
 
 
Излпжба “Ја хпћу да сам сликар …” : 
 Надежда Петрпвић   
1873 – 2013 
140 гпдина пд рпђеоа 
 
 
 
 
 
 
Кауалпг елекурпнске излпжбе бр. 5 
 

Нарпдна библипуека “Суеван Сремац” Нищ 
нпвембар, 2013. 



Надежда Пеурпвић 
(1873-1915) 
 
Ауупри излпжбе 

Маја Нпвакпвић 
Сузана Суанкпвић 

 
скенираое 

Славица Кривпкућа 
Љубища Буца Никплић 

 
Уредник 

Небпјща Васић 



Нарпдна библипуека “Суеван Сремац” je на пснпву 
 грађе из свпјих збирки приредила  
Излпжбу  “Ја хоћу да сам сликар …” ппвпдпм  140 гпдина  
пд рпђеоа сликарке Надежде Пеурпвић (1873-2013).  
Елекурпнски кауалпг Излпжбе садржи пппис  
дела и лиуераууре са сигнауурама. 
 
 Елекурпнскпм излпжбпм,  уједнп, ппдсећамп на предсупјећи 
 јубилеј  Ликпвне кплпније Сићевп :  50 гпдина  ппсупјаоа 
(1964-2014). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 1910. 
плауан у Тппшидеру, 

 
 
 
 
 

 
Платан у Тппчидеру, 1910., уље на плауну, 70 x 100 cm, Бепград , вл. приваунп 

 
“Умеуници мпрају биуи велики ушиуељи не самп свпг  нп свију нарпда, не самп 
свпг већ свију суплећа, племениупсу оихпва мпра биуи безгранишна пнакп кап 

щуп је и прирпда безгранишна у бпгаусуву и узвищенпсуи.” 
(Надежда Пеурпвић, Прпсвеуа, Бепград, 1905., сур. 5) 

 
 
 
  



 “Надежда Пеурпвић првпм сампсуалнпм излпжбпм, кпју је приредила у 
Бепграду (1900), пдређује даље упкпве умеунпсуи у Србији. Оен еппхалан 
улазак у ликпвни живпу  није бип најбпље прихваћен пд кпнзервауивних 
криуишара  кпји нису преппзнали дплазак експресипнизма и нпве есуеуске 
ппсуулауе. Пд уада је, за маое пд пеунаесу гпдина урадила мнпгп: пкп двесуа 
двадесеу слика (уља, уемпера и самп  некпликп акварела) и на супуине цруежа. 
При упм, ушесувпвала је у псниваоу Друщува српских умеуника Лада, Савеза 
југпслпвенских умеуника Лада, Југпслпвенске умеунишке кплпније, Српскпг 
умеунишкпг удружеоа,  приредила излпжбу Југпслпвенске умеунишке кплпније, 
излагала сампсуалнп и на ликпвним смпурама кпд нас и у инпсурансуву, 
пбјављивала ликпвне криуике, радила кап насуавник цруаоа у Вищпј женскпј 
щкпли у Бепграду, писала драме, била један пд ури секреуара Пдбпра за 
прганизацију умеунишких ппслпва Србије и југпслпвенсува...” 

 
 Надежда Пеурпвић : 1873-1915 : избпр из фпнда Нарпднпг музеја у Бепграду и Музеја савремене умеунпсуи у Бепграду : 

реурпспекуивна излпжба, Павиљпн у Тврђави, 2-27. сепуембра 2005. , предгпвпр љубица Миљкпвић, Нищ, Галерија 
савремене ликпвне  умеунпсуи, 2005, сур. 3.  

 



Бипграфија 

 Са Нишаве, акварел, 1905., Надеждина каруа ппрпдици 



“Надежда Пеурпвић на прамцу српске Мпдерне с ппшеука века , псуала 
је, каракуерпм свпга дела и изузеунпщћу свпје лишнпсуи, дп данас  оена 

највећа фигура”      (К. Амбрпзић) 

 
Надежда Пеупвић,  ушеница пснпвне щкпле, 1884. 
 

Надежда Пеупвић  са ппрпдицпм пред пдлазак у Минхен, 
1898. 



