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Б ШК  ПЕТР ВИЋ  
(Нови Сад, 1922—1982)

Бошко Петровић је рођен 1922. године у Новом Саду.

Његово трогодишње школовање на београдској Академији 
уметности прекинуто је ратом (1941). Краће време је бора-
вио и студирао у Будимпешти, да би наредне, 1942. године, 
био избачен с тамошње академије и ухапшен због рада у 
Савезу комунистичке омладине Југославије (СКОЈ), те за-
творен у злогласном новосадском затвору Армија. Био је 
учесник Народно-ослободилачке борбе (НОБ).

Уметничка биографија Бошка Петровића започиње 1948. 
године и то учешћем на изложби студената Академије ли-
ковних уметности у Београду, у класи професора Мила Ми-
луновића. Већ наредне 1949. године, напушта београдску 
Академију, којој се вратио у петој деценији живота, да би 
дипломирао 1969. године. 

Године 1949. године постао је професор Школе за при-
мењену уметност у Новом Саду. Од 1953. до 1965. године 
био је запослен у Војвођанском музеју у Новом Саду. За то 
време, постаје један од оснивача и члан уметничких коло-
нија у Бачкој Тополи, Сенти, Ечкој и Бечеју. 

Прву самосталну изложбу приредио је 1951. године. С 
ткаљом Етелком Тоболком, 1961. године, основао је прву 
југословенску радионицу за израду таписерија Атеље 61 на 
Петроварадинској тврђави. 

Радио је као професор на Вишој педагошкој школи у Новом 
Саду (1969—1975), затим као ванредни (1975), па редовни 
професор (1980) на Академији уметности у Новом Саду – 
на Одсеку ликовних уметности. Као члан УЛУС-а, УЛУВ-а 
и СЛУЈ-а, учествовао је на бројним изложбама у земљи и 
иностранству.

Добио је многа признања: Орден рада, Октобарску награду 
града Новог Сада, Седмојулску награду, Награду Удружења 
примењених уметника Србије и друга. 

Био је ожењен вајарком Иванком Ацин (1925—2011) с 
којом је имао двоје деце, ћерку Вишњу (1960) и сина Мир-
ка (1963—2021). 

Преминуо је 1982. године у Новом Саду.
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Драгана Гарић Јовичић

Б ШК  ПЕТР ВИЋ (1922–1982) 
СКИЦЕ ЗА ВЕЛИКА ДЕЛА
Ове 2022. године навршава се сто година од рођења и четрдесет година од 
смрти сликара и таписеристе Бошка Петровића. Није лако сагледати све оно 
што је – за свој не тако дуг животни век – створио овај уметник који је зрачио 
правим стваралачким бунтом против сваке осредњости и малограђанског 
спокоја (Дивљак-Арок 1981: 6). Петровић је био дубоко везан за војвођанску 
равницу и за Нови Сад, где је провео највећи део живота, инспирисан људи-
ма и пределима који га окружују. Његов оригинални, смели и експресивни 
уметнички израз сврстава га у ред најзначајнијих војвођанских стваралаца. 
Новинар и песник Мирослав Антић забележио је Петровићеву мисао: Умет-
ност је непрекидно трагање, које користи чак и онда када не донесе жељени 
резултат, јер често и грешке имају вредност, као искуство за будуће гене-
рације (Антић 1961: 13).

Музеј Војводине чува један мали али вредан сегмент заоставштине овог 
уметника, који се састоји из две целине. Оне се чувају у две различите збирке. 
Једна збирка део је ликовног фонда некадашњег Музеја социјалистичке 
револуције Војводине, а друга је наслеђе бившег Војвођанског музеја, за 
који је Петровић био и професионално везан од 1953. до 1965. године.  

Бошко Петровић је био запослен у некадашњем Војвођанском музеју, данас 
Музеју Војводине, у периоду од 1953. до 1965. године. Тих година, настао 
је и велики број Петровићевих слика које поседује наша установа. Пошто 
су Војвођански музеј и Музеј револуције тада били две засебне установе, 
материјал који су сaкупљале био је различит. Kад је ликовни фонд Музеја 
револуције припојен Музеју Војводине, он је припао једној збирци, док су 
у другој већ биле Петровићеве слике из шесте и седме деценије, настале 
у време кад је радио у том музеју. На тим платнима је углавном сликао 
пејзаже и улице Срема, мртве природе, ентеријере, мада има и портрета, 

На претходној страни: Бошко Петровић испред скице за мозаик у техници колажа, 
који се чува у Музеју Војводине (власништво Поклон збирке Рајка Мамузића)
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као и један нацрт за велики мозаик који се и данас налази у Скупштини 
Aутономне покрајине Војводине.1

Данас, Музеј Војводине броји 159 дела Бошка Петровића, а на изложби Скице 
за велика дела публика ће моћи да види њих 125.

Овом изложбом желели смо да представимо онај део радова Бошка Петро-
вића који се чува у нашем музеју, а који презентује сам стваралачки процес. 
Отуда је акценат више на начину рада, а не на самој теми. Наравно, када 
су у питању монументална уметничка дела, попут скулптуре, мозаика или 
таписерије, доста тога мора унапред да се испланира. За већину дела Бошка 
Петровића постоје скице, а поготово их је много сачуваних за остварења ве-
ликих димензија. 

Петровић је прво грубо скицирао геометријске облике да би поставио ха-
рмоничну композицију за коју је био експерт. Потом је ту једноставну гео-
метријску поставку клесао, као да ради у мермеру. Испод геометријских 
облика, он је видео обрисе фигура и пејзажа. Петровић је био визионар који 
је кретао од грубих поставки ка детаљнијим ликовним представама.

Изложба Скице за велика дела представља нацрте за један споменик, један 
мозаик и једну таписерију. Сва три дела замишљена су као монументална, с 
тим што скулптура није реализована. У питању је мапа графика за Споменик 
ропства, коју је започео као деветнаестогодишњак, почетком 1941. године, 
а која је завршена крајем Другог светског рата. Овај циклус графика за мо-
нументалну скулпторалну композицију био је делимично плод поче-тничких 
уметничких трагања и дечачке вере у победу, али истовремено и потпуно 
јединствена целина радова, која бележи једну од првих идеја о споменику 
револуцији насталој у окупираној Европи (Дивљак-Арок 1978: 15). 

Почетком педесетих година прошлог века, Петровић почиње интензивније 
да се бави мозаиком и тада настаје много мањих радова, пре свега, портрета 

1  Ти радови подсећају на Коњовићев сиви период, пре свега, по колориту, али и 
по широком потезу и снажном, експресивном сликарском гесту. И поред сиво-
плавог, на моменте суморног тона, ова платна одишу оптимизмом новог вре-
мена и надом коју је имала Петровићева генерација. Но, паралелно са овим 
делима, тих година овај уметник слика и радове из циклуса Калварија, који су 
инспирисани тешким, ратним годинама. Тако су пејзажи и мртве природе из 
нашег музеја могли да буду и контрапункт овим мрачним осећањима. Истори-
чар уметности и ликовни критичар Милош Арсић истиче да слике из тадашњег 
Војвођанског музеја могу да уђу у први ред Петровићевих слика из времена 
средине шесте деценије. Више у: Арсић 1984: 18.
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у овој техници. Но, на основу великог броја скица и радова мањих формата, 
добија и поруџбину за монументални мозаик који се и данас налази у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Једна од импресивнијих скица 
за ово монументално дело чува се у Музеју Војводине.

Посебну целину радова представља више од сто скица на тему револуције, 
рађених за таписерију и мурале, које су настајале у временском распону од 
десет година, од 1965. до 1975. године. Уметник је ову целину радова покло-
нио Музеју социјалистичке револуције Војводине 1978. године. Таписерија, 
инспирисана овим скицама, откупљена је за исти музеј 1972. године, када је 
за посетиоце отворена и њена стална поставка. Овај обиман циклус скица, 
заједно с монументалном таписеријом, осликава преданост, пожртвованост 
и поштење, с којима је Петровић прилазио теми. 

Желећи да илуструје посвећеност младог Бошка Петровића, први послератни 
учени ликовни критичар у Војводини, историчар уметности Миодраг 
Кујунџић, описао је једну анегдоту. Њих двојица су радили у Школи за 
примењену уметност у Новом Саду (данас Средња школа за дизајн „Богдан 
Шупут”), а те зиме, 1952. године на 1953. годину, у школи су проводили 
много више времена него што то радне обавезе налажу, један у библиотеци 
с књигама, а други испред штафелаја. Будући да Петровић тада није имао 
атеље, сликао је углавном у школи. Кујунџић се сећао да је у школским 
просторијама увек било топло и да је тамо Петровић сликао Топовњачу, 
средишњу зграду на Петроварадинској тврђави, која је тада била окречена 
у бело. Сликар је пред себе поставио тежак задатак: да само монохромним 
средствима постигне уверљиву материјализацију – да наслика белу зграду у 
белом, снежном пределу. Кујунџићева оцена јесте да је Петровић више него 
успешно решио овај тежак задатак, али и поред тога, он је ту слику уништио, 
тачније састругао. Правдао се да нема лесонита на коме је сликао тих 
оскудних, послератних година и да ће на истом материјалу насликати нешто 
боље. То му је било оправдање не само за уништење слике, него за сопствени 
перфекционизам у раду (Кујунџић 1983: 17).

Бошко Петровић је припадао ратној и послератној генерацији уметника, која 
је почетком педесетих година прошлог века кренула у потрагу за новим, 
аутентичним сликарским изразом. Његов креативни ангажман реализовао се 
у различитим визуелним медијима и ликовним техникама. Поред класичног, 
штафелајног сликарства, бавио се мозаиком, цртежом, акварелом, темпером, 
колажом, графиком, а један је од ретких наших уметника који је прокрчио 
пут развоју таписерије и изборио се за њену афирмацију. 
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У новосадском дневном листу Дневник остао је поетски запис о  
Бошку Петровићу из пера новинарке и књижевнице Гордане Дивљак Арок: 
Писати о њему, и лепо је и тешко. У тесан, новинским простором омеђан 
текст, ваља некако сместити бар део даровитости сликара и мудрости 
човека, подједнако преданог сликарству и својој деци, чак и авганистанс-
ком хрту Гари... А ту, у том атељеу, горе на Петроварадинској тврђави, 
овај прави уметнички хаос који посетилац брзо занемари и осећа се као 
у неком луксузном салону: то из Бошка Петровића избија нека необична 
чистота (Дивљак Арок 1981: 6).

Антифашистички споменик опомене
Ликовни критичар и теоретичар Миодраг Б. Протић сматрао је да прави 
медиј социјалног реализма није ни портрет, нити акт, већ јавни споменик 
схваћен као представа или симболика револуционарног патоса (Baldani 
1977: 14). Млади Петровић је то интуитивно осећао много пре него што су 
нове власти схватиле да путем поруџбина великих јавних споменика могу 
да шире и идеологију. Занимљиво је да је он током рата стварао једну тако 
комплексну замисао као што су скице за јавни споменик, а да се потом више 
никада у свом стваралачком веку неће бавити скулптуром.

