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Један сликар, 10 фотографа: 20 уметничких дела
Десет савремених српских фотографа учесника у пројекту снимило је савремену црно-белу односно колорну фотографију са особама
и у пределима који их инспиришу као реминисценцију на једну од Савиних слика изложених у Галерији.
Color Press Group је организовала групне посете фотографа учесника у пројекту Галерији слика Сава Шумановић у Шиду. Том
приликом фотографи су се упознали с колекцијом Галерије, у којој се налази 417 дела Саве Шумановића (од тога је 350 уља на платну).
Овим пројектом повезали смо једног од највећих српских сликара – Саву Шумановића, његове мотиве, музе и јунаке – са савременим
српским фотографима и њиховим јунацима и музама из 21. века; повезали смо Шид са Београдом и Новим Садом, само што бисмо
овог пута Београд и Нови Сад довели у Шид.
Пројектом се подржава и популаризује Галерија, чије се благо открива публици из Београда и целе Србије, која готово да и није имала
прилике да види ове вредне слике, изузев кад се организују изложбе у Београду.
Пројекат подржава Покрајински секретаријат за културу.

Галерија слика Сава Шумановић
Установа културе од националног значаја
„Сматрајући животну жељу свога сина својом материнском
и људском обавезом, остварујем је данас као наш заједнички
циљ поклањајући Савино животно дело родном месту, које
је овековечио кроз своју љубав, учинио познатим и славним
својим сликама.“

Овим речима Персиде Шумановић започиње текст даровног
уговора на темељу ког је 1952. године основана Галерија слика Сава
Шумановић у Шиду.
Захваљујући њеној великој жељи, племенитости и упорности,
десет година након смрти сина јединца поклонила је граду
Шиду легат непроцењиве уметничке и материјалне вредности.
Према одредбама уговора, легат је смештен у породичну кућу
Шумановића, у којој је до тада био Општински суд.

Уметнички фонд Галерије има 417 дела, од тога 350 слика
урађених техником уља на платну и 67 скица у разним
техникама (цртеж, пастел, акварел, разблажена темпера)
Посетиоци Галерије у потпуности могу да се упознају
са најзначајнијим периодом стваралаштва, последњом
деценијом стваралаштва Саве Шумановића .
У непосредној близини Галерије, у улици која данас носи
његово име налази се Спомен-кућа Саве Шумановића.
Општина је породичну кућу откупила од наследника и од
1982. године је отворена за посетиоце. У овој кући сликар је
провео детињство и последње године живота. У њој је
сачуван породични намештај и атеље у ком је стварао
ремек-дела.
Из ове куће је одведен на стрељање 28. августа 1942. године.

Сава Шумановић - године стваралаштва и страдалаштва
1896. Рођен је 22. јануара у Винковцима. Родитељи,
Персида и Милутин, потицали су из угледних
српских имућних грађанских породица.
1900. Породица се из Винковаца сели у Шид, родно
место Шумановићевих родитеља.
1906–1914. Похађа Реалну гимназију у Земуну.
Сликање учи на течају професора Исидора Јунга.
1914–1918. Уписује се у Привремену вишу школу за
умјетност и умјетни обрт у Загребу, у класи професора
Отона Ивековића. На другој години студија прелази
у класу професора Менција Клемента Црнчића. Дружи се са колегама, будућим
уметницима Ђуром Тиљком, Марјаном Трепшеом, Срећком Сабљаком,
Миливојем Узелцем, а нарочито са Миланом Штајнером. Посебно пријатељство
веже га за колегиницу Антонију Кошчевић.
1918. Дипломирао на студијама сликарства. Приређује прву самосталну
изложбу у Салону Улрих у Загребу.
1919. Преминуо Шумановићев најбољи пријатељ Милан Штајнер. Дружи се и
сарађује са Антуном Шимићем, уредником књижевне ревије Јуриш, за чију је
насловну страну oсмислио ликовно решење. Учествује на Изложби
југословенских уметника у Паризу.
1920. У септембру одлази на усавршавање у Паризу.
1921. Проводи три месеца у атељеу сликара и ликовног педагога Андре Лота.
На Монпарнасу упознаје многе уметнике: Дерена, Кислинга, Папазофа, Фужиту...
Започиње пријатељство са књижевником и ликовним критичарем Растком
Петровићем. По повратку из Париза, у Загребу приређује самосталну изложбу, која
је била сувише модрена по схватањима конзервативног дела публике и критике.
1925. Поново одлази у Париз. Визу из непознатих разлога добија на само шест
месеци. Неизвесност у вези с продужетком боравка у Паризу представља велико
оптерећење за уметника.
1926. Француска влада откупљује два акта, данас у музејима у Рошелу и Онфлеру.
1927. Насликао нека од најзначајнијих дела, Доручак на трави и грандиозну
композицију Пијани брод, с којом учествује на Салону независних. Учествује у
декорисању култне кафане Куполa на Монпарнасу.