“Римску међунарпдну излпжбу сашиоавалп је дванаесу наципналних павиљпна ... У Српскпм павиљпну, у оегпвпм другпм 
делу, слишан суилски расппн ... Пбухвауап је пд Урпща Предића и Суеве Тпдпрпвића дп Мещурпвића и Надежде Пеурпвић.” 

М. Тасић, Знамениуе српске жене, Бепград,  Bookland, 2005. , сур. 94. 

 
 

Надежда Пеупвић у Паризу, 1911. 
 

 

Надежда Пеупвић у Призрену, 1913. 

 



Надежда Пеурпвић и оенп дпба 
(1973-1915) 

цруе из бипграфије  
Л. Мереник, Надежда Петрпвић, Бепград, Topy, 2006. 

• 1873.   Рпђена је 11. пкупбра 1873, у Чашку, кап  
најсуарије пд  девеупрп деце Димиурија Миуе 
Пеурпвића (1852-1911), уада насуавника цруаоа у 
Реалнпј гимназији у Чашку и ушиуељице Милеве, 
рпђене Зпрић, из Тиуела, сесуришине Свеупзара 
Милеуића (1826-1901). 

• Кнежевинпм Србијпм влада Милан Пбренпвић 
(1854-1901) 

• Нарпдна скупщуина Кнежевине Србије дпнпси закпн 
п кпваоу сребрне мпнеуе (динара)  ... Измене Закпна 
п усурпјсуву реалке, кпјим щкплпваое ураје седам 
гпдина и ппдразумева пријемни и мауурски испиу. 

• 1874.   У Паризу је пдржана Прва излпжба 
импресипнисуа. 

• 1875. Прва српска сликарка Кауарина Иванпвић 
(1817-1882) ппсуаје ванредна шланица Српскпг ушенпг 
друщува. 

• Веншаое кнеза Милана са Науалијпм Кещкп (1859-
1911), кћеркпм влащкпг спахије. 

• Насуаје слика Ђуре Јакщића (1832-1878) Ппсле бпја 
(Караула). 

• 1877. Надеждин пуац Миуа Пеурпвић је дпбрпвпљни 
рауни сликар Чашанске бригаде. 

• 1878. Пдредбама Берлинскпг кпнгреса Србија 
и Црна Гпра суишу сампсуалнпсу... 

• У Паризу је пдржана Свеуска излпжба. 

• 1884. Ппрпдица Пеурпвић се сели у Бепград. 

• Надежда уппзнаје и пшевпг пријауеља, 
сликара Ђпрђа Крсуића. 

• Ппкренуу шасппис Српскпг археплпщкпг 
друщува Старинар. 

• 1888. Сампсуална излпжба Урпща Предића 
(1857-1953) у Бепграду. 

• Бранислав Нущић пбјављује Сумоивп лице. 

• 1889. Заврщен Ајфелпв упрао за ппуребе 
Свеуске излпжбе у Паризу, а ппвпдпм 
супгпдищоице грађанске ревплуције. 

• 1893. Надежда је 1. сепуембра ппсуављена за 
ушиуељицу цруаоа Вище женске щкпле. 

• Едвард Мунк (1863-1944) слика Крик 
(првпбиуни назив слике Очај) 

• 1897. Надежда излаже на излпжби щкпле 
Кирила Куулика. 



Надежда Пеурпвић и оенп дпба 
(1973-1915) 

цруе из бипграфије 

 

• Пбјављенп делп Писма из Нища п харемима 
Јелене Димиуријевић 

• Пснпван је  ппкреу бешке Сецесије, први 
председник је Гусуав Климу (1862-1918). 

• 1898. Рпдип се Надеждин најмлађи брау 
Расукп (1898-1949). Надежда раскида 
веридбу, јер вереникпва ппрпдица уражи пд 
Надеждиних рпдиуеља велики мираз. Дпбија 
скрпмну суипендију ... Уписује се у щкплу 
Анупна Ажбеа (1862-1905) у Минхену. 

• Сампсуална излпжба Лепна Кпена (1859-
1934) у Бепграду. 

• 1899. Из Трсуа пдлази брпдпм у Венецију, 
пбилази III бијенале. 

• Уписује се и у Државну щкплу за примеоене 
умеунпсуи у Минхену. 

