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Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара (МАУ) 
основан је 1977. године, под покровитељством Скупштине града Београ-
да, с циљем да се сачува богата збирка афричких предмета коју је брач-
ни пар Печар поклонио Граду Београду, али и да се очува успостављено 
пријатељство између афричких народа и народа СФР Југославије. Овај 
брачни пар који је преко 20 година боравио у земљама Западне Афри-
ке своју брижљиво сакупљану збирку први пут је представио јавности 
у Етнографском музеју 1973. године изложбом „Уметност Западне Аф-
рике, збирка Веде и др Здравка Печара, поклон Београдуˮ. У оквиру ове 
изложбе приказано је 430 предмета који су уговором о поклону даровани 
престоници Југославије која се обавезала да оснује Музеј афричке умет-
ности. До отварања Музеја ови предмети су инвентарисани и чувани под 
окриљем Етнографског музеја, а на чело новоосноване културне инсти-
туције постављена је дотадашња кустоскиња Етнографског музеја Јелена 
Арађеловић Лазић. Кроз овај текст представљена je изложба „Уметност 
Западне Африкеˮ, њен историјат, садржај, њена рецепција у јавности, као 
и њен утицај на културни живот престонице. 

Кључне речи: дародавци, збирка, колекционарство, колекција, Запад-
на Африка, изложба, музеј, поклон, Београд, етнологија, уметност, Музеј 
афричке уметности, Етнографски музеј, Веда и др Здравко Печар, Јелена 
Аранђеловић Лазић.
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Пут збирке Печар: од Африке до Београда

Прича о изложби „Уметност Западне Африке, збирка Веде и др Здравка 
Печара, поклон Београду” почиње сакупљачким заносом брачног пара који 
је, боравећи у Африци, успео да оформи колекцију афричких традиционал-
них предмета.

Веда и др Здравко Печар боравили су у Африци више од двадесет го-
дина. Др Здравко Печар је радећи као новинар извештавао о догађајима на 
Средњем истоку и у Африци, посебно с алжирског фронта. Написао је пет 
књига о Африци и докторирао је историју на теми алжирске револуције 
(Njegovanović Ristić 1989, 568). Дипломата постаје 1967. године, када бива 
постављен за амбасадора СФР Југославије у Малију, с акредитацијама у 
Обали Слоноваче и Горњој Волти1. Своју дипломатску каријеру наставља 
1973. године добивши место амбасадора са средиштем у Гани, а с акреди-
тацијама у Либерији и Обали Слоноваче (Радоњић 2017, 174). Веда Загорац 
Печар, економисткиња по образовању, револуционарка по природи, била је 
саветница за културу југословенске амбасаде у Тунису у време ослободи-
лачке борбе алжирског народа. Поред тога, била је помоћница и замени-
ца министара више привредних ресора југословенске владе и директорка 
издавачко-публицистичког завода „Југославија” (Njegovanović Ristić 1989, 
568). Иницирала је колекционирање афричких предмета 1955. године, када 
је Здравко Печар почео да посећује земље јужно од Сахаре. Пре него што ће 
отићи на једно од својих бројних путовања у дубину афричког континента, 
Веда му је дала примедбу да не доноси мале и безвредне сувенире, као што 
то ради већина, већ да би требало да донесе крупне и вредне култне, фети-
шерске и друге предмете (Veda i dr Zdravko Pečar 1973, 4). Прве предмете за 
колекцију Печар је донео из Конакрија, Гвинеје, 1960. године, где је, „из ре-
волуционарног заноса обрачунавања с колонијализмом и том систему ода-
ним старешинама села, успео да сa ломача побуњеника спаси три предмета 
изузетне лепоте: маску Нимбу, бубањ там-там и једну велику маскуˮ. Та три 
предмета, донета у Југославију уз административне тешкоће на аеродрому, 
али напослетку ипак с дозволом гвинејских власти, чине основу збирке аф-
ричких предмета која ће се од тог тренутка интензивно увећавати (Veda i dr 
Zdravko Pečar 1973, 4–5).