1928. На насловној страни фебруарског броја уметничког часописа Кропује
репродукована је слика Пијани брод. Лето проводи у Шиду, први пут сликајући
пределе из околине Шида. У септембру приређује самосталну изложбу на Новом
универзитету у Београду. У интервјуу Политици наговештава своја будућа
опредељења. У октобру се враћа у Париз.
1929. Припада уметничкој струји која заговара повратак реализму – нови реализам.
Последње слике настале у Паризу су са париским мотивима, Луксембуршки парк,
Мост на Сени... и актови за које му позирају тадашњи најпознатији модели:
Кики и Ајша. Највише се дружи са уметницима Жилом Паскином, Сејом
Којонагијем и Пером Крогом.
1930. Враћа се у родитељски дом у Шиду 30. марта.
1932. После паузе од две године поново слика. Слика пределе (шидске крајине)
и актове по скицама које је донео из Париза. Родитељи су му омогућили
идеалне услове за рад.
1935. У Шиду проналази модел за акт и у наредне три године посвећује се циклусу
Купачице (Шидијанке), монументалном серијалу композиција на којима се један
мотив, наго женско тело у пределу, понавља један до седам пута.
1936. Његова дела се од ове године налазе у сталној поставци Народног
музеја у Београду.
1937. Преминуо Шумановићев отац Милутин. Сава делимично преузима
вођење породичних послова.
1939. У септембру организује шесту самосталну изложбу на Новом универзитету
у Београду, на којој се представља са 410 радова. На дан отварања изложбе почео
је Други светски рат. Предговор каталога садржи драгоцен аутобиографски текст.
1941. Шид улази у састав Независне Државе Хрватске. Сава престаје да
потписује слике.
1942. Слика до последњег дана. Последња слика на којој ради уједно је последња
из триптиха Берачице. Током последње деценије насликао је око 600 слика.
Ухапшен је у усташкој рацији 28. августа рано ујутро. Стрељан је 30. августа
заједно са 120 мештана и сахрањен у заједничкој гробници на гробљу у
Сремској Митровици.
1952. 21. септембра у Шиду основана је Галерија слика Сава Шумановић.
1968. Умрла Персида Шумановић, мајка Саве Шумановића.

МИЛОШ НАДАЖДИН

Страст и аналитичност

Средњу школу завршио је у Берну, где је један од
предмета била фотографија, чије је изучавање
наставио и током студија на Одсеку за немачки језик
Филозофског факултета у Београду. Имао је четири
самосталне изложбе, које су добиле одличне критике,
а његове фотографије објављиване су у
најпопуларнијим магазинима у Србији.
Најјачи утисци из Галерије: Могао бих дуго да
причам о сликама великог уметника, али много
тога сам о њему и њима знао и пре одласка у Шид. У Галерији ме је
фасцинирала директорка Весна Буројевић, прецизније - њена страст и
аналитичност у представљању дела Саве Шумановића...