• 1900. Ппсећује излпжбу минхенске Сецесије, 
где први пуу види ... Слике Мпнеа, Ренпара и 
Сислеја. 

 

• 25. авгусуа у сали Велике щкпле пувара свпју прву 
сампсуалну излпжбу (19 слика, 10 цруежа и 8 кппија). 

• Пснпван Пасуерпв завпд у Нищу. 

• Пувара се Свеуска излпжба у Паризу. У Павиљпну 
Краљевине Србије излажу Ђпђре Крсуић, Рисуа 
Вуканпвић, Лепн Кпен, Паја  Јпванпвић , Маркп 
Мурау, Беуа Вуканпвић. Паја Јпванпвић дпбија Злауну 
медаљу за исупријску кпмппзицију урађену 
пленерисуишким манирпм. 

• 1901. Прелази у щкплу Јулијуса Ексуера. Кпд Ексуера 

се ради искљушивп на пувпренпм, савладава рад у 
пленеру и са мпуивима прирпде и пејзажа. Свпг 
ушиуеља смаура “генијалним шпвекпм”. 

• 1903. Пснпванп удружеое Слпвенски југ – 

прпјугпслпвенски прјенуисаних сууденауа Велике 
щкпле 

• Пснива Кплп српских сесуара и ппсуаје први 
секреуар. 

• 1904. Ппвпдпм супгпдищоице Првпг српскпг усуанка и 
крунисаоа Пеура I , ушесувује у псниваоу и прганизпваоу 
Прве југпслпвенске уметничке излпжбе... Излпжба је 
пувпрена 5. спуембра на првпм спрауу Велике  щкпле, а 
предсуавила је пкп супуину излагаша и пкп пеу супуина 
дела. 



• 1905. Ппшиое са радпм Прва југпслпвенска  
умеунишка кплпнија у пкплини Сићева (ппред 
Надежде, раде јпщ Весел, Јакппиш, Грпхар и 
Вушеуић. 

• Закпнпм п Универзиуеуу пснпван Бепградски 
универзиуеу. 

• 1907. У Нарпднпм музеју је ппшеукпм гпдине  
пувпрена излпжба Југпслпвенске умеунишке 
кплпније (једанаесу сликара и један вајар, Иван 
Мещурпвић) 

• Надежда је један пд псниваша Српскпг 
умеунишкпг удружеоа. 

• 1911. Надежда излаже у павиљпну Србије на 
Међунарпднпј излпжби у Риму, 

• У Минхену је пснпвана група Плави јахаш (Der 
Blaue Reiter) 

• 1912. Пувара леуоу сликарску щкплу “за 
Гпсппду, Даме, ушенике и ушенице средоих 
щкпла. 

• Први балкански рау, Надежда пдлази на фрпну 
кап дпбрпвпљна бплнишарка 

• 1913. Други балкански рау (српскп-бугарски), 
Надежда је ппеу на фрпнуу. 

• Дпбија Прден за храбрпсу и Црвени крсу. 
 
 
 
 
 

 

• Ппсуаје први секреуар Пдбпра за 
прганизацију умеунишких ппслпва Србије и 
југпслпвенсува. 

• 1914. Са најмлађим браупм Расукпм пдлази у 
Венецију, где их 28. јула зауише Аусурпугарска 
пбјава рауа Србији. Насуаје слика Фасада 
сркве Светпг Марка у Венецији. 

• Јавља се Врхпвнпј кпманди српске впјске. 
Расппређена за бплнишарку при Врхпвнпм 
щуабу, у ппљску бплницу Дунавске дивизије. 

• Први свеуски рау ппшеп 1. авгусуа. 
• Усвпјена Нищка декларација кпјпм је 

југпслпвенски прпграм пзванишен кап рауни 
циљ Србије. 

• 1915. Ппшеукпм гпдине Надежда пдлази у 
Скппље. У Врхпвнпј кпманди нуде јпј 
расппред у бепградскпј или  билници суране 
мисије у Нищу. Ипак пдлази у Прву резервну 
бплницу у Ваљеву, где ппсле Сувпбпрске 
биуке ппшиое епидемија уифуса. 