Мапа за Споменик ропства састоји се од 19 засебних листова, од којих је 18 
графика и један текст који објашњава замисао младог уметника. Ове гра-
фике су отиснуте са целулоидне плоче на папир, вероватно јер је уметник 
имао само тај материјал за време оскудних, ратних година. Oву јединствену 
мапу графика сачувао је сликар Милан Керац и 1970. године поклонио Му-
зеју социјалистичке револуције Војводине.2 Данас, ликовни фонд тог музеја 
припада Музеју Војводине, тачније Збирци савремене уметности Војводине.

2  Прикупљању материјала за Музеј радничког покрета и народне револуције, 
како је био првобитни назив ове институције, приступило се педесетих година 
прошлог века. Године 1960. почиње градња наменске зграде која је завршена и 
усељена 1965. године. За јавност ће бити отворена тек са сталном поставком 22. 
децембра 1972. године, као Музеј социјалистичке револуције Војводине (Мар-
тинов 2003: 53–73).

Детаљ: Војводина, мозаик у техници 
колажа, 1954. (кат. бр. 1)
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Мапа садржи низ листова са експресивним нагим људским телима којa 
својим покретима сугеришу драматику борбе и страдања. Замишљена је као 
бунт против насиља и агресије. Фриз фигура на пројекту за Споменик ропст-
ва решен је у виду ритмичког низа драматично извијених тела, што појачава 
општу експресију (Petrović i dr. 1977: 18–19).

У основи овог комплексног рада треба тражити бунт једног младог живота 
против рата и агресије. Суштина овог Петровићевог концепта је дубоко и 
искрено антиратна. Фриз фигура на пројекту споменика решен је у виду 
ритмичког низа извијених тела. Нека тела готово да немају запремину и 
решена су само линијски, док се код других тродимензионалност постиже 
шрафуром. Измучена, изгладнела људска тела симбол су патње, али и отпора 
пред непријатељем. 

Бошко Петровић је скице за овај споменик опомене, како га сам назива, ос-
мислио у току рата, у тренутку када је цела Европа била „под фашистичком 
чизмом”. Оне сведоче о томе колико је јака била потреба за стварањем, уп-
ркос условима који су били све само не комфорни. Ове радове је штампао 
са целулоидних плоча, материјала који му је тада вероватно једини био при 
руци. Оскудан уметнички материјал није утицао на сам квалитет радова. Они 
указују како на сјајног цртача, тако и на младог, али зрелог уметника који 
не прави компромис са сопственим уметничким визијама. Експресија ових 
раних Петровићевих графика донекле подсећа и на великане експресионис-
тичког3 цртежа, као што су Шиле4 или Кокошка.5

Но, ако се узме у обзир чињеница да друштвени ангажман Бошка Петровића 
сеже још у дечачке дане, онда не чуди то што је за време рата могао да ство-
ри једну тако савремену целину радова, као што је Споменик ропства. Пет-

3  Ликовни критичар Ђорђе Јовић једном приликом забележио је следеће: У делу 
Бошка Петровића експресионизам је увек присутан. (Јовић 1987: 13)

4  Егон Шиле (Egon Schiele, 1890–1918) био је велики аустријски сликар епохе екс-
пресионизма. У почетку је сликао под утицајем сецесије и Климта, али потом 
гради свој, сировији израз, препознатљив по еротском набоју и нагим људским 
телима, укључујући и аутопортрете. Умро је у 28. години од шпанске грознице.

5  Оскар Кокошка (Oskar Kokoschka, 1886–1980) био је аустријски уметник, песник 
и драматург. Најпознатији по портретима и пејзажима, изразито експресивног 
геста. Утицао је на бечке експресионисте. 

Лист из мапе графика  
Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 4)
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„То је споменик ропства уопште, свих векова и свих 
народа, споменик ропства и под капитализмом и под 
разним окупацијама.” 

― Бошко Петровић ―
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 Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 2)
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ровић се још 1936. године придружио Омладинском културно-привредном 
центру (ОМПОК) и дао свој допринос његовом оснивању. Тадашња напредна 
омладина залагала се за нови облик борбе против надирућег фашизма, без 
обзира на националну припадност.6 Занимљиво је и то што је тадашњи став 
омладине био да се не везује за политичке партије како би могла да буде 
резервоар снага који се бори за политичке слободе и економско побољшање 
живота омладине (Čobanski i dr. 1976а: 165).  

Петровићево школовање на београдској Академији уметности прекинуто 
је ратом (1941). Краће време је боравио и студирао у Будимпешти и стано-
вао у Текелијануму, као и други студенти из Бачке. Њима су слати различити 
пропагандни списи, попут Младе гарде, Лењиновог писма и Вести, које су 
студенти прослеђивали истомишљеницима у круговима илегалаца. Такође, 
прикупљали су народну помоћ и покушавали да успоставе везу с другим сту-
дентима ради ширења пропаганде за НОП (Čobanski i dr. 1976b: 59).

Петровић је већ наредне 1942. године био избачен с будимпештанске aка-
демије и ухапшен због рада у Савезу комунистичке омладине Југославије 
(СКОЈ),7 те затворен у злогласном новосадском затвору Армија. Био је учес-
ник Народно-ослободилачке борбе (НОБ). За време окупације, интензивно 
се дружио са уметницима Карлом и Златом Барањи, Јованом Солдатовићем 
и Миланом Керцом. Као активни члан СКОЈ-а, Петровић се 1944. године 
придружује партизанским јединицама, тачније постаје члан Главног штаба 
војвођанских јединица, као руководилац Одељења за документарне и умет-
ничке изложбе (Арсић 1984: 8). Отуда радове Бошка Петровића, настале тих 
ратних година, можемо посматрати и у контексту партизанске уметности 
(Dedić 2012: 182—183). 

Мапа радова Споменик ропства обједињена је текстом који објашњава умет-
никову ауторску замисао споменика и његову поруку. Текст насловљен Спо-
меник ропства гласи:

6  Прослава оснивања ОМПОК-а започела је у преподневним сатима 12. септем-
бра 1936. године на гробу Светозара Милетића, где је говорио Живан Милиса-
вац. Истог дана, у поподневним часовима, на гробу Јована Јовановића Змаја у 
Сремској Каменици, одржан је помен и потом је ту говорио Бошко Петровић, 
тада четрнаестогодишњак. Наредног дана Петровић је прочитао предавање 
Васе Стајића „Омладински покрет у Војводини” (Čobanski i dr. 1976: 163-166).

7  Бошко Петровић примљен је у СКОЈ 1942. Податак преузет из: Čobanski i dr. 1976b: 53.

Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 11)
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То је споменик ропства уопште, свих векова и свих народа, споменик роп-
ства и под капитализмом и под разним окупацијама. 

Народ држи своје господаре, својим рукама, на површини земље, а он се 
налази под земљом. Ви доле пролазите кроз њега. Са једне и са друге 
стране дижу се истегнути робови. Ту су представљене фигуре од бронзе 
високе четири метра. Оне су измучене, изгладнеле, издужене и стреме у 
вис да одрже грозан и наметнут терет. Они вас моле да им приђете и 
помогнете, не да тај терет одрже, већ да га збаце. Свуда је јецај, урлик, 
вапај, бол, гнев. Осећа се ужасан хаос. Ту се порађају, једни друге подупиру 
и помажу. Сви су здружени. Патња је распоређена на свим лицима једнако. 
Ту се види огромна и племенита снага народа. Сви они морају тај терет да 
одржавају. Ако малакшу он ће их све здробити. Гледалац пролази кроз тај 
дугачак ходник и фигуре стално набијају утисак мучности и ужаса.

Колико је доњи део споменика тежак и мучан, толико је горњи део (онај 
блок) лак и безбрижан. Ту је рељефима изражена друга страна данашњице. 
Ту је лак живот, весеље, раскош, пијанке, све у цвећу и благостању. Фигуре 
су обле, дивних линија. Апсолутна супротност од оног доле. 

То је сада споменик прошлости, али нека буде за будућност споменик 
опомене.

Нека под његовим темељима леже у миру кости бораца палих у борби за 
уништење ропства.

Н. С. 1941–1945. 
Бошко Петровић

 
Визуелни приказ горњег дела споменика са сценама благостања, који се 
објашњава у уметниковом тексту, не постоји. Не знамо да ли је постојао, па је 
изгубљен, или га једноставно уметник није ни реализовао ван текста.

Оно што из мапе графика закључујемо јесте то да је у питању веома зрео 
и смео споменички концепт који сведочи о дубокој и искреној емпатији и 
бризи младог Петровића и за судбину свог народа, као и за судбину чове-
чанства уопште. 

Уводни текст Бошка Петровића из мапе 
графика Споменик ропства
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Лево: Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 14)
Десно: Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 18)
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Макета за Петровићев 
никад нереализован 
Споменик ропства, 
рад Ненада С. Лазића
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Лево: Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 8)
Десно: Лист из мапе графика Споменик ропства, 1945. (кат. бр. 6)
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Бошко Петровић 
током рада на скици 
за мозаик у техници 
колажа (власништво 
Поклон збирке 
Рајка Мамузића)
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Скица за мозаик Војводина
Почетком педесетих година двадесетог века, Бошко Петровић почиње да 
истражује могућности мозаика као ликовне технике.8 Сматрао је да мозаик, 
као средство визуелног изражавања, поседује изразиту племенитост. Раних 
педесетих, Петровић ради серије портрета својих познаника и знаменитих 
људи оног времена. Такође, чест мотив тих раних портретних мозаика јесте 
војвођански сељак кога овај уметник представља с великим симпатијама. 

Припремна скица за мозаик у техници колажа (власништво Поклон збирке Рајка Мамузића)

На мозаицима Бошка Петровића не треба тражити ни тежњу за модер-
низмом, ни утицај антике, ни приклањање фетишу апстракције, ни фолк-

8  Мозаик је сликарска техника у којој се ситни комади камена, керамике, стакла и 
других материјала фиксирају на подлогу тако да саставе слику. Оно што одваја 
мозаик од других, сличних декоративних техника, попут интарзије, јесте то што 
подлога која носи мозаик није видљива и не представља део слике (.Межин-
ски-Антић 2010: 7)
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лор. То је један интимни императив, унутрашњи захтев да се каже о на-
шем човеку; о сељаку и горким и сочним плодовима, о чобану под неизбеж-
ном кабаницом, о женама чије су руке вичне и српу и миловањима, о овом 
маленом пределу који није само мален и наш, о борби која се идентификује 
са појмом човек (Бабинка 1955: 3).

