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оводом сто година од смрти чувеног ликовног уменика Густава Климта, Одељење стручне 

књиге Народне библиотеке „Стеван Сремац” Ниш приредило је изложбу која садржи 

основне податке о  животу и делу овог познатог ствараоца, као и попис дела која говоре о Климту 

и његовом раду, а која се налазе у нашој библиотеци. Све библиографске јединице су преузете из 

библиотечко-информационог система НИБИС. Поред тога, електронски каталог је опремљен и 

трима регистрима – регистром аутора, регистром наслова монографских публикација, као и 

регистром наслова саставних делова, садржаних у монографским публикацијама. Циљ нам је био 

да кроз овај уређени каталог са регистрима „откријемо” све што је садржано у публикацијама 

наше библиотеке а што говори о животу и стваралаштву овог уметничког великана и тако 

омогућимо боље сналажење и приступ информацијама свим заинтересованим читаоцима, који 

желе да истраже или продубе своја знања у вези са овим сликаром.   

П



Свако ко жели да сазна нешто о мени – као уметнику, јер то је 
једино важно – треба пажљиво да посматра моје слике.      

Густав Климт 



Живот и рад Густава Климта  
 

 
устав Климт је аустријски сликар и декоратер. Рођен је у Бумгартеру,  у близини Беча, 14. јула 

1862, као друго од седморо деце гравера Ернеста Климта, који је емигрирао из Боемије у Беч, 

и његове супруге Ане, музички талентоване жене, која никада није 

остварила свој сан да постане професионални музичар. Вероватно генетски 

предиспониран за уметност, Климт, од својих  четрнаест година, дакле, од 

1876. до 1883, похађа је Школу за примењену уметност у Бечу где су му 

учитељи били Фердинанд Лауфбергер и Јулијус Виктор. Ту је Климт добио 

конзервативно, класично образовање. У том периоду се усредсредио на 

архитектонско сликарство. Његова најранија амбиција је била да постане 

учитељ цртања. Године 1877, његов млађи брат Ернст Климт придружује 

му се у Школи за примењену уметност и тако заједно почињу да цртају 

портрете.  

 Након завршетка школовања, 1883. године, удружује се са њим и они 

отварају студио, назван „Компанија”, заједно са заједничким пријатељем 

Г

Јулијус Виктор Бергер 
један од Климтових 

учитеља 



Францом Мачем. Усредсређујући се на мурале, они изводе велики број декоративних радова 

симболичко-алегоријске тематике, избегавајући историјске теме које су биле омиљене у високим 

бечким круговима. Испоставило се да је та њихова одлука била добра јер им је донела бројне 

понуде за осликавање цркава, позоришта и других јавних простора, с једне стране, а такође 

омогућила да сарађују наизменично. Прилику да искажу шта су у школи научили имали су први 

пут 1886. године када је завршено здање Бургтеатра. У периоду од 1886. до 1888. године они су они 

су осликали таваницу изнад степеништа Бургтеатра сликама са драмским мотивима, почев од 

дионизијских свечаности до савременог доба. У току сликарског рада ове тројице уметника 

посебно се истакла стваралачка вештина Густава Климта који је своје слике оплемењивао 

фотографски реалистичним портретима. Тако је осликавањем Шекспировог позоришта Климт у 

публици насликао и себе, свог брата и колегу.  



Шекспирово позориште, Бугртеатар, Беч, 1886 

 Због његовог изузетног талента, Градски савет му је 1887. године поверио и осликавање 

зграде старог Бургтеатра. Климт је имао задатак да ослика позорницу, али уместо да наслика 

позорницу виђену из угла гледалишта, он је насликао гледалиште са аспекта позорнице. На тај 

начин, сликајући публику, Климт је представио преко стотину портрета бечке елите што му је 

донело и Царску награду 1890. године.  

 Следеће његово важно дело јесте осликавање недовршеног степеништа Уметничко-

историјског музеја у Бечу, 1891. године. Тројица уметника је требало да представе уметност од 



старог Египта до ренесансе. Како би избегао 

ризик од академистичког приступа, Климт 

развија симболистичку деокорацију са 

флоралним елементима. Он је украсио предворје 

Музеја низом женских ликова који су 

персонификовано представљали различите 

уметничке епохе.  

 Убрзо су уметници почели да добијају и 

поруџбине за индивидуалне портрете. И ту 

почиње Климтов успех. Радио је протрете према 

фотографијама и та извесна фотографска 

прецизност постаје и његово уметничко обележје.  