Слика која ме је инспирисала:
Уметник у атељеу слика је
која ме је надахнула у првом
тренутку. Одмах сам видео
фото-решење.
Модел у атељеу, 1939.

ЖЕЉКО ШКРБИЋ

Потпуна посвећеност стваралаштву
Докторирао је физику на Природно-математичком факултету у Новом
Саду и тридесет година бавио се научним и педагошким радом. Након
тога прешао је на Академију уметности у Новом Саду, где ради као
професор на Катедри за фотографију и аудио-визуелне медије.
Најјачи утисци из Галерије: Број слика које је Сава Шумановић
насликао у веома кратком периоду, потпуна посвећеност стваралаштву,
искрено и несебично давање целог себе, пут је којим би требало
да корача свако ко се бави уметношћу. За мене је то основно
наравоученије од великог уметника.

Слика која ме је инспирисала:
Двоумио сам се између два рада, а то су Пијани
брод и фантастичан непотписани пејзаж из 1941.
године, толико минималистички да просто плени
својом лепотом. Интуитивно сам, ипак, одабрао
пејзаж, али у неком сасвим другом контексту и
сагледавању овог уметничког дела.
Пејзаж са три усамљна дрвета, 1941.

БРАЦА НАДЕЖДИЋ

Пут до унутрашњег бића

Изучавао је теорију на Краљевској академији лепих уметности у Хагу, а
фотографијом је почео да се бави почетком осамдесетих. Убрзо је започео
сарадњу с угледним клијентима и рекламним агенцијама – Profile, SVA, Grafics,
Spectra Ogilvy&Mather, Grey, Idea Plus DDBO, SMJWT, McCann. Имао је две
самосталне и преко четрдесет групних изложби широм света. Радио је
едиторијале за бројне магазине.
Најјачи утисци из Галерије: Поред слика великог мајстора, на мене је најјачи
утисак оставила директорка Галерије Весна Буројевић. Захваљујући њеном
невероватном познавању лика и дела овог уметника, стекли смо слику о
многим скривеним аспектима његових дела.

Слика која ме је инспирисала:
Двоумиo сам се између Полулежећег
женског акта на дивану и Ашиковања на
месечини. Обе су на посебан начин нашле
пут до мог унутрашњег бића, па ми je
било врло тешко да одаберем само једну.

Полулежећи женски акт на дивану, 1934.

ЈОВАНА МЛАДЕНОВИЋ

Невероватни Савин дух

Студирала је фотографију на Академији примењених уметности.
Пре него што оствари свој сан и оде за Лондон, жели да ужива у
раду у својој земљи, с људима пуним амбиције и креативности.
Најјачи утисци из Галерије: Сјајно је искуство упознати људе
који су нам тако добро приближили његов живот и дело.
Слушајући их, пожелите да се нађете баш на том месту – век
уназад. Верујем да би свако уживао кад би посетио Галерију и
доживео тај невероватни дух, због којег сам и одлучила да своју
идеју реализујем баш у Савином граду.

Слика која ме је инспирисала:
Купачице, делић серије Савиних слика
насталих у Шиду. Импресивно ми је што
је једном акту и једном једином моделу,
младој плавуши из Шида, Сава сваки
пут приступио на различите начине.
Захваљујући томе, видимо развој уметника
кроз исту тему. Од добре идеје не треба се
одвајати, већ је треба обрађивати редовно
и тиме унапредити себе као уметника.

