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Услед многих узрока, Народни музеј у Аранђеловцу безмало три 
деценије није успео да формира значајнију збирку ликовне уметности. И 
поред тога што је богата градска традиција пружала изузетне могућности 
за најразличитија баштињења културног наслеђа, ипак је недостајало среће 
или чега већ другога неопходног за остваривање тог циља. Међутим, током 
2011. године, Народни музеј у Аранђеловцу добио је непроцењив поклон 
– преко стотину предмета (графика, цртежа и личних ствари) који су при-
падали српском и југословенском уметнику Михаилу С. Петрову. 

Треба нагласити да до сада нису постојале особите везе између 
Аранђеловца и Михаила Петрова,1 али захваљујући породици Јанковић, 
пре свега господину Владимиру Јанковићу и његовом сину Страхињи, 
посебна веза је успостављена. С обзиром на то да чврсто верујем да слу-
чајности не постоје, драгоцени поклон стигао је у право време. Ове године 
навршава се тачно сто десет година од рођења знаменитог уметника. Стога, 
Народни музеј у Аранђеловцу има част да каталогом и изложбом „Михаило 
С. Петров: Уметност на поклон“ обележи значајан јубилеј. Истовремено, 
Одељење историје уметности Народног музеја у Аранђеловцу осетно је 
обогатило фундус ликовне збирке који је до сада сачињавао скроман број 
дела.2  

Познато је да сваки већи подухват у музејској делатности није могуће 
извести без помоћи људи који својим ангажовањем доприносе да се посао 
на лакши начин доведе до краја. Сарадња са бројним колегама омогући-
ла је да истраживање, које је претходило настајању каталога и реализацији 
изложбе, буде олакшано и самим тим схваћено као занимљива „детектив-
ска игра“, а превасходно професионално задовољство. Посебну захвалност, 
пре свега, дугујем већ поменутим дародавцима који су испољили поверење 
да наследство Добриле Динић Петров, као део своје личне баштине, опре-
деле нашој кући – Народном музеју у Аранђеловцу. Сарадња са уваженим 
професором Јешом Денегријем била је велика привилегија и част, па му, 
овим путем, упућујем посебну захвалност на бескрајном стрпљењу и дра-
гоценим разговорима који су били кључ „доброг вођења“. Захваљујем се 
професору Драгану Булатовићу и Ирини Суботић на подршци, као и коле-
гиницама Гордани Станишић, Жаклини Ратковић, Ани Милошевић, Ани 
Панић, Александри Мирчић, Виолети Томић и Весни Стаменковић, које 
су ме подсетиле на све давно „положене завете“ безрезервне колегијал-
ности. Захваљујем се, такође, колегама Слободану Јовановићу, Љубици 
Миљковић, Јелени Межински Миловановић, Андријани Ристић, Татјани 
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Марковић, Љиљани Лазић, Драгојли Живанов, Јулки Маринковић, Вјери 
Медић, Светлани Младенов, Снежани Цветковић, Светлани Субашић и 
Небојши Лазићу на предусретљивости и успешној сарадњи. Захвалност 
дугујем и Катарини Живановић на креативним сугестијама које су биле од 
изузетне користи на самом почетку овог пројекта. Неопходно је поменути 
и уважено име Симоне Чупић која је, иако хиљадама километара далеко, 
пружила подршку онда када је то било најпотребније. 

Посебну захвалност упућујем уваженој господи, Николи 
Марјановићу, Томиславу Љубисављевићу и Живану Лазовићу, као и 
Немањи Живковићу и галерији „Arte“ који су ми предусретљиво омогући-
ли увид у уметничка дела Михаила Петрова која су до сада била непозната 
научној јавности. 

Захваљујем се, такође, и следећим институцијама: Народном музеју у 
Београду, Галерији Матице српске, Музеју савремене уметности у Београду, 
посебно колегама у библиотеци и у одељењу за документацију, Музеју 
града Београда, Музеју града Новог Сада, Музеју савремене уметности 
Војводине, Галерији САНУ, Музеју примењене уметности, Уметничкој 
галерији „Надежда Петровић“ у Чачку, Народном музеју у Смедеревској 
Паланци, Музеју историје Југославије, Галерији савремене уметности 
у Нишу, Народном музеју у Крагујевцу, Народном музеју у Пожаревцу, 
Музеју Крајине у Неготину, Народном музеју у Ваљеву, Народном музеју 
у Шапцу, Музеју у Смедереву, Етнографском музеју, Савременој галерији 
у Зрењанину, Народном музеју у Панчеву, Музеју Срема, Народној биб-
лиотеци Србије, а посебно шефици одељења за размену Ивани Николић, 
Програмском архиву Телевизије Београд и предусретљивом господину 
Милети Кечини, затим Народној библиотеци „Свети Сава“ у Аранђеловцу, 
а посебно колегама Весни Проковић и Владимиру Тимотијевићу који су 
имали довољно стрпљења за све моје захтеве. 

Аранђеловац, новембар 2012.                                  Тања Вићентић
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О Михаилу Петрову до сада...

Опус Михаила Петрова до сада је углавном фрагментарнo изучаван.3 
Бројни текстови, огледи и критике, писани најчешће у виду краћих 
осврта, чине обимну и драгоцену грађу за проучавање сложеног дела 
знаменитог уметника. У међуратном периоду носиоци критичке мисли, 
попут Растка Петровића, Тодора Манојловића, Сретена Стојановића и 
Драгана Алексића, у највећој су мери допринели расветљавању уметничког 
стваралаштва и ангажованог деловања Михаила Петрова. Њихове анализе 
и критичке белешке објављиване су, пре свега, у часописима „Мисао“, 
„Летопису Матице српске“ и „Српском књижевном гласнику“. Као важна 
личност међуратне и послератне уметничке сцене, Михаило Петров је имао 
своје место у свим општим прегледима југословенске и српске уметности 
и критичким приказима у штампи. У анализама међуратне уметничке 
критике о стваралачком опусу Михаила Петрова уочене су разнородне 
стилске, језичке и идеолошке карактеристике, дефинисане у односу на 
европске уметничке идеје и покрете. Гранични оквир представља Други 
светски рат, након кога нестаје идеал о општој европској припадности и 
започиње период друштвено-политичких промена. 

Посебан сегмент представљају уводни текстови скромних каталога 
самосталних изложби. Од четврте па до седме деценије прошлог века 
они су имали углавном пропратни карактер, најчешће само са пописом 
дела и изводима из објављених критика о уметнику4 или, пак, текстовима 
чији су аутори посвећивали више простора анализи уметности уопште 
него тада представљаним остварењима Михаила Петрова.5 У дугом низу 
ликовних критичара послератног периода који су дали значајан допринос 
периодизацији и систематизацији стваралачког опуса Михаила Петрова 
издвајамо Миодрага Б. Протића, Лазара Трифуновића, Зорана Маркуша, 
Миодрага Коларића и Павла Васића. За расветљавање ове теме у току 
претходних деценија најзначајнија су опсежна истраживања Јеше Денегрија 
и Ирине Суботић. 

Темељнија анализа Петровљевог стваралашта започиње првим 
годинама седме деценије. Уводни текст Миодрга Б. Протића у каталогу 
самосталне изложбе графичких радова 1962. године, у тадашњем 
Салону Модерне галерије, представља, по много чему, занимљив прилог 
проучавању уметниковог стваралачког опуса.6 У кратком осврту Протић 
је приказао периодизацију графичке делатности Михаила Петрова и 

Каталог изложбе, 1932.

Каталог изложбе, 1940.
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први пут указао на вредност његових авангардних стремљења двадесетих 
година, а истовремено истакао уметников повратак у „нову апстракцију“ 
почетком шездесетих. На тај начин он је отворио значајно питање поратног 
уметничког авангардног покрета на овим просторима у коме је важну улогу 
одиграо управо Михаило Петров. 

Лазар Трифуновић је у више наврата, током шездесетих година, 
у критичким приказима објављеним у штампи и уводним текстовима 
каталога изложби, истицао вредности и високе домете графичке делатности 
Михаила Петрова, дајући примат, пре свега, оним листовима који су 
настајали у најпознијој стваралачкој фази.7 

До сада најобимније дело, незаобилазно за истраживаче ове теме, 
представља  каталог ретроспективне изложбе одржане у Уметничком 
павиљону „Цвијета Зузорић“ 1979. године.8 Као посебни сегменти 
издвојени су текстови у којима су разматрана остварења Михаила Петрова 
у домену сликарства, графике, критике, примењене уметности, а такође, у 
засебним целинама, представљени су биографски аутопортрет, самостална 
и заједничка излагања, библиографија текстова уметника, библиографија 
радова о његовом стваралаштву и ангажману, списак награда, признања и 
одликовања. Овде су каталогизовани и пописани радови који представљају 
најзначајнија остварења Михаила Петрова од треће па до краја осме 
деценије прошлог века. Mногим делима данас није могуће ући у траг, јер 

Каталог изложбе, 1952. Каталог изложбе, 1962.
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су у приватном власништву или 
ван граница земље. Самим тим, 
овај каталог је непроцењив извор 
информација о већини уметнич-
ких остварења Михаила Петрова. 
Обједињени текстови Станислава 
Живковића, Лазара Трифуновића 
и Срете Бошњака чине драгоцену 
студију важну за разумевање и, сва-
како, даљу анализу сложеног опуса 
овог уметника. Праволинијску 
путању развоја сликарског ствара-
лаштва дао је Станислав Живковић, 
дефинишући фазе Петровљевог 
рада, у првом реду, у односу на 
формално-језичка и стилска 
својства. У краћем прегледу, Лазар Трифуновић је издвојио најзначајније 
фазе у графичком стваралаштву уметника, издвајајући његова најрепре-
зентативнија дела, док је опсежна анализа целокупног грфичког опуса том 
приликом изостала. Обрађујући теме „Петров као уметнички критичар“ 
и „Примењена уметност Михаила Петрова“, Срето Бошњак је пружио 
значајан преглед уметникових активности на овим пољима. У критичком 
осврту на ову ретроспективу, Зоран Маркуш је тада истакао да изложба и 
каталог-монографија садрже све потребне елементе за тадашња и будућа 
истраживања, што се, са ове временске дистанце, показало као потпуно 
оправдано.9 Међутим, он није пропустио да истакне како су и тада, по пра-
вилу, изостали критичкији закључци, што је била и одлика сваке прославе 
јубилеја. Истом приликом, Маркуш је указао на успостављен „прећутан 
егалитет међу етапама сасвим неуједанченог опуса“ Михаила Петрова.10 

Посебну пажњу за изучавање ове теме завређују озбиљне студије 
Ирине Суботић, посвећене „Зениту“ и зенитизму, настале као резултати 
вишедеценијских проучавања ових феномена у којима је ауторка оставља-
ла увек довољно простора за анализу и вредновање авангардног дела 
Михаила Петрова.11 

Каталог изложбе, 1979.
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Потребно је нагласити изузетан допринос професора Јеше Денегрија 
који се овом темом бавио крајње студиозно током више деценија. Почев од 
осврта на уметничку критику треће деценије у којој је Михаило Петров зау-
зимао посебно место, преко бројних значајних текстова о српској графици 
у којима је као незаобилазну тему детаљнијег проучавања увек постављао 
графичку делатност Петрова, па до драгоцених закључака о авангардном 
стваралаштву уметника од којих су најзанимљивији изнети на међународ-
ном научном скупу посвећеном српској авангарди у периодици.12 

За расветљавање ове теме свакако су значајни текстови Зорана 
Маркуша, углавном конципирани као прикази и критички осврти пово-
дом самосталних, али и групних изложби у којима је учествовао Михаило 
Петров.13 Међутим, потребно је посебно издвојити један од првих обимнијих 
аналитичких осврта на уметниково рано стваралаштво које седамдесетих 
година доноси овај аутор под насловом „Метаморфозе зенита“.14 

За потпуније разумевање авангардног периода у опусу Михаила 
Петрова неизоставна је студија „Демистификација апокрифа“ Јасне Јованов 
која је приликом проучавања једне комплексне теме, каква је „југо-дада“, 
имала у виду значај њене ликовно-визуелне продукције посвећујући посеб-
ну пажњу графикама Михаила Петрова.15   

Није могуће заобићи вредне напоре и знатне доприносе Жаклине 
Ратковић која је, бавећи се графикама и цртежима из колекције Музеја 
савремене уметности, у више наврата приступала вредновању и анализи 
уметниковог стваралаштва, ставивши акценат, пре свега, на авангардна 
остварења и ауторов ангажман двадесетих година прошлог века.16 

Драгоцен извор за истраживање ове теме представљају бројни 
интервјуи објављени у штампи и забележена сећања Михаила Петрова 
која доприносе бољем сагледавању и даљем проучавању ствралачког опуса 
ове занимљиве личности.17 Овом приликом једино су изостале дневничке 
белешке уметника које, за сад, нису познате научној јавности.

Плодан стваралачки рад и дуговечан живот сврставају Михаила 
Петрова међу оне уметнике чија је продуктивност омогућавала бројна пред-
стављања публици. Обележавање његових јубилеја и округлих годишњица 
биле су прилике за настанак уводних поглавља каталога, интервјуа у штам-
пи и бројних аналитичких студија, махом мањег обима. Управо стога 
што је као важна фигура југословенске уметничке сцене био непрекидно 
присутан, изграђен је став према коме је о Михаилу Петрову све испи-
сано, те и да је „његова уметност оцењивана и оцењена“.18  Међутим, без 
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обзира на његову обимну и плодну делатност, до сада није му посвећивана 
већа пажња, у смислу монографског уобличавања његовог стваралаштва. 
Покушаји да се једном књигом објасне личност и дело Михаила Петрова 
можда и нису могући.

„Михаило С. Петров: Уметност на поклон“

Након смрти Михаила Петрова, Добрила Динић Петров је, према 
жељи свога супруга, поклонила значајан број уметничких дела и предмета 
важним институцијама од којих је Народни музеј у Београду добио највећи 
део заоставштине.19 Познато је да је за живота Петров вршио неку врсту 
„предсмртне селекције“, према којој је уметничка дела и огромну библио-
теку определио пре свега музејским установама.20 Данас су фундуси музеја 
широм Србије обогаћени остварењима Михаила Петрова, а до њих се нај-
чешће долазило поклоном или откупом.21 

Поклон-збирка „Михаило С. Петров“ Народног музеја у Аранђеловцу 
броји сто двадесет седам експоната. Предмети, слике и графике припадали 
су наследницима друге жене Михаила Петрова, Добриле, који су након два-
десет осам година, у виду поклона, стигли до Одељења историје уметности 
Народног музеја у Аранђеловцу. У односу на изузетно плодну стваралачку 
продуктивност Петрова може се оценити да је ова збирка, иако скромна, 
истовремено врло значајна за проучавање уметниковог вишедеценијског 
рада. Потребно је напоменути да она садржи претежно графичке радове, од 
којих су већина ауторски, пробни отисци, али та чињеница није искључила 
могућности анализа и сагледавања његових остварења и у другим медији-
ма, као ни Петровљеву ангажованост у сферама друштвеног деловања. 
Напротив, једини прихватљив метод рада, у овом случају, био је покушај 
посматрања целовитог опуса уметника. 

Изложба и текст каталога „Михаило С. Петров: Уметност на 
поклон“ замишљени су као покушај преиспитивања досадашњих истра-
живања уметниковог стваралаштва која су искључиво била заснована на 
праволинијској путањи кроз простор, време и формално-језичка свој ства 
уметничког дела.22 Комплексан опус Михаила Петрова не подразумева 
једноставне анализе и апсолутно, до краја, изведене закључке. Одсуство 
јединственог стила и непостојање равне линије у погледу уметниковог 
стваралачког развоја и деловања онемогућава једносмеран начина тума-
чења и добијање једног одговора.   
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Током живота Михаила Петрова, његова самостална излагања била 
су углавном ретроспективна по свом карактеру, конципирана претежно 
тако да су дефинисала најважније ауторске фазе. Потребно је поменути да 
је Петров много излагао и да је можда један од ретких који је у континуите-
ту обележавао јубилеје своје стваралачке делатности. Претпостављамо да 
је, приликом њихове реализације, концепт углавном био базиран на хро-
нолошком представљању, а у односу на различите медијско-технолошке 
аспекте вероватно се инсистирало на одвајању графичког од сликарског 
опуса. Хронолошка интерпретација обухватала је утврђене стварала чке 
фазе које су одликовале препознатљиве, углавном формално-језичке и 
стилске особености. 

Почеци самосталног излагања Михаила Петрова везују се за 1926. 
годину и изложбу у Новом Саду са Васом Поморишцем и Милошем 
Голубовићем.23 Озбиљнија презентација његовог уметничког рада запо-
чиње, у правом смислу речи, првом самосталном изложбом радова у малој 
дворани Уметничког павиљона 1929, где су била изложена сликарска дела, 

Добрила Динић Петров и Михаило Петров
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али и графички радови о којима је Тодор Манојловић тада писао, исти-
чући како им треба поклонити много више пажње него што је то до тада 
учињено.24 

Након поменуте изложбе графичког стваралаштва Михаила 
Петрова у Салону Mодерне галерије 1962, која се сматра великим пре-
окретом, уследила је прва велика ретроспектива 1966. године у Галерији 
Дома ЈНА поводом обележавања четрдесетпетогодишњице уметниковог 
рада. Тринаест година касније, 1979, у Уметничком павиљону „Цвијета 
Зузорић“ догодило се свакако најопсежније ретроспективно представљање 
Петровљевог опуса. Такође, ово је био редак случај да уметник за живота 
добије прилику да на једном месту сагледа сабрано и презентовано читаво 
његово животно дело. Према критичком осврту Зорана Маркуша, опус је 
био „подељен по областима и затвореним целинама“, с циљем што бољег 
сагледавања постигнутих резултата „посебно у портрету, примењеној 
уметности и штафелајном сликарству“.25 Занимљиво је да Маркуш тада 
сугерише предности другачије концепције изложбе у виду поставке која би 
поштовала „генезу развоја“ и која би, према његовом мишљењу, више одго-
варала сложеном опусу Михаила Петрова.26 

Концепт изложбе „Михаило С. Петров: Уметност на поклон“ базиран 
је на тематској презентацији уметничких дела и предмета из поклон-збирке 
Народног музеја у Аранђеловцу, а структура текста је условљена доми-
нанатним целинама и идејама у опусу. Бројне ликовно-естетске анализе 
стваралаштва Михаила Петрова, темељно постављене у протеклим деце-
нијама, овде нису биле основни циљ. Позиција из које је, овом приликом, 
посматран његов опус подразумевала је широко сагледавање тематских и 
идеолошких особености. То је био доминантан став током читавог истра-
живачког рада и састављања овога текста. Истовремно, приликом креирања 
концепта изложбе није се тежило приказивању целовитог опуса, односно 
стварању утисака „затворене целине“, па стога нису позајмљена уметничка 
дела из других фундуса како би се то постигло, већ се инсистирало на пред-
стављању, у првом реду, поклон-збирке Народног музеја у Аранђеловцу. 

Структура каталога, који је испрва требало да буде само пропра-
тна публикација изложбе, у садашњем облику умногоме превазилази 
установљене оквире и то управо из тежње да се напусти досадашње, искљу-
чиво фрагментарно посматрање уметничког дела Михаила Петрова. Пре 
свега, ово је покушај да се применом контекстуалног приступа сагледају 
најзначајнија остварења богатог уметничког опуса импозантне личности, 
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а да се истовремено, у том оквиру, прикажу место и значај дела из збир-
ке аранђеловачког Музеја. Из тог разлога, однос у коме каталог и изложба 
кореспондирају као равноправни сегменти једне целине овде је намерно 
нарушен. 

Повод за презентацију уметничких дела из поклон-збирке Народног 
музеја у Аранђеловцу проистиче из више важних разлога. Између осталих, 
најпретежнији су презентација значајне збирке ликовне уметности аранђе-
ловачког Музеја, затим, обележавање јубилеја и указивање захвалности 
дародавцу. Међутим, један од основних циљева јесте оживљавање забо-
рављеног и скрајнутог дела Михаила Петрова.

Сажет биографски портрет

Вишедеценијско путовање Михаила Петрова кроз најразличитије 
начине уметничког и ангажованог деловања оставило је занимљиве тра-
гове у радној и животној биографији која је осветљавана у сегментима, али 
никада до краја исписана. Сматрамо да такав подухват није још увек могуће 
извести до краја, с обзиром на то да научној јавности, до сада, нису познате 
сачуване дневничке белешке уметника. Стога се ова прилика користи за 
истицање само најважнијих детаља из занимљивог биографског портрета 
знаменитог уметника. 

Михаило Петров се родио у Савамали, 16. септембра 1902. године. 
Отац Сретен Петровић био је дипломирани машиниста, родом из Ужичке 
Пожеге, а мајка Јулијана Пергел, Мађарица, која је удајом била прекрште-
на у Милицу.27 У петој години живота Петров је научио да чита и пише, а 
након поласка у школу, услед натпросечних резултата, стекао је право да 
први и други разред заврши за годину дана.28 Након што је проборавила 
неко време на Чубури, ради очеве службе, породица Петровић преселила 
се у Братинац где је Михаило завршио основну школу.29 

Уметничко образовање стекао је вредним залагањем, пре свега, као 
амбициозни самоук.30 Гимназија, коју је напустио пред полагање матуре, 
донела му је знања немачког и француског језика која су била неопходна за 
коришћење стручне литературе. У београдску Уметничку школу уписао се 
1919. године, али током краткотрајног похађања наставе у њему се учврстио 
став да је метод академског образовања одавно превазиђен.31 То је било пот-
пуно у складу са друштевном и културном климом двадесетих година, када 
је сликарство постало приступачније захваљујући новом начину поимања 



21

уметности, чија се истинитост тражила не у верном представљању, већ у 
убедљивости.32 

Прве године формирања обележило је упознавање са авангардним 
часописом „Der Sturm“ на чијим су страницама били репродуковани радо-
ви немачких експресиониста који су оставили трајан утицај на Петрова. 
На Теразијама, поред „Москве“, постојала је књижара у којој је Петров 
набављао корисну литературу, па је преко немачких превода успео да се 
упозна са текстовима о уметности, делима класичних писаца, па и античких 
историчара.33 Убрзо, он је донео одлуку да школовање настави у Бечу. Иако 
је боравак у овом граду био краткотрајан, он је постао изузетно значајан 
за његов даљи уметнички развој, јер се ту први пут сусрео са оригинали-
ма старих мајстора и немачких експресиониста. Преломне 1921. године, 
након двомесечног боравка у Бечу, Петров се вратио кући са мапом црте-
жа Паула Клеа, чланком Кандинског „О апсолутном сликарству“ и бројем 
„Der Sturmа“ из 1913.34 У току исте, 1921. године, Михаило Петров се први 
пут представио публици линорезима у часопису „Зенит“ које је потписао 
малим словима латиничног писма petrov и тиме заменио своје породично 
презиме, што је касније и озаконио.35 У току 1923. боравио је као стипендис-
та на Академији у Кракову код једног од најугледнијих професора, Јозефа 
Панкјевича. Полетан почетак и задовољство били су заустављени незавид-
ном материјалном ситуацијом која је омела последњи покушај Михаила 
Петрова да се школује. 

