзи-
тет, Љиг.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су 24 слике.
Штампан је каталог: 
Српско наивно сликарство, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, 
Светозарево; текст: Љиљана Којић; штампа: Школа за индустријско обли-
ковање, Београд; 4 стр (пресавијен лист), 25 цм.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

348.
14. 5–5. 6. Милосав Јовановић, ретроспективна изложба слика у Музеју на-
ивне уметности, Светозарево.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Аутор изложбе: Марица Врачевић.
Изложено је 45 дела.
Штампан је каталог: 
Милосав Јовановић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Светоза-
рево; текст, библиографија, попис изложби: Марица Врачевић; превод на 
енглески: Карин Радовановић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа 
за индустријско обликовање, Београд; 40 стр, илустр, 24 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.

349. -10. 6–5. 7. Милосав Јовановић, ретроспективна изложба слика у На-
родној библиотеци Србије, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Народна библиоте-
ка Србије, Београд.
Аутор изложбе: Марица Врачевић.
Изложено је 32 дела.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Миодраг Ђукић, министар културе Србије.

350.
23. 6–22. 7. Пета колонија наивних уметника Србије, изложба настала на 
колонији у Музеју наивне уметности, Светозарево. Колонија је одржана у 
МНУ у периоду 15–22. 6. 
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Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 25 дела 14 аутора: 
Злата Вукашиновић Јовановић, Богосав Живковић, Душан Јевтовић, Мило-
сав Јовановић, Јанош Месарош, Милован Лазаревић, Илеана Олђе, Десан-
ка Петров Морар, Ангел Петровски, Сава Стојков, Илија Филиповић, Ева 
Хусарикова, Алжбета Чижикова и Милован Мијајловић Поп.
Колонију је отворио: Миодраг Ђукић, министар културе Србије.
Колонију је затворио: Василије Тапушковић, помоћник Министра културе 
Србије.
Штампана је графичка мапа бакрописа:
Мапа Музеја наивне уметности: 10 обојених сериграфија са 5. ликовне 
колоније, графичка мапа; издавач: Музеј наивне уметности, Светозарево; 
текст: Ковиљка Смиљковић; Л 53 х 35 цм.

351.
10–30. 10. Стари занати на сликама и графикама наивних уметника, изло-
жба слика у Музеју Старо село, Сирогојно.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево и Музеј Старо село, 
Сирогојно.
Изложено је: 18 слика и мапа графика Мартина Јонаша: 99 заната.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.
Стари занати на сликама и графикама наивних уметника, каталог, из-
давач: Музеј наивне уметности, Светозарево, Музеј Старо село, Сирогој-
но; текст: Љиљана Којић; дизајн: Никола Масниковић; штампа: Школа за 
индустријско обликовање, Београд; 9 стр, илустр, 20 цм.

352.
6–23. 10. Сава Стојков, изложба слика у Музеју наивне уметности, Свето-
зарево, организована поводом обележавања 50 година уметничког рада 
аутора.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 50 слика.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворио: Миодраг Ђукић, министар културе Србије.

353. -24, 12. 1992–1. 2. 1993. Сава Стојков, изложба слика у Народној би-
блиотеци, Београд, организован поводом обележавања 50 година умет-
ничког рада аутора.
Организатор: Музеј наивне уметности, Светозарево.
Изложено је 50 слика.
Промовисана је графичка мапа:
Мапа Саве Стојкова “ У славу хлеба”, графичка мапа; издавач: Музеј на-
ивне уметности, Светозарево; текст: Ковиљка Смиљковић; 7 акварелиса-
них бакрописа; Л 53 х 39 цм.
Штампан је пропагандни материјал: позивница.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

1993.
354.
17. 12. 1992–5. 1. 1993. Емерик Фејеш, Пал Хомонаи, Тивадар Кошут, Јанош 
Месарош, Ференц Патаки, Ева Рас, групна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутори изложбе: Ковиљка Смиљковић, Марица Врачевић, Нина Парађанин. 
Изложено је тридесет и осам слика пет аутора. 
Изложбу је отворио: Ђоко Стојичић, директор Завода за међународну са-
радњу.
Емерик Фејеш, Пал Хомонаи, Тивадар Кошут, Јанош Месарош, Ференц 
Патаки, Ева Рас, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић, Марица Врачевић, Нина Парађанин; библио-
графија, каталог: Нина Парађанин; превод на енглески: Карин Радовано-
вић; графичка опрема: Миодраг Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Бео-
град; 24 стр, 12 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности приказана:
355. - 21. 1–30. 1. у галерији Село, Нови Бечеј, организована поводом отва-
рања галерије.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор Музеја наивне умет-
ности, Јагодина.

356.
20. 3. Промоција графичке мапе У славу хлеба Саве Стојкова у Музеју наив-
не уметности, Јагодина. 
Промоција је након Музеја наивне уметности, Јагодина одржана:

357. - 29. 5. у Музеју Старо село, Сирогојно.

358.
22. 3–15. 4. Пролеће у делима наивних уметника Србије, тематска изложба 
слика у Радул Беговом конаку, Зајечар.

Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народни музеј, Зајечар.
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложене су тридесет и две слике и скулптуре двадесет и четири аутора: 
Драгутин Алексић, Јанко Брашић, Живадин Вучићевић, Божидар Бошко-
вић, Миланка Динић, Слободан Живановић, Душан Јевтовић, Милосав 
Јовановић, Јан Књазовиц, Милован Лазаревић, Радосав Лазић, Ануика 
Маран, Михајло Марјанчевић, Добросав Милојевић, Велимир Михајловић, 
Илеана Олђе, Душанка Петровић, Десанка Петров Морар, Милан Рашић, 
Степа Сирковић, Чедомир Спасић, Раденко Тимотијевић, Зузана Халупова, 
Пал Хомонаи.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор Музеја наивне умет-
ности, Јагодина.

359.
14. 4–20. 4. Иконе колоније сликара Св Прохор Пчињски, изложба копија 
икона академских сликара и сликара конзерватора - учесника колоније 
Прохор Пчињски у Музеју наивне уметности, Јагодина на чијем затварању 
је одржана:

360.
20. 4. Аукција копија икона за помоћ избеглицама настањеним у Јагодини. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Конак, Прохор Пчињски.
Изложено је тридесет и девет копија икона петнаест аутора: 
Бранкица Аћимовић Грчић, Јованка Владић, Душан Глушац, Зорица Гогић, 
Миодраг Драгутиновић, Саша Ђорђевић, Добрица Костић Ђакон, Миодраг 
Меденица, Золтан Радић, Вера Симић, Зорица Стефановић, Драгица Стоја-
новић, Мирјана Ћировић, Пеђа Цветковић, Биљана Цветковић.

361.
22. 4–18. 5. Алжбета Чижикова, ретроспективна изложба слика у Музеју 
наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет слика. 
Изложбу је отворио: Ђоко Стојичић, директор Завода за међународну са-
радњу.
Алжбета Чижикова, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби: Марица Вра-
чевић; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка опрема: Видоса-
ва Симић; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 10 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

362. - 3. 6–25. 6. у Галерији Народне библиотеке, Београд. Изложбу је отво-
рила Мирјана Кљајић, секретар Министарства културе Републике Србије.

363.
31. 5–30. 6. Шести бијенале југословенске наивне уметности, међународна 
изложба слика и скулптура у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложена је седамдесет и једна слика и скулптура осамдесет и пет аутора:
Марија Балан, Јан Бачур, Мирослав Бербатовић, Божидар Бошковић, Зуза-
на Верески, Злата Вукашиновић Јовановић, Јан Глозик, Јуре Гргин Милош, 
Велимир Ђорђевић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Иван Илић, 
Душан Јевтовић, Мирослав Јовановић Далтон, Мартин Јонаш, Катарина 
Карлечић Северини, Владимир Кепић, Станимир Крстић, Тивадар Кошут, 
Милован Лазаревић, Зоран Маловић, Марко Мамић, Јанош Месарош, 
Милован Мијајловић Поп, Мирослав Милановић, Добросав Милојевић, 
Слободан Миљковић, Радомир Митровић, Милорад Николић, Животин 
Николић, Илеана Олђе, Радош Пауновић, Ференц Патаки, Десанка Петров 
Морар, Радиша Павловић, Ангел Петровски, Душанка Петровић, Никола 
Поповић Поп, Флорика Пуја, Владан Радовановић, Горан Радоичић, Буди-
мир Рајковић Лингер, Ева Рас, Милан Рашић, Ева Светлик, Степа Сирковић, 
Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Илија Филиповић, Зузана Ха-
лупова, Ева Хусарикова, Јан Хусарик, Живко Цревар, Алжбета Чижикова, 
Милан Шолц.
Жири: Војислав Ј. Ђурић (председник), Слободан Санадер, Миодраг Варта-
бедијан, Ковиљка Смиљковић, Марица Врачевић.
Награђено је четрнаест аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Сава Стојков; 
Велика награда за изложена дела: Добросав Милојевић, Добривоје Стева-
новић Пеца, Илија Филиповић; 
Посебно признање за изложена дела: Мирослав Живковић, Десанка Пе-
тров Морар, Ференц Патаки, Будимир Рајковић Лингер, Алжбета Чижикова; 
Признање за изложена дела: Јан Бачур, Владимир Кепић, Илеана Олђе, 
Милован Мијајловић Поп;
Специјална награда: Ангел Петровски.
Изложбу је отворио: Ђоко Стојичић, министар културе Републике Србије.
Шести бијенале југословенске наивне уметности, каталог; издавач: 
Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Војислав Ђурић, Марица Вра-
чевић; биографије, каталог: Љиљана Којић; превод на енглески: Карин 
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Радовановић; графичка опрема: Јелена Биљић; штампа: Интерпринт, Бео-
град; 48 стр, 71 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

364. - 16. 7–16. 8. у Народном музеју, Зајечар.

365.
9. 6–9. 7. Живот и обичаји народа у делима наивних уметника СР Србије, 
тематска изложба слика и скулптура из збирке Музеја наивне уметности, 
Јагодина у Народној библиотеци, Деспотовац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народна библиотека, 
Деспотовац.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је деведесет слика и скулптура педесет аутора: 
Драгутин Алексић, Марија Балан, Михал Биреш, Божидар Бошковић, Јанко 
Брашић, Ондреј Вењарски, Ондреј Вењарски, Живадин Вучићевић, Драги-
ца Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Софија Доклеан, Ануца Долама, 
Цилика Дулић, Вијоика Епуре, Слободан Живановић, Богосав Живковић, 
Милинко Живковић, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, 
Софија Јонашку, Љубинка Каматовић, Флорика Кец, Јан Књазовиц, Мило-
ван Лазаревић, Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, Добросав Милоје-
вић, Мирољуб Милошевић, Велимир Михајловић, Животин Николић, Де-
санка Петров Морар, Драгослав Петровић, Михал Поволни, Цвијо Попо-
вић, Флорика Пуја, Будимир Рајковић Лингер, Милан Рашић, Сава Секулић, 
Милорад Сирковић, Степа Сирковић, Јан Сокол, Чедомир Спасић, Драги-
ша Станисављевић, Милан Станисављевић, Добривоје Стевановић Пеца, 
Марга Стипић, Зузана Халупова, Пал Хомонаи, Стелуца Царан.

366.
17. 8–1. 9. Томислав Јовић Тото, ретроспективна изложба слика у Музеју 
наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет и седам слика. 
Изложбу је отворио: Бранислав Брбарић, секретар у Министарству култу-
ре Републике Србије.
Томислав Јовић Тото, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби: Марица 
Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка опрема: Јо-
вица Лунић; штампа: Астро дизајн, Београд; 24 стр, 13 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

367. - 17. 9–1. 10. у Народном музеју, Зајечар. Изложбу је отворила: Мирја-
на Кљајић, секретар у Министарству културе Републике Србије;

368. - 29. 10–29. 11. у Галерији Народне библиотеке Србије, Београд. Изло-
жбу је отворио: проф. Драгослав Срејовић.
Наивна уметност Србије, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић, Нина Парађанин, Марица Врачевић, Јовица 
Стошић, Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; графич-
ка опрема: Миодраг Вартабедијан; штампа: Астродизајн, Београд; 159 стр, 
117 илустр, 28 цм.

369.
2. 9. Промоција књиге Наивна уметност Србије у Музеју наивне уметности, 
Јагодина поводом шездесет година од појаве наивне уметности на просто-
рима Србије.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Интерпринт, Београд.
На промоцији говорили: проф. др Војислав Ј. Ђурић, Ковиљка Смиљковић, 
директор Музеја наивне уметности, Јагодина, Ратко Вучуровић, председ-
ник СО Јагодина, проф. др Зоран Павловић, Миодраг Вартабедијан, дизај-
нер.
Промоција је након Музеја наивне уметности, Јагодине одржана:

370. - 10. 9. у Дому културе 3. Октобар, Ковачица у оквиру отварања изло-
жбе Српска наивна уметност.

371. - 21. 10. на Тридесет и осмом међународном сајму књига, штанд Ин-
терпринта, Хала 1, Београд.

372. - 3. 12. Ликовни сусрет, Суботица у оквиру отварања изложбе Српска 
наивна уметност. На промоцији говорио: Слободан Санадер.

373.
10. 9–6. 10. Српска наивна уметност, изложба слика и скулптура из збирке 
Музеја наивне уметности, Јагодина у Галерији наивне уметности Дома кул-
туре 3. Октобар, Ковачица.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе 3. Октобар, 
Ковачица.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 

Изложене су четрдесет и четири слике и скулптуре двадесет и осам ау-
тора:
Драгутин Алексић, Јанко Брашић, Живадин Вучићевић, Драгица Гајић, 
Бранко Динић, Миланка Динић, Мирослав Живковић, Слободан Живано-
вић, Богосав Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Владимир 
Кепић, Милован Лазаревић, Радосав Лазић, Велимир Михајловић, Душан-
ка Петровић, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Будимир Рајковић 
Лингер, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Чедомир Спасић, 
Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Добривоје Стевановић 
Пеца, Сава Стојков, Илија Филиповић.
Изложбу је отворила: Мирјана Кљајић, секретар у Министарству културе 
Републике Србије.
Српска наивна уметност, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст, каталог: Нина Парађанин; графичка опрема: Миодраг Варта-
бедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 8 стр, 4 илустр, 27,5 цм.

374.
14. 9–10. 10. Десанка Петров Морар, ретроспективна изложба слика и 
скулптура у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је педесет слика и скулптура.
Изложбу је отворила: Мирјана Кљајић, секретар у Министарству културе 
Републике Србије.
Десанка Петров Морар, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст, библиографија, попис изложби, каталог: Љиљана Којић; 
графичка опрема: Марија Савић; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 12 
илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

375. - 28. 12. 1993–15. 1. 1994. у Етнографском музеју, Београд. Изложбу је 
отворила: Мирјана Кљајић, секретар у Министарству културе Републике 
Србије.

376.
8. 11–24. 11. Ковачички октобар ‘93, групна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Галерија наивне умет-
ности, Ковачица.
Аутор изложбе: Јармила Ћендић. 
Изложено је осамнаест слика осамнаест аутора: 
Јан Бачур, Зузана Верески, Јан Гарај, Јан Глозик, Мартин Јонаш, Катарина 
Карличек, Катарина Кожик, Мартин Марков, Ференц Патаки, Деса Петров 
Морар, Михал Поволни, Јан Стракушек, Павел Хајко, Зузана Халупова, Јан 
Хусарик, Ева Хусарикова, Павел Цицка, Алжбета Чижикова. 

377.
12. 11–1. 12. Naive Art in Serbia, изложба слика из збирке Музеја наивне 
уметности, Јагодина у Националном театру, Букурешт (Румунија). 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет и девет слика петнаест аутора: 
Марија Балан, Јанко Брашић, Јевтовић Душан, Радосав Јовановић, Томи-
слав Јовић, Владимир Кепић, Милош Лазић, Милован Лазаревић, Добро-
сав Милојевић, Илеана Олђе, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, 
Душанка Петровић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков.
Naive Art in Serbia, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: Марица Врачевић, графичка опрема: 
Марија Савић; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 8 илустр, 27, 5 цм.

378.
3. 12–17. 12. Наивна уметност Србије, изложба слика и скулптура из збир-
ке Музеја наивне уметности, Јагодина, Ликовни сусрет, Суботица. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је четрдесет и седам слика педесет и девет аутора: 
Драгутин Алексић, Марија Балан, Михал Биреш, Јанко Брашић, Јан Вењар-
ски, Ондреј Вењарски, Драгица Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Ђор-
ђе Добрић, Софија Доклеан, Гордана Ђелошевић, Велимир Ђорђевић, Сло-
бодан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан Јевто-
вић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Томислав Јовић, Владимир Кепић, 
Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Милован Лазаревић, Зоран Миловић, Ану-
ика Маран, Михајло Марјанчевић, Јанош Месарош, Добросав Милојевић, 
Велимир Михајловић, Мариора Моторожеску, Животин Николић, Илеана 
Олђе, Мартин Палушка, Ференц Патаки, Радош Пауновић, Десанка Петров 
Морар, Драгослав Петровић, Душанка Петровић, Цвијо Поповић, Флорика 
Пуја, Будимир Рајковић Лингер, Ева Рас, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа 
Сирковић, Јан Сокол, Чедомир Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан 
Станисавњевић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Емерик Фејеш, 
Илија Филиповић, Зузана Халупова, Ева Хусарикова, Пал Хомонаи, Стелуца 
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Царан, Алжбета Чижикова.
Наивна уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: Марица Врачевић, графичка 
опрема: Миодраг Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 8 стр, 7 илу-
стр, 27, 5 цм.

379.
8. 12. 1993–19. 1. 1994. Добросав Милојевић, ретроспективна изложба сли-
ка у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложене су педесет и две слике. 
Изложбу је отворио: Вијислав Ј. Ђурић.
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст: Војислав Ј. Ђурић, Марица Врачевић; библиографија, каталог: 
Марица Врачевић; графичка опрема: Миодраг Вартабедијан; штампа: Ин-
терпринт, Београд; 24 стр, 11 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

380. - 21. 1–20. 2. 1994. у Конаку кнегиње Љубице, Београд.

1994.
381.
24. 2–27. 2. Наивна уметност Србијe / Naïve Art in Serbia, изложба слика из 
збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Културном центру, Ксанти 
(Грчка).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет и шест слика двадесет и два аутора: 
Мирослав Бербатовић, Јанко Брашић, Злата Вукашиновић Јовановић, Гор-
дана Ђелошевић, Слободан Живановић, Мирослав Живковић, Душан Јев-
товић, Милосав Јовановић, Томислав Јовић, Томислав Јевтић, Владимир 
Кепић, Милован Лазаревић, Зоран Малевић, Добросав Милојевић, Слобо-
дан Миљковић, Радиша Павловић, Радош Пауновић, Десанка Петров Мо-
рар, Душанка Петровић, Владан Радовановић, Горан Радоичић, Будимир 
Рајковић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков. 
Naïve Art in Serbia, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: Марица Врачевић; графичка опрема: 
Миодраг Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 4 стр, 22 цм.
Изложба је након Културног центра, Ксанти приказана:

382. - 28. 2 - 2. 3. у Културном центру, Катерини (Грчка).

383.
1. 5–31. 5. Добросав Милојевић, самостална изложба слика у библиотеци, 
Сирогојно;
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет слика. 
Изложбу је отворио: Влада Јовановић, начелник Поморавског округа.
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст: Ковиљка Смиљковић; графичка опрема: Миодраг Вартабедијан; 
штампа: Интерпринт, Београд; 8 стр, 3 илустр, 30 цм.
Изложба је након библиотеке, Сирогојно приказана:

384. - 2. 6–17. 6. у Галерији наивне уметности, Ковачица;

385. - 7. 9–20. 9. у Галерији Пирот, Пирот; 

386. - 17. 11–17. 12. у Радул Беговом конаку, Зајечар.

387.
6. 8 - 6. 9. Наивна уметност Србијe / Naiv Művészet Szerbiában, изложба сли-
ка из збирке збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Музеју наивне 
уметности, Кечкемет (Мађарска).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Музеј наивне уметности, 
Кечкемет.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет и осам слика и скулптура двадесет и два аутора: 
Марија Балан, Јанко Брашић, Злата Вукашиновић Јовановић, Слободан 
Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Милосав Јовановић, 
Томислав Јовић, Владимир Кепић, Марко Мамић, Јанош Месарош, Мило-
ван Мијајловић Поп, Добросав Милојевић, Слободан Миљковић, Илеана 
Олђе, Ференц Патаки, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Душанка 
Петровић, Флорика Пуја, Будимир Рајковић Лингер, Ева Рас, Сава Стојков, 
Илија Филиповић, Пал Хомонаи, Јан Хусарик, Ева Хусарикова, Алжбета Чи-
жикова.
Naiv Művészet Szerbiában, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: Марица Врачевић; превод 

на мађарски: Пал Адор, Ева Рас; графичка опрема: Драгана Марјановић; 
штампа: Интерпринт, Београд; 12 стр, 28 илустр, 24 цм. 
Изложба је након Музеја наивне уметности, Кечкемет приказана:

388. - 11. 11 - 11. 12. у Галерији музеја наивне уметности, Кишкунхалаш 
(Мађарска). 

389.
1. 9 - 30. 9. Наивна уметност Србијe, изложба слика из збирке збирке Музе-
ја наивне уметности, Јагодина у Дому културе Петар Драпшин, Србобран. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе Петар 
Драпшин, Србобран.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет и девет слика и скулптура тридесет и девет аутора: 
Драгутин Алексић, Марија Балан, Михал Биреш, Јанко Брашић, Миланка 
Динић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, 
Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Томислав Јовић, Вла-
димир Кепић, Јан Књазовиц, Ануика Маран, Јанош Месарош, Добросав 
Милојевић, Животин Николић, Илеана Олђе, Ференц Патаки, Радош Пау-
новић, Десанка Петров Морар, Драгослав Петровић, Цвијо Поповић, Фло-
рика Пуја, Будимир Рајковић Лингер, Ева Рас, Милан Рашић, Сава Секулић, 
Драгиша Станисављевић, Милан Станисавњевић, Добривоје Стевановић 
Пеца, Сава Стојков, Емерик Фејеш, Илија Филиповић, Зузана Халупова, Ева 
Хусарикова, Пал Хомонаи, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић, директор Музеја наивне умет-
ности, Јагодина.
Наивна уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; превод енглески; графичка опрема: 
Миодраг Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 65 илустр 24 
цм.

390.
8. 11 - 1. 12. Наивна уметност Србијe, изложба слика из збирке Музеја на-
ивне уметности, Јагодина у Уметничкој галерији, Крушевац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Градски музеј, Крушевац.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложена је сто и једна слика и скулптура шездесет и три аутора:
Драгутин Алексић, Марија Балан, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, 
Јанко Брашић, Јан Вењарски, Ондреј Вењарски, Драгица Гајић, Бранко Ди-
нић, Миланка Динић, Ђорђе Добрић, Софија Доклеан, Гордана Ђелошевић, 
Велимир Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав 
Живковић, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Томислав 
Јовић, Владимир Кепић, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Милован Лазаре-
вић, Лазић Радосав, Зоран Маловић, Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, 
Јанош Месарош, Добросав Милојевић, Милован Мијајловић Поп, Мариора 
Моторожеску, Животин Николић, Илеана Олђе, Мартин Палушка, Душанка 
Петровић, Ференц Патаки, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Дра-
гослав Петровић, Цвијо Поповић, Флорика Пуја, Будимир Рајковић Лингер, 
Ева Рас, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Милан Совиљ, Јан 
Сокол, Чедомир Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавњевић, 
Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Емерик Фејеш, Илија Филипо-
вић, Зузана Халупова, Ева Хусарикова, Пал Хомонаи, Стелуца Царан, Ал-
жбета Чижикова,Ђорђе Шијаковић.
Наивна уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; графичка опрема: Драгана Марјано-
вић; штампа: Интерпринт, Београд; 8 стр, 8 илустр 27 цм.
Изложбу је отворио: Војислав Ј. Ђурић.
Изложба је након Уметничке галерије, Крушевац приказана:

391. - 7. 12 - 30. 12. у Музеју Војводине, Нови Сад.

392.
8. 3–20. 3. Наивна уметност Србије. Жене–сликари, изложба слика у Радул 
Беговом конаку, Зајечар. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народни музеј, Зајечар. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је тридесет слика десет аутора: 
Зузана Верески, Злата Вукашиновић Јовановић, Мирјана Зарач, Илеана 
Олђе, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Ева Рас, Ева Светлик, Ева 
Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Наивна уметност Србије. Жене–сликари, каталог; издавач: Музеј наив-
не уметности, Јагодина; текст: Љиљана Којић; графичка опрема: Миодраг 
Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 4 стр, 22 цм.

393.
25. 3–20. 4. Владимир Кепић, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић
Изложено је тридесет и осам слика.
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Владимир Кепић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија и попис изложби: Марица Вра-
чевић; превод на енглески: Гордана Петровић; Графичка опрема: Миодраг 
Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 11 илустр, 22 цм.

394.
19. 6–19. 7. Шеста ликовна колонија наивних уметника, изложба слика и 
скулптура насталих на колонији, у Музеју наивне уметности, Јагодина. Ко-
лонија је одржана у периоду 12. 6–20. 6 у мотелу Лисине у Стрмостену.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је по једно дело деветнаест аутора: 
Слободан Живановић, Мирослав Живковић, Томислав Јовић, Владимир 
Кепић, Марко Мамић, Јанош Месарош, Милован Михајловић Поп, Добро-
сав Милојевић, Слободан Миљковић, Илеана Олђе, Радош Пауновић, Де-
санка Петров Морар, Ангел Петровски, Ева Рас, Росен Рашев, Сава Стојков, 
Илија Филиповић, Ева Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворила Мирјана Кљајић, секретар Министарства културе Ре-
публике Србије.
Шеста ликовна колонија, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јаго-
дина; текст: Љиљана Којић; графичка опрема: Драгана Марјановић; штам-
па: Интерпринт, Београд; 12 стр, 24 илустр, 24 цм. 

395.
17. 6–17. 7. Илија Босиљ, ретроспективна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Јовица Стошић. 
Изложено је шездесет слика. 
Изложбу је отворио Дејан Медаковић.
Илија Босиљ, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Ковиљка Смиљковић, Јовица Стошић; превод на енглески: Карин Радова-
новић; графичка опрема: Драгана Марјановић; штампа: Интерпринт, Бео-
град; 24 стр, 12 илустр, 23 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

396. - 23. 11–23. 12. у Салону Музеја савремене уметности, Београд.

397.
3. 11–4. 12. Десимир Јевтић, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић
Изложено је тридесет и шест слика.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.
Десимир Јевтић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; превод на енглески: Карин Радовановић; Гра-
фичка опрема: Миодраг Вартабедијан; штампа: Интерпринт, Београд; 12 
стр, 11 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

398. - 18. 7. 1996–29. 7.1996. у Културном центру, Косовска Митровица.

399. - 20. 9. 1996–30. 9. 1996. у Кући Симића, Крушевац.
Изложбе је отворила Ковиљка Смиљковић, директор Музеја наивне умет-
ности, Јагодина.

400.
25. 11–25. 12. Ева Хусарикова, изложба слика у Музеју наивне уметности, 
Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложене су четрдесет и две слике.
Изложбу је отворила Ковиљка Смиљковић, директор Музеја наивне умет-
ности, Јагодина.
Ева Хусарикова, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
библиографија, попис изложби: Љиљана Којић; графичка опрема: Татјана 
Симикић; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 11 илустр, 22 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина приказана:

401. - 6. 6. 1995–30. 6. 1995. у Етнографском музеју, Београд. Изложено је 
тридесет слика. Изложбу је отворила Мирјана Кљајић, секретар Мини-
старства културе Републике Србије

Наива 5, графичка мапа; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; увод-
ни текст: Ковиљка Смиљковић (7 обојених сериграфија); Л 55 х 40 цм; О 33 
х 23 цм. 

1995.
402.
9. 2–20. 3. Изложба слика и скулптура наивних уметника из фонда Музеја 
савремене уметности, Београд у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Музеј савремене умет-
ности, Београд.
Изложено је тридесет и девет слика и двадесет и три скулптура аутора: 
Марија Балан, Јанко Брашић, Еуген Буктеница, Јан Гарај, Иван Генералић, 
Богосав Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Мартин Јонаш, 
Јан Књазовиц, Радосав Лазић, Будимир Марковић, Ануика Маран, Фрањо 
Мраз, Мартин Палушка, Иван Рабузин, Будимир Рајковић, Степа Сирковић, 
Матија Скурјени, Петар Смајић, Мијо Смок, Јан Сокол, Милан Станисавље-
вић, Радосав Стевановић, Славко Столник, Јан Стракушек, Емерик Фејеш, 
Фрањо Филиповић, Павел Хрк.

403.
24. 3–2. 4. Траки Росиду Џонс, изложба слика у Музеју наивне уметности, 
Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је четрдесет слика.
Траки Росиду Џонс, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; превод на енглески: Мирјана Владисављевић; 
Графичка опрема: Миодраг Момчиловић; штампа: Интерпринт, Београд; 
24 стр, 12 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности била приказана:

404. - 3. 4–13. 4. у галерији Легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, 
Београд.

405.
18. 4. Хуманитарна аукција осликаних дрвених ускршњих јаја у Музеју на-
ивне уметности, Јагодина.

406.
28. 4–28. 5. Седма ликовна колонија наивних уметника, изложба дела на-
сталих на колонији, у Музеју наивне уметности, Јагодина. Колонија је одр-
жана у периоду 19. 4–28. 4. у конаку манастира Св. Прохор Пчињски.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је тридесет слика и скулптура тринаест аутора: 
Мирослав Живковић, Владимир Кепић, Милован Мијајловић Поп, Добро-
сав Милојевић, Илеана Олђе, Ференц Патаки, Десанка Петров Морар, Ан-
гел Петровски, Радош Пауновић, Горан Радоичић, Траки Росиду Џонс, Или-
ја Филиповић, Алжбета Чижикова. 
Изложбу је отворио Василије Тапушковић, секретар Министарства култу-
ре РС.
Седма ликовна колонија наивних уметника, каталог; издавач: Музеј на-
ивне уметности, Јагодина; текст: Јовица Стошић; графичка опрема: Мирја-
на Ранковић; штампа: Интерпринт, Београд; 12 стр, 19 илустр, 24 цм. 

407.
4. 5–16. 5. Манастирске импресије, изложба слика Живојина Ђокића у Му-
зеју наивне уметности, Јагодина поводом тридесет пет година рада аутора.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Изложбу је отворио Влада Јовановић, начелник Поморавског округа.

408.
16. 5–16. 6. Мађарска наивна уметност, изложба слика и скулптура из 
збирке Музеја наивне уметности, Кечкемет у Музеју наивне уметности, Ја-
година.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Музеј наивне уметности, 
Кечкемет.
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је тридесет и девет слика и скулптура аутора: Bán Magdolna, 
Balás János, Borosné Endresz Teréz, Czenéné Kiss Viktória Gombkötőne Tóth 
Ilona, Juhászné Albert Rozália, Kricsfalussy György, Koday Laszló, Orisekné 
Farsang Erzsi, Oláh Mara, Oláh Jolán, Süli András, Tothné Herczeg Kiss Mária, 
Wágnerné Bukovics Magdolna, Gombás János, Marosine Földvari Irén, Orbán 
Istvan, Örsi Imre, Tőke Imre, Zsitva Miklós.
Изложбу је отворила Маргит Савовић, савезни министар за људска права 
и националне мањине.
Мађарска наивна уметност, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст: Марица Врачевић; штампа: Интерпринт, Београд; 4 стр, 24 
цм. 
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

409. - 17. 6–17. 7. у Галерији Народног музеја, Зајечар; 

410. - 18. 7–1. 8. у Уметничкој галерији, Крагујевац.
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411.
28. 6–28. 7. Седми бијенале наивне и маргиналне уметности, међународна 
изложба у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је сто десет слика и скулптура седамдесет и једног аутора:
Љубица Андрејевска Љупка, Марија Балан, Јан Бачур, Марјанче Белушков, 
Сава Богдановић, Сузана Вереска, Андреј Верески, Фазлија Веселовић, 
Злата Вукашиновић Јовановић, Драгица Гајић, Јуре Гргин Милош, Ласло 
Дворачки, Велимир Ђорђевић, Мирослав Живковић, Славиша Живковић 
Сале, Иван Илић, Радосав Јовановић, Лидија Јелић, Томислав Јовић Тото, 
Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Катарина Карличек, Владимир Кепић, Ла-
сло Кодај, Станимир Крстић, Милован Лазаревић, Милош Лазић, Марко 
Мамић, Златко Манџука, Розалија Марков, Марци Марков, Ирен Мароси-
не Фолдвари, Милован Мијајловић Поп, Добросав Милојевић, Слободан 
Миљковић, Миланка Нешић, Дарко Николић, Милан Николић, Милорад 
Николић, Слободан Николић, Илеана Олђе, Радиша Павловић, Радош Пау-
новић, Ференц Патаки, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Драго-
слав Петровић, Ангел Петровски, Флорика Пуја, Владан Радовановић, Го-
ран Радоичић, Будимир Рајковић Лингер, Росен Рашев, Траки Росиду Џонс, 
Милинка Савић, Ева Светлик, Мирослав Срећковић, Милан Совиљ, Марко 
Стевановић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Горан Стојчић, Јан 
Страхушек, Сандра Танурџић, Весна Танчева, Илија Филиповић, Зузана Ха-
лупова, Ева Хусарикова, Павел Цицка, Живко Цревар, Алжбета Чижикова.
Жири: Срето Бошњак (председник), Слободан Санадер, Бранислав Макеш, 
Ковиљка Смиљковић, Јовица Стошић. 
Награђено је осамнаест аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Душан Јевтовић, Зузана Халупова; 
Велика награда за изложена дела: Велимир Ђорђевић, Мирослав Живко-
вић, Деса Петров Морар, Траки Росиду Џонс; 
Посебно признање за изложена дела: Љупка Андрејевска, Злата Вукаши-
новић Јовановић, Милован Мијајловић Поп, Ференц Патаки, Росен Рашев, 
Милан Совиљ, Ева Хусарикова; 
Признање за изложена дела: Славиша Живковић, Дарко Николић, Милан 
Николић, Горан Стојчић, Сандра Танурџић.
Изложбу је отворио Радмило Богдановић, савезни посланик. 
Седми бијенале наивне уметности, каталог; издавач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текстови: Срето Бошњак, Ковиљка Смиљковић; био-
графије, каталог: Јовица Стошић; превод на енглески: Карин Радовановић; 
графичка опрема: Бојан Тодоровић; штампа: Интерпринт, Београд; 48 стр, 
77 илустр, 24 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, разгледнице, 
награде и признања за награђене ауторе.