• Насуају слике Рушевине и Ваљевска бплница. 
•  У Ваљеву, 3. априла умире Надежда 

Пеурпвић. 

Надежда Пеурпвић и оенп дпба 
(1973-1915) 

цруе из бипграфије 



“У недељу  је ппсле краукпг 
бплпваоа умрла Надежда 
Пеурпвићева, насуавница Вище 
Женске  щкпле , кпја је  кап 
дпбрпвпљна бплнишарка радила у 
првпј резервнпј бплници у Ваљеву. 
(...) 

Ппк.  Надежда Пеурпвићева  дписуа 
је пдужила свпј дуг нарпду и 
пуачбини, заслужила највећу 
захвалнпсу нащу, суекла правп на 
вешан ппмен међу нама, и дала 
дписуа пример за угледаое.” 
 

(Нищке Српске Нпвине, бр. 82 и 84, Нищ, 6. и 8. IV 
1915.)  

 

 

Надежда Петрпвић: избпр слика из 
Нарпднпг музеја у Бепграду, 2007. 

 
 
 
 
Ваљевска бплница (Бплнишки щаупри), 1915, 
уље на карупну, кащиранп на дасци, 46 x 49 
cm, вл. Музеј савремене умеунпсуи, Бепград. 
 

 
 



Перипди ствараоа 

   Призрен, 1913, уље на карупну, 60 x 91 cm, 
               вл. Нарпдни музеј,  Бепград 



Надежда Пеурпвић 
 

Минхенски перипд 

Мртва прирпда, 1898., уље на плауну, 27 x 38 cm,  

вл. Нарпдни музеј, Бепград 

Стаблп у шуми (Шума), 1904., уемпера на карупну, 

 98,5 x 65 cm, вл. Нарпдни музеј, Бепград 



Надежда Пеурпвић 
 

       

 

   “У низу пејзажа насуаје пред крај минхенскпг бправка и оенп ремек-делп Стаблп у шуми. 
У зналашкпј кпмппзицији пслпбпђена урадиципналне  везанпсуи бпје за предмеу, 

излила се сва жесуина Надеждинпг кплпризма : дубпки акпрди љубишасупг и мркпг уз 
звушне жууе и спшне зелене, набациване щирпким пдлушним ппуезпм щуп крпз занпс 

пренпси снагу дпживљаја. Пваквп схвауаое изразиупг кплприсуе, са смислпм за синуезу, 
евпцирајући снагу гпгенпвскпг звука, плпд је сликара већ сигурне руке и пдређене 

кпнцепције. Надежда пвде први пуу ппказује ппшеуак еманципације у уппуреби бпјених 
вреднпсуи, пслпбађајући их  зависнпсуи пд уеме и лпкалнпг упна – щуп пукрива правац 
оенпг даљег развпја. У уренууку када је делп насуалп, 1902. гпдине, када је у свеускпј 
умеунпсуи време  предфпвисуишке и предекспресипнисуишке фазе, мпже се Стаблп у 

шуми слпбпднп назвауи  ревплуципнарним.” 

 

 

 
К. Амбрпзић, Надежда Петрпвић : 1873-1915, Бепград, СКЗ, Југпславијапублик, 1978, сур. 100. 



Надежда Пеурпвић 
 

Српски перипд 

Циганскп селп, 1907., уље на карупну, 15 x 22,5 cm,  

вл. приваунп 

  Ппртрет Јпвана Скерлића, 1907.,  уље на карупну,  

46,5 x 32,2 cm , вл. приваунп 



Надежда Пеурпвић 
 

 
 
 

“Надеждин  ппврауак у Србију 1903. гпдине уједнп је ппшеуак и оене бпрбе , уппрне и сурасне, 
кпјпј се нещуедице цела предавала, да занеуа мисијпм умеуника и убеђеоем рпдпљуба 
изгара у пбавезама, ппдухвауима и жрувама, делујући наизменишнп на вище ппдрушја, 

псуајући увек, у свим уим акуивнпсуима, фанауик слпбпде. 
У Србијанскпм перипду  - пд 1903.  дп 1910. мпгу се издвпјиуи ури фазе ... Радпзналпг и бујнпг 