За сазревање и формирање овог уметника свакако је од пресуд-
ног значаја било његово самостално образовање кроз обимну стручну 
литературу и сусрете са оригиналима најзначајнијих стваралаца, али 
и непрекидна комуникација и размена искустава у кругу истакнутих 
представника модерне мисли и слободног израза. Познате су бескрајне 
теоретске дискусије „код Москве“ из којих су произашли важни часописи, 
програми уметничких група и формирани ствараоци као главни прота-
гонисти српске и југословенске авангарде. У том контексту, „Москва“ је 
многима постајала први завршени „универзитет“.36 Почетком двадесетих 
година, „столу код Москве“, за којим су тада седели многи ондашњи значај-
ни уметници, попут Станислава Винавера, Тодора Манојловића, Драгана 
Алексића, Рада Драинца и Тина Ујевића, прикључио се најмлађи, али мож-
да најбунтовнији – Михаило Петров. 

Најраније излагање радова Михаила Петрова догодило се јуна 
1922. године, у оквиру Пете југословенске уметничке изложбе у Београду, 

Михаило Петров, 1933.
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приређене у част венчања краља Александра Карађорђевића румунс-
ком принцезом Маријом. На овој изложби учествовало је 154 уметника и 
представљено је 746 радова, а име Михаила Петрова било је наведено међу 
„уметницима ван група“.37 Конципирана као значајан догађај који је прет-
ходио владарском венчању, уз огроман број учесника који су припадали 
најразличитијим покретима, од конзервативних до авангардних, изложба 
је такође репрезентовала и део државне политике, с јасним циљем уте-
мељења идеје југословенства.38 Радови којима је дебитовао млади Петров 
били су „мали пејзаж збијено конструисан“ и један енергичан цртеж олов-
ком, оцењен као доста умерен.39 

Још од 1920. године, Петров је почео да се бави писањем ликовне 
критике, на шта је у познијим годинама гледао као на цену коју је пла-
тио изостанком приљежнијег рада у атељеу и угледа међу уметницима. 
Присећао се доцније одлазака на изложбе, након којих је састављао крити-
чарске „нападе“, а онда, после поноћи, када би помишљао на сликаре којима 

Михаило Петров у атељеу
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нико ништа неће купити, цепао би приказе и почињао изнова.40 Активан 
период његове критичарске делетности може оквирно да се постави у време 
од почетка треће до половине четврте деценије.41 Један од првих часописа 
који је објављивао његове приказе актуелних појава у уметничком животу 
престонице била је „Мисао“. У својим текстовима, Петров је давао стручну 
анализу занатских и техничких проблема слике. Одбацујући дотадашња 
честа литерарна и поетска тумачења уметничког дела, он је постао први 
изаразити представник такозване „техничке критике“.42 Закључујући ана-
лизу о Петровљевим критичарским судовима, Јеша Денегри је истакао да 
их је „време углавном потврдило“, што је било потпуно у складу са ставом 
самог уметника.43 Наиме, враћајући се на почетке и своје прве текстове, 
Михаило Петров је 1966. године у једном интервјуу изјавио: „Ni dan-danas 
ne bih se odrekao nijednog svog suda davno izrečenog. Možda samo poneke fraze 
koja mladalački zabruji. Inače vreme me nije opovrglo. Uteha mi je da se nisam 
prevario u svojim predviđanjima; imam veliku radost da kažem da sam još 1920. 
godine pisao o Milu Milunoviću, Sretenu Stojanoviću i mnogim drugim, danas 
značajnim umetnicima kao o pojavama od značenja“.44 

Још почетком треће деценије, Михаило Петров се посветио 
друштвено-ангажованом раду с циљем остварења бољег статуса умет-
ности и уметника у дрштву. Први пут је изабран за представника Удружења 
ликовних уметника 1924. године и ту дужност је обављао скоро пуну деце-
нију. На функције је биран и постављан током читавог живота, а најдуже је 
био ангажован као председник Извршног одбора УЛУС-а и као доживотни 
почасни председник Савеза ликовних уметника примењених уметности 
Југославије.45 Борећи се за решавање социјалних питања и бољи положај 
уметника, Михаило Петров је био један од иницијатора Другог конгреса 
уметника у Љубљани 1938. године. Он је често имао истакнуту улогу у орга-
низацији многих изложби, а већ на почетку свог ангажованог деловања био 
је један од организатора Шесте југословенске изложбе у Новом Саду, 1927. 
године, и Прве графичке изложбе 1934. у Београду.46 Најзначајније резулта-
те Петров је остварио у педагошком раду као професор графике. Од 1940. 
па до 1951. године предавао је на Академији ликовних уметности, а од 1951. 
до 1969. на Академији за примењене уметности где је био и шеф Графичког 
одсека. 

Питање да ли је Михаило Петров више сликар или графичар могуће 
је и данас актуелизовати. Доминантан епитет графичара уметник је лично 
објашњавао тиме што се  управо он „изборио за равноправност графике у 

Михаило Петров  
испред САНУ, око 1982.
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средини недозрелој за ову проблематику“, затим, да је графику „извукао“ 
из стандардног ранга обичне „штампане ствари“ и да је био први профе-
сор у овој области, што је, према његовом мишљењу, потиснуло сликарски 
опус.47 Петров је често писао о графици која дуго није сматрана уметношћу, 
а дугогодишњим залагањем успео је да јој избори место равноправне умет-
ничке дисциплине, сматрајући је моћнијом за саопштавање уметничких 
осећања.48 Критика је, стога, најчешће давала примат његовим графичким 
радовима у односу на сликарска остварења, налазећи како је он у њима дао 
резултате који су му осигурали истакнуто место у југословенској и српској 
ликовној уметности.49 Истовремено, он се лично сматрао сликарем, исто 
колико и графичарем.50 Плодоносан педагошки рад Михаила Петрова у 
овој области допринео је оснивању Графичког колектива од стране пред-
ставника прве генерације његових студената.51   

У атељеу под куполом Српске академије наука и уметности Михаило 
Петров је створио готово читав свој опус који је настајао од 1932. године52 
па до самог краја бурног и занимљивог живота. Познате су његове бројне 
изложбе у земљи и иностранству, готово у свим већим градовима и европ-
ским центрима.53
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Данас, данашњица, ово доба рушења и стварања, ово доба где темељи 
нестају, други настају, – данашњица окружена је, створена је, чудесима. 
Ствара се ново, све дише, у атмосфери открића – чуда. Miracle. Miracles.

Бошко Токин*

Након Првог светског рата културна политика Краљевине 
Југославије подразумевала је утемељење буржоаског грађанског друштва и 
успостављање међународних веза са европским политичким, економским 
и културним кретањима. У таквим околностима јављају се радикални ства-
ралачки и културни преокрети, започети у уским, боемским круговима, 
који добијају пун замах у првим годинама треће деценије прошлог века. 
Убрзо, они су прерасли у краткотрајну авангардну „побуну“ против ели-
тизоване грађанске уметности тадашње Србије и Југославије.54 С циљем 
оспоравања вредности традиције, авангардни покрети одбацивали су 
законе официјелне уметности и с пуном пажњом приступали су експери-
ментисању које је требало да допринесе стварању потпуно новог света. 

Упозната са догађањима европских авангардних покрета, плејада 
уметника млађе генерације тадашње Југославије ујединила се око зајед-
ничке идеје – рушењe традиционалне уметности и прихватањe новог, 
неконвенцијалног погледа на свет. Слободне стваралачке активности 
представника авангарде, произашле као реакција на дотадашњи статус 
уметности у грађанском друштву, повукле су за собом критику „институ-
ције уметности“ са јасно дефинисаним циљем њеног повратка у животну 
праксу.55 Један од најистакнутијих, а сигурно и један од најмлађих актера 
у времену настајања авангардног таласа на овим просторима, несумњиво 
је био Михаило Петров. Почетком треће деценије 20. века, уз своје исто-
мишљенике, он је одиграо важну улогу, при чему су неустрашивост и 
младалачки занос изнедрили истакнутог представника авангарде и пиони-
ра модерне графике у српској уметности.56 

Основни медиј и најзначајнија поља деловања југословенских аван-
гарди су часописи који не представљају обичне збирке текстова и слика, већ 
„интертексталне и интерсликовне експерименталне творевине“.57 Појаве 
„Зенита“,58 првог авангардног часописа на овим просторима, и зенитизма, 
контроверзног и провокативног авангардног покрета, окупиле су младе 
ствараоце, поборнике идеја, темељених на конкретним циљевима од којих 

* B. Tokin, U atmosferi čudesa, Zenit, br. 3, Zagreb, april 1921, 2.
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је најважнији био промена света и човека уз помоћ уметности.59 У једном 
таквом духу пресудну улогу имала је личност предводника, харизматич-
ног појединца који је иницирао догађаје и креирао манифесте. Већина 
авангардних уметника потицала је из области књижевне, а не ликовне 
стваралачке продукције. Ослањајући се на постулате западне и источ-
не авангарде, зенитизам је, под бескомпромисном палицом Љубомира 
Мицића, постао најзначајнији покрет у окружењу, а „Зенит“ се конституи-
сао као снажно програмско гласило. Томе су свакако допринели Мицићеви 
подухвати у духу авангардне уметничке праксе који подразумевају ком-
плетног „критичара на делу“.60 Визуелни идентитет часописа у потпуности 
кореспондира са основном идејном концепцијом „интернационалне ревије 
за уметност и културу“.61 У складу с тим, неоспорно је да су битни чиниоци 
јасне комуникације морали да буду визуелни елементи који сасвим одгова-
рају потребама тада актуелног времена и целокупног модерног света.62

Ослањајући се на сећања Михаила Петрова, као на лична сведо-
чанства, знамо да је до његове сарадње са Љубомиром Мицићем дошло 
посредством Станислава Винавера који је у Београду био представник 
редакције „Зенита“.63 Објављене као прилози у овом часопису, графике 
„Аутопортрет“,64 „Данашњи звук“,65 „Линолеум(и)“,66 „Ритам“67 и „Зениту у 
почаст“,68 биле су потврде прихватања уметничке индивидуалности младог 
Петрова у зенитистички круг, о чему сведочи и објављена похвална белеш-
ка самог Љубомира Мицића у шестом броју „Зенита“.69 Ова дела су потпуно 
одговарала Мицићевим ставовима, према којима је слика аутономна кон-
структивна творевина која није заснована на принципима подражавања, 
већ на формалним начелима обликовања. Као деветнаестогодишњи аутор 
првих радикалних графика, Михаило Петров је тада још увек неафирми-
сани уметник, што је савим било у складу са наклоношћу „Зенита“ према 
младим и анонимним ствараоцима. Истовремно, ова остварења су допри-
нела да југословенска уметност тих година постане део европске уметничке 
праксе. Рани графички радови Петрова сведоче о необичној зрелости већ 
на самом почетку стваралачког рада, што је потом отворило тему о њего-
вом уметничком формирању и могућим узорима о којима су расправљали 
наши најеминентнији историчари и теоретичари уметности.70  

У шестом броју „Зенита“ 1921. године објављен је „Аутопортрет“ 
Михаила Петрова, затим песма и графика „Фрагменат наших гре-
хова (Данашњи звук)“, што репрезентује синкретичку везу између 
поезије и визуелног, а у духу са основном идејном концепијом часописа.71 

Зенит, бр. 1, 1921.

Фрагмент наших грехова  
(Данашњи звук), 1921.
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„Аутопортрет с лулом“ данас се може сматрати најуспешнијим остварењем 
овог периода. Евидентно је да циљ није била портретска сличност нити 
визуелна репрезентација уметника, већ отелотворење идеје, „манифест-
не изјаве“ о уметнику-дендију, приказаног са лулом и моноклом.72 Годину 
дана касније Петров је насликао исти мотив – „Аутопортрет с лулом“ који 
завређује посебну пажњу, а до сада је остао непознат научној јавности.

Осми број „Зенита“ доноси графику „Предео“73 која јасно потврђује 
даљи развој младог Петрова у авангардном духу и сигуран корак напред 
ка прочишћеној „непредметној уметности“.74 Карактеристичан потез из 
„Предела“ поновљен је и у извођењу графике „Линолеум“, објављене у сле-
дећем, деветом броју часописа. Међутим, поновни искорак остварен је у 
делу под називом „Ритам“ где Петров користи потпуно слободну линију 
која гради заобљене форме и ствара лаку, прегледну композицију.75 

У једанаестом броју „Зенита“ Петров је објавио емоционалну пес-
му „Ритми из пустиње (песма налик на писмо)“ која се у основи ослања 
на теорију „унутрашњег звука“ Василија Кандинског и на обесмишљене 
дадаистичке конструкције.76 Следећа графика, такође названа „Линолеум“, 
објављена је у дванаестом броју часописа. Она показује једноставније 
изграђену композицију, изведену правим и оштрим линијама, уз доми-
нацију белих површина. Последњи у серији објављених линореза у овом 
часопису, до раскида између Петрова и Мицића, јесте „Зенит“ или „Зениту 
у почаст“ у коме је композиционо, помоћу одлучних геометријских поте-
за, остварен контраст између правоугаоне и кружне форме, што ће се даље 
развијати на графикама објављиваним у другим авангардним часописима. 

У четрнаестом броју „Зенита“ Љубомир Мицић је у краткој белеш-
ци јавно прекинуо сарадњу са Михаилом Петровим.77 Разлози раскида 
проналазе се, пре свега, у објављивању Петровљевих радова и у другим 
часописима авангардног карактера.78 Њихова сачувана фрагментарна 
преписка открила је да су разлози неспоразума и разлаза у основи били 
финансијске природе.79 Међутим, на основу објављивања Петровљевог 
портрета Љубомира Мицића на насловној страни двадесет и петог броја 
„Зенита“ и израде колажираног плаката за Зенитову међународну изложбу 
нове уметности 1924. године, готово је сигурно да су контакти постојали и 
касније.80 То потврђују и забележена сећања уметника у којима је помену-
то Мицећево писмо упућено Петрову окончано речима „без поштовања“, а 
затим описан њихов први сусрет, односно упознавање које се догодило тек 
након писменог раскида. Међутим, након започетог „стварног познанства“ 

Аутопортрет с лулом, 1921.

Ритам, 1921.
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у јесен 1922. године уследило је Петровљево, како је сам истакао, даље 
учешће у „Зениту“.81 

Велику „Прву Зенитову међународну изложбу нове уметности“ 
Љубомир Мицић је организовао 1924. године у Београду. Овом приликом, 
у музичкој школи „Станковић“, било је изложено преко стотину дела нај-
важнијих уметника 20. века.82 У „каталогу“ изложбе, за који је послужио 
двадесет пети број часописа „Зенит“, објављен је списак уметника међу 
којима је наведено и презиме Петров, а уместо назива само број изложеног 
дела.83 Међутим, према наводима самог Петрова, на изложби је учествовао 
неколицином радова о којима се данас ништа прецизније не може саопшти-
ти.84 На насловној страни двадесет петог броја часописа репродуковани 
портрет Љубомира Мицића, изведен у цртежу, представља револуционарно 

Линолеум, 1921. Линолеум, 1922.

Зениту у почаст, 1922.Предео, 1921.
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остварење наше уметности тога времена.85 Начин извођења у „кубо-кон-
структивистичкој“ стилизацији је у југословенској уметности тада био јако 
редак пример.86 За ову прилику Михаило Петров је урадио и уникатни 
колажни плакат. Изложба, авангардног карактера, није изазвала одгова-
рајући одјек у јавности, јер београдска публика није била спремна за ову 
врсту ексклузивности.87 Том приликом била је најављена и уметничка мапа 
Петрова у издању „Зенита“, у тиражу од педесет потписаних примерака, 
која, нажалост, није публикована.88  

Остварења која представљају највише домете наше авангардне умет-
ности треће деценије јесу поменути портрет Љубомира Мицића и акварел 
„Композиција 77“ из 1924, израђена као илустрација за роман Бранка Ве 
Пољанског „77 убица“. Ова композиција садржи кубистичке елементе са 
правилно распоређеним кружним облицима и елементом шаховског поља 
који је на сличан начин користио Василије Кандински.89 У неправилном 
распореду, у виду криптограма, расута су ћирилична слова која се деши-
фрују – БРАНКУ, док је број 77 директна веза са поменутим романом. Рад 
Михаила Петрова „Портрет Бранка Ве Пољанског“, изведен у цртежу, који 
је, такође, инспирисан претходно поменутим романом „77 убица“, послу-
жио је као илустрација збирке песама „Паника под сунцем“ истог аутора.90 
Овим делима из 1924. може се придружити још један занимљив портрет 
Љубомира Мицића, такође изведен у цртежу, који је настао исте годи-
не.91 То је представа Мицића, у елегантном оделу са прслуком, приказаног 
анфас, са брковима и брадом, строгог израза лица, без наглашених детаља 
очију, али са нагласком на челу и образима. Портрет је решен применом 
кубистичког поступка у обликовању. Ово остварење се, у начину прика-
зивања спољашњег изгледа Љубомира Мицића, доводи у везу са његовим 
фотографијама из тих година које су репрезентативне и салонске по свом 
карактеру. То је изазвало оштру реакцију критике која тада наглашава да 
зенитистичка ликовна решења не одражавају постулате манифеста овог 
покрета.92 Насупрот томе, данас изгубљен портрет деформисане Мицићеве 
физиономије са насловне стране „Зенита“ представља далеко смелије 
решење. 

Значајно место у опусу авангардног периода заузима и Петровљева 
„Композиција“ из 1922. године, изведена у комбинацији туша и акварела, у 
чијем се геометријском решењу препознаје јак утицај уметности Василија 
Кандинског. Настало употребом шестара и лењира, дело представља ино-
вативно решење у српској уметности тог периода.

Зенит, бр. 25, 1924.

Композиција, 1922.
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Податак према коме је Петров 1926. године излагао у Москви на 
изложби револуционарне уметности Запада изазвао је супротна мишљења 
међу представницима ликовне критике.93 Протумачено је да је на мос-
ковској изложби био представљен цртеж Михаила Петрова и то портрет 
Бранка Ве Пољанског.94 Међутим, Зоран Маркуш је указао да је том прили-
ком била изложена само фотографија поменутог портрета-цртежа што је, 
према његовој оцени, касније изазвало различита тумачења.95 

Поменуте изложбе представљају важан искорак од „часописног“ 
према ликовном авангардном деловању у коме је изложба постављена као 
проблем уметничког истраживања, излагања, а потом и архивирања.96

У почетној фази развоја, односно у првим бројевима „Зенита“, еви-
дентна је јака склоност ка експресионизму, чија је реторика обележила 
целокупно Мицићево деловање, али убрзо и значајно прихватање најраз-
личитијих авангардних праваца с циљем ширег усвајања апстрактног 
начина изражавања.97 Посебна пажња била је усмерена дадаизму, како у 
позитивном, тако и у критичком контексту. Рођење и трајање дадаизма, 
најдеструктивнијег од свих уметничких побуна против традиционалне 
уметности, десили су се код нас у току непуне три године (1920–1922).98 Тај 
период је, ипак, био довољан за формирање новог, јединственог погледа на 
свет против кога је устајала снажна конзервативна јавност. 

Портрет Љубомира Мицића, 1924. Бранко Ве Пољански, 1924.
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Постојање узајамних веза између зенитизма и дадаизма, два аван-
гардна уметничка покрета, изнедрило је, условно речено, сарадњу која је, 
ипак, кратко трајала. Уследио је период одмеравања снага и међусобних 
„ослушкивања“ што је довело до затегнутих односа, нетрпељивости и, 
коначно, бурног раскида.99 Михаило Петров се нашао између две јаке струје, 
између искључивих и снажних личности – Мицића и Алексића. Оцењено 
је да се Петров двоумио на коју ће страну.100 У једанаестом броју „Зенита“, 
када су његови радови већ увелико били објављивани на страницама овог 
часописа, песму „Ритми из пустиње (песма налик на писмо)“ завршио је 
речима: „Поздрав Алексићу и дади са пута зениту“. 

Раскид Мицића са Алексићем и Петровим догодио се истовреме-
но, а осим њих, бројна значајна имена попут Станислава Винавера, Бошка 
Токина и Растка Петровића, из сличних разлога прекидају сарадњу са 
„Зенитом“. Први дадаистички часопис „Dada tank“101 био је конципиран 
по угледу на европске дадаистичке публикације. Радикална агресивност 
и провокативан однос према читаоцима, остварени, претежно, путем 
поигравања типографијом, лична су креација Драгана Алексића.102 Осим 
њега, часопис је илустровао и Михаило Петров. Линорези „Зачарани кру-
гови“ и „Композиција II“, објављени у „Dada tanku“, показују наставак 
Петровљевог рада у духу претходних графичких решења која се везују за 
„Зенит“. У односу на стилски сродне графике објављене у „Зениту“ овде 
је евидентан наглашенији контраст између правоугаоне и кружне форме, 
а превладава једноставније компоновање геометријских облика и нагла-
шенији контрасти црно-белог.103 Наведене стилске одлике, Јеша Денегри је 
препознао као могуће трагове утицаја Шандора Бортника, једног од водећих 
представника мађарског активизма.104 Међутим, Денегријева крајња оцена 
јесте да се ипак треба ослонити на сећања Михаила Петрова која не упућују 
на ову везу.105 Млади уметник је у истом часопису објавио и дада-песму „13“ 
на лажном немачком језику.106 

У току бурне 1922. године, у склопу дадаистичких активности, било 
је и неколико матинеа који су у програмском концепту одговарали генерал-
ној дадаистичкој поетици шока и провокације.107 На првом дадаистичком 
матинеу, одржаном јуна 1922. године у Новом Саду, учестовали су Драган 
Алексић, Бошко Токин и Михаило Петров, док имена осталих учесни-
ка за сада нису позната.108 На следећем дадистичком матинеу у Осијеку, 
августа 1922, међу именима учесника, наведених на рекламном плакату, 
налазило се и име Михаила Петрова.109 У концепту матинеа, заснованог 

Dada tank, 1922.