412.
1. 9–20. 9. Обрада вуне у прошлости, тематска изложба слика из фонда Му-
зеја наивне уметности, Јагодина, предмета и справа за обраду вуне из Му-
зеја Старо село, Сирогојно и преслица из фонда Народног музеја, Зајечар 
у музеју Старо село, Сирогојно организована поводом отварања школе 
традиционалне обраде вуне са креативном радионицом за студенте при-
мењене уметности.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Музеј Старо село, Сиро-
гојно и Народни музеј, Зајечар.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, Зорица Ивковић и Гордана Живковић.
Изложено је двадесет и шест слика аутора:
Марија Балан, Милета Божовић, Јанко Брашић, Драгица Гајић, Миланка 
Динић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубинко Каматовић, Катари-
на Карличек, Флорика Кец, Тивадар Кошут, Душанка Петровић, Алекса По-
повић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Крста Савић, Чедомир Спасић, Марга 
Стипић, Зузана Халупова, Стелуца Царан, Алжбета Чижикова.
Изложба је након Музеја Старо село, Сирогојно била приказана:

413. - 17. 10 - 17. 11. у Музеју наивне уметности, Јагодина;

414. - 7. 5. 1996–7. 6. 1996. у Народном музеју, Зајечар; 

415. - 6. 6. 1996–15. 6. 1996. у Музеју Јадра, Лозница.
Изложбе су отвориле Љиљана Којић, Зорица Ивковић и Гордана Живко-
вић, аутори изложбе.

416.
22. 11. Промоција монографије Добросав Милојевић у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и издавачка кућа Интер-
принт, Београд.
Добросав Милојевић, монографија; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић, Војислав Ј. Ђурић, Марица Врачевић; 
библиографија, изложбе: Марица Врачевић; превод на енглески: Карин 
Радовановић, Алиса Тошић; графичка опрема: Миодраг Вартабедијан; 
штампа: Интерпринт, Београд; 125 стр, илустр, 28 цм.

417.
8. 12. 1995–20. 1. 1996. Злата Вукашиновић Јовановић, ретроспективна 
изложба слика у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Гост изложбе: Милосав Јовановић.
Изложено је тридесет и пет слика Злате Вукашиновић Јовановић и пет 
слика Милосава Јовановића (гост изложбе).
Злата Вукашиновић Јовановић, каталог; издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; текст: Марица Врачевић, Ковиљка Смиљковић; библиогра-
фија, попис изложби: Марица Врачеевић; превод на енглески: Карин Ра-
довановић; графичка опрема: Драгана Марјановић; штампа: Интерпринт, 
Београд; 24 стр, 14 илустр, 24 цм.
Изложбу је отворила Мирјана Кљајић, секретар Министарства културе РС.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

418. - 24. 4.1996–1. 6. 1996. у Народној библиотеци Србије, Београд; Изло-
жбу је отворио Миодраг Ђукић.

419. - 6. 6. 1996–6. 7. 1996. у Завичајном музеју, Гроцка.

Жене сликари, графичка мапа; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; уводни текст: Ковиљка Смиљковић; (8 акварелисаних сериграфија); Л 
33,5 х 48 цм.

1996.
420.
2. 2. Помозимо им, изложба и аукција слика и скулптура за помоћ деци без 
родитељског старања у Међународном Прес центру Танјуг, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Међународни Прес цен-
тар Танјуг, Београд.
Аутор изложбе: Нина Парађанин.
Изложено је четрдесет и шест слика и скулптура аутора:
Јан Бачур, Злата Вукашиновић Јовановић, Јуре Гргин Милош, Велимир 
Ђорђевић, Мирослав Живковић, Слободан Живановић, Душан Јевтовић, 
Лидија Јелић, Милосав Јовановић, Томислав Јовић Тото, Владимир Кепић, 
Милош Лазић, Павел Љаврош, Златко Манџука, Розалија Марков, Мило-
ван Мијајловић Поп, Добросав Милојевић, Слободан Миљковић, Миланка 
Нешић, Дарко Николић, Милан Николић, Милорад Николић, Животин Ни-
колић, Илеана Олђе, Радиша Павловић, Радош Пауновић, Ференц Патаки, 
Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Владан Радовановић, Горан 
Радоичић, Будимир Рајковић Лингер, Ева Рас, Мирослав Срећковић, Мар-
ко Стевановић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Горан Стојчић, 
Сандра Танурџић, Весна Танчева, Илија Филиповић, Зузана Халупова, Ева 
Хусарикова, Јан Хусарик, Алжбета Чижикова, Маријана Зарач. 
Аукцију је водио: Никола Кусовац.
Аукција слика, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Нина Парађанин; превод на енглески; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 
20 цм.

421.
19. 3–30. 3. Добросав Милојевић, изложба слика и промоција монографије 
Добросав Милојевић у Народном позоришту, Ужице.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и издавачка кућа Интер-
принт, Београд.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет и пет слика. 
Изложбу је отворила Мирјана Кљајић, секретар Министарства културе; о 
књизи и сликару говорила је и Ковиљка Смиљковић.
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст: Дејан Медаковић, Војислав Ј. Ђурић, Ковиљка Смиљковић, Мари-
ца Врачевић; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 2 илустр, 26 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

422. - 5. 8–11. 8. у Радул Беговом конаку, Зајечар.

423. - 22. 5. 1997–22. 6. 1997. у Библиотеци града Београда, Београд.
Камерна изложба од пет слика и промоција монографије Добросав Мило-
јевић одржана је:

424. - 26. 3. 1998. у Библиотеци града Београда, Београд (читаоница Оде-
љења уметности). О књизи и сликару говорили су: Дејан Медаковић, Воји-
слав Ј. Ђурић, Ковиљка Смиљковић.

425.
1. 4–30. 4.  Уникатни теписи рађени по мотивима са слика наивних умет-
ника, изложба слика и тепиха у Музеју наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Парађанин.



214

Изложбена И Издавачка делатност 1960-2020

Изложено је шест слика Милана Рашића, Добросава Милојевића и Живо-
тина Николића и осам тепиха рађених по детаљима са слика.
Уникатни теписи рађени по сликама наивних уметника, каталог; из-
давач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Нина Парађанин; штампа: 
Интерпринт, Београд; 6 стр, 14 илустр, 30 цм.

426.
8. 4–4. 5. Сакрални обичаји и празници, самостална изложба слика Десанке 
Петров Морар у Музеју рударства и металургије, Бор.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Музеј рударства и ме-
талургије, Бор.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет слика. 
Изложбу је отворила Ковиљка Смиљковић.
Деса Петров Морар. Зима, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; графичка опрема: Драгана Марјано-
вић; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 1 илустр, 28 цм.
Изложба је након Музеја рударства и металургије, Бор била приказана:

427. - 25. 7–25. 8. у Музеју наивне уметности, Јагодина;

428. - 7. 10–31. 10. у Музеју Старо село, Сирогојно;

429. - 12. 11–24. 11. у Централном клубу војске Југославије, Београд;

430. - 23. 12 - 31. 12. у Клубу војске Југославије, Панчево.

431.
6. 5–6. 6. Славко Кузмановић, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложене су двадесет и три слике. 
Изложбу је отворио Василије Тапушковић.
Славко Кузмановић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка 
опрема: Драгана Марјановић; штампа: Интерпринт, Београд; 12 стр, 10 илу-
стр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

432. - 25. 8–5. 9. у Уметничкој галерији, Пирот;

433. - 5. 9–20. 9. у Народној библиотеци Србије, Београд.

434.
9. 5–19. 5. Наивна уметност Србије / Наивната уметност во Србија, изло-
жба слика из збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Музеју града 
Скопља, Скопље.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Јовица Стошић. 
Изложено је четрдесет и девет слика и скулптура аутора:
Драгутин Алексић, Марија Балан, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, 
Јанко Брашић, Бранко Динић, Миланка Динић, Ђорђе Добрић, Велимир 
Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, 
Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Злата Вукашиновић 
Јовановић, Томислав Јовић, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Лазић Радосав, 
Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, Милован Мијајловић Поп, Добросав 
Милојевић, Животин Николић, Десанка Петров Морар, Драгослав Петро-
вић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Милан 
Совиљ, Јан Сокол, Чедомир Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Ста-
нисавњевић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Емерик Фејеш, 
Илија Филиповић, Зузана Халупова, Пал Хомонаи, Ђорђе Шијаковић.
Наивна уметност Србијe, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст, каталог: Јовица Стошић; превод на македонски; графичка 
опрема: Драгана Марјановић; штампа: Интерпринт, Београд; 20 стр, 49 
илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја града Скопља била приказана:

435. - 24. 7–15. 8. у Галерији савремене ликовне уметности, Приштина;

436. - 6. 9–15. 9. у Културном центру, Косовска Митровица;

437. - 22. 9–30. 10. у Центру за културу, Рашка.
Изложбе је отворила Ковиљка Смиљковић.

438.
22. 5–25. 5. Кипар 1996, изложба слика насталих на првој колонији жена 
сликара у хотелу Св. Рафаел, Лимасол. Колонија је одржана у периоду 15. 
5–22. 5. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и хуманитарна 

организација The Peace Fund, Лимасол. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложбу су отворили Glyn Hughes, сликарка и ликовни критичар и Ковиљ-
ка Смиљковић.

439.
27. 6–27. 7. Осма ликовна колонија наивних уметника, изложба насталих 
на колонији у музеју наивне уметности, Јагодина. Колонија је одржана у 
периоду 19. 6–27. 6. у конаку манастира Св. Прохор Пчињски.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је деветнаест слика и скулптура осамнаест аутора: 
Љупка Андрејевска, Илона Гомбкотоне Тот, Мирослав Живковић, Паула 
Јакоб, Розалија Марков, Милован Мијајловић Поп, Добросав Милојевић, 
Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Траки Росиду Џонс, Мирослав 
Срећковић, Марко Стевановић, Сава Стојков, Горан Стојчић, Сандра Танур-
џић, Весна Танчева, Илија Филиповић, Ева Хусарикова. 
Изложбу је отворила Ковиљка Смиљковић.
Осма ликовна колонија наивних уметника, каталог; издавач: Музеј на-
ивне уметности, Јагодина; текст, биографије аутора: Нина Парађанин; пре-
вод на енглески: Љиљана Паровић; графичка опрема: Драгана Марјано-
вић; штампа: Интерпринт, Београд; 16 стр, 18 илустр, 24 цм. 

440.
23. 8–30. 8. Музички инструменти на сликама наивних уметника Србијe, 
тематска изложба слика из збирке МНУ у Основној школи Богдан Капелан, 
Гуча.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе, Гуча.
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложене су тридесет и пет слика аутора:
Михал Биреш, Јанко Брашић, Јан Вењарски, Ондреј Вењарски, Бранко Ди-
нић, Софија Доклеан, Слободан Живановић, Мирослав Живковић, Вуко-
сав Илић, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Јан Књазовиц, Милан Колутац, 
Милован Лазаревић, Лазић Радосав, Михајло Марјанчевић, Розалија Мар-
ков, Добросав Милојевић, Велимир Мијајловић Поп, Животин Николић, 
Душанка Петровић, Десанка Петров Морар, Флорика Пуја, Милан Рашић, 
Будимир Рајковић, Крста Савић, Милорад Сирковић, Степа Сирковић, Јан 
Сокол, Чедомир Спасић, Добривоје Стевановић Пеца.
Изложбу је отворила: Љиљана Којић, аутор изложбе.
Музички инструменти на сликама наивних уметника Србијe, каталог; 
издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Љиљана Којић; графич-
ка опрема: Љиљана Кратица; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 1 илустр, 
26цм.
Изложба је након Основне школе Богдан Капелан, Гуча била приказана:

441. - 9. 8. 1997–9. 9. 1997. у Радул Беговом конаку, Зајечар. Нису изложени 
радови аутора: Слободана Живановића, Мартина Јонаша, Животина Нико-
лића, Добривоја Стевановића Пеце.

442.
27. 9–16. 10. Добривоје Стевановић Пеца, ретроспективна изложба слика у 
Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је четрдесет слика.
Изложбу је отворила Марица Врачевић.
Добривоје Стевановић Пеца, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст, библиографија, попис изложби, каталог: Марица Враче-
вић; превод на енглески; графичка опрема: Драгана Марјановић; штампа: 
Интерпринт, Београд; 28 стр, 13 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

443. - 16. 10–4. 11. у Руском дому, Београд;

444. - 14. 11–1. 12. у Кући Симића, Крушевац.

445.
17. 10–17. 12. Емерик Фејеш: 1904-1969, изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је тридесет и осам слика из фонда Музеја наивне уметности, Ја-
година.
Емерик Фејеш: 1904-1969, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић, Нина Парађанин; библиографија, по-
пис изложби: Нина Парађанин; превод на енглески: Карин Радовановић; 
графичка опрема: Драгана Марјановић; штампа: Интерпринт, Београд; 36 
стр, 12 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

446. - 9. 9. 1997–25. 9. 1997. у Музеју савремене ликовне уметности, Нови 
Сад;
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447. - 30. 9.1997–5. 11. 1997. у Уметничкој галерији, Бачка Топола;

448. - 5. 11. 1997–28. 11. 1997. у Градској кући, Суботица;

449. - 1998. у Уметничкој галерији Стара капетанија, Земун. Изложбу је 
отворила: Ковиљка Смиљковић.

450.
18. 10–28. 10. Сава Стојков, самостална изложба слика у Кући Симића, Кру-
шевац.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је тридесет слика.
Изложбу је отворила Маргит Савовић.
Сава Стојков, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Ковиљка Смиљковић, Слободан Селенић, Дејан Медаковић, Војислав Ђу-
рић; графичка опрема: Марија Контић; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 
6 илустр, 27,5 цм.
Изложба је након Куће Симића, Крушевац била приказана:

451. - 28. 10–10. 11. у Господар Васином конаку, Краљево.

452. - 7. 11. 1997–7. 12. 1997. у Међународном прес центру Танјуг, Београд.

453.
30. 10. Промоција монографије: Војин Башичевић, Мој отац Илија, нацрт 
за антимонографију у Народној библиотеци Србије, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народна библиотека 
Србије Београд.
О књизи и ауторима говорили: Ковиљка Смиљковић, Биљана Томић, ли-
ковни критичар, Мишко Шуваковић, теоретичар уметности, Јерко Дене-
гри, професор универзитета.

1997.
454.
16. 1- 1. 2. Ференц Катона Киш, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Дом културе, Сентеш (Ма-
ђарска) и Уметничка колонија, Бачка Топола.
Изложено је четрдесет и осам слика.

455.
10. 3–31. 3. Душанка Петровић, ретроспективна изложба слика у Музеју 
наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Гост изложбе: Илија Филиповић, вајар.
Изложено је тридесет и једна слика Душанке Петровић и десет скулптура 
Илије Филиповића (гост изложбе).
Душанка Петровић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Срето Бошњак, Ковиљка Смиљковић, Марица Врачевић; биографија, 
библиографија, попис изложби, каталог: Марица Врачеевић; превод на ен-
глески: Карин Радовановић; Графичка опрема: Бора Миловановић; штам-
па: Интерпринт, Београд; 24 стр, 16 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

456. - 1. 4–9. 4. у Радул Беговом конаку, Зајечар;

457. - 10. 4–1. 5. у Галерији Центра за културу, Деспотовац. Изложбу је отво-
рила Мирјана Кљајић, секретар Министарства културе Републике Србије.

458.
8. 3–8. 4. Naiv Művészet Szerbiában, изложба слика из збирке Музеја наивне 
уметности, Јагодина у Дому културе, Сентеш (Мађарска).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић, Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је педесет и шест слика и скулптура аутора: 
Драгутин Алексић, Марија Балан, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, 
Јанко Брашић, Злата Вукашиновић Јовановић, Драгица Гајић, Бранко Ди-
нић, Миланка Динић, Ђорђе Добрић, Софија Доклеан, Велимир Ђорђевић, 
Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан 
Јевтовић, Мартин Јонаш, Љубиша Јовановић Кене, Милосав Јовановић, 
Владимир Кепић, Јан Књазовиц, Славко Кузмановић, Радосав Лазић, Зоран 
Маловић, Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, Милован Мијајловић Поп, 
Добросав Милојевић, Животин Николић, Илеана Олђе, Ференц Патаки, Ра-
дош Пауновић, Десанка Петров Морар, Драгослав Петровић, Душанка Пе-
тровић, Цвијо Поповић, Флорика Пуја, Будимир Рајковић Лингер, Ева Рас, 
Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Чедомир Спасић, Мирослав 
Срећковић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавњевић, Добривоје 

Стевановић Пеца, Сава Стојков, Весна Танчева, Сандра Танурџић, Емерик 
Фејеш, Илија Филиповић, Зузана Халупова, Ева Хусарикова, Алжбета Чи-
жикова, Ђорђе Шијаковић.
Naiv Művészet Szerbiában, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јаго-
дина; текст: Ковиљка Смиљковић; превод на мађарски: Пал Адор; графич-
ка опрема: Душан Ђурица; штампа: Интерпринт, Београд; 20 стр, 56 илустр, 
24 цм. 
Изложба је након Дома културе, Сентеш била приказана:

459. - 9. 5–26. 5. у галерији Kálvária, Сегедин (Мађарска); 

460. - 4. 7–26. 8. у галерији Rondella, Vármúseum, Естергоми (Мађарска).

461.
26. 6–31. 8. INSITA 97, изложба Петог међународног тријенала наивне умет-
ности, арт брута и аутсајдер арта у Словачкој народној галерији, Брати-
слава. 
Жири: Владимир Црнковић (Хрватска), Катарина Чиерна (Словачка), Нико 
ван дер Ендт (Холандија), Егон Хасбекер (Немачка).
Аутор југословенске селекције: Нина Парађанин.
Југословенска селекција је бројала двадесет и два дела (слике и скулпту-
ре) шест аутора: Саве Секулића, Милосава Јовановића, Милана Рашића, 
Драгише и Милана Станисављевића и Илије Филиповића.

462.
30. 6–15. 8. Осми бијенале наивне уметности, међународна изложба у Му-
зеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је сто дванаест слика и скулптура шездесет и шест аутора:
Љубица Андрејевска Љупка, Јан Бачур, Марјанче Белушков, Виорел Бо-
сика, Софија Босика, Славица Булајић, Зузана Вереска, Михал Винтила, 
Оливера Врцељ, Злата Вукашиновић Јовановић, Драгица Гајић, Илона 
Гомбкотоне Тот, Јуре Милош Гргин, Живота Денић, Агиа Дудаш Аги, Вели-
мир Ђорђевић, Гордана Ђурић, Дејан Живановић, Мирослав Живковић, 
Паула Јакоб, Душан Јевтовић, Љубиша Јовановић Кене, Мирослав Јова-
новић Далтон, Владимир Кепић, Милан Колутац Цуци, Драгица Котроман, 
Зоран Круљ, Славко Кузмановић, Еделтрауд Лехман, Перо Мандић, Златко 
Манџука, Розалија Марков, Милован Мијајловић Поп, Мирољуб Милоше-
вић, Добросав Милојевић, Вујица Миљковић, Најдан Младеновић, Дарко 
Николић, Животин Николић, Милан Николић, Милорад Николић, Илеана 
Олђе, Радош Пауновић, Ференц Патаки, Десанка Петров Морар, Душанка 
Петровић, Љиљана Поповић, Никола Поповић Поп, Љиљана Путинчанин, 
Аврам Путник, Будимир Рајковић Лингер, Траки Росиду Џонс, Мирослав 
Срећковић, Милан Совиљ, Марко Стевановић, Добривоје Стевановић 
Пеца, Никола Стојић Ника, Сава Стојков, Горан Стојчић, Сандра Танурџић, 
Весна Танчева, Веселин Ћетковић, Илија Филиповић, Саша Филиповић, 
Ева Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Жири: Сава Степанов (председник), Срето Бошњак, Бранислав Љубишић, 
Бранислав Макеш, Слободан С. Санадер, Ковиљка Смиљковић, Нина Па-
рађанин. 
Награђено је тринаест аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Траки Росиду Џонс (Кипар); 
Велика награда за изложена дела: Илона Гомбкотоне Тот (Мађарска), Перо 
Мандић, Милан Совиљ; 
Посебно признање за изложена дела: Мирослав Живковић, Душан Јевто-
вић, Добросав Милојевић, Радош Пауновић, Будимир Рајковић Лингер; 
Признање за изложена дела: Љубиша Јовановић Кене, Еделтрауд Лехман, 
Вујица Миљковић, Десанка Петров Морар.
Осми бијенале наивне уметности, каталог; издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; текстови: Сава Степанов, Нина Парађанин; биографије, 
каталог: Нина Крстић; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка 
опрема, штампа: Интерпринт, Београд; 52 стр, 70 илустр, 24 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, разгледнице, 
награде и принања за награђене ауторе.

463.
3. 4–7. 4. Women Naive Painters in Yugoslavia, изложба слика из збирке Музеја 
наибне уметности, Јагодина у Солуну.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет слика аутора: 
Зузана Вереска, Драгица Гајић, Гордана Ђурић, Илеана Олђе, Десанка Пе-
тров Морар, Душанка Петровић, Сандра Танурџић, Весна Танчева, Ева Ху-
сарикова, Алжбета Чижикова.
Women Naive Painters in Yugoslavia, каталог; издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; штампа: Интерпринт, Бео-
град; 6 стр, 3 илустр, 20 цм.

464.
22. 8–1. 9. Радови у пољу, тематска изложба слика из збирке Музеја наивне 



216

Изложбена И Издавачка делатност 1960-2020

уметности, Јагодина у Дому културе, Гуча.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе, Гуча.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је двадесет слика аутора:
Михал Биреш, Јанко Брашић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Фло-
рика Кец, Јан Књазовиц, Михајло Марјанчевић, Добросав Милојевић, Жи-
вотин Николић, Милан Николић, Илеана Олђе, Душанка Петровић, Фло-
рика Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Јан Сокол, Чедомир Спасић, Пал 
Хомонаи.
Радови у пољу, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Нина Крстић; штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 4 илустр, 25 цм. 
Изложба је након Дома културе, Гуча била приказана:

465. -18. 12–19. 12. на Пољопривредном факултету, Нови Сад.

466.
28. 8–10. 9. Љубица Љупка Андреевска, самостална изложба слика у Музеју 
наивне уметности, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе, Гуча.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је четрдесет слика.
Љубица Љупка Андреевска, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби: Ма-
рица Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; превод на маке-
донски: Зорица Ставрић; штампа: Интерпринт, Београд; 24 стр, 11 илустр, 
24 цм.
Изложба је након Дома културе, Гуча била приказана:

467. - 11. 9–26. 9. у Народној библиотеци Србије, Београд.

468.
29. 12. 1997–31. 2. 1998. Илона Тот Гомбкотоне, самостална изложба слика 
у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су четрдесет и три слике.
Илона Тот Гомбкотоне, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јаго-
дина; текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби, каталог: 
Марица Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; превод на ма-
ђарски: Клара Нађ, Вероника Вен Ђукић; штампа: Интерпринт, Београд; 24 
стр, 10 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

469. - 2. 4. 1998–15. 4. 1998. у Народном позоришту, Крушевац; аутор изло-
жбе: Марица Врачевић; изложбу је отворила: Мирјана Кљајић, секретар 
Министарства културе Републике Србије.

470. - 10. 9. 1998–30. 10. 1998. у Уметничкој галерији, Бачка Топола у оквиру 
ХХII Зобнатичких коњичких игара; изложбу је отворила: Ковиљка Смиљ-
ковић.

1998. 
471.
Жикица Јовановић, самостална изложба цртежа у Музеју наивне уметно-
сти, Јагодина. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и доо Стратегија, Београд–
Милан Јаковљевић.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је четрдесет и пет цртежа.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

472.
12. 1.–31. 1. Добросав Милојевић, самостална изложба слика у Галерији 
Центра за културу, Деспотовац. 
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Центар за културу, Деспо-
товац.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст: Нина Парађанин; графичка обрада: Бора Миловановић; штампа: 
Интерпринт, Београд; 6 стр, 6 илустр, 30 цм.

473.
25. 2.–21. 3. Ференц Патаки и Сава Стојков, изложба слика у галерији Tiszai, 
Чонград (Мађарска).
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, галерија Tiszai, Чонград.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложбу је отворио Чаба Табајди, државни секретар и Мирјана Кљајић, 
државни секретар Министарства културе Србије.

474.
5. 3–3. 4. Наивна уметност Србије, изложба слика и скулптура из збирке 
Музеја у Народном музеју, Шабац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народни музеј, Шабац.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, Ковиљка Смиљковић.
Изложено је шездесет и осам слика и скулптура аутора:
Драгутин Алексић, Марија Балан, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, 
Јанко Брашић, Ондреј Вењарски, Злата Вукашиновић Јовановић, Драги-
ца Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Ђорђе Добрић, Софија Доклеан, 
Гордана Ђелошевић, Велимир Ђорђевић, Гордана Ђурић, Слободан Жива-
новић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, Мартин 
Јонаш, Љубиша јовановић Кене, Милосав Јовановић, Томислав Јовић, Вла-
димир Кепић, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Славко Кузмановић, Радосав 
Лазић, Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, Јанош Месарош, Милован 
Мијајловић Поп, Добросав Милојевић, Вујица Миљковић, Мариора Мо-
торожеску, Животин Николић, Илеана Олђе, Мартин Палушка, Ференц 
Патаки, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Драгослав Петровић, 
Душанка Петровић, Цвијо Поповић, Љиљана Поповић, Будимир Рајковић 
Лингер, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Милан Совиљ, Јан 
Сокол, Чедомир Спасић, Горан Стојчић, Драгиша Станисављевић, Милан 
Станисављевић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Весна Танче-
ва, Сандра Танурџић, Веселин Ћетковић, Емерик Фејеш, Илија Филиповић, 
Зузана Халупова, Ева Хусарикова, Пал Хомонаи, Стелуца Царан, Алжбета 
Чижикова, Ђорђе Шијаковић.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић. 

Наивна уметност Србијe, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; каталог: Љиљана Којић; штампа: Ин-
терпринт, Београд; 6 стр, 24 цм.

475.
8. 5–28. 5. Сандра Танурџић, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет и шест слика.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, помоћник министра за културу.
Сандра Танурџић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби, каталог: Нина 
Крстић; превод на енглески: Карин Радовановић; штампа: Интерпринт, 
Београд; 16 стр, 11 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

476. - 29. 5–15. 6. у Међународном прес центру Танјуг, Београд. Изложбу је 
отворила: Ковиљка Смиљковић.

477. 
14. 5–7. 6. Групна изложба слика југословенских и мађарских уметника у 
Дому културе, Градска галерија, Сентеш (Мађарска).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Уметничка колонија, Бач-
ка Топола и Дом културе, Сентеш. 
Изложена су дела шест аутора: Илона Гомбкотоне Тот, Ласло Кодаи, Пал 
Хомонаи, Ференц Патаки, Сава Стојков, Јанош Терек.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, помоћник министра за културу.

478.
2. 6–25. 6. Горан Стојчић, самостална изложба слика у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет и пет слика.
Изложбу је отворила: Братислава Буба Морина, министар за бригу о по-
родици.
Горан Стојчић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
библиографија, попис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: 
Карин Радовановић; штампа: Интерпринт, Београд; 16 стр, 11 илустр, 24 цм.

479.
21. 7–21. 8. Девета ликовна колонија наивних уметника, изложба дела на-
сталих на колонији у Музеју наивне уметности, Јагодина. Колонија је одр-
жана у периоду 14. 7–21. 7. у конаку манастира Св. Прохор Пчињски.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је деветнаест слика и скулптура деветнаест аутора, учесника 
колоније: 
Јан Бачур, Славица Булајић, Зузана Вереска, Илона Гомбкотоне Тот, Јуре Гр-
гин Милош, Гордана Ђурић, Владимир Кепић, Добросав Милојевић, Радош 
Пауновић, Ангел Петровски, Душанка Петровић, Оливера Смиљковић, 
Мирослав Срећковић, Добривоје Стевановић Пеца, Марко Стевановић, 
Весна Танчева, Сандра Танурџић, Веселин Ћетковић, Илија Филиповић.
Изложбу је отворио: Василије Тапушковић, помоћник министра за културу.
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Девета ликовна колонија наивних уметника, каталог; издавач: Музеј 
наивне уметности, Јагодина; текст, биографије аутора: Љиљана Којић; 
штампа: Интерпринт, Београд; 12 стр, 19 илустр, 24 цм.

480.
15. 8–15. 9. Пејзаж у наивном сликарству у Војводини, тематска изложба 
слика у Музеју Војводине, Нови Сад организована у оквиру Првог бијена-
ла пејзажа Пејзаж 98, Нови Сад (у чији састав улазе и изложбе: Сава Шума-
новић, Пејзажи, цртежи, пастели и акварели, Пејзажне реминисценције у 
скулптури Војводине и Сто пејзажа и цртежа Милана Коњовића.)
Оганизатор: Галерије Бел Арт и Златно око, Нови Сад и Музеј наивне умет-
ности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике двадесет аутра:
Јан Бачур, Михал Биреш, Зузана Вереска, Јан Глозик, Мартин Јонаш, Јан 
Књазовиц, Розалија Марков, Марци Марков, Илеана Олђе, Мартин Палу-
шка, Ференц Патаки, Десанка Петров Морар, Михал Поволни, Флорика 
Пуја, Јан Сокол, Сава Стојков, Емерик Фејеш, Пал Хомонаи, Ева Хусарикова, 
Павел Цицка, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

481.
21. 9–21. 10. Радови у пољу на сликама наивних уметника, изложба слика 
насталих на Првој ликовној колонији Радови у пољу у Клубу наставника 
Пољопривредног факултета, Нови Сад. Колонија Радови у пољу је одржана 
у периоду 15. 8–21. 8.
Организатор: Пољопривредни факултет, Нови Сад и Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике десет аутора: 
Славица Булајић, Гордана Ђурић, Душан Јевтовић, Розалија Марков, Ду-
шанка Петровић, Мирослав Срећковић, Сава Стојков, Весна Танчева, Ева 
Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Радови у пољу на сликама наивних уметника, каталог; издавач: Музеј 
наивне уметности, Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; штампа: Интер-
принт, Београд; 6 стр, 10 илустр, 24 цм.
Штампан је и плакат.

482.
21. 8–24. 8. Празници у делима наивних уметника, тематска изложба слика 
из збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Основној школи Богдан Ка-
пелан, Гуча организована у оквиру Тридесет и осмог драгачевског сабора 
трубача.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић.
Изложено је двадесет слика аутора:
Марија Балан, Јанко Брашић, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милован Ла-
заревић, Ануика Маран, Добросав Милојевић, Мариора Моторжеску, Де-
санка Петров Морар, Будимир Рајковић Лингер, Милан Рашић, Степа Сир-
ковић, Чедомир Спасић, Добривоје Стевановић Пеца, Зузана Халупова. 
Изложбу је отворила: Марица Врачевић.

483.
2. 7–9. 7. Ликовна колонија»Врњачка бања ’98», изложба дела насталих на 
Колонији у пансиону Вук, Врњачка бања. Организована поводом стотри-
десетогодишњице Врњачке Бање.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Туристички савез, Земун.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је тринаест слика аутора: 
Славица Булајић, Јуре Гргин Милош, Гордана Ђурић, Владимир Кепић, Ро-
залија Марков, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Оливера Смиљ-
ковић, Мирослав Срећковић, Сава Стојков, Весна Танчева, Ева Хусарикова, 
Алжбета Чижикова.
Ликовна колонија»Врњачка Бања ’98», каталог; издавач: Музеј наив-
не уметности, Јагодина; биографије учесника, каталог: Нина Парађанин; 
штампа: Интерпринт, Београд; 6 стр, 26 илустр, 24 цм.

484.
27. 9–10. 10. Хиландар–извориште ликовне духовности, изложба радова 
академских уметника савремене српске уметности у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Галерија Базалт, Београд и Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Милорад Бата Михајловић, Живадин Митровић. 
Изложене су слике двадесет и седам аутора:
Весна Балајска, Даница Баста, Томислав Божовић, Коса Бокшан, Зоран 
Вуковић, Милош Гвозденовић, Веселин Драшковић, Љубинка Јовановић, 
Милутин Копања, Велизар Крстић, Раде Кундачина, Цветко Лаиновић, Бра-
нислав Макеш, Милинко миковић, Никола Коља Милуновић, Бранко Ми-
љуш, Милорад Бата Михајловић, Миодраг Нагорни, Петар Омчикус, Гра-
димир Петровић, Вера Божичковић Поповић, Светозар Самуровић, Тодор 

Стевановић, Трајко Стојановић Косовац, Милан Тепавац Тарин, Владимир 
Тодоровић, Ђорђије Црнчевић.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

485.
23. 10–27. 10. Women Painters, изложба слика са Друге колоније жена слика-
ра Кипар 98, у Никозији, (Кипар), организована као пратећа манифестација 
Балканског конгреса жена. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике аутора, учесника колоније: Гордана Ђурић, Савета Ми-
хић, Траки Росиду Џонс, Оливера Смиљковић.
Women Painters, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; штампа: Интерпринт, Београд; 4 стр, 5 илустр, 
24 цм.

486.
Творевина народног духа и културно наслеђе завичајног простора, изло-
жба слика и скулптура из збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у 
оквиру манифестације Вуков Сабор, Тршић.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике аутора: 
Јанко Брашић, Драгица Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Слободан 
Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Милосав Јовановић, 
Мартин Јонаш, Душан Јевтовић, Јан Књазовиц, Добросав Милојевић, Жи-
вотин Николић, Флорика Пуја, Душанка Петровић, Милан Рашић, Оливера 
Смиљковић, Сава Секулић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавље-
вић, Добривоје Стевановић Пеца, Илија Филиповић, Пал Хомонаи.
Творевина народног духа и културно наслеђе завичајног простора, ка-
талог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Ковиљка Смиљко-
вић; 4 стр, 25 илустр, 32 цм.

487.
10. 12–17. 12. Наивное искуство Югославии, изложба слика и скулптура из 
збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Галерији Музеја савремене 
уметности, Минск (Белорусија) организована у оквиру манифестације 
Дани југословенске културе у Белорусији.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Драгутин Алексић, Марија Балан, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, 
Марија Балан, Јанко Брашић, Драгица Гајић, Марко Денда, Бранко Динић, 
Миланка Динић, Ђорђе Добрић, Гордана Ђурић, Слободан Живановић, 
Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, 
Милосав Јовановић, Владимир Кепић, Јан Књазовиц, Славко Кузмановић, 
Ануика Маран, Михајло Марјанчевић, Милован Мијајловић Поп, Добросав 
Милојевић, Животин Николић, Ференц Патаки, Радош Пауновић, Десанка 
Петров Морар, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Будимир Рајковић Лин-
гер, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирковић, Оливера Смиљковић, 
Чедомир Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Добри-
воје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Весна Танчева, Сандра Танурџић, Еме-
рик Фејеш, Илија Филиповић, Ева Хусарикова, Алжбета Чижикова, Ђорђе 
Шијаковић.
Изложбу је отворио: др М. Ковач.
Наивное искуство Югославии, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; превод белоруски; графичка обрада: 
Слободан Штетић; штампа: Златна књига, Јагодина; 8 стр, 48 илустр, 30 цм.

Музеј наивне уметности Јагодина, водич; издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; превод: енглески, немачки, француски, руски; штампа: 
Интерпринт, Београд; 8 стр, 3 илустр, 20 цм. 
Сајт Музеја наивне уметности, Јагодина отворен је на Web адреси: www.
naiveart.org.yu // e-mail: mnujagodina@ptt.yu. 