Припремна скица за мозаик у техници колажа (власништво  

Поклон збирке Рајка Мамузића)

Скица за мозаик Војводина, која се чува у Музеју Војводине, јесте имитација 
мозаика у техници колажа, израђена од папирних коцкица које стварају ути-
сак као да су од камених тесера (tessera; множина: tesserae).9 Композиција 
се састоји од пет фигура, од којих су две фигуре женске, две дечје, а једна 
фигура је мушка. Централна личност јесте жена у зрелом добу, можда мајка, 
која је у седећем ставу, прекрштених руку. Има необичан положај ногу које 
су размакнуте и покривене скутом дуге хаљине и кецеље. Лице је приказано 
фронтално, одлучног је израза, с марамом на глави, која је дуга и обавијена 
око прса. С женине леве стране, стоји човек зрелих година, ћелав и с бр-

9  Тесера је основна јединица од које се саставља слика у техници мозаика. Под 
тим називом обично се подразумевају коцкице од камена, стакла или теракоте, 
странице од око 1 до 1,5 цм. Назив је преузет из латинског језика, мада вероват-
но потиче од грчке речи за број четири, због тога што видљива површина тесере 
у мозаику најчешће има облик четвороугла. (Межински-Антић 2010: 8) Први 
мозаици су се вероватно угледали на ћилиме и тканице. Сродност шара може 
се пратити на многим мозаицима од антике до данашњих дана. Такав је и мо-
заик на своду Маузолеја Гале Плацидије у Равени, Италија. (Межински-Антић 
2010: 46) И сaм Бошко Петровић ће после периода рада на мозаику прећи на 
ткање – таписерију, која ће га заокупити трајно, до краја живота.
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ковима, огрнут широким и дугачким крзненим огртачем без рукава. Поред 
њега је девојчица с букетом цвећа у рукама, озбиљног израза лица, обучена у 
дугу хаљину. С десне стране централног лика, седи једна млада жена с нагим 
дететом које јој стоји у крилу. Обучена је у летњу ношњу, у кошуљу широких 
рукава и с јелеком. Има широку набрану сукњу. Иза ње је дрво јабуке с неко-
лико зрелих плодова. Између младе жене и старе жене виде се глава и врат 
срне. Ови ликови нису дати типски, већ је уметник радио на њиховој инди-
видуализацији. У десном горњем углу налази се сунце у зениту. Композиција 
симболично представља Војводину и израђена је као нацрт за мозаик који 
је поднет комисији тадашње Народне скупштине Војводине на конкурсу за 
израду великог мозаика у камену. 

Новосадски Дневник, од 7. маја 1955. године, објавио је критички осврт 
уметника Стојана Трумића о скици-мозаику Војводина. Пре свега, Трумић 
констатује да се млади Петровић нашао пред крупним ликовним задатком 
налажења најприкладнијег композиционог решења којим би украсио прос-
трани зид у некадашњој народној скупштини Војводине, данас Скупштини 
АПВ. Велика скица, остварена у техници колажа, према мишљењу Трумића, 
са успехом дочарава утисак мозаика. Он истиче и одличан цртеж, адеква-
тан колорит, као и добру карактеризацију ликова. Посебно хвали представу 
чобанина, као ретко истиниту: лик и фигура чобанина један је од најлепших 
војвођанских савремених портрета човека из широких народних слојева 
(Трумић 1955: 3). 

Скица са фигуралном поставком на мрежи (власништво Поклон збирке Рајка Мамузића)

Трумић уочава да ова монументална скица за мозаик садржи и одређене 
стилске недоследности. Главна замерка му је то што се поред типичног бач-
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ванског чобанина постављају две женске фигуре које су – према његовом 
увиду – више брђанке по формалним карактеристикама, оделу, психологији. 
Оне су стилизоване, док је чобанин реалистичан. Отуда не представљају од-
раз народног живота Војводине. Такође, овај критичар истиче и то да би по-
ред чобанина, уместо срне, више пристајало младунче овце – као животиње 
карактеристичне за сељачки живот у Војводини (Трумић 1955: 3).

Почетак поставке мозаика у техници колажа (власништво  
Поклон збирке Рајка Мамузића)

Детаљнија скица за мозаик у техници колажа (власништво  
Поклон збирке Рајка Мамузића)
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Велики број скица за овај мозаик на тему Војводине сведочи о томе да је 
уметник током 1954. и 1955. године био посвећен разради ове теме, те њеној 
реализацији у монументалном зидном мозаику. Ток њихове израде је прати-
ла и оновремена штампа: новосадски Дневник и београдске Борба и Вечерње 
новости. Посебно је био занимљив сликару и ликовном критичару Стојану 
Трумићу, новинару и песнику Мирославу Антићу, а и историчару уметности 
Миодрагу Кујунџићу. (Митровић-Шилић 2019: 33) 

Током 1954. године, Бошко Петровић ради неколико скица, од којих је јед-
на великог формата и чува се у Музеју Војводине. Та скица није усвоје-
на као финална верзија за тадашњу Народну скупштину Војводине (данас 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине), али – судећи по нацртима за 
њу, као и према фото-документацији – она је уметнику била веома значај-
на. На основу уметникове хемеротеке, која се чува у Поклон збирци Рајка 
Мамузића,10 имамо увид у ток уметникове замисли – од првобитне скице 

10  Уметникову хемеротеку чини седам свесака великог формата, у које су Бошко 
Петровић, а вероватно и његова супруга Иванка Ацин, такоће уметница, при-
купљали и хронолошки лепили новинске чланке, фотографије и скице уметни-
ковог рада. Ту вредну заоставштину Поклон збирци Рајка Мамузића поклонила 
је уметникова ћерка Вишња Петровић. 

Једна од фаза поставке мозаика у техници колажа (власништво  
Поклон збирке Рајка Мамузића)
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Војводина, мозаик 
у техници колажа, 
1954. (кат. бр. 1)
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на комадићу хартије, преко озбиљнијих припремних нацрта, све до великог 
колажа, површине нешто веће од два квадратна метра. На основу те вредне 
документације, можемо да пратимо уметников рад који је налик клесању, 
где из првобитних скица, сачињених од робустних геометријских тела, као 
од камених громада, Петровић ствара композицију сачињену од пет детаљ-
но разрађених људских фигура.  

Уместо те велике мозаичке скице која се чува у нашем музеју, за Скупшти-
ну АПВ је усвојена следећа, многољуднија. Њу је 12. децембра 1954. године 
одобрио жири у саставу: Мило Милуновић, Марко Челебоновић, Иван Таба-
ковић и Милан Коњовић. Сваком младом уметнику била би велика част да 
такве стваралачке величине баш њега изаберу, што је сигурно импоновало и 
Бошку Петровићу.

Тај мозаик је требало да буде највећи до тада виђен у Југославији. Планирано 
је да буде широк десет метара, а висок шест, те да чини монументално умет-
ничко дело, на око шездесет квадратних метара скупштинског зида. У њега је 
уграђено око 150.000 разнобојних каменчића из Црне Горе и других крајева 
целе ондашње велике државе. Наравно, један уметник то није могао сам да 
заврши за ограничен, краћи период, тако да су Петровићу помагали млади 
сарадници београдског сликара Мила Милуновића. Чак су и професори и 
ученици ондашње новосадске школе за примењену уметност стрпљиво да-
нима клесали ситне коцкице. О овом уметничком подухвату, за новосадски 
Дневник, на њему својствен, поетски и духовит начин, изјаснио се један од 
највећих војвођанских песника Мирослав Антић.

Дозволите да опет нешто мало рачунамо. У мозаик је уграђено преко 
150.000 каменчића. Нека су оних 50.000 сложили помоћници. Бошко Пет-
ровић се значи преко 100.000 пута морао сагнути да постави камичак на 
право место. Пробајте се сагнути само 100 пута, па ћете видети како је 
то. Нимало завидан „спорт” овај мозаик. Зар не? (Антић 1955: 6)

Историчар уметности и ликовни критичар Миодраг Кујунџић није крио оду-
шевљење снагом фигура представљених на скупштинском мозаику. Он је, 
пишући за новосадски Дневник, указивао на чињеницу да се Петровић служи 
старим визуелним средствима, као што су фронталност и вертикализам, али 
да оно што га издваја јесте новина у приступу и карактеризацији ликова. Пре-
ма оцени Кујунџића, Петровићеви ликови с мозаика у Скупштини АПВ могу 
да се пореде само са репрезентативним и снажним ктиторским портре-
тима са фресака наших цркава из XIV века (Кујунџић 1955: 6).
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Дневни лист Борба, 31. децембра 1955. године, доноси вест под насловом 
„Постављен велики мозаик у згради Народне скупштине у Новом Саду” 
(Аноним 1955: 4), док Донка Станчић у књизи Бановина пише: за јужни зид 
скупштинске сале, еминентни ликовни уметник Бошко Петровић 1958. 
године је израдио мозаик монументалних димензија „Војводина” (Станчић 
2004: 56). Пошто се у монографији о Бановини не наводи извор за ово дато-
вање, сматраћемо релевантнијим податак из дневне периодике.

Композиција овог грандиозног дела заузима око 60 квадратних метара 
скупштинског зида и била је једна од највећих мозаичких целина у ондашњој 
Југославији. Поред аутора Бошка Петровића, у слагању овог мозаика учество-
вали су: Божа Продановић, Ратомир Глигоријевић, Бранко Филиповић, Славе 
Дуковски и Илија Врсајков (Аноним 1955: 4).

На композицији мозаика представљено је дупло више фигура него на скици 
која се чува у Музеју Војводине. На реализованом делу представљено је 
десет фигура – четири женске и по три мушке и дечје. Обучене су у стили-
зоване народне ношње и постављене на неутралној светлој позадини. Изду-
жене фигуре су дате фронтално. Девојка, представљена између два детета, 
која подигнутим и раширеним рукама придржава олисталу грану препуну 
плодова, једина је у покрету и симболично приказује плодну Војводину. 
Сматра се да седам одраслих фигура представљају шест ондашњих југо-
словенских република, а да је седма Војводина посебно. Одевене у ношње 
народа и народности ондашње Југославије, фигуре са овог мозаика укази-
вале су и на многонационалност представника заступљених у скупштинској 
дворани. Ова асоцијација истакнута је богатом скалом боја преузетих с но-
шњи, као и са шара и везова. 
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Бошко Петровић у току израде мозаика за Скупштину АП 
Војводине (власништво Поклон збирке Рајка Мамузића)
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Бошко Петровић у току израде 
мозаика за Скупштину АП 
Војводине (власништво Поклон 
збирке Рајка Мамузића)

„Дозволите да опет 
нешто мало рачунамо.  
У мозаик је уграђено 
преко 150.000 
каменчића. Нека су 
оних 50.000 сложили 
помоћници. Бошко 
Петровић се значи преко 
100.000 пута морао 
сагнути да постави 
камичак на право место. 
Пробајте се сагнути само 
100 пута, па ћете видети 
како је то. Нимало 
завидан „спорт” овај 
мозаик. Зар не?” 

― Мирослав Антић ―
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Јужни зид скупштинске сале са 
мозаиком Бошка Петровића 
(фото: Марко Ерцеговић)
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Бошко Петровић и таписерија
Ја не знам за диоптрије за сагледавање (ни кратковидо ни далековидо) ре-
зултата ствараоца Бошка Петровића. У нашој вароши кажу за једног да 
је „онај други, који није сликар”. У свету, када говоре о пиониру југословенске 
таписерије, ја чујем реч о првом и правом (Солдатовић 1971).