Путеви и мостови, 1922.
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на ефекту изненађења, читале су се песме, одржавала предавања и била 
су изложена уметничка дела. Том приликом било је изложено пет слика и 
графика Петрова (Drama Via, Динамика уличне буне, Предграђе Београда, 
Портрет мале Reer, Paysage).110 О дадаистичком hepeningu у Винковцима, 
октобра 1922, сачувано је мало података, а у програму од двадесет тачака 
за последњу манифестацију, у Суботици, у новембру исте године, били су 
најављени радови Петрова.111  

Сва обележја дадаистичких ревија носио је и експресионисти чко-
активистички часопис „Ut“ (Пут) који је покренут у Новом Саду 1922. 
године. Као гласило мађарског авангардног покрета имало је значајну улогу 
не само у повезивању са представницима српске авангарде, већ и са свим 
осталим припадницима сродних европских покрета.112 На насловној стра-
ни другог броја часописа „Ut“ објављена је графика Михаила Петрова која 
носи симболичан назив „Путеви и мостови“. Овом приликом, он је напра-
вио још један корак даље, уносећи „једну нову структуру експресивне 
геометрије“, како наводи Лазар Трифуновић,113 у којој доминира контраст 
дијагонала и вертикала. 

Графике Михаила Петрова, објављене у сва три авангардна гла-
сила током 1921. и 1922. године, представљају изузетно важну целину не 

Зачарани кругови, 1922. Композиција II, 1922.
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само у његовом стваралачком опусу, већ и у целокупној српској и југо-
словенској историји уметности.114 Најдетаљнију анализу ових графичких 
отисака као феномена дао је Јеша Денегри, оцењујући да их не можемо 
посматрати искључиво кроз оквире зенитизма, дадизма или активизма, 
јер оне заправо „припадају укупном духу једног времена, времену крат-
котрајног али интензивног постојања авангардних покрета и њихових 
гласила у југословенској и српској култури с почетка двадесетих годи-
на“.115 У потрази за могућим узорима, што је била тема многих расправа, 
прва незаобилазна тачка је име Василија Кандинског који би, свакако, био 
пресудан за „концепцијску еманципацију Петровљеве графике“, али без 
конкретних морфолошких утицаја.116 Осим тога, елементе руског конструк-
тивизма препознајемо једино у умереној геометризацији форме, а дадаизам 
у назнакама кроз радикална удаљавања од форме, схваћене као складне 
естетске творевине.117 Ову целину, коју чине графике настале почетком 
треће деценије, дакле, не можемо да подведемо под „једнозначно стилско 
именовање“, већ, како Денегри оцењује, она се може поставити у „широ-
ки делокруг ране апстрактне/конкретне уметности“.118 Врло је извесно 
да се Петров, сарађујући са три авангардна гласила, није бавио њиховим 
разликама у програмском, концепцијском и идеолошком смислу, већ их је, 
постављајући свој рад у први план, користио као добар начин за презен-
тацију. Истовремено, графике нису настајале као самостални листови, већ 
као саставни део публикације у којој су објављене.

О Петровљевим почецима савремена критика је наводила да се 
„развио бурно и у сталној побуни, далеко од академија, на крајњој левици 
нашег сликарства“.119 У бројним изјавама и исписаним текстовима, умет-
ник је указивао на значај Василија Кандинског, а сама чињеница да је први 
превео његов текст „Сликарство као чиста уметност“ показује тадашњу 
његову тежњу да уметничку праксу утемељи теоријским дискурсом. У вези 
с овом темом занимљиво је да Зоран Маркуш, касније, поставља питање 
„у којој се мери преко сликарских трактата, то јест речју, може утицати 
на конкретно стваралаштво?“120 Све ово произилази из расправа о томе 
колико је Кандински заиста оставио трага у графичким делима Михаила 
Петрова током авангардне фазе двадесетих година, јер су многи јасно 
уочили да се између великог уметника и радова младог Петрова нису могле 
успоставити конкретне релације. То посебно потврђује „Аутопортрет с 
лулом“, фигуративна представа, касније оцењена као најближа немачком 
експресионизму који је био у директној супротности са изјавом Петрова 

Без назива – идејна скица  
за слику, 1922

Без назива – идејна скица  
за слику, 1921
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да је након повратка из Беча „прионуо у смеру беспредметног сликараства 
Кандинског“.121 У авангардним часописима Лазар Трифуновић је линоре-
зе Михаила Петрова истицао као примере одлучног раскида сваке везе са 
природом и предметом,122 што поменути „Аутопортрет“ потпуно деман-
тује. Опус Михаила Петрова често је оцењиван као независни ентитет који, 
у распону од кубизма до апстракције, не дугује ништа ни Кандинском нити 
иједном другом европском мајстору, што је често наглашавано као највећа 
врлина Петровљевог стваралачког рада.123 У познијим годинама сам умет-
ник је сведочио да је Кандински за њега био „велико откриће“.124 За своје 
„апстрактне“ слике наводио је да су компоноване на класичним принци-
пима пропорције, а да је основна тежња била да се постигне „унутрашња 
нужност“ коју је, према његовом мишљењу, било далеко теже исказати 
апстракцијом него „предметним сликама“.125 У интервјуима пред сам крај 
живота, Петров је истицао да је идеје Кандинског разрађивао кроз више-
деценијски уметнички рад, а да су му, осим њега, узори били Маљевич и 
Сезан.126 У каснијим сећањима наглашавао је да су заправо графике Шмита 
Ротлуфа највише допринеле његовој одлуци да се бави графиком.127 

Михаило Петров је с разлогом назван пиониром модерне српске 
графике, јер управо овим опусом, формираним на почетку двадесетих 
година прошлог века, он успоставља радикалан раскид са њеним дота-
дашњим смером развоја. Он је први уметник који уводи модеран израз и 
нарушава континуитет дескриптивног подражавања природе у графичком 
стваралаштву и први који у складу са авангардном праксом уметничког 
изражавања ствара дела која егзистирају независно од закона природе, као 
реалност по себи.128 Ова целина графичких листова, објављена у авангард-
ним часописима и на тај начин заувек сачувана, подразумева најзначајнији 
део продукције Михаила Петрова. Она није била замишљена као илус-
тративни сегмент програмског гласила, већ као његов интегрални део.129  
Занимљиво је да је он 1926. године са меланхолијом и тугом говорио за 
себе и своје колеге да, за разлику од европских авангардних уметника, нису 
истрајали у борби за нове визуелне идеје и правце.130

Једно од основних питања које произилази из ове теме јесте то због 
чега се на вредновање авангардних покрета, а самим тим и првих гра-
фичких остварења Михаила Петрова, у нашој уметности чекало дуги низ 
деценија. Изложбом у Салону Модерне уметности 1962. године први пут је 
јавно указано на значај графичких отисака Михаила Петрова у авангард-
ним часописима двадесетих година и критика је том приликом наглашавала 
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да су то прва експресионистичко-апстрактна дела у историји наше модер-
не уметности.131 Тада је хронолошки преиспитано стваралаштво Михаила 
Петрова и вредновано његово авангардно дело које је до тада било већ забо-
рављено. Селективно памћење и заборав, који су у основи имали политичке 
разлоге, учинили су да дадаизам и зенитизам изгубе прву битку за при-
мат у српској уметности и да дуго остану на маргинама интересовања.132 
Прекинут континуитет постојања авангардних појава имао је више нега-
тивних последица, а једна од основних било је одсуство публике спремне да 
прихвати нове облике авангарде. Прве изложбе које су имале циљ да отворе 
могућности за валоризацију ових покрета као кључних збивања у српској 
и југословенској уметности двадесетих организоване су тек 1967, 1971. и 
1983. године.133 Бурне реакције и оспоравања били су мотивисани разлози-
ма политичкe природе. 





ПОВРАТАК РЕДУ
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У међуратној епохи, на обликовање уметничке сцене у Србији 
утицале су најразличитије социјалне, друштвене и политичке прилике. 
Доминантан уплив идеја и преузимање културолошких модела из водећих 
европских земаља, пре свега Француске,  показује потребу српског грађан-
ског друштва за уклапањем у савремени европски контекст. Напредну 
интелектуалну елиту у Србији представљају бројне истакнуте личности 
које су, током школовања у Паризу, биле задојене духом француске културе 
и политике.134 Након повратка у земљу читава „армија француских ђака“ 
стечена знања и искуства примењује у сопственом окружењу, те поставља и 
највише захтеве за модернизацију културе и уметности.  

Револуционарна уметност авангарди која је желела рушење утврђе-
ног реда није била прихваћена у ширим размерама, јер српска средина, 
генерално, није била спремна за продубљивање такве врсте експеримента. 
Након овог кратког и узбудљивог периода у српској уметности започиње 
ново поглавље. Превладало је уверење да су претходни покрети и усмерења 
„остали на нивоу корисног али пролазног огледа“.135 Српски сликари, посеб-
но од тридесетих година па до Другог светског рата, прихватају повратак 
уметничком инстинкту насупрот до тада превладавајућој рационалној 
анализи. То је подразумевало враћање чулном, непосредном бележењу 
визуелног доживљаја.136 У послератном периоду присутна је слична тежња 
за „дискретним праћењем облика у природи“. 

У српској и југословенској уметности, током прве половине 20. 
века, нису биле заступљене „чисте“ стилско-језичке особености европских 
уметничких покрета, али то не значи да се многа искустава везана за њих 
нису рефлектовала у нашој средини. Могућности, специфичне друштвене 
и културне прилике у земљи онемогућиле су „држање корака“ са промена-
ма у европској уметности. То су били основни разлози због којих су наши 
уметници одређене ликовне феномене које су прихватали у европским 
центрима брзо напуштали након повратка у домаћу средину. На тај начин 
створене су одређене специфичности које су успоравале уклапање српске и 
југословенске уметности у опште токове модерне.137 

Додири српског сликарства са француским започети су још почетком 
20. века, да би после Првог светског рата постали интензивнији. Јак утицај 
Париза на наше сликаре, посебно од половине треће деценије па до Другог 
светског рата, донео је југословенској и српској уметности период смири-
вања у коме су многи напуштали жестоке младалачке побуне. Уметници 
су, како Јеша Денегри наводи, прихватали „uzor jednog instiktivnog 
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izražavanja vezanog za klasične predmetne teme pejzaža, akta ili mrtve prirode, 
date slikarskim postupkom u kome je naglašavana lepota i bogatstvo pikturalne 
materije, kao i lakoća i brzina rukopisa“.138 Стваралачка индивидуалност тада 
односи примат над „стилском категоријом“ и са собом повлачи наглашени 
емотивни приступ сликарском стварању у коме боја постаје најчешће његов 
главни носилац.139 

Одредницу „повратак реду“ не би требало тумачити тежњом да 
се уметност заснива на превазиђеним принципима. Под овим појмом 
подразумевају се сложени уметнички процеси, утврђени превасходно у 
Паризу, а затим и у другим европским центрима у периоду између два свет-
ска рата.140 Превладавају тежње ка обнови естетских принципа сликарства, 
поштовању уметничких традиција и њихових „трајних вредности“ – све 
оно против чега су устајали и што су оспоравали претходни авангардни 
покрети.141 Пажња је сада, ипак, пре усмерена на подстицај ка уметнико-
вом самопосматрању и анализи његових субјективних доживљаја него на 
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„утврђивање чињеница везаних за предмет“.142 Током трајања овакве умет-
ничке климе знатан број српских уметника борави у Паризу, па се онда 
са стеченим  искуствима враћа у своју земљу и стваралачким деловањем 
оставља дубок траг у целокупној југословенској уметности међуратног 
периода. Осим Саве Шумановића, Марка Челебоновића, Косте Хакмана, 
Јована Бијелића и многих других, Михаило Петров је у овом периоду 
оставио значајна сликарска и графичка остварења. Уметник је врло брзо 
напустио авангардна експериментална истраживања и већ након првог 
боравка у Паризу, од средине треће деценије, прибегао је другачијем начину 
изражавања. Сусрет са оригиналним делима најзначајнијих представника 
епохе, међу којима му је највећу пажњу привлачио Вламенк, утицао је да 
Петров, уз задржану склоност ка геометријском грађењу слике, прихвати 
фовистичке елементе.

Након авангардног периода и уметничких дела насталих у тим 
годинама, као ретких примера кубистичких тековина и ране апстракције, 
Михаило Петров је у клими „повратка реду“ направио заокрет према пре-
познатљивим предметним мотивима. Истовремено, попут Бијелића, након 
што се вратио у земљу сиромаштва и необразованости, где је уметност 
још увек представљала нешто непотребно, Петров није могао да настави 
сликање апстракције  „унутрашње нужности“, а што је обележило почет-
ке његовог стваралачког рада.143 Стога, примењујући париску уметничку 
праксу, он се полако из апстрактне вратио предметној форми. Управо је 
тада препознат као сликар пејзажа и портрета, што је у било складу са вла-
дајућом климом у ликовној уметности у којој су то биле најзаступљеније 
теме. 

Занимљиво је колико је ондашња савремена ликовна критика била 
подељена у оценама Петровљевих достигнућа у погледу пејзажа и портр-
ета. Већина критичара оцењивала је позитивно његову „оригиналну 
интерпретацију призора виђених у природи“,144 а поједини су сматрали 
да је то период опадања и стагнације, односно повратка старим, прева-
зиђеним принципима. Занимљива је оцена Тодора Манојловића из 1926. 
године према којој је Петров „у Паризу, где је дуже пробавио на студија-
ма, напустио ту своју чудну апстрактност да би се вратио сликању живе 
природе“.145 Истовремено, Манојловић је том приликом указао да „баш у 
тим његовим „природним“ сликама обелодањује се тек права вредност и 
корист оне његове, тобож, напуштене кубистичке рутине“. Насупрот томе, 
Растко Петровић није благонаклоно дочекао ову промену. Он је претходно 
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потенцирао сликарски темперамент Михаила Петрова за који је тврдио 
да је „један од најлепших и најдинамичнијих“. Међутим, на основу радова 
изложених на Пролећној изложби југословенских уметника 1931, Петровић 
оцењује да је Петров пример како се такав темперамент може узалудно 
спутати.146 Такође, он је отворено истицао да Петров није дозволио својој 
смелости да се развије и зато га категорише као осредњег уметника који тада 
слика попут свих осталих. Период краја треће и почетка четврте деценије, 
Лазар Трифуновић је описао као „прелажење с тонског на колористичко 
сликарство, прецизније као процес прилагођавања авангардних сликара 
идеалима грађанске уметности“.147 

Посебно је занимљиво још увек отворено питање да ли је Михаило 
Петров брзим корацима прешао са позиције авангардног „побуњеника“ на 
позицију „уметника у служби државне политике“. О тој недоумици посеб-
но је интересантна анализа његове Пете самосталне изложбе у Уметничком 
павиљону „Цвијета Зузорић“ 1940. године која је привукла велику пажњу 
публике.148 Након паузе од шест година Петров је изложио платна изведена 
у техници темпере и графике што је у том тренутку била ретка појава на 
српској уметничкој сцени. Изложби су присуствовале истакнуте личности 
– „потпредседник Београдске општине г. Недић као делегат претседника г. 
Ђуричића, управник Музеја Кнеза Павла г. др. М. Кашанин, г. др. Александар 
Ђаја, управник Главне задруге за народно просвећивање, г-ђа Марија Илић 
Агапова, управник Општинске библиотеке, књижевник г. др. Ж. Конфино 
и др.“.149 Потпредседник општине Недић изјавио је том приликом да ће 
Општина од излагача откупити све слике са изложбе.150 Најважнији циље-
ви државне културне политке међуратног периода били су опредељени 
вршењу утицаја на ствараоце и контролу њиховог уметничког деловања.151 
Један од значајних инструмената за остваривање ових циљева били су 
откупи уметнина. Министарство просвете уметницима је одобравало раз-
не врсте помоћи, а то су најчешће била финансијска средства потребна за 
организовање изложби чији су трошкови углавном премашивали њихове 
материјалне могућности.152 Истовремено, откупи радова имали су више-
струку намену: материјалну помоћ уметницима, допринос развоју ликовне 
уметности и употпуњавање уметничке збирке Министарства просвете. 
Чланови Откупне комисије били су Милан Кашанин и Вељко Петровић, 
па је постојала гаранција за уметничку вредност откупљених уметнина. 
При избору сликарских дела превладавали су пејзажи и мртве природе, а 
у вајарству мотиви из народне епике и Другог светског рата.153 Занимљиво 

Правда, 1940.
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је да је на пролећној изложби 1939. кнез Павле откупио неколико дела, а 
међу њима је била и слика „Из Париза“ Михаила Петрова.154 Ово су били 
значајни напори „режима“ да привуче уметнике и понуди им, наводно, 
организованији уметнички живот у земљи.  

Великог удела у промени статуса Михаила Петрова од 1940. има и 
чињеница да је исте године постао професор Академије ликовних умет-
ности. Познате су његове изјаве приликом Пете самосталне изложбе о 
утицају публике на уметност и обрнуто. Према његовим речима публика је 
на уметност утицала „извесним ограничењима у погледу неговања ликов-
но-уметничких врста“, јер се тада највише сликао „предео, портре, мртва 
природа, а композиција и „жанр“ слика готово и нема“.155 Ово потврђује, 
условно речено, његово прилагођавање општој уметничкој клими тренут-
ка. Наредне године, па и деценије озбиљног стваралачког рада Михаила 
Петрова, посведочиће да је он заправо сликар свог времена и да је и тада 
понудио јасне одговоре на актуелне уметничке задатке. 

Слике предела и урбаних простора

Почетком 20. века, у југословенској и српској уметности напушта 
се представа идеализованог пејзажа и успоставља се непосредан контакт 
између уметника и природе. Стварни свет почиње да се интерпретира као 
уметникова субјективна пројекција. Ослобађање од пуког подражавања 
природе, током наредних деценија, отворило је могућности у погле-
ду креирања слике предела и слике урбаног простора у виду слободније 
интерпретације.  

Осим портрета, друга велика тема Михаила Петрова, која паралелно 
егзистира у његовом стваралаштву међуратног периода, јесте пејзаж. Исте 
године када је објављена и графика апстрактног предела у „Зениту“ настаје 
сликарско остварење под називом „Предео“ (1921). Ово решење, у коме је 
евидентан одјек поетике конструктивизма и геометријске апстракције, 
представља један од ретких сачуваних радова Михаила Петрова с почет-
ка двадесетих година.156 Посебно занимљиво дело, такође из исте године, 
јесте слика „Марибор“ која упућује на ширину уметниковог експеримен-
талног деловања у освит треће деценије. У осврту на Пету југословенску 
изложбу 1922. године Тодор Манојловић је навео да је Михаило Петров 
том приликом „изложио један мали пејзаж збијено конструисан, испре-
сецан у жарким бојама ракета“.157 Међутим, неколико деценија касније, 
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ослањајући се на сећања Михаила Петрова, Зоран Маркуш је навео да 
је на истој изложби уметник представио један цртеж и уље „Из збега“, а 
да жири није прихватио још три његова рада.158 Тада је уметник лично 
посведочио да су ти радови „давно нестали“, а да су, иако напредни у вре-
мену постанка, ипак били одраз умеренијих схватања и осетно удаљени 
од радикализма авангардних графика.159 Петров убрзо напушта узбудљиво 
експериментисање и започиње нове серије пејзажа. Условно речено, попут 
прелаза између два супротна начина интерпретације ове теме стоји слика 
„Зелени предео“ (1922). Међутим, од изузетне важности је представа „Киша 
у Дада граду Тристана Царе“ из 1924, до сада непозната научној јавности, 
која одговара уметничкој клими датог тренутка, а представља уметнико-
ва колебања у начинима интерпретације. На заједничкој изложби са Васом 
Поморишцем и Милошем Голубовићем, одржаној 1926. године, Петров је 
изложио само аквареле и цртеже, а критика је као најзапаженије издвојила 
радове са мотивом пејзажа. Тодор Манојловић је том приликом истакао да 
Петров, након повратка сликању „живе природе“, у својим „природним“ 
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сликама достиже високе домете, црпећи из кубистичке праксе пластику, 
волуминозност и материјалност.160 

Пределе Михаила Петрова с почетака треће деценије Станислав 
Живковић је сматрао резултатима његових истраживања теорије Василија 
Кандинског. Према томе, уметничко дело је схваћено као одређена кон-
струкција, настала према „унутрашњој потреби“ уметника која замењује 
предметно, па је Петров, у складу с тим, поделио систем рада на равно-
правне сегменте, полазећи од „инспирације“ преко „импровизације“ и 
завршног дела „композиције“.161 Управо је „инспирација“ утврђена као ски-
ца, тј. забелешка визуелног доживљаја у природи. Током треће деценије, на 
основу оваквога става, произашле су скице-подсетници, углавном аква-
рели, са основним подацима из природе. Овај принцип сликања природе 
Петров ће примењивати готово читавог живота. Најбројније представе су 
настале приликом обиласка Словеније. У акварелима са мотивима Шкофје 
Локе из различитих година треће деценије осећа се постепено напуштање 
геометријског начина грађења слике предела.