Под мостом, 1939/8

НЕБОЈША БАБИЋ

Жена као вечита инспирација

Власник је студија Оранж, који више од петнаест година учествује у разним
маркетиншким пројектима. Преко непрофитног пројекта О3ОNЕ, који ове
године прославља десетогодишњицу рада, реализовао је близу 500 културних
догађаја различите садржине. Од почетка до данас, О3ОNЕ су подржавали
Министарство културе и градски Секретаријат за културу, као и многе фирме.
Најјачи утисци из Галерије: О сликама Саве Шумановића се много зна и
много је већ речено, тако да ћу акценат ставити на посвећеност људи у овој
институцији, која је важна за нашу средину и историју. Захваљујући раду на
пројекту О3ОNЕ, много су ми ближи проблеми, препреке и околности с
којима се сусрећу.

Слика која ме је инспирисала:
Вагаo сам што се тиче избора слике
или серије. Сигурно је само да је
моj избор једна од оних на којима је
приказана жена.

Купачица, 1939.

МИША ОБРАДОВИЋ

Чудесне људске фигуре

Завршио је студије фотографије у Паризу и већ двадесет година бави
се модом, и код нас и у иностранству. Сарађивао је с најцењенијим
именима модне сцене, а пред његовим објективом нашли су се
најпознатији представници српског џет-сета.
Најјачи утисци из Галерије: Рад Саве Шумановића посебно ми је драг,
с обзиром на то да је на зиду у нашој породичној кући годинама стајао
један од његових пејзажа. Међутим, Савино стваралаштво постало
ми је још инспиративније када сам открио његове актове, заправо –
све оно што нису пејзажи. Утицај сецесије, арт декоа и период који
критичари називају ”аналитичким кубизмом” његов рад чине посебним, а њега једним од
мојих омиљених југословенских сликара.

Слика која ме је
инспирисала: Много сам се
двоумиo, али сам изабрао
један од многобројних актова.

Женски акт - седећи, 1932/34

ЂОРЂЕ ОДАНОВИЋ

Свестрана природа
великог сликара

Дипломирао је и магистрирао на Факултету
примењених уметности (Одсек за фотографију ). Ради
на Академији уметности у Новом Саду, на Катедри за
фотографију, у звању редовног професора. Излагао је
на 24 самосталне изложбе у земљи и иностранству и
учествовао на више од сто групних изложби у Србији,
бившој Југославији и иностранству.
Најјачи утисци из Галерије: Здање у којем је смештена
Галерија Саве Шумановић занимљиво ми је и из
архитектонског аспекта – омогућава да се у потпуности сагледа креативна
личност и свестрана уметничка природа великог сликара. На мене је најјачи
утисак оставио Савин париски опус: дружење с великанима надреализма
недвосмислено је утицало на развој његовог сликарског потеза.

Слика која ме је инспирисала:
Мој избор за реминисценцију на Савино дело
представља слика Три девојчице у игри. Ова слика
је фотографски кадар у којем се огледа тајна, јер не
можемо тачно рећи о којој је дечјој игри реч. Желeo
сaм да на фотографији још више нагласим утисак тајне.

Три девојчице у игри, 1941.

НЕМАЊА МАРАШ

Живот “Мртве природе”

Дипломирао је на Факултету примењених
уметности у Београду, на одсеку фотографија.
Примарно професионално интересовање
му је модна фотографија. Радио је у модној
индустрији са водећим дизајнерима и модним
кућама.
Воли да посвети време личним пројкетима
који су окренути концептуалној уметности.
Најјачи утисци из Галерије: Био сам
фасциниран делима која сам видео први пут и велика ми је част
што сам део овог пројекта.

Слика која ме је инспирисала:
Mртва природа.
Одлучио сам се за ову слику мртве
природе јер сам хтео себи да задам
изазов, односно натерам се да радим
нешто што до сада нисам. У свом
послу махом сликам људе тако
да ми је ово било потпуно ново и
испуњавајуће.

Mртва природа, 1938.