Бечки Бургтеатар у чијем је украшавању 
учествовао и Климт 



 Деведесетих година 18. века, у оквиру Удружења уметника, млади 

ствараоци се организују са циљем да се боре за уметничке слободе и 

одбаце ригидни владајући уметнички академизам. Тако они напуштају 

Удружење уметника и оснивају сецесију, 1897. године, са Климтом на челу. 

Своју програмску концепцију уметници су објавили у часопису који су 

покренули  под називом Ver  Sacrum – Свето пролеће. Овај наслов алудира 

на ритуал у старом Риму када би се млади посвећивали у време државне 

опасности. С тим, док 

су млади Римљани 

имали циљ да спасу своје друштво, 

сецесионисти су се посветили спасавању 

културе.  

 Већ идуће године, сецесија отвара и 

свој уметнички павиљон који би представљао 

уточиште савременог човека од притисака 

модерног начина живота. Дом сецесије је 

Ver Sacrum 

Дом сецесије, Беч, 1897. 



замишљен и реализован као пагански храм и требало је да представља светилиште уметности. 

Интересантно је био осмишљен и направљен изложбени простор – зидови су били покретни тако 

да је цео простор био активан и променљив, што је било у складу са динамиком модерног живота.  

 Године 1894, Климт је добио 

могућност да ослика свечану 

дворану бечког Универзитета, што 

би требало да представи 

просветитељску визију „победе 

светлости над марком”. Коначна 

верзија прве слике Филозофија 

приказана је 1899. године. 

Међутим,  Климтове све три слике – 

Филозофија, Медицина и Правда, представљене у корист сила природе које побеђују науку, јесу 

оштро искритиковане и проглашене пронографским и изопаченим стваралаштвом, што је 

резултовало тиме да буду уклоњене из велике хале Универзитета у Бечу. То је био и последњи пут 

да је Климт радио за неку јавну институцију.  

Филозофија, Медицина и Правда, Бечки универзитет 



 

 За 14. изложбу сецесије, 1902. године, Климт је урадио Бетовенов фриз и насликао га лаганим 

бојама како би након изложбе могао да буде уклоњен. Међутим, његов рад није био у јавности 

добро прихваћен. Публика је била згрожена, а изложба је доживела финансијски крах. Управо 

ове негативне реакције на Бетовенов фриз створиле су поделе унутар сецесије и натерале су Климта 

да је напусти. Сецесија се од његовог одласка никада није опоравила, а Ver Sacrum је престао да 

излази 1903. године.  

 Исте године, Климт се као и неки други уметници окреће употреби метала у свом 

уметничком раду, пре свега злата и сребра, и ова 

фаза је позната као његов златни период. У том 

периоду два пута је посећивао Равену и разгледао 

византијске мозаике из 6. века који ће оставити нови 

траг на његов стваралачки рукопис.  

 Тај утицај посебно ће се одразити на његовом 

последњем зидном раду који ће реализовати  са 

другим припадницима Бечке радионице. Климта и Стокле фриз, Палата Стокле, Брисел, 1909. 



друге уметнике Бечке радионице је ангажовао белгијски индустријалац Адолф Стокле и његова 

супруга Сузан Стивенс  да украсе њихову нову кућу. Како су Стоклеови били велики 

колекционари, пре свега, индијске и будистичке уметности, то је Климт, радећи Стокле фриз, 

имао у виду, приказујући на њему животни 

циклус са централним мотивом Дрва живота.  

 У периоду од 1903. до 1908. године 

Климт није излагао у Бечу. Онда се појавио на 

прослави  јубилеја цара Франца Јозефа који је 

обележен „Уметничком изложбом 1908”. 

Уметници су на овој изложби посебну пажњу 

посветили Климтовом раду начинивши 

ретроспективу његових дела, а сам аутор се 

појавио и са 16 нових остварења, међу којима је 

био и његов Пољубац, врхунска слика његовог златног периода, уједно и амблем сецесије.  

 Како више не би у раду зависио од поруџбина, Климт почиње да се бави израдом портрета 

и постаје један од најпознатијих бечких портретиста. Са својим моделима имао је бројне везе, али 

Пољубац (детаљ), 1907–1908. 



