
 MУЗЕЈИ 2 
__________________________ 

172 

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 
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еволуционистички приступ теми, али је ауторка такав приступ заправо потиснула 
у други план. Примарни оквир за експографско третирање теме јесте функција 
посуђа у становању, превасходно у сфери исхране. 

Изложба Посуђе кроз време постављена је у две сале изложбеног 
простора Народног музеја у Чачку. Највећи број експоната постављен је на ониска 
постоља и зидне панеле наменски направљене за ову изложбу, а мањи број 
експоната смештен је због техничке заштите у витрине. Сви експонати су 
постављени по ободу изложбеног простора, а средишњи део је остављен за 
слободно кретање публике. Осим конвенционалног постављања самих експоната, 
ауторка се определила и да у једном углу представи стилизовану реконструкцију 
отвореног огњишта. На изложби представљено посуђе груписано је по својој 
примарној функцији. Најпре је представљено посуђе за чување неприпремљене 
хране, а потом посуђе за припремање хране, с тим што ауторка одваја хладну од 
термичке припреме хране. Надаље је представљено посуђе за чување 
припремљене хране, посуђе за сервирање и конзумирање хране, посуђе за чување 
и припремање пића и посуђе за сервирање пића. Ауторка се определила да као 
засебну групу објеката материјалне културе везаних за исхрану представи прибор 
за припремање хране и прибор за конзумирање хране.  

Експографска представа је употпуњена фотографијама које приказују 
поједине процесе производње посуђа и културне навике њихове употребе, као и 
кратким и јасним легендама које публици дају додатна вербална објашњења 
материјалних објеката. Изложбу Посуђе кроз време прати истоимени каталог 
обима 82 стране. Садржај каталога обухвата, након уводних напомена, текстове о 
кухињи, исхрани, уопштено о посуђу и засебно о изради посуђа. Надаље следи 
целина посвећена посуђу и прибору класификованом по функцији у исхрани, а 
ауторка на крају даје каталошку обраду експоната. 

Посуђе кроз време је изложба наизглед сведене експографске структуре, 
али уједно с веома прегледно издвојеним културним маркерима исхране, не само 
у домену материјалне културе, већ и у сфери културе исхране, антрополошки 
посматране као тоталног феномена. Тај експографски ефекат постигнут је 
превасходно разликовањем функцијских група посуђа и стављањем посуђа и 
релевантних фотографских записа у јасну међусобну значењску интеракцију. 
Тема је, дакле, с материјалноцентричне једноставне „скаске“ о посуђу пренета у 
шири етнолошки наратив о исхрани. Ауторка Ивана Ћирјаковић се ипак ту не 
зауставља, већ човека и његову културу исхране повезује представљањем 
приватне рукописне књиге рецепата. Експозиција фотографија које хронолошки 
смештамо у традицијску кулуру, као и експозиција приватне књиге рецепата, 
унеколико отклањају тенденцију ка проромантичарском приступу, који се, иначе, 
у постмодерној етнологији и антропологији често промишља у негативној 
конотацији. С друге стране, ауторка таквим приступом заправо позитивно реагује 
на један од савремених музеолошких императива отклона од музејски 
дехуманизоване културе и придружује се тежњи музеологије да култура буде 
публици представљена као хумани продукт. Правилно одмереним 
проромантичарским приступом ауторка успоставља присност између публике и 
културе исхране, омогућавајући да презентована култура исхране буде спозната 
много темељније и обухватније него када између експоната и посетилаца постоји 
изражена дистанца. 
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Култура исхране подразумева висок ниво репетитивности посуђа, 
прибора и технологија обраде намирница, али је ауторка у великој мери успела да 
избегне значењска понављања, то јест успела је да прихваћеном класификацијом 
посуђа посетиоца проведе кроз тему избегавајући културну монотонију. 
Материјалне и нематеријалне чињенице презентоване су као носиоци значења, а 
не као изоловани културни ентитети који сами по себи немају културни смисао. 
Битна карактеристика изложбе, која кореспондира са насловом, јесте експозиција 
културних елемената који су настали у културним токовима хронолошки 
смештеним иза оних које доживљавамо као традиционалну културу. Једноставно 
речено, на изложби су се нашли и материјални елементи исхране својствени 
савременој култури, све до седамдесетих година двадесетог столећа. За ауторку, 
дакле, еволуција посуђа није стала средином претходног столећа. Штавише, на 
изложби Посуђе кроз време уклоњена је и у српској музеологији честа 
артифицијелна граница између руралног и урбаног. Континуум рурално–урбано 
експографски се јавља управо тако – као континуум, имплицирајући културно-
еволутивни ток који се у реалној култури никако не сме занемарити.  