Киша у Дада граду Тристана Царе, 1924.Марибор, 1921.
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Биографија Михаила Петрова испуњена је бројним путовањима по 
тадашњој Југославији и иностранству, током којих су настајале слике пре-
дела или само скице на основу којих је он потом у атељеу стварао представе 
најразличитијих крајолика или урбаних простора. На основу великог броја 
сачуваних пејзажа, у тематско-идејном контексту, можемо да препознамо 
неколико модела. Најбројнији су пејзажи који представљају „слику земље“, 
интерпретирани кроз лични доживљај или носталгично сећање уметника, 
и представе градских мотива, међу којима разликујемо два типа – први, 
који у основи носи идеју о развоју и постепеној урбанизацији града и други, 
који се односи на представе светских метропола, првенствено Париза.162 

Почетком 20. века пејзаж напушта значење пуке слике предела и у 
служби репрезентације нације постаје метафора „земље као народа“.163 У 
складу са концептом приказивања пејзажа као „сеоске идиле“ представа 
предела је подразумевала могућу идентификацију са стварним светом, 
али интерпретираним у идеализованој форми.164 У наредним деценијама, 
па до краја прве половине 20. века, предео као идеализована митска слика 
поднебља престаје да буде глорификација националног на општем плану 
и модификује се у лични доживљај и носталгична сећања што је и даље 
у складу са првобитном идејом.165 Бројни пејзажи Михаила Петрова, као 
што је „Мостар“ (1921), „Предео са тврђавом“ (1926), „Мотив из Словеније“ 
(1927), „Мотив из Сремских Карловаца“ (1928), „Манастир Сретење“ 
(1930), „Мотив из Босне“ (1932), „Пећка патријаршија“ (1932), „Мотив из 
Поморавља“ (1933), „Испод Јавора“ (1935), „Из ужичког краја“ (1936), „Мљет“ 
(1937) и „Кропа“ (1940), представљају пренет лични доживаљај уметни-
ка који се трансформише у глорификацију идеје о идеалној слици земље. 
На појединим представама изостала је препознатљива топографија, али 
су називи, од којих су неки, иако неутрални, носиоци идентификације 
најразличитијих југословенских крајева. На тај начин пејзаж је схваћен 
као предео-симбол који упућује на универзалну, општу идеју колективног 
идентитета и посебности југословенског поднебља, шире схваћеног као 
идеализована митска слика земље. У осврту на јесењу изложбу 1930, Тодор 
Манојловић је указао на представљени пејзаж „Љубић“ Михаила Петрова 
и оценио да сликар нуди једну дубљу, смишљенију и душевнију визију при-
роде, провејану неким свежим романтичним духом.166 У својим каснијим 
сећањима, Петров је говорио о јаким утисцима из природе које је вечно 
памтио.167 

Мостар, 1921.

Шкофја Лока, 1927.
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Петровљеве индивидуалне варијације на тему пејзажа, у овом темат-
ско-идејном оквиру, подразумевају представе крајолика испуњене људима, 
али и без њих. Представе „Баван на Чемерници“ (1930) и „Сеоски пут“ (1931) 
припадају посебном типу решења сликаних предела у које су уграђени сва-
кодневни призори са села у којима је главни актер жена. Доминантна је 
представа природе ненарушене временом, са кућом у позадини као мета-
фором порекла и женском фигуром са теретом на раменима или дететом у 
наручју која заузима централно место. Сликане „без лица“ представе жена 
прерастају у универзални симбол жене-сељанке која је имала изузетно 

Предео с мостом II, 1933. Манастир Сретење, 1930.

Баван на Чемерници, 1930. Сеоски пут, 1931.



52

важну биолошку и социјално-економску функцију на селу.168 У представа-
ма сеоских мотива Петров је вођен критичким освртом на тешке послове 
и важну улогу жене у сеоском животу. У оквирима ове социјалне тематике, 
у медију графике, истих година настаје познати отисак „Пред колибама“.

Међу бројним представама градских мотива Михаила Петрова пре-
познајемо неколико типова и њихових различитих извођења. Занимљиве 
су представе перифрених делова града. Оне показују да се у процесу развоја 
и урбанизације поједини делови Београда тада нису битније разликовали 
од села.169 Такве примере проналазимо у делима „Скадарлија“ (1926–1944), 
„Скадарлија“ (1928), „Снег на Чубури“ (1928) и „Мотив старог Београда“ 
(1931). Неугледне куће искривљених кровова, уз њих прилепљене уџери-
це и дрвене тарабе, остављају утисак велике „удаљености“ од метрополе, а 
једино га демантују електрични стубови који се издижу поврх насеља. Ови 
мотиви који сведоче о умереној брзини развоја града, од половине треће па 
током читаве четврте деценије, били су честа тема многих уметника. 

Још почетком прошлог века, српски уметници су, током путо-
вања по Европи, били чести гости великих метропола. Фасцинирани 
културом прошлости, посебно Париза, прихватали су неоромантичар-
ски начин сагледавања света који је подразумевао бег у идеализоване 
пејзаже историје.170 У складу са таквим приступом, симболи једног града 
– карактеристи чна архитектура, мостови, тргови – за посетиоца постају 
величанствени и вечни.171 Идеализоване епохе прошлости надахнуле су 
многе сликаре да начине посебно занимљиве слике урбаних простора.172 До 
Другог светског рата Михаило Петров је два пута боравио у Паризу, 1925. и 
1937. године. Приликом прве посете настала су дела „Мотив са Монмартра 
– Париз“ (1925) и „Угао са старог Монмартра“ (1926) на којима су изостале 

Снег на Чубури, 1928. Мотив из старог Београда, 1931.Скадарлија, 1926-1944.
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величанствене представе јавног урбаног простора метрополе. Ово су слике 
скрајнутих, споредних улица које се једино по уређености и тротоарима раз-
ликују од представа већ поменутих градских рубова Београда. Занимљиво 
је да је тек приликом другог боравка у Паризу Петров већу пажњу посве-
тио импозантним градским симболима. У његовим пејзажима „Париз“ и 
на двема сликама под називом „Нотр Дам – Париз“, све из 1937. године, 
представљени су спектакуларни симболи у виду личног доживљаја Париза 
у јасној ванвременској атмосфери. 

Већ током првог самосталног излагања у Уметничком павиљо-
ну 1929. године, Михаило Петров је добио одредницу „сликар пејзажа“. 
Приликом отварања ове изложбе, Момчило Милошевић је можда најбоље 
окарактерисао однос Петрова према природи, сврставајући га у групу 
сликара предела који не раде по природи, већ се труде да „трансформишу 
реалност, узимајући од природе само најбитније сензације“.173 Описујући 
њихов рад, Милошевић наводи да они израђују само „овлашан цртеж“ 
који потом допуњују у атељеу. Том приликом је изречено да је вредност 
Петровљевог пејзажа у непосредности, а да он, према сопственом при-
знању, осећа како „теку неке воде“, чује како шуморе стари гајеви, наслућује 
како спавају далека језера и све то приказује у сликама као лични душеви 
покрет. У складу са временским оквиром и уметничком климом на крају 
треће деценије пејзажи Михаила Петрова нису били просте „копије приро-
де, они су проживљени утисак, покупљен са разних страна и проосећан у 
разне дане“. То стилизовање природе, како наводи Момчило Милошевић, 

Угао са старог Монмартра, 1926. Улица у Паризу, 1937.
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стварање „изнутра према законима духа“, постало је важна преокупација 
овог уметника.174 

Прва самостална изложба Михаила Петрова ипак је поделила 
тадашњу ликовну критику. Кратак осврт о овом догађају, у званичном јав-
ном гласилу, доноси позитивну оцену Петровљевог рада, при чему се наводи 
да је „избегао лутања и тражења, оставши на путу којим су кренули Тартаља 
и Бијелић“, а посебан акценат стављен је тада на изложене пејзаже („Мотив 
из Срема“, „Мотив из Стига“, „Јесен“ и „Мотив из Поморавља“).175 Критика 
је оценила да ће Петров већим настојањем да дође до чистијих, мање кон-
фузних платана, лакше сачувати признање које је стекао.176 Насупрот томе, 
повод за изречену оштру критику Стефана Хакмана о истој изложби била 
је управо бројност изложених пејзажа. Хакман је оценио да, попут већине 
савремених сликара који „заувек остају сликари шума и ливада, Петров се 
највише занима пределом“.177  

Током наредних групних излагања, критичари су у кратким 
комента рима и приказима давали примат сликама пејзажа Михаила 
Петрова.178 Ипак, Хакман се, и приликом друге самосталне изложбе 
Петрова 1930. године, просто „обрушио“ на његова остварења.179 И овога 
пута, слике предела биле су окидач за увредљив тон у исказу: „шта је но 

Notre Dame – Париз, 1937.

Париз, 1937.
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атељерско идеализовање пружати кроз све пределе куће једнаког жутила, 
неба једнаких плавила и белила“. Он је без задршке дао генералну оцену 
да је Михаило Петров прави пример како се „проћердава једна сликарска 
даровитост“, уз коментар да његово сликарство „није коренито и да се са 
тапкањем у месту, површинасто, оно поштапа цртањем“.180 

Током читаве четврте деценије критика је у једном ипак била 
сагласна – да је Михаило Петров сликар пејзажа. Занимљива је изјава 
самога уметника, приликом педесетог јубиларног излагања 1933. године, 
да пејзажу прилази „не са стране мотивске, литерарне“ него узима „само 
подстрек“ да слика слику.181 У истоме духу овоме је претходила критичар-
ска оцена Растка Петровића који, годину дана раније, истиче да се Петров 
не поводи за естетизовањем приликом сликања пејзажа.182 Ово у потпу-
ности потврђује да је Петров сликар свог времена, али истовремно указује 
и на његову доследност појединим идејама с почетка уметничког фор-
мирања, при чему је слика независни ентитет у нераскидивом склопу са 
унутрашњим доживљајем.   

Слика портретисаног

Међуратни период представља време великог процвата сликања 
портрета. Радикална промена огледа се у брисању значаја наручиоца и 
„неприкосновеног правила искључивог чувања сопствене, односно слике 
претка“.183 Истовремено, доминација аутора подразумева замењене улоге 
у којима „уметник није биран да би сликао већ је представљени биран да 
буде насликан“.184 Такође, једна од најважнијих промена је нестајање ели-
тистичког приступа у сликању портрета и приказивање ликова обичних 
људи, сељака и радника, а уметник је као мотив најчешће бирао чланове 
породице или пријатеље.185 

Оцењујући Пролећну изложбу у Уметничком павиљону, приређену 
1938. године, Павле Васић децидно је изложио став о избору тема и спосо-
бностима уметника за њихово извођење, дајући примат људској фигури као 
мотиву која је, према његовом мишљењу, у редовима тадашњих уметника 
била потпуно запостављена.186 Наводећи да „фигура и портрет предста-
вљају далеко теже сликарске проблеме него јабуке или кровови“, он истиче 
да „сликарство треба да буде израз свог времена, а у свако доба најважнији 
проблем био је човек и његов живот“. У прилично оштром приказу изложбе, 
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он је за Петрова истакао да „је изградио нов стил који представља средину 
између Ф. Зупана и М. Милуновића“.187  

Још је савремена ликовна критика препознала Петрова као сли-
кара пејзажа, а затим портрета. Занимљиво је колико су критичари били 
подељени у односу на портретско стваралаштво Михаила Петрова, посеб-
но током четврте деценије. У критичком приказу Јесење изложбе 1935, 
Тодор Манојловић је потенцирао портретска остварења Михаила Петрова, 
наводећи да се тада представио првенствено као портретиста, те да је 
„фигура, човечији карактер и портре свакако ближи осећању Петрова, него 
пејзаж“.188 

Неоспорно је да у групу најзначајнијих дела из опуса Михаила 
Петрова спадају портретска остварења.189 Оцене да је „доктринирани 
кубиста који је сликао апстрактне волумене и компликоване, математич-
ки сувопарне декомпозиције и конпенетрације тела“190 односе се на саме 
почетке његовог стварања. У најранијим портретима који се временски 
поклапају са авангардним остварењима, поштујући конструктивни систем 
грађења слике и сезановску логику „затвореног дела“ као живе, независне 
целине,191 Петров пружа занимљива решења. Издвајају се представе „Свете 
Поповића“ (1921), „Раке Драинца“(1923) и „Јелице“ (1923), које се у цртач-
ком третману главе приближавају кубистичком начину обликовања, али 
без разлагања форме које би водило на сам руб нефигурације. Прецизније, 
ова дела заправо показују како се посткубистичка геометријска сведеност 
облика прилагођавала реалистичкој тематици. Истовремено, прве године 
Петровљевог формирања обележио је снажан утицај експресионистичког 
погледа на уметност у немачком маниру, па су ови портрети занимљива 
решења за која можемо рећи да су настала из „кубистичко-експресионис-
тичке“ позиције уметника.192 Занимљиве примере представљају студија за 
портрет и портрет „Јелица“, оба из исте године. У првом је очигледна плас-
тична пуноћа облика, али мекша моделација, док други портрет, изведен у 
оштријим, засеченим потезима и наглашенијим контрастима светло-там-
ног, асоцира на кубистички манир. Уметник као да се двоумио између два 
начина изражавања.193  

„Студија акта“, цртеж из 1921. године, настао у Бечу, прави је „школ-
ски“ пример кубистичког третмана фигуре за разлику од наведених слика у 
техници уља у којима се осећа само уплив таквог начина обликовања фор-
ме. Занимљив и редак пример је студија женског портрета, такође настала 
у Бечу исте године. Значајна је управо због тога што већина радова из тог 

Портрет  
Свете Поповића, 1921.

Портрет Р. Драинца, 1923.
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периода није сачувана, али истовремено овај цртеж показује дијаметра-
лно супротан приступ у односу на поменуте радове из тих година. У једној, 
готово „кроки“ изведби, рађа се сведена, али потпуно упечатљива представа 
женског лика која је у благим, цртачки изведеним валерима и замишљеном, 
готово одсутном, изразу лица допринела утиску тајанствености и сете. Рани 
радови Михаила Петрова сведоче о његовим различитим експериментима 
и склоностима разнородним стилским опредељењима.

Познато је да је већ 1922. године, поводом Пете југословенске излож-
бе, Тодор Манојловић писао да је Петров изложио један „енергичан цртеж 
оловком, једну главу која је од једног тако левичарског експресионисте као 
што је Петров доста умерена“.194 Манојловић је, такође, поводом изложбе 
Петрова са Голубовићем и Поморишцем у Новом Саду 1926. године, њего-
ве цртеже оценио као језгровите и темпераментне, а међу радовима који 
се „најпохвалније истичу“ навео је „Главу девојчице“ и „Портре песни-
ка Р. Д.“.195 Ово показује да су поједини представници савремене ликовне 
критике препознали и уочили важност наведених портрета као значајних 
остварења Михаила Петрова из тих година. Након тога, он се профилише 
као сликар пејзажа и до четврте деценије готово да није ни стварао портре-
тске представе. 

Јелица, 1923. Студија за портрет Јелица, 1923.
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Без назива, 1921.
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У складу са уметничком и друштвеном климом тридесетих година, 
враћање овом мотиву подразумева окретање сликарској традицији у којој 
увек егзистира јасна равнотежа „između mašte i stvarnosti, odnosno ravnoteža 
između razumske konstrukcije i čulnog opažanja“.196 Јак утицај „музејске“ сли-
ке и узори из традиционалног начина изражавања препознају се у решењу 
портрета „Владице Лежимирац“ (1930). У погледу контраста светло-там-
ног и опште атмосфере слике, портретска остварења „Зденека Вејшицког“ 
(1936) и „Мине Вејшицки“ (1937) такође потврђују превладавање тради-
ционалистичке сликарске интерпретације. Тамна позадина, пригушени 
колорит и модел приказан анфас како позира показују да су портрети „Мој 
отац I“ (1935) и „Моја мајка“ (1936) изведени у сличном маниру. Портрет 
оца оставља снажнији утисак због психолошке датости остварене кроз еле-
менте експресионистичког израза. У каснијим годинама, Петров је такође 
портретисао родитеље, с том разликом што су ово свакако најзначајнија 
остварења.  

Након треће самосталне изложбе Михаила Петрова 1932. године, 
ликовна критика је изнела потпуно различита становишта о његовом порт-
ретском стваралаштву. Једна од оцена сврставала је Петрова у ред најбољих 
портретиста, уз образложење да је у портретима „умео смело да закора-
чи у област психолошке карактеристике сликарских личности, крећући 
се у овој толико озбиљној врсти сликарства без икакве кокетерије према 
моделу, суверено и далеко од сваке конвенционалности“.197 Пренаглашена 
глорификација евидентна је у наводима Драгана Алексића који, приликом 
осврта на портретска остварења Михаила Петрова, пише да им он даје и 
„одређеност и неку сликарску типичност, без мало са покушајем да се ство-
ре хероји“.198 Однос Петрова према овом мотиву Алексић објашњава као 
потребу сликара „да његов лик буде упамћен, да остане маркантно дело и 
онда када личност објекта није маркантна“. Насупрот томе, у критичком 
приказу исте изложбе објављеном у „Политици“, Растко Петровић исти-
че да су портрети Петрова „сами по себи ванредно слични, али су мртви 
као материја“.199 Истовремено, Петровић оцењује да су они „крути у својој 
пластичности, сиромашни колористички“, схваћени „више графички него 
сликарски“, а да се једино „издваја портре госпође Петров рађен непосред-
но и изразито“.200 

Портретска остварења која завређују посебну пажњу јесу представе 
прве жене Михаила Петрова, сликарке Јелене Ћирковић.201 У критичком 
осврту на Јесењу изложбу у Уметничком павиљону 1929. године, Бранко 

Мој отац, 1935.

Отац Срето
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Поповић је издвојио Петровљев „Портре моје жене“ за који је навео да 
„поред постигнуте сличности, има свежине у боји и тонским вредности-
ма“.202 Исте године, приликом прве самосталне изложбе уметника, Стефан 
Хакман, као један од најоштријих критичара Петровљеве уметности, запа-
жа да његови портрети заостају за пејзажима и „бојом и постављањем, а 
изузетак чини „Портре моје жене“.203 Поменуто дело оставило је јак утисак 
на уметничку критику тог времена,204 а приказ треће „колективне“ изложбе 
Михаила Петрова у „Недељним илустрацијама“ 1932. године доноси њего-
ву репродукцију.205 

Током наредних година настају женски портрети у којима се, и 
упркос неутралним називима које носе, попут „Девојка у зеленој хаљини“ 
(1936), „Госпођа у плавом костиму“ (1940), „Жена са црвеном марамом“ 
(1940), ипак препознаје Јелена Ћирковић. Прикази женске фигуре, углавном 
без покрета и геста, сличне фризуре, најчешће са погледом у страну, у јед-
ном мирном, одсутном, али истовремено снажном утиску који оставља на 
посматрача, постају препознатљив тип апсолутног склада у извођењу. У ову 
групу можемо  сврстати радове „Портрет моје жене у фотељи“ (1938), „Моја 
супруга“ (1938), „У наслоњачи“ (1939), а као посебно издвојити остварење 
„У атељеу“ (1935). Тодор Манојловић је можда најбоље запазио вредност 
портретских дела Михаила Петрова, наглашавајући „појачан ефекат одли-
чне колористичке фактуре, често још и успелом, фрапантном погођеношћу 
карактера која понеким од тих радова даје једну особену драж и вредност“. 
Из тих година, Манојловић је посебно истакао поменуте портрете: „Жена 
са црвеном марамом“, „Дама у наслоњачи“ и „Моја жена“.206 Управо ова 
дела, посебно она која су настала након другог боравка Михаила Петрова 
у Паризу 1937. године, носе у себи нешто од композиционо-колористичких 
елемента париског наслеђа. 

Почетком тридесетих година мотив жене на сликама Михаила 
Петрова био је сведен на психолошки „обрађену“ фигуру, смештену нај-
чешће у неутралну позадину. Поменуте представе Јелене Ћирковић, 
настале у другој половини четврте деценије, чине нешто другачију цели-
ну. Ови портрети сведоче о креирању прототипа модела музе, приказане 
у атмосфери достојанственог мира или у наслоњачи са књигом на крилу 
или смештене на столицу, опуштеног или стегнутог става, погледа упртог 
у посматрача или скренутог у страну. Уметничка клима међуратне епохе 
изнедрила је остварења у којима су, у приватне просторе грађанских енте-
ријера, биле смештене женске фигуре, претежно музе и узори, као актери 

Портре г-ђе Петров 
(„Недељне илустрације“, 1932)

Девојка у зеленој хаљини, 1936.
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препознатљиве атмосфере удобности, доколице и спокоја.207 Михаило 
Петров је на нешто другачији начин третирао доминантни модел супру-
ге Јелене. Портрет на коме је она приказана у наслоњачи како на крилу 
придржава отворену књигу, у атмосфери смирености и некакве отмене 
равнодушности, меланхоличног погледа, одговара временском оквиру и 
композиционо портретским остварењима истоветеног концепта „читања 
као позе“ који доноси атмосферу удобности и неометаног мира. Међутим, 
самоуверено држање коме доприноси позиција десне руке испружене на 
наслон фотеље и леве која се лактом ослања на други наслон и придржава 
књигу, смирен израз лица и „озбиљна“ гардероба, остављају снажан утисак 
самосвести и интелектуалне снаге. 

Насупрот Петру Добровићу коме је такође, током свих година ства-
ралачког рада, непресушни извор инспирације била супруга Олга, на чијим 

Портрет моје жене у фотељи (Јелена Ћирковић), 1938.
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је портретима, од првог до последњег, у општем утиску задржана доми-
нантна узвишеност и господственост,208 Петров је у својим решењима вођен 
другачијом перцепцијом и циљем. Иако су у складу са уметничким норма-
ма времена у коме настају, портрети супруге Јелене не формирају типску, 
универзану слику модела музе, већ различите интерпретације, од којих је 
посебно значајан пример – слика „У атељеу“. У тренутку ангажованости 
женска фигура приказана је с леђа док слика по платну, што одступа од 
портретске конструкције. Ипак, ово дело је незаобилазно за сагледавање 
уметниковог конституисања сложеног концепта „модела музе“. У складу 
са уметничком праксом међуратне епохе, елементи обликовања „у окви-
рима полне политике посматрања“,209 могу се само на моменте препознати 
на сликама Михаила Петрова, јер он прелази на другачију врсту интер-
претације. Приказивање Јелене у атељеу у улози сликара – професији која 
симболише „животни позив“ дуго резервисан претежно за мушкарце – 
показује превазилажење строге поделе улога међу половима, приватним 
и јавним просторима, преузетим из грађанске традиције деветнаестог 
века. Представа женске фигуре пред сликарским платном на штафелају, 
леђима окренуте посматрачу, не подразумева намеру да се прикаже кон-
кретна индивидуалност. Слика постаје носилац идеје о равноправности 
у избору професионалног опредељења и интелектуалног изражавања без 

У атељеу, 1935. Моја супруга, 1938.