СЕВЕР ЗОЛАК

Фасцинантни поглед кроз прозор
Фотографијом се бави од детињства. Након завршеног факултета
отишао је у Њујорк на усавршавање, где је сарађивао с познатим
фотографима из света модне индустрије. Захваљујући овом
искуству, схватио је да га највише интересује модна фотографија.
Најјачи утисци из Галерије: На мене је најјачи утисак оставило
сазнање колико је Шумановић ширио своје видике, а задивљује
ме и развојни пут његовог стваралаштва, као и чињеница да
је био веома педантан човек. Као драгоцено искуство памтићу
моменат када сам закорачио у његов атеље и кроз прозор угледао
призор с једне од његових најпознатијих слика. У неком тренутку помислио сам да је
моја судбина донекле слична његовој, јер је и мој отац имао потпуно друге планове за
мене, али ипак сам се изборио за свој позив.

Слика која ме је инспирисала:
Млади пар на клупи – подсетио ме је на
моје деду и бабу. Има нешто невероватно
романтично на тој слици, а опет веома
напето. Као да се плаше година које су пред
њима. Колорит ми је, такође, велики изазов.

Млади пар на клупи у граду, 1929.

ИРЕНА САВИЧИЋ

Неправедно запостављени
дечји портрети

Љубав према фотографији остила је још у детињству, када је добила
први фото-апарат, а наставила је да је развија након завршене Академије
уметности, на смеру Дизајн светла, где је тренутно на мастер студијама.
Ирена је учествовала на више групних изложби у Београду и
објављивала радове на иностраним порталима посвећеним фотографији.
Најјачи утисци из Галерије: Посета Галерији слика Сава Шумановић
отворила ми је нове видике, у смислу тема и стила које раније нисам
истраживала, а које је овај велики уметник приказивао бојама и
светлошћу како је само он то умео.

Слика која ме је инспирисала:
Одлучила сам се за Девојчицу са
плетеницама, један од његових дечјих
портрета, који ме је инспирисао да
покушам да размишљам и стварам онако
како би то, можда, Сава данас радио.

Портрет девојчице са плетеницама, 1939.

Још реч, две...
Дијалог који посетиоци и слике Саве Шумановића у Галерији
воде деценијама, овом изложбом обогаћен је потпуно
новом димензијом. Успостављен је дијалог између два вида
уметности, две епохе, две уметника који се упркос свим
различитостима сусрећу тамо где све почиње. Теме које
су инспирисале Саву Шумановића пејзаж, акт, портрет ...
инспирисале су савремене уметнике фотографе да у складу
са могућностима и захтевима времена у ком стварају
пронађу нова решења или виђења дела Саве Шумановића.
Фотографије су сликама додале савремну димензију, оживеле
их на један нов начин, а слике су фотографијама помогле да
интимно закораче у свет слике великог уметника, свет који
је он неуморно стварао и који је био смисао његовог живота.
Стварају се нове везе, отварају нови путеви, проналазе се
сличности, о разликама се расправља. Уметничка дела живе.
Весна Буројевић,
директорица Галерије слика Сава Шумановић

Лепота и здравље је посвећена жени и бави се женом у
свим аспектима њених интересовања и деловања. У свом
стваралаштву Сава Шумановић не само да слави женску
лепоту већ жену користи као универзални симбол, световни,
па и библијски. И ето, везе!
Овог лета била сам више пута у шидској Галерији и сада већ
потпуно опчињена атмосфером коју креирају Савина дела
у том чудесном простору, осећам се делом њега, сведоком
Савиног стваралаштва и изабраном да га повежем и са
онима који га не познају.
Посебна мисија Лепоте и здравља која се издаје у целом
региону јесте да стигне до сваког града и сваке читатељке
које су нам све једнако битне јер не постоје оне које су
важније и привилегованије јер живе у великим и важним
градовима. Исто тако ова изложбена акција има за
сврху да Шид учини уметничком престоницом као и да
изложбу понесе у многа друга, мала места која су на мапи
стваралаштва и уметности невидљива.
Лидија Ћулибрк,
уредница магазина
Лепота и здравље