уемпераменуа , Надежда је ппсмаурала, пдущевљавала се нпвим и експерименуисала.  Све уп 
је дппринелп упку вище уаласасуих фаза у пвих седам гпдина Србијанскпг перипда кпје 

ппказују расу једнпг изузеунпг уаленуа и уаленау једнпг изузеунпг кплприсуе. 
У ликпвнпм зауищју Србије Надеждинп је сликарсувп делпвалп пдмах кап непбишан, прпдпран 

звук. Све је у оему билп нпвп и дп уада у Србији невиђенп. 
Пна је свпјим суавпм у пднпсу умеуник-делп преуппсуављала апсплууну индивидуалну слпбпду 

сувараоа. У пднпсу на прирпду уважавала је самп неппсредни кпнуаку, искљушивп у пленеру. 
У пднпсу на бпју, Надежда је развијала суав изразиупг кплприсуе.Тежопм да визуелни и 

емпципнални дпживљај ликпвнп урансппнује кап искљушивп кплприсуишку сензацију, дпнела 
је прве слууое фпвизма.” 

 

 
 
 
 
                                                  К. Амбрпзић, Надежда Петрпвић : 1873-1915, Бепград, СКЗ, Југпславијапублик, 1978, сур. 105. 
 
 
 
 

 



Надежда Пеурпвић 
 

Париски перипд 

Мпст на Сени, 1910., уље на карупну, 51 x 75,5 cm,  

вл. Нарпдни музеј, Бепград 
Црвени јахачи (Кпоаници у щуми), 1910.,  уље на карупну, 
31 x 39 cm, вл. приваунп 



Надежда Пеурпвић 
 

 

      “ Париски перипд сликарсува Надежде Пеурпвић  (1910-1912) време је у кпјем је пна 
псуварила уежоу да  оена слика – резулуау самп бпје  и мауерије – буде 

ексуерипризација власуиуе емпципналнпсуи. Изгледа да никада није сликала са вище 
сурасуи и неке сппнуане физишке силине, кап у пвпм зениунпм перипду, а никад раније 

није псуварила у слици уакп неппгрещивп лпгишну прганизпванпсу. Билп је уп време 
оене пуне умеунишке зрелпсуи, перипд слика кпјима је ууиснула најдубљу живпписну 

бразду у прганизам српске умеунпсуи. Трајап је маое пд  2 гпдине: пд јуна 1910. дп 
фебруара 1912. гпдине, прекидан шеувпрпмесешним бправкпм у Бепграду 1911. 

Ппсмауран са аспекуа расуа и развпја  Надеждинпг сликарсува, Париски перипд ппказује 
две фазе: прву, 1910, кап насуавак  кплприсуишке Србијанске фазеа  са 

каракуерисуишним уемперама, и другу, 1911-1912, кап раздпбље  слика врхунскпг 
квалиуеуа.” 

 

 

 
 

К. Амбрпзић, Надежда Петрпвић : 1873-1915, Бепград, СКЗ, Југпславијапублик, 1978, сур. 307. 

 

 

 

 

 



Надежда Пеурпвић 
 

Ратни перипд 

Грачаница, 1913., уље на карупну,  35,5 x 47 cm,  

вл. Умеунишка галерија “Надежда Пеурпвић”, Чашак. 

Девпјка у нарпднпј нпшои, 1914., уље на карупну,   

68,5 x 50,5,  вл. неппзнауп. 



Надежда Пеурпвић 
 

 

 

 “Пвај ппследои перипд Надеждинпг  сликарсува свакакп је плпд резулуауа ппсуигнуупг у 
времену  пд 1909 дп 1912. гпине. Услпви рада нису ппгпдпвали суудипзнпј 

кпнценурацији кпју је Надежда ппказала на париским ремек-делима. Али пва ппследоа 
дела, сажеуа, сведена на биунп, јпщ су дирекуније, јпщ неппсредније пренпсила 
убеђеое кпјим пдище цеп Надеждин ппус: самп се бпјпм мпже   изразиуи снага 
унууращоег дпживљаја, бескрајна љубав, и пнп дубпкп искпнскп пдущевљеое 

прирпдпм, упликп каракуерисуишнп за Надеждинп схвауаое живпуа и свеуа. 
`Велишансувп прирпде је бескрајнп, пна пгрпмна снага кпјпј нисмп у суаоу да пдплимп 

дала је и мени у мпм живпуу некпликп знашајних  ууисака,  кпји ми се неће никада 
избрисауи из сећаоа, а кпји су из пснпва изменили мпју дущу` - записала је у свпј рауни 

дневник. “ 

 

 

 

 
К. Амбрпзић, Надежда Пеурпвић : 1873-1915, Бепград, СКЗ, Југпславијапублик, 1978, сур. 403. 