Таписерије су српској јавности први пут презентоване на изложби Савремена 
француска уметност, одржаној у Београду почетком 1952. године. Међу-
тим, појава таписерије је за већину критичара остала незапажена (Teofanović 
2017: 54). Пресудан утицај на појаву таписерије у Србији имала је изложба 
наредне 1953. године, која је носила назив Француска таписерија од средњег 
века до наших дана, представљена у београдској Галерији фресака. Било је 
изложено осамдесет дела, како старих мајстора, тако и – за оно време – са-
времених уметника. Та поставка је одушевила београдску публику, као и 
уметнике, међу којима је био и Бошко Петровић. 

Изложба Француска таписерија од средњег века до наших дана омогућила је 
посетиоцима да се упознају с посебностима естетских вредности уметности 
структуриране обојене нити, а на тај начин је одиграла историјску улогу у 
појави и развоју таписерије у нашој земљи. Петровић је био дубоко надахнут 
изложеним ремек-делима и још тада, 1953. године, пожелео је да се и сам 
опроба у уметности обојене структурне нити (Teofanović 2017: 92—100). 

У Србији су се за таписерију прво заинтересовали сликари. Прваци су били 
Милан Коњовић и Лазар Вујаклија, а касније су им се придружили Јован Би-
кицки, Матеја Родичи, Бошко Петровић, Оливера Галовић и Милица Зорић. 
Њихово бављење овом граном примењене уметности било је више плод 
жеље за неком врстом визуелне авантуре (Teofanović 2017: 56), у којој су се 
њихови концепти штафелајног сликарства само материјализовали у друга-
чијој техници. Године 1953. таписерија је постала део наставног програма 
београдске Академије примењених уметности, основане 1948. године (Чо-
банов 2019: 41).
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Крајем 1960. године, историчарка уметности Катарина Амброзић организо-
вала је изложбу Савремена југословенска таписерија у Музеју примењених 
уметности у Паризу. Поставка се састојала од радова петоро савремених 
југословенских таписериста: Оливере Галовић, Милана Коњовића, Бошка Пе-
тровића, Лазара Вујаклије и Милице Зорић. 

Ткаља Вера Узелац из Жабља (власништво 
Поклон збирке Рајка Мамузића)
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Пионирска улога Бошка Петровића  
у домену таписерије

Бошко Петровић је рано постао свестан чињенице да се развој таписерије 
не може базирати на скромним знањима сеоских ткаља. Отуда се – у раз-
говору с његовим колегама и пријатељима Стојаном Ћелићем, Младеном 
Србиновићем и Бошком Карановићем – родила идеја о оснивању профе-
сионалне радионице за израду таписерије.11 Још тада је било јасно да ће 
им за покретање радионице бити потребни редовно финансирање, опре-
ма, просторије, као и обучене ткаље. Већ наредне 1961. године, град Нови 
Сад обезбедио је буџет, а Бошко Петровић је уступио део свог атељеа за 
радионицу, док је стручну помоћ у обуци жена у ткању пружила Етелка 
Тоболка. Тако, фебруара 1961. године, почео је да ради Атеље 61, прва 
специјализована радионица за израду таписерија у ондашњој Југосла-
вији, пре свега, захваљујући иницијативи и ентузијазму сликара Бошка 
Петровића и таписеристкиње Етелке Тоболке.

Атмосфера у којој се стварала таписерија потиче од Петровићеве ини-
цијативе која је првенствено била продукт уметниковог одушевљења 
после велике изложбе француских таписерија у Београду 1953. године. 
Током свог студијског боравка у Паризу, новембра 1954. године, Петро-
вић почиње интензивније да се интересује за француску таписерију, а већ 
почетком наредне године – настају први картони за таписерије. 

Један од првих проблема било је проналажење ткаља, као и промена њи-
хових рутинских навика рада, наслеђених од бака и мама. За тај задатак 

11 Ти уметници су били међу првим сарадницима Атељеа 61. Податак из разго-
вора Мирјане Теофановић са сликаром Младеном Србиновићем, септембра 
1982. године (Teofanović 2017: 60). 
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била је задужена Етелка Тоболка која је ове жене учила технику клечања  на 
разбоју, што је био начин рада чувених радионица за израду таписерија у 
Француској.12

Без личног ангажовања Бошка Петровића и реализације његове замисли о по-
кретању специјализоване радионице за израду таписерије, овај вид декора-
тивне уметности се у Југославији не би развио у тој мери и на начин како се то 
десило током друге половине двадесетог века. Педесетих година двадесетог 
века, када је Петровић почињао да се бави таписеријом, није било неопходног 
искуства за њену израду. Аутори су се углавном сналазили тако што су ангажо-
вали сеоске ткаље, чије је умеће ткања било ограничено. Најчешће се то сво-
дило на ткање праволинијских геометријских облика традиционалног орна-
мента са ћилима, изведених на једноставним разбојима (Teofanović 2017: 60). 

Петровић је рад на таписеријама започео 1955. године, када је сарађивао 
са женама из Жабља. Радило се техником на даску, пореклом из Румуније. 
Нацрти за ту технику су се правили на милиметарској хартији. То је прилично 
„тврда” техника и због тога је уметници нису нарочито волели и ценили. Већи 
број његових таписерија у овој традиционалној техници исткала је ткаља Вера 
Узелац из Жабља (Teofanović 2017: 94).

Прве таписерије Бошка Петровића, сем по техници извођења (народно ткање, 
тачније ткање на дасци) по подсећању на војвођанске поњавице, углавном 
немају других веза с народном традицијом тканих предмета, немају везе ни с 
његовим сликарским опусом (Љубавници, Сунцокрети, Гвоздене руке). Оне 
су потпуно независне од сликарства овог уметника, како у техничком, тако и 
у садржинском смислу. На тај начин, овај уметник је желео да избегне замку 
метода који представља репродукцију слике у вуни.

Прве Петровићеве таписерије су биле изразито декоративне, с наглашеним 
светло-тамним решењима. Цртеж у њиховој основи био је стилизован, с фи-
гуралним асоцијацијама и називима који најчешће упућују на појавни свет. 
За разлику од сликарства, где је потез четкице носилац креативног чина, код 
таписерије се сваки нови низ структуриране бојене нити одређује према 
пластичкој интеракцији с претходним низом. Зато у процесу стварања тапи-
серије материјал нису ни боја, ни платно, ни оловка, ни папир, већ је то сама 
нит, ткачки разбој, кукица или игла (Teofanović 2017: 76). Стога, композициона 
правила која важе на папиру или платну не могу се применити и на таписерију. 

12 Прве ткаље које су радиле у Атељеу 61 биле су: Ружа Бачлија, Марија Гајдош, 
Анкица Хорват, Смиља Лазић, Зора Лазић, Миленка Исаков, Ружица Исаков, Ве-
села Марков и Вида Остојић.
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Како уочава историчарка уметности Мирјана Теофановић, у капиталном из-
дању посвећеном српској таписерији Таписерија у Србији 1950—2000, Пет-
ровић је на раним радовима у овој техници дословно примењивао компози-
циону схему остварену у другим медијима (Teofanović 2017: 92). Оснивањем 
Атељеа 61, ситуација се променила набоље. Ткаље су сада биле обучене и 
могле су да изведу компликованије нацрте. Отуда се током шездесетих годи-
на Петровић скоро искључиво посветио стварању таписерија.

Ткаље из Атељеа 61 с једном Петровићевом таписеријом (власништво  
Поклон збирке Рајка Мамузића)

Историчар уметности и ликовни критичар Милош Арсић Петровићев рад на 
таписеријама дели на два периода: декоративни (1955—1961), као период 
пре Атељеа 61, и пиктурални, после 1961. године. Година 1961. представља 
преломни период за Петровића, првенствено због оснивања Атеља 61, 
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али и због упознавања с другачијом техником ткања (клечано), те отуда 
и већег интересовања за форму и саму структуру тканог облика. Oд тада, 
па све до 1973. године, готово у потпуности одбацује уљано сликарство.

За разлику од раних Петровићевић таписерија које су биле декоративне и по 
мотивима су се разликовале од његовог сликарства, оне које настају у перио-
ду по оснивању Атељеа 61, почињу да се надовезују на стваралачке циклусе 
овог уметника. Тако, током седме деценије прошлог века, он у техници тапи-
серије ствара читаве циклусе под називима: Катедрале, Птице, Њиве, Људи, 
Вапај, Знак, Кревети на спрат, Јаме. Неким циклусима се враћао више пута 
током стваралачког века, те је исте мотиве реализовао у различитим ликов-
ним техникама.

Најчешће правим варијације на теме љубавника, птица у кавезу са човечијим 
рукама. Наравно, све су то алузије, метафоре, асоцијације, симболике кроз 
које изражавам извесна стања човекова. Рецимо катедрале – оне су некада 
у време готике биле мост до бога коме је човек тежио, данас симболично 
показују пут до савршенства, тежњу човекову да стално иде напред, да 
се усавршава, да иде од некаквог краја до којег, наравно, никад неће стићи. 
Својство уметника је да жели да руши извесне превазиђене односе, да гура 
напред, није ни чудо што зато често долази у конфликт са друштвом, 
говорио је Петровић за новосадски Дневник (Аноним 1970: 6).
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Скице за таписерије на тему револуције
Скице Бошка Петровића на тему револуције одвијају се попут стрипа 
или квадрата филмске траке, узбудљиво, маштовито и без краја (Лазић 
1979:12). 

После изложбе поводом Дана ослобођења Новог Сада, октобра 1978. године, 
Бошко Петровић је Музеју социјалистичке револуције поклонио 106 скица 
за таписерију на тему револуције, насталих у периоду од 1965. до 1975. 
године. На основу тих скица, настало је неколико таписерија и мурала. 
Одликују се великим уметничким радом, поштеним, мукотрпним, често 
величанственим у свом прегибању и у напорима да се створи решење, 
чије су све варијанте ликовно могуће и сви естетски резултати високог 
домета (Лазић 1979:12).

За потребе изложбе, уметник је скице груписао и лепио на хамер папир, 
димензија 70 x 100 цм. После су хамери, који се састоје од три скице до шест 
скица, зависно како их је уметник распоредио, инвентарисани.