 У наслоњачи, 1939.



63

полне поделе. Жена окренута леђима, одевена у радни мантил, приказа-
на без инсистирања на важности спољне појаве, одеће и женствености, 
показује измештеност из контекста било којег до тада типичног „женског 
грађанског простора“ и намеру да се на нивоу симбола интерпретира полна 
равноправност. 

Један од најпопуларнијих портрета Јелене Ћирковић, који је насли-
као Михаило Петров, јесте „Моја супруга“ из 1938. године. Он је решен 
сведеношћу на однос фигуре и неутралне позадине. Овај концепт је доми-
нантан на портретским остварењима Петрова која се уклапају у временски 
оквир треће деценије, а где је психолошка датост продрла у слику равно-
правно са ликовним елементима. Истовремено, доминантна улога боје није 

Супруга, око 1940.(?)
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потиснула јак цртеж. У складу са овим начином извођења, међу графичким 
радовима Михаила Петрова из тог периода, треба истаћи три изузетно зна-
чајна портрета Јелене. Представу „Супруге“ одликује меланхоличан поглед, 
благо нагнута глава у лево и израз који доноси мирну и сетну атмосферу. 
Литографија из 1940. године,210 на којој је приказана жена, претпоставља-
мо Јелена Ћирковић, једно је од најзанимљивијих остварења из графичког 
опуса с краја четврте деценије. Глава жене крупних очију, косе зачешљане 
уназад и наглашеног раздељка на средини, приказана анфас, погледа упр-
тог у посматрача, оставља утисак модела који позира. Свеукупна атмосфера 
одражава снагу личности у наглашеној отмености којој доприносе тамна 
одећа и брош закачен испод врата. Трећи портрет Јелене, из 1941. године, 
осетно је другачији. Озбиљан, директан поглед модела усмерен је према 
посматрачу, а у његовој оштрини егзистира готово тужно осећање. 

У серији портрета из овог периода посебну пажњу завређује „Жена 
са марамом“ из 1940. године.211 У представи је евидентно да модел позира, 

Портрет жене, 1940.

Жена са марамом, 1940.
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Без назива (Јелена Ћирковић), 1941.
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а продоран поглед усмерен према посматрачу и лице у сенци стварају ути-
сак појачане тајанствене драматике. Томе доприносе наглашени односи 
светло-тамног. Необично ентеријереско осветљење модела показује да 
је посматрач укључен у слику. О пројекцији његовог присуства сведо-
чи конструисана фронтална сенка на лицу и деловима мараме. Склоност 
геометријском систему грађења слике уочљива је на њеним оштрим пре-
војима. Акценат је на марами, најупадљивијем детаљу, који одређује и назив 
портрета. Изванредан цртеж, убедљивост у карактеру и психолошка датост 
сврставају овај портрет међу најинтересантнија остварења у графичком 
корпусу Петрова.

Уз серију драгоцених портрета из овог периода незаобилазна је мања 
група аутопортрета Михаила Петрова међу којима издвајамо „Аутопортрет 
са брадом“ из 1936. и графичке радове „Аутопортрет“ из 1939.212 и из 1940. 
године. Сликана представа уметника са брадом, тврдо моделованог лица, 
маркантног изгледа у белој кошуљи, џемперу и јакни, са шеширом на гла-
ви, изразито продорног погледа усмереног ка посматрачу, постављеног у 
неутралну позадину, припада типу представа уметника „без референтних 
атрибута“.213 Међутим, сликани детаљи, пре свега, шешир и брада, предста-
вљају симболе социјалне категорије и „стила“ живота. Интерпретиран у 
идеолошком оквиру шешир је био ознака грађанског статуса. Аутопортрет 
из 1936. настао је непосредно пре уметниковог другог одласка у Париз, а 
слично графичко решење из 1939. након његовог повратка. Занимљиво је да 
се облик браде на представама разликује, што потврђује да је измена наста-
ла под утицајем париске моде из тих година. Наиме, у писму из Париза 
1938. године, Богдан Шупут наводи детаље о популарном облику браде који 
се тамо носио „у великом броју“.214 Петров је на графичком листу из 1939. 
приказан са брковима и брадом која почиње од „зулова“, у ширини једног 
прста, која, такорећи, иде по ивици вилице што је у складу са Шупутовим 
описом. На истом аутопортрету, уметник је приказан са шеширом, али 
великог обода, који је поетско-боемски елемент, постављен у службу умет-
никове самопројекције.

У години у којој су јавна гласила била преплављена извештаји-
ма о ратним догађајима, Михаило Петров је 1940. године, у Уметничком 
павиљону, отворио пету самосталну изложбу која је оцењена као најзнача-
јнија у његовом дотадашњем стваралаштву. Изложба је  обухватала скоро 
стотину радова међу којима су били портрети књижевника, уметника, јав-
них радника и студије женских ликова.215 

Аутопортрет, 1939.

Аутопортрет с брадом, 1936.
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Током читавог стваралачког рада испред Петровљевог штафелаја 
нашли су се најзначајнији међуратни уметници. Као близак пријатељ, 
портретисао је Рада Драинца, Петра Петровића Пецију, Гвида Тартаљу, 
Бошка Токина и многе друге протагонисте бурног времена, остварујући 
склад између карактера и колористичког интензитета. Једним од најуспе-
лијих портрета из читаве серије која настаје током четврте деценије сматра 
се „Портрет Пеције Петровића“. Овде задржани цртачки квалитети кул-
минирали су скоро деценију касније у графичком извођењу портрета исте 
личности. 

Почетак Другог светског рата и драматична свакодневица допринели 
су да Петров прекине непосредан контакт са природом и да се окрене порт-
ретисању личности из интимног круга пријатеља. У послератном периоду 
портрете породице и пријатеља заменили су прикази непознатих људи, 
чија су занимања била на различитим лествицама друштвене хијерархије.





ПРЕМА „ТОТАЛИТАРНОМ МОДЕЛУ СЛИКЕ“
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Рудар, око 1950.
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Четврту деценију 20. века обележиле су друштвено-политичке про-
мене изазване диктатуром краља Александра Карађорђевића, присилним 
наметањем југословенства и економском кризом.216 Погоршани услови 
живота и новостворене околности рефлектовале су се и на културно-умет-
ничком плану. Реакција уметника на социјалне прилике и друштвене појаве 
изнедрила је занимљив опус уметничких дела настао тридесетих година 
прошлог века. Социјална уметност била је углавном прихваћена у Србији, а 
носиоци нових политичких идеја били су припадници друштвених слојева 
жестоко супротстављени елитизму високог грађанског друштва. Посредно, 
преко универзитета, и повезивањем са радничком класом спровођено је 
организовано деловање поборника нових стремљења и вршен је јак утицај 
на посматрача с циљем развијања социјалне свести и подстицања борбе за 
праведнији друштвени поредак.217 Уметност је у том контексту предста-
вљала важан инструмент у борби за остварење социјалних и идеолошких 
циљева. 

Најзначајнији догађај у историји европске социјалне уметности 
била је Међународна конференција пролетерских и револуционарних 
писаца, одржана у Харкову, крајем 1930. године, након чега је у Совјетском 
Савезу наметнут модел социјалистичког реализма као званични и једини 
естетички модел. Противљење свакој врсти индивидуализма у уметничком 
изражавању и превладавање јединственог колективног става представљало 
је основе харковских идеја, а које су потом нашле одјека и у уметности југо-
словенских народа. Међутим, остварења социјално ангажоване уметности 
у послератној Југославији јављају се пре и након харковске конференције, 
што потврђује да такви ставови постоје као „аутентични домаћи фено-
мени“, а не као чин извршења неке наметнуте наредбе споља.218 Међутим, 
услед различитих ставова присталица група „Живот“ и „Земља“, у одно-
су на прихватање или одбацивање „харковске линије“, дошло је до сукоба 
међу „лево“ оријентисаним уметницима, што је претходило динамичном 
развоју догађаја у наредној деценији.219 

Социјална уметност је препознала графику као најзначајнији медиј 
и најпогоднији вид изражавања, пре свега, због могућности брзог прено-
шења одређених порука најширој публици и пропагирања политичких 
идеја. Период веома бурне деценије пред Други светски рат створио је 
услове за промену статуса графике као уметничке дисциплине и продор 
графичког листа као идеалног комуникативног медија у погледу ангажова-
ног деловања. Најзаступљенији облици су били дрворез и линорез управо 
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због једноставности, сведености на изражене црно-беле односе и одсуства 
благих тонских прелаза.220 

Михаило Петров је, током четврте деценије, а о чему је овде већ било 
речи, окренут превасходно ликовној критици и сликарском стваралаштву 
и то, пре свега, мотивима пејзажа, портрета и мртве природе. Судећи по 
делима која су сачувана, његови излети у оквире социјалне уметности 
тада нису бројни, али ангажованост и борба за социјалне идеје су значајне 
активности уметника у овим годинама. Најважнији примери су графике 
„Праља“ (1930) и „Пред колибама“ (1933). Оне подразумевају једну врсту 
сведеног предела са представама женских ликова из сеоске средине који 
сада постају тежиште слике, односно носиоци садржаја социјалне темати-
ке. Томе потпуно одговара и графички лист „Мајка“ из 1932. који потврђује 
да поједностављено извођење у медију графике доноси већу читљивост и 
лакоћу преношења идеја. 

На другој изложби Независних уметника 1937. године Петров је 
изложеним радом „Шваље“ одговорио тематици актуелног тренутка.221 
Међутим, иако је прихватање социјалних мотива било засновано на њего-
вом личном политичком и социјалном опредељењу, Петров није припадао 
групи ватрених представника ове уметности. Социјална оријентација 
његовог стваралаштва у том је тренутку истицала у први план побуну 
против положаја појединца у друштву и борбу за праведнији друштвени 
поредак. Занимљиво је да већина најдаровитијих и најснажнијих личности 
у сликарском стваралаштву током четврте деценије уопште није одговори-
ла социјалној уметности. Разлози су, пре свега, били у отпору према њеној 
политизацији и пропагадној улози, а можда најпре у запостављању и одба-
цивању естетске категорије. 

Прва изложба графике у Уметничком павиљону 1934, у чијој је 
организацији учествовао и Михаило Петров, привукла је велику пажњу јав-
ности и започела афирмацију социјалне тематике у нашој уметности. Она је 
допринела утемељењу графичке уметности у београдској средини која је до 
тада била претежно окренута сликарству.222 Дела Михаила Петрова, при-
казана на овој изложби, изазвала су различите реакције критике.223 Током 
тридесетих година Петров се интензивно бави примењеном графиком, 
осим плаката, посебно и опремом књига, пре свега дечјих издања за Гецу 
Кона.224 Неопходно је поменути да је Михаило Петров, нарочито крајем 
четврте деценије, као „критичар на делу“, био једна од водећих личности 
у борби за слободу уметничког стварања и заштиту ликовно-уметничког 

Праља, 1930.

Мајка, 1932.
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рада, а самим тим и за бољи статус и положај уметника у друштву.225 Као 
један од иницијатора Другог конгреса уметника у Љубљани 1938. године, 
Петров је учествао у доношењу закључака са заседања који су накнадно 
достављени принцу-регенту Павлу на „даљу надлежност“. Када је примио 
делегацију, кнез Павле, према личним сећањима Михаила Петрова, није 
имао разумевања за понуђене предлоге.226 

Социјалистички реализам227 је као облик политичке уметности био 
„догматски настављач“ левих тенденција социјално ангажоване уметности 
тридесетих година, што потврђује да је ова уметност била претходно уте-
мељена.228 Међутим, иако политична и ангажована, превасходно је била 
усмерена на идеале социјалне правде и испољавање оштрог критичког става 
у односу на друштвено-политичке и економске проблеме. Социјалистички 
реализам пред сам почетак Другог светског рата, иако проистекао из про-
грамске структуре групе „Живот“ и на основама совјетског политичког 
поретка, сасвим извесно подразумева посебан феномен који је настао под 
утицајима домаће климе. После 1945. године, као „нова уметност“, поли-
тичко-идеолошки утемељена и у правом смислу доктринарно-тоталитарна, 
она постаје један од најзначајнијих ослонаца у стварању новог друштве-
ног уређења.229 На основу свих наведених разлога неопходно је имати на 
уму потребно раздвајање „jezičkih i ideoloških svojstava međuratne socijalne 
umetnosti od ranog posleratnog socijalističkog realizma“.230 

Пред колибама, 1933.
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Према досадашњим изворима евидентно је смиривање у ангажовању 
Михаила Петрова почетком ратног периода. Затворен у свој атеље препу-
стио се уметничком стварању у коме су портрети и мртве природе биле теме 
које су превладавале.231 На основу његових личних сећања дознајемо да су 
се у септембру 1944. године, у Петровљевом атељеу, док су Немци борави-
ли у истој згради, осмишљавали визуелни садражаји за украшавање града 
поводом планиране прославе дана ослобођења Београда.232 Према његовим 
речима, прву групу за креирање тог визуелног политичко-пропангандног 
програма у још окупираном Београду чинили су Петров, Хутер, Радочај и 
Лубарда. У складу с тим, у наредним годинама незаобилазне активности 
везују се за поље примењене уметности у којој је политичко ангажовани 
плакат, од 1944. па током наредних деценија, имао најзначајније место.233 
Као једино средство масовне визуелне комуникације плакат је био пот-
пуно у служби преношења идеолошких порука новог времена. Михаило 
Петров је 1944. сачинио плакат за изложбу Удружења ликовних уметника 
Србије, у корист рањених бораца, што је био први догађај на пољу ликовне 
уметности у ослобођеном Београду, а тај задатак није случајно припао баш 
њему. Током читаве пете деценије он је био посебно активан на овом пољу 
ангажованог деловања. Најпознатији из читаве серије плаката јесте „Боље 
гроб него роб“ из 1945. и првомајски плакат из 1946. године.  

У послератном периоду његов уметнички рад постаје потпуно 
ангажован у служби социјалистичке обнове земље, чему се безрезервно 
препустио. У првим послератним годинама добровољачка изградња постаје 
један од симбола нове државе. Тада настају документарни акварели са моти-
вима Фоче, Прозора и Прења у оквиру акције „Трагом IV и V непријатељске 
офанзиве“ и бројни портрети омаладинаца и омладинки, главних актера 
радних акција у којима је Михаило Петров са својим штафелајем био редовни 
учесник.234 Митологизација меморијалних топоса Народноослободилачке 
борбе постаје свакако један од најважнијих задатака ликовне уметности 
овог периода. Прикази предела и градова, у којима су се одиграле важне пар-
тизанске битке и где је страдао велики број жртава, у идеолошком концепту 
представљају глорификовање херојске прошлости Југославије. На тај начин, 
уметност је имала важну улогу у конструисању националног идентитета 
земље.235 Истовремено, представе природних лепота и богатстава најраз-
личитијих предела Југославије, чији су аутори били политички „подобни“, 
доприносиле су идеји о целовитости националног простора, а самим тим и 
легитимитету власти и новог друштвеног поретка.236 

27. март 1941.  
– Боље гроб него роб  

(плакат), 1945.

Плакат (идејни пројекат)  
„За поклоне рањеним 

борцима“, 1944.
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Целокупни опус Михаила Петрова из овог периода потпуно одго-
вара „тоталитарном моделу слике социјалистичког реализма“.237 Услед 
популистичког и колективистичког карактера, овој уметности је најви-
ше одговарао дискурс „реализма“, а у складу с тим, основна законитост 
била је верно представљање људске фигуре и лица. На овим принципима 
заснована је скоро свака уметност која тежи да репрезентује политичку 
моћ. Михаило Петров је у својим портретима омладинки и омладинаца, 
као младих хероја новог поретка, одступао од пренаглашене индивидуа-
лне карактеризације и представљао их је симболичним носиоцима чврсте 
воље, снаге и озбиљности.

Најзаступљенији жанр овог периода, који развија и конституише мит 
владара, јесте портрет Јосипа Броза. Михаило Петров је дао неколико зна-
чајних решења ове теме, међу којима су нека можда заувек изгубљена. Први 
Титов портрет, који помиње сам уметник у својим доцнијим сећањима, 
урадио је за време окупације 1944. године у току припремања визуел-
но-пропагандних садржаја за украшавање града за дан ослобођења.238 У 
плану су били велики формати портрета Тита и Стаљина. Први портрет, 
данашњој јавности непознат, био је намењен фасади Палате Албаније, 
импозантног формата, а урађен према фотографији која се налазила на 
плакату за уцену.239 

Портрет „Тито – творац наше Петољетке“ Петров је насликао 1947, 
исте године када је покренут први Петогодишњи план, познатији под 
називом Петолетка. Овај план изградње формиран је с циљем убрзања 
послератне обнове, а као темељ његове реализације постављена је индус-
тријализација и електрификација земље. У овој слици сједињен је сиже нове 
идеолошке иконографије – обнова земље као симбол новог поретка, прика-
зана у виду пејзажа са фабричким постројењима у позадини, и у том процесу 
доминантна улога владара, Јосипа Броза, као одлучног човека са планом, 
представљеног са маршалским обележјима и лулом у руци. У овом концеп-
ту визуелне репрезентације владарске моћи развија се култ ауторитарне 
личности владара као „творца избавитеља“. Истицање Тита као вође који је 
створио Петогодишњи план била је тема помпезне прославе његовог рођен-
дана 1947. године, што је било у функцији изграђивањa култа личности.240 

Крајем седамдесетих година Михаило Петров је путем штампе 
апеловао да му се врате два Титова портрета са потписом из послератних 
година, ради велике ретроспективне изложбе у Уметничком павиљону 
„Цвијета Зузорић“.241 Један од тражених био је већ поменути портрет „Тито 

Тито – творац  
наше Петољетке, 1947.
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– творац наше Петољетке“, а други, такође већег формата, данас је непо-
знат научној јавности.242 Посебну пажњу завређује до сада мало познато 
портретско остварење „Маршал Тито“. Парадни портрет Јосипа Броза у 
маршалској униформи представља посебну тему за многе уметнике после 
1945. године. Бројни истакнути југословенски сликари су 1947. били поз-
вани да портретишу Броза у салону Старог двора Карађорђевића што се 
наставило и током 1948. године.243 За сада можемо само претпоставити 
да је Михаило Петров, истих година, насликао портрет „Маршал Тито“ 
који одговара концепту представљања вође са маршалским обележји-
ма. Допојасна фигура Јосипа Броза у наглашеној светлоплавој униформи 
постављена је у позадину црвене боје. Посебну пажњу привлачи наглашена 
боја очију која је истоветна боји униформе. Примена колористичког прин-
ципа у обликовању фигуре алудира на Петровљева међуратна остварења.

Значајни портрети, настали крајем пете деценије, јесу две познате 
представе „Костолачког рудара“. Реалистички приказ упечатљиве физи-
ономије млађег рудара готово је идентичан његовом нешто старијем 
пандану, приказаном са качкетом и брковима. У жељи да прикаже анга-
жованост различитих генерација у обнови и изградњи земље, сликар 
формулише типски изглед радника, али без рударских обележја – шлема 
и униформе. Евидентна сличност у погледу физиономије указује на крвну 
везу портретисаних, што истиче масовност у спровођењу, тада поставље-
них, елементарних циљева нове државе. У добу у коме се тежи да уметност 
постане васпитно средство у рукама дневне политике, Петровљев опус, 
који настаје током друге половине пете деценије, преносилац је идеоло-
шких порука новог државог система. 

У социјалистичком реализму, графика постаје најпопуларнији 
медиј, јер задовољава основна начела нове уметности, посебно у погледу 
масовне продукције и могућности омасовљавања идеолошке тематике о 
новом поретку.  Најзначајније дело Михаила Петрова из овог периода пре-
дставља мапа „Ударници Алексиначких рудника“, настала током 1950/1951. 
године. Медиј графичке мапе био је посебно популаран у међуратној 
социјалној уметности због могућности континуиране нарације одабране 
социјалне теме. У оквирима социјалистичког реализма, где су доминант-
ни мотиви обнове и изградње земље, Петров се опредељује за портрете 
најпопуларнијих ударника за које је сам рекао да су тада били „на цени“.244 
Наиме, према личним сећањима уметника, редитељ Жика Чукулић је 1950. 
у Алексинцу снимао документарни филм „Срећно“, те је онда пријатељски 

Маршал Тито

Костолачки рудар II, 1949.
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позвао Михаила Петрова да му се придружи и помогне одређеним суге-
стијама.245 О значају програмске тематике сведочи чињеница да је за овај 
посао Петров тражио дозволу од тадашњег секретара Комитета који му 
је наложио да без његове сагласности никога не портретише. У складу са 
агитационим начелима „чврстог“ идеолошког система морао је да поштује 
право првенства по коме су примат имали рудари са највише ударничких 
признања. У својим сећањима, Петров је навео да су разлике међу њима, 
у погледу постигнутих резултата, биле мале, али да су се строго поштова-
ле. Он је на лицу места правио портрете оловком, а крајњи резултат била 
је мапа графичких радова са портретима алексиначких ударника. Када је 
коначно завршио посао, послератни „нови“ период је постао „стари“ и нико 
више није хтео да инвестира у објављивање поменуте мапе.246 

„Ударници“ представљају галерију портрета, програмски утемеље-
них симбола новог поретка. Као идеолошки прототипови демонстрирају 
једини и неопозиви систем вредности тадашњег времена, усторјен радом 
и залагањем за обнову и изградњу земље. У складу са прецизно дефини-
саним законитостима социјалистичког реализма, формирајући херојске 
идеализоване ликове, Петров једва да наговештава индивидуалне кара-
теристике рудара. Његов циљ је био да формулише типског хероја новог 

Рудар I, 1951.Рудар IV, 1950. Рудар VI, 1950.
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времена у лику снажног, непоколебљивог и вредног радника.247 Један од 
занимљивијих критичких коментара, педесетих година, који одговара 
овом контексту, поручује да су портрети алексиначких рудара „svaki za sebe 
složena individualnost, a kad ih gledamo na okupu, oni predstavljaju samo jedno 
– proletera“.248 У духу ових принципа настаје и графички отисак „После 
прве смене“ који кроз снажнију наративност преноси идеолошку поруку о 
истрајности у захтевним пословима реформисања земље.