је успевао да свој приватни живот сачува од јавности. Посебно 

интригантан и недовољно до данас  расветљен био је његов однос 

са Емили, сестром удовице Климтовог брата која је била његова 

ученица и модел. Климт је чак подржао у њеним почетним 

професионалним корацима – у отварању бечке модне куће за 

коју је дизјанирао дезене и на тај начин допринео њеном успеху. 

Њихов присан однос трајао је све до краја његовог живота. 

Године 1902.  насликао је Портрет Емили у хаљини коју је сама 

креирала и сашила. Ово није био портрет по наруџбини. Климт 

је желео да га наслика. Поклонио га је Емилиној мајци, којој се 

он није допадао. Држала га је скривеног и ретко када би га 

некоме приказивала. Зато је 1908. године аутор откупио портрет 

од ње и поклонио га Историјском музеју Беча.  

 Да њихова веза није била искључиво платонска сведочи и слика Пољубац из 1907/8. године. 

Слика обилује златном бојом и мозаичким детаљима што је несумњиво утицај његовог тзв. 

златног периода. Између осталог, оно што је карактеристично за ову слику јесте што је жена 

Емили Флеге, Климтова муза, 
око 1906. 



представљена у клечећем положају док мушкарац стоји, што сведочи да је заиста реч о Климту и 

Емили, с обзиром на чињеницу да је она била знатно виша од њега. Како је изабрао квадратно 

платно за ову слику, сматра се да она чини целину са његовом ранијом сликом, такође квадратног 

формата – Три доба жене. За разлику од ранијих слика, ова је наишла на одушевљени пријем код 

публике и схватана је као икона двоје заљубљених. И пре него што је изложена 

на „Уметничкој изложби 1908”, слику је откупила држава. 

 Посебан сегмент Климтовог сликарског рада представља група 

симболичких и алегоријских  слика, у којима је посебно наглашен спој ероса и 

танатоса као нека врста уметничког покушаја да одговори на тајну живота. 

Тим сликама припада и слика Nuda Veritas из 1899. године. Слободан, 

неидеализован, нелеп, сирови женски акт, уље на плату од 2,6 метара висине. 

Акт представља стварну несавршену, неулепшану жену, која посматрача гледа 

хладним, незаинтересованим погледом.  

 Нада I, Климтова слика из 1903. године, нека је врста наставка слике  Nuda 

Veritas можда са истим или сличним моделом, такође сирово приказаним. Опет је пред 

посматрачем акт риђокосе жене, с тим што је овде, за разлику од првог, реч о трудној жени, чији 

Nuda Veritas, 
детаљ, 1899. 



стомак, већ у поодмаклој трудноћи, из профила доминира сликом. Она је такође одсутног, 

замишљеног погледа. Чак и не примећује четири алегоријске ноћне, апокалиптичне приказе, које 

симболизују смрт и који се налазе иза ње загледане у њено још нерођено дете. Тако слика 

представља контраст између живота, са једне, и смрти са друге стране, а њен наслов одређује и 

сликарево опредељење – победу живота над смрћу. Дуго 

времена је ова слика била скривена од очију јавности. 

Изложена је на једној изложби 1909. године и одмах је нашла 

свога купца. 

 Три доба жене из 1905. године такође припада овом 

симболично-алегоријском циклусу и неки  природни 

наставак је слике  Нада I. Три доба жене представљена су кроз 

младост, зрело доба и старост. Младост је симболизована у 

виду насликане девојчице привијене чврсто уз мајку. У другој 

фази – фази плодне зрелости, жена више није дете него мајка, 

као и у претходно поменутим сликама са црвеном косом. 

„Пасивна је, стилизована, готово део  
Три доба жене, 1905, Национална 
галерија модерне уметности, Рим 



 

орнаменталне позадине, ода материнству и еросу.” У последњој, старосној фази, видимо старицу, 

потамнеле косе и усахлог тела са руком преко лица. 

 У свом почетном стваралачком периоду Климт је радио за државу, али када се повукао из 

тог посла, он постаје сликар и декоратер у високим бечким круговима. Почиње да слика за 

богаташе, што му омогућава да оствари свој лични сликарски стил, независан од академистичког. 