У описаном уметничком процесу настајао је велики број скица. Колико су оне 
биле значајне Петровићу говори и податак да је 1955. године у новосадском 
Салону Трибине младих имао изложбу скица за Скупштину Војводине, док је 
1978. отворена изложба скица на тему револуције у некадашњем Музеју со-
цијалистичке револуције Војводине, које су наредне 1979. године изложене 
у Галерији „Лазар Возаревић” у Сремској Митровици,13 као и у зрењанинској 

13 Петровић, Бошко. Каталог изложбе „Бошко Петровић, скице за таписерије на тему 
револуције” у просторијама Галерије „Лазар Возаревић” у Сремској Митровици. 
Нови Сад: Музеј социјалистичке револуције Војводине: 1979. Изложба је трајала 
од 12. до 24. фебруара 1979. године (Petrović 1979: 5).
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Савременој галерији.14 На тим изложбама, публици су приказане скице за 
таписерије на тему револуције, на којима је уметник радио од 1965. године, 
а које су реализоване у материјалу три пута. У питању су биле таписерије за 
Основну школу „Партизански учитељ” у Суботишту, данас измењеног назива 
„Слободан Бајић Паја”, затим за београдски Дом ЈНА (Дом војске) и, наравно, 
за некадашњи Музеј социјалистичке револуције Војводине, сада Музеј Војво-
дине у Новом Саду.15

Ентеријер некадашњег Музеја социјалистичке револуције Војводине

У тексту каталога за изложбу у Сремској Митровици уметник пише да је на-
ставио да ради на скицама и пошто су таписерије реализоване: Међутим, и 
после реализације у вуни, осећао сам потребу да наставим са тражењем и 
других могућности, јер једна полазна идеја рађа читав низ нових доживљаја 
и претпоставки (Petrović 1979: 5).

Тема је иста – револуција, као и ликовни елементи, али је Петровић проме-
ном ритма и међусобних односа елемената постизао потпуно другачији ути-
сак. У истом каталогу аутор објашњава: Није било свеједно да ли ће ритам 
или колорит бити жесток или благ. То изазива тешкоће око избора те јед-

14 Изложба Петровићевих скица за таписерију на тему револуције била је поставље-
на у Зрењанину од 10. до 28. априла 1979. године. Један примерак плаката за ову 
изложбу чува се у Библиотеци Матице српске у Новом Саду.

15 Подаци преузети из ауторског текста Бошка Петровића у каталогу изложбе „Бош-
ко Петровић, скице за таписерије на тему револуције” у просторијама Галерије 
„Лазар Возаревић” у Сремској Митровици (Petrović 1979: 5).
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не таписерије, али сликару остаје диван осећај мере и могућности за нека 
нова, будућа решења којих, на жалост, има веома мало (Petrović 1979: 5).

Још од младалачких дана била му је блиска тема револуције, пре свега, као 
мисао која је покретала његову генерацију. Револуција је за Петровића била 
вера у бољи свет за обичног, малог човека. Она је била прво облик отпора 
пред непријатељем на мапи радова за Споменик ропства или акварелу из 
затвора, да би из скица за револуцију прерасла у персонификацију војвођан-
ског Радничког покрета у вуни. 

Симболи револуције на скицама варирају од интензивно црвених, љубичас-
тих, жутих и плавих, преко пастелних тиркизних и розе боје, до загаситих и 
сведених тонова окер и сиве, у комбинацији с црном контуром. Све те скице, 
инспирисане револуционарном тематиком, рађене су за извођење у вуни. 

Скицама на ову тему Петровић се бавио током шесте и седме деценије 
прошлог века. Изводио их је темпером на малом формату хартије. Тако је 
имао простора да размишља и машта о начину израде идејних решења у 
вуни. Таписерија се може радити и директно са скица, али је најбоље када 
се изради картон, нарочито ако је у боји и природне величине. На картону 
се нешто мора изменити, али те промене су највише пет посто. Своју пуну 
експресионистичку личност Петровић је изрекао  у картонима за тапи-
серије који су садржали сва својства слике, али су били и предложак који 
је био мишљен материјалом, вуном, записао је ликовни критичар Ђорђе 
Јовић (Јовић 1987: 77).

Оно што је карактеристично за Бошка Петровића као уметника, поред пер-
фекционизма, биле су пожртвованост и упорност у разради мотива и теме. 
Да би дошао до суштинске ликовности, овај сликар је често изводио мноштво 
мањих радова које је каширао на хамер папир, платно или лесонит. Ритмич-
ним варирањем сличних мотива, приказивао је богат унутрашњи свет, има-
гинацију и колоризам. Серије слика са истим или сличним мотивом који је 
уметник третирао као један призор с варијацијама, произвеле су низ квали-
тетних остварења, међу којима су и скице за таписерије на тему револуције, 
које чувамо у Музеју Војводине.

Поред симболичних мотива српа, чекића, звезде, круга, птице, и апстрактни 
облици стреме увис, ка слободи. Ту је и апстрахована представа класа жита, 
која увек представља везу Петровића с тлом из ког је поникао. Никад директ-
но, нити банално, али често на радовима овог уметника постоје асоцијације 
на војвођанску равницу којој је био више него захвалан. Отуда и циклуси 
Њива, као и Хлебова.
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„Своју пуну експресионистичку личност Петровић је 
изрекао  у картонима за таписерије, који су садржали 
сва својства слике, али су били и предложак који је био 
мишљен материјалом, вуном.”

― Ђорђе Јовић ―
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 92)
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 92)
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 103
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 101)
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„Скице Бошка Петровића на тему револуције одвијају се 
попут стрипа или квадрата филмске траке, узбудљиво, 
маштовито и без краја.” 

― Лаза Лазић ―
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Скице на тему револуције, 1965-1975. (кат. бр. 36)
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„Није било свеједно да ли ће ритам или колорит бити 
жесток или благ. То изазива тешкоће око избора те 
једне таписерије, али сликару остаје диван осећај мере и 
могућности за нека нова, будућа решења којих,  
нажалост, има веома мало.”

― Бошко Петровић ―
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Скице на тему револуције, 1965-1975. (кат. бр. 55)
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Бошко Петровић у атељеу (власништво 
Поклон збирке Рајка Мамузића)

Колаж и темпера, у већини случајева, били су подређени таписерији. То-
ком шесте и седме деценије прошлог века, Петровић уместо уљаног сли-
карства своју потребу за бојеним гестом задовољава у медију темпере. У 
стваралаштву овог уметника, техници темпере припада посебно место. Она 
је негде на пола пута између уљане слике и таписерије. Рад у темпери му 
се чинио најбржи и најпогоднији да забележи тренутни налет инспирације, 
који ће у тканим облицима добити своје пуно значење. Петровићеве таписе-
рије из шездесетих и седамдесетих година двадесетог века одишу осећајем 
за пуноћу форме и потребом за илузијом тродимензионалности. Колорит 
је раскошан, пун јарких, звонких плавих и црвених тонова, каква је била и 
таписерија која је наручена за некадашњи Музеј социјалистичке револуције 
Војводине, а данас се чува у Збирци савремене уметности Музеја Војводине.

У интервјуу датом за Дневник, после отварања изложбе у новосадском Музеју 
револуције 1978. године, уметник је с горчином објашњавао: Ове изложене 
скице само су део опуса посвећеног револуцији, који сам радио последње 
деценије, а започео још давно. Увек сам размишљао и сликао на такве, ре-
цимо отворено, политичке теме. А колико је тога остварено? Две тапи-
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серије – у Дому армије у Београду (данас Дом војске) и у спомен-школи у 
Суботишту (Дивљак-Арок 1978: 15).

Бошко Петровић је осликао и мурал Кино-сале некадашњег Музеја соција-
листичке револуције Војводине, као и неколико мурала по школама у Но-
вом Саду, Ковиљу, Чуругу и околини. Образовне установе су желеле да имају 
такве радове под својим кровом, али нису имале финансијске могућности, 
тако да је већину тих револуционарних зидних слика Петровић осликао 
бесплатно. Истицао је да школе то треба да имају како би се сачувао револу-
ционарни „пламен” који је имала генерација послератних „провинцијских” 
војвођанских уметника, која је – како је тврдио Мика Антић – била дубоко 
сигурна у себе, дубоко уверена да има нешто да саопшти и нешто да ос-
тави за собом (Антић 1961: 13). 

Покушавао је да убеди челне људе у фабрикама да на основу његових скица 
израде серијске радове, али за то није било интeресовања. За Петровићеву 
идеју да се израђују теписи и прекривачи с мотивима наших домаћих умет-
ника такође није било слуха. Фабрике нису желеле сарадњу са сликарима, 
јер им је било повољније да набаве такозване бушене карте и да раде по де-
зенима како се радило пре тридесет или четрдесет година (Аноним 1970: 6).

Током шесте и седме деценије, тачније од 1965. до 1975. године, Бошко Пет-
ровић је у техници темпере радио велики број варијација на тему револуције. 
Та тема га је асоцирала на младост и идеале које је његова генерација уноси-
ла у друштвени ангажман који је требало да овај свет учини бољим местом за 
живот и подизање нових нараштаја. 

Кроз историју уметности, често смо се сусретали с бројним скицама и нацр-
тима који су представљали пут до коначне визуелизације уметникове идеје. 
Што је уметник био више инспирисан одређеном идејом или темом, то је 
постојао већи број композиционих решења одређене представе. Цео опус 
скица Бошка Петровића на тему револуције сведочи о снази надахнућа, као и 
о потреби за проналажењем што више различитих визуелних решења. Вари-
рајући неколико мотива, успевао је да постигне динамичност композицио-
них и бојених односа. На овим радовима долазе до изражаја експресивност и 
снага Петровићевог потеза. Изложене заједно, ове скице сведоче о времену, 
енергији и труду, које је овај неуморни стваралац унео у њих. Захваљујући 
истинској проживљености садржаја, Петровићеве композиције на тему рево-
луције успевају да избегну општа места соцреалистичког дискурса.
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 40)
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„Ове изложене скице само су део опуса посвећеног 
револуцији, који сам радио последње деценије, а започео 
још давно. Увек сам размишљао и сликао на такве, 
рецимо отворено, политичке теме.” 

― Бошко Петровић ―
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Скица на тему револуције, 1965—1975. (кат. бр. 125)
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Таписерија Раднички покрет у Војводини
Комунистичка власт, као и у другим сегментима друштва, у погледу музејске 
делатности такође се ослањала на искуства Октобарске револуције и бољ-
шевичке праксе. Музеји су као типични државни идеолошки апарати били 
у служби изградње новог друштва и човека (Мартинов 2003: 55). Југосло-
венска власт је на прво место стављала васпитну улогу музеја. Посебно се 
истиче значај музејских изложби – као најважнијег облика рада у музејима, 
уз сугестије о приступу и садржају нових музејских презентација. 

Тема револуције била је веома важна за Бошка Петровића, пре свега, као 
неког ко је учествовао у рату, а потом и у обнови земље. Отуда му је била и 
велика част да по позиву кустоса тадашњег Музеја социјалистичке револу-
ције Војводине изради таписерију великих димензија за сталну поставку ове 
институције културе.16

Свечано отварање овог музеја за публику било је 1972. године, али се при-
купљању материјала за Музеј радничког покрета и народне револуције, како 
је био првобитни назив ове институције, приступило још од педесетих година 
прошлог века формирањем радног тела.17 У састав тог одбора, поред неза-
обилазних државних функционера, бораца и кустоса, ушли су и уметници 
(сликар Миодраг Николајевић, костимограф Стеван Максимовић и архи-

16 Као радник Војвођанског музеја, Бошко Петровић је вероватно био упућен у 
многе фазе радова око сталне поставке Музеја револуције. Сарађивао је са ар-
хитектом Богданом Богдановићем на изради идејног решења нове зграде му-
зеја, али се касније одустало од те првобитне верзије.