1999.
488.
5. 1–30. 1. Магдалена и Ференц Калмар, изложба скулптура у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Оганизатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, Нина Парађанин. 
Изложено је седамнаест скулптура од керамике Магдалене Калмар и два-
десет и једна бојена скулптура у дрвету Ференца Калмара.
Изложбу је отворила Ковиљка Смиљковић и Оскар Киш, први саветник 
мађарске амбасаде у Југославији.
Магдалена и Ференц Калмар, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Парађанин (за Магдалену Калмар), Ковиљка Смиљ-
ковић (за Ференца Калмара); библиографија, попис изложби: Нина Пара-
ђанин; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка обрада: Слобо-
дан Штетић; штампа: Златна њига, Јагодина; 28 стр, 16 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:
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489. - 2. 3–15. 3. у Галерији Градског музеја, Суботица. Изложбу је отворила: 
Ковиљка Смиљковић.

490.
12. 1–19. 1. Women Painters from Serbia and from Cyprus, изложба слика на-
сталих на Трећој колонији жена сликара Кипар 99 у хотелу Корал бич (Coral 
Beach, Paphos), Пафос (Кипар).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Министарство културе 
Кипра. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике аутора, учесника колоније: Зузана Вереска, Драгица Га-
јић, Гордана Ђурић, Розалија Марков, Десанка Петров Морар, Траки Роси-
ду Џонс, Оливера Смиљковић, Сандра Танурџић, Ева Хусарикова, Алжбета 
Чижикова, Слободанка Шобота.
Women Painters, каталог; издавач Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Ковиљка Смиљковић; биографије: Марица Врачевић; превод енглески; 
графичка обрада: Слободан Штетић; 4 стр, 11 илустр, 24 цм.

491. 
26. 2–16. 3. Гордана Ђурић, самостална изложба слика и цртежа у Музеју 
наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено јетридесет и пет слика и цртежа. 
Изложбу је отворила: Оливера Богавац, новинар и уредник часописа Нада.
Гордана Ђурић, каталог; издавач Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби, каталог: Марица 
Врачевић; превод на енглески: Карин Радовановић; графичка обрада: 
Слободан Штетић; штампа: Ситограф, Крагујевац; 24 стр, 18 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

492. - 17. 3–27. 3. у Галерији Библиотеке града Београда, Београд. Изложбу 
је отворила: Ковиљка Смиљковић.

493.
27. 2–10. 3. Жене - Наивни ствараоци Србије, групна изложба слика из збир-
ке Музеја наивне уметности, Јагодина у Сали Универзитета, Ниш организо-
вана поводом Трибине Жена на селу и изазови савременог друштва.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Окружни одбор СЖЈ Ни-
шавског округа. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Аутор поставке: Марица Врачевић.
Изложено је двадесет и пет слика аутора:
Марија Балан, Софија Босика, Сузана Верески, Драгица Гајић, Миланка Ди-
нић, Софија Доклеан, Гордана Ђелошевић, Гордана Ђурић, Катарина Кар-
личек, Флорика Кец, Ануика Маран, Розалија Марков, Мариора Моторо-
жеску, Илеана Олђе, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Љиљана 
Поповић, Флорика Пуја, Сандра Танурџић, Весна Танчева, Зузана Халупова, 
Ева Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић. 
Жене - Наивни ствараоци Србије, каталог; издавач Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; графичка обрада: Слободан 
Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 4 стр, 24 цм.
Изложба је након Сале Универзитета, Ниш била приказана:

494. - 11. 3–23. 3. у Малој галерији биоскопа, Културни центар Занатски 
дом, Ћуприја. Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.

495.
22. 3–5. 4. Весна Танчева, самостална изложба слика у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је тридесет и пет слика. 
Весна Танчева, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
библиографија, попис изложби, каталог: Љиљана Којић; превод на енгле-
ски: Карин Радовановић, графичка обрада: Слободан Штетић; штампа: Си-
тограф, Крагујевац; 16 стр, 11 илустр, 24 цм.
496.
1. 4–4. 4. Вратићемо ти очи лепа слико, изложба ликовних дела и писаних 
докумената на тему наших националних светиња у Галерији Завичајног 
музеја, Јагодина у оквиру уметничког дружења у знак протеста против 
НАТО агресије на Југославију.
Организатор: Установе културе СО Јагодина, Музеј наивне уметности, Ја-
година. 
Аутор изложбе: Радници установа културе, Јагодина.

497.
22. 5–15. 6. Јанко Брашић, самостална изложба слика у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 

Аутор изложбе: Љиљана Којић, Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет слика. 
Јанко Брашић, каталог; издавач Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Љиљана Којић, Марица Врачевић; 4 стр, 1 илустр, 20 цм.

498.
19. 7–19. 8. Девети бијенале наивне уметности, међународна изложба у 
Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је осамдесет и пет слика и скулптура аутора:
Љубица Андрејевска Љупка, Јан Бачур, Славица Булајић, Милован Була-
товић, Зузана Вереска, Драгица Гајић, Драган Глигоријевић, Илона Гомб-
котоне Тот, Јуре Гргин Милош, Андреаа Дудаш Аги, Гордана Ђелошевић, 
Гордана Ђурић, Дејан Живановић, Слободанка Живановић, Мирослав 
Живковић, Војислав Ивковић Олгин, Душан Јевтовић, Магдалена Кал-
мар, Ференц Калмар, Катарина Карличек, Ана Котваш, Славко Кузмано-
вић, Еделтрауд Лехман, Драган Максић, Зоран Марков, Розалија Марков, 
Милован Мијајловић Поп, Мирослав Миловановић Мишко, Добросав 
Милојевић, Вујица Миљковић, Слободан Миљковић, Милорад Николић, 
Илеана Олђе, Милован Павловић Мипа, Радиша Павловић, Радош Пауно-
вић, Ференц Патаки, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Љиљана 
Поповић, Михал Поволни, Будимир Рајковић Лингер, Росен Рашев, Траки 
Росиду Џонс, Оливера Смиљковић, Мирослав Срећковић, Милан Стани-
сављевић, Марко Стевановић, Добривоје Стевановић Пеца, Драган Сто-
јадиновић, Сава Стојков, Горан Стојчић, Сандра Танурџић, Весна Танчева, 
Драго Терзић, Веселин Ћетковић, Илија Филиповић, Јозеф Хавијар, Ева 
Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Жири: Братислав Љубишић (председник), Ковиљка Смиљковић, Марица 
Врачевић. 
Награђено је тринаест аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Мирослав Живковић, Алжбета Чижикова; 
Велика награда за изложена дела: Душан Јевтовић, Милан Станисављевић; 
Посебно признање за изложена дела: Гордана Ђурић, Магдалена Калмар, 
Ференц Калмар; 
Признање за изложена дела: Зузана Вереска, Слободанка Живановић, 
Мирослав Милановић Мишко, Душанка Петровић, Оливера Смиљковић, 
Веселин Ћетковић.
Девети бијенале наивне уметности, каталог; издавач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текстови: Братислав Љубишић, Марица Врачевић; 
биографије, каталог: Нина Парађанин; превод на енглески: Линда Крста-
јић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 
40 стр, 62 илустр, 24 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, разгледнице, 
награде и принања за награђене ауторе.

499.
19. 7–19. 8. Траки Росиду Џонс, изложба легата у Музеју наивне уметности, 
Јагодина организована у оквиру Деветог бијенала наивне уметности.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Изложене су двадесет и две слике.

500.
15. 10. Уметници своме граду, изложба слика и скулптура у Музеју наивне 
уметности, Јагодина организована у оквиру програма обележавања шест 
векова града Јагодине.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је педесет и пет слика и скулптура аутора:
Јанко Брашић, Драгица Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Слободан 
Живановић, Љубиша Јовановић Кене, Милосав Јовановић, Милован Ми-
јајловић Поп, Добросав Милојевић, Животин Николић, Милорад Николић, 
Душанка Петровић, Милан Рашић, Мирослав Срећковић.
Изложбу је отворила: Наталија Дудаш, заменик министра за културу Репу-
блике Србије.
Уметници своме граду, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; текст, биографије, каталог: Нина Парађанин; графичка опрема: Слобо-
дан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 4 стр, 14 илустр, 24 цм.
501.
18. 10–24. 10. Ликовна колонија “Буковичка бања ’99”, изложба дела наста-
лих на Колонији у хотелу Извор, Буковичка бања, Аранђеловац.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, ТУДД Буковичка бања, 
Аранђеловац и Радмила Васиљевић, туристички радник из Београда.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике аутора: 
Зузана Вереска, Драгица Гајић, Гордана Ђурић, Розалија Марков, Добросав 
Милојевић, Радош Пауновић, Десанка Петров Морар, Оливера Смиљко-
вић, Марко Стевановић, Драго Терзић, Веселин Ћетковић, Ева Хусарикова, 
Алжбета Чижикова.
Ликовна колонија “Буковичка бања ’99”, каталог; издавач Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текст: Ковиљка Смиљковић; биографије учесника, ка-
талог: Нина Парађанин; 4 стр, 13 илустр, 30 цм.
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502.
18. 11–18. 12. Росен Рашев, самостална изложба слика, таписерија и скулп-
тура у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Јовица Стошић. 
Изложено је тридесет и пет слика, таписерија и скулптура. 
Изложбу је отворио: Чедомир Мирковић, савезни министар за просвету, 
културу и образовање и директор Просвете. 
Росен Рашев, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
биографије, каталог: Јовица Стошић; превод на енглески: Линда Крстајић; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 16 стр, 
9 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

503. - 1. 3. 2000–31. 3. 2000. у Етнографском музеју, Београд.

504.
22. 11. Изложба одабраних слика и скулптура из збирке МНУ, Јагодина у Га-
лерији књига Завода за унапређење културе, Београд у оквиру програма 
представљања музеја: Музеји у Србији.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Музеј представили: Ковиљка Смиљковић, Нина Парађанин, Марица Вра-
чевић.
Изложена су дела двадесет и једног аутора: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јанко Брашић, Драгица Гајић, 
Гордана Ђурић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, 
Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Јан Књазовиц, Ференц Калмар, До-
бросав Милојевић, Животин Николић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава 
Секулић, Милан Станисављевић, Сава Стојков, Сандра Танурџић, Емерик 
Фејеш, Илија Филиповић, Пал Хомонаи. 

505.
23. 12. 1999–23. 1. 2000. Драгица Гајић, ретроспективна изложба слика у Му-
зеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет и шест слика. 
Изложбу је отворио: Владимир Јовановић, начелник Јагодинског округа.
Снимљено је отварање изложбе и разговор са уметницом за телевизију ТВ 
Антена, као и прилог за јутарње издање емисије Србија данас.
Драгица Гајић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
биографије, каталог: Марица Врачевић; превод на енглески: Линда Крста-
јић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 24 
стр, 12 илустр, 24 цм.

2000.
506.
4. 4–12. 4. Women Painters from Serbia and from Cyprus, изложба слика на-
сталих на Четвртој колонији жена сликара Кипар 2000 у хотелу Корал бич 
(Coral Beach, Paphos), Пафос (Кипар).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Траки Росиду Џонс, 
уметница са Кипра. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложене су слике аутора, учесника колоније: Зузана Вереска, Алжбета 
Поповић, Сава Стојков, Сандра Танурџић, Ева Хусарикова. 

507.
3. 3–20. 3. Жене - Наивни ствараоци Србије, изложба слика у Центру за кул-
туру, Свилајнац организована поводом Дана жена.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Ценар за културу, Свилај-
нац.
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложене су двадесет и две слике аутора:
Марија Балан, Зузана Вереска, Драгица Гајић, Миланка Динић, Софија До-
клеан, Гордана Ђелошевић, Гордана Ђурић, Флорика Кец, Ануика Маран, 
Розалија Марков, Мариора Моторожеску, Илеана Олђе, Десанка Петров 
Морар, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Сандра Танурџић, Весна Танче-
ва, Зузана Халупова, Ева Хусарикова, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворила: Ковиљка Смиљковић.
Жене - Наивни ствараоци Србије, каталог; издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; текст, каталог: Љиљана Којић; 4 стр, 20 цм.

508.
26. 4–3. 5. Naivní umění Jugoslavie, изложба слика и скулптура из збирке Му-
зеја наивне уметности, Јагодина у Југословенском културном центру, Праг 
(Чешка Република) организована у оквиру програма Праг–европски град 
културе 2000.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Амбасада Савезне Репу-
блике Југославије, Праг.

Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић, Нина Парађанин. 
Изложено је тридесет и девет слика аутора: 
Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, Јанко Брашић, Јан Бачур, Зузана 
Вереска, Марко Денда, Драгица Гајић, Бранко Динић, Миланка Динић, Гор-
дана Ђурић, Слободан Живановић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, 
Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Ануика 
Маран, Добросав Милојевић, Животин Николић, Ференц Патаки, Радош 
Пауновић, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Ми-
лан Рашић, Сава Секулић, Мирослав Срећковић, Оливера Смиљковић, Че-
домир Спасић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Весна Танчева, 
Сандра Танурџић, Емерик Фејеш, Зузана Халупова, Пал Хомонаи, Ева Хуса-
рикова, Алжбета Чижикова.
Изложбу је отворио: Ђоко Стојчић, амбасадор Југославије у Чешкој Репу-
блици.
Naivní umění Jugoslavie, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Ковиљка Смиљковић; превод на чешки; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 8 стр, 39 илустр, 30 цм.
Изложба је након Југословенског културног центра, Праг била приказана:

509. - 7. 5–15. 5. у Тренчину (Словачка).

510. - 5. 6–26. 6. у Галерији Парламента, Будимпешта (Мађарска).

511.
11. 7–11. 8. Међународна изложба наивне уметности, изложба слика и 
скулптура из збирке Музеја наивне уметности, Јагодина у Клубу Војске Ју-
гославије, Пожаревац. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Окружни одбор брани-
чевског округа Савеза жена СР Југославије, Пожаревац.
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић.
Изложено је педесет и пет слика и скулптура аутора:
Драгутин Алексић, Љубица Андрејевска Љупка, Илија Башичевић Босиљ, 
Михал Биреш, Јанко Брашић, Драгица Гајић, Иван Генералић, Јосип Гене-
ралић, Илона Гомбкотоне Тот, Марко Денда, Миланка Динић, Гордана Ђу-
рић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Ја-
коб Паула, Душан Јевтовић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Томислав 
Јовић Тото, Магдалена Калмар, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, Тивадар 
Кошут, Иван Лацковић, Еделтрауд Лехман, Ануика Маран, Перо Мандић, 
Добросав Милојевић, Животин Николић, Ференц Патаки, Радош Пауновић, 
Драгослав Петровић, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Грета 
Печник, Флорика Пуја, Иван Рабузин, Милан Рашић, Росен Рашев, Траки 
Росиду Џонс, Сава Секулић, Матија Скурјени, Оливера Смиљковић, Ми-
рослав Срећковић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, До-
бривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Сандра Танурџић, Емерик Фејеш, 
Илија Филиповић, Зузана Халупова, Катарина Хенц, Пал Хомонаи.

512.
22. 5. Издавачка делатност Музеја 1960–2000, ретроспективна изложба у 
Музеју наивне уметности, Јагодина организована у оквиру програма обе-
лежавања четрдесетогодишњице Музеја наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложени су: монографије, зборници, каталози, графичке мапе, водичи, 
(разгледнице, плакати) и друге публикације.
Пратећи програм:

- Међународни научни симпозијум Наивна уметност на крају ХХ века (као 
омаж Оту Бихаљи Мерину); 

- Презентација музејског сајта;
- Колонија Likovna kolonija Zobnatica 2000.

513.
10. 7–18. 7. Likovna kolonija Zobnatica 2000, изложба слика насталих на де-
сетој ликовној колонији у Музеју наивне уметности, Јагодина. Колонија је 
одржана у Зобнатици.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Уметничка галерија Зоб-
натица, Бачка Топола.
Изложено је тридесет слика петнаест аутора: 
Јан Бачур, Зузана Вереска, Илона Гомбкотоне Тот, Јуре Гргин Милош, Гор-
дана Ђурић, Ана Књазовиц, Розалија Марков, Добросав Милојевић, Радош 
Пауновић, Душанка Петровић, Траки Росиду Џонс, Марко Стевановић, 
Сава Стојков, Весна Танчева, Сандра Танурџић, Ева Хусарикова, Алжбета 
Чижикова.
Likovna kolonija Zobnatica 2000, каталог; издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; текст, биографије уметника, каталог: Марица Врачевић; 12 
стр, 16 илустр, 24 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

514. - 21. 7–1. 8. у Уметничкој галерији, Бачка Топола.

515.
25. 8–27. 8. Стари занати и занимања, тематска изложба слика из збирке 
Музеја наивне уметности, Јагодина у Музеју наивне уметности, Јагодина 
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у Основној школи Богдан Капелан, Гуча у оквиру Четрдесетог сабора тру-
бача, Гуча.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом културе, Гуча.
Аутор изложбе: Марица Врачевић.
Изложено је двадесет слика аутора:
Марија Балан, Михал Биреш, Драгица Гајић, Миланка Динић, Душан Јев-
товић, Мартин Јонаш, Милосав Јовановић, Љубинко Каматовић, Катарина 
Карличек, Флорика Кец, Јан Књазовиц, Славко Кузмановић, Флорика Пуја, 
Чеда Спасић, Добривоје Стевановић Пеца, Сава Стојков, Зузана Халупова, 
Алжбета Чижикова.
Стари занати и занимања, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст, каталог: Марица Врачевић; 4 стр, 30 цм.

516.
14. 9–14. 10. Розалија Марков, самостална изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ковиљка Смиљковић. 
Изложено је двадесет и шест слика. 
Розалија Марков, каталог; издавач Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Ковиљка Смиљковић; библиографија, попис изложби, каталог: Ма-
рица Врачевић; графичка обрада: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, 
Јагодина; 16 стр, 19 илустр, 22 цм.

517.
19. 11. 2000 - 28. 2. 2001. INSITA 2000, изложба Шестог међународног трије-
нала наивне уметности, арт брута и аутсајдер арта у Словачкој народној 
галерији, Братислава. Југословенска селекција је бројала шест аутора са 
укупно тридесет дела (слике и скулптуре, углавном из збирке Музеја наив-
не уметности, Јагодина). 
Избор дела Југословенске селекције и аутор текста у каталогу у издању 
СНГ Братислава INSITA 2000: Нина Парађанин.
Изложена су дела седам аутора. У секцији Историјска ретроспектива кла-
сика: Сава Секулић, Емерик Фејеш, Илија Башичевић Босиљ и Богосав 
Живковић, а у секцији Савремени уметници наивне уметности, арт брута и 
аутсајдер арта: Милан Станисављевић и Ференц Калмар. 
Гран при за скулптуру: Милан Станисављевић.

2001.
518.
26. 1 - 12. 2. Добросав Милојевић, самостална изложба слика у Музеју наив-
не уметности, Јагодина поводом тридесет година уметничког рада аутора. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је двадесет слика. 
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагоди-
на; Избор из критика, биографија, каталог: Марица Врачевић; графичка 
опрема: Сободан Штетић; 4 стр, 4 илустр, 22 цм.

519.
6. 2 - 20. 2. Траки Росиду Џонс, самостална изложба слика у Уметничкој гале-
рији Стара капетанија, Земун. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Уметничка галерија Ста-
ра капетанија, Земун. 
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је давадесет слика у техници акрилик на платну и акрилик на 
лесониту из збирке Музеја наивне уметности, Јагодина. 

520.
20. 3 - 27. 3. Ирене Рот Портној, самостална изложба сценског костима у 
Музеју наивне уметности, Јагодина у оквиру тридесетог фестивала Дани 
комедије у Јагодини. 
Организатор: Музеј наивне уметности и Јагодина и Културни центар, Ја-
година. 
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
521.
16. 4 - 23. 4. Изложба икона из ризнице Цркве Св Ђорђа са Опленца у Музеју 
наивне уметности, Јагодина у оквиру духовно-културног пројекта Нахра-
ни душу. 
Организатор: Задужбина краља Петра I у Тополи. 

522.
20. 4 - 20. 5. INSITA 2000, Југословенска колекција наивне уметности, изло-
жба у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложено је двадесет и пет слика и скулптура шест аутора, учесника Ше-
стог међународног тријенала наивне уметности арт брута и аутсајдер арта 
у Братислави: 
Богосав Живковић, Ференц Калмар, Емерик Фејеш, Милан Станисављевић, 

Илија Башичевић Босиљ и Сава Секулића. 
Изложбу је отворио: Јерко Денегри.
INSITA 2000, Jugoslovenska kolekcija naivne umetnosti, каталог; издавач: 
Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Нина Парађанин; превод на ен-
глески: Карин Радовановић, Линда Крстајић, Вера Савић; графичка опре-
ма: Слободан Штетић, штампа: Графопринт, Јагодина; 42 стр, 18 илустр, 23 
цм. Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и шест раз-
гледница.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

523. - 4. 9 - 20. 9. у Југословенској галерији уметничких дела, Београд; 

524.
15. 6 - 15. 7. Десети бијенале наивне и маргиналне уметности, изложба у 
Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је сто слика и скулптура педесет и шест аутора, селектираних од 
приспелих укупно двеста четрдесет и седам дела деведесет и осам аутора:
Владимир Алексић, Тоде Блажевски, Драгица Гајић, Јан Гарај, Јорданка 
Георгијева Генчева, Драган Глигоријевић, Илона Гомбкотоне Тот, Јуре Гр-
гин Милош, Ева Дропова, Андреа Дудаш Аги, Гордана Ђурић, Катарина 
Ђуришова, Роза Жаркић, Дејан Живановић, Војислав Ивковић Олгин, Воји-
слав Јакић, Душан Јевтовић, Љубиша Јовановић Кене, Милосав Јовановић, 
Само Јуречич, Мирослав Јовановић Далтон, Ференц Калмар, Нада Кљајић, 
Еделтрауд Лехман, Драган Максић, Јуриј Малаш, Јасна Миљанић Станиса-
вљевић, Мирослав Милановић, Предраг Милићевић, Добросав Милоје-
вић, Сања Милошевић, Животин Николић, Милорад Николић, Слободан 
Николић, Ангел Петровски, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, 
Елеонора Пинговић, Јулиус Поважан, Росен Рашев, Алжбета Сокол, Драги-
ша Станисављевић, Ивана Станисављевић, Милан Станисављевић, Добри-
воје Стевановић Пеца, Драган Стојадиновић, Горан Стојчић, Весна Танчева, 
Сандра Танурџић, Веселин Ћетковић, Александар Филиповић, Илија Фи-
липовић, Зузана Халупова, Пал Хомонаи. 
Жири: Катарина Чиерна (председник), Нина Парађанин, Љиљана Којић, 
Јовица Стошић. 
Награђено је пет аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Драгиша Станисављевић; 
Велика награда за изложена дела: Милосав Јовановић и Војислав Јакић; 
Посебно признање за изложена дела: Животин Николић; 
Признање за изложена дела: Само Јуречич. 
Изложбу је отворио: Јеша Денегри, Катарина Чиерна.
Deseti bijenale naivne i marginalne umetnosti, каталог; издавач: Музеј на-
ивне уметности, Јагодина; текстови: Катарина Чиерна, Љиљана Којић; био-
графије, каталог: Љиљана Којић; превод на енглески: Вера Савић, Алек-
сандра Секулић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, 
Јагодина; 72 стр, 56 илустр, 23 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, разгледнице, 
награде и принања за награђене ауторе.

525.
9. 8 - 25. 8. Наива 4, изложба радова насталих на ликовној колонији Сокоба-
ња 2001 одржаној у хотелу Здрављак, Сокобања. 
Организатор: Удружење за неговање наивне и других традиционалних 
уметности, Београд и Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Парађанин. 
Изложена су дела четрнаест аутора: 
Велимир Ђорђевић, Гордана Ђурић, Дејан Живановић, Мирослав Жив-
ковић, Нада Кљајић, Драган Мећавина, Добросав Милојевић, Десанка 
Петров Морар, Душанка Петровић, Добривоје Стевановић Пеца, Марко 
Стевановић, Мирослав Срећковић, Весна Танчева, Веселин Ћетковић.

526.
2. 10 - 7. 11. Јагодински круг наивних уметника, групна изложба слика у Му-
зеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Јовица Стошић. 
Изложено је тридест и девет слика девет аутора: 
Бранко Динић, Миланка Динић, Слободан Живановић, Љубиша Јовановић 
Кене, Добросав Милојевић, Животин Николић, Милорад Николић, Душан-
ка Петровић, Милан Рашић.
Јагодински круг наивних уметника, каталог; издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; текст: Јовица Стошић; превод на енглески: Вера Савић, 
Александра Секулић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графо-
принт, Јагодина; 27 стр, 9 илустр, 23 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и разгледнице.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

527. - 8. 11 - 7. 12. у Малој галерији Миљковић у Београду; 

528. - 29. 4 - 6. 5. 2002. у Дому културе Стеван Мокрањац у Неготину; 
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529. - 20. 6 - 30. 6. 2002. у Меморијалу Никола Пашић у Зајечару.

530.
31. 10 - 25. 2. Зачарани врт, ретроспективна изложба скулптура и слика 
Богосава Живковића у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Љиљана Којић. 
Изложено је тридест и шест скулптура и слика.
Изложбу је отворио: Јован Деспотовић, помоћник министра културе Ре-
публике Србије.
Богосав Живковић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст, попис изложби, каталог, библиографија: Љиљана Којић; превод на 
енглески: Линда Крстајић, Александра Секулић; графичка опрема: Слобо-
дан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 35 стр, 16 илустр, 23 цм.

531.
27. 12. 2001 - 1. 2. 2002. Свесни и нагонски неопримитивизам. Фрагменти за 
студију, изложба слика и скулптура у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Крстић. 
Изложено је тридест слика и скулптура петнаест аутора: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Богосав Живковић, Милосав 
Јовановић, Предраг Милићевић Барбариен, Добросав Милојевић, Мило-
рад Николић, Росен Рашев, Милан Совиљ, Чеда Спасић, Драгиша Стани-
сављевић, Сава Секулић, Милан Станисављевић, Емерик Фејеш, Ђорђе 
Шијаковић.
Svesni i nagonski neoprimitivizam. Fragmenti za studiju, каталог; издавач: 
Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енгле-
ски: Линда Крстајић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графо-
принт, Јагодина; 31стр, 24 илустр, 23 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, плакат.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

532. - 7. 2 - 20. 2. 2002. у Југословенској галерији уметничких дела, Београд;

533. - 18. 7 - 18. 8. 2002. у Галерији Илијанум, Шид. Svesni i nagonski 
neoprimitivizam. Fragmenti za studiju, каталог, издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; изод из текста, каталог: Нина Крстић; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 8 стр, 13 илустр, 23 цм.

534. - 26. 3–15. 4. 2003. у Музеју савремене ликовне уметности, Нови Сад;

535. - 7. 4–8. 5. 2003. у Завичајном музеју, Рума.

Зборник Музеја наивне уметности 3, издавач Музеј наивне уметности, 
Јагодина; прилози: Јеша Денегри, Нина Крстић, Ковиљка Смиљковић, Вла-
димир Црнковић, Dino Menozzi, Љиљана Којић, Марица Врачевић, Горда-
на Ђорић; превод на енглески; графичка обрада: Слободан Штетић; штам-
па: Графопринт, Јагодина; 78 стр, 19 илустр; 24 цм.

Музеј наивне уметности 2002, календар; издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, 
Јагодина; 13 стр, 12 илустр, 12 цм. Репродукована дела: Добросав Мило-
јевић, Рођење Христово; Сава Секулић, Сестра сестру мије; Милан Совиљ, 
Пејзаж; Милосав Јовановић, Страх; Милан Рашић, Враћање са посла; Илија 
Босиљ, Мис Илијаде; Животин Николић, Гуслар; Богосав Живковић, Битка 
са секиром; Душан Јевтовић, Лето у мом селу; Ђорђе Шијаковић, Девојка 
са белим шалом; Емерик Фејеш, Биг Бен-Парламент у Лондону; Мирослав 
Живковић, Лијари на одмору. 

2002.
536.
14. 2–1. 4. Милан Рашић, ретроспективна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је педесет слика. 
Милан Рашић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
попис изложби, каталог, библиографија: Марица Врачевић; превод на ен-
глески: Линда Крстајић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Гра-
фопринт, Јагодина; 35 стр, 11 илустр, 23 цм.

537.
9. 4–15. 6. Душан Јевтовић, ретроспективна изложба слика у Музеју наив-
не уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Крстић. 
Изложено је тридесет и седам слика, цртежа и графика.
Изложбу је отворио: Јован Деспотовић, помоћник министра културе Ре-
публике Србије.

Dušan Jevtović, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, 
каталог: Нина Крстић; библиографија, биографија, попис изложби: Мари-
ца Врачевић; превод на енглески: Вера Савић, Александра Секулић; гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 43 стр, 13 
илустр, 23 цм.

538.
12. 6–27. 6. Изложба воштаних фигура из колекције Музеја воштаних фигу-
ра Паноптикум, Санкт Петерсбург у Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Организација: д.о.о. Мемфис, Опово.

539.
11. 7–20. 8. Једанаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, 
изложба дела насталих на Колонији одржаној у периоду 1. 7. 2002–8. 7. 
2002. у мотелу Лисине, Стрмостен.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је по једно дело осамнаест аутора: 
Предраг Милићевић Барбариен, Андреа Дудаш Аги, Илона Тот Гомбкотоне, 
Јуре Гргин Милоша, Мирослав Живковић, Милосав Јовановић, Мирослав 
Јовановић Далтон, Добросав Милојевић, Милорад Николић, Душанка Пе-
тровић, Милан Рашић, Росен Рашев, Само Јуречич, Драгиша Станисавље-
вић, Ивана Станисављевић, Милан Станисављевић, Весна Танчева, Сандра 
Танурџић. 
Једанаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, ката-
лог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, биографије, каталог: 
Љиљана Којић; превод на енглески: Александра Секулић; графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 24 стр, 18 илустр, 23 
цм. Урађена је електронска изложба у оквиру сајта Музеја наивне уметно-
сти, Јагодина.

540.
26. 9–6. 10. Добросав Милојевић, камерна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина поводом одржавања Сусрета са уметником.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.

541.
18. 10–10. 11. Драгиша Станисављевић, ретроспективна изложба у Музеју 
наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је шездесет скулптура у дрвету. 
Драгиша Станисављевић. Скулптуре, каталог; издавач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текст, попис изложби, каталог, библиографија: Мари-
ца Врачевић; превод на енглески: Вера Савић; графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 27 стр, 13 илустр, 23 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

542. - 12. 11–27. 11. у Етнографском музеју, Београд.

543.
18. 11–12. 12. Изложба ликова Пекиншке опере у Музеју наивне уметности, 
Јагодина.
Организатор: Министарство културе НР Кине. 
Изложено је шездесет уметничких минијатура изабраних из тридесет и 
седам опера. 
Изложбе 2003, календар; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Вера Савић; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графопринт, Јагодина; 14 стр, 15 илустр, 11 цм. 
Репродукована дела: Богосав Живковић, Битка; Илија Филиповић, Извор 
живота; Илија Босиљ, Бачиначки брест; Сава Секулић, Јабучило и Момчи-
ло, Сестра сестру мије; Милосав Јовановић, Сан; Драгиша Станисављевић, 
Богородица са Христом; Милан Рашић, Калемегдан; Драгутин Алексић, 
Тужни газда; Ондреи Штеберл, Дан свих светих; Росен Рашев, Моја душа; 
Милан Станисављевић, Гавран. 

2003.
544.
30. 1–6. 2. Милан Станисављевић, камерна изложба скулптура у Музеју 
наивне уметности, Јагодина поводом одржавања Сусрета са уметником.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.

545.
27.2–27. 3. Сава Секулић, ретроспективна изложба у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Крстић. 
Изложено је укупно 79 дела–72 слике и 7 цртежа.
Изложбу је отворила: Бранислава Анђелковић Димитријевић, директор 
Музеја савремене уметности, Београд.
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Сава Секулић, каталог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; тексто-
ви: Нина Крстић, Љиљана Којић, Јовица Стошић; попис изложби, библи-
ографија: Марица Врачевић; превод на енглески: Линда Крстајић, Карин 
Радовановић, Вера Савић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Ситограф Крагујевац; 119 стр, 81 илустр, 23 цм.
Сава Секулић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; избор 
из текстa: Нина Крстић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Сито-
граф Крагујевац; 4 стр, 4 илустр, 23 цм.
Сава Секулић, електронско издање; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текстови: Нина Крстић, Љиљана Којић, Јовица Стошић; попис изло-
жби, библиографија: Марица Врачевић; превод на енглески: Линда Крста-
јић, Карин Радовановић, Вера Савић; графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Ситограф, Крагујевац.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је репродуко-
вана слика аутора: Природа хода преко небеског свода; девет разгледни-
ца на којима је репродуковано девет слика аутора: Аутопортрет из детињ-
ства, Крке, Клица живота, Снага природе и човека, Јеленград, Јабучило и 
Момчило, Ево их мученице, Кад свак узме своје, Син носи оца. 
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

546. - 24. 4–24. 5. у Салону музеја савремене уметности, Београд; 

547. - 24. 6–30. 7. у Галерији Илијанум, Шид;

548. - 18. 9–1. 10. у Уметничкој галерији, Крушевац; 

549. - 23. 1. 2004–9. 2. 2004. у Галерији савремене ликовне уметности, Ниш;

550. - 23. 2. 2004–5. 3. 2004. у Галерији Дома војске, Крагујевац.

551.
17. 4–24. 4. Изложба плаката–конкурсних радова за плакат позоришног 
фестивала Дани комедије, Јагодина 2003. у Музеју наивне уметности, Ја-
година.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Културни центар, Јаго-
дина. 

552.
18. 6–31. 7. Наивна уметност у Србији, изложба слика и скулптура у Гале-
рији Српске академије наука и уметности, Београд. 
Организатор: Српска академија наука и уметности, Београд и Музеј наив-
не уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Крстић. 
Изложено је деведесет и шест слика и скулптура тридесет и три аутора:
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, Јанко Брашић, 
Драгиша Буњевачки, Јуре Гргин Милош, Миланка Динић, Велимир Ђорђе-
вић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Ду-
шан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубиша Јовановић Кене, Мартин Јо-
наш, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Добросав Милојевић, 
Животин Николић, Милорад Николић, Десанка Петров Морар, Флорика 
Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Чедомир Спасић, Драгиш Станисавље-
вић, Милан Станисављевић, Ђорђе Шијаковић, Емерик Фејеш, Илија Фили-
повић, Зузана Халупова, Пал Хомонаи.
Изложбу је отворио: Динко Давидов, управник Галерије Српске академије 
наука и уметности, Београд. 
Наивна уметност у Србији, каталог; издавач: Српска академија наука 
и уметности, Београд, Музеј наивне уметности, Јагодина; текстови: Нина 
Крстић; биографије: Љиљана Којић; библиографија: Марица Врачевић; 
превод на енглески: Радмила Поповић, Данијела Вељковић, Вера Савић; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Колор прес, Лапово; 212 стр, 
123 илустр, 24 цм.
Наивна уметност у Србији, електронско издање; издавач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текстови: Нина Крстић; биографије: Љиљана Којић; 
библиографија: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Поповић, 
Данијела Вељковић, Вера Савић; графичка опрема: Слободан Штетић; ре-
ализација електронског издања: Малиша Вуловић. 
Штампан је пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је репроду-
кована слика Саве Секулића: Јабучило и Момчило; седам разгледница на 
којима су репродукована дела шест аутора: Јанко Брашић, Емерик Фејеш, 
Мартин Јонаш, Илија Башичевић Босиљ, Илија Филиповић, Милосав Јова-
новић; Разгледница на којој је репродукована фотографија зграде Музеја 
и фрагменти слика: Сава Секулић, Јабучило и Момчило и Милосав Јовано-
вић, Рода; као и разгледница на којој су репродуковани фрагменти слика 
дванаест аутора: Ђорђе Шијаковић, Емерик Фејеш, Мартин Јонаш, Зузана 
Халупова, Сава Секулић, Милан Рашић, Чедомир Спасић, Јанко Брашић, 
Милосав Јовановић, Животин Николић, Миланка Динић, Душан Јевтовић.