Педесетих година Петров је изјавио како је у младости „пливао у 
рекама апстрактног“, али се наједном упитао за кога прави те слике – да ли 
за десетак пријатеља, људи који „разумеју“, или за широки круг коме је та 
уметност и намењена?249 Књига утисака, коју је понео из Ријеке за Београд 
1956. године након самостале изложбе, била је препуна коментара од којих 
се у штампи нашао и тај да ће „обичним“ радницима ова изложба бити 
подстрек у борби за успешан развитак културе.250 Претпостављамо да су 
најјачи утисак оставиле графике из мапе „Ударника“ које су и репродукова-
не у новинским чланцима. Михаило Петров је изјављивао да дуго није био 
задовољан оним што ради и да је једном, после првог одласка у Париз, „пла-
нуо“ и уништио све што је створио.251 Према његовим речима, мало шта 
је преживело тај тренутак који је назвао интимним обрачуном везаним за 
тему „друштвенa функцијa уметности“.

За разлику од Марка Челебоновића, Мила Милуновића, Ивана 
Табаковића, Милана Коњовића и других који су имали само кратке изле-
те у социјалистички реализам, чини се без истинског убеђења,252 Михаило 
Петров је у искреном заносу партијском идејом остварио ликовна решења 
која сведоче о установљеним и поштованим митовима једног тоталита-
рног режима послератног времена. Истовремено, за разлику од жестоких 
представника социјалистичког реализма, Ђорђа Андрејевића Куна и Боже 
Илића, Михаило Петров, с обзиром на своје међуратно уметничко форми-
рање и активно деловање, не представља безрезервног, слепог поборника 
ове тоталитарне уметничке идеологије. Без обзира на политичку опре-
дељеност, његово стваралаштво овога периода више је синтеза актуелних 
програмских садржаја и међуратног сликарског израза. Оно што доприно-
си уклапању у оквир нове уметности јесте трајна доследност цртежу која се 
идеално трансформисала у његов графички лист.  Рудар, 1950.
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Круг се овде некако затвара: 
од апстрактног, преко реалистичке форме, па опет до апстрактног.

Л. Трифуновић*

Преломни тренутак у југословенској послератној политици, а 
самим тим и у друштвеном и културном животу тадашње Југославије, 
представља конфликт са СССР-ом 1948. године. Након званичног рас-
кида са најзначајнијим актером Источног блока, у уметности је дошло до 
слабљења моћи догме социјалистичког реализма што потврђује његову 
праву природу која није била директно одређена естетско-уметничким, већ 
друштвено-политичким и пропагандистичким утицајима.253 Клима „хлад-
ног рата“ конфронтирала је типичне моделе уметности земаља Источног и 
Западног блока, односно совјетског социјалистичког реализма и америчког 
апстрактног експресионизма и апстракције у западноевропским земља-
ма.254 Почетком педесетих година у Југославији је започета либерализација 
друштвеног и културног живота у којој је пресудну улогу имала парти-
јско-државна политика која је директно дефинисала однос према Истоку 
и Западу. У зависности од тренутне ситуације у којој би се земља нашла, 
државно-партијски врх се опредељивао за политику отварања или затва-
рања према Западу.255 У складу с тим, уметност је била директно условљена 
идеолошким ставовима и под будним надзором партијских комисија.256 
Знаци попуштања и прилагођавања новоствореној клими, као и безбројне 
полемике и супротстављени ставови, обележили су ново поглавље у умет-
ности шесте деценије прошлог века.  

На уметничкој сцени, почетком шездесетих година, обрело се више 
генерација уметника, почев од зачетника југословенске модерне, преко 
оних који су у међуратној епохи ухватили корак са европским токовима, 
па све до  оних најмлађих који су тек почели да се формирају.257 Година 
1951. сматра се најважнијом у погледу преломних догађаја и напуштања 
естетике социјалистичког реализма. Уследила је очекивана реакција у 
виду окретања ликовном стваралаштву међуратне епохе. Осим тога што 
је „модерни традиционализам“258 допринео ослобађању од социјалисти-
чког реализма и представљао покушај успостављања „континуитета“, он 
се ипак показао само као „својеврсна ретро појава“ у оквиру свеукупног 
продора модернистичких идеја током друге половине педесетих година.259 

* Л. Трифуновић, Оданост уметности и животу, НИН, 20. мај 1962.
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Рехабилитација предратне уметности отпочиње изложбом „Седамдесет 
сликарских и вајарских дела 1920–1940“ у Београду 1951. године, у орга-
низацији УЛУС-а, која је изазвала бројне полемике. То је иста година у 
којој Михаило Петров завршава мапу „Ударника Алексиначких рудника“ и 
када се, истовремено, на поменутој изложби представља публици. Уједно, 
почетак шесте деценије можемо да сматрамо и отварањем новог поглављa 
у његовом стваралаштву. Новонастали амбијент инспиративно је деловао 
на Петрова и погодовао је његовом враћању ранијим истраживањима, што 
је резултирало још неколицином занимљивих серија насликаних предела. 
Пејзажи који тада настају, особито они из Цавтата, представљају, условно 
речено, наставак стваралаштва међуратног периода.260 У складу са соп-
ственим стремљењима и интимним истраживањима, половином шесте 
деценије, у Петровљевом пејзажу испољиће се тенденција напуштања при-
роде, а прихватања нефигуративног садржаја слике. 

Међу остварењима из овог периода посебну пажњу завређују дела 
– портрет „Бошка Токина“ и „При читању“, оба из 1950. године. Заокрет 
међуратној естетици за Петрова је значио повратак, пре свега, колорис-
тичком принципу, очигледном у поменутом портрету. У другој слици то је 
одабир интимистичке тематике, презентоване на нешто другачији начин 
у односу на оне које су настале тридесетих година. Сасвим је извесно да 
је период социјалистичког реализма оставио трага, а то ће посебно доћи 
до изражаја на Петровљевим познијим портретима, што је било потпуно у 
сагласности са његовом цртачком „чврстином“ у извођењу.   

Владајућа уметничка клима с почетка шесте деценије допринела је 
настајању неколико веома занимљивих аутопортрета Михаила Петрова. 
У идеолошком концепту социјалистичког реализма аутопортрет је био 
непожељан жанр. Након прекида са, до тада, доминантном догматском 
естетиком уследио је повратак заборављеној традицији, претежно међура-
тне епохе. С циљем неопходног успостављања континуитета, схваћеног као 
нужност периода, тaj повратак је подразумевало увођење тема и мотива из 
наслеђа грађанске културе, попут аутопортрета.261 Можда су најзначајнији 
„Аутопортрет“ из 1951. и његов, условно речено, графички пандан из 1950. 
године. Први одговара међуратном типу аутопортрета са палетом у руци 
који има за циљ презентацију идеала уметника-мајстора, сликарства као 
божанског дара и самог уметника као његовог отелотворења.262 Допојасна 
фигура уметника, загледаног у самога себе, заузима централно место слике. 
Одевен је у плави мантил, испод кога провирује раскопчана кошуља, а иза 

Бошко Токин, 1949/1950.

При читању, 1950.
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њега су сликарска платна, што оставља утисак уметниковог боравка у сво-
ме атељеу. У левој руци држи палету која се само једним делом види, а десна 
рука усмерена је према штафелају. Приказан је тренутак настајања „лика 
ухваћеног у огледалу“. Оваква самопрезентација указује на потребу да се 
социјални статус поистовети са професијом.263 Продоран, озбиљан поглед, 
усмерен ка посматрачу, наглашен је подигнутом левом обрвом. Фокусиран 
поглед који узнемирује и привлачи пажњу подразумева централну тачку 
готово свих аутопортрета.264 Оцењен као једно од најзначајнијих остварења 
у опусу Михаила Петрова, „Аутопортрет“ из 1951. оличење је „unutrašnje 
drame umetnika, filozofa i pomalo skeptika, zagledanog u sebe i svoje delo bez 
mladalačkih iluzija“.265 Укупној атмосфери слике доприноси колористички 
третман у супротстављеним топлим и хладним тоновима и наглашеним 
контрастима светло-тамног.  

„Аутопортрет“ из 1950, настао годину раније у медију графике, као да 
најављује маестралну изведбу претходно поменутог остварења. Графички 
лист дрвореза омогућио је наглашену чврстину и снагу самог лика у јаким 
контрастима црно-белог. Аутопортрет сведене форме који приказује умет-
ника без палете и атељеа, поједностављен у изабраном медију графике, 
ипак оставља снажан утисак коме доприноси продоран поглед уперен ка 
посматрачу. 

Аутопортрет, 1950. Аутопортрет, 1951.
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Аутопортрет, 1951.
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У истом периоду настаје цртеж „Аутопортрет“ (1951) који спада у 
сферу интимне репрезентације, о чему сведочи белешка уметника испи-
сана у доњем левом углу: „На Христово Воскресеније Лета Господњег 1951. 
– код Ванђела – печалан Мика“. Сликар је представљен анфас, одевен све-
чано, у кошуљи са краватом, оштрог препознатљивог погледа усмереног 
ка посматрачу. Кратка белешка указује на потребу аутора да остави траг и 
подвуче значење актуелног расположења које је, претпостављамо, изазвано 
некаквим догађајем у датом тренутку. Лична порука, чије је значење позна-
то сликару и вероватно његовом пријатељу доктору Ванђелу Тасићу, чије 
се име помиње, непретенциозно, али ипак сугестивно, упућује на посредну 
самопрезентацију уметника.

Наредне године настаје „Аутопортрет са црвеним шалом“ који при-
пада типу аутопортрета са палетом, попут већ поменутог из 1951. године. 
Дело је сличне концепције, али далеко слабије у извођењу, чему посебно 
доприноси неутрална позадина зелене боје. 

Осим сликања предела, Михаило Петров остаје и сликар портрета 
у којима ће, током шесте деценије, доминирати инсистирање на реали-
стичкој форми, заснованој на сигурном  цртежу и убедљивости у карактеру. 
Посебну пажњу привлаче портрети „Марица“ и „Јелена Ћирковић-Петров“, 
оба из 1955. године. 

Средином шесте деценије почиње последње, велико поглавље у 
стваралаштву Михаила Петрова. Након заокрета међуратној естетици, 
уследио је прави, нагли повратак младалачким идеалима. У периоду у коме 
државни врх толерише модернистичке појаве, првенствено као део поли-
тичке стратегије, Михаило Петров се поново предао експериментисању 
које ће га уврстити у тадашњу актуелну уметничку продукцију. Он је пот-
пуно одговорио стремљењима нове владајуће климе српске и југословенске 
уметности педесетих и шездесетих година 20. века које су обележили ради-
кални ставови, започети самосталном изложбом Петра Лубарде 1951. 
године. Тај догађај се узима као преломни у послератном периоду и под-
разумева почетак испољавања различитих индивидуалних становишта у 
уметности. Постепено напуштање предметне форме и усмерење ка нефи-
гуративном садржају слике, као одразу унутрашњег духовног доживљаја, 
постају главне одлике Петровљевог стваралаштва од друге половине 
пете деценије и трају готово до самог краја његовог живота. Станислав 
Живковић објашњава да је тај доживљај преведен у „koloristički izraz, uz 
manje ili više vidljivo prisustvo određenih simbola“.266 Он издваја „куглу“ као 

Сутон, 1958/1971.

Рибарски сигнали, 1957.
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елемент који испуњава готово свако Петровљево платно, а оправдање томе 
налази у „ubeđenju umetnika da je kugla vrhunac plastike, ona konačna, jedina 
potpuno zatvorena forma“. То потврђује повратак Михаила Петрова теорет-
ским истраживањима и поновном испитивању слике, што га враћа самим 
почецима и експериментима авангардног периода, када је достизао најви-
ше домете и досезао најудаљеније тачке напуштања предметне форме. У 
складу с тим, он својим каснијим радовима додељује називе „композиција“ 
или само „слика“. Међутим, мотив је остао присутан и јавља се у делима 
која одликују апстрактна или, тачније речно, нефигуративна обележја.267 
Томе доприносе називи дела: „Снег на Космају“ (1956), „Зима“ (1957), 
„Шума“ (1957), „Рибарски сигнали“ (1957), „Сутон“ (1958–1971), „Сећање 
на стари Бар II“ (1963) и „Јовану Бијелићу у почаст I“ (1964). Истовремено, 
Петров је посвећен експериментисању на тему – „облици у простору“ – 
за коју Станислав Живковић наводи да је била и остала његова основна 
преокупација.268 Уметничке идеје из младалачког периода управо су пре-
судни подстицај уметниковом последњем преображају. Дела „Расцветали 
облици“ (1956), „Облици у простору“ (1960), „Продори“ (1960) и бројне 
„Композиције“ подсећају на узбудљиво доба ране апстракције двадесетих. 
Михаило Петров, према сопственим речима, ослобађа слику од „реалних 
облика“, али уноси у њу „мноштво алузија на реални свет“.269

У овом раздобљу свога стваралаштва, посебно поље у коме ће умет-
ник остварити бриљантне резултате јесте графика која је одувек и заувек 
остала нераскидиво везана за име Михаила Петрова. Током шездесетих 
година, уметничке процесе пратила је онолика слобода изражавања коли-
ку су уметници успевали да изборе у духу актуелне политичке климе.270 
Владајућа уметничка идеологија послератног социјалистичког реа-
лизма није у графици оставила тако јаке последице, као што је то био 
случај у сликарству и споменичкој скулптури, јер она није имала погод-
ност репрезентативне јавне функције сугестивног и директног преношења 
идеолошких порука.271 Током педесетих година графика ће доживети нову 
афирмацију, како у европској, тако и у југословенској уметности. У кре-
ирању културне политике, државни врх је у овом медију препознао погодно 
средство презентације домаће савремене уметничке праксе која је желела 
да се афирмише у међународним оквирима.272 Графичка делатност и њено 
представљање интензивно су живели у готово свим уметничким центрима, 
а њихови главни представници нису били само уско специјализовани гра-
фичари, већ и остали уметници различитих генерација. У том контексту, 

Јовану Бијелићу  
у почаст I, 1964.

Композиција БН I, 1960.
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учвршћивању статуса ове дисциплине допринела је и активност Графичког 
одсека Академије примењених уметности, на чијем је челу од 1951. године 
био Михаило Петров. Међутим, графика југословенског послератног моде-
рнизма ни једног тренутка није иступила из утврђених оквира идеолошки 
неутралне позиције коју је Јеша Денегри означио појмом „идеологија уме-
реног модернизма“.273 У том смислу, подразумева се да је изражајни говор 
графике, у својој формалној и садржајној умерености, био најприхватљи-
вији и свакако најпожељнији вид уметничког израза тадашњој владајућој 
државној структури. У таквој уметничкој клими, која се формира од поче-
тка шесте деценије, графике Михаила Петрова завређују посебну пажњу. 
Занимљиво је да је већ 1952. настао отисак „Импровизација“,274 а 1955. године 
Петров реализује нове радове истоветнога назива, што је одмах подсети-
ло на рану апстракцију и револуционарно доба Василија Кандинског који 
уводи и користи ове појмове. Графички листови, „Импровизација I“ (1955), 
„Лучки мотив“ (1956), „Без назива“ (1958), „Завера“ (1958) и „Без назива“ 
(1959), настају упоредо са сликарским остварењима из овог периода, што 
потврђује потпуну посвећеност уметника експериментисању и развијању 
нове/старе уметничке идеје. Највише домете у техничком и уметничком 
погледу Петров ће остварити управо у делима насталим током седме деце-
није прошлог века. Графичка остварења из ових година Миодраг Б. Протић 
окарактерисао је као последицу „traženja i uobličavanje novog jezika i nove 
vizije koja se kolebala između apstrakcije i asocijacije“, а која је остајала сасвим 
ослобођена од постојећих прототипова у природи.275 

Лазар Трифуновић je 1954. годину одредио као почетак нове експе-
рименталне фазе у графичком опусу Михаила Петрова.276 Анализирајући 
овај нови, изузетно важан период у графичком стваралаштву Михаила 
Петрова, Трифуновић је указао и на важност техничких достигнућа која су 
допринела остварењу финих прелаза светло-тамног, захваљујући, пре све-
га, техници меке превлаке (vernis mou). Графички листови, „Композиција“ 
(1960), „Рембранту у почаст“ (1960), „Слободни облици у простору I“ (1961), 
„Без назива“ (1960), „Богата обала IV“ (1962) и касније настали „Са висине“ 
(1966), „Nocturno VI“ (1968) и бројне „Композиције“, представљају изва-
нредне примере. Посвећеност експерименталном истраживању у процесу 
графичке израде довела је до нових остварења у којима Петров више не 
инсистира на егзактности цртежа, већ увођењем различитих материја-
ла (тканина, жица, канап, газа, дрво и метал) добија различите облике и 
текстуре.277 Овакве ефекте омогућило му је отискивање у различитим 

Протицање I, 1963.

Облици у простору I, 1960.
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техникама, почев од бакрописа, преко меке превлаке, до акватинте и 
литографије. У плодоносним резултатима истраживања светлости, про-
стора и материје остаје отворена могућност за различите интерпретације 
и могућа значења у новоствореној, дематеријализованој реалности.278 О 
Петровљевој уметности овога периода Лазар Трифуновић је истакао да, и 
упркос апстракцији, у њој „феномен асоцијације није угушен, он је остао 
као деликатна и танана веза са природом“, а мреже на графичким листови-
ма су препознате као „лајт мотив“ уметника.279 Овај слој графичког опуса 
управо ће Михаила Петрова поново уврстити међу актуелне токове југо-
словенске уметности, почетком врло динамичне седме деценије.   

У обиљу појава на српском и југословенском уметничком про стору 
шездесетих година ранија историографија је дуго и пренаглашено истица-
ла, пре свега, „водећу“ струју енформела, а занемаривала је остале видове 
апстракције, посебно дела некадашњих представника „Децембарске гру-
пе“.280 До сада је већ у неколико наврата указано на то да је услед актуелности 
енформела, почетком шездесетих година, Петровљева графика била препо-
зната као сродна овој уметничкој иновацији. Главни загово рник тога става 
био је Лазар Трифуновић, најангажованији представник промовисања 
овог уметничког феномена. Комбиновање сложених, неко нвенционалних 
технолошких поступака и материјала довело је до настајања читавог низа 

Импровизација I, 1955. Лучки мотив, 1956.
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апстрактних циклуса графичких листова. На основу тога, Трифуновић је 
повукао паралелу и истакао да је на тај начин Петров „створио графику у 
стилу чистог енформела“.281 Једнако мишљење делио је и Зоран Маркуш, 
наводећи како графички опус из овога периода представља највредније 
графичко остварење у „етапи енформела“.282 У тадашњој Југославији, појава 
овог феномена обухвата донекле упливе елемената европског енформела, 
али истовремено, као последица знатно каснијег настанка, крајем шесте и 
почетком седме деценије, подразумева властите разлоге постанка и посебне 
облике индивидуалних испољавања као одраза аутентичности југослове-
нске средине.283 Насупрот Лазару Трифуновићу, Миодраг Б. Протић није 
графички опус Михаила Петрова, из овога периода, безрезервно прикљу-
чио тенденцији енформела. Уздржан у погледу таквих оцена, он је истакао 
да су графике из овог периода „obeležene sukobom difuznih, zgrudvanih 
svetla preko kojih se protežu oktopodi tamnih, razuđenih znakova okruženi 
drhtavim mrežama i snopovima oštro zasečenih linija“ и да се осећа „prisustvo 
jedne bogate senzibilnosti koja često voli nenametljivu, skrivenu sirealističku 
atmosferu“.284 У сагласности с тезом да је свако уметничко дело полива-
лентна истина, Протић је сматрао да ова остварења садрже истовремено 
техничко, асоцијативно и емоционално богатство.285 Први је Јеша Денегри 
указао на ова супротстављена мишљења тадашње критике и определивши 
се, попут Протића, за умеренији став, он је истакао да графике Михаила 
Петрова из ових година подразумевају само одређену коинциденцију, а 
не ауторово припадање актуелној струји енформела чији су пробој оства-
рили представници млађе генерације.286 Међутим, Денегри је указао на то 
да je управо та коинциденција „za samog Petrova dragocenija od striktnog 
pripadništva stilu, jer upućuje na izvornost porekla, ukazuje na zasebnost pozicije, 
odajući da je kod njega ipak postojao vrlo živ senzibilitet za duhovno stanje 
jednog izmenjenog vremena s kojim je ovaj vrlo iskusni umetnik u odmaklom 
životnom dobu uspeo da uhvati pravovremeni korak“.287 На овај начин, управо 
су у потпуности протумачени значај и место Михаила Петрова у југосло-
венској и српској уметности током седме деценије. Критика тога периода 
посебно је истицала сродност његових радикалних почетака и зрелост 
последњих остварења. 

У овим годинама, посебну пажњу привлачи однос критичара према 
делу Михаила Петрова. Најзначајнији догађај, који једновремено пред-
ставља велики „come back“ уметника на српску уметничку сцену, јесте 
ретроспективна изложба графике у Салону Модерне галерије 1962. године. 

Завера, 1958.

Рембранту у почаст, 1960.

Без назива, 1958.
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Тада је први пут јавно истакнут изузетан допринос авангардног деловања 
Михаила Петрова током двадесетих година, а последњи графички радови 
изнудили су престижну награду „Политике“ за најбоља ликовна оства-
рења у 1961. години.288 Том приликом, Миодраг Б. Протић, члан жирија, 
истакао је изузетан допринос Петрова у стварању наше савремене графи-
ке уопште, а посебно је подвукао како његово дело настаје „у помирењу 
авангардне визије са графички чистим, традиционалним поступком“, јер 
он никада није напустио класична графичка решења и црно-белу стру-
ктуру.289 У складу с тим, Лазар Трифуновић је отисак посвећен Рембранту 
повезао са Петровљевом склоношћу ка наглашавању светло-тамног и 
црно-белог контраста који је за њега остао доминантан током целокупног 
графичког стваралаштва.290 Занимљиво је да је Петров 1962. године, осим 
Политикине, добио и Октобарску награду Београда за графичке радове 
изложене у Салону Модерне галерије, а награду Матице српске у оквиру 
Пете међународне изложбе у Љубљани 1963. године.