. 



 
Надежда Пеурпвић 

 
 

 
 

Женски аку, цруеж плпвкпм, 1900.                                      Суудија акуа, цруеж плпвкпм,1900. 
 
 



      Читаое, пкп 1901., уље на плауну,  

          33 x 43,5 cm, вл. Нарпдни музеј, Бепград 

Надежда Пеурпвић  
 



 
Надежда Петрпвић у фпнду Библиптеке 

мпнпграфске публикације 
 

В. Лаукпвић,  Надежда Петрпвић, 
Бепград, Весмарк, 2006. 
на кприцама, Аутпппртрет, 1907. 
 
Сигн.  821.163.41-94 



дежда 
Н. Пеурпвић, Впјвпда Мицкп Ппречанин, Бепград , 
Библипуека  града Бепграда, 2005. 

Сигн.  821.163.41-2 

• Насл. Сур. 

Надежда Пеурпвић  
мпнпграфске публикације 

 

Библипуека града Бепграда пвпм коигпм пбележава 
деведесеу гпдина пд смруи Н.П. 



а 

К. Амбрпзић, Надежда Петрпвић : 1873-1915, Бепград, 
СКЗ, Југпславијапублик, 1978. 

Сигн.  III  909 

В. Пеурпвић, Српски писци и сликари : бипграфски 
лексикпн, Спмбпр, Градска библипуека “Карлп Бијелицки”, 
1994.                                                     Сигн.  II  26726 

Надежда Пеурпвић 
мпнпграфске публикације 

 



Ип, 
Стп најзнаменитијих Срба, приредип Звпнимир Кпсуић, 
2. изд., Бепград, Принцип, 2001. 

Сигн.  III  2062 

Л. Трифунпвић, Српска ликпвна критика : избпр, Бепград , 
СКЗ, 1967. 

Сигн.  II  14432 

Надежда Пеурпвић 
мпнпграфске публикације 

 



Ип, 

М. Тасић, Знамените српске жене, Бепград Bookland, 
2004.  

Сигн.  D  929-055.2(497.11)”18/19”                                                                         

Љ. Чубрић, Сппменар : знамениуе српске жене, Бепград, 
Завпд за учбенике, 2012. 

Сигн.  D  929-055.2(497.11)”18/19” 

Надежда Пеурпвић 
мпнпграфске публикације 

 



с 
Д. Милпсављевић, Век дпбрпчинства : суп гпдина Кпла 
српских сесуара Нища : 1905-2005, Нищ, Кплп српских 
сесуара, 2005. 

 На  кприцама: Ппвеља Кпла српских сестара, рад Урпща 
Предића 

Сигн. Z  6432 

 

 “Кплп  српских сесуара су ууемељиле, 
духпвнп рпдиле  Надежда Пеурпвић и 
Делфа Иванић. Кум је бип Бранислав 
Нущић. Идеја се зашела у срцу 
Надеждинпм. Прва свуда, па и у идеји 
да  уједиоене српске жене ппмажу 
угоеуенима, псирпмащенима, 
гладнима, пнемаћалима, да пхрабре 
браћу у јужним српским земљама у 
пдбрани пд уурскпг зулума. 

 Наща Нада! – гпвприли су људи у 
Бепграду и щирпм Србије. Оенп име 
билп је у сувари симбпл надаоа и 

        вере ...” 

 

Надежда Пеурпвић 
мпнпграфске публикације 

 



 
Надежда Пеурпвић  
кауалпзи излпжби 
 

П. Јанкпвић, Надежда Петрпвић : итмеђу умеунпсуи и 
пплиуике, Бепград, Сигнаууре, 2003. 

Сигн. II 33179 

Надежда Пеурпвић : избпр слика из Нарпднпг музеја у 
Бепграду, Чашак, Нарпдни музеј, 2007. 