553.
26. 6–31. 8. Једанаести бијенале наивне и маргиналне уметности, изложба 
у Музеју наивне уметности, Јагодина. 

Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је седамдесет и једна слика и скулптура четрдесет и четири 
аутора, селектираних од приспелих укупно двеста двадесет и шест дела 
седамдесет и четири аутора:
Владислав Арсеновић, Јан Бачур, Тоде Блажевски, Драгица Гајић, Јорданка 
Генчева, Драган Глигоријевић, Илона Гомбкотоне Тот, Јуре Милош Гргин, 
Ева Дропова, Андреа Дудаш Аги, Биљана Живановић, Дејан Живановић, 
Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубиша Јо-
вановић Кене, Ференц Калмар, Нада Кљајић, Вида Марковић, Живота Ми-
лановић Жића, Предраг Милићевић Барбариен, Мирослав Миловановић, 
Добросав Милојевић, Сања Милошевић, Војкан Морар, Животин Николић, 
Милорад Николић, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Мирјана 
Радовић Поповић, Милан Рашић, Росен Рашев, Алжбета Сокол, Ивана Ста-
нисављевић, Милан Станисављевић, Марко Стевановић, Добривоје Стева-
новић Пеца, Горица Стојановић, Сандра Танурџић, Весна Танчева, Ђулиано 
Зопи, Илија Филиповић, Пал Хомонаи. 
Жири: Катарина Јовановић (председник), Катарина Чиерна, Драгослав Кр-
најски, Нина Крстић, Љиљана Којић, Марица Врачевић. 
Награђено је пет аутора:
Награда за укупан уметнички рад: Милосав Јовановић, Пал Хомонаи; 
Велика награда за изложена дела: Росен Рашев (Бугарска); 
Посебно признање за изложена дела: Предраг Милићевић Барбариен (за 
сликарство), Ференц Калмар (за скулптуру); 
Признање за изложена дела: Ивана Станисављевић.
Изложбу је отворила: Катарина Јовановић.
Jedanaesti bijenale naivne i marginalne umetnosti, каталог; издавач: Музеј 
наивне уметности, Јагодина; текстови: Марица Врачевић, Катарина Јова-
новић; биографије, каталог: Марица Врачевић; превод на енглески: Вера 
Савић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Ситограф, Крагујевац; 
40 стр, 41 илустр, 23 цм. 
Једанаести bijenale naivne i marginalne umetnosti, електронско издање; 
издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текстови: Марица Врачевић, 
Катарина Јовановић; биографије, каталог: Марица Врачевић; превод на 
енглески: Вера Савић; графичка опрема: Слободан Штетић; реализација: 
Малиша Вуловић.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, награде и принања за награ-
ђене ауторе.

554.
16. 10–15. 11. Фантастика у делима наивних уметника Србије, тематска 
изложба слика и скулптура у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је педесет и седам слика и скулптура двадесет и пет аутора:
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јуре Гргин Милош, Миланка 
Динић, Велимир Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Ду-
шан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубиша Јовановић Кене, Ференц Кал-
мар, Јан Књазовиц, Перо Мандић, Добросав Милојевић, Животин Нико-
лић, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Чеда 
Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Емерик Фејеш, 
Илија Филиповић. 
Фантастика у делима наивних уметника Србије, каталог, издавач: Му-
зеј наивне уметности, Јагодина; текст: Марица Врачевић; превод на енгле-
ски: Александра Секулић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Импрес, Крагујевац; 36 стр, 29 илустр, 23 цм.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је репродуко-
ван цртеж Илије Босиља: Апокалипса–Анђео с биком; шест разгледница 
на којима су репродукована дела три аутора: Милосав Јовановић, Мала 
биографија, Страх, Вода; Добросав Милојевић, Коло на месечини; Миро-
слав Живковић, Моја преткиња вила у космосу; Слободан Живановић, Ју-
тарња паша.

555.
27. 11–5. 12. Камерна изложба слика Јуре Гргин Милоша у Музеју наивне 
уметности, Јагодина поводом одржавања Сусрета са уметником.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Сусрет са уметником. Гргин Јуре Милош, каталог; издвач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; уредник: Нина Крстић; текст: Љиљана Којић; графич-
ка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 4 стр, 4 илустр, 
21,5 цм.
Изложбе 2004, календар; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 26 стр, 25 
илустр, 6 цм. Репродукована дела: Сава Секулић, Мајка то је свих времена; 
Душан Јевтовић, Мој живот и свет; Милан Станисављевић, Жена објекат; 
Емерик Фејеш, Вормс; Росен Рашев, Рибе; Илија Башичевић Босиљ, Мој-
сије на Црвеном мору; Милан Рашић, Шетња на Калемегдану; Илија Фили-
повић, Предсказање; Драгутин Алексић, Сеоски богаташи; Пал Хомонаи, 
Вашар; Милосав Јовановић, Рода; Војислав Јакић, Сан. 
Емерик Фејеш Градови, календар; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Нина Крстић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
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Импрес, Крагујевац; 16 стр, 9 илустр, 32 цм. Репродукована су дела Еме-
рика Фејеша: Венеција, Биг Бен–Парламент у Лондону, Суботица, Базел, 
Стари Београд, Вормс.
 
556.
26. 12. 2003–26. 2. 2004. Ретроспективна изложба Милосава Јовановића у 
Музеју наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложена су шездесет и два дела (слике, цртежи и графике).
Изложбу је отворила: Нада Сеферовић, саветник у министарству културе 
Републике Србије.
Милосав Јовановић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; пре-
вод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Колор прес, Лапово; 78 стр, 40 илустр, 23 цм.
Милосав Јовановић, електронско издање; издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опре-
ма: Слободан Штетић.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је репродуко-
вана слика изложеног аутора: Усамљеност; две разгледнице на којима су 
репродукована дела аутора: Мала биографија, Вече.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

557. - 22. 3. 2004–29. 3. 2004. у Етнографском музеју, Београд.

2004.
558.
25. 1–4. 2. Изложба воштаних фигура из колекције Музеја воштаних фигура 
Паноптикум, Санкт Петербург у Музеју наивне уметности, Јагодина.
Организација: д.о.о. Мемфис, Опово.

559.
3. 3. Камерна изложба слика Десанке Петров Морар у Музеју наивне умет-
ности, Јагодина поводом одржавања Сусрета са уметником.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Сусрет са уметником. Деса Петров Морар, каталог; издaвач: Музеј на-
ивне уметности, Јагодина; уредник: Нина Крстић; текст: Љиљана Којић; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 4 стр, 4 
илустр, 21, 5 цм.

560.
1. 4–26. 4. Изложбена и издавачка делатност 2001–2004, ретроспективна 
изложба у Музеју наивне уметности, Јагодина посвећена Ото Бихаљи-Ме-
рину. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић.
Изложена су: сва издања Музеја настала у овом периоду (монографија, 
зборник, каталози, водич, календари, електронска издања; пропагандни 
материјал: позивнице, разгледнице, плакати), избор из документационог 
материјала, текстови са основним подацима о изложбама и издањима, као 
и одређен број слика и скулптура који илуструју изложбену делатност му-
зеја 2001 - 2004.
Изложбу је отворио: Драган Којадиновић, министар културе Републике 
Србије.
Katalog izdanja, Izložbena i izdavačka delatnost, 2001–2004, каталог; из-
дaвач: Музеј наивне уметности, Јагодина; уредник: Нина Крстић; текст: 
Ивана Јовановић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, 
Крагујевац; 11 стр, 30 илустр, 20, 5 цм.

561.
7. 5–1. 6. Милан Станисављевић, ретроспективна изложба скулптура у Му-
зеју наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је четрдесет и седам скулптура.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина и Ђорђе Кади-
јевић, ликовни критичар.
Милан Станисављевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Марица Вра-
чевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Колор прес, Лапово; 63 стр, 64 илустр, 28 цм.
Милан Станисављевић, електронско издање; издавач: Музеј наивне 
уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: 
Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графич-
ка опрема: Слободан Штетић; реализација електронског издања: Брати-
слав Марковић.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је 

репродукован фрагмент скулптуре изложеног аутора: Мимоилажење; три 
разгледнице на којима су репродукована дела аутора: Пали орао, Пророк 
и Свеједно.

562.
26. 6–3. 10. INSITA’04, изложба Седмог међународног тријенала наивне 
уметности, арт брута и аутсајдер арта у Словенској народној галерији у 
Братислави. 
Жири: Роџер Кардинал (Велика Британија)-председник, Нина Крстић (СЦГ), 
Нико ван дер Ендт (Холандија), Катарина Чиерна (Словачка).
Селекција дела српске наивне уметности је бројала девет аутора са укуп-
но четрдесет дела (слике и скулптуре, углавном из збирке Музеја наивне 
уметности, Јагодина). 
Aутор селекције дела српске наивне уметности: Нина Крстић.
У секцији Историјска ретроспектива класика под називом Облици и фигуре 
учествовали су: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Михал Биреш, Војислав Јакић, 
Милосав Јовановић, Сава Секулић, чија су дела изложена у Галерији мини-
старства културе Републике Словачке у Братислави.
У такмичарској секцији Савремени уметници наивне уметности, арт брута 
и аутсајдер арта у Галерији INCHEBA изложена су дела Милана Рашића и 
Ференца Калмара. 
Пратећи програм:
У оквиру програма представљања колекција дела награђених аутора при-
ређена је:

- Самостална изложба скулптура Милана Станисављевића, добитни-
ка Гран приа за скулптуру на претходном Тријеналу у галерији INCHEBA. 
Изложено је тринаест скулптура. Изложбу је отворила Нина Крстић, аутор 
изложбе и Катарина Чиерна, кустос за колекцију наивне уметности СНГ, 
Братислава.
Каталог у издању Словенске народне галерије, Братислава садржи тексто-
ве аутора селекције дела српске наивне уметности, Нине Крстић.

563.
3. 7–19. 9. Сусрети и мимоилажења (Croisements. Art populare et contemporain 
de Serbie), студијска изложба слика и скулптура у галерији Маноар, Марти-
њи.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, УЛУС, Београд и галерија 
Маноар, Мартињи.
Комесар изложбе: Мило Петровић, Београд и Жан Мишел Гар (Jean Michel 
Gard), Мартињи.
Аутор селекције дела из области наивне уметности: Нина Крстић.
Изложено је укупно сто четрдесет и једно дело дванаест значајних умет-
ника из Србије од којих је девет наивних уметника заступљено са укупно 
шездесет и седам дела: 
Илија Башичевић Босиљ, Богосав Живковић, Војислав Јакић, Сава Секулић, 
Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Ивана Станисављевић, 
Емерик Фејеш, Илија Филиповић; 
Изложена су и дела три академска уметника: Мрђана Бајића, Тодора Стева-
новића и Зорана Тодоровића.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина, Мило Петро-
вић, комесар изложбе, Жан Мишел Гар, директор галерије Маноар и Дра-
гољуб Поповић, амбасадор СЦГ у Швајцарској.
Каталог у издању галерије Маноар садржи текстове аутора селекције дела 
српске наивне уметности, Нине Крстић.

31. 7–31. 8. Шеснаеста ликовна колонија наивних уметника Зајечар 2004, 
изложба слика и скулптура насталих на Колонији представљена у Дому 
омладине, Зајечар. Колонија је одржана на Бабином зубу, Стара планина 
у трајању: 26. 7–31. 7.
Организатор: Дом омладине, Зајечер у сарадњи са Музејом наивне умет-
ности, Јагодина.
Аутор селекције: Марица Врачевић.
Учесници колоније: 
Драгица Гајић, Велимир Ђорђевић, Нада Кљајић, Слободан Миљковић, 
Деса Петров Морар, Душанка Петровић, Мирјана Поповић Радовић, Мар-
ко Стевановић, Весна Танчева, Веселин Ћетковић; Гости Дома омладине, 
Зајечар: Ана Књазовиц, Наташа Мијајловић, Велибор Веља Бугарин. 
Изложбу је отворила: Марица Врачевић.
Каталог у издању Дома омладине, Зајечар садржи текст аутора селекције, 
Марице Врачевић.

564.
27. 8–15. 9. Дванаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, 
изложба слика и скулптура насталих на Колонији представљена у галерији 
Стара воденица у Деспотовцу у оквиру манифестације Дани духовног пре-
ображења. Колонија је одржана у мотелу Лисине у Стрмостену у трајању: 
23. 8–27. 8.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је по једно дело двадесет и два аутора, учесника Колоније: 
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Андреа Дудаш Аги, Јуре Гргин Милош, Велимир Ђорђевић, Мирослав Јо-
вановић Далтон, Ференц Калмар, Нада Кљајић, Тивадар Кошут, Добросав 
Милојевић, Војкан Морар, Душанка Петровић, Мирјана Поповић Радовић, 
Милан Рашић, Росен Рашев, Ивана Станисављевић, Милан Станисављевић, 
Марко Стевановић, Весна Танчева, Сандра Танурџић, Илона Тот Гомбкото-
не, Веселин Ћетковић. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина и Марија Ву-
лић, директор Центра за културу, Деспотовац.
Дванаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, ката-
лог, издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст, биографије, каталог: 
Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Поповић Штајн; графичка 
опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 19 стр, 22 илустр, 
22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, разгледница са репродук-
цијама учесника колоније.

565.
8. 10–31. 10 Милан Рашић, наивна уметност у Србији, изложба слика и 
скулптура у Музеју наивне уметности у Кечкемету.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина у сарадњи са Музејом на-
ивне уметности, Кечкемет.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложене су двадесет и три слике Милана Рашића и по једно дело аутора: 
Ференца Калмара, Тивадара Кошута, Пала Хомонаиа, Илоне Тот Гомбкото-
не, Емерика Фејеша.
Изложбу је отворила: Нина Крстић.
Милан Рашић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Нина Крстић; библиографија, попис изложби, каталог: Марица Врачевић, 
Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; превод 
на мађарски: Пал Адор; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Им-
прес, Крагујевац; 37 стр, 16 илустр, 23 цм.
Ilona Tot Gombkotone, Ferenc Kalmar, Tivadar Košut, Emerik Feješ, Pal 
Homonai, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; уредник: 
Нина Крстић; превод на мађарски: Пал Адор; графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 4 стр, 5 илустр, 23 цм.
Изложба је након Музеја наивне уметности у Кечкемету била приказана:

566. - 28. 11–20. 12. у Омладинском културном центру у Мохачу. Изложбу 
је отворила: Љиљана Којић, виши кустос МНУ, Јагодина и Предраг Мандић, 
новинар, представник Српске заједнице у Мађарској.

567.
28. 12. Наивна уметност Србије, изложба слика и скулптура из збирке МНУ, 
Јагодина у Центру за културу у Сопоту.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина у сарадњи са Центром за 
културу, Сопот.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић.
Изложене су двадесет и две слике и скулптуре аутора:
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јанко Брашић, Миланка Ди-
нић, Велимир Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Душан 
Јевтовић, Милосав Јовановић, Ференц Калмар, Добросав Милојевић, Жи-
вотин Николић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Степа Сирко-
вић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Емерик Фејеш, Или-
ја Филиповић.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић.

2005.
568.
13. 1–13. 2. Фантастика у делима наивних уметника Србије, тематска изло-
жба слика и скулптура у Народном музеју у Краљеву. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Народни музеј, Краљево.
Изложено је двадесет и девет слика и скулптура двадесет аутора: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јуре Гргин Милош, Миланка 
Динић, Богосав Живковић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, Мило-
сав Јовановић, Љубиша Јовановић Кене, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, 
Перо Мандић, Добросав Милојевић, Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава 
Секулић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисављевић, Емерик Фејеш, 
Илија Филиповић. 
Народни музеј, Краљево штампао је позивницу за отварање изложбе са 
репродукцијом слике Добросава Милојевића, Коло на месечини.
Изложбу је пратио постојећи каталог и пратећи пропагандни материјал.
Изложбу је отворила Марица Врачевић, аутор изложбе и Сузана Новчић, 
кустос Народног музеја у Краљеву.

569.
10. 3–6. 4. Јанко Брашић, мултимедијална изложба слика у Музеју наивне 
уметности у Јагодини, организована поводом обележавања сто година од 
рођења Јанка Брашића.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.

Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је дванаест слика.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина и Никола Ше-
атовић, саветник у Министарству културе РС.
Отварање изложбе пратила је и презентација календара Јанко 1905–2005 
и електронског издања Јанко Брашић, а такође је уприличено и отварање 
нове сталне поставке МНУ након реновирања зграде Музеја. 
Јанко 1905–2005, календар; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Александра Секулић; графичка 
опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 28 стр, 15 илустр, 
17 цм.
Јанко Брашић, електронско издање; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; уредник: Нина Крстић; текст: Љиљана Којић; превод на енглески: 
Александра Секулић; графичка опрема: Слободан Штетић; реализација 
електронског издања: Братислав Марковић.
Штампан је пратећи пропагандни материјал, осам разгледница, од којих 
три са мотивима Јагодине, две са екстеријером зграде МНУ и три на којима 
су репродукована дела Јанка Брашића: Девојчица, Стари Божић, Седељка.

570.
7. 4–7. 5. Емерик Фејеш, мултимедијална ретроспективна изложба слика у 
Музеју наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је седамдесет и шест слика.
Емерик Фејеш, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: 
Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Импрес, Крагујевац; 120 стр, 87 илустр, 22 цм. 
Емерик Фејеш, електронско издање; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година; текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Ивана Јовано-
вић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Сло-
бодан Штетић; реализација електронског издања: Братислав Марковић.
Емерик Фејеш, бојанка; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; уред-
ник: Нина Крстић; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, 
Крагујевац; 8 стр, 15 илустр, 33 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, плакат на коме је репро-
дукована слика изложеног аутора: Биг Бен - Парламент у Лондону, три 
разгледнице са репродукцијама слика: Вормс, Нотр Дам у Паризу и Нови 
Сад–Општина, Суботица, Стари Београд. 
Изложбу су отворили: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина и Братислав 
Љубишић, ликовни критичар. 
Отварање изложбе пратила је и пројекција филма Путник весела срца из 
Архива југословенске кинотеке и извођење академског хора Лицеум из 
Крагујевца.
Изложба је након Музеја наивне уметности, Јагодина била приказана:

571. - 27. 5–27. 6. у Музеју наивне уметности Илијанум у Шиду. Изложено је 
тридесет и пет слика из збирке МНУ, Јагодина.

572. - 9. 8–19. 8. у Југословенској галерији уметничких дела Озон у Београ-
ду. Изложено је двадесет и шест слика из збирке МНУ, Јагодина. Изложбу 
су отворили: Нина Крстић, директор МНУ и Миодраг Рогић, управник Југо-
словенске галерије уметничких дела Озон.

573. - 18. 10–18. 11. у галерији Ликовни сусрет у Суботици. Изожене су се-
дамдесет и две слике. Изложбу су отворили: Нина Крстић, директор МНУ, 
Јагодина и Олга Шрам, директор галерије Ликовни сусрет, Суботица. 

574.
14. 5–23. 5. Светлост у ноћи, мултимедијална изложба слика у Музеју на-
ивне уметности, Јагодина организована у оквиру европске манифестације 
Ноћ у музејима. 
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе и поставке: Љиљана Којић.
Изложена је двадесет и једна слика аутора: 
Јанко Брашић, Мирослав Живковић, Љубиша Јовановић Кене, Милосав 
Јовановић, Мартин Јонаш, Јан Књазовиц, Милан Колутац Цуци, Добросав 
Милојевић, Душанка Петровић, Десанка Петров Морар, Флорика Пуја, 
Емерик Фејеш, Милан Рашић, Сандра Танурџић.
Поводом изложбе штампан је и пратећи пропагандни материјал: каталог–
позивница. 

575.
1. 7–31. 8. Добросав Милојевић, продајна изложба слика у Музеју наивне 
уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је четрнаест слика (власништво аутора).
Добросав Милојевић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
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текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Вера Савић; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 6 стр, 11 илустр, 21 цм. 
Изложбу је отворила Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина. Отварање 
изложбе пратила је и видео пројекција емисије Српска Аркадија телеви-
зије Ћуприја.

576.
8. 7–25. 7. Дивљи цветови ликовне културе, Мађарска наивна уметност, 
изложба слика и скулптура из збирке Музеја наивне уметности, Кечкемет 
у Музеју наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Уметничка колонија, Бач-
ка Топола, Музеј наивне уметности, Кечкемет.
Аутор изложбене поставке: Љиљана Којић.
Изложене су тридесет и две слике и скулптуре аутора: 
Balász János, Batáné Bertus Terézia, Barosné Endresz Teréz,Frank Nándor, 
Gajdos János, Gombkötőné Tóth Ilona, Gubányi Imréné Greksa Erzsébet, Győri 
Elek, Homonai Pál, Juhászné Albert Rozália, Juhászné Albert Rozália, Kada 
István, Koday László, Orisekné Farsang Erzsi, Sűli András, Szalai Ferenc, Tordai 
János, Tőke Emre, Vankóné Dudás Juli, Vankóné Dudás Juli.
Izbor iz zbirke Muzeja nаivne umetnosti Mađarske, каталог; издавач: Музеј 
наивне уметности, Јагодина; уредник: Нина Крстић; Графичка опрема: Сло-
бодан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 6 стр, 6 илустр, 22 цм. 
Изложбу су отворили: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина, Никола Шеа-
товић, саветник у Министарству културе РС, Пал Адор, управник галерије 
Уметничка колонија, Бачка Топола. Отварању изложбе су присуствовали 
гости из Мађарске: директор МНУ, Кечкемет и директор свих музеја с по-
дручја Бач-Кишкун жупаније.
Као пратећи програм приређена је изложба слика и скулптура наивних 
уметника мађарске националности и Мађара из збирке МНУ, Јагодина: 
Андреа Дудаш Аги, Ференц Калмар, Тивадар Кошут, Илона Тот Гомбкотоне, 
Емерик Фејеш, Пал Хомонаи.

577.
25. 7–29. 7. Фантастика у делима наивних уметника Србије, тематска 
изложба слика и скулптура у Радул беговом конаку у Зајечару, којом је 
отворена је 17. међународна ликовна колонија наивних уметника Зајечар-
Берковица 2005.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Дом омладине, Зајечар. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет и девет слика и скулптура аутора: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јуре Гргин Милош, Миланка 
Динић, Велимир Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Ми-
рослав Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубиша Јовано-
вић Кене, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, Перо Мандић, Добросав Милоје-
вић, Животин Николић, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Милан Рашић, 
Сава Секулић, Чеда Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавље-
вић, Емерик Фејеш, Илија Филиповић. 
Изложбу су отворили: Марица Врачевић, аутор изложбе, Бошко Ничић, 
председник зајечарске општине и Перислав Дуцић, директор Дома омла-
дине, Зајечар. 
30. 7–15. 8. Седамнаеста међународна ликовна колонија наивних уметни-
ка Зајечар-Берковица 2005, изложба слика и скулптура насталих на Коло-
нији, у Радул беговом конаку у Зајечару.
Организатор: Дом омладине, Зајечар у сарадњи са Музејом наивне умет-
ности, Јагодина као селектором. 
Селектор колоније и аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет и осам слика и скулптура четрнаест аутора:
Драгица Гајић, Илона Тот Гомбкотоне, Велимир Ђорђевић, Нада Кљајић, 
Слободан Миљковић, Деса Петров Морар, Душанка Петровић, Мирјана 
Поповић Радовић, Марко Стевановић, Весна Танчева, Веселин Ћетковић; 
Гости Дома омладине, Зајечар: Ана Књазовиц, Наташа Мијајловић, Вели-
бор Веља Бугарин. 
Изложбу су отворили: Марица Врачевић, аутор изложбе, виши кустос МНУ, 
Бошко Ничић, председник зајечарске општине и Перислав Дуцић, дирек-
тор Дома омладине, Зајечар. 
Пратећи програм: Пројекција филма Dream hunter, Костадина Бонева.

578.
9. 8–29. 8. Фантастика у делима наивних уметника Србије, тематска изло-
жба слика и скулптура у Југословенској галерији уметничких дела у Бео-
граду.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Југословенска галерија 
уметничких дела, Београд. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић. 
Изложено је двадесет и девет слика и скулптура аутора: 
Драгутин Алексић, Илија Башичевић Босиљ, Јуре Гргин Милош, Миланка 
Динић, Велимир Ђорђевић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Ми-
рослав Живковић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, Љубиша Јовано-
вић Кене, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, Перо Мандић, Добросав Милоје-
вић, Животин Николић, Душанка Петровић, Флорика Пуја, Милан Рашић, 

Сава Секулић, Чеда Спасић, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавље-
вић, Емерик Фејеш, Илија Филиповић. 

579.
7. 10–28. 10. Дванаести бијенале наивне и маргиналне уметности, изло-
жба слика у Музеју наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Изложено је шездесет и једна слика и скулптура тридесет и девет аутора, 
селектираних од приспелих укупно двеста тридесет и девет дела седамде-
сет и једног аутора:
Барбериен, Томислав Благојевић, Гвидо Ведовато, Драгица Гајић, Илона 
Гомбкотоне Тот, Јуре Милош Гргин, Бранко Динић, Миланка Динић, Андреа 
Дудаш Аги, Велимир Ђорђевић, Биљана Живановић, Марина Зен, Душан 
Јевтовић, Милосав Јовановић, Мирослав Јовановић Далтон, Ференц Кал-
мар, Нада Кљајић, Драгица Котрман, Драгослав Лазић, Еделтрауд Лехман, 
Розалија Марков, Живота Милановић Жића, Добросав Милојевић, Војкан 
Морар, Животин Николић, Милорад Николић, Десанка Петров Морар, Ду-
шанка Петровић, Саша Петровић, Мирјана Поповић Радовић, Росен Рашев, 
Милан Рашић, Само, Милан Совиљ, Марко Стевановић, Сандра Танурџић, 
Весна Танчева, Пал Хомонаи. 
Жири: Наталија Церовић (председник), Данка Дамјановић, Нина Крстић, 
Марица Врачевић.
Награда за животно дело: Милан Совиљ;
Велика награда за изложена дела: Душан Јевтовић;
Посебно признање за изложена дела: Барбериен;
Признање за изложена дела и дугогодишњу сарадњу са Музејом: Еделтра-
уд Лехман;
Признање за изложено дело: Саша Петровић;
Откупна награда: Миланка Динић.
Дванаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; изда-
вач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текстови: Марица Врачевић, На-
талија Церовић, Данка Дамјановић, Нина Крстић; биографије аутора, ка-
талог: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 72 стр, 
46 илустр, 22, 5 цм. 
Дванаести бијенале наивне и маргиналне уметности, електронско 
издање; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текстови: Марица 
Врачевић, Наталија Церовић, Данка Дамјановић, Нина Крстић; биографије 
аутора, каталог: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; реализација електронског из-
дања: Братислав Марковић.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, плакат, девет разгледница: 
Барбериен: Од сумрака до свитања; Миланка Динић: Божја милост; Душан 
Јевтовић: Вашар; Еделтрауд Лехман: Добро јутро, Крите; Добросав Мило-
јевић, Летња ноћ; Војкан Морар, Два и хиљаду анђела; Росен Рашев: Пра-
зник; Милан Совиљ: У шуми; Војислав Јакић, Семе зла. 
Изложбу су отворили: Нина Крстић, директор МНУ и Драган Којадиновић, 
министар културе РС. 
Пратећи програм: 

- Војислав Јакић, in memoriam, Камерна изложба слика;
- Награде бијенала, изложба слика и скулптура.

580.
4. 11–30. 11. Наивни уметници Ковачице, изложба слика из збирке Музеја 
наивне уметности, Јагодина у Музеју наивне уметности Илијанум у Шиду.
Аутор селекције: Љиљана Којић.
Изложено је укупно двадесет и седам слика девет аутора:
Михал Биреш, Јан Вењарски, Ондреј Вењарски, Мартин Јонаш, Јан Књазо-
виц, Мартин Палушка, Михал Поволни, Јан Сокол, Зузана Халупова.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић.

581.
23. 12. 2005 - 23. 1. 2006. Богосав Живковић / Чаробни врт, мултимедијална 
изложба фотографија, скулптура и слика у Музеју наивне уметности у Јаго-
дини, поводом промоције календара за 2006. годину.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 30 фотографија Чаробног врта Богосава Живковића, 5 скулп-
тура и 3 слике из збирке МНУ.
Чаробни врт, Богосав, календар; издавач: Музеј наивне уметности, Јаго-
дина; текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 16 стр, 
14 илустр, 15,5 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, седам разгледница са ре-
продукцијама скулптура и слика из Чаробног врта.
Одштампане су и промовисане две новогодишње честитке са зимским мо-
тивима: Добросав Милојевић, Новогодишња бајка и Деса Петров Морар, 
Зима у Идвору. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић.
Отварање изложбе пратила је и пројекција филмова: Бајка о Богосаву и 
Штап Богосава Живковића.
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582.
17. 3–15. 6. Емерик Фејеш, мултимедијална ретроспективна изложба слика 
у Галерији Иштван Нађ (Nagy István Képtárba) у Баји (Мађарска).
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и жупанија Бач-Кишкун.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је тридесет слика.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина. 
Изложба је након Галерије Иштван Нађ, Баја била приказана:

583. - 2. 6–6. 7. Емерик Фејеш, изложба слика у Центру за културу у Јанош-
халми (Мађарска).

584. - 24. 11–18. 12. Емерик Фејеш, изложба слика у Галерији Уметничка 
колонија, Бачка Топола.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина, Галерија Уметничка ко-
лонија, Бачка Топола и Жупанија Бач Кишкун, Мађарска.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је 30 (слика и цртежа) из збирке МНУ.
За изложбе је штампан каталог, Каталог позивница (за изложбу у Бачкој 
Тополи) и позивнице (за изложбе у Мађарској). Коришћен је и постојећи 
каталог и пропагандни материјал Музеја наивне уметности, Јагодина.
Емерик Фејеш, каталог-позивница; издавач: Музеј наивне уметности, Ја-
година и Уметничка колонија Бачка Топола; текст: Нина Крстић; преводе-
но на мађарски; штампа: Хемиграфија Бачка Топола; пресавијен лист (4), 1 
илустр, 22 цм.

585.
21. 3–21. 4. Драгутин Алексић, ретроспективна изложба скулптура у Музеју 
наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложена је 61 скулптура и 2 слике из збирке МНУ.
Драгутин Алексић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; би-
блиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; графичка опрема: Слобо-
дан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 63 стр, 44 илустр, 20 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, разгледница са репродук-
цијама скулптура аутора.

586. 
23. 2–11. 3. Милан Рашић, изложба слика у Дому културе Стеван Мокра-
њац у Неготину.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Културни центар Сте-
ван Мокрањац, Неготин.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је двадесет и осам слика Милана Рашића из збирке МНУ, Јаго-
дина.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина. 
Коришћен је постојећи каталог и пратећи пропагандни материјал. 

587.
21. 3–21. 4. Драгутин Алексић, ретроспективна изложба скулптура у Музеју 
наивне уметности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложена је 61 скулптура и 2 слике из збирке МНУ.
Драгутин Алексић, каталог; издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; 
текст: Љиљана Којић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; би-
блиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; графичка опрема: Слобо-
дан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 63 стр, 44 илустр, 20 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, разгледница са репродук-
цијама скулптура аутора, плакат.
Изложбу је отворио: Никола Шеатовић, помоћник Министра културе РС, а 
говориле су на изложби Весна Марицки, саветник Министрства за културу 
РС и Нина Крстић, директор МНУ.

588.
17. 5–20. 11. Град у наивној уметности, тематска изложба слика у Музеју 
наивне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је 15 слика из збирке МНУ.

589.
4. 8–6. 8. Јанко Брашић, изложба слика у Музеју на отвореном Каленић у 
Каленићком Прњавору организована у оквиру 37. Сабора народног ства-
ралаштва Прођох Левач, прођох Шумадију.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина и Музеј на отвореном 

Каленић, Каленићки Прњавор.
Аутор изложбе: Љиљана Којић.
Изложено је десет слика и један рељеф аутора из збирке МНУ, Јагодина.
Изложба слика Јанка Брашића (1906–1994), каталог; издавач: Музеј на 
отвореном Каленић, Каленићки Прњавор; текст: Љиљана Којић; 6 стр, 1 
илустр, 21 цм.
Изложбу је отворила: Љиљана Којић, музејски саветник МНУ, Јагодина. 

590.
29. 9–13. 10. Тринаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, 
изложба слика и скулптура насталих на Колонији представљена у Галерији 
Министарства културе РС. Колонија је одржана у Краљевим конацима на 
Златибору у трајању: 15. 8–22. 8.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је 39 дела 24 аутора, учесника Колоније: 
Барбариен, Томислав Благојевић, Гвидо Ведовато, Драгица Гајић, Јуре Гр-
гин Милош, Андреа Дудаш Аги, Душан Јевтовић, Љубиша Јовановић Кене, 
Милосав Јовановић, Мирослав Јовановић Далтон, Ференц Калмар, Нада 
Кљајић, Живота Милановић Жића, Добросав Милојевић, Војкан Морар, 
Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Саша Петровић Бердујац, 
Мирјана Поповић Радовић, Антонио Прото, Ева Рас, Росен Рашев, Илона 
Тот Гомбкотоне, Каталин Хајик Рафаине. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНУ, Јагодина и Драган Која-
диновић, министар културе РС.
Тринаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, 
издавач: Музеј наивне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; биографи-
је, каталог: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Поповић Штајн; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 37 стр, 
24 илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, разгледнице са репродук-
цијама учесника колоније, плакат, граничници, као и мајице, шоље, чаше, 
кишобрани.