Без назива, око 1980. Без назива, 1980. Без назива, 1981.
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Слободни облици у простору, 1961.
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Гледам да ли су могућности израза увек до краја искоришћене. 
Померања су спора, путеви сазнавања дуги. Уметник који није спреман 
да своје стваралаштво доведе у сумњу, стави под упитник, нема шта да 
тражи у сликарству, ни другде.

Михаило Петров* 

Опус Михаила Петрова представља комплексно и хетерогено уме-
тничко стваралаштво. Буран и дуг, а пре свега плодоносан живот обухвата 
вијугаве путеве који доносе велика изненађења. Стога, вредновање дела 
знаменитог уметника показује да је оно не само незаобилазан, интегрални 
део историје модерне уметности, већ, у својим сегментима, и важан чини-
лац европске уметничке баштине.

Међуратно стваралаштво Михаила Петрова може да се позициони-
ра у токове југословенског и српског сликарства тога периода, али његов 
стваралачки почетак, прецизније, авангардна фаза, подразумева дела која 
могу да се уброје међу најзначајнија у целокупној модерној уметности 
нашега поднебља. Ангажовано деловање мање групе истакнутих протаго-
ниста авангардног покрета представљало је тада маргинално стваралаштво 
у односу на доминантну грађанску културу и уметност. Међутим, из 
данашње перспективе, то је најупечатљивији период југословенске уме-
тности када је, безмало у једном моменту, ухваћен корак са постигнућима 
у европској уметности. Спора и тешка, али снажна и бескомпромисна, 
борба уског круга „побуњеника“ против установљених традиционалних 
принципа у уметности тадашње Србије и Југославије изнедрила је ава-
нгардне графике младог Петрова. Његова позната изјава из 1922. године, 
која је своју рехабилитацију доживела током последње стваралачке фазе 
у шестој и седмој деценији, гласи: „Из Париза у Београд стиже се возом за 
тридесет и шест сати. Па ипак, све ствари стижу на Балкан тек када скоро 
сасвим застаре у Европи. А овај чудни узус владао је у нашој уметности од 
давнина“.291 Седамдесетих година, у тренутку када се присећа ових речи, 
Петров признаје да ствари стоје много другачије, јер нема више тог кобног 
закашњења и држи се корак са светом.292 

Подељени ставови критичара и различита вредновања ствара-
лаштва Михаила Петрова пратили су овог уметника од првих па до 
последњих година рада. Најпре Растко Петровић, а потом и Зоран Маркуш, 

* М. Павловић, Чекајући понедељак, Просветни преглед, Београд, 30. септембар 1977.



98

наглашавали су како је Петров, након авангардне фазе, почео да показује 
знаке заостајања. Узроци томе налажени су у несистематском школовању 
уметника и брзини извођења, те је оцењивано како он тада „од протагони-
сте постаје добар сапутник“.293 Маркуш је навео да се тај „јаз ширио“ до 
краја педесетих година када се Петров поново нашао у зениту са графикама 
које су представљале право откровење. 

У појединим моментима, критика је била изразито оштра пре-
ма њему, особито током тридесетих година, када је истицано како губи 
корак за онима који су својим делима оставили снажан печат у нашој 
уметности. Посебно су занимљиви осврти Растка Петровића. Једном при-
ликом, написао је да би он волео да „стицајем животних прилика, Петров 
није приморан да, сликајући, често угађа укусу шире публике и евенту-
алних аматера. Граница, између онога што је право и аскетско стварање 
у уметности, и онога који је за шири успех, једном померена у корист ово-
га другог, врло често се више не може да врати на своје право место. Са 
својим правим сликарским квалитетима којима располаже, марљивошћу, 
правилним гледањем, урођеним осећајем, Петров може бити сигуран у све 
потпуније своје сазревање. За сада, међутим, он је још без неког пресудног, 
личног акцента. Свој сликарски језик није још начинио толико опсеж-
ним да, и одбацујући из њега све оно што не представља један једини и 
особени карактер, овај остане толико комплексан и интензиван да се под 
њиме сваки његов рад расветли и заблиста....“294 Према каснијим анализама 
Зорана Маркуша, Петровљевом „инвентивно-авангардном духу није одго-
варало време еклектицизма и ресинтезе, обрачуна са револуционарном 
уметношћу авангарде“ која је обележила период четврте деценије.295 Нису 
се проналазиле везе (или бар тешко) између тадашњег Петрова и Петрова 
зенитисте, али према појединима то је била само „спољна варка“. Наиме, 
очигледно је да је Петров ишао, не штедећи себе, из „одвећ разбарушене 
младости која је, имала она грехова или не, била племенити претеча“, како 
се наводи, тадашњем „строгом и аскетском сликару Петрову“.296 

На негативну критику међуратне епохе Петров је реаговао исти-
цањем потребе да појединци закључке изводе у односу на климу поменутог 
периода и појава у њему, а не у оквирима сопственог времена.297 То јасно 
потврђује колико је он спознавао комплексне појаве и сложеност токова 
развоја српске и југословенске уметности. Међу ондашњим еминентним 
савременим критичарима било је мало оних који су то препознали.     

Петар Петровић Пеција, 
око1949.

Без назива (отац?), 
непозната година
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Током интервјуа 1977. године, а поводом одликовања Орденом 
Републике са златним венцем, Михаило Петров је у атељеу показивао ски-
це из 1921. године – назване, том приликом, „колористичким сензацијама“. 
Указујући на своје најраније радове, тврдио је да је то некада „у погледу 
форме, било јако лево“.298 Позивајући се на та дела, истицао је утемеље-
ност своје последње стваралачке фазе и наглашавао како је још у младости 
тражио лични израз у такозваној „авангардној слици“. Објашњавао је да 
никада није остајао само на описивању природе, чак и када је његова „сли-
ка била и те како предметна, није била пука документација објективне 
стварности“.299

Четврту деценију су, такође, обележиле жучне полемике и пре-
испитивања везана за Петровљеве дилеме о томе да ли треба сликати према 
сопственом нахођењу или у складу са потребама и укусом публике. Један 
од занимљивијих детаља из уметниковог живота јесте његово демонстра-
тивно цепање радова 1930. године након изложбе у Уметничком павиљону. 
Овај гест изазвао је различите коментаре, а Михаило Петров се путем листа 
„Време“ писмено обратио читаоцима у функцији оправдања свога посту-
пка. Садржај објављенога писма опомиње на „индолентно расположење 
наше публике према свим збивањима у области наше ликовно-уметни-
чке делатности“.300 Петров је лично сматрао да је томе много доприносила 
критика, одржавањем тог сталног раскорака између напора уметника и 
интересовања публике за уметност.301   

У познијем периоду, Михаило Петров је и отворено говорио о вечи-
то актуелном питању: шта сликати – оно што уметник жели или оно што 
жели публика? У већини случајева, током каснијих година, није се устезао 
да призна да је тржиште побеђивало и да је у извесној мери одређивало 
пут.302 Према његовом мишљењу из тога разлога је проистицало питање за 
уметника – да ли да дозволи да га „прогутају дневне моде или да напра-
ви споразум са животом и да ради оно што хоће, кад може и кад има 
времена?“.303   

„Неподељено признање“ критике Петров је добио једино за графи-
чки опус, настао на преласку из шесте у седму деценију 20. века, што га је 
поново довело међу најатрактивније уметничке појаве тога периода. 304

Крајем осме деценије, критичари су имали уједначена мишљења, 
према којима стваралаштво Михаила Петрова „одражава управо ону про-
менљиву ћуд времена о коме сведочи“.305 Међутим, критика је непрестано 
постављала питање – зашто је Петров остајао увек надомак врхунских 

Богата обала IV, 1962.

Предео, 1969.
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уметничких резултата? Одговори су, махом, увек били слични и сведочили 
су о недостаку „природне снаге која је покретала духове великана његове 
генерације“. Године 1929, поводом три изложбе у Београду, од којих је једна 
представљала делатност Михаила Петрова, чини се да је Мирко Кујачић 
тачно предвидео да Петровљево стваралаштво „неће бити оно велико 
сликарство коме ће се дивити будућност, али ће бити ипак оно које ће 
поштовати“.306

У бројним интервјуима Михаило Петров је истицао како он не би 
могао да каже за себе да је „на строго свестан начин“ тежио да изрази своје 
време, али да је опет, у складу са сопственим ставовима према животу и 
одређеним појавама у њему, ипак реаговао, пружајући сопствене уметни-
чке одговоре.307 

На бројна питања која се тичу подстицаја најразличитијих фаза и идеја 
у стваралаштву Михаила Петрова може се јасно одговорити чињеницом да 
је он био уметник свога времена. У односу на остале представнике српске 
и југословенске уметности његов једини искорак препознаје се у аванга-
рдним остварењима с почетка његовог стваралачког рада. Истовремено, 
та дела представљају највише домете у његовом целокупном уметничком 
опусу. Осим тога што је стваралаштво Михаила Петрова стилски разно-
врсно, оно ипак оставља утисак јединствене целине. Још је с почетка седме 
деценије оцењено да је Петров „jedan od onih čija su se ostvarenja poklapala 
sa težnjama vremena do te mere da njegov opus postaje tipičan, vrsta dokumenta 
aktuelnosti naše moderne umetnosti u određenim vremenskim razdobljima“.308 
Сматра се да највећи квалитет Петровљевог обимног целовитог уметни-
чког дела произилази из његовог истанчаног слуха за друштвене прилике у 
којима је живео и стварао као, и способности да схвати људске и уметничке 
захтеве које је време налагало.

Са висине, 1966.

Nocturno VI, 1968.
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Музејске и приватне колекције у којима је похрањено дело Михаила 
Петрова пружају опсежан материјал за сагледавање опуса знаменитог 
уметника. Занимљиво је колико је пријатних изненађења донело отварање 
тих драгоцених ризница. Међутим, постоје дела која су посебно значајна, 
али су још увек негде скривена или скрајнута од знатижељних погледа 
истраживача.

Поклон-збирка „Михаило С. Петров“ Народног музеја у Аранђеловцу 
позиционирана је као значајан сегмент унутар уметниковог целокупног 
стваралачког опуса. Њена вредност препознаје се у више важних чини-
лица. У оквиру дефинисаног вредносног система, Збирка, осим естетске, 
има документарну и историјску компоненту. Ову целину чине претежно 
графички радови међу којима преовлађују ауторски отисци. Управо то је 
пружило широк спектар могућности за сагледавање Петровљевог експе-
рименталног истраживања у графичком медију и потврдило уметникову 
смелост у комбиновању најразличитијих врста техника. Осим већег броја 
бриљантних графичких остварења, ова колекција садржи и неколико 
сачуваних серија слабо успелих отисака једног мотива. То разбија илузије 
о Михаилу Петрову као непогрешивом творцу српске модерне графике. 
Међутим, ово не говори о ограничењима његове стваралачке способности, 
већ доказује посвећеност експерименталном деловању на овом пољу. О 
томе сведочи и белешка уметника о „Аутопортрету“ из 1939. у којој се наво-
ди поступак добијања неколико пробних графика отиснутих у смеђем и 
мрком тону које нису стављане у промет и да је свега неколико примерака 
само два пута излагано. Претпостављамо да целокупну серију чини седам 
графичких отисака који се сви налазе у поклон-збирци Народног музеја 
у Аранђеловцу. Само ова група графичких остварења пружа драгоцена 
сазна ња о Петровљевим експериментима на пољу бакрописне технике што 
свакако сматрамо ексклузивношћу ове музејске целине.  

Добар део уметничких дела из поклон-збирке Народног музеја у 
Аранђеловцу до сада је публикован у објављеним каталозима. Међутим, 
већина радова остала је непозната научној јавности. Најбројнија дела 
поклон-збирке припадају последњој стваралачкој фази Михаила Петрова, 
прецизније, уметниковом заокрету према младалачким идеалима. Поједине 
графике из шесте и седме деценије 20. века подразумевају најрепрезента-
тивније примерке Петровљевог стваралаштва из ових година. Поједине 
се налазе и у неким другим музејским збиркама, али готово никада нису 
публи коване и тако су до сада остале готово заборављене.
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Значајна дела у овој колекцији су свакако портретска остварења 
међу којима се издвајају графички портрети Јелене Ћирковић. У односу на 
дела Михаила Петрова која се налазе у другим музејским збиркама, целина 
која је похрањена у Народном музеју у Аранђеловцу садржи раритетне при-
мерке цртежа који показују Петровљеву виртуозност у цртачком третману 
људског лика. И поред тога што не представљају ремек-дела у уметничком 
опусу ствараоца, ови цртежи ипак завређују посебну пажњу, јер сведоче 
о великој стваралачкој способности, а истовремено они који доносе исти 
мотив у неколико различитих решења, одсликавају уметников начин раз-
мишљања и сопствено унутрашње преиспитивање. У ту групу можемо 
сврстати ретке и недовољно познате радове попут женског портрета који је 
настао у Бечу 1921. године, „Аутопортрет“ из 1951. са посветом и  три пор-
трета под истим називом „Отац Срето“. 

Збирка Народног музеја у Аранђеловцу, коју претежно чине гра-
фике и цртежи, обогаћена је сликарским остварењима „Шкофја Лока“ и 
„Костолачки рудар I (Филип Гојчета)“. Треба напоменути да у односу на 
богату сликарску продуктивност уметника овај мали број слика у коле-
кцији не умањује њену вредност, јер је њено тежиште у вредносном смислу, 
засновано, пре свега, на графичком стваралаштву. 

Графички отисци из популарне мапе „Ударници Алексиначких руд-
ника“ постоје и у другим музејским колекцијама које садрже знатан део 
графичког опуса Михаила Петрова. Графике „Ударника“ заузимају важно 
место у Збирци аранђеловачког Музеја. Неколико познатих портрета руда-
ра употпуњено је раритетним примерком маестрално изведене графике 
„Прва смена“. 

Нису ретке неподударности у публикацијама међу наведеним 
каталошким подацима који се односе на поједина графичка остварења. 
Сматрамо да то произилази из високе графичке продукције Михаила 
Петрова и брзине извођења и савладавања разнородних врста техника. 
Постоје истоветни графички отисци у поклон-збирци Народног музеја у 
Аранђеловцу који су сигнирани на различитим местима и носе различи-
те називе, а нису једи нствен пример ауторове непрецизности. Све ово не 
умањује значај његовог стваралачког рада већ пружа драгоцене информа-
ције о уметниковом разво ју и смелости експериментисања у домену 
графичке делатности.

Уметничка дела Михаила Петрова, настала почетком двадесетих 
година, представљају најважнију и до сада недовољно истражену тему у 
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модерној српској и југословенској уметности. У Збирци аранђеловачког 
Музеја, на жалост, изостали су оригинални авангардни радови који су 
најзначајнија остварења у уметниковом целокупном опусу, а истовремено 
имају своје место у оквирима европске модерне уметности.  

Најзанимљивији део поклон-збирке чине лични предмети, пре све-
га графичке алатке ручне израде и ауторски печати за графичке отиске, а 
посебну врсту екслузивности ове музејске целине представљају фото-апара-
ти и камера уметника. Ако је, са једне стране, у Збирци евидентан мали 
број пејзажа, иначе уметникових најчешћих тема, дотле, са дуге стране, ови 
предмети доприносе значају колекције – њима је Петров касније „бележио 
скице“ у природи, а потом, њима инспирисан, у атељеу стварао нове слике 
предела. Неколико личних фотографија, плакета и значка САНУ, луксузна 
наливпера, затим књига са Петровљевим илустрацијама, истргнута стра-
ница из књиге са посветом Николе Бешевића овом уметнику из 1922, лупа 
и сребрна плакета добијена приликом жирирања у Италији 1968, доносе 
скромне детаље о његовом плодном животу и раду. Овим се предметима 
колекција аранђеловачког Музеја, у вредносном смислу, осим естетским, 
издвојила документарним и историјским значајем. 

Посебан сегмент ове збирке представља драгоцена серија црте-
жа фломастером која је настала у последњим годинама живота Михаила 
Петрова. Ова остварења, која се претежно могу сматрати идејним ски-
цама за слике, раритетни су примерци који сведоче о уметниковим 
разми шљањима и истраживачким стремљењима до пред сам крај живота. 
На основу ових радова могуће је, такође, тврдити да је и у последњим годи-
нама био све ближи својим младалачким идеалима.    

Поклон збирка „Михаило С. Петров“ Народног музеја у Аранђеловцу 
подразумева незаобилазан сегмент за проучавање целовитог стваралачког 
опуса значајног уметника. Иако скромна у односу на плодан стваралачки 
рад и уметничку продуктивност Михаила Петрова, ова колекција ипак 
представља важну и потпуно заокружену целину.
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SUMMARY

Mihailo S. Petrov: Art Presented as a Gift

In 2011, National Museum in Arandjelovac received a priceless gift – 
more than one hundred objects (prints, drawings and personal belongings) that 
belonged to a renowned Serbian and Yugoslav artist, Mihailo S. Petrov. The 
bestowed “Mihailo Petrov” collection includes one hundred and twenty sev-
en exhibits. Albeit rather small if compared with the total number of creative 
works by this prolific artist, the collection is nonetheless quite important for the 
research of several decades of creative output by Mr. Petrov.

Exhibition and catalogue text, “Mihailo S. Petrov: Art as a Gift“, were 
designed as an attempt to reconsider the prevailing assessment of the artist’s work 
that was based exclusively on the straightforward path through space, time and 
formal and linguistic features of the work of art. The complex work of Mihailo 
Petrov cannot be fitted within the frameworks of simple analyses and absolute or 
definite conclusions. Absence of a unique style and lack of a straightforward line 
of the Artist’s creative development and production makes it impossible to inter-
pret it in an unequivocal manner or to arrive at a single answer only.  

Towards the beginning of the third decade of the 20th century, at the time 
when avant-garde movements emerged in the Yugoslav territory, Mihailo Petrov 
was undoubtedly among the most prominent and certainly among the young-
est actors on the avant-garde scene. In the beginning of 1920s, joined by the 
like-minded colleagues, he played an important role, and owing to his bravery and 
youthful enthusiasm he became a prominent representative of the avant-garde 
movement and a pioneer of the modern print in Serbian art. Emerging avant-gar-
de magazines such as “Zenit”, “Dada Tank“, “Ut“, and Zenitism, a controversial 
and provocative avant-garde movement, the “Yugo-Dada” and Activism, gath-
ered young creative authors, supporters of the ideas based on concrete objectives, 
the most important of which was to change the world and the man in it with Art. 
Linocuts “Autoportret” (“Self-portrait”) (1921), “Danasnji zvuk” (“Present Day 
Sound”) (1921), “Linoleum(i)” (“Linoleum(s)“) (1921/1922), “Ritam” (“Rhythm”) 
(1921), “Zenit” (“Zenith”) (1922), “Zacarani krugovi” (“Magical Circles”) (1922), 
“Kompozicija II” (“Composition II”) (1922) and “Putevi i mostovi” (“Roads and 
Bridges”) (1922), published on the pages of these magazines and thus preserved 
forever, are the most important segment of Mihailo Petrov’s artistic production. 
These were not intended as illustrations for these programmatic magazines, but 
as an integral part thereof.  
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During the period between the two World Wars in Serbia and in 
Yugoslavia, dominant influx of ideas and acceptance of cultural models from 
the leading European countries, France before all, were felt, which was indicative 
of the need of the Serbian urban society members to fit into a broader European 
context. Mihailo Petrov abandoned the avant-garde experimental research soon 
enough and it was already after his first trip to Paris and starting from the mid-
dle of the third decade of the 20th century, that he embraced a different style of 
expression. The artistic atmosphere of Paris and of other European centres in 
the period between the two World Wars, was marked by the notion of “return 
to the order”, which included tendencies to re-establish the aesthetic principles 
of the art of painting, respect for artistic traditions and their “lasting values” – 
everything that the previous avant-garde movements rebelled against, contested 
or questioned. After the avant-garde period and works of art that were produced 
over these years as the rare examples of heritage of Cubism and early abstract art, 
and within the prevailing climate of the “return to order”, Mihailo Petrov under-
went a thorough reversal of style towards the easily recognizable motifs depicting 
objects. It was exactly at that time that Petrov was recognized as a painter of 
landscapes and portraits, which was in keeping with the prevailing tendency in 
the visual arts in which these were the prevailing themes. As the painter of land-
scapes, urban sceneries and portraits, Petrov left some significant paintings and 
works of graphic arts. 

At the same time, the creative work of Mihailo Petrov during the fourth 
decade of the 20th century was marked by his engaged action and champion-
ship of the social ideas. The Social Realism in art recognized print as the most 
important medium and most appropriate mode of expression, primarily due to 
its potential for prompt transmission of certain messages to the broadest audi-
ence and due to its dissemination of political ideas. The most important examples 
of the interest that he pursued and depicted during the Social Realism period are 
the prints entitled “Pralja” (“Laundress“) (1930) and “Pred kolibama” (“Before the 
Cottages“) (1933).

Socialist Realism as a form of political art was the “dogmatic successor 
movement“ of the leftist tendencies of the socially engaged art of 1930s, which 
serves to confirm that this art had its deeper roots in a preceding period. After 
1945, as the “New Art”, which had its basis in politics and in ideology and which 
was truly doctrinarian and totalitarian, it became one of the most important 
props in creation of the new social order. In the post-war period, the artistic work 
of Mihailo Petrov became thoroughly engaged to support the socialist renewal 
and reconstruction of the country, which he wholeheartedly embraced. During 
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the first years after the war, voluntary involvement in construction efforts became 
one of the symbols of the new State. He then painted the documentary water-
colour paintings presenting the motifs of the towns of Foca, Prozor and Prenja 
within the campaign entitled “Following the Trails of the 4th and 5th Enemy 
Offensive” along with the numerous portraits of young men and women, princi-
pal actors in the voluntary construction campaigns (“radna akcija” in Serbian) in 
which Mihailo Petrov regularly participated carrying his easel. Building myths 
about the commemorative places of the People’s Liberation Struggle became by 
all means one of the most important tasks of the graphic arts of this period. 
Representations of natural sceneries and towns, in which decisive battles fought 
by Partisans took place and in which a large number of victims fell, were painted 
to glorify the heroic past of Yugoslavia. Among the most important works by 
Mihailo Petrov from this period were the portraits of Josip Broz, which helped 
develop and establish the myth of the ruling figure. 