Сигн.   Z  8789 



 
Надежда Пеурпвић  
кауалпзи излпжби 
 

Л. Мереник,  Надежда Петрпвић : прпјекау и судбина, 
Бепград, Тopy, Впјнпиздавашки завпд, 2006. 

Сигн.  II  34824 

Надежда Петрпвић, Бепград, Прпсвеуа, 1959. 

Сигн.  II  6755 
 



 
Надежда Пеурпвић  
кауалпзи излпжби 
 

 “У Надеждинпм суваралащуву прауе се упкпви 
сецесије, симбплизма, експресипнизма, 
импресипнизма и фпвизма, а наслућује ппшеуак 
апсуракције. Свакакп да су ууицаји пвих впдећих 
ппкреуа у еврппскпј умеунпсуи крајем XIX и 
ппшеукпм XX века лакп дпспевали дп ое,  зауп щуп је 
увек пбилазила излпжбе у немашким, аусуријским, 
иуалијанским и касније француским ценурима. 
Међууим, сасвим смп сигурни да су се пни јављали 
и ппупунп независнп, кап оен кпрак са великим 
хпдпм свеуа. Ппкущај уашнијег пдређиваоа 
припаднпсуи једнпм правцу билп би суављаое у 
Прпкрусупву ппсуељу пве сликарке кпју су прирпда, 
људи и бпгаусувп мисли и псећаоа впдили ка 
неисураженим прпсурансувима умеунпсуи... 
Пбразпвана и дарпвиуа, са јаснп исказаним 
суавпвима умеуника инуелекууалца, успела је да 
псуане свпја и да припада свима.”  

                                                                                    Љ. Миљкпвић 

 

 

 
Надежда Петрпвић : реурпспекуивна излпжба : избпр из фпнда  

Нарпднпг музеја у Бепграду и Музеја савремене  умеунпсуи у  

Бепграду, Павиљпн у Тврђави, 2-27. сепуембр, 2005, сур. 5. 



Надежда Пеурпвић  
перипдика 

Даница : српски нарпдни илусурпвани календар за гпдину 2003  : десеуа гпдина / уредници Мипдраг Мауицки ... и др. , 
Бепград, Вукпва задужбина, 2002, сур. 294-295. 

 



Надежда Пеурпвић  
перипдика 

С. Тариуащ: Суп гпдина пд прве ликпвне кплпније 
У:  Нищки весник, гпд. 7, бр. 34/2005, сур. 10-11. 

 



 
Надежда Пеурпвић  

  визуелна грађа 
 

Сппменик на Кеју Кпла српских сесуара, рад Нищлије 
Милпвана Крсуића,  разгледница  

Сигн.  RZ  45 

Сппменик  у Сићеву, рад академскпг 

 вајара  Јелисавеуе Шпбер,  

фпуп М. Никплић, Нищ. 



Рекли су п ... 

 
“Надежда Пеурпвић припада 
сазвежђу пних магисуралних 
лишнпсуи кпје су ппнпс свпјих 
наципналних исуприја. 
Дпминирајући свпјпм еппхпм зраше 
пне изван и изнад ое, 
превазилазећи и свпју средину и 
свпје време. Тп су кљушне лишнпсуи у 
генези развпја кпје свпјим делпм 
дају елеменуе даљег пууа, сусуижући 
будућа времена и друге, развијеније 
кулууре. Прекп оих се пдређена 
средина укљушује у перспекуиву 
свеуских дпсуигнућа ппсуајући 
сведпк и ушесник перманенунпг  
креуаоа суваралашке мисли.”  
 
 
 
 
 
 

 
Надежда Петрпвић  
Рекли су п ... 
                                                                                                 Ауеље у Паризу,1910-1911. 

К. Амбрпзић, Надежда Петрпвић : 1873-1915, 
Бепград, СКЗ, Југпславијапублик, 1978, сур. 100. 



У сусреу јубилеју  
Ликпвна кплпнија Сићевп :  50 гпдина  ппсупјаоа 

(1964-2014). 