591.
5. 12. 2006. Стална поставка у Салону Музеја наивне уметности, Београд.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је 79 дела из збирке МНУ.
Салон Музеја наивне уметности, каталог, издавач: Музеј наивне уметно-
сти, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
19 стр, 15 илустр, 30 цм. 
Салон Музеја наивне уметности, календар, издавач: Музеј наивне умет-
ности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауно-
вић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагује-
вац; 27 стр, 13 илустр, 16,5 цм. 
Наивна уметност Србије, календар, издавач: Музеј наивне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
20 стр, 19 илустр, 48 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница; 5 разгледница 
на којима су репродуковане слике: Душан Јевтовић, Зимске свадбе; Сава 
Секулић, Девојка на плажи, Добросав Милојевић, Рођење Христово и Зим-
ска бајка, Милан Рашић, Калемегдан; 11 џепних календара на којима су ре-
продуковане дела: Емерик Фејеш, Стари Београд, Милосав Јовановић, Сан, 
Ференц Калмар, Гласник, Душан Јевтовић, Мој живот и свет, Сава Секулић, 
Девојка на плажи, Душанка Петровић, У ишчекивању, Миланка Динић, Су-
срет, Богосав Живковић, Капија, Војислав Јакић, Аутопортрет.

2007.
592.
17. 1–1. 2. Изложба икона студената Академије СПЦ за ликовну уметност 
и рестаурацију, Изложба копија икона у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина организована у оквиру програма Светосавска недеља. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Академијом СПЦ за ликовну уметност и рестаурацију.
Аутор изложбе: Горан Јанићијевић, професор фрескописа, Академија СПЦ 
за ликовну уметност и рестаурацију.
Изложено је тридесет икона студената Академије СПЦ за ликовну умет-
ност и рестаурацију.
Изложбу је отворио: Горан Јанићијевић, професор фрескописа, Академија 
СПЦ за ликовну уметност и рестаурацију. 

593.
1. 2–1. 4. Портрет у наивној и маргиналној уметности Србије, камерна те-
матска изложба слика у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина 
организована у оквиру Сталне поставке Музеја. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, музејски саветник, МНМУ.
Изложено је 14 слика 10 уметника: Барбериен, Аутопортрет са цветом, 
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2006; Михал Биреш, Добошар, 1973; Јанко Брашић, Девојчица, 1969, Пор-
трет учитељице, 1936; Богосав Живковић, Мајка, отац и баба, 1967; Ми-
лица Зарић, Фамилија, 1973; Милосав Јовановић, Аутопортрет, 1976, Мој 
отац, 1973; Ануика Маран, Млада, 1964; Добросав Милојевић, Портрет 
маладића, 1984; Десанка Петров Морар, Портрет деде, 1964; Сава Се-
кулић, Аутопортрет из детињства, 1972, Тепих од ружа, 1972, Два срца, 
1976. 

594.
9. 2–9. 3. Драгутин Алексић, Ретроспективна изложба скулптура у Југосло-
венској галерији уметничких дела, Београд. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Југословенском галеријом уметничких дела, Београд.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, музејски саветник, МНМУ.
Аутор изложбене поставке: Нина Крстић, музејски саветник, директор 
МНМУ.
Изложено је тринаест скулптура из збирке МНМУ. 
За ову изложбу је коришћен постојећи каталог, као и пратећи пропаганд-
ни материјал: разгледнице и плакат.
Драгутин Алексић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметно-
сти, Јагодина; текст: Љиљана Којић; библиографија, попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 61 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.

595.
22. 3–18. 4. Наивна и маргинална уметност Србије, Мултимедијална изло-
жба слика и скулптура у Културном центру Србије у Паризу. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Културним центром Србије, Париз.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је седамдесет и једно дело (слике и скулптуре) из збирке МНМУ, 
Јагодина, МНУ Илијанум, Шид и из приватних колекција. 
Штампана је тројезична монографија Наивна и маргинална уметност Ср-
бије, ЦД Наивна и маргинална уметност Србије као и пратећи пропаганд-
ни материјал: позивница, граничник за књиге и плакат.
Наивна и маргинална уметност Србије, монографија; издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; библиогра-
фије: Нина Крстић, Љиљана Којић, Марица Врачевић; превод на енглески: 
Радмила Поповић, Радмила Пауновић Штајн, Вера Савић; превод на фран-
цуски: Владимир Павловић; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Импрес, Крагујевац; 114 стр, илустр, 30 цм. 
Наивна и маргинална уметност Србије, електронско издање; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; би-
блиографије: Нина Крстић, Љиљана Којић, Марица Врачевић; превод на 
енглески: Радмила Поповић, Радмила Пауновић Штајн, Вера Савић; превод 
на француски: Владимир Павловић; Графичка опрема: Слободан Штетић; 
реализација електронског издања: Братислав Марковић. 
Изложбу су отворили: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ и 
Живадин Митровић, директор Културног центра Србије у Паризу.
Након Културног центра Србије у Паризу изложба је одржана и:

596. - 7. 6–5. 7. у Софијској градској уметничкој галерији у Софији;

597. - 16. 10–16. 11. у Модерној галерији Ликовни сусрет у Суботици. 

598.
10 - 23. 5. Пал Хомонаи, ретроспективна изложба слика у Салону Музеја 
наивне и маргиналне уметности, Београд. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе и поставке: Ивана Јовановић, кустос, МНМУ.
Изложено је тридесет и пет дела Пала Хомонаиа из збирке МНМУ и при-
ватних колекција.
Пал Хомонаи, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Ја-
година; текст, библиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Импрес, Крагујевац; 67 стр, 35 илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница-граничник за 
књиге и плакат.
Изложбу су отворили: Весна Марицки, саветник у Министарству културе 
РС, Нина Крстић, директор МНМУ.
Након Салона МНМУ изложба је приказана:

599. - 24. 5 - 15. 9. у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина;

600. - 17. 9 - 20. 9. у Радул-беговом конаку, Зајечар. 

601.
23. 6–30. 9. Осми светски тријенале наивне и маргиналне уметности ИН-
СИТА 2007, међународна изложба у Словенској народној галерији у Бра-
тислави. 

Жири Осмог светског тријенала, у саставу: Катарина Чиерна (Словачка), 
Нина Крстић (Србија), Лорен Даншан (Француска), Роџер Кардинал (Вели-
ка Британија), Нико ван дер Ендт (Холандија), селектовао је двадесет и де-
вет дела из збирке МНМУ и приватних колекција шест уметника из Србије: 
Милосава Јовановића, Томислава Благојевића, Миланке Динић, Војкана 
Морара, Барбариена и Ференца Калмара.
Аутор селекције наивних и маргиналних уметника из Србије: Нина Крстић, 
музејски саветник, директор МНМУ. 
Аутор биографија заступљених уметника из Србије у каталогу INSITA 2007 у 
издању СНГ, Братислава: Нина Крстић. 
Изложбу је отворила: Катарина Чиерна, директор СНГ, Братислава. Гово-
рили су: Нина Крстић, Лорен Даншан, Нико ван дер Ендт, Роџер Кардинал.

602.
11. 10. 2007 - 8. 1. 2008. Тринаести бијенале наивне и маргиналне уметно-
сти, међународна манифестација и изложба у Музеју наивне и маргинал-
не уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Од пријављених сто деведесет и три дела (слика, скулптура и цртежа) ше-
здесет и једног уметника из: Србије, Македоније, Републике Српске, Ма-
ђарске, Бугарске, Белорусије, Немачке, Италије, Турске, Шведске, Канаде, 
Бразила, САД-а петочлани стручни жири за изложбу Тринаестог бијенала 
наивне и маргиналне уметности селектовао је укупно осамдесет и једно 
дело четрдесет седам аутора, од којих је шездесет и три слика, четрнаест 
скулптура и четири цртежа. 
Жири: 
Председник жирија: Вера Ристић, музејски саветник, Народни музеј, Бео-
град. 
Чланови жирија: Диана Драганова, кустос Националне галерије, Софи-
ја; Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ, Јагодина; Марица 
Врачевић, музејски саветник, МНМУ, Јагодина; Ивана Јовановић, кустос, 
МНМУ, Јагодина. 
Жири је доделио следеће награде: Награду за укупан уметнички рад: Де-
санка Петров Морар и Ференц Калмар; Велику награду за изложена дела: 
Барбериен и Миланка Динић; Посебно признање за изложена дела: Лидиа 
Сашковски; Признање за изложена дела младом аутору: Томислав Благоје-
вић и Јелена Марковић; Откупну награду: Душан Јевтовић.
Изложбу је отворио: Јерко Денегри, председник Управног одбора МНМУ; 
Говорили су: Нина Крстић, директор МНМУ, Вера Ристић, председник жи-
рија; Роберт Мекдугал, амбасадор Канаде у Србији, Едвард Пико, министар 
образовања Владе територије Нунавута, Канада, Ивана Јовановић, кустос 
Бијенала.
Тринаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Ивана Јовано-
вић, Вера Ристић, Диана Драганова; библиографија, попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 82 стр, 47 илустр, 24 цм. 
Тринаести бијенале наивне и маргиналне уметности, електронско из-
дање; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: 
Ивана Јовановић, Вера Ристић, Диана Драганова; библиографија, попис 
изложби: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
Графичка опрема: Слободан Штетић; реализација електронског издања: 
Братислав Марковић.
Тринаести бијенале наивне и маргиналне уметности, календар; изда-
вач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Ивана Јова-
новић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 26 стр, 12 илустр, 16, 5 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, 18 раз-
гледница и 14 граничника за књиге са репродукцијама дела заступљеним 
на изложби, као и 13 џепних календара.
Након Музеја наивне и маргиналне уметности изложба је представљена и: 

603. - 10 - 24. 1. 2008. у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић, Београд.

2008.
604.
1 - 29. 2. Наивна и маргинална уметност Србије, мултимедијална изложба 
слика и скулптура у Галерији савеза академских и примењених уметника 
у Будимпешти. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом савеза академских и примењених уметника, Будимпештa.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је 50 дела тридесет аутора (слике и скулптуре) из збирке МНМУ, 
Јагодина, МНУ Илијанум, Шид, и приватних колекција. 
За изложбу је коришћена постојећа монографија Наивна и маргинална 
уметност Србије, ЦД Наивна и маргинална уметност Србије као и пра-
тећи пропагандни материјал: граничник за књиге, разгледнице и плакат.
Изложбу је отворио: Предраг Чудић, амбасадор РС у Мађарској. 
На отварању су говорили: Валерија Арт, ликовни критичар, Марта 
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Шимонфи, директор Галерије и председник Удружења ликовних и приме-
њених уметника Мађарске, и Нина Крстић, аутор изложбе.

605.
26. 3–8. 4. Емерик Фејеш, ретроспективна изложба слика у Дому културе 
Стеван Мокрањац, Зајечар. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Домом културе Стеван Мокрањац, Зајечар.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је 20 сликадела Емерика Фејеша, светског класика наивне умет-
ности. 
За изложбу је штампанa позивница и каталог Емерик Фејеш, слике (текст: 
Нина Крстић) у издању Дома културе Стеван Мокрањац, Зајечар; кори-
шћен је постојећи плакат и џепни календар.
Изложбу је отворила Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 

606.
17. 5–17. 7. Ноћ музеја, Инострани аутори из збирке МНМУ, тематска изло-
жба слика и скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина, 
организована у оквиру програма обележавања међународне манифеста-
ције Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, кустос МНМУ.
Инострани аутори из збирке МНМУ, каталог; издавач: Музеј наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографије: Љиљана Којић; пре-
вод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 12 стр, илустр, 22 цм. 

607.
23–30. 9. Наивна и маргинална уметност Србије у Дворцу краља Николе, 
Бар.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагодина.

608.
30. 9–15. 10. 14. Колонија наивне и маргиналне уметности, изложба слика и 
скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Колонија је одржана у Краљевим конацима на Златибору у трајању: 15. 
8–22. 8.
Организатор: Музеј наивне уметности, Јагодина. 
Изложено је четрдесет седам дела двадесет пет аутора, учесника Колони-
је: 
Барбериен, Томислав Благојевић, Гвидо Ведовато (Италија), Драгица Гајић, 
Јуре Гргин Милош, Миланка Динић, Мирослав Живковић, Душан Јевтовић, 
Милосав Јовановић, Мирослав Јовановић Далтон, Ференц Калмар, Јелена 
Марковић, Живота Милановић Жића, Добросав Милојевић, Војкан Мо-
рар, Десанка Петров Морар, Душанка Петровић, Саша Петровић Бердујац, 
Мирјана Поповић Радовић, Росен Рашев (Бугарска), Милан Рашић, Марко 
Стевановић, Сандра Танурџић Ровчанин, Илија Филиповић и Пал Хомонаи. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагодина.
14. Колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Марица Врачевић; пре-
вод на енглески: Радмила Поповић Штајн; графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 43 стр, 25 илустр, 22 цм. 

609.
16. 10 - 30. 10. 14. Колонија наивне и маргиналне уметности, изложба слика 
и скулптура у Галерији БАБ, Универзитета Божидар Аџија, Београд.
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагодина.

610. 
4.11. Промоција монографије Душан Јевтовић у Уметничкој галерији Цви-
јета Зузорић.
Душан Јевтовић, монографија; издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; попис изложби и библиографија: 
Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графич-
ка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 120 стр, илустр, 
22 цм. 
Промоцију је отворио: Небојша Брадић, министар културе РС.

611.
29. 12. 2008–18. 3. 2009. Зима у делима наивних и маргиналних уметника, 
камерна тематска изложба слика у Музеју наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина организована у оквиру Сталне поставке Музеја. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос, МНМУ.
Изложено је 12 слика: Мартин Јонаш, Одлазак на пијацу, 1963; Јан Књазо-
виц, Страшљивци, 1967; Иван Лацковић, Зима, 1984; Еделтрауд Лехман, 

Лидија, б.г; Добросав Милојевић, Зимска бајка, 2006; Фрањо Мраз, Једно ју-
тро, око 1973; Десанка Петров Морар, Богојављенско пливање, 2008; Фло-
рика Пуја, Игра за Нову годину, 1978; Марко Стевановић, Зима, 2008; Емерик 
Фејеш, Москва, око 1962; Пал Хомонаи, Зима, 1993.
Промоција календара за 2009. годину у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности.
Прича о музеју, календар; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
26 стр, 17 илустр, 15 цм. 
Штампан је и пропагандни материјал: 11 џепних календара.

2009.
612.
18. 2–30. 4. Мирослав Живковић, ретроспективна изложба слика у Музеју 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложене су педесет и три слике из збирке МНМУ и приватних колекција.
За ову изложбу је одштампан каталог, као и пратећи пропагандни матери-
јал: позивница, разгледнице и плакат.
Мирослав Живковић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Љиљана Којић; библиографија: Љи-
љана Којић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 83 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Весна Марицки, саветник у Министарству културе 
РС.

613.
30. 4–15. 5. Миланка Динић, ретроспективна изложба слика у Музеју наив-
не и маргиналне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложене су четрдесет и две слике из збирке МНМУ и приватних колек-
ција.
Миланка Динић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић; библиографија, попис изложби: Марица Вра-
чевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 74 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница-граничник, раз-
гледнице и плакат. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.

614.
16. 5–16. 7. Анђели и виле у наивној и маргиналној уметности, мултимеди-
јална тематска изложба слика и скулптура у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина, организована у оквиру програма обележавања ме-
ђународне манифестације Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је тридесет и девет слика и скулптура из збирке МНМУ, Јагоди-
на и приватних колекција. Изложбу је пратила и пројекција филма Анђели 
Војкана Морара, аутора чије су слике заступљене на изложби.
За ову изложбу је одштампан каталог и позивница.
Анђели и виле у наивној и маргиналној уметности, каталог; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографије: Ивана 
Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 12 стр, илустр, 22 цм. 
У пратећем програму манифестације Ноћ музеја, у Музеју наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина организован је концерт ученика музичке 
школе Владимир Ђорђевић, као и пројекција пропагандног филма о ак-
тивностима МНМУ. 

615.
10. 7–20. 7. 2009. Изложба икона „Св. апостол Павле“, гостујућа изложба 
икона, радова иконописаца и сликара СПЦ у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина, организована у оквиру програма обележавања 110 
година храма Светих апостола Петра и Павла у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Црквеном општином Јагодине и Хришћанским културним центром.
Аутор изложбе: Рада Марјановић.
Изложене су четрдесет и две иконе.
За ову изложбу је коришћен постојећи каталог.
Отварање изложбе пратила је и пројекција филма Ходочашће у Вечни град.

616.
9. 10–15. 11. Четрнаести бијенале наивне и маргиналне уметности, ме-
ђународна манифестација у организацији Музеја наивне и маргиналне 
уметности. 
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Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Жири: Валерија Балаж-Арт, историчар уметности, Јерко Денегри, истори-
чар уметности, Љиљана Којић, историчар уметности, Нина Крстић, исто-
ричар уметности и Ивана Јовановић, историчар уметности.
Од приспелих укупно 293 дела 82 уметника из петнаест земаља жири је 
за излагање одабрао укупно 112 дела 54 уметника из Србије, Македоније, 
Босне и Херцеговине, Бугарске, Мађарске, Италије, Немачке, Словачке, Ру-
сије, Данске, Турске, САД-а и Бразила. 
Жири је доделио награде и признања:
Почасно признање Ото Бихаљи-Мерин: Вера Ристић, музејски саветник и 
Слободан Санадер, ликовни критичар
Награду за укупан уметнички рад: Милан Рашић
Велику награду за изложена дела (сликарство): Војкан Морар
Велику награду за изложена дела (комбинована техника): Јошкин Шиљан
Велику награду за за изложена дела (скулптура): Милан Станисављевић
Посебно признање за изложена дела и Откупну награду: Дорте Маркусен 
(Данска)
Посебно признање за изложена дела: Роза Жарких (Русија)
Признање за изложена дела: Лоне Вилауме (Данска)
Изложби је отворила: Весна Марицки Остојић, саветник у Министарству 
културе РС.
Изложено је сто дванаест дела педесет и четири уметника (слике, скулп-
туре и инсталације). 
Четрнаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; изда-
вач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Валерија 
Балаж Арт и Ивана Јовановић; биографије и каталог: Ивана Јовановић; 
превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слобо-
дан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 91 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, плакат, разглед-
нице, као и награде и признања за награђене ауторе. 

617.
9. 9–18. 10. Ференц Калмар, ретроспективна изложба скулптура у Централ-
ноевропском институту за културу у Будимпешти.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Централноевропским институтом за културу у Будимпешти.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложбу је отворио: Небојша Брадић, министар културе РС.
Штампан је каталог-монографија Ференц Калмар.
Ференц Калмар, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић; библиографија: Нина Љубомировић; превод 
на енглески: Радмила Пауновић Штајн; превод на мађарски: Валерија Ба-
лаж Арт, графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
90 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и разгледнице.

618.
20. 10–20. 11. Ференц Калмар, ретроспективна изложба скулптура у гале-
рији Ликовни сусрет у Суботици.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са галеријом Ликовни сусрет, Суботица.
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложбу је отворила Нина Крстић.
Коришћен је постојећи каталог.
Музеј наивне и маргиналне уметности, календар; издавач: Музеј на-
ивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Импрес, Крагујевац; 26 стр, 15 илустр, 16 цм. 
Штампан је и пропагандни материјал: 11 џепних календара.

2010.
619.
21. 1.–5. 2. Анђели и виле у наивној и маргиналној уметности, тематска 
изложба слика у Дому културе Стеван Мокрањац у Неготину.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Домом културе Стеван Мокрањац, Неготин.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је двадесет и пет слика из збирке МНМУ, Јагодина следећих 
аутора: Сава Секулић, Илија Башичевић Босиљ, Милан Рашић, Мирослав 
Живковић, Миланка Динић, Росен Рашев, Тивадар Кошут, Добросав Мило-
јевић и Томислав Благојевић.
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.

620.
15. 2.–12. 3. Наивна и маргинална уметност Србије, изложба слика и скулп-
тура у изложбеној дворани Министарства културе Словачке у Братислави.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Министарством културе Словачке.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.

Изложена су 42 дела из збирке МНМУ.
Коришћен постојећи каталог.
Изложбу је отворио: Данко Прокић, амбасадор Републике Србије у Сло-
вачкој.

621.
5. 5–15. 5. Барбариен, ретроспективна изложба слика у Музеју наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је педесет слика из збирке МНМУ, Јагодина и приватних колек-
ција. 
Barbarien, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јаго-
дина; текст: Нина Крстић, Наталија Церовић; библиографија и попис изло-
жби: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 87 стр, 
илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.

622.
15. 5–10. 9. Неки други свет - Матија Станичић, ретроспективна изложба 
слика у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина у оквиру програ-
ма обележавања међународне манифестације Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је 84 слика Матије Станичић из колекције Ото Бихаљи-Мерина. 
Неки други свет, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић, Герхард Шоенбернер; библиографија и по-
пис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
40 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.

623.
15. 5–15. 6. Пал Хомонаи, изложба слика у Кући Симића у Крушевцу у окви-
ру програма обележавања међународне манифестације Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Народним Музејом, Крушевац.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је шест слика Пала Хомонаиа.
Коришћен је постојећи каталог.
Штампан је и каталог-позивница:
Пал Хомонаи, каталог; издавач: Народни музеј, Крушевац; текст: Ивана Јо-
вановић; штампа: Сиграф плус, Крушевац; 4 стр, илустр, 12 цм. 

624.
3. 7–26. 9. Девети светски тријенале наивне и маргиналне уметности ИН-
СИТА 2010, међународна изложба у Словенској народној галерији у Бра-
тислави. 
Жири: Катарина Чиерна (Словачка), Нина Крстић (Србија), Лорен Даншан 
(Француска), Роџер Кардинал (Велика Британија), Нико ван дер Ендт (Хо-
ландија), Моника Јагфелд (Швајцарска), Владимир Кордош (Словачка) се-
лектовао је осамнаест дела из збирке МНМУ и приватних колекција пет 
уметника из Србије: Миланке Динић, Војкана Морара, Пала Хомонаиа, Јо-
шкин Шиљана и Миодрага Павловића.
Аутор селекције наивних и маргиналних уметника из Србије: Нина Крстић, 
музејски саветник, директор МНМУ. 
Аутор биографија заступљених уметника из Србије у каталогу INSITA 2010 у 
издању СНГ, Братислава: Нина Крстић. 

625.
24. 9–24. 10. 15. Колонија наивне и маргиналне уметности, изложба слика и 
скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Колонија је одржана у Краљевим конацима на Златибору у трајању: 15. 
6–23. 6.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Изложено педесет дела двадесет пет аутора, учесника Колоније: 
Владисав Арсеновић, Томислав Благојевић, Гвидо Ведовато (Италија), Лоне 
Вилауме (Данска), Драгица Гајић, Слободан Живановић, Милосав Јовано-
вић, Душан Јевтовић, Ференц Калмар, Розалија Марков, Јелена Марковић, 
Дорте Маркусен (Данска), Зил Милано, Добросав Милојевић, Јуре Гргин 
Милош, Војкан Морар, Ивана Негић Станисављевић, Десанка Петров Мо-
рар, Саша Петровић Бердујац, Росен Рашев (Бугарска), Игор Симоновић, 
Милан Станисављевић, Марко Стевановић, Јошкин Шиљан, Даница Ши-
мић.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагодина.
15. Колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Ивана Јовановић; био-
графије, каталог: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Поповић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 
51 стр, 25 илустр, 22 цм. 
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626.
12. 8 - 30. 8. Емерик Фејеш, изложба слика у Галерији Велимир А. Лековић у 
Бару.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе и поставке: Нина Крстић, директор МНMУ.
Изложено је двадесет осам слика Емерика Фејеша из збирке МНMУ као и 
из приватних колекција. 
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ. 

627.
7. 10. 2010–20. 3. 2011. Сава Секулић, изложба слика у Музеју Гугинг, Мариа 
Гугинг, Беч, Аустрија.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Музејом Гугинг.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ и Јохан Фајлахер.
Изложено је двадесет и пет слика Саве Секулића из збирке МНМУ.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.

628.
23. 11–10. 12. Милосав Јовановић, ретроспективна изложба слика у Музеју 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложено је седамдесет слика, цртежа и графика Милосава Јовановића.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.
Милосав Јовановић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Марица Врачевић, Љиљана Којић; 
библиографија и попис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Импрес, Крагујевац; 147 стр, илустр, 30 цм. 

629.
10 - 22. 12. Росен Рашев, ретроспективна изложба слика и скулптура у Му-
зеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је седамдесет слика и скулптура Росена Рашева.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.
Росен Рашев, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Ја-
година; текст: Ивана Јовановић; библиографија и попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. 

630.
17. 12. 2010–17. 1. 2011. Мирослав Живковић, ретроспективна изложба сли-
ка у Галерији Острво, НУ Божидар Аџија, Београд.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ

631.
24. 12. 2010–24. 1. 2011. Добросав Милојевић, ретроспективна изложба сли-
ка у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Изложено је педесет девет слика Добросава Милојевића.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.
Добросав Милојевић: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; 
текст: Нина Крстић, Марица Врачевић, Љиљана Којић, Ивана Јовановић; 
библиографија и попис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Импрес, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. 

2011.
632.
3. 3–3. 4. Анђели и виле у наивној и маргиналној уметности, тематска изло-
жба слика у Народном музеју, Краљево.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Народним Музејом, Краљево.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је четрдесет дела из збирке МНМУ, Јагодина и приватних колек-
ција. 
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.

633.
30. 3–24. 4. Из два угла, Предраг Милићевић Барбариен–Росен Рашев Рошпак, 
изложба у Софијској градској уметничкој галерији, Софија, Бугарска.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 

са Софијском градском уметничком галеријом.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложено је шездесет пет дела Росена Рашева и Барбариена из збирке 
МНМУ и приватних колекција.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.

634.
14. 5–14. 6. Анђели и виле у наивној и маргиналној уметности, тематска 
изложба слика у Музеју 21. Октобар, Крагујевац, организована у оквиру 
манифестације Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Музејом 21. Октобар, Крагујевац.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је четрдесет дела из збирке МНМУ, Јагодина и приватних колек-
ција. 
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.

635.
14. 5–14. 6. Сусрет са уметником, Наивно-маргинално, Добросав Мило-
јевић-Јошкин Шиљан, изложба у Музеју наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина у оквиру манифестације Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Изложено је десет слика Добросава Милојевића и Јошкин Шиљана. 

636.
30. 6–26. 10. Чаробни врт Богосава Живковића, ретроспективна изложба 
скулптура и промоција монографије Богосав Живковић.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Изложено је десет скулптура Богосава Живковића.
Богосав Живковић, монографија; издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Љиљана Којић, Ивана Јовановић; 
библиографија и попис изложби: Љиљана Којић; превод на енглески: Рад-
мила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Им-
прес, Крагујевац; 103 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.

637.
6–19. 7. Рука, јунак и птица свемоћна, Изложба слика Саве Секулића у Гале-
рији Критику, Праг, Република Чешка.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Удружењем грађана Лука Праха, Праг.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложено је двадесет и пет слика Саве Секулића из збирке МНМУ.
Изложбу је отворила: Маја Митровић, амбасадор Србије у Чешкој.

638.
20. 7–2. 8. Шамар грађанском укусу 2, изложба слика Барбариена у Галерији 
УЛУС-а, Београд.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом УЛУС-а.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је четрнаест слика Барбариена из збирке МНМУ и приватних 
колекција.
Изложбу је отворила: Јамина Плавшић, виши кустос Галерије УЛУС.
Коришћен је постојећи каталог.

639.
4. 8–4. 9. Од сумрака до свитања, изложба слика Барбариена у Галерији 
Стара Капетанија, Земун.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом УЛУС-а.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је тридесет пет слика Барбариена из збирке МНМУ и приватних 
колекција.
Изложбу је отворила: Вера Виторовић, директор Галерије Стара Капета-
нија, Земун. 
Коришћен је постојећи каталог.

640.
12. 9–12. 10. Добросав Милојевић, ретроспективна изложба слика у Музеју 
Хореум марги–Равно, Ћуприја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Музејом Хореум Марги-Равно, Ћуприја.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложене су четрдесет две слике из збирке МНМУ, Јагодина. 
Коришћен је постојећи каталог.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
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641.
28. 10–28. 11. Петнаести бијенале наивне и маргиналне уметности, ме-
ђународна манифестација у организацији Музеја наивне и маргиналне 
уметности. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Жири: Аделина Филева, директор Софијске уметничке галерије, Софија, 
Владимир Абакумов, директор Музеја аутсајдера, Москва, Нина Крстић, 
историчар уметности, Марица Врачевић, историчар уметности и Ивана 
Јовановић, историчар уметности.
Од приспелих укупно 304 дела 102 уметника из петнаест земаља жири је 
за излагање одабрао укупно 92 дела 65 уметника из Србије, Републике 
Српске, Македоније, Бугарске, Мађарске, Грчке, Чешке, Италије, Немачке, 
Словачке, Русије, Данске, Турске, САД-а, Јапана и Бразила. 
Жири је доделио награде и признања:
Почасно признање Ото Бихаљи-Мерин: Душан Јевтовић и Милосав Јова-
новић.
Награду за укупан уметнички рад: Миланка Динић.
Посебно признање за изложена дела: Јорданка Георгијева Генчева (Бугарска).
Признање за изложена дела: Игор Симоновић.
Откупну награду: Ермелинда де Алмеида (Бразил).
Изложби је отворила: Аделина Филева, председник жирија.
Изложено је деведесет два дела шездесет пет уметника. 
Петнаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; из-
давач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Ивана 
Јовановић, Аделина Филева; биографије и каталог: Ивана Јовановић; пре-
вод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 111 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница, плакат, разглед-
нице, као и награде и признања за награђене ауторе. 

642.
1. 12. 2011–19. 2. 2012. Наивна и маргинална уметност Србије, изложба 
слика и скулптура у Галерији ликовних саморастников у Требњу (Слове-
нија). 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом ликовних саморастников, Требње.
Аутор изложбене поставке: Ивана Јовановић, кустос МНМУ.
Изложено је четрдесет дела (слика и скулптура) тридесет и једног аутора 
из збирке МНМУ, Јагодина: Драгутин Алексић, Барбариен, Илија Босиљ 
Башичевић, Михал Биреш, Томислав Благојевић, Јанко Брашић, Јуре Ми-
лош Гргин, Миланка Динић, Слободан Живановић, Богосав Живковић, Ми-
рослав Живковић, Војислав Јакић, Душан Јевтовић, Милосав Јовановић, 
Мартин Јонаш, Ференц Калмар, Јан Књазовиц, Тивадар Кошут, Добросав 
Милојевић, Војкан Морар, Животин Николић, Десанка Петров Морар, 
Флорика Пуја, Милан Рашић, Сава Секулић, Драгиша Станисављевић, Ми-
лан Станисављевић, Емерик Фејеш, Илија Филиповић, Пал Хомонаи и Јо-
шкин Шиљан.
Коришћена је постојећа монографија Наивна и маргинална уметност Ср-
бије. Штампана је позивница и плакат.
Изложбу је отворио Антон Мавер, жупан Општине Мокроног-Требелно.
На отварању су говорили: Патриција Павлич, директор Галерије ликовних 
саморастников, Алојзиј Кастелиц, жупан Општине Требње, Александра 
Станковић, саветник у Амбасади републике Србије у Словенији и Ивана 
Јовановић, аутор изложбе.

2012.
643.
20. 4–20. 6. Дозивање анђела - Војкан Морар, ретроспективна изложба 
слика, минијатура и скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 
Изложено је шездесет дела (слика, минијатура и скулптура) Војкана Мо-
рара из збирке МНМУ, Јагодина, колекције аутора и приватних колекција. 
Штампан је каталог:
Дозивање анђела - Војкан Морар, каталог; издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, попис изложби и библио-
графија: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 71 
стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат и банер.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
На отварању је говорила и Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Отварање је пратила и пројекција филмова Војкана Морара.

- Као пратећи програм ретроспективне изложбе слика Војкана Морара ор-
ганизована је и креативна радионица:

- 26. 4. 2012. Дечија креативна радионица, пратећи програм изложбе Дози-
вање анђела–Војкан Морар.

- Изложба је, након Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини, 
представљена и у Културном центру у Параћину: 

644. -13. 7–14. 8. Дозивање анђела-Војкан Морар, ретроспективна изложба 
дела Војкана Морара у Културном центру у Параћину.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Културним центром, Параћин. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 
Изложено је шездесет дела (слика, минијатура и скулптура) из збирке 
МНМУ, Јагодина, колекције аутора и приватних колекција. 
Коришћен је постојећи каталог, а штампан је и каталог у издању Културног 
центра, Параћин:
Дозивање анђела - Војкан Морар, каталог; издавач: Културни центар, 
Параћин; текст, биографија, попис изложби (извод): Ивана Јовановић; Гра-
фичка опрема: Жарко Станковић; 8 стр, илустр, 21 цм. 

645.
26. 4–6. 5. Страни мајстори у збирци МНМУ, у Галерији Културног центра 
Стеван Мокрањац, Неготин.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Културног центра Стеван Мокрањац, Неготин.
Аутор изложбе: Љиљана Којић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је тридесет и три дела (слика и скулптура) тридесет и три аутора 
из интернационалног дела збирке МНМУ, Јагодина.
Коришћен је постојећи каталог.
15. 5–21. 11. Histoires de voir, тематска изложба слика и скулптура у Фонда-
цији Картије за савремену уметност у Паризу.
Музеј наивне и маргиналне уметности је учествовао у пројекту Фондације 
Картије. Изложене су две скулптуре Драгише Станисављевића из збирке 
МНМУ: Риба и змија и Црни пантер.
У оквиру публикације која је пратила изложбу објављен је текст Нине Кр-
стић, музејског саветника МНМУ:
Nina Krstić, Dragiša Stanisavljević, u: Histoires de voir, каталог; издавач: 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris; ilustr, 35 cm (str.34,35).

646.
19. 5–15. 6. Еротика у делима наивних и маргиналних уметника, тематска 
изложба слика и скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности у Ја-
години, у оквиру међународне манифестације: Ноћ музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је двадесет и пет дела (слика и скулптура) двадесет и два аутора 
из збирке МНМУ, Јагодина.
Штампан је каталог:
Еротика у делима наивних и маргиналних уметника, каталог; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Љубомиро-
вић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Сло-
бодан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 13 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.

647.
19–31. 5 . Наивна уметност Србије, изложба у Центру културе Full Art у Чач-
ку.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Центром културе Full Art, Чачак, организована у оквиру међународне 
манифестације: Ноћ музеја.
Аутор селекције дела: Ивана Јовановић.
Изложено је 10 дела из збирке МНМУ.

648.
29. 5–26. 6. Добросав Милојевић, ретроспективна изложба слика Доброса-
ва Милојевића, једног од најзначајнијих представника наивне уметности 
Србије, у Центру за културу у Свилајнцу, која је организована у оквиру ма-
нифестације Синђелићеви дани.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Центром за културу, Свилајнац. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 
Изложено је двадесет и пет слика Добросава Милојевића из збирке МНМУ, 
Јагодина. 
Коришћен је постојећи каталог. 
Изложбу је отворила: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
На отварању је говорила и: Ивана Брзановић Нешић, директор Центра за 
културу, Свилајнац.

649.
22. 6–30. 9. Илија Филиповић–Филип, Човек и камен сапутници кроз време, 
ретроспективна изложба скулптура у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности у Јагодини.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић, музејски саветник, МНМУ. 
Изложено је 50 скулптура Илије Филиповића из збирке МНМУ, Јагодина, 
колекције аутора и приватних колекција. 
Штампан је каталог:
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Илија Филиповић–Филип, Човек и камен сапутници кроз време, ката-
лог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, био-
графија, попис изложби и библиографија: Марица Врачевић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац; 63 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат и банер.
Изложбу је отворила: Марица Врачевић, аутор изложбе.
На отварању је говорила и Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.

