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А НЕКАД СМО ВОЛЕЛИ ШАМПИТЕ 

- ИЗЛОЖБА ЗАБОРАВЉЕНИ УКУСИ - 

Народни музеј Крушевац реализовао је у оквиру манифестације Ноћ 
Музеја 2009. изложбени програм под називом Заборављени укуси, који је 
обухватио изложбу дворске керамике у контексту представљања средњовековне 
трпезе (сала Музеја) и изложбу о крушевачким посластичарницама (објекат 
Музеја, Кућа Симића). Изложбу под називом А некад смо волели шампите 
реализовало је Етнолошко одељење Музеја, а њен аутор била је Биљана 
Анђелковић, етнолог-антрополог, иначе волонтер у музеју. 

 

 
Основна концепција изложбе садржана је у њеном називу, који је 

непосредно упућивао на место и време дешавања приказаних садржаја. Осим 
историјата крушевачких посластичарница као врсти релативно млађих заната, 
који су егзистирали током прошлог века, посебна пажња била је усмерена на 
њихову улогу и значај у друштвеном животу града, као једном од места окупљања 
и забаве многих генерација у не тако далекој прошлости крушевачке вароши. У 
уводној легенди ауторка наглашава да се приказивањeм овог дела (новије) 
традиције – институције посластичарнице које, попут кафана, нестају из наших 
живота, односећи са собом и део нас самих – жели да подсети на оно чега су 
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данашње генерације лишене, на места која су, иако интимна, у једном моменту 
била средиште колективног духа, чинећи део интимне историје једног града и 
његових становника, који можда са становишта светске и националне историје 
нису значајни, али који не могу бити названи малим и који нису отишли без 
икаквог трага.  

 У простору од десетак квадрата изложени су предмети из етнолошке 
збирке Народног музеја Крушевац и приватног власништва – разни судови и 
алатке, модле, калупи, који су коришћени за израду и послуживање колача и 
других посластица (бонбоне, лизалице, лицидерски колачи, сладолед..., као и 
разни зачини и додаци (цимет, ванила, каранфилић, чоколада...). Ту су, затим, и 
локални новински огласи Посластичарнице Пузић из 1926, једне од две најстарије 
посластичарнице у граду (од 1902), као и фотографије ентеријера, екстеријера и 
власника појединих посластичарница, Патин кувар и свеска рецепата, диплома о 
положеном испиту за посластичара из 1946. године (која је припадала власнику 
култне посластичарнице Сорац), униформе посластичара... Пратећи ликовни 
материјал садржао је две сликовите мапе са маркираним локацијама предратних и 
послератних посластичарница, као и за ову прилику а на основу старе 
фотографије урађену слику предратне посластичарнице Нада, изведену у 
акварелу (Братислав Алексић, дипл. графичар). Пратеће легенде дају обиље 
података о историјату посластичарства и посластичарница, почевши од оне у 
Њујорку, отворене највероватније 1776, до првих посластичарница у Крушевцу 
1902, као и о десетак њих пре и после Другог светског рата, да би се до данашњих 
дана одржала још само једна. Такође се даје слика ентеријера просечне 
посластичарнице у српским градовима, као и подаци о најпознатијим 
посластичарима у Крушевцу у протеклом веку.  

 Поштујући основне музеолошке принципе приликом осмишљавања и 
реализације изложбе, ауторка је успела да, како темом тако и садржајем, оствари 
блиски контакт са многобројном публиком, која ју је доживела пре свега као 
сентиментално путовање у прошлост. Даровањем рецепата за шампиту и бозу 
посетиоцима изложбе, као и омогућавањем куповине традиционалних колача 
испред Куће Симића, у импровизованом сценском амбијенту предратне 
посластичарнице, овај доживљај био је заокружен.  

Живка Ромелић  

 

ИВАНА ЋИРЈАКОВИЋ, ПОСУЂЕ КРОЗ ВРЕМЕ 

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК, ДЕЦЕМБАР 2009. 

Сагледано у укупној музејској делатности у Србији, опредељивање за 
једну од класичних музејско-експографских тема као што је посуђе поставља пред 
аутора незахвалан задатак интерпретације нових димензија онога што се чини 
познатим. Изложба, свакако, може да остане у оквирима конвенционалног виђења 
теме и да се ограничи на своју локалност, али се ауторка Ивана Ћирјаковић, 
кустоскиња Народног музеја у Чачку, определила да посуђе на овој изложби још 
једном промисли из неких од углова који у новијој српској етнолошкој 
музеологији нису изражени. Сам наслов изложбе јасно денотира 