У то време ради портрете многих познатих дама – глумица, забављачица, жена из високих 

друштвених слојева и то тако да их приказује стилизовано, као лепе, елегантне, модерне. То је тип 

фаталне жене, еманциповане заводнице, која се не везује за мушкарца, већ само ужива у игри 

флерта и поигравања, користећи све своје женске атрибуте. Жена које се мушкарац истовремено 

и амбивалентно једнако боји (зато што је готово једнака са њим) колико га и привлачи (зато што 

не може да је поседује до краја). У складу са тим, његови модели су представљени као изузетно 

еротични, како зраче снагом и самоувереношћу. Интересантна је чињеница да је жене сликао 

испрва наге, а тек их је касније прекривао одећом, што је откривено тек након његове смрти. 

Начинио је велики број портрета дама, међу којима је најлепши портрет његове дугогодишње 

пријатељице, животне сапутнице и модне креаторке, Емили Флеге.  



 Златна фаза његовог сликарства почиње 1906. 

године портретом Фрице Ридлер, а врхунац досеже 

наредне 1907. године портретом Аделе Блох-Бауер. 

Њен супруг, иначе богати индустријалац, наручио је 

овај портрет 1903. године, а Климт га је завршио 

после четири године. Ова слика несумњиво спада у 

његове најлепше портрете. Адел је насликао у златној 

хаљини ишараној мотивима очију, троуглова и 

паунових репова, на златном трону, са златним небом 

у позадини које је посуто златним звездама. Њено лице толико је било реалистично приказано да 

је изгледало као да је у питању фотографија. Иначе госпођа Блох-Бауер је једина жена коју је 

Климт двапут портретисао. Други портрет је израђен 1912. године. Поред два своја портрета, 

Адел је имала још неколико Климтових слика и бројне цртеже. Након њене смрти, 1925. године, 

она је својим тестаментом слике завештала Аустријској галерији, али њена жеља није била 

испуњена. 

 

Портрет Аделе Блох-Бауер, детаљ, 1907, 
Галерија Њујорк 



 Причало се да је Климт био у љубавним везама са многим својим моделима. Зато су неки 

ликовни критичари његово уметничко дело деценијама описивали као „фрауенверстехер” – онај 

који разуме у жене. 

 Златни, византијски стил његовог сликарства завршава се када се на бечкој изложби 1909. 

године упознаје са почецима експресионизма. Климт почиње да слика портрете са обиљем 

флоралних детаља, који постају веома запажени. У овој фази жене и даље задржавају своју 

еротичност, али су приказане крхкије, без оне снаге и самосвесности која је била изражена у 

златној фази његовог стваралаштва. 

 Поред жена, Климта је такође фасцинирала природа. На својим сликама често је 

приказивао вртове и летње пејзаже. Оно што уметник слика јесте претежно биље, животиње су 

веома ретке, а људи да готово и нема, и ако их има, они су сасвим споредни. Природа коју Климт 

приказује углавном је статична. Чак и ако се његове слике односе на неки драматични догађај, оне 

представљају природу пре или после њега. Такве су његове слике Топола, Надолазећа олуја, После 

кише. Природни пејзажи су представљени као и његови портети – мозаично и алегоријски.  

 Густав Климт је умро 1918. године у боници АКХ, од последица можданог удара, у 55. 

години  живота. 
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Бечки Бургтеатар на коме је 
радио и Климт, 1886 –1888. 



 

Шекспирово позориште, Бургтеатар, Беч, 1886. 
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Тангаре, Рингштрасе, Беч, 1891. 



 

Детаљ са слике Медицина, Бечки универзитет, 1899–1907. 



 

Стокле фриз, палата Стокле, Брисел, 1909. 



Детаљ Стокле фриза, трпезарија Стокле палате, Брисел, 1909. 



Стокле фриз, детаљ – Ишчекивање, Стокле палата, Брисел, 1909. 



Стокле фриз,  
детаљ – Дрво живота, Стокле 

палата, Брисел, 1909. 
 



 

Бетовенов фриз,детаљ са десног зида, Кућа сецесије, Беч, 1902. 



 

Бетовенов фриз, Непријатељске силе, централни зид, Кућа сецесије, Беч, 1902. 
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 Nuda Veritas 
 



Нада II, Музеј модерне уметности, Њујорк, 1907–1908. 



Портрет Соње Книпс, Балвадере, Беч, 1898. 
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Портрет Аделе Блох-Бауер I, 
Галерија Њујорк, 1907. 



Портрет Аделе Блох-Бауер II, 
приватна колекција, 1912. 



Меда Примавези – детаљ,  
Музеј Метрополитен, Њујорк, 1912. 



Девице, Национална галерија, Праг, 1913. 
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