17 Тим поводом, 1958. године је оформљена и комисија коју су чинили: Сава – Гига 
Мали, Жика Тадић, Љубиша Станков Земба, Светозар Костић, Никола Живић и 
Динко Давидов (Мартинов 2003: 53–73).

Детаљ таписерије Раднички покрет  
у Војводини, 1972. (кат. бр 20)
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текте Сибин Ђорђевић и Воја Милић). Присутност уметника у овом одбору 
повезује се с концептом сталне поставке која је требало да изазове и визуел-
ни ужитак поред едукативне садржине. Постојала је свесна намера да се дво-
димензионални материјал и папирна грађа која чини највећи део материјала 
за поставку, оплемени и естетизује уметничким делима инспирисаним тема-
тиком у вези с револуционарним догађајима. 

Одабиром уметничких радова који су употпунили поставку руководила је по-
себна комисија с цењеним историчарем уметности и ликовним критичарем 
Лазаром Трифуновићем на челу (Бошковић 1997: 61). На тај начин, музејски 
простор обогаћен је јединственом уметничком колекцијом, где су најзапа-
женије биле скулпторалне инсталације од оружја Нандора Глида, скулптуре 
Јована Солдатовића, Зорана Петровића, Паје Радовановића, затим слике ве-
ликих формата Божидара Бошковића, монументални витраж Зорана Павло-
вића и, коначно, велика таписерија Бошка Петровића. Поред ових уметника, 
свакако треба истаћи и остале сараднике на уметничким решењима унутар 
сталне поставке, али и у осталим објектима Музеја: Милан Станојев, Љубо-
мир Денковић, Душан Малешевић, Маја Малешевић, Велибор Мачукатин, 
Миодраг Недељковић, Александар Лакић, др Милан Сапунџић, Мирослав 
Стефановић, Петар Ћурчић, Владимир Лабат, Александар Зарин, Слободан 
Бодулић, Бошко Карановић, Вања Кавурић и многи други значајни уметници 
оног времена (Мартинов 2003: 70–71).

Сви они су стварали по позиву комисије, у оквиру политике Музеја и рево-
луционарне тематике, али ипак слободно и у складу са сопственим сензиби-
литетима. Важна је чињеница да су уметници били пристојно плаћени за свој 
рад, тако да је ово био пример да држава, а онда и музеј, постају нека врста 
мецене уметности. Отуда је стална поставка Музеја револуције, у време када 
је отворена за јавност, свакако била једна значајна продукција савремене 
уметности, у складу с тенденцијама владајућих структура које су радове и 
финансирале. 

Бошко Петровић је један од ретких сликара коме је таписерија као медиј 
била подједнако важна као и сликарство. У једном периоду стваралаштва, 
шездесетих година прошлог века, она му је била и доминантна преокупација 
и техника у којој је откривао најтананије слојеве личне поетике (Teofanović 
2017: 98). И кад је радио колаже или скице темпером, ти радови су му често 
били скице за таписерије, које је Атеље 61 материјализовао на разбоју. 

Да би нагласио динамичност револуционарне тематике, Петровић је на ски-
цама најчешће истицао симболе српа и чекића, док је таписерија компози-
ционо много уравнотеженија и са акцентима класја жита. Можда је том ком-
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позиционом складу допринела и квадратна форма, за разлику од скица 
које су углавном правоугаоне. 

Сaм појам радничког покрета недовосмислено указује на социјалистички 
реализам (Dedić 2012a: 222), као доминантни уметнички модел у чијим 
је временским оквирима стварао Петровић. Уметност соцреализма при-
казује идеалну стварност у складу с начелима комунистичке партије. 
Када се прича о социјалном реализму, важно је имати у виду чињеницу 
да то никако није уметност коју су стварале масе, већ пре партијске елите 

Раднички покрет у Војводини, 1972. (кат. бр 20)
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које су тежиле да и путем уметности створе новог комунистичког човека, 
а тиме и нову радничку класу (Гројс: 2009). За разлику од ранијих вла-
дара монархија, вођа партије не легитимише своју власт на прошлости 
кроз древност лозе којој припада, већ на утопији, као човек који дола-
зи из будућности, ка којој би требало да води и своје поданике (Пантић 
2012: 241-242).

На многим скицама у име револуције, усправне форме стреме у виси-
ну и буквално „боду” посматрача стремећи ка идеалима и слободи. Ови 
радови као да поручују: ево како изгледа представа познате народне из-
реке „кад устане кука и мотика”. У поређењу са скицама, таписерија је 
веома уздржана и њоме доминира окержути и ултрамарин плави тон, са 
акцентима црвене и с црним контурама. Црне или сиве јасне контуре на 
скицама доприносе експресији композиције.

Оно што је новина на таписерији Радничког покрета у Војводини – у од-
носу на скице за револуцију – јесте апстрахована представа класја жита, 
које је у окер златножутим тоновима на ултрамарин позадини. Приказ 
жита добио је на значају и понавља се чак четири пута. На скицама за ре-
волуцију визуелно су доминантни мотиви српа, вила и чекића, док је на 
таписерији у славу Радничког покрета мотив жита оно што треба да буде 
у првом плану и да обасја уравнотежену квадратну композицију. Често су 
се на Петровићевим радовима појављивале асоцијације на војвођанску 
равницу, којој је одувек и довек био захвалан. Та захвалност равници ни-
кад није банална, из ње су настали читави циклуси радова у различитим 
медијима, којима се овај уметник враћао у етапама (циклуси Њиве и Хле-
бови). Таписерија названа Раднички покрет у Војводини, композицио-
но саткана од знакова-симбола (српа, чекића, класја жита), потпада под 
општу одредницу социјалистичког модернизма, који је као термин увео 
историчар уметности Јеша Денегри. Он је тај појам објаснио политичким 
приликама у другој Југославији, које су биле препознате у једној анегдоти 
као клацкање на огради између Истока и Запада, а које су утицале и 
на специфичан систем уметности, који је функционисао изван строгих 
идеолошких притисака који су постојали у другим источноевропским 
земљама, али и изван уметничког тржишта какво је постојало у земљама 
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развијеног капитализма (Denegri 2003: 173–175).18 Oтуда, иако је цео умет-
нички систем ондашње Југославије био материјално зависан од владајућих 
институција које су га и идеолошки надзирале, био је и довољно флексиби-
лан да се у њему већина уметника осећа слободно, те да добровољно и с пу-
ним убеђењем учествује у подизању и осавремењивању сопствене средине у 
послератним годинама захваћеним оптимизмом и радошћу обнове свега, па 
и уметничког живота. И теоретичар уметности Борис Гројс, размишљајући о 
савременој уметности, питао се како то да је уметност током једног века тако 
брзо и тако радикално прешла из осећаја потпуне слободе у осећај дубоке 
немоћи (Groys 2006: 98).

Оно што такође треба да имамо у виду јесте чињеница да Бошко Петровић 
никад није био сликар изградње, нити је пристајао да његова уметност буде 
банализована и стављена директно у службу партијских циљева. Он је као 
уметничка појава само одговарао тадашњим властима, јер је цео свој живот 
био истински левичар и идеалиста. Његова доследност се огледала како у 
његовом ликовном изразу, тако и у искреном и часном животу. 

18 Теоретичар уметности Мишко Шуваковић сматра да социјалистички модерни-
зам обједињује веома различите појаве: од варијанти социјалистичког реали-
зма, преко социјалистичког естетизма, модерног академизма, интимизма, ви-
соког прозападног модернизма (лирска апстракција, енформел, акционо сли-
карство), до умереномодернистичких пракси које су настајале ситезама запад-
них модернизама и националних или револуционарних симболизација унутар 
социјалистичке Југославије (Šuvaković 2012: 408).
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Закључна разматрања
Занимљиво је да је раних педесетих година Петровић писао и ликовну кри-
тику. У то време је била општеприхваћена реторика (Сретен Марић, Јован 
Поповић, Радован Зоговић, Бранко Шотра, Ото Бихаљи Мерин, Грга Гамулин 
и други) која је порицала и негирала домете готово целокупног наслеђа за-
падне уметности, па чак и сопствене традиције као означитеља старог ре-
жима (Мереник 2009: 255). Сматрано је да ликовна уметност треба да буде 
разумљива, приступачна народу и по својим проблемима блиска животу 
(Аrsić 1980: 13). То је очигледно била друштвена клима и став диктиран с врха 
путем текстова ликовних критичара, и просто је невероватно колико је брзо, 
већ 1951. године, направљен државни заокрет, те су тековине модернизма 
ушле на велика врата. 

Између осталог, Бошко Петровић је у тексту „Каталог сомборске Галерије мо-
дерне југословенске сликарске уметности”, објављеном 1946. године у Ле-
топису Матице српске, критиковао мађарског књижевника Јаноша Херцега, 
аутора кратког приказа збирке Градског музеја у Сомбору. Петровића је по-
себно иритирао нагласак на ларпуларистичком наслеђу предратне буржо-
аске уметности, као и Херцегово закључивање да је главна одлика савреме-
ног југословенског сликарства тежња да постигне што већи европски ниво, 
те да се савлада културни француски ликовни језик (Петровић 1946: 170). 
Време ће показати да је он један од оних ретких истинских уметника који је 
веровао у едукативну страну уметности и који је тој идеји остао доследан, 
колико год да су се политичка дешавања изменила. Наравно, у поређењу са 
оним Бошком Петровићем који је од 1946. године објављивао критичка и по-
лемичарска размишљања о уметности код нас (Петровић 1946: 169—171), он 
је после 1950. године (Петровић 1950: 460‒465) „спустио лопту” и смањио 
револуционарни жар с којим је наступао, али није из корена променио своје 
ставове и схватања, што се не може рећи за југословенску ликовну критику у 
периоду између 1945. и 1951. године. 

Скице на тему револуције, 
1965-1975. (кат. бр. 27)
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Уметник испред свог 
дела (власништво Поклон 
збирке Рајка Мамузића)
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За разлику од тих државних ликовних критичара који ће касније без срама 
да забораве на сопствене правоверне ставове послератних година и да с 
лакоћом постану тумачи уметности модернизма, Бошко Петровић ће као 
уметник и педагог и у каснијим текстовима и интервјуима указивати на за-
постављање едукативне функције уметности, те на недовољно ангажовање 
креативаца да стварају на друштвено одговорне теме. Истицао је значај кон-
тинуираног, доследног и систематичног улагања у уметност која би могла 
да ослика ово наше узаврело, трагалачко време (Дивљак-Арок 1978: 15). 
Стално је прижељкивао да људи који одлучују о великим откупима умет-
ничких дела на нивоу државе имају слуха за она уметничка дела која би 
потоњим генерацијама била сведочење наше друштвене ангажованости 
(Дивљак-Арок 1978: 15).