650.
2. 10–30. 10. Живот је славље - Душан Јевтовић, ретроспективна изложба 
слика Душана Јевтовића, светског класика наивне уметности Србије, у Га-
лерији Дома Војске Србије у Београду. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Министарством одбране Републике Србије, као и породицом Јевтовић.
Аутор изложбе Нина Крстић, музејски саветник.
Сарадници: Драгана Марковић и Иванка Јевтовић, сликар и модни креа-
тор. 
Изложена су дела из збирке МНМУ, као и из породичне колекције.
Коришћен је постојећи каталог у издању МНМУ. 
Душан Јевтовић, каталог-монографија, издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; попис изложби и библио-
графија: Марица Врачевић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Импрес, Крагујевац; 120 стр, 
илустр, 22 цм. 
Штампан је и каталог у издању Министарство одбране РС:
Душан Јевтовић, каталог, издавач: Министарство одбране РС; текст: Нина 
Крстић; штампа: Војна штампарија, Београд; 76 стр, илустр, 21 цм. 
Изложбу је отворио Мирослав Тасић, државни секретар у Министарству 
културе и информисања РС.
На отварању је говорила: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ, аутор 
изложбе.

651.
1. 11–20. 11. 2012. Шеснаеста ликовна колонија наивне и маргиналне умет-
ности, изложба слика и скулптура у галерији Кућа легата, Београд. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са галеријом Кућа легата, Београд.
Изложено је педесет дела (слика и скулптура) двадесет осам аутора из Ср-
бије и иностраних земаља (Македонија, Бугарска, Италија, Бразил, Јапан): 
Барбариен, Томислав Благојевић, Тоде Блажевски (Македонија), Гвидо 
Ведовато (Италија), Мила Вукобратовић-Морача, Драгица Гајић, Јордан-
ка Генчева (Бугарска), Ермелинда де Алмеида (Бразил), Рајко Драгићевић, 
Слободан Живановић, Милосав Јовановић, Јошкин Шиљан, Ференц Кал-
мар, Розалија Марков, Јелена Марковић, Живота Милановић, Добросав 
Милојевић Војкан Морар, Саша Петровић Бердујац, Росен Рашев (Бугар-
ска), Игор Симоновић, Ивана Станисављевић-Негић, Милан Станисавље-
вић, Марко Стевановић, Весна Танчева, Илија Филиповић, Кацуми Цуђи 
(Јапан) и Даница Шимић.
Штампан је каталог: 
Шеснаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, ка-
талог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: 
Нина Крстић, Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагује-
вац; 57 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и разгледнице.
На отварању изложбе су говорили: Нина Крстић, директор МНМУ, Ана 
Вељковић, директор галерије Кућа легата; Нина Љубомировић, кустос 
МНМУ, Вера Георгијева, аташе за културу Републике Бугарске, Казуаки Ка-
меда, шеф мисије при јапанској амбасади. 
Отварању су присуствовали: државни секретар Министарства културе 
и информисања РС, Мирослав Тасић и амбасадор Бразила, Александар 
Адор Нето.
Изложбу је пратила пројекција документарног филма о колонији у издању 
МНМУ. Аутор филма: Братислав Марковић.

2013.
652.
22. 2–20. 3. Пал Хомонаи, ретроспективна изложба слика и презентација 
електронског издања каталога Пала Хомонаја у Музеју наивне и маргинал-
не уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 
Изложено је четрдесет и три слика Пала Хомонаја из збирке МНМУ, Јаго-
дина. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ.
Објављено је електронско издање каталога:
Пал Хомонаи, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагоди-
на; текст: Нина Крстић и Ивана Јовановић; Биографија, попис изложби и 

библиографија: Ивана Јовановић; Реализација електронског издања: Бра-
тислав Марковић; Дизајн омота и фотографија: Слободан Штетић.

653. -18. 5–18. 7. Пал Хомонаи, ретроспективна изложба слика, у Модерној 
галерији Ликовни сусрет, Суботица.

654.
7. 3–23. 3. Дозивање анђела - Војкан Морар, ретроспективна изложба слика, 
минијатура и скулптура у Народном музеју, Панчево. Организована пово-
дом обележавања јубилеја - 90 година од оснивања Народног музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, кустос МНМУ. 
Изложено је 70 дела (слика, минијатура и скулптура) Војкана Морара из 
збирке МНМУ, Јагодина, колекције аутора и приватних колекција. 
Штампан је каталог:
Дозивање анђела - Војкан Морар, каталог; издавач: Народни музеј, Пан-
чево; текст, биографија, попис изложби: Ивана Јовановић; штампа: Графо-
стил, Крагујевац; 71 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
На отварању је говорио и члан Градског већа за културу, Милосав Уроше-
вић, као и уметник Војкан Морар.
Отварање је пратила и пројекција филмова Војкана Морара.

655. 
22. 3–15. 4. Поетика и судбина 20. века, гостујућа изложба слика из збирке 
Галерије Дома војске Србије, Београд у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Дома војске Србије, Београд.
Изложено је 46 слика из збирке Дома војске Србије.
Коришћен је каталог: Поетика и судбина 20. века, у издању Дома војске 
Србија.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат и банер.
Изложбу је отворио: Никола Кусовац; На отварању су говорили и: Нина 
Крстић, директор МНМУ, потпуковник Славољуб Марковић, директор Ме-
дија центра Дома војске Србије.

656.
25. 4–8. 6. Аутсајдери (Outsiders), Културни центар Србије, Париз.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Културним центром Србије, Париз.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложено је 52 дела (слика и скулптура) из збирке МНМУ, Јагодина и при-
ватних колекција.
Штампан је каталог:
Outsiders, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јаго-
дина; текст: Нина Крстић; превод на француски: Владимир Павловић; Гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 31 стр, 
илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.

657.
14. 5–31. 5. Еротика у делима наивних и маргиналних уметника, тематска 
изложба слика и скулптура у Галерији Дома културе Стеван Мокрањац, 
Неготин.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Домом културе Стеван Мокрањац, Неготин.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је осамнаест дела (слика и скулптура) из збирке МНМУ, Јагодина.
Коришћен је постојећи каталог.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.

658.
18. 5–6. 6. Иконе на стаклу, гостујућа изложба слика из колекције Клепић у 
Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Марица Врачевић, музејски саветник МНМУ. 
Изложена је двадесет и једна слика на стаклу из колекције Клепић. 
Штампан је каталог:
Иконе на стаклу, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст, Марица Врачевић; штампа: Графостил, Крагујевац; 10 стр, 
илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.

661.
12. 6–24. 6. Емерик Фејеш, изложба слика у Галерији Рима, Крагујевац.
Организатор: Галерија Рима, Крагујевац, у сарадњи са Музејом наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина. 
Објављен је каталог у издању Галерије Рима, са текстом Нине Крстић.
Изложбу су отворили: Нина Крстић и Слободан Милојевић.
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659.
14. 6–30. 8. Слободан Живановић, ретроспективна изложба слика и скулп-
тура у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ. 
Изложено је 64 дела Слободана Живановић, из збирке МНМУ, Јагодина и 
приватних колекција. 
Штампан је каталог:
Слободан Живановић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; текст, биографија, библиографија, попис изложби: Нина 
Љубомировић; штампа: Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, бенер и 
три разгледнице.
Изложбу је отворила: Нина Крстић.

660.
25. 6–16. 7. Барбариен, ретроспективна изложба слика у Кући легата у Бео-
граду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Кућом легата, Београд. 
Аутор изложбе: Нина Крстић.
Изложено је 51 слика из збирке МНМУ, Јагодина и приватних колекција. 
Изложбу је отворила Нина Крстић, аутор изложбе.

661.
20. 9–20. 10. Сунчани калеидоскоп Животина Николића, ретроспективна 
изложба слика и цртежа у Музеју наивне и маргиналне уметности, органи-
зована поводом обележавања 45 година уметничког рада аутора.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
Изложено је 71 дело, 53 слике и 18 цртежа Животина Николића, из збирке 
МНМУ, Јагодина, колекције аутора и приватних колекција које обухватају 
период 1970-2013.
Штампан је каталог:
Сунчани калеидоскоп Животина Николића, каталог; издавач: Музеј на-
ивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, библиографија, 
попис изложби: Ивана Јовановић; штампа: Графостил, Крагујевац; 78 стр, 
илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер, 
шест разгледница и букмаркер.
Изложбу је отворио: Живадин Јовановић, бивши министар иностраних 
послова Србије.
На отварању су говорили и Нина Крстић и Ивана Јовановић.

662.
24. 9–22. 10. Сликарство наивних уметника Србије, изложба слика из 
збирке МНМУ у Српском културном центру у Будимпешти, организована у 
оквиру манифестације Месец српске културе у Мађарској.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Изложено је 10 слика из Збирке МНМУ.
Изложбу је отворила Нина Љубомировић.

663.
25. 9–22. 10. Сликарство наивних уметника Србије, изложба слика из збир-
ке МНМУ у Музеју играчака у Кечкемету, организована у оквиру манифе-
стације Месец српске културе у Мађарској.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Изложено је 37 слика из Збирке МНМУ.
Изложбу је отворила Нина Љубомировић.

664.
12. 11–12. 12. Шеснаести бијенале наивне и маргиналне уметности, међу-
народна манифестација у организацији Музеја наивне и маргиналне умет-
ности. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Домом Војске Србије, Београд.
Жири: др. Надежда Мусјанкова, историчар уметности (Државна Третјаков-
ска галерија, Москва), Владимир Абакумов, директор Музеја аутсајдера, 
Москва и Аутсајдер арт центар, Бар, Наталија Церовић, историчар уметно-
сти (Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Нина Крстић, историчар умет-
ности, Марица Врачевић, историчар уметности, Ивана Јовановић, истори-
чар уметности, и Нина Љубомировић, историчар уметности.
Од приспелих укупно 347 дела 91 уметника из петнаест земаља жири је за 
излагање одабрао укупно 92 дела 64 уметника из Србије, Црне Горе, Маке-
доније, Бугарске, Словачке, Чешке, Италије, Француске, Енглеске, Немачке, 
Русије, Данске, САД-а, Јапана и Бразила.
Жири је доделио награде и признања:
Почасно признање Ото Бихаљи-Мерин: Љиљана Којић, музејски саветник 
у пензији, МНМУ, Слободан Штетић, дизајнер, Ненад Захар, Барбариен.
Награду за укупан уметнички рад: Милан Станисављевић.

Велику награду за изложена дела наивне уметности: Сју Принс (Енглеска).
Велику награду за изложена дела маргиналне уметности: Мердад Рашиди 
(Иран / Немачка).
Посебно признање за изложена дела: Ермелинда де Алмеида (Бразил) и Ср-
бослав Илић (Србија).
Признање за изложена дела: Владимир Смиљанић (Србија).
Откупну награду: Сју Принс (Енглеска).
Изложбу је отворио: Миладин Лукић, помоћник министра културе РС.
Шеснаести бијенале наивне и маргиналне уметности, каталог; из-
давач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Нина 
Крстић, Надежда Мусјанкова, Нина Љубомировић; биографије и каталог: 
Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 131 стр, 
илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, келендар, позивница, пла-
кат, разгледнице, као и награде и признања за награђене ауторе. 
Бијенале наивне и маргиналне уметности 2013, календар; издавач: Му-
зеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод 
на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Ште-
тић; штампа: Графостил, Крагујевац; 32 стр, илустр, 16 цм.

2014.
665.
6. 3–6. 4. Наивна уметност Уздина, тематска изложба слика у Музеју наив-
не и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у 
сарадњи са Галеријом наивне уметности, Уздин.
Аутор изложбе: Марица Врачевић, музејски саветник, МНМУ.
Изложено је 40 слика из збирке МНМУ, Јагодина, Галерије наивне уметно-
сти, Уздин, Салона ОБМ, Београд и Музеја савремене уметности, Београд.
Штампан је тројезични каталог (српски, румунски и енглески):
Наивна уметност Уздина, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Марица Врачевић; превод на енглески: Радми-
ла Пауновић Штајн; превод на румунски: Теодор Рамјанц; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 29 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, разгледница, 
банер и плакат.
Изложбу је отворила: Марица Врачевић, аутор изложбе.
На отварању изложбе говорили су: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагоди-
на, и Мариус Рамјанц, директор Гаслерије наивне уметности, Уздин. 

666.
9–24. 4. Емерик Фејеш, Бајка о градовима, ретроспективна изложба слика у 
Кући легата, Београд, организована поводом 110 година од рођења овог 
светског класика.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у 
сарадњи са Кућом легата, Београд. 
Аутор изложбе, каталога и изложбене поставке: Нина Крстић, директор 
МНМУ.
Штампано је електронско издање монографије, бојанка за децу, позивни-
ца, банер и плакат.
Емерик Фејеш, Бајка о градовима, каталог-електронско издање; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, попис 
изложби, библиографија: Нина Крстић; реализација: Братислав Марковић.
Емерик Фејеш, Бајка о градовима, бојанка, издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; биографија: Нина Крстић; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; илустр, 16 стр, 30цм.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.

667.
27. 5–27. 6. Завичајни мит Десанке Петров Морар, ретроспективна изло-
жба слика, икона, цртежа и скулптура у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина, организована поводом педесет година уметничког рада 
аутора.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе, каталога и изложбене поставке: Ивана Јовановић, виши 
кустос МНМУ. 
Изложено је 70 дела (слика, цртежа, скулптура и икона) из збирке Музеја 
наивне и маргиналне уметности и приватних колекција, насталих у перио-
ду од 1964. до 2014. године. 
Штампан је двојезични каталог са прилогом систематизованог документа-
цијског материјала:
Завичајни мит Десанке Петров Морар, каталог; издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографија, попис изложби, би-
блиографија: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагује-
вац; 70 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, букмаркер, раз-
гледница, плакат и банер.
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Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе. 
На отварању изложбе говорили су: Нина Крстић, директор МНМУ, као и 
уметница Десанка Петров Морар.
Изложбу је пратила и пројекција филмова: Обичаји кроз Десине слике - Сеф-
керинска Мандалина (Етнографски музеј 1994) и Слике заборављеног живо-
та (аутор Војкан Морар).

- 7. 6. Као пратећи програм ретроспективне изложбе Завичајни мит Десан-
ке Петров Морар организована је и креативна дечија радионица у склопу 
међународне манифестације Ноћ музеја.
Штампана је бојанка:
Завичајни мит Десанке Петров Морар, каталог-бојанка; издавач: Му-
зеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.; текст, биографија: Ивана 
Јовановић; штампа: Графостил, Крагујевац; 16 стр, илустр, 22 цм. 

668.
7–26. 6. Уметност и психотерапија, тематска изложба слика, организо-
вана у оквиру међународне манифестације Ноћ музеја у Музеју наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор, МНМУ.
Изложено је 40 слика из збирке МНМУ, Јагодина, поклон-колекција Љубо-
мира Ерића.
Штампан је двоојезични каталог (српски, енглески):
Уметност и психотерапија, каталог; издавач: Музеј наивне и маргинал-
не уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила 
Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, 
Крагујевац; 12 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, разгледница, 
банер и плакат.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.

669.
27.6–27. 8. Ермелинда де Алмеида, ретроспективна изложба слика бразил-
ске уметнице у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности из Јагодине у сарад-
њи са Интернационалним Музејом наивне уметности Бразила, Рио де Жа-
неиро. 
Аутор изложбе: Нина Љубомировић. 
Штампан је двојезични каталог:
Ермелинда де Алмеида, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Нина Љубомировић, Жаклин 
Финкелштајн; биографија, попис изложби, библиографија: Нина Љубоми-
ровић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 70 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, букмаркер, раз-
гледница, плакат и банер.
На отварању изложбе говорили су: Нина Крстић, директор МНМУ, Нина 
Љубомировић, као и уметница Ермелинда де Алмеида.

670.
17. 10–26. 11. 17. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, изло-
жба дела насталих на овогодишњој колонији у Музеју наивне и маргинал-
не уметности у Јагодини. 
Колонија је одржана у Краљевим конацима на Златибору у трајању: 30. 6–6. 
7.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
На изложби је приказано више од шездесет радова двадесет и два учесни-
ка представника девет земаља (Србије, Бугарске, Француске, Ирана, Не-
мачке, Русије, Бразила и Јапана): Томислав Благојевић, Драгица Гајић, Рајко 
Драгићевић, Слободан Живановић, Србослав Илић, Розалија Марков, Зил 
Милано, Добросав Милојевић, Војкан Морар, Илеана Олђе, Мирјана Попо-
вић Радовић, Игор Симоновић, Владимир Смиљанић, Марко Стевановић и 
Јошкин Шиљан из Србије, Ермелинда де Алмеида (Бразил), Виктор Лисиц-
ки (Русија), Росен Рашев (Бугарска), Кијанош Рашиди Гади (Иран/Немачка), 
Мердад Рашиди Гади (Иран/Немачка), Мишел Смолек (Француска) и Кацу-
ми Цуђи (Јапан).
Изложбу је отворила: Нина Крстић, директор МНМУ, Јагодина.
Изложбу је пратила пројекција документарног филма 17. Ликовне колоније. 
17. Колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Ивана Јовановић; био-
графије, каталог: Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Попо-
вић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагу-
јевац; 56 стр, илустр, 22 цм. 

671.
28. 11–26. 12. Јошкин Шиљан - Има ли кога?, ретроспективна изложба слика, 
цртежа, скулптура и инсталација у Музеју наивне и маргиналне уметности 
у Јагодини.
Изложено је око стотину дела–цртежа, слика, скулптура и инсталација из 
збирке МНМУ и приватних колекција.

Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Нина Љубомировић и Нина Крстић. 
Штампан је двојезични каталог са прилогом систематизованог документа-
цијског материјала:
Јошкина Шиљан - Има ли кога?, каталог; издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Нина Љубомировић; био-
графија, попис изложби, библиографија: Нина Љубомировић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. 
На отварању изложбе говорили су: Нина Крстић, директор МНМУ, Нина 
Љубомировић, као и уметник Јошкин Шиљан.
Изложбу је пратила пројекција документарног филма о уметнику. 
Након Музеја наивне и маргиналне уметности, Јагодина изложбе је пред-
стављена и у:

672. - 6–22. 3. 2015. У Уметничком павиљону Цвијета Зузорић у Београду. 
Изложбу је отворио: Никола Шиндик, а говорили су и: Наталија Церовић, 
Нина Крстић и Јошкин Шиљан. Штампан је каталог на преклоп:
Јошкина Шиљан, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић; попис изложби: Нина Љубомировић; превод 
на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Ште-
тић; штампа: Графостил, Крагујевац; 12стр (пресавијен лист), илустр, 22 цм. 

673.
22. 11–10. 12. Наивна и маргинална уметност Србије, тематска изложба 
слика у Pjazza Teatru Rijal, Валета, Малта. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор, МНМУ.
Изложено је 23 слика из збирке МНМУ, Јагодина.
Штампан је каталог на преклоп. 
Наивна и маргинална уметност Србије, каталог, издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енгле-
ски: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штам-
па: Кгдигиталпресс, Крагујевац; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 22 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, разгледница, 
банер и плакат. 
Изложбу отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.
На отварању говорио и: Бобан Јовановић, директор Српског културног 
центра на Малти, Валета.

- Након Pjazza Teatru Rijal, Валета Малта изложба је представљена и у:

674. -17. 12–28. 2. 2015. Наивна и маргинална уметност Србије у Умјетнич-
ком центру Аусајдер арт, Бар, Црна Гора.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина и Умјетнич-
ки центар Аусајдер арт, Бар, Црна Гора.
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Изложено је 23 слика из збирке МНМУ, Јагодина.
Штампан је каталог на преклоп: 
Наивна и маргинална уметност Србије, каталог; издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енгле-
ски: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; штам-
па: Кгдигиталпресс, Крагујевац; 8 стр (пресавијен лист), илустр, 22 цм.
Изложбу отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.
На отварању говорио и: Владимир Абакумов, директор Умјетничког цен-
тра Аусајдер арта.

675.
29. 12. 2014 - 28. 2. 2015. Уметност аутсајдера у Србији, студијска изложба 
слика и скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Изложена су дела из збирке МНМУ, Музеја Илијанум, Шид; Народног му-
зеја, Краљево. 
Аутор изложбе: Нина Крстић, директор МНМУ.
Пратећи програм: промоција књиге, стоног календара, као и новогоди-
шњег програма сувенира.
Аутор изложбе, монографије, каталога, изложбене поставке: Нина Крстић, 
музејски саветник МНМУ.
Изложбу отворио: Слободан Штетић, дизајнер
Штампан је двојезични каталог-монографија и каталог на преклоп. 
Уметност аутсајдера у Србији, монографија; издавач: Музеј наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; превод на француски: Владимир Павловић; пре-
вод на немачки: Ивана Антић; графичка опрема: Слободан Штетић; штам-
па: Графостил, Крагујевац; 155 стр, илустр, 30 цм. 
Уметност аутсајдера у Србији, каталог на преклоп, издавач: Музеј на-
ивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац; 14 стр (пресавијен лист), илустр, 21 цм.
Outsiders, календар; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Ја-
година; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; 
Графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 32 
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стр, илустр, 16 цм.
Након Музеја наивне и маргиналне уметности, Јагодина изложбе је пред-
стављена и у:
- 26. 3–17. 4. 2015. У Кући легата у Београду. На изложби су говорили: Нина 
Крстић, аутор изложбе, и Филип Брусић, Ренауд, директор Куће Легата, 
Београд.

2015
676.
6. 3 - 22. 3. Јошкин Шиљан–Има ли кога?, самостална изложба уметничких 
дела Јошкин Шиљана у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић, Београд.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са УЛУС-ом и Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Аутор текстова у каталогу: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ, Нина 
Љубомировић, кустос МНМУ.
На изложби је изложено преко две стотине уметничких дела Јошкин Ши-
љана.
Коришћен је постојећи каталог и штампан је каталог на преклоп:
Јошкин Шиљан, каталог (пресавијен лист), издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; попис изложби: Нина 
Љубомировић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, 
Крагујевац; (пресавијен лист), илустр, 23 цм.
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер.
На отварању изложбе говорили су: Наталија Церовић, Нина Крстић и Ни-
кола Шиндик као и уметник Јошкин Шиљан. 

677.
26. 3–17. 4. Уметност аутсајдера у Србији, студијска изложба слика и 
скулптура у Галерија Куће легата, Београд.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Кућом легата, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложене се слике и скулптуре из збирке МНМУ, Музеја Илијанум, Шид и 
Народног музеја, Краљево. 
На изложби је промовисан трејлер документарног филма о Сави Секулићу, 
из 1973. године: Сава Секулић Самоук, аутора Слободана Д. Пешића, као 
најава премијере филма 9. априла на отварању истоимене изложбе МНМУ 
у Галерији Карлов мост у Прагу.
Коришћен је постојећи каталог, а штампан је и каталог на преклоп (пре-
савијен лист):
Сава Секулић Самоук, каталог (пресавијен лист), издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; (пресавијен лист), илу-
стр, 23 цм.
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер.
На изложби су говорили: Нина Кртстић, аутор изложбе и Филип Брусић-
Ренауд, директор Галерије Куће легата, Београд.

678.
1. 4–1. 6. Изложбена и издавачка делатност МНМУ 1960-2015, студијска 
изложба документационог материјала, слика и скулптура из збирке МНМУ 
организована поводом обележавања јубилеја установе–55 година рада 
МНМУ.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложен је преглед најзначајнијих публикација и избор из документацио-
ног материјала, као и избор најзначајнијих дела из збирке Музеја.
Штампана је монографија:

Музеј наивне и маргиналне уметности 1960-2015. Изложбена и изда-
вачка делатност МНМУ 1960-2015, монографија; издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Ивана Јовановић; 
каталошки преглед свих изложби и издања МНМУ: Ивана Јовановић; пре-
вод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан 
Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 110 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
На изложби је говорила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
У пратећем програму одржан је концерт ученика Школе за музичке тален-
те из Ћуприје, пројекција филма о раду Музеја. 
Додељена су и Признања дугогодишњим сарадницима Музеја - институ-
цијама и појединцима.

3. 4. Уређивачки маратон - Класици наивне и маргиналне уметности Срби-
је, Салон Ото Бихаљи-Мерин, Београд.
Уређивачки маратон је један од облика сарадње у оквиру ГЛАМ пројек-
та у организацији Викимедије Србије и МНМУ. У оквиру овог тематског 
окупљања, извршена је обука полазника у оквиру програма уређивања 

Википедије и писања чланака везаних за тему Класици наивне и марги-
налне уметности Србије.
Присуствовали: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ и Нина Љубомиро-
вић, кустос МНМУ.

679.
8. 4–30. 4. Уметност аутсајдера у Србији, студијска изложба слика и скулп-
тура у Галерији Карловог моста, Праг.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Карловог моста, Праг.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложене су слике и скулптуре из збирке МНМУ. 
На изложби је промовисан документарни филм о Сави Секулићу, из 1973. 
године: Сава Секулић Самоук, аутора Слободана Д. Пешића.
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат.
Изложбу је отворила: Вера Маврић, амбасадор Србије у Чешкој.
На изложби су говорили: Нина Крстић, аутор изложбе и Зденек Бергман, 
директор Музеја Карловог моста.

680.
09. 5–18. 5. Програм у оквиру манифестације Дест дана од 10 до 10:

-Изложбена и издавачка делатност МНМУ 1960-2015, студијска изложба 
документационог материјала, слика и скулптура из збирке МНМУ орга-
низована поводом обележавања јубилеја установе–55 година рада МНМУ;
16. 5. -Промоција нултог броја часописа МНМАрт, двојезичног часописа за 
наивну и маргиналну уметност у издању МНМУ;

-Дечија ликовна радионица;
-Пројекција филмова о раду МНМУ;
-Концерт Музичке школе Владимир Ђорђевић у традиционалне музичке 
групе Сварожићи.
Штампан је ликовни лист:
МНМАрт, ликовни лист; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; одговорни уредник: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила 
Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, 
Крагујевац; 20 стр, илустр, илустр, 30 цм.
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер.

681.
29. 5–15. 7. Уметност у Духовном егзилу, студијска изложба слика, скулпту-
ра и фотографија у Великој Галерији Дома војске РС, Београд и промоција 
истоимене монографије.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Музејом Гугинг, Беч, Аустријским културним форумом у Београду, Музе-
јом за арт брут, Лозана и Арт брут-Аутсајдер арт центром, Бар.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је 70 слика, скулптура и фотографија из збирке МНМУ, Музеја 
Гугинг, Беч, Арт брут-Аутсајдер арт центра, Бар, и фотографије аутора Ма-
риа дел Курта.
Штампана је тројезична монографија, каталог на преклоп (пресавијен 
лист):
Уметност у Духовном егзилу, монографија; издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Рад-
мила Пауновић Штајн; превод на француски: Владимир Павловић; превод 
на немачки: Ивана Антић; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 250 стр, илустр, 30 цм.
Уметност у Духовном егзилу, каталог (пресавијен лист), издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; графичка 
опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; (пресавијен 
лист), илустр, 23 цм.
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер.
Изложбу је отворио: Јохан Фалахер, директор Музеја Гугунг, Беч.
На отварању изложбе и промоцији књиге говорили су: Нина Крстић, аутор 
изложбе, Наталија Церовић, историчар уметности, премијерно је прика-
зан и једини документарни филм о Сави Секулићу: Сава Секулић Самоук, 
аутора Слободана Д. Пешића.

682.
17–27. 7. Добросав Милојевић, ретроспективна изложба слике Добросава 
Милојевића у Галерији Културног центра, Параћин.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Културног центра, Параћин.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
Изложене су 32 слика из збирке Музеја наивне и маргиналне уметности и 
приватних колекција. 
Коришћен је постојећи каталог, а штампан је и каталог и плакат у издању 
Културног центра, Параћин (текст: Ивана Јовановић).
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
На отварању је говорио и Иван Ђелић, конзерватор МНМУ.



236

Изложбена И Издавачка делатност 1960-2020

683.
21. 7–15. 8. Завичајни мит Деса Петров Морар, ретроспективна изложба 
слика, цртежа и скулптура у Народном музеју, Краљево, организована по-
водом обележавања педесет година уметничког рада Десе Петров Морар.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Народним Музејом, Краљево.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
Изложено је 45 слика из збирке Музеја наивне и маргиналне уметности и 
приватних колекција. 
Коришћен је постојећи каталог, а штампан је и каталог и плакат у издању 
Народног музеја, Краљево (текст: Ивана Јовановић).
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, аутор изложбе.
На отварању су говорили и Светлана Месицки, директор Народног музеја, 
Панчево и Димитрије Јованов, кустос Народног музеја, Панчево.

684.
8. 10 - 25. 10. Осамнаеста ликовна колонија наивне и маргиналне умет-
ности, изложба слика и скулптура насталих на овогодишњој колонији у 
Уметничком павиљону Цвијета Зузорић, Београд. Колонија је одржанау 
периоду од 6 - 14. 7. у апартманском комплексу Краљеви конаци на Зла-
тибору.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Изложена су дела двадесет и четири уметника из Србије, Бугарске, Бра-
зила, Данске, Италије, Ирана, Индонезије, Јапана, Словеније, Француске и 
Немачке.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Аутор текста у каталогу: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Штампан је каталог:
Осамнаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, изда-
вач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Љубоми-
ровић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: 
Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 54 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница, плакат, банер, 
разгледнице.
Изложбу је отворила: Асја Драча, помоћник министра за међународну са-
радњу.
На изложби су говорили: академик Душан Русалић, председник УЛУС-а, 
Нина Крстић, музејски саветник МНМУ. 
Отварању су присуствовали: Давиде Салмани, директор италијанског ин-
ститута за културу; Младен Ћирић, заменик начелника за културу амбаса-
де Бразила; Жан Батиста Кузин, директор француског института за културу 
у Београду; изложби су присуствовали, поред домаћихи инострани умет-
ници: Ермелинда де Алмеида из Бразила и ирански уметник који живи у 
Немачкој: Мердад Рашиди.
На изложби је промовисан документарни филм аутора Животе Јевтића: 
Осамнаеста ликовна колонија наивне и маргиналне уметности.

685.
8. 10–30. 10. Драгуљи наивне уметности, изложба слика и скулптура из 
збирке Музеја наивне и маргиналне уметности, Јагодина у Галерији Терра 
у Кикинди у оквиру туристичке манифестације Дани лудаје.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Секретаријатом за локални економски развој и туризам, Кикинда и Га-
леријом Терра, Кикинда.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
Изложено је 28 слика и скулптура из збирке МНМУ. 
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
На отварању су говорили: Драгослав Угарчина, Секретаријатом за локални 
економски развој и туризам, Кикинда и Слободан Којић, директор Галери-
је Терра.
Штампан је каталог, издавач: Галерија Терра, Кикинда (текст: Ивана Јова-
новић).

686.
10. 10–31. 10. Уметност Словака у Ковачици-Јан Књазовиц, изложба слика 
из збирке МНМУ у Галерији наивне уметности у Ковачици поводом обе-
лежавања сећања на Јана Књазовица у оквиру манифестације Ковачички 
октобар.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом наивне уметности, Ковачица.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Аутор изложбене поставке: Ана Жолнај, кустос Галерије наивне уметности, 
Ковачица.
Изложено је четрдесет слика из збирке МНМУ, Галерије наивне уметности, 
Ковачица и приватних колекција.
Штампан је каталог:
Уметност Словака у Ковачици-Јан Књазовиц, издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Љубомировић; превод на 
енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац; 48 стр, илустр, 22 цм. 

Изложбу је отворио: Михал Поволни, сликар из Ковачице.
На отварању су говорили: Марија Распир, директор Галерије наивне умет-
ности у Ковачици, Јан Чех (бивши управник Галерије у Ковачици) и Нина 
Љубомировић, кустос МНМУ. 

687.
15. 10–15. 11. Наивно сликарство Уздина, изложба слика из збирке Музеја 
наивне и маргиналне уметности и Галерије наивне уметности, Уздин у Му-
зеју уметности у Темишвару.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Универзитетом Вест, Темишвар.
Аутор изложбе: Марица Врачевић, музејски саветник МНМУ. Сарадник: 
Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложене су слике из збирке Музеја наивне и маргиналне уметности и Га-
лерије наивне уметности, Уздин.
Штампан је календар у издању Универзитета Вест, Темишвар (текст: Ма-
рица Врачевић).
Као пратећи програм изложбе организовани су и:
12. 11. Презентација изложбе и предавање о Наивној уметности Уздина 
одржана је у оквиру 11. Годишње конференције Националне асоцијације 
етнолошких студија Румуније, у Музеју уметности, Темишвар.
10. 12. 2015–2. 1. 2016. Виртуелна презентација изложбе представљена је 
у оквиру пројекта: Зимски врт под називом Изгубљени рај, у организаци-
ји „Association for the Promotion of Creative and Cultural Industries PRAGMA“, 
Палата Унири, Темишвар.

688.
30. 10 - 30. 11. Мердад Рашиди - Цртеж као молитва, самостална изложба 
цртежа Мердада Рашидија (Иран/Немачка) у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина 
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је стотину цртежа из Збирке МНМУ и приватних колекција.
Штампан је каталог:
Мердад Рашиди - Цртеж као молитва, издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 80 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, разгледнице, 
плакат, банер.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, аутор изложбе.
На отварању је говорио и сликар Мердад Рашиди. 
12. 11. Мултимедијална презентација изложбе и предавање Наивно сли-
карство Уздина одржана је у оквиру 11. Годишње конференције Нацио-
налне асоцијације етнолошких студија Румуније, у Музеју уметности, Теми-
швар, као пратећи део изложбе Наивно сликарство Уздина представљено 
у Музеју уметности, Темишвар у периоду: 15. 10–15. 11. 
Предавач: Марица Врачевић, музејски саветник МНМУ; Сарадник: Ивана 
Јовановић, виши кустос МНМУ.
28. 11. Предавање о уметности аутсајдера, У оквиру међународног 
форума на тему уметности аутсајдера и изложбе Outsider art Casale del 
Monferrato, Teatro Municipale, Милано, поред многобројних експерата: 
психијатара, психолога, ликовних критичара, историчара уметности, со-
циолога из Европе (Johan Feilacher; Nina Katchning (Gugging, Austrija); 
Francesco Barale; Giorgio Bedoni, Eva di Stefano, Nikola Manzzeo (Италија), 
учествовала и историчар уметности, музејски саветник Нина Крстић са 
својим предавањем о уметности аутсајдера данас са акцентом на презен-
тацију дела наших најзначајнијих аутсајдера.