Сићевачка клисура, 1905., уље на карупну кащ. на плаунп   
15,3 x 22,5 cm, вл. Нарпдни музеј, Бепград 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Прва југословенска 
уметничка колонија у 
Сићеву : 1905 
 
 
 
 
Ппгреб у Сићеву, 1905, уље на 
плауну, 99,5 x 156,5 cm, 
 вл. Нарпдни музеј, Бепград. 
 



Текст лексикпн 

“Прва југпслпвенска уметничка кплпнија, најсуарија  умеунишка 
кплпнија на Балкану, пдржана је у леуп 1905. у Сићеву, пп идеји 
српске сликарке Надежде Пеурпвић. Кплпнија је заправп била 
нефпрмалнп удружеое младих умеуника прпгресивних идеја из 
Србије, Слпвеније и Хрвауске, углавнпм пплазника минхенске 
сликарске щкпле Анупна Ажбеа. Сви су пни прпклампвали идеју 
заједнищува пре насуанка југпслпвенске државе. Надежда је 
писала:`Умеунишка кплпнија бавиће се на суудијама пп 
унууращопсуи Србије ури месеца, прикупљајући и снимајући 
инуересануне пределе, кпсуиме, прнаменуику нарпдну, уиппве и 
сцене из живпуа.` 

• У Сићевп првп дплазе Надежда Пеурпвић и Фердп Весел (30. 
јула 1905. какп навпди бепградска Шуампа). Преуппсуавља се да 
им се касније придружују Пащкп Вушеуић, Рихард Јакппиш, Иван 
Грпхар, мпжда и Мауеја Јама, Иван Мещурпвић и Емануел 
Видпвић. Пп  сећаоу Љубице Никплајевић, кпд кпје је Надежда 
бправила, ппсећивап их је бепградски сикар и прпфеспр 
исуприје умеунпсуи Бранкп Ппппвић. 

• Надежда је радила пејзаже (Сићевачка клисура, Вече на 
Нишави),  ппруреуе (Дпмаћин, Девпјче из Сићева, Две сељанке, 
Циганка, Жена са црвеним шалпм) и шувену слику Ппгреб у 
Сићеву. 

•  Излпжба Југпслпвенске умеунишке кплпније пувпрена је 27. 
јануара 1907. у Нарпднпм музеју у Бепграду у присусуву краља 
Пеура I .  Фердп Весел није излагап, али  је у Љубљани излпжип 
шеуири пејзажа из СИћева (1924, 1927). Сићевп, знашајна уашка 
наще кулуурне исуприје XX в., ппсуалп је српски Барбизпн.” 

 

 

 

Нишки лексикпн, Бепград, Службени 
гласник ; Нищ, Град Нищ, 2011., сур. 405. 
Сигн.  Z  8121 



 

 
 
 

 Ликовна кплонија 
Сићево : 1964-2014   
50 гпдина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Сећаое  је неппуздан  или, уашније, релауиван 
ппјам ... У мпм сећаоу, Сићевачка ликпвна кплпнија 
неизбежнп је аспцијауивнп  везана за камени масив  
распплууан млакпм Нищавпм, мирисима 
крепзплскпг уља и дивљег аниса кпји су прауили 
железнишку пругу. Пре супуинак гпдина пна је 
прпвукла крпз клисру мпдре вагпне 

  “Пријену-експреса” и са оима – Еврппу. Замищљам 
и сцену када из упг впза излазе људи непбишнпг 
изгледа пбушени на “щвапски нашин” у жаркп 
сићевашкп ппдне упши Ивандана 1905. гпдине. 
Гпсппђа Лпврић ушиуељица у селу Сићеву дпшекује 
свпје гпсуе не слууећи да је уиме већ исписала прву 
сураницу дуге исуприје наще најугледије сликарске 
кплпније. Гпсуе су дпшекала и жиуа у зреоу и 
зеленпм галицпм испрскани винпгради, зажарена 
црвена земља – пмиљена уема сликара пленерисуа, 
ппгпупвп пвих придпщлих из маглпвиупг Минхена и 
Ажбепвпг ауељеа. “                           

     Мирпслав Анђелкпвић 

 
Ликпвна кплпнија Сићевп : 1905-2005, Нищ, ГСЛУ, 2005., сур. 87.  

Сигн.  Z 6497 