Као дугогодишњи педагог, Петровић је веровао у младе, у социјализам, те у 
боље место културе у њему (Дивљак-Арок 1981: 6). Но, у интервјуима које је 
давао пред крај живота, осећа се доза горчине и разочарења у друштво које 
није улагало у уметност у мери у којој је он сматрао да треба. То, што сам 
критичан, што сам незадовољан, то је зато што сам комуниста, говорио 
је Петровић (Дивљак-Арок 1981: 6). 

Данас често чујемо да источноевропски комунизам или социјализам уопште 
није био прави комунизам. Цењени филозоф и теоретичар уметности Борис 
Гројс објашњава да Совјетски Савез и друге источноевропске земље себе 
нису сматрале местима комунизма, већ местима где се комунизам ствара и 
гради. А градилиште увек изгледа другачије од довршене зграде (Grojs 2020: 
83). На том градилишту стварао је и Бошко Петровић. 

Иако је био дубок и промишљен, Бошко Петровић је био оличење латинског 
термина vita activa. Отуда његов опус можемо да анализирамо и у кон-
тексту уметничког активизма. Он је као уметник имао потребу да мења свет 
и да од њега створи боље место за живот. Гројс у чину таквог активизма 
уочава неке теоријске, политичке, па чак и практичне проблеме зато што 
уметност не може да послужи као медиј неког изворног политичког про-
теста. Тако се коришћењем уметности за неку политичку акцију та радња 
естетизује и претвара у спектакл, те се отуда неутрализује њен учинак (Grojs 
2020: 49—50). Ту треба тражити и корене Петровићеве горчине и његовог 
разочарења у каснијим данима.

У интервјуима које је Петровић давао током последње деценије живота може 
се пратити све веће и веће разочарење овог уметника у друштво и у систем 
који, према његовом мишљењу, није довољно улагао у уметност: својевреме-
но су ми представници власти рекли да ако хоћу да се бавим таписеријом, 
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да се бавим својим парама. И сад, за припремање изложбе ми треба три 
милиона четири стотине педесет хиљада старих динара, добио сам кре-
дит од два милиона, а остало морам некако скрпити. А шта ћу да про-
дам? Моје се таписерије налазе данас у Њујорку, Паризу, Чикагу, Фиренци, 
Милану, али нема их ни у једној новосадској галерији (Аноним 1970: 6).

Будући да је овај велики војвођански уметник цео живот био левичар и иде-
алиста, сматрао је да уметност треба да људе, а првенствено нове нараштаје, 
подучава основним вредностима. Истински је желео да они на којима свет 
остаје осете одушевљење идеалима једнакости и поштења, који су у сржи 
идеје комунизма.

Бошко Петровић је желео да револуционарни занос, у који је истински ве-
ровао, приближи и онима који нису били револуционари. Овај значајни 
војвођански уметник не само што је у рату био борац, већ је и после, у миру, 
био друштвено ангажован. Трудио се да буде користан за заједницу у којој је 
живео. Поред уметничког рада, успешно се бавио и педагошким, друштве-
ним и јавним aктивностима. Пролазио је кроз различите тематске фазе, који-
ма се циклично враћао, али идеја која га је од дечачких дана узбуђивала била 
је мисао о бољем свету за нова поколења. Тој идеји се у етапама враћао целог 
живота. У том кључу треба трагати за оним што је идеалистичко, перфекцио-
нистичко и револуционарно у његовој концепцији стваралаштва.

Данило Киш, у свом есеју „Путовати значи живети”, описује путовање океан-
ским бродом, које траје месецима. Путују људи ради бизниса (време је но-
вац), путују људи ради наследства, ради зараде, путују најзад ради циља, 
путују и до станице Терминус, и најзад, кад дођу до копна, до циља, цео 
брод крикне у један глас: Најзад!, само је један човек, само песник каже, раз-
очаран, изненађен, затечен: Већ”! (Киш 2000: 11-12) 

Чини се да је Бошко Петровић налик том анонимном песнику из Кишовог 
есеја, кога је више радовао сам чин стварања, него финална материјализа-
ција уметничког дела. Он је по свом заносу био поета, јер је уживао у путу, 
а не у уласку на циљ. Није се задовољавао крокијем или тек неком напола 
разрађеном идејом, већ је надахнуто трагао за сваким детаљем, стрпљиво 
правећи небројене варијације из којих ће се изродити нешто велико. На нашу 
срећу, сачуван је импозантан број тих скица које чине окосницу ове изложбе.
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Резиме
Изложба Бошко Петровић: скице за велика дела представља обиман опус 
нацрта за таписерију, скулптуру и мозаик, који се чувају у Музеју Војводи-
не. Поставком пред Вама обележава се важан јубилеј – стотину година од 
рођења и четрдесет година од смрти овог знаменитог војвођанског уметника 
који је био запослен у нашем музеју од 1953. до 1965. године. У том периоду 
настао је и велики број Петровићевих радова које поседује наша установа. 
Данас, Музеј Војводине броји 159 дела Бошка Петровића, а на изложби Скице 
за велика дела публика ће моћи да види њих 125.

Овом изложбом желели смо да представимо онај део радова Бошка Пет-
ровића, који презентује сам стваралачки процес. Отуда је акценат више на 
начину рада, а не на самој теми. За већину дела Бошка Петровића постоје 
скице, а поготово их је много настало за остварења великих димензија, код 
којих је уметнички процес обухвата обиман припремни посао. 

Петровић је свој рад започињао грубим скицирањем геометријских облика, 
како би поставио хармоничну композицију којој је посвећивао велику пажњу. 
Потом је ту једноставну поставку клесао као да ради у мермеру. Испод 
геометријских облика видео је обрисе фигура и пејзажа. 

Изложба Скице за велика дела представља нацрте за један споменик, један 
мозаик и једну таписерију. Сва три дела, остварена у различитим техни-
кама, замишљена су као монументална, с тим што скулптура није никад 
реализована. 

Петровић је мапу графика за Споменик ропства започео као деветнаестого-
дишњак, почетком 1941. године, а завршио крајем Другог светског рата. Овај 

Бошко Петровић у атељеу вајара Јована Солдатовића 
(власништво Бранимира Карановића)
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циклус скица за јавну скулпторалну композицију био је делимично и плод 
почетничких уметничких трагања и дечачке вере у победу, али истовреме-
но и потпуно јединствена целина радова која бележи једну од првих идеја о 
споменику револуцији, насталој у окупираној Европи. Публика премијерно 
има прилику да види ову мапу радова, а са њом – и макету споменика.

Почетком педесетих година прошлог века, Бошко Петровић почиње интен-
зивније да се бави мозаиком и тада настаје велики број мањих радова, пре 
свега, портрета у овој техници. Но, на основу позамашног броја скица и ра-
дова мањег формата, добија и поруџбину за монументални мозаик који се и 
данас налази у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Једна од импре-
сивнијих скица за ово монументално дело чува се у нашем музеју.

Посебну целину радова представља 106 скица на тему револуције, рађених 
за таписерију и мурале, које су настајале у временском распону од једне 
деценије, од 1965. до 1975. године. Уметник је ову целину радова поклонио 
Музеју социјалистичке револуције Војводине 1978. године. Таписерија ин-
спирисана овим скицама откупљена је за исти музеј 1972. године, када је за 
посетиоце отворена и њена стална поставка. Обиман циклус скица, заједно 
монументалном таписеријом, осликава преданост, пожртвованост и профе-
сионално поштење с којим је Петровић прилазио теми. 

Бошко Петровић је припадао ратној и послератној генерацији уметника, која 
је почетком педесетих година прошлог века кренула у потрагу за новим, ау-
тентичним сликарским изразом. Његов креативни ангажман реализовао се 
у различитим ликовним дисциплинама. Поред класичног, штафелајног сли-
карства, бавио се мозаиком, цртежом, акварелом, темпером, колажом, гра-
фиком, а један је од ретких наших уметника који је прокрчио пут развоју та-
писерије и изборио се за њену афирмацију. Није лако сагледати све оно што 
је створио за свој – не тако дуг – животни век, али је чињеница да га је његов 
оригинални, смели и експресивни уметнички израз сврстао у ред најзначај-
нијих војвођанских стваралаца.
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Summary
The exhibition Boško Petrović: Sketches for Monumental Works presents an 
extensive oeuvre of sketches for tapestry, sculpture and mosaic works, which 
are preserved in the Museum of Vojvodina. The exhibition which you can see 
marks an important anniversary - one hundred years since the birth and forty 
years since the death of this famous artist from Vojvodina who was employed in 
our museum from 1953 to 1965. During that period, a large number of Petrović’s 
paintings, which are owned by our institution, were created. Today, the Museum 
of Vojvodina has 159 works by Boško Petrović, and the audience will be able to 
see 125 of them at the Sketches for Monumental Works exhibition.

With this exhibition, we wanted to present that part of Boško Petrović’s works, 
which shows the creative process itself. Hence, the emphasis is more on the way 
of working and not on the subject itself. There are sketches for most of Boško 
Petrović’s works, and especially many of them were created for large-scale 
creations where the artistic process includes extensive preparatory work.

Petrović started his work by rough sketching of geometric shapes, in order to 
create a harmonious composition, to which he paid great attention. Then he 
carved that simple geometric arrangement as if he were working in marble. 
Beneath the geometric shapes, he saw the outlines of figures and landscapes. 

The exhibition Sketches for Monumental Works presents plans for a monument, 
a mosaic and a tapestry. All three works, realized in different techniques, were 
envisioned as monumental, with the fact that the sculpture was never realized.

Petrović started the graphics map for Slavery Monument when he was nineteen, 
at the beginning of 1941, and finished it at the end of the Second World War. 
This cycle of sketches for a public sculptural composition was partly the making 
of beginner’s artistic pursuits and boyish faith in victory but at the same time 
a completely unique set of works that records one of the first ideas about a 
monument to the revolution created in the occupied Europe. For the first time, 
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the audience has the opportunity to see this map of the works, and together 
with it – a model of the monument.

At the beginning of the fifties of the last century, Boško Petrović began 
to deal more intensively with mosaics and then created a large number of 
smaller works, primarily portraits in this technique. However, based on a 
considerable number of sketches and works of the smaller format, he also 
received an order for a monumental mosaic, which is still in the Assembly of 
the Autonomous Province of Vojvodina. One of the more impressive sketches 
for this monumental work is kept in the Museum of Vojvodina. 

A special whole of the works is represented by 106 sketches on the theme of 
the revolution, made for tapestry and murals, which were created in the time 
span of a decade, from 1965 to 1975. The artist donated this whole of the 
works to the Museum of the Socialist Revolution of Vojvodina in 1978. The 
tapestry inspired by these sketches was acquired for the same museum in 
1972 when its permanent exhibition was opened to visitors. An extensive cycle 
of sketches, together with a monumental tapestry, embodies the dedication, 
sacrifice and professional honesty with which Petrović approached the 
subject.