Комуникација између изложбе и публике сасвим је јасна и сазнајно 
садржајна, уједно у великој мери ослобођена интелектуалних и секундарних 
културних препрека које публика мора да савладава. Чињеница да је већина 
експоната „дата“ публици изван витрина, осетно олакшава комуникацију с неком 
претходном, за публику већ завршеном културом, и због тога изложба има велику 
сазнајну и едукативну снагу. Ширина уплива публике у презентовану културу 
исхране осетно је повећана фотографском и вербалном експозицијом технологија 
и процеса израде посуђа. Изложба тече од традицијске културе ка савременој и 
уједно, користећи феномен исхране, омогућава ненарушено виртуелно 
позиционирање публике у егзокултуру, док у исто време шаље јасну поруку да 
традиционално још увек живимо кроз исхрану. 

У уводу каталога који прати изложбу ауторка јасно износи два кључна 
семантичка смера текста каталога, али и саме изложбе – то су историјско-
еволутивни и културно-родни смер. Ауторка нам експлицитно износи 
опредељење за представљање културе становања и обрасце промена у 
посматраном периоду, односно оног њеног дела који се односи на материјалну 
страну исхране, а с друге стране нам указује на улогу жене у том аспекту 
становања. 

У наредном поглављу ауторка представља појам кухиње и њене еволуције 
у периоду који је обухваћен изложбом. Укратко је приказан ток трансформације 
„куће“, односно централног културног, социјалног и физичког простора у кући – 
кухиње, која је и централни простор културе исхране. Пажња је посвећена 
превасходно технолошким иновацијама и њиховој примени у процесу обраде 
хране. Ту су назначене разлике између руралне и урбане културе традицијске 
исхране. У наредном поглављу ауторка представља сâму исхрану и њену 
трансформацију, указујући сада на унификацију културе исхране руралног и 
урбаног становништва. Осим садржаја исхране, наведени су и кључни елементи 
економске и културне конотације тог садржаја. Указано је и на разлику у исхрани 
међу становништвом различитог социјалног статуса, а ауторка је навела и неке од 
кључних разлога промене исхране, као и начин на који је до промена долазило. 
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У следећем поглављу, које се конкретно односи на посуђе, ауторка је дала 
две постојеће (обухватне) класификације посуђа и своје опредељење за једну од 
њих. Обе класификације су критички прокоментарисане. У овом делу текста 
ауторка даје и кратак осврт на садржај изложбе и на садржај збирке која се налази 
у Народном музеју у Чачку. Надаље ауторка разрађено приказује појединачне 
технологије за израду посуђа, примењујући класификацију по материјалу од којег 
је посуђе направљено. Осим технологија израде, овде је наведено и у које сврхе је 
коришћено поједино посуђе. Наведене су и географске одреднице порекла посуђа, 
односно области у којима се јављају поједини занати или у којима доминирају 
самоуки мајстори. Наравно, ауторка није занемарила индустријску производњу 
посуђа. 

У последњој великој целини текста ауторка формално представља збирку 
посуђа Народног музеја у Чачку, али заправо приказује поједине врсте објеката 
материјалне културе који стоје у вези с културом исхране, примењујући културну 
функцију предмета као критеријум за класификацију. Дати су прилично прецизни 
подаци о томе како се поједино посуђе или прибор конкретно користе за 
припрему, чување или конзумирање хране. На тај начин је дат својеврстан 
преглед садржаја исхране руралног и урбаног становништва, као и преглед 
доминантних технологија обраде намирница које су коришћене у исхрани. 
Ауторка се овде потрудила да представи и изглед посуђа, а дала је и велики број 
уобичајених назива који се за поједине врсте посуда користе у свакодневном 
говору. 

На крају је дата примарна каталошка обрада музеалија које су приказане 
на изложби. 

Текст каталога, заправо, проширеном вербализацијом теме обрађене 
изложбом, прилично обухватно ставља материјалну страну посуђа, које 
експографски доминира, у контекст исхране и тиме употпуњује његово културно 
значење. 

 Милош Матић 
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Generaciji slikara koji su svoj slikarski opus započeli početkom devedesetih 
godina pripada i kragujevački umetnik Zoran Ignjatović. Po obrazovanju je diplomirani 
slikar, završio je Akademiju likovnih umetnosti u Sarajevu, u klasi profesora Milivoja 
Unkovića. Njegov avanturistički duh pronašao je izraz u različitim likovnim tehnikama 
– ulju, akvarelu, kolažu, grafici, ali i u izradi objekata. Dakle, Ignjatović pripada 
generaciji koja u likovnom izrazu prvenstvo daje osećajnosti, instinktu i lirizmu, duboko 
ukorenjenim u nadrealističkoj tradiciji. Slikar kreće od ličnog, krajnje subjektivnog 