689.
4. 12. 2015 - 24. 2. 2016. Милан Рашић, ретроспективна изложба слика из 
збирке МНМУ и приватних колекција у Музеју наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ. 
Изложено је седамдесетак слика из збирке Музеја наивне и маргиналне 
уметности и приватних колекција. 
Штампан је двојезични каталог:
Милан Рашић, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст, библиографија, попис изложби: Ивана Јовановић; превод 
на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Ште-
тић; штампа: Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је пратећи пропагандни материјал: позивница, две разгледнице, 
банер и 4 плаката. Такође су урађени принтови шест репродукција слика 
овог уметника.
Изложбу је отворила: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
На отварању је говорила: Марица Врачевић, музејски саветник.
10. 12. 2015–2. 1. 2016. Виртуелна презентација изложбе Наивно сликар-
ство Уздина у Музеју уметности, Темишвар, представљена је у оквиру про-
јекта: Зимски врт под називом Изгубљени рај, у организацији „Association 
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for the Promotion of Creative and Cultural Industries PRAGMA“, Палата Унири, 
Темишвар.

690.
22. 12. 2015–24. 2. 2016. Слободан Штетић - Постер, изложба плаката ау-
тора Слободана Штетића и промоција истоимене књиге у Музеју наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложбу је отворио: Александар Аврамовић.
На отварању изложбе и промоцији књиге говорили су: Нина Крстић, му-
зејски саветник МНМУ, Слободан Штетић, професор ФИЛУМ, Крагујевац, 
проф. др. Драган Бошковић и проф. др. Александар Јерков.
У пратећем програму промовисан је ликовни лист МНМУАрт 2, као и ка-
лендара Земаљски рај.
Штампана је монографија, каталог на преклоп, ликовни лист, календар и 
пратећи пропагандни материјал, позивнице и плакат.
Слободан Штетић - Постер, монографија; издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина, Народни музеј, Краљево; текст: Драган Дра-
шковић, Нина Крстић, Сергеј Серов, Кшиштоф Мотика, Александар Јерков 
; библиографија, попис изложби: Марица Врачевић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 79 стр, илустр, 30 цм. 
Слободан Штетић - Постер, каталог (пресавијен лист), издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; графичка 
опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; (пресавијен 
лист), илустр, 23 цм.
МНМАрт бр. 2, ликовни лист; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; одговорни уредник: Нина Крстић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 20 стр, илустр, илустр, 30 цм.
Земаљски рај, календар, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметно-
сти, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагује-
вац; 52 стр, илустр, 16 цм. 

2016
691.
18. 2–22. 5. Јошкин Шиљан, Белег–записи бабе Милеве, самостална изложба 
уметничких дела Јошкин Шиљана у Табору ликовних саморастника, Треб-
ње, Словенија.
Организатор: Табор ликовних саморастника, Требње у сарадњи са Музе-
јом наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Маруша Ступица, члан Стручног савета Табора ликовних 
саморастника, Требње.
Изложба обухвата 42 дела овог аутора из Збирке МНМУ и приватних ко-
лекција, настала у периоду 1990 - 2016. године.
Коришћен је постојећи каталог.
Штампан је и каталог у издању Табора ликовних саморастника.
Изложбу је отворио: Алојз Кастелиц, жупан општине Требње.
На изложби су говорили и: Патриција Павлич, директор Табора ликовних 
саморастника, Требње, аутор изложбе Маруша Ступица и уметник Јошкин 
Шиљан.

692.
2. 2–27. 2. Мердад Рашиди - Цртеж као молитва, самостална изложба црте-
жа Мердада Рашидија (Иран / Немачка) у Галерији Хаос, Београд.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Галери-
јом Хаос, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је 71 дело из збирке МНМУ и приватних колекција.
Штампан је каталог у издању Галерије Хаос са текстом аутора изложбе 
Нине Крстић.
Изложбу је отворила: Борка Божовић, историчар уметности, директор Га-
лерије Хаос.
На изложби су говорили и: аутор изложбе Нина Крстић и уметник Мердад 
Рашиди.

693.
12–21. 5. Манифестација Музеји Србије 10 дана од 10 до 10, Музејска мани-
фестација која обухвата читав низ активности на различитим локацијама, 
а која се завршила обележавањем Европске ноћи музеја.
Програм манифестације:

- У Музеју наивне и маргиналне уметности:
12. мај–Пројекција филма Ликовна колонија наивне и маргиналне уметно-
сти.
13. мај–Инострани уметници у МНМУ, изложба слика и скулптура ино-
страних уметника из збирке МНМУ.
14. и 15. мај–Пројекције филмова Бастијана Женуа о уметницима сирове 
визије.

16. мај–Ликовна радионица са децом из Школе за децу са оштећеним слу-
хом и говором 11. Октобар, Јагодина.
17. мај–Пројекција филма Изложбена активност МНМУ 2000-2015. 
18. мај - Промоција новог Водича МНМУ.
19. и 20. мај - Пројекција филмова о наивним и маргиналним уметницима 
из серијала Српска аркадија аутора Дејана Антонијевића.
21. мај–Шести Сусрет са уметником: Зил Милано - манифестација, изло-
жба и ликовна радионица са децом, као и Промоција новог броја ликовног 
листа МНМАРТ бр.3.

- У Музеју Рас у Новом Пазару:
12. маја - Интернационална збирка МНМУ, изложба дела из збирке МНМУ.
У оквиру бројних програма обухваћених манифестацијом реализована су 
и штампана издања два водича музеја и ликовног листа МНМАрт 3:
Музеј наивне и маргиналне уметности, водич: издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; упоредо текст на више језика; графич-
ка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Гра-
фостил, Крагујевац; 24 стр, илустр, 21 цм. 
Музеј наивне и маргиналне уметности, водич, пресавијени лист из-
давач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; графичка опрема: 
Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, 
Крагујевац; 24 стр, илустр, 21 цм. 
МНМАрт бр.3, ликовни лист, издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина, мај

694.
12. 5–8. 6. Интернационална збирка МНМУ, тематска изложба слика и 
скулптура у Музеју Рас у Новом Пазару, организована у оквиру програма 
манифестације Музеји Србије 10 дана од 10 до 10, која је завршена обележа-
вањем Европске ноћи музеја.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Музејом 
Рас из Новог Пазара.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је 30 дела (слике и скулптуре) из збирке МНМУ, Јагодина.
Штампан је каталог у издању Музеја Рас са текстом аутора изложбе: Иване 
Јовановић, као и пратећи пропагандни материјал, плакат изложбе.
Изложбу је отворила Ивана Јовановић, МНМУ, а на отварању је говорила и 
Светлана Чековић, музејски саветник, Музеј Рас, Нови Пазар. 

695.
21. 5–31. 10. Шести Сусрет са уметником: Зил Милано, изложба дела Зил 
Милана у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је 7 дела из збирке МНМУ.
Штампан је каталог:
Зил Милано–фантазми у савременој амбалажи. Сусрет с уметником 
6, каталог; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, 
библиографија и попис изложби: Нина Љубомировић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; фотогра-
фије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 7 страна, илустр, 
30 цм. 

696.
14. 7 - 1. 8. Предраг Милићевић–Барбариен, ретроспективна изложба слика 
у Уметничком Павиљону Цвијета Зузорић у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Умет-
ничким Павиљоном Цвијета Зузорић, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је укупно 100 дела из збирке МНМУ и приватног власништва.
Штампана је монографија, каталог и пратећи пропагандни материјал.
Барбариен, монографија: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Нина Крстић, Јован Деспотовић; попис изложби и библи-
ографија: Марица Врачевић; превод: Радмила Пауновић Штајн (енглески), 
Ивана Антић (немачки), Владимир Павловић (француски); графичка опре-
ма: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац; 169 стр, илустр, 30 цм.
Барбариен, каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Ја-
година; текст: Нина Крстић; превод: Радмила Пауновић Штајн; графичка 
опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан Ште-
тић; штампа: Графостил, Крагујевац; 7 стр, илустр, 30 цм.
Изложбу је отворила: Ксенија Милићевић, кћер уметника Барбариена.
На изложби су говориле и: Нина Крстић, аутор изложбе и Оливера Вуко-
тић, историчар уметности, Уметнички Павиљон Цвијета Зузорић.
19. 7. 2016. у 18 часова: Промоција монографије Барбариен.
О књизи су говориле: Нина Крстић, аутор књиге и Оливера Вукотић, исто-
ричар уметности.
19. 7. 2016. у 19 часова: Вођење кроз поставку–аутор изложбе Нина Крстић.

697.
1. 9 - 21. 9. Сусрети / Encounters, тематска изложба слика и скулптура у 
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Великој галерији Дома Војске Србије у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Арт 
брут - Аутсајдер арт центар, Бар (руски музеј за уметност аутсајдера, који 
се данас налази у Бару у Црној Гори) и Медија центром Дома Војске Србије, 
Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ и Влади-
мир Абакумов, Арт брут - Аутсајдер арт центар, Бар.
Изложено је укупно 58 дела (слике, цртежи и скулптуре), од чега је 24 дела 
из збирке МНМУ и 34 дела из збирке Центра за арт брут–аутсајдер арт, Бар.
Штампан је каталог у издању Медија центра Одбрана, Београд са текстови-
ма аутора изложбе: Нине Крстић и Владимира Абакумова, као и пратећи 
пропагандни материјал.
На изложби су говорили: Потпуковник Зоран Крупеж, директор Медија 
центра Одбрана, и аутори изложбе: Нина Крстић и Владимир Абакумов.
Стручно вођење кроз изложбу организовано је 8. 9. у 12 часова–аутор 
изложбе Нина Крстић.

798.
15. 9–30. 9. Наивна и маргинална уметност Србије, тематска изложба слика 
и скулптура у Амиџином конаку у Крагујевцу (изложбени простор Народ-
ног музеја, Крагујевац).
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Сабор-
ном црквом и Народним Музејом, Крагујевац.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је 34 репрезентативних дела (слике и скулптуре) најзначајнијих 
представника наивне и маргиналне уметности Србије из збирке МНМУ.
Штампан је каталог у издању Саборне цркве, Крагујевац са текстом аутора 
изложбе Иване Јовановић, као и пратећи пропагандни материјал, плакат 
изложбе.
Наивна и маргинална уметност Србије, каталог; издавач: Саборна цр-
ква, Крагујевац; текст, каталог: Ивана Јовановић; 8 стр, илустр, 22 цм. 
Изложбу је отворила: Ивана Јовановић, МНМУ, аутор изложбе.
На отварању изложбе су говорили и: Зоран Врбашки, свештеник, Сабор-
на црква, Крагујевац и Марко Терзић, кустос, Спомен - парк Крагујевачки 
октобар.

799.
24. 9 - 31. 10. Мердад Рашиди–Шаул Кназ / Mehrdad RashidiI - Shaul Knaz, 
изложба цртежа два уметника у Casale del Monferrato, Milano.
Организација: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Музе-
јом Гугинг из Беча и Casale del Monferrato, Milano.
Аутори изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ и Нине 
Качниг (Музеј Гугинг, Беч, Аустрија).
Изложено је 30 цртежа Мердада Рашидија.
Штампан је каталог у издању Casale del Monferrato са текстовима: Нине Кр-
стић (МНМУ, Јагодина, Србија) и Нине Качниг (Музеј Гугинг, Беч, Аустрија). 

700.
20. 10–12. 11. Сава Секулић Самоук, ретроспективна изложба слика у Кући 
легата у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Кућом 
легата, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је укупно 60 дела, из збирке МНМУ, збирке ХМНУ, као и приват-
них колекција.
Штампана је четворојезична монографија, као и пратећи пропагандни ма-
теријал. 
Сава Секулић самоук, монографија: издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; попис изложби и библиографи-
ја: Ивана Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн (енглески), Ивана 
Антић (немачки), Владимир Павловић (француски); графичка опрема: Сло-
бодан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 170 стр, илустр, 30 цм.
Изложбу је отворила: Асја Драча, помоћник министра за међународну са-
радњу у Министарству културе и информисања РС.
На изложби су говориле и: Аутор изложбе Нина Крстић и Филип Брусић - 
Ренауд, директор Куће легата.
Током трајања изложбе посетиоци су имали прилике да погледају и про-
јекцију уметничко-документарног филма о Сави Секулићу, аутора Слобо-
дана Д. Пешића.
19. 10. 2016. Промоција монографије у Салону Ото Бихаљи-Мерин, Бео-
град–аутор монографије Нина Крстић.

701.
28. 10 - 21. 11. Први тријенале уметности самоуких визионара, изложба 
међународне манифестације у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић у 
Београду.
Организатор манифестације: Музеј наивне и маргиналне уметности.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са 
Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић, Београд.

Манифестација Први тријенале уметности самоуких визионара предста-
вља наставак угледне традиционалне манифестације коју Музеј наивне и 
маргиналне уметности у континуитету организује почев од 1970. године. 
Након 10 Салона (1970-1979) као годишње смотре највреднијих остваре-
ња самоуке уметности, најпре српске и тада југословенске, уследиће 16 
Бијенала (1981-2013) који од југословенских прерастају у међународне. 
Назив Тријенале уметности самоуких визионара, симболично заокружу-
је развојни пут ове угледне манифестације која је деценијама окупљала 
самоуке ствараоце Чланови жирија: Џон Мејзелс (John Maizels), уредник 
ликовног часописа Raw Vision, Лондон; Мартин Лизарди (Martine Lusardy), 
директор музеја Halle Saint Pierre, Париз; Нина Качниг (Nina Katschnig), 
директор Галерије Gugging у Бечу; Владимир Абакумов, директор Арт 
Брут–Аутсајдер Арт центра из Москве тренутно у Бару. Чланови жирија из 
Музеја наивне и маргиналне уметности: музејски саветници: Нина Крстић 
и Марица Врачевић, и виши кустос Ивана Јовановић.
Пријем уметничких дела на конкурс Тријенала: 12. 3–12. 8. 
Од пријављених укупно 480 дела од 109 уметника из 20 земаља, за изло-
жбу Првог тријенала уметности самоуких визионара одабрана су 122 од 
57 уметника из 16 земаља: Аустрије, Бугарске, Бразила, Данске, Француске, 
Индонезије, Ирана, Италије, Јапана, Немачке, САД-а, Словеније, Србије, 
Швајцарске, Шпаније и Русије.
Изложено је укупно 127 дела.
Штампан је каталог као и богат пратећи пропагандни материјал.
Први тријенале уметности самоуких визионара, каталог; издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови: Нина Крстић, 
Ивана Јовановић, Мартин Лизарди, Џон Меизелс; биографије и каталог: 
Нина Љубомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 116 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворио: Драган Хамовић, специјални саветник Министарства 
културе и информисања РС.
На отварању изложбе говорили су и: Нина Крстић, директор МНМУ и Џон 
Меизлес, члан жирија Тријенала, који је и уручио награде Тријенала лау-
реатима:
Велика награда за изложена дела: Миодраг Павловић–Драгомирац (Срби-
ја);
Посебно признање за изложена дела: Силвија Катушевски (Француска);
Признање за изложена дела: Алфред Нојмајар (Аустрија);
Откупна награда: Марк Бурлије (Француска);
Награду за укупан уметнички рад: Кристин Сефолоша (Швајцарска);
Почасно признање Ото Бихаљи-Мерин: Наталија Церовић, музејски са-
ветник, историчар уметности, дугогодишњи кустос Уметничког павиљона 
Цвијета Зузорић, а уједно и Удружења ликовних уметника Србије.
Изложбу је пратила и пројекција филмова Мариа дел Курта и Бастијана 
Женуа, као и ројекција филма Сава Секулић Самоук, Слободана Д. Пешића.

702.
15 - 30. 11. Игор Симоновић, изложба слика у Галерији Куће легата у Бео-
граду, организована поводом обележавања прве деценије рада уметника.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са Кућом 
легата, Београд.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је осамдесет слика из збирке МНМУ и приватних колекција.
Штампан је каталог и пратећи пропагандни материјал.
Игор Симоновић, каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст, биографија, попис изложби, библиографија: Нина Крстић; 
превод: Радмила Пауновић Штајн (енглески); графичка опрема: Слободан 
Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан Штетић; штампа: Графо-
стил, Крагујевац; 71 стр, илустр, 30 цм.
На изложби су говорили: Филип Брусић - Ренауд, директор Куће легата, 
Нина Љубомировић, аутор изложбе, као и уметник Игор Симоновић.

703.
22. 12. 2016–22. 1. 2017. Изложба плаката и пропагандног материјала изло-
жбене и издавачке активности МНМУ у 2016.
22. 12. 2016. Промоција Календара МНМУ за 2017. годину и новог издања ча-
сописа МНМАрт бр. 4.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности.
Изложено је 15 плаката, као и пратећи штампани и пропагандни материјал.
На промоцији су говорили: Нина Крстић, Ивана Јовановић и Нина Љубо-
мировић.
Штампани су: 
Календар 2017 - Сава Секулић Самоук, календар, издавач: Музеј наивне 
и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: Радмила 
Пауновић Штајн (енглески); графичка опрема: Слободан Штетић; фото-
графије: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 32 стр, илустр, 
16х23 цм.
МНМАрт бр. 4, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагоди-
на; текстови: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Џон Мејзелс, Мартин Лизар-
ди, Владимир Абакумов, Нина Љубомировић; превод: Радмила Пауновић 
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Штајн (енглески); графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Сло-
бодан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 20 стр, илустр, 34 цм.

2017.
704.
24. 1–20. 3. Зима у делима наивних уметника, тематска изложба слика из 
Збирке МНМУ у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је укупно 18 слика 13 аутора из Збирке МНМУ, Јагодина.
Штампан је каталог на преклоп:
Зима у делима наивних уметника, каталог; издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст, биографије, каталог: Ивана Јовановић; 
илустр, 22 цм. 

705.
22. 3. Наивна и маргинална уметност Србије, изложба дела са Сталне по-
ставке МНМУ у Казнено-поправном заводу у Ћуприји.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у 
сарадњи са Казнено-поправним заводом, Ћуприја
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Штићеници Казнено-поправног завода могли су да поред дела из Збирке 
Музеја, погледају пројекцију филма Наивна и маргинална уметност Срби-
је, у продукцији МНМУ, као и актуелна штампана издања Музеја.
Штампан је каталог у издању Казнено-поправног завода, Ћуприја
Наивна и маргинална уметност Србије, каталог: издавач: Казнено-по-
правни завод, Ћуприја; 10 стр, илустр, 21 цм.
Изложбу је отворила Нина Крстић, аутор изложбе.

706.
30. 3–30. 4. Јанко Брашић, ретроспективна изложба слика из збирке МНМУ 
и приватних колекција у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Марица Врачевић, музејски саветник МНМУ.
Изложена су 42 дела из збирке МНМУ и приватних колекција.
Штампан је каталог:
Јанко Брашић, каталог: издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина; текст: Марица Врачевић; превод: Радмила Пауновић Штајн; гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Богдан 
Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 82 стр, илустр, 30 цм.
На отварању су говорили: Нина Крстић, директор МНМУ, Марица Враче-
вић, аутор изложбе и монографије овим поводом, а изложбу је отворила 
Оливера Марковић, саветник у сектору за културно наслеђе у Министар-
ству културе и информисања РС. 
Пратећи програм: музички програм Школе за музичке таленте из Ћуприје.

707.
27. 4–15. 5. Нојева барка Србослава Илића, изложба слика у Националној 
галерији, Београд.
Организатор: МНМУ у сарадњи са Националном галеријом, Београд.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Штампан је и двојезични каталог:
Нојева барка Србослава Илића, каталог, издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст, библиографија, попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; 
штампа: Графостил, Крагујевац, илустр, 78 стр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакати.
На изложби су говорили: Нина Крстић, директор МНМУ, Мирослав Родић, 
директор Националне галерије, Ивана Јовановић, аутор изложбе и Србо-
слав Илић, уметник.

708.
12. 4 - 10. 5. Из два угла, Д. Милојевић–Барбариен, изложба слика у Галерији 
Музеја Карлов мост, Праг.
Организатор: МНМУ у сарадњи са Музејом Карлов мост и Удржењем Лука 
Праха.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Штампан је и каталог на три језика : на српском, чешком и енглеском:
Из два угла, Д. Милојевић - Барбариен, монографија: издавач: Музеј 
наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: 
Радмила Пауновић Штајн (енглески), Тереза Зимакова (чешки); гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић, Бог-
дан Штетић; штампа: Графостил, Крагујевац; 63 стр, илустр, 17х22 цм. 
На отварању су говорили: Н. Крстић, аутор изложбе, П. Здењек, директор 
Музеја Карловог моста и њена екселенција госпођа Вера Маврић, амбаса-
дор РС у Прагу, која је и отворила изложбу.
11 - 20. 5. Манифестација Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 у оквиру које су 
организовани бројни програми:

9–19. 5. Отворени конзерваторски атеље–припрема донираних скулпту-
ра за излагање у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Посетиоци МНМУ били су у прилици да присуствују извођењу започетих 
радова на рестаурацији скулптура индијског уметника Нека Чанда (Nek 
Chand). Процес рестаурације ових дела, која од недавно припадају Збирци 
МНМУ, обављен је у циљу заштите културних добара од међународног зна-
чаја. У реализацији пројекта учествовали су: уметник Живота Милановић 
уз присуство Ивана Ђелића, кустоса конзерватора-рестауратора МНМУ. У 
оквиру најављеног догађаја за посетиоце МНМУ је приређен богат садр-
жај који се тематски везује за живот и дело Нека Чанда.
15. 5. Шарена радионица у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Ликовна радионица са децом из Школе за ученике оштећеног слуха и го-
вора 11. мај.
Аниматори: И. Ђелић, Н.Крстић, М. Врачевић.
17 - 18. 5. Мала радионица - Клуб деце љубитеља музеја у Музеју наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина.
Ликовна радионица са децом - креативно обликовање различитим техни-
кама и материјалима уз слободан избор теме.
Аниматори: И. Ђелић, И. Јовановић, Н. Крстић, М. Врачевић, Н. Љубоми-
ровић
20. 5. Промоција часописа МНМАрт, бр. 5 у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина.
МНМАрт, бр. 5, ликовни лист; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; одговорни уредник: Нина Крстић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 
Графостил, Крагујевац; 20 стр, илустр, илустр, 30 цм.
20. 5. Изложба радова штићеника Удружења МНРО, Јагодина у Музеју наив-
не и маргиналне уметности, Јагодина.
Продајна изложба оригиналних радова штићеника МНРО (Удружење за по-
моћ ментално недовољно развијеним особама) из Јагодине, организована 
у оквиру Ноћи музеја.
20. 5. Мала ликовна радионица „Мој чаробни врт“ у Музеју наивне и марги-
налне уметности, Јагодина.
Ликовна радионица за најмлађе посетиоце МНМУ.
Аниматори: И. Ђелић, Н. Љубомировић, М. Врачевић, И. Јовановић.

709.
11–17. 5. Изложбена и издавачка делатност МНМУ 1960–2017, изложба 
плаката, монографија, каталога, водича, разгледница и других штампаних, 
као и електронских издања МНМУ у Галерији центра за културу, образова-
ње и информисање Градац, Рашка.
Организатор: МНМУ у сарадњи са Галеријом Центра за културу, образова-
ње и информисање Градац, Рашка.
Кустос изложбе: Нина Љубомировић.
Изложбу прате пројекције филмова у продукцији МНМУ.

710.
31. 5–30. 6. Драгица Гајић, ретроспективна изложба слика у Народној би-
блиотеци Др Милован Спасић у Рековцу.
Организатор изложбе: Народна библиотека Др Милован Спасић, Рековац и
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. Аутори изложбе: Марица 
Врачевић, музејски саветник МНМУ и Биљана Томић, директор Библиоте-
ке Др Милован Спасић. Изложене су слике из заоставштине уметнице Дра-
гице Гајић и 6 слика из збирке МНМУ.
Штампан је каталог: Ретроспективна изложба. In memoriam–Драгица 
Гајић, каталог; издавач: Народна библиотека Др Милован Спасић, Рековац 
и Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Марица Враче-
вић; 4 стр, илустр, 20,3 цм. 
Изложбу је отворила: Марица Врачевић, аутор изложбе. На изложби су 
говорили и: Биљана Томић, директор Библиотеке Др Милован Спасић у Ре-
ковцу, Бернард Љубас, председник Удружења ликовних уметника Левча и 
брат Драгице Гајић.

711.
7. 9. 2017–31. 7. 2018. Турбуленције на Балкану, међународна изложба у Хал 
сен Пјер, Париз (Француска).
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи 
са Хал сен Пјер, Париз.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ и Мартн 
Лизарди, директор Хал сен Пјер.
Изложено је 150 дела (слика, скулптура, цртежа, колажа, инсталација).
Штампан је каталог у издању Хал сен Пјер.

712.
26. 9–9. 10. 19. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, изложба 
дела насталих на Колонији.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са 
Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић, Београд. 
Колонија је одржана од 6. до 14. 7. 2017. у туристичком комплексу Краљеви 



240

Изложбена И Издавачка делатност 1960-2020

конаци на Златибору.
Организатор манифестације: Музеј наивне и маргиналне уметности.
Кустос колоније: Ивана Јовановић.
Међународном селекцијом учесника обухваћена је хетерогена група од 
двадесет пет уметника, представника различитих генерација, ликовних 
области и стваралачких индивидуалности из девет земаља - Бразилa, Бу-
гарскe, Енглеске, Иранa, Италијe, Јапанa, Србијe, Францускe и Шпанијe: 
Самане Атеф Деракшан (Иран), Ермелинда де Алмеида (Бразил), Франче-
ско Мариа Бибеско (Италија), Томислав Благојевић (Србија), Марк Бурли-
је (Француска), Слободан Живановић (Србија), Србослав Илић (Србија), 
Иштван Јано (Србија), Адити Лаго (Шпанија), Марго (Француска), Зил Ми-
лано (Србија), Драган Миливојевић (Србија), Добросав Милојевић (Србија), 
Војкан Морар (Србија), Рејмонд Морис (Енглеска), Росен Рашев (Бугарска), 
Миодраг Павловић-Драгомирац (Србија), Десанка Петров Морар (Србија), 
Саша Петровић-Бердујац (Србија), Евлин Постик (Француска), Жилиа Сизи 
(Француска), Игор Симоновић (Србија), Ивана Станисављевић (Србија), Ка-
цуми Цуђи (Јапан) и Јошкин Шиљан (Србија). 
Изложено је 56 дела.
Штампан је каталог:
19. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, каталог; изда-
вач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текстови, биогра-
фије, каталог: Ивана Јовановић, превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; Графичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Ште-
тић; штампа: Графостил, Крагујевац; 84 стр, илустр, 22 цм. 
Изложбу је отворио мултумедиални уметник Марио дел Курто (Швајцар-
ска). На отварању су говорили и: Нина Крстић, директор МНМУ и Оливера 
Вукотић, директор У. П. Цвијета Зузорић.
Отварање је пратила и пројекција филма 19. Ликовна колонија наивне и 
маргиналне уметности у продукцији РТС-а.

713.
5–15. 10. Стеновити врт Нека Чанда, самостална изложба скулптура Нека 
Чанда у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи 
са Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић, Београд, Амбасадом Индије и 
Стеновитим вртом из Чандигара (Индија).
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, директор МНМУ.
Изложено је 20 скулптура из збирке МНМУ, поклон фондације Нек Чанд.
Штампан је каталог:
Стеновити врт Нека Чанда, каталог; издавач: Музеј наивне и маргинал-
не уметности, Јагодина; текстови, биографија, каталог: Нина Крстић, На-
риндер Чаухан; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка 
опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Графо-
стил, Крагујевац; 86 стр, илустр, 30 цм. 
Изложбу је отворила: Нина Крстић.
На изложби су говорили и: Нариндер Чаухан, амбасадор Индије, Ануј Саи-
ни, син Нека Чанда, Луси Мајзелс, и саветник у Амбасади Велике Британије.
Изложбу је пратила и пројекција филма о Стеновитом врту у Чандигару.
14. 11. Сава Секулић самоук, предавање о Сави Секулићу и пројекција фил-
ма Сава Секулић Самоук у СKЦ-у у оквиру програма: Филмфорум. 
О МНМУ, уметности самоуких визионара и Сави Секулићу говорила Нина 
Kрстић, о филму Сава Секулић самоук говорио је аутор Слободан Д. Пешић. 
20. 11. Презентација Изложбене и издавачке делатности МНМУ и дела ау-
тора заступљених на изложби Турбуленције на Балкану. Говорили су: Нина 
Крстић, музејски саветник и директор МНМУ и Д. Павловић, председник 
Културног центра Србије у Паризу.
21. 11. Предавање о Сави Секулићу у Културном центру Србије у Паризу.
О уметнику је говорила Нина Крстић, музејски саветник и директор МНМУ, 
аутор монографије Сава Секулић, а о филму Сава Секулић самоук–Слобо-
дан Д. Пешић, аутор филма.
15. 12. Презентација МНМУ у оквиру Фестивала - Јубилеја рођења Нека 
Чанда у Каменом врту у Чандигару (Индија). Аутор презентације: Нина Кр-
стић.

714.
28. 12. Изложба плаката и осталог пропагандног материјала МНМУ за 2018. 
годину, Промоција Зборника 12-17, Календара за 2018. годину и новог издања 
часописа МНМАрт бр. 6. у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагоди-
на.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности.
Успешна радна година Музеја наивне и маргиналне уметности заокружена 
је Промоцијом новог броја часописа МНМАрт бр.6, Календара за 2018. годи-
ну, Зборника 12-17, као и изложбом плаката и осталог пропагандног матери-
јала који је пратио изложбене и издавачке активности МНМУ у 2017. години.  
О пројектима реализованим током 2017. године и најновијим издањима 
МНМУ на промоцији су говорили: Нина Крстић, Ивана Јовановић и Нина 
Љубомировић.
МНМАрт бр. 6, ликовни лист; издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; одговорни уредник: Нина Крстић; превод на енглески: 
Радмила Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: 

Графостил, Крагујевац; 20 стр, илустр, 30 цм.
Турбуленције на Балкану, календар; издавач: Музеј наивне и маргинал-
не уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила 
Пауновић Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, 
Крагујевац.
Зборник 12-17, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; 
одговорни уредник: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић 
Штајн; графичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Графостил, Крагује-
вац; 469 стр, илустр, илустр, 20 цм.

2018.
715.
22. 2. Барбариен–Творза дејс, камерна изложба слика из Збирке МНМУ у 
Казнено-поправном заводу, Ћуприја.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у 
сарадњи са Казнено-поправним заводом, Ћуприја.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је пет слика из Збирке МНМУ.
Изложбом Барбариен–Творза дејс, МНМУ наставља сарадњу са установом, 
која у оквиру своје основне делатности организује различите друштвене 
догађаје, пре свега, инклузивним приступом. Изложена дела Предрага 
Милићевића Барбариена из циклуса Творза дејс (2003-04.), настала су то-
ком боравка у КПЗ-у.
На отварању су говорили: Владица Божиловић, управник КПЗ, Ћуприја и 
Нина Крстић, аутор изложбе.
Пратећи програм: Пројекција документарног филма о Барбариену. Као и 
књижевни и музички наступ у извођењу штићеника КПЗ-а.

716. 
1 - 31. 3. Франкофони аутсајдери, камерна изложба слика у оквиру Сталне 
посавке МНМУ реализована у оквиру манифестације Месец Франкофони-
је.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је 20 дела (слика и скулптура) из Збирке МНМУ (Марк Бурлије, 
Силвија Kатушевски, Марго, Изабела Ортиз, Евлин Постик, Џулија Сизи и 
Мишел Смолек из Француске, Пол Дуем из Белгије, Kристин Сефолоша из 
Швајцарске и Александре Грегоар и Андре Пјер са Хаитија).
Пратећи програм: пројекције ауторских филмова Бастијана Женуа и Ма-
рија дел Kурта, као и видео материјала у продукцији МНМУ.

717.
27. 3–27. 4. Самоуки визионари Србије, тематска изложба слика и скулптура 
у Кући Краља Петра Првог у Београду.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у 
сарадњи са Кућом Краља Петра Првог.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је 40 дела (слика и скулптура) из Збирке МНМУ.
Изложба Самоуки визионари Србије симболично представља метафору 
континуитета развоја ове врсте уметности код нас, почев од тридесетих 
година 20. века до данас. 
На отварању изложбе говорили су: Нина Крстић, аутор изложбе и Зоран 
Рамовић, члан Управног одбора ДКЦ Мајдан.
1. 4. Обележавање Дана оснивања МНМУ, поводом обележавања Дана Му-
зеја наивне и маргиналне уметности приређен је пригодан програм:

-Сусрет са уметницима - манифестација која представља својеврстан 
отворени ликовни атеље одржан на платоу испред зграде МНМУ у оквиру 
које је публика могла да се упозна са непосредним процесом настанка ли-
ковних дела више значајних самоуких уметника: 
Учесници манифестације: Слободан Живановић, Десанка Петров Морар, 
Добросав Милојевић, Љубиша Јовановић Kене, Војкан Морар, Јошкин Ши-
љан, Томислав Благојевић и Саша Петровић Бердујац.

- Пратећи програм: Ликовна радионица за децу школског и предшколског 
узраста, Пројекција филмова о раду МНМУ и Промоција изложбено-изда-
вачке делатности МНМУ.
14–19. 5. Музеји за 10, у оквиру највеће националне музејске манифеста-
ција која се завршава Европском Ноћи музеја МНМУ је реализовао богат 
изложбено-издавачки програм.
Програм манифестације:
14. 5. 
- Пројекција филмова из серијала „Српска аркадија“ у Музеју наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина

- Пројекција филмова из серијала „Ликовна колонија наивне и маргиналне 
уметности“ у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
15. 5–15. 8. Милан Рашић–IN MEMORIAM, камерна изложба слика светског 
класика наивне уметности реализована у оквиру Сталне поставке МНМУ.
15. 5. Слободан Штетић–40 година уметничког рада, ретроспектив-
на изложба и Промоција новог броја ликовног листа МНМАРТ бр.7. 
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у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
16. 5. Пројекције филмова Бастијана Женуа о уметницима сирове визије у 
Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Пројекција филма: Камени врт Нека Чанда у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина.
17. 5. Ликовна радионица са децом из Школе за децу са оштећеним слухом 
и говором 11. Октобар, Јагодина.
18. 5. Округли сто у организацији ICOM-a на тему: Редефинисани музеј-из-
међу жеља и реалности у Салону Ото Бихаљи-Мерин, Београд.
Учесници: др Тијана Палковљевић Бугарски (лидер у трансформацији му-
зеја), проф. др Милена Драгићевић Шешић (лидер у области културне по-
литике), др Никола Кртсовић (лидер у области модерне музеологије), Нина 
Крстић (лидер у међународној музејској сарадњи) и Данијела Ванушић 
(помоћник министра за културно наслеђе). 
Аутор и модератор: Тамара Огњевић, директор Артис центра, потпредсед-
ник НК ИЦОМ Србија.
19. 5. 7. Сусрет са уметником: Саша Петровић Бердујац–скулптуре, мани-
фестација серијала Сусрет с уметником у оквиру које је организована ка-
мерна изложба скулптура и ликовна радионица у МНМУ, Јагодина. 
19. 5. Из два угла–Миланка Динић и Роза Жарких, изложба уметничких дела 
у МНМУ, Јагодина.
Појединачне изложбе у оквиру манифестације Музеји за 10:

718.
15. 5–15. 8. IN MEMORIAM - Милан Рашић, камерна изложба слика светског 
класика наивне уметности реализована у оквиру Сталне поставке МНМУ.
Аутор изложбене поставке: Нина Љубомировић.
Изложено је десет слика овог аутора из Збирке МНМУ.