Boško Petrović belonged to the war and post-war generation of the artists 
who, at the beginning of the fifties of the last century, set out in search of a 
new, authentic painting expression. His creative engagement was realized 
in different visual media and art techniques. In addition to classical, easel 
painting, he dealt with mosaic, drawing, watercolour, tempera, collage, 
graphics, and he is one of the few artists who paved the way for the 
development of tapestry and fought for its affirmation. It is not easy to 
perceive everything he had created during his – not so long – life span, but 
the fact is that his original, daring and expressive artistic expression placed 
him among the most important artists from Vojvodina.
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Каталог радова
1.  Војводина, скица за мозаик Војводина, скица за мозаик 

Нови Сад, 1954. 
папир, лесонит, техника 
колажа 
200 x 120 цм  
сигн. д. д. ћир.: 54 Бошко П 
инв. бр.: МВ Л 274 

2.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 1. лист. 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 21 x 35 цм; приказ: 17,5 x 
26,5 цм 
сигн: / 
инв. бр. МВ СУ 140/1 

3.  Мапа графика Мапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 2. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче . 
лист: 34,5 x 21 цм; приказ: 26,8 
цм x 18 цм 
сигн: / 
инв. бр. МВ СУ 140/2 

4.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 3. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 26 x 
18 цм 
сигн: / 
инв. бр. МВ СУ 140/3 

5.  Мапа графика Мапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 4. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 34 x 21 цм; приказ: 26,5 x 
18,5 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б. П. 1945 
инв. бр. МВ СУ 140/4 

6.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 5. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 34 x 21 цм; приказ: 29 x 
20,5 цм 
сигн: / 
инв. бр. МВ СУ 140/5 

7.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 6. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 26 x 
18 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/6 
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8.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 7. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист:  34 x 21 цм; приказ:26 x 
18 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/7 

9.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 8. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 34 x 21 цм; приказ: 26,5 x 
18 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/8 

10.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 9. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 35 x 21 цм; приказ: 26,5 x 
17,8 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/9 

11.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 10. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче  
лист: 34 x 21 цм; приказ: 26,5 x 
17,5 цм 
сигн. д. л. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/10. 

12.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 11. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 27 x 
18 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 1945. 
инв. бр. МВ СУ 140/11 

13.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 12. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 29 x 
19,8 цм 
сигн: доле средина: Б. П. 1945. 
инв. бр. МВ СУ 140/12 

14.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 13. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 35 x 21 цм; приказ: 29 x 
20 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/13. 

15.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 14. лист. 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 19 цм; приказ: 25 x 
19 цм 
сигн. д. л. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/14. 

16.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 15. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 25 x 
19 цм 
сигн. д. л. ћир.: Б. П. 
инв. бр. МВ СУ 140/15 
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17.  Бошко Петровић, Мапа Бошко Петровић, Мапа 
графикаграфика Споменик ропстваСпоменик ропства, 
16. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ: 27 x 
18 цм 
сигн: / 
инв. бр. МВ СУ 140/16 

18.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 17. лист 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 35 x 21 цм; приказ: 29,5 x 
20,5 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б П 1945. 
инв. бр. МВ СУ 140/17 

19.  Мапа графикаМапа графика Споменик Споменик 
ропстваропства, 18. лист. 
Нови Сад, 1945. 
папир, комбинована техника са 
целулоидне плоче 
лист: 34 x 21 цм; приказ:26,5 x 
18 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б П 1945. 
инв. бр. МВ СУ 140/18 

20.  Раднички покрет у ВојводиниРаднички покрет у Војводини. 
Нови Сад, 1972. 
вуна, таписерија 
350 x 350 цм 
сигн. д. л. ћир.: Б П. 
инв. бр.: МВ СУ 204

Скице на тему револуције*Скице на тему револуције*

21.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 321/1 

22.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 321/2 

23.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 321/3 

24.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм  
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: СУ МВ 321/4 

25.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 321/5 

26.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 321/6 

27.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 322/1 

28.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 322/2 
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29.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм  
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 322/3 

30.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн: / 
инв. бр.: МВ СУ 322/4 

31.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 322/5 

32.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
32 x 29 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 322/6 

33.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,8 x 46,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 323/1 

34.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,8 x 46,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 323/2 

35.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,8 x 46,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 323/3 

36.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,8 x 46,5 цм 
сигн. д. сред. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 323/4 

37.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
темпера на папиру 
20,5 x 57,5 цм  
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 324/1 

38.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 324/2 

39.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 324/3 

40.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 324/4 

41.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 325/1 

42.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 325/2 
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43.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 325/3 

44.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 325/4 

45.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
 20,7 x 50,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 326/1 

46.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 50,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 326/2 

47.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 50,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 326/3 

48.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 50,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 326/4 

49.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 327/1 

50.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 327/2 

51.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 327/3 

52.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,7 x 57,5 цм 
сигн. / 
инв. бр.: МВ СУ 327/4 

53.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 20,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 328/1 

54.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 328/2 

55.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 328/3 

56.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 328/4 
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57.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 20,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 328/5 

58.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 329/1 

59.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 329/2 

60.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 329/3 

61.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 329/4 

62.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 329/5 

63.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 329/6 

64.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 330/1 

65.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 330/2 

6.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 330/3 

67.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 330/4 

68.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 330/5 

69.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 32 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 330/6 

70.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 331/1 
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71.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 331/2 

72.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн.: /. 
инв. бр.: МВ СУ 331/3 

73.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 332/1 

74.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 332/2 

75.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 332/3 

76.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 333/1 

77.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 333/2 

78.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 333/3 

79.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 333/4 

80.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 334/1 

81.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 334/2 

82.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 334/3 

83.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 334/4 

84.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн.: / 
инв. бр.: МВ СУ 335/1 



85.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 335/2 

86.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 335/3 

87.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 336/1 

88.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: СУ МВ 336/2 

89.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 336/3 

90.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 337/1 

91.   Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 337/2 

92.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 337/3 

93.   Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 337/4 

94.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 338/1 

95.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 338/2 

96.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 338/3 

97.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 57 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 338/4 

98.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: СУ МВ 339/1 
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99.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 339/2 

100.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 339/3 

101.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 20 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 339/4 

102.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 20 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 339/5 

103.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
29 x 20 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 339/6 

104.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 340/1 

105.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.:  Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 340/2 

106.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85,5 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 340/3 

107.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 341/1 

108.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 341/2 

109.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 341/3 

110.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 342/1 

111.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 342/2 

112.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 85 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 342/3 
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113.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343а/1 

114.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343а/2 

115.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343а/3 

116.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343/4 

117.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
17 x 71 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343/5 

118.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 86 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343б/1 

119.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 86 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343б/2 

120.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
20,5 x 86 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 343б/3 

121.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 418/1 

122.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 418/2 

123.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 418/3 

124.  Скице на тему револуције Скице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 418/4 

125.  Скице на тему револуцијеСкице на тему револуције 
Нови Сад, 1965—1975. 
папир, темпера 
15 x 45 цм 
сигн. д. д. ћир.: Б. П. 
инв. бр.: МВ СУ 418/5 
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* напомена за Скице на тему револуције:Скице на тему револуције:

После изложбе поводом Дана ослобођења Новог Сада, октобра 1978. године, 
Бошко Петровић је Музеју социјалистичке револуције поклонио 106 скица за 
таписерију на тему револуције, насталих у периоду од 1965. до 1975. године. 
За потребе изложбе, уметник је скице груписао у целине од три до шест ра-
дова и лепио их на хамер папир (димензија: 70 x 100 цм и 100 x 70 цм.). Тако 
груписане су касније и инвентарисане.
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илустр. ; 25 cm

Тираж 300. - Библиографија: стр. 85-87. - Summary.

ISBN 978-86-81086-99-5

а) Петровић, Бошко (1922-1982) -- Изложбени каталози

COBISS.SR-ID 80467977

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,  
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Штампање ове публикације омогућио је Покрајински секретaријат за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама.

Publication of this book was financed by the Provincial Secretariat for Culture, Public 
Information and Relations with Religious Communities. 

На помоћи око реализације изложбе и пропратног документарног видео записа 
са сећањима на Бошка Петровића захваљујем се:

Вишњи Петровић, Филипу Марковиновићу, Николи Џафу, Јулијани Киш, Брани-
миру Карановићу, Перу Зупцу, Слободану Бодулићу, Андреји Баћу Васиљевићу, 
Радио-телевизији Војводине и Ирини Немет Туцаков, Поклон збирци Рајка Ма-
музића и колегиницама: Јованки Столић, Ани Ракић и Ирми Микеш, Саши Раке-
зићу алијас Александру Зографу, Мирјани Добановачки и другима. 



B ŠK  PETR VIĆ  
(Novi Sad, 1922—1982)

Boško Petrović was born in Novi Sad, in 1922.

His three-year education at the Belgrade Academy of Arts was 
interrupted by the war (1941). He lived and studied in Budapest 
for a short time, only to be expelled from the Academy there 
in 1942 and arrested for his work in the League of Communist 
Youth of Yugoslavia and imprisoned in the infamous Army 
Prison in Novi Sad. He was a participant in the People‘s 
Liberation War. 

The artistic biography of Boško Petrović began in 1948 with 
his participation in the exhibition of students of the Academy 
of Fine Arts in Belgrade, in the class of professor Milo 
Milunović. Soon after, in 1949, he left the Academy and moved 
to Milo Milunović‘s master classes, where he stayed only for 
a few months, before returning to Novi Sad the same year. He 
returned to the Academy of Fine Arts in Belgrade in his fifth 
decade of life, graduating in 1969.

In 1949, he became a teacher at the School of Applied Arts 
in Novi Sad. From 1953 to 1965, he was employed at the 
Vojvodina Museum in Novi Sad. During that time, he became 
one of the founders and a member of art colonies in Bačka 
Topola, Senta, Ečka and Bečej.

He organized his first solo exhibition in 1951. With the weaver 
Etelka Tobolka, in 1961, he founded the first Yugoslav tapestry 
workshop, Atelier 61, at the Petrovaradin Fortress.

He worked as a professor at the Higher Professional School for 
the Education of Teachers (1969—1975), then as an associate 
professor (1975), and then as a full professor (1980) at the 
Academy of Arts in Novi Sad ‒ at the Department of Fine Arts. 
As a member of The Association of Fine Artists of Serbia, The 
Association of Fine Artists of Vojvodina and The Union of Fine 
Artists of Yugoslavia, he participated in numerous exhibitions 
in the country and abroad.

He received many awards: The Order of Labor, The October 
Award of the City of Novi Sad, The Seventh of July Award, 
The Award of the Association of Applied Artists of Serbia and 
others.

He was married to the sculptor Ivanka Acin (1925—2011), with 
whom he had two children, daughter Višnja (1960) and son 
Mirko (1963—2021).

He died in Novi Sad, in 1982.
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