The last great period of creative work of Mihailo Petrov begun in mid 
1950s. The thorough change of expression and style towards the prevailing aes-
thetics from the period between the two World Wars was then followed by the 
real and sudden return to the ideals of his youth. The Artist surrendered again to 
experimenting that would include him in the current artistic production of that 
time. His work was a perfect match to the aspirations of the new prevailing cli-
mate of the Serbian and Yugoslav art in 1950s and 1960s. Gradual abandoning of 
representation of objects and the course he took towards the non-figurative and 
non-representational content of the painting, as a reflection of the inner, spiritual 
experience, became the main characteristics of Petrov’s works starting from the 
second half of the 1940s and almost until the very end of his life. A special field 
in which this Artist was to achieve brilliant results in this period was the print, 
which had always been and has forever remained inextricably linked to the name 
of Mihailo Petrov. In that sense, the expressive discourse of linocuts and print, 
with its moderation of form and content, was certainly the most acceptable and 
by all means the most desirable aspect of artistic expression to the then ruling 
state administration.

The oeuvre of Mihailo Petrov is a complex and heterogeneous body of 
artistic works. Tempestuous, long and, above all, fruitful life encompassed wind-
ing paths that brought great surprises. Thus, the assessment of the work of this 
famous Artist has shown that it is not only an indispensable, integral part of the 
history of Serbian and Yugoslav modern art, but, in some of its segments, an 
important factor of the European artistic heritage as well.
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„Правда“, Београд, 31. мај 1940. 

Стр. 48 Предео, 1921. 
уље на платну, 23,5 x 30 cm, инв. бр. 1809 
Народни музеј, Београд

Стр. 48 Зелени предео, 1922. 
уље на шперплочи, 31 x 41 cm, инв. бр. МСУ 1653 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр.  49 Марибор, 1921. 
уље на картону, 24,4 x 18,6 cm 
приватно власништво Томислава Љубисављевића  
фотографисао Немања Живковић 
Музеј непостојећих слика – Ковин  
(слика проглашена културним добром 1999. године)

Стр. 49 Киша у Дада граду Тристана Царе, 1924. 
уље на платну, 60,2 x 41 cm 
приватно власништво Николе Марјановића 
(слика проглашена културним добром 1998)

Стр. 50 Каталошки број 2

Стр. 50 Шкофја Лока, 1927. 
акварел на папиру, 40 x 44,8 cm, инв. бр. ГМС/У 528 
Галерија Матице српске, Нови Сад

Стр. 51 Предео с мостом II, 1933. 
уље на лесониту, 50,5 x 59,5 cm, инв. бр. 168 
Народни музеј, Крагујевац
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Стр. 51 Манастир Сретење, 1930. 
уље на платну, 41 x 51 cm, инв. бр. ГМС/У 4153 
Галерија Матице српске, Нови Сад

Стр. 51 Баван на Чемерници, 1930. 
уље на платну, 46 x 55 cm, инв. бр. 46 x 55,5 cm, ЛУ/59 
Народни музеј, Шабац

Стр.  51 Сеоски пут, 1931. 
уље на платну, 37 x  29 cm, инв. бр. ЛУ/108 
Народни музеј, Шабац

Стр. 52 Снег на Чубури, 1928. 
уље на платну, 75 x 90 cm, инв. бр. 430 
Народни музеј, Београд

Стр.  52 Скадарлија, 1926-1944 
уље на дасци, 58 x 47 cm, инв. бр. У 220 
Музеј града Београда

Стр. 52 Мотив из старог Београда, 1931. 
акварел на папиру, 40,5 x 33,6 cm, инв. бр. У 1414 
Музеј града Београда

Стр. 53 Угао са старог Монмартра, 1926. 
уље на платну, 59 x 78 cm,  инв. бр. МГНС КИ-1897 
Музеј града Новог Сада

Стр. 53 Улица у Паризу, 1937. 
уље на платну, 73 x 60 cm, инв. бр. 378 
Народни музеј, Београд

Стр. 54 Notre Dame – Париз, 1937. 
уље на платну, 60 x 73 cm, инв. бр. 408 
Народни музеј у Смедеревској Паланци

Стр. 54 Париз, 1937. 
уље на платну, 32 x 40,5 cm, инв. бр. 13 
Народни музеј у Смедеревској Паланци
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Стр. 56 Портрет Свете Поповића, 1921. 
оловка на папиру, 16,5 x 23 cm, инв. бр. 27 
Народни музеј, Београд 

Стр. 56 Портрет Р. Драинца, 1923. 
уље на платну, 53,5 x 45,5 cm, инв.бр. MСУ 1503 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр. 57 Јелица, 1923. 
уље на платну, 42 x 30 cm, инв. бр. МСУ 1508 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр. 57 Студија за портрет Јелица, 1923. 
уље на картону, 21 x 26 cm 
приватно власништво Ане Милошевић

Стр. 58 Каталошки број 1

Стр. 59 Мој отац, 1935. 
уље на шперплочи, 58 x 47 cm, инв. бр. 1658 
Народни музеј, Београд

Стр. 59 Каталошки број 42

Стр. 60 Портрет г-ђе Петров  
„Недељне илустрације“, број 45, Београд 1932.

Стр. 60 Девојка у зеленој хаљини, 1936. 
уље на платну, 46 x 55 cm 
приватно власништво Ане Милошевић

Стр. 61 Портрет моје жене у фотељи (Јелена Ћирковић), 1938. 
темпера на папиру, 45 x 52 cm, инв. бр. 68 
Народни музеј, Београд

Стр. 62 У атељеу, 1935. 
уље на платну, 65 x 54,5 cm, инв. бр. 107 
Народни музеј, Београд

Стр. 62 Моја супруга, 1938. 
гваш на папиру, 44 x 34 cm, инв. бр. 1662 
Народни музеј, Београд
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Стр. 62 У наслоњачи, 1939. 
уље на платну, 65 x 55 cm, инв. бр. У 104 
Музеј града Београда

Стр. 63 Каталошки број 41

Стр. 64 Каталошки број 9

Стр. 64 Каталошки број 8

Стр. 65 Каталошки број 10

Стр. 66 Аутопортрет с брадом, 1936. 
уље на платну, 41 x 33 cm  
непознат власник

Стр. 66 Каталошки број 6

Стр. 68 Каталошки број 15

Стр. 70 Каталошки број 14

Стр. 72 Праља, 1930. 
дрворез на папиру, 29 x 19 cm, инв. бр. МСУ Г 8 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр. 72 Мајка, 1932. 
линорез на папиру, 20 x 15 cm, инв. бр. МСУ Г 568 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр. 73 Каталошки број 4

Стр. 74 Плакат (идејни пројекат) „За поклоне рањеним борцима“, 1944. 
темпера, 94 x 67 cm, инв. бр.17483 
фотографисао Душан Ткаченко 
Музеј примењене уметности, Београд

Стр. 74 27. март 1941. – Боље гроб него роб (плакат), 1945. 
штампано, 70 x 50 cm, инв. бр. МСУ Г 1223 
Музеј савремене уметности, Београд
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Стр. 75 Тито – творац наше Петољетке, 1947. 
уље на платну, 100 x 81 cm 
непознат власник 

Стр. 76 Маршал Тито, непозната година 
уље на платну, 130 x 110 cm, инв. бр. 14992 
Етнографски музеј, Београд

Стр. 76 Костолачки рудар II, 1949. 
уље на картону, 33 x 41 cm 
непознат власник

Стр. 77 Каталошки број 11

Стр. 78 Каталошки број 16

Стр. 78 Каталошки број 19

Стр. 78 Каталошки број 17

Стр. 79 Рудар, 1950. 
оловка на папиру, 50 x 42 cm 
приватно власништво Николе Марјановића

Стр. 80 Каталошки број 30

Стр. 82 Каталошки број 33

Стр. 84 Бошко Токин, 1949/1950. 
темпера на картону, 39 x 32,5 cm, инв. бр. 1267 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

Стр. 84 При читању, 1950. 
уље на картону, 46 x 38 cm, инв. бр. 1266 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

Стр. 85 Каталошки број 13

Стр. 85 Аутопортрет, 1951. 
уље на платну, 58 x 72 cm, инв. бр. ЛУ/91 
Народни музеј, Шабац
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Стр. 86 Каталошки број 18

Стр. 87 Сутон, 1958/1971 
уље на платну, 58 x 71 cm, инв. бр. 103 
Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак

Стр. 87 Рибарски сигнали, 1957. 
уље на платну, 59 x 72,5 cm, инв. бр. МСУ 1506 
Музеј савремене уметности, Београд

Стр. 88 Јовану Бијелићу у почаст I, 1964. 
темпера и уље на платну, 115 x 88 cm, инв. бр. 298 
Народни музеј, Крагујевац

Стр. 88 Композиција БН I, 1960.  
темпера и уље на платну, 81 x 65 cm, инв. бр. 298 
Музеј Крајине, Неготин

Стр. 89 Протицање I, 1963. 
комбинована техника на платну, 80 x 66 cm, инв. бр. 1268 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

Стр. 89 Облици у простору I, 1960. 
уље на картону, 68 x 56 cm 
приватно власништво Страхиње Јанковића

Стр.  90 Каталошки број 20

Стр. 90 Каталошки број 21

Стр. 91 Каталошки број 26

Стр.  92 Каталошки број 22

Стр. 92 Каталошки број 25

Стр. 92 Каталошки број 23

Стр. 93 Каталошки број 35

Стр. 93 Каталошки број 36
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Стр. 93 Каталошки број 40

Стр. 94 Каталошки број 38

Стр. 96 Каталошки број 28

Стр. 98 Каталошки број 12

Стр. 98 Каталошки број 46

Стр. 99 Каталошки број 29

Стр. 99 Предео, 1969. 
уље на картону, 48 x 40 cm, инв. бр. 1264 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

Стр. 100 Каталошки број 31

Стр.  100 Каталошки број 32

Стр. 101 Каталошки број 24

Стр. 102 Портрет председника У. Л. У., 1925. 
туш на папиру, 16,5 x 11 cm 
приватно власништво Николе Марјановића

Стр. 104 Каталошки број 43

Стр. 108 Каталошки број 47

Стр. 124 Каталошки број 48

Стр. 128 Каталошки број 34

Стр. 130 Каталошки број 27

Стр. 138 Каталошки број 45
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КАТАЛОШКИ ПОДАЦИ

1. Без назива, 1921. 
оловка на папиру, 16,5 x 23 cm 
л. д. M. S. P. Wien 921. / II. 19 
инв. бр. ИУ/МП 5

2. Мостар, 1921. 
линорез на папиру,  36,5 x 26,5 cm 
полеђина: г. л. Мих. С. Петров, Мостар, линорез 1921 
инв. бр. ИУ/МП 4

3. Шкофја Лока, 1923. 
акварел на картону, 41,5 x 48 cm 
д.д. Škofja Loka 23  
инв. бр. ИУ/МП 1

4. Пред колибама, 1933. 
дрворез на папиру, 29,5 x 20,5 cm 
л. д. ауторски печат 
инв. бр. ИУ/МП 3

5. Кропа, 1940. 
туш на папиру, 43 x 50 cm 
д. д. Кропа 7-VII-40 
инв бр. ИУ/МП 63

6. Аутопортрет, 1939. 
бакрорез на папиру, 13 x 20,8 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 8

7.  Аутопортрет, 1940 
литографија, 33,5 x 45 cm 
л. д. 8/10, ауторски печат; д. д. petrov 40  
инв. бр. ИУ/МП 16

8. Жена с марамом, 1940. 
бакропис, 25 x 32,5 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 18
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9. Портрет жене, 1940. 
литографија, 23 x 30 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП  21

10. Без назива (Јелена Ћирковић), 1941. 
литографија, 24,8 x 26 cm 
д. д. petrov 41  
инв. бр. ИУ/МП 19

11. Костолачки рудар I (Филип Гојчета), 1949. 
уље на лепенци, 33 x 40,5 cm 
д.д. petrov 49; полеђина: Kostolački rudar I (Filip Gojčeta) 
инв. бр. ИУ/МП 2

12. Петар Петровић Пеција, око 1949. 
бакропис на папиру, 22,3 x 27,7 cm 
на оригиналном паспартуу: с. д. Мих. С. Петров: Петар С. Петровић – Пеција 
(бакропис) 
инв. бр. ИУ/МП 22 

13. Аутопортрет, 1950. 
дрворез, 24,5 x 16 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 23

14. Рудар, око 1950. 
бакропис на папиру, 14 x 16 cm  
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 45

15. После смене, 1950. 
дрворез на папиру, 29,5 x 42 cm  
л. д. prob. оtisak; с. д. *Posle smene*; д. д. petrov 50 
инв. бр. ИУ/МП 49

16. Рудар IV, 1950. (из мапе „Ударници Алексиначких рудника“) 
дрворез на папиру, 26,7 x 33,5 cm 
д. д. petrov 50; л. д. ауторски печат, 8/20, *Rudar IV* 
инв. бр. ИУ/МП 47
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17. Рудар VI, 1950. (из мапе „Ударници Алексиначких рудника“) 
дрворез на папиру, 29,7 x 42 cm  
л. д. 2/20, ауторски печат, *Rudar VI iz ciklusa „Udarnici Aleksinačkih rudnika“;  
д. д. petrov 50  
инв. бр. ИУ/МП 48

18. Аутопортрет, 1951. 
оловка на папиру, 23 x 30 cm 
д. л. На Христово Воскресеније лета Господњег 1951 – код Ванђела – печалан Мика 
инв. бр. ИУ/МП 24

19. Рудар I, 1951. (из мапе „Ударници Алексиначких рудника“) 
дрворез на папиру, 28 x 35 cm 
л. д. petrov 51;  д.д. ауторски печат  Epreuve d’artiste; с. д. Rudar I 
инв. бр. ИУ/МП 46

20. Импровизација I, 1955. 
мека превлака на папиру, 25 x 32 cm  
л. д. суви ауторски печат, 1/10; с. д. Improvizacija I (Verni mon – meka prevlaka);   
д. д. petrov 55 
инв. бр. ИУ/МП 36    

21. Лучки мотив, 1956. 
бакрорез на папиру, 22,4 x 27,5 cm 
без сигнатуре 
инв. бр.  ИУ/МП 39

22. Завера, 1958. 
акватинта на папиру, 25 x 36,4 cm 
л. д. суви ауторски печат, Art. Proof; с. д. *Zavera*; д. д. petrov 58 
инв. бр. ИУ/МП 31

23. Без назива, 1958. 
акватинта и бакропис на папиру, 14 x 17 cm 
л. д. ауторски печат 4/5; д. д. petrov 58 
инв. бр. ИУ/МП 40

24. Без назива, 1959. 
акватинта и бакропис на папиру, 13 x 19 cm 
л. д. Epr. D‘ art; д. д. petrov 59 
инв. бр. ИУ/МП 30



152

25. Рембранту у почаст (Nocturno III), 1960. 
бакропис на папиру, 34 x 44,6 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 42

26. Композиција МТ 2, 1960. 
акватинта и бакропис на папиру, 41,5 x 59,5 cm 
л. д. Art. Proof. ; д. д. petrov 60 
инв. бр. ИУ/МП 66

27. Композиција А 1, 1960. 
акватинта на папиру, 18,7 x 27 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 41

28. Слободни облици у простору I, 1961. 
акватинта на папиру, 32,2 x 46 cm 
л. д. суви ауторски печат, Epr. d’ art.; с. д. *Formes libres daus l’ espace I*; д. д. petrov 
61; полеђина: с. д. Мих. С. Петров: Слободни облици у простору I (акватинта 1962.) 
инв. бр. ИУ/МП 59

29. Богата обала IV, 1962. 
литографија, 27 x 30 cm 
л. д. ауторски печат, Eda. ; с. д. *La cohe riche IV*; д. д. petrov 62  
инв. бр. ИУ/МП 35  

30. Без назива, 1962. 
акватинта и мека превлака на папиру, 45 x 64,5 cm 
л. д. ауторски печат 
инв. бр. ИУ/МП 69

31. Са висине, 1966. 
акватинта и мека превлака на папиру, 48 x 67,5 cm 
л. д. ауторски печат; с. д. „А’ one visean“; д. д. petrov 66  
инв. бр. ИУ/МП 67 

32. Nocturno VI, 1968. 
акватинта и мека превлака на папиру, 46 x 62,5 cm 
л. д. Autor. otisak; с. д. *Nocturno VI*; д. д. petrov 68 
инв. бр. ИУ/МП 68
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33. Без назива, седма деценија 
акватинта и бакропис на папиру, 45,5 x 64 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 72

34. Без назива, 1970 
акватината и бакропис на папиру, 21,5 x 24,6 cm 
д. д. petrov 70 
инв. бр. ИУ/МП 50

35. Без назива, око 1980. 
фломастер на папиру, 10 x 14 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 78

36. Без назива, 1980. 
фломастер на папиру, 10 x 13 cm 
д. д. petrov 80 
инв. бр. ИУ/МП 80

37. Без назива, 1980. 
фломастер на папиру, 12,5 x 15,5 cm 
с. д. petrov 80 
инв. бр. ИУ/МП 82

38. Без назива, око 1980. 
фломастер на папиру, 25 x 29 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 75

39. Без назива, око 1980. 
фломастер на папиру, 32,5 x 36 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 73

40. Без назива, 1981. 
фломастер на папиру, 10 x 14 cm 
л. д. petrov 81 
инв. бр. ИУ/МП 81
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41. Супруга, око 1940.(?) 
бакропис на папиру, 21 x 26,5 cm 
полеђина: с. д. Supruga 
инв. бр. ИУ/МП 20

42. Отац Срето, непозната година 
туш и акварел на папиру, 17  x 21 cm,  
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 28

43. Без назива, непозната година 
акватинта и бакропис на папиру, 26,5 x 39,5 cm 
л. д. ауторски печат 
инв. бр. ИУ/МП 61

44. Композиција VI, непозната година 
литографија, 40 x 53 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 65

45. Без назива (мајка?), непозната година 
оловка на папиру, 18 x 25,2 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 25

46. Без назива (отац?), непозната година 
оловка на папиру, 17,3 x 26 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 26

47. Без назива, непозната година 
акватинта и бакропис на папиру, 14,8 x19 cm 
без сигнатуре 
инв. бр. ИУ/МП 51

48. Без назива, непозната година 
акватинта и бакропис на папиру, 15,2 x 15,5 cm 
л. д. ауторски печат 
инв. бр. ИУ/МП 52
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49. Добрила Динић-Петров и Михаило Петров, непозната година  
фотографија, 24 x 17,8 cm 
инв. бр. ИУ/МП 90

50. Страница књиге са посветом Николе Бешевића Михаилу Петрову, 1922. 
мастило на папиру, 13,5 x 19,5 cm 
инв. бр. ИУ/ МП 88

51. Ауторска белешка о „Аутопортрету“ из 1939. 
оловка на папиру, 21 x 29,3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 7

52. Књига „Ватра“ Ронија Старијег, издавач „Геца Кон“, 1938. 
штампано, 15,2 x 19 cm 
инв. бр. ИУ/МП 91

53. Сребрна плакета, 1968. 
с. VI PREMIO EUROPEO RIZZOLI 1968 MIHAILO PETROV MEMBRO DELLA GIURIA 
фабричка израда, 11 x 27,7 x 3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 93

54. Камера Flexaret IV a и сталак, око 1956.  
фабричка израда, Чекословачка, 9,2 x 11,8 x 15 cm 
инв. бр. ИУ/МП 94

55. Плакета и значка САНУ, 1986. 
фабричка израда, 9,9 x 7,9 x 2,3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 95

56. Фотоапарат Werrа 3, 1964. 
фабричка израда, Немачка, 12,6 x 9,9 x 9 cm 
инв. бр. ИУ/МП 96

57. Фотоапарат Kiev 4, око 1962. 
фабричка израда, Украјина, 11 x 16,5 x 9 cm 
инв. бр. ИУ/МП 97

58. Матрица за отисак, непозната година 
ручна израда, 5,5 x 2 cm 
инв. бр. ИУ/МП 98
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59. Матрица за отисак, непозната година 
ручна израда, 5, 5 x 3 x 1,1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 99

60. Ауторски (суви) печат, непозната година 
ручна израда, 5,5 x 1,8 x 2,5 cm 
с. petrov 
инв. бр.  ИУ/МП100

61. Ауторски печат, непозната година 
ручна израда, 1,5 x 1,9 x 1,6 cm 
с. p~~ 
инв. бр. ИУ/МП 112

62. Перорез, непозната година 
ручна израда, 6 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 101

63. Нож са навлаком за сечиво, непозната година 
ручна израда, 15,5 x 2,5 cm 
инв. бр. ИУ/МП 102

64. Наливперо Sheaffer (585, 14 К), средина XX века 
фабричка израда, U. S. A, 13 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 103 

65. Наливперо Watermans (Ideal, Duo-7, 18 C), средина XX века 
фабричка израда, 13,5 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 104

66. Наливперо Parker 51, средина XX века 
фабричка израда, U. S. A, 13,5 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 105

67. Црни восак за печат, непозната година  
индустријски производ, 1,1 x 1,5 x 1,2 cm 
инв. бр. ИУ/МП 106

68. Црвени восак за печат, непозната година 
индустријски производ, 3 x 1,3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 107
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69. Лупа, непозната година 
фабричка израда, 2,5 x 2,6 x 2,1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 111

70. Шабер, непозната година 
фабричка израда, 13 x 3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 117

71. Длето, непозната година 
фабричка израда, 14 x 1,4 cm 
инв. бр. ИУ/МП 114

72. Длето, непозната година 
ручна израда, 13,7 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 115

73. Длето, непозната година 
фабричка израда, 14 x 1 cm 
инв. бр. ИУ/МП 116

74. Графичка алатка, непозната година 
фабричка израда, 14,4 x 3 cm 
инв. бр. ИУ/МП 118

75. Графичка алатка, непозната година 
фабричка израда, 17 x 0,8 cm 
инв. бр. ИУ/МП 119

76. Породични печат Добриле Динић, непозната година  
с.  Д. С. Д. 
     D. S. D 
ручна израда, 3 x 1,3 x 2,5 cm 
инв. бр. ИУ/МП 110

77. Привезак са мотивом људске лобање, непозната година 
ручна израда, 2,6 x 2 cm 
инв. бр. ИУ/МП 108
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