719.
15. 5–30. 6. Слободан Штетић : Грађење визуелног идентитета МНМУ, ре-
троспективна изложба уметничких дела графичког дизајна поводом четр-
десет година уметничког рада Слободана Штетића, реализована у оквиру 
програма манифестације - Музеји за десет.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложени су: плакати, каталози, монографије, као и други пратећи ре-
кламни материјал–дизајн С. Штетића. 
Штампан је двојезични каталог:
Слободан Штетић: Грађење визуелног идентитета МНМУ, каталог; 
издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Љу-
бомировић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Графичка опре-
ма: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: Бирограф 
Комп д.о.о, Земун; 7 стр, илустр, 30 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм: Приликом отварања изложбе одржан је музејски „окру-
гли сто“–разговор са уметником, аутором изложбе, каталога и гостима, а 
промовисан је и каталог изложбе.
На отварању су говорили: Нина Крстић, Нина Љубомировић и Слободан 
Штетић

720.
19. 5–30. 6. Из два угла: Миланка Динић–Роза Жарких, међународна изло-
жба уметничких дела уметнице из Србије-Миланке Динић и уметнице из 
Русије-Розе Жарких у Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини, 
реализована у оквиру програма манифестације - Музеји за десет.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности у сарадњи са 
Арт брут-аутсајдер арт центром, Бар, Црна Гора.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ и Владимир Абаку-
мов, Арт брут-аутсајдер арт центар, Бар.
Изложено је укупно 43 дела: 31 дело аутора Миланке Динић из Збирке 
МНМУ и из приватних колекција и 12 дела аутора Розе Жарких из власни-
штва Арт брут-аутсајдер арт центра у Бару. 
Изложбу прати и двојезични каталог:
Из два угла: Миланка Динић–Роза Жарких, каталог; издавач: Музеј на-
ивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Владимир 
Абакумов, Ана Јаркина; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; Гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; фотографије: Слободан Штетић; штампа: 
Бирограф Комп д.о.о, Земун; 39 стр, илустр, 22 цм. 
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
На изложби су говорили аутори изложбе: Нина Крстић и Владимир Абаку-
мов, аутори изложбе.

721.
19. 5–19. 6. Седми сусрет са уметником - Саша Петровић Бердујац–Скулп-
туре, изложба скулптура, отворени ликовни атеље и разговор са уметни-
ком, реализовани у оквиру програма манифестације - Музеји за десет.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је десет скулптура из Збирке МНМУ и приватних колекција.

Штампан је двојезични каталог:
Саша Петровић Бердујац–Скулптуре, каталог, издавач: Музеј наивне и 
маргиналне уметности, Јагодина; текст, библиографија, попис изложби: 
Ивана Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан 
Штетић; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун; 7 ст, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм: Ликовна радионица са децом школског и предшколског 
узраста. 

722.
21. 6 - 7. 7. Скулптура самоуких визионара Србије, тематска изложба скулп-
тура у Великој Галерији Дома војске Србије, Медија центра Одбрана у Бео-
граду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Медија центром Одбрана, Београд.
Аутори изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ, Марица Врачевић, 
музејски саветник МНМУ и Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Аутори изложбене поставке: Нина Крстић.
Штампана је двојезична монографија групе аутора: 
Скулптура самоуких визионара Србије, издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић, Марица Врачевић, Ивана 
Јовановић; биографије: Нина Љубомировић; попис изложби: Ивана Јова-
новић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; фо-
тографија: Марио дел Курто, Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. 
д.о.о, Земун; 163 стр, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
На изложби су говорили директор Медија центра Одбрана, пуковник Сте-
вица Карапанџин, Нина Крстић, аутор изложбе и Дејан Масликовић, по-
моћник министра у Министарству културе и информисања, који је отво-
рио изложбу.
Пратећи програм:
Пројекција филма Човек који је појео вука, аутора Ђорђа Кадијевића (1981).
Стручно вођење по поставци: 26. 6. 2018. у 12 часова.

723.
5–31. 7. Kацуми Цуђи, самостална изложба јапанског уметника Kацумија 
Цуђија у Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини организована 
у оквиру програма 20. Ликовне Kолоније наивне и маргиналне уметности.
Организатор изложбе: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је укупно 40 уметничких дела (слике и скулптуре) из Збирке 
МНМУ и колекције аутора.
Штампан је двојезични каталог:
Kацуми Цуђи, каталог, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Ја-
година; текст, биографија: Нина Љубомировић; превод: Радмила Пауновић 
Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 16 
стр, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм:
Пројекција документарних филмова из продукције МНМУ, Ликовна радио-
ница и дружење са уметником, 

724.
11. 10–2. 11. Сусрети: Јошкин Шиљан, Марцела Вихрова, Росен Рашев, изло-
жба слика и цртежа у Бугарском културном институту (БКИ) у Прагу (Че-
шка). 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Бугарским културним институтом (БКИ) у Прагу.
Кустос изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Аутори текстова у каталогу: Нина Љубомировић, кустос МНМУ и Ивана Јо-
вановић, виши кустос МНМУ.
Аутор изложбене поставке: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је укупно 28 уметничких дела (слике и скулптуре) из Збирке 
МНМУ и колекције аутора.
Штампан је двојезични каталог: 
Сусрети: Јошкин Шиљан, Марцела Вихрова, Росен Рашев, каталог, из-
давач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Љубо-
мировић, Ивана Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Сло-
бодан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 47 стр, илустр, 22 цм.
Штампан је и каталог деплијанер на чешком језику, као и пратећи пропа-
гандни материјал: позивница и плакат.
На отварању су говорили: амбасадор Републике Србије Вера Маврић, ам-
басадор Републике Бугарске Лачезар Петков, директор МНМУ, Нина Кр-
стић, директор Бугарског културног центра Галина Тодорова, као и умет-
ници Јошкин Шиљан и Марцела Вихрова.
Пратећи програм:
Пројекција документарних филмова о актуелним уметницима, и Ликовна 
радионица са уметницима Ј. Шиљаном и М. Вихровом.

725.
18–30. 10. Магична виталност маргиналних, тематска изложба уметничких 
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дела у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Уметничким павиљоном Цвијета Зузорић.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је укупно 100 уметничких дела из Збирке МНМУ, Музеја наивне 
уметности из Шида, Народног музеја у Краљеву и приватних колекција.
Штампан је двојезични каталог:
Магична виталност маргиналних, каталог, издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: Радмила Пауно-
вић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 
илустр; 134 стр; 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм:
Пројекција филмова о нашим самоуким визионарима у продукцији МНМУ.
На отварању су говорили: Нина Крстић, аутор изложбе и Наталија Церо-
вић, директор У. П. Цвијета Зузорић.   

726.
19. 10 - 6. 11. Ото Бихаљи-Мерин и градитељи модерне мисли, тематска 
изложба уметничких дела и пратећег документарног материјала у Кући 
легата у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Кућом легата, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је укупно 52 уметничких дела савремених уметника водећих 
наивних уметника, домаћих и иностраних, из Збирке ОБМ, као и пратећа 
документарна грађа: књиге, аутентични рукописи, фотографије, лични 
предмети, који осликавају живот и дело Ота Бихаљи-Мерина.
Штампан је двојезични каталог:
Ото Бихаљи-Мерин и градитељи модерне мисли, каталог, издавач: Му-
зеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: 
Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, 
Комп. д.о.о, Земун; илустр; 134 стр; 23 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм:
Пројекција документарног филма о Бихаљију у продукцији РТС-а.
На отварању су говорили: Нина Крстић, аутор изложбе и Филип Брусић–
Ренауд, директор Куће легата.

727.
12 - 24. 11. 20. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, изложба 
слика и скулптура у Културном центру Град у Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Културним центром Град, Београд.
Кустос изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је укупно 50 дела 24 уметника из Србије, Бугарске, Словеније, 
Француске, Португалије, Индије и Јапана.
Штампан је двојезични каталог:
20. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, каталог, изда-
вач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, биографије: 
Нина Љубомировић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан 
Штетић; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун; 82 стр, илустр, 22цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и плакат.
Пратећи програм:
Пројекција документарног филма о 20. Ликовној колонији у продукцији 
МНМУ (режија: Милан Никодијевић).
Изложбу је отворио: Џон Мејзелс, уредник британског часописа Роу Вижн.
На отварању су говорили: Нина Крстић, Нина Љубомировић, Александар 
Стојановић, кустос Културног центра Град.

728.
21. 12. 2018–28. 2. 2019. 20. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметно-
сти, изложба слика и скулптура у Музеју наивне и маргиналне уметности, 
Јагодина.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина. 
Кустос изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је укупно 40 дела 24 уметника из Србије, Бугарске, Словеније, 
Француске, Португалије, Индије и Јапана.
Коришћен је постојећи каталог Колоније.
Штампан је каледар и часопис:
МНМАрт, бр. 8, ликовни лист, издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Ште-
тић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; илустр; 16 стр; 48 цм.
Цртеж као отисак креативне подсвести, календар, издавач: Музеј на-
ивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: Рад-
мила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. 
д.о.о, Земун; илустр; 32 стр; 16 х 22 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал: позивница и новогодишње 
честитке.
Пратећи програм:

Промоција часописа МНМАрт, бр. 8 и Календара за 2019. годину. 
Пројекција документарног филма о 20. Ликовној колонији у продукцији 
МНМУ (режија: Милан Никодијевић).
За најмлађе посетиоце приређена је Новогодишња ликовна радионица.
На отварању изложбе и промоцији су говорили: Нина Крстић, Нина Љубо-
мировић, Ивана Јовановић и Јелена Јовановић.

2019.
729.
15. 1 - 8. 2. Јошкин Шиљан, изложба уметничких дела у Галерији Хаос у Бео-
граду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Хаос, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Коришћена је постојећа монографија аутора Нине Крстић.
Отварање изложбе: 15. 1. 2019. године у 20 часова. 
На отварању су говорили: Борка Божовић, историчар уметности, дирек-
тор Галерије Хаос, уметник Јошкин Шиљан и аутор изложбе Нина Kрстић.

730.
21. 2 - 26. 5. Сокови живота (Seve), изложба скулптура и слика из збирке 
Музеја наивне и маргиналне уметности (МНМУ), колекције музеја Фарма 
липа, Ренан и приватних колекција у музеју Фарма липа, Ренан, Швајцар-
ска (La Ferme des Tilleuls à Renens - ЛФДТ).
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Музејом Фарма липа.
Аутори изложбе: Нина Крстић, музејски саветник (МНМУ) и Марио дел 
Курто (ЛФДТ).
Изложено је 18 скулптура аутора из Србије из збирке МНМУ и 17 скулп-
тура српских аутора из приватних колекција. Аутори из Србије: Драгутин 
Алексић, Ференц Калмар, Драгиша Станисављевић, Милан Станисавље-
вић, Ивана Станисављевић Негић, Јасна Станисављевић Миљанић и Бо-
госав Живковић.
Изложена су и дела уметника из Швајцарске: Лилиана Гасио (Liliana Gassiot), 
Паскал Марго (Pascal Margot), Кристин Сефолоша (Christine Sefolosha) и 
Француске - Паскал Вербена (Pascal Verbena).
Штампан је каталог у издању Музеја Фарма липа (текст: Нина Крстић).
На отварању су говорили: Нина Крстић, Марио дел Курто, аутори пројекта, 
као и Frederique Reeb-Landry (ЛФДТ), i Marianne Huguenin, председница 
фондације La Ferme des Tilleuls.
Отварање изложбе: 21. 2. 2019. у 19 часова.
Пратећи програм: Пројекције филмова о уметницима заступљеним на 
изложби.
1–31. 3. (12-17 часова) - Месец франкофоније у МНМУ, Пројекција филмова 
Мариа дел Курта и Бастијана Жену (избор из Документације МНМУ).
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Приредила: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Током трајања манифестације посетиоци МНМУ су били у прилици да по-
гледају филмове из фонда Медијатеке МНМУ: Visions Singulieres, Créateurs 
singuliers de Mayenne (2015), Linda Naeff, Les couleurs habillent la souffrance 
(2014), Yvonne Robert, Une femme qui vient de l’ombre (2013), Henriette Zephir, 
Le souffle des esprits (2012), Macoto Toya (2010), Pya Hug (2005). 
У оквиру Сталне поставке МНМУ, изложена су репрезентативна остваре-
ња француских уметника: Марка Бурлијеа (Marc Bourlier), Марго (Margot), 
Евлин Постик (Evelyne Postic), Жилије Сизи (Julia Sisi), Жана Мишела Шенеа 
(Jean-Michel Chesné) и других. 
1. 4. Обележавање Дана МНМУ.
Дан оснивања МНМУ, 1. април, традиционално је обележен Сусретима - 
дружењем са уметницима и другим бројним гостима. Поводом Дана МНМУ 
уприличено је отварање ретроспективне изложбе Миодрага Павловића 
Драгомирца, а организована је и ликовна радионица за уметнике и нај-
млађе посетиоце Музеја. Свечаности су , поред Миодрага Павловића, при-
суствовали и уметници Јошкин Шиљан, Србослав Илић, Рајко Драгићевић, 
Стојан Илић, Живота Милановић (Зил Милано), Саша Петровић Бердујац, 
Томислав Благојевић, као и уважене колеге и сарадници из бројних уста-
нова културе у Јагодини, Београду, Суботици итд. Догађај је документован 
филмском камером младог редитеља Предрага Милосављевића.
Програм обележавања Дана оснивања МНМУ (од 12 до 16 часова): 

-Ликовна радионица (од 12 до 15 часова).
Гости: Центар за самостални живот особа са инвалидитетом у Јагодини, 
ученици Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај и 
Основне школе 17. октобар у Јагодини.

-Отварање изложбе: Миодраг Павловић Драгомирац (13 часова). 
-Сусрет с уметницима (од 14 до 16 часова).
Учесници: Миодраг Павловић Драгомирац, Слободан Живановић, Десан-
ка Петров Морар, Добросав Милојевић, Љубиша Јовановић Kене, Војкан 
Морар, Јошкин Шиљан,Томислав Благојевић, Саша Петровић Бердујац. 

-Пројекција филма: Драгомирац, самоуки сликар Добраче, аутора Предрага 
Тодоровића, из фонда Медијатеке МНМУ (12 - 15часова). 
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731.
1. 4–12. 5. Миодраг Павловић Драгомирaц, ретроспективна изложба слика у 
Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина, организована у оквиру 
Обележавање Дана МНМУ.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложено је 69 слика из Збирке МНМУ, колекције аутора и приватних ко-
лекција.
Штампан је двојезични каталог у издању МНМУ:
Миодраг Павловић Драгомирац, каталог, издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст, библиографија, попис изложби: Нина 
Љубомировић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Ште-
тић; штампа: Бирограф, Комп.д.о.о, Земун; 72 ст, илустр, 30цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и плакат.
Отварање изложбе: 1. 4. у 13 часова.

732.
9. 4. Kласици наивне и маргиналне уметности, камерна изложба слика из 
Збирке МНМУ у Kазнено-поправном заводу у Ћуприји (KПЗ), организована 
у оквиру обележавања Дана Музеја наивне и маргиналне уметности, при-
годним изложбено-едукативним програмом за штићенике ове установе.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Kазнено-поправним заводом, Ћуприја.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је пет репрезентативних слика из Збирке МНМУ.
Изложбу је пратило и уводно предавање о наивној уметности и МНМУ, као 
и пројекција документарног филма: Драгомирац–самоуки сликар Добраче.
На отварању изложбе говорили су: Владица Божиловић, управник KПЗ, 
Ћуприја, аутор изложбе Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ и Нина Љу-
бомировић, кустос МНМУ.
13–19. 5. Манифестација „МУЗЕЈИ ЗА 10” - Музеји као средишта културе.
У оквиру највеће националне музејске манифестација која се завршава 
Европском Ноћи музеја МНМУ је реализовао богат изложбено-издавачки 
програм.
Програм манифестације:
13. 5. од 10 до 13 часова
Постављање изложбе Србољуба Којадиновића–Путовање у будућност 
оке анима прошлости, едукација посетилаца о припреми и постављању 
изложбе
приређују: Ј. Јовановић, Н. Љубомировић.
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa документарног филма из Документације 
МНМУ–Henriette Zephir, Le souffle des esprits (2012), аутора: Марија дел Курта 
и Бастијана Жену.
14. 5. у 12 часова
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa краткоментражног филма из Документације 
МНМУ, Обележавање Дана оснивања МНМУ, 1.април 2019, аутора: Милути-
на Лабудовића.
14. 5. у 13 часова
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa документарног филма из Документације 
МНМУ, Yvonne Robert, Une femme qui vient de l’ombre (2013), аутора: Марија 
дел Курта и Бастијана Жену.
15. 5. од 12 до 14 часова
Музејска трибина–Представљање музејске професије кустоса и музејског 
конзерватора.
приређују: И. Ђелић, И. Јовановић, Н. Љубомировић, Ј. Јовановић.
15. 5. од 14 до 16 часова
Вајарска ликовна радионица за децу аниматори: И. Ђелић, И. Јовановић, Н. 
Љубомировић, Ј. Јовановић.
15. 5. у 16 часова
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa документарног филма из Документације 
МНМУ, Linda Naeff, Les couleurs habillent la souffrance (2014), аутора: Марија 
дел Курта и Бастијана Жену.
16. 5. од 10 до 12 часова
Јавни час за децу–Музејски бонтон Мали курс за најмлађе посетиоце: о 
правилима понашања у музеју.
приређују: Н. Љубомировић, Ј. Јовановић.
16. 5. у 12 часова
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa документарног филма из Документације 
МНМУ, _ Visions Singulieres, Créateurs singuliers de Mayenne (2015), аутора: Ма-
рија дел Курта и Бастијана Жену.
17. 5. у 12 часова
Кино клуб МНМУ–Пројекцијa документарног филма из Документације 
МНМУ, 20. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности (2018), ауто-
ра Милана Никодијевића.
18. 5. - Дан музеја и Ноћ музеја. 
од 12 до 15 часова
Сликарска радионица за децу и одрасле аниматори: И. Ђелић, И. Јовановић, 
Н. Љубомировић, Ј. Јовановић.
Продајна изложба радова Удружења за помоћ Ментално недовољно разви-
јеним особама МНРО, Јагодина.

18. 5. у 18 часова
Промоција новог броја ликовног листа МНМарт, бр. 9.
Штампан је нови број часописа МНМАрт:
МНМАрт бр. 9, ликовни лист, издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Ште-
тић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; илустр; 16 стр; 48 цм.

733.
18. 5 - 15. 8. Србољуб Којадиновић - Путовање у будућност океанима про-
шлости, ретроспективна изложба слика у Музеју наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина, организована у оквиру манифестације Музеји за 10.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Јелена Јовановић.
Изложено је 19 слика из Збирке МНМУ, као и из приватне колекције по-
родице Којадиновић. Изложени су и уметникови лични предмети, које је 
сакупљао током пловидбе на једрењаку Кли-Кли.
Штампан је двојезични каталог у издању МНМУ:
Србољуб Којадиновић - Путовање у будућност океанима прошлости, 
каталог, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, 
библиографија, попис изложби: Јелена Јовановић; превод: Радмила Пау-
новић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Зе-
мун; 31 ст, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и плакат.
Отварање изложбе: 18. 5. 2019 у 20 часова.
Изложбу је пратила и пројекција краткометражног филма o једрењаку 
Кли-кли и јединственом искуству породице Којадиновић под називом 
Пут око свијета, који је уметник снимио у сарадњи са РТЦГ (2007).
На отварању изложбе су говориле: Нина Крстић, музејски саветник, дирек-
тор МНМУ, Јелена Јовановић, аутор изложбе, као и Јелена Којадиновић, 
супруга уметника.

734.
18. 6–57. Заокружени сан Пала Хомонаја, ретроспективна изложба слика из 
Збирке МНМУ у Kући краља Петра Првог Карађорђевића у Београду.   
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Kућом краља Петра Првог Карађорђевића, Београд.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је 30 слика из Збирке МНМУ.
Штампан је двојезични каталог:
Заокружени сан Пала Хомонаја, каталог, издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст, библиографија, попис изложби: Ивана 
Јовановић; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; 
штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 79 ст, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и плакат.
Отварање изложбе: 18. 6. у 19 часова.
Изложбу је отворила: Нина Kрстић, директор МНМУ, а на отварању су гово-
риле и Драгана Драгељевић, Kућа краља Петра Првог и Ивана Јовановић, 
аутор изложбе.
У оквиру пратећег програма приређена је и пројекција филма: Српска Ар-
кадија–Пал Хомонај.

735.
29. 6 - 26. 7. Двадесета ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, 
изложба слика и скулптура у Kултурном центру на Златибору. 
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Kултурним центром, Златибор.
Аутор изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Изложена су 42 дела, слике и скулптуре 24 аутора из Србије, Бугарске, Ин-
дије, Јапана, Португала, Словеније и Француске. 
Отварање изложбе: 29. 6. у 12 часова.
На отварању изложбе говорили су Милан Стаматовић, Председник општи-
не Чајетина, Арсен Ђурић, заменик председника општине и Нина Kрстић, 
директор МНМУ.
Коришћен је постојећи каталог у издању МНМУ.

736.
16. 7–8. 8. Отисак креативне подсвести, изложба цртежа из збирке МНМУ 
у Галерији Критику у Прагу.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом Критику, Праг.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник, МНМУ.
Изложeно је 30 цртежа из збирке МНМУ.
Штампан је тројезични каталог (српски, чешки и енглески језик):
Отисак креативне подсвести, каталог, издавач: Музеј наивне и марги-
налне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: Радмила Пауновић 
Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 40 
ст, илустр, 30 цм. 
Отварање изложбе: 16. 7. у 18 часова.
На отварању изложбе говорили су: Власта Чихакова Ноширо, кустос Гале-
рије Критику и Нина Крстић, аутор изложбе.
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737.
20–28. 8. Србољуб Којадиновић - Путовање у будућност океанима прошло-
сти, ретроспективна изложба слика у Центру за културу Свети Стефан, 
деспот српски, Деспотовац.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Центром за културу Свети Стефан, деспот српски, Деспотовац.
Аутор изложбе: Јелена Јовановић.
Изложено је 13 слика из Збирке МНМУ, као и из приватне колекције поро-
дице Којадиновић. 
Штампан је каталог у издању Центра за културу Свети Стефан, деспот 
српски, Деспотовац са текстом Јелене Јовановић.
Отварање изложбе: 20. 8. у 19 часова.
Изложбу је отворила Јелена Јовановић, аутор изложбе.
Изложбу је пратила и пројекција краткометражног филма o једрењаку 
Кли-кли и јединственом искуству породице Којадиновић под називом 
Пут око свијета, који је уметник снимио у сарадњи са РТЦГ (2007).
14. 9. у 14 часова обележен је јубилеј - 50 година излагања и 53 године 
континуираног уметничког стваралаштва вајара Илије Филиповића у Ате-
љеу овог вајара, односно у Врту скулптура и уметничкој галерији у Степо-
јевцу, које је уметник отворио 2006. године поводом обележавања четири 
деценије свог уметничког рада, а које су уврштене у туристички програм 
овом места. Поводом педесетогодишњице излагања аутор је приредио 
ретроспективну изложбу својих скулптура, уз пратећу изложбу слика и 
скулптура низа својих колега, наивних и маргиналних уметника: Милана 
Станисављевића, Десе Петров Морар, Саше Петровића Бердујца, Војкана 
Морара, Еве Рас, Иване Станисављевић Негић, Драгана Јовановића Гагца, 
Саше Филиповића, Небојше Минчића и других. О стваралачком опусу Или-
је Филиповића на отварању изложбе говориле су: Радмила Васиљевић и 
Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Овим поводом Музеј наивне и маргиналне уметности је, у оквиру едици-
је Јубилеји публиковао каталог Илија Филиповић Филип - Човек и камен 
сапутници кроз време ауторке Марице Варачевић, са студијом вајарског 
опуса овог наивног уметника и пописом самосталних и групних изложби. 

Илија Филиповић Филип - Човек и камен сапутници кроз време, каталог, 
издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст, библио-
графија и изложбе: Марица Врачевић; превод: Радмила Пауновић Штајн; 
дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 15 ст, илу-
стр, 30 цм.

738.
16. 10.–10.11. Други тријенале уметности самоуких визионара, међуна-
родна изложба слика, скулптура, цртежа и дигиталних радова у Уметнич-
ком павиљону Цвијета Зузорић у Београду.   
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Кустос Другог тријенала: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Календар Другог тријенала:
Пријем фотодокументације: 25. јануар–25. aприл.
Жирирање радова: 20–22. мај.
Резултати жирирања: 1. jун.
Рок за пријем радова које је жири издвојио за излагање: 1. јун–1. септем-
бар.
На конкурс овогодишње манифестације, коју Музеј наивне и маргиналне 
уметности организује већ пола века, окупљајући најзначајније аутентичне 
ликовне појаве из читавог света, пријавило се 145 уметника из 32 земље 
са укупно 660 уметничких дела. 
Интернационални жири у саставу: Џон Мејзлс (Raw Vision, Лондон, Вели-
ка Британија)–председник, Нина Kрстић (МНМУ, Јагодина, Србија), Вла-
димир Абакумов (Арт Брут–Аутсајдер Арт центар, Бар, Црна Гора), Ивана 
Јовановић (МНМУ, Јагодина, Србија), Марио дел Kурто (Фарма липа, Ренен, 
Лозана, Швајцарска) и Нина Љубомировић (МНМУ, Јагодина, Србија), за 
изложбу Другог тријенала одабрао је 172 дела 69 уметника из 20 земаља: 
Аргентине, Аустралије, Бразила, Велике Британије, Данске, Израела, Ира-
на, Јапана, Kубе, Немачке, Новог Зеланда, Португала, Русије, САД-а, Србије, 
Узбекистана, Финске, Француске, Чилеа и Швајцарске. 
Специјални гости Тријенала: Ануђ Саини (Индија) и Андре Робијар (Фран-
цуска).  
Изложено је укупно 175 дела 71 аутора.
Штампан је двојезични каталог:
Други тријенале уметности самоуких визионара, каталог, издавач: 
Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; текст: Ивана Јовановић; 
биографије: Нина Љубомировић; превод: Радмила Пауновић Штајн; ди-
зајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 125 ст, илу-
стр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и 6 плаката.
Отварање изложбе: 18. 10. у 19 часова.
Изложбу је отворила: Данијела Ванушић, помоћник министра у Сектору 
заштите културног наслеђа у Министарству културе и информисања РС. 
На отварању су говорили и: Нина Крстић, директор МНМУ, музејски савет-
ник, Ивана Јовановић, кустос 2. Тријенала. Председник жирија Џон Мејзлс 
доделио је награде и признања Тријенала ауторима наујуспелијих умет-
ничких остварења:

Велику награду за изложена дела - Нику Блинку (Велика Британија); 
Посебно признање за изложена дела - Драгану Миливојевићу (Србија); 
Признање за изложена дела–Данијелу Гонсалвешу (Португал); 
Откупну награду–Хосведи Хове Хунку (Kуба), као и 
Награду за укупан уметнички рад - Паскалу Вербени (Француска). 
Традиционално је додељено и Почасно признање Ото Бихаљи-Мерин за 
допринос у афирмацији и континуитету развоја уметности самоуких ви-
зионара историчарки уметности Марици Врачевић и вајару Милану Ста-
нисављевићу. 
Пратећи програм: пројекције документарно-уметничких филмова из до-
кументације МНМУ.

739.
24. 10–21. 11. Интуитивниост са маргине, изложба слика у Галерија РТС у 
Београду.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Галеријом РТС, Београд.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Изложено је 28 дела из збирке МНМУ, МНУ Илијанум, Шид и приватних 
колекција.
Штампан је каталог у издању РТС-а са текстом Нине Крстић.
Отварање изложбе: 24. 10. у 19 часова.
Изложбу је отворио Ђорђе Кадијевић, а говорила је и Нина Крстић, аутор 
изложбе.

740.
18. 12–28. 2. Јошкин Шиљан–Исти, изложба уметничких дела у Савременој 
галерији у Суботици.
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина у сарадњи 
са Савременом галеријом у Суботици.
Аутор изложбе: Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.
Кустос изложбе: Нина Љубомировић, кустос МНМУ.
Коришћен је постојећи каталог у здању МНМУ.
Изложeно је 20 дела из збирке МНМУ и приватних колекција. 
Отварање изложбе: 18. 12. у 17 часова.
Изложбу је отворила Нина Крстић, музејски саветник МНМУ.

741.
27. 12. 2019–29. 2. 2020. Наивна уметност Србије, изложба слика и скулп-
тура из Збирке МНМУ у Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини.   
Организатор: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина.
Аутор изложбе: Ивана Јовановић, виши кустос МНМУ.
Изложено је 80 слика и скулптура из Збирке МНМУ.
Отварање изложбе: 27. 12. 2019. у 17 часова.   
На отварању изложбе и промоцији нових издања МНМУ говорили су: 
Нина Крстић, Јелена Јовановић, Ивана Јовановић и Нина Љубомировић.
Пратећи програм: Пројекције филмова о најзначајнијим наивним уметни-
цима Србије из Документације МНМУ, аутора Ђорђа Кадијевића, Предрага 
Тодоровића, Милана Никодијевића и Слободана Д. Пешића. За најмлађе 
посетиоце приређена је ликовна радионица–Новогодишњи матине за 
децу.
Штампана је двојезична монографија:
Наивна уметност Србије, каталог, издавач: Музеј наивне и маргиналне 
уметности, Јагодина; текст: Ивана Јовановић; превод: Радмила Пауновић 
Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; стр. 
118, илустр, 30 цм.
Штампан је и пратећи пропагандни материјал, позивница и 4 плаката.
Пратећи програм: Промоција монографије Наивна уметност Србије, но-
вог броја часописа МНМАрт и календара за 2020. годину.
МНМАрт, бр. 10, ликовни лист, издавач: Музеј наивне и маргиналне умет-
ности, Јагодина; превод: Радмила Пауновић Штајн; дизајн: Слободан Ште-
тић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; илустр; 16 стр; 48 цм.
Лабораторија креативности, календар, издавач: Музеј наивне и мар-
гиналне уметности, Јагодина; текст: Нина Крстић; превод: Радмила Пауно-
вић Штајн; дизајн: Слободан Штетић; штампа: Бирограф, Комп. д.о.о, Земун; 
илустр; 32 стр; 16 х 22 цм.

Нек Чанд и Стеновити врт / Nek Chand and Rock Garden, електронско 
издање - филм; издавач: Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина; 
аутор: Нина Крстић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; графич-
ка опрема: Слободан Штетић; реализација електронског издања: Милан 
Никодијевић.

2020.
742
15. 5–15. 6. Ликовне колоније МНМУ 1984-2018, изложба уметничких дела 
насталих током рада на претходних 20 ликовних колонија у организацији 
МНМУ у Музеју наивне и маргиналне уметности, Јагодина. Изложба је орга-
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низована поводом обележавања 60 година рада МНМУ.
Изложена су укупно 53 дела из збирке МНМУ (слике, скулптуре, цртежи и 
објекти).
Музеј наивне и маргиналне уметности - Лабораторија креативносно-
сти 1960-2020, монографија, издавач: Музеј наивне и маргиналне уметно-
сти, Јагодина; текст: Нина Крстић, Нина Љубомировић, Ивана Јовановић, 
Гордана Ђорић, Иван Ђелић; каталошки преглед свих изложби и издања 
МНМУ: Ивана Јовановић; превод на енглески: Радмила Пауновић Штајн; гра-
фичка опрема: Слободан Штетић; штампа: Бирограф Комп. д. о. о. Земун; 248 
стр, илустр, 30 цм.

- Серијал онлајн изложби МНМУ-Лабораторија креатив-
ности презентованих путем страница МНМУ на дру-
штвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм:
1. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Прича о нашем музеју
Прва деценија рада МНМУ 1960-1970
Објављена: 23. 3. у 17 часова.
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 18 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

2. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Друга деценија рада МНМУ 1970-1980
Објављена: 30. 3. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 37 ре-
продукција: документарних фотографија из документације МНМУ и репро-
дукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

3. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Ото Бихаљи - Мерин 1904-1993 
Објављена: 6. 4. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 18 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Нина Крстић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

4. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Трећа деценија рада МНМУ 1980-1990 
Објављена: 13. 4. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 17 ре-
продукција: документарних фотографија из документације МНМУ и репро-
дукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

5. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Салони, бијенала и тријенала 1970-
2019
Објављена: 20. 4. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 40 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.

Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

6. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Четврта деценија рада МНМУ 1990–
2000
Објављена: 27. 4. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 34 
репродукције: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

7. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Ликовне колоније МНМУ 1984–2018 
Објављена: 7. 5. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 28 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Ивана Јовановић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

8. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Јанко Брашић 1906-1994
Објављена: 11. 5. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 25 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела наивних и маргиналних уметника из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Нина Љубомировић
Материјал: Нина Крстић, Ивана Јовановић, Нина Љубомировић, Јелена Јо-
вановић.
Дизајн плаката: Слободан Штетић
Објавила: Јелена Јовановић

9. 
МНМУ-Лабораторија креативности: Богосав Живковић 1920-2005
Објављена: 1.6. у 17 часова
Онлајн изложба садржи текст на српском и енглеском језику, плакат и 25 
репродукција: документарних фотографија из документације МНМУ и ре-
продукције дела Богосава Живковића из збирке МНМУ.
Уредник: Нина Крстић
Текст: Нина Крстић
Материјал: Ивана Јовановић и Јелена Јовановић
Приредила: Јелена Јовановић

- Јутјуб канал МНМУ
1. 
Шездесет година са вама-Виртуелна посета МНМУ, продукција: МНМУ, 2020.
Објављено: 1. 4. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

2. 
Ото Бихаљи-Мерин и градитељи модерне мисли, аутор: Милутин Лабудовић, 
продукција: МНМУ, 2018.
Објављено: 3. 4. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

3. 
Човек који је појео вука, играни филм, режија: Ђорђе Кадијевић, продукција: 
ТВ Београд, 1981.
Објављено: 10. 4. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

4. 
17. Ликовна колонија наивне и маргиналне уметности, аутор: Милан Нико-
дијевић, продукција: МНМУ, 2017.
Објављено: 16. 4. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић
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5. 
Други тријенале уметности самоуких визионара, аутор: Милутин Лабудо-
вић, продукција: МНМУ, 2019.
Објављено: 24. 4. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

6.
Српска аркадија: Предраг Милићевић Барбариен, аутор: Дејан Антонијевић, 
2011.
Објављено: 1. 5. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

7. 
Културна баштина Србије-Музеј наивне и маргиналне уметности, уред-
ница емисије: Милица Бајић Ђого; режија: Лела Јанић, Милица Бајић Ђого; 
продукција РТС, 2016.
Објављено: 8. 5. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић

8.
Српска аркадија: Богосав Живковић, аутор: Дејан Антонијевић, 2011.
Објављено: 5. 6. у 17 часова
Уредник: Нина Крстић
Објавила: Јелена Јовановић
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