„Живели смо у Африци и почели да купујемо предмете с подсвесном 
идејом да треба правити збиркуˮ, објашњава Веда Печар у разговору за не-
дељник „Илустрована политикаˮ. „Никада нисмо мислили да је задржимо 
за себе, али нисмо ни претпостављали да ће толико нарасти. Али, пасија ух-
вати човека... Све што смо могли уштедети, трошили смо на збирку. Уместо 
хаљина, намештаја, накита, куповали смо скулптуре, маске, посуде. При-
ликом куповине нисмо тражили неке лажне антиквитете, који такорећи и 

1 Данашња Република Буркина Фасо.
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не постоје у тој клими која све уништи после неколико деценија. Већина 
наших предмета, изузев оних од бронзе, који су старији, направљени су у 
току протекле две деценије.2 Приликом куповине руководили смо се само 
лепотом и чињеницом да су били употребљивани.ˮ3

Улазак ове збирке у „музејске круговеˮ наговештава писмо које је 1965. 
године музеолошкиња Зденка Мунк, тада директорка Музеја за умјетност и 
обрт у Загребу, упутила Здравку и Веди Печар, препоручивши им сарадњу 
с етнолошкињом Александром Сањом Лазаревић, вишом кустоскињом Ет-
нографског музеја у Загребу и руковоткињом збирке ваневропске уметно-
сти. Сања Лазаревић је у то време припремала изложбу4 за коју би јој, по 
мишљењу Зденке Мунк, било корисно да погледа „колосални материјал који 
је био јединствен у Југославијиˮ, а који је она, као лична пријатељица Печа-
ревих, познавала и, како сама каже, „пропагирала на свим местимаˮ.5 Брач-
ни пар Печар је тада ступио у контакт с кустоскињом Лазаревић, с којом 
је наставио да сарађује у оквиру идеје да њихова збирка буде поклоњена и 
трајно изложена јавности.6 С директором Музејске збирке у Ровињу7 Анто-
ном Нином Паулетићем8, председником општине Ровињ Мариом Хрељом и 

2 Пошто је интервју дат 1973. године, у питању су педесете и шездесете године прошлог века.
3 М. Јосимовић, Фетиши племена Дого, Илустрована политика, 24. 4. 1973. Београд. Хе-

меротека МАУ.
4 Изложба „Конго из Лерманових данаˮ отворена је 21. априла 1965. године (Податак 

добијен у преписци имејлом с Александром Влатковић, вишом кустоскињом документарист-
кињом Етнографског музеја у Загребу, 28. 7. 2021. године). Будући да је Зденка Мунк писмо 
Печаревима упутила 5. фебруара 1965, као и да у њему помиње збирку афричких предме-
та Драгутина Лермана, претпоставка је да су Печареви контактирани у припремама за ову 
изложбу. Треба напоменути да је Сања Лазаревић исте године била кокустоскиња изложбе 
„Црначка умјетностˮ, која је садржала предмете Западне Африке позајмљене од амбасада 
Република Сенегал, Мали, Гвинеја и из Француског института Црне Африке у Дакру, дакле 
без предмета из збирке Печар. Ова изложба отворена је 4. новембра 1965. године. Види у: 

Jelka Radauš-Ribarić i Sanja Lazarević, Crnačka umjetnost (Zagreb: Etnografski muzej Zagreb 
i Institut za proučavanje Afrike Zagreb, 1965). 

5 Zdenka Munk, pismo Vedi i Zdravku Pečaru, 5. 2. 1965, Zagreb. Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

6 Брачни пар Печар одлучио је да збирку поклони у два музеја с истим условом: да трајно 
буде изложена јавности. Део збирке који се односио на ловачке трофеје, оружје и друге пред-
мете из лова одлучили су да поклоне Музеју Међимурја у Чаковцу, родном месту Здравка 
Печара. Други део збирке требало је да трајно буде постављен у Ровињу, где је брачни пар 
Печар имао кућу у којој је волео да борави.

7 Музеј у Ровињу основан је 1953. године као Градски музеј – музејска збирка. Године 
1961. ова институција први пут мења име у Музејска збирка Ровињ, да би 1973. године име 
поново било промењено у Завичајни музеј Ровињ – Museo Civico di Rovigno. Данас ова уста-
нова културе носи назив Музеј града Ровиња – Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
који је добила 2018. године. (Из преписке имејлом с Тајаном Ујчић, директорком Музеја у 
Ровињу, 9. 8. 2021.

8 Антонио Нино Паулетић био је директор Музеја у Ровињу од 1962. до 1986. године. 
Види у: Milan Radošević, Antonio Pauletich (2. srpnja 1930. – 17. ožujka 2018.) In Memoriam, u 
Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva 8 (Pula: Istarsko povijesno društvo, 2018), 368–
369, доступно на: https://hrcak.srce.hr/227487 (приступљено 9. 8. 2021).
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Скупштином општине Ровињ договорено је да збирка Печар буде смештена 
у три просторије које ће Oпштина дати на коришћење Музеју у Ровињу.9 
Због своје афричке провинијенције и етнолошке генезе њеног инвентара, 
збирка би, по договору, ушла у састав Одељења ваневропских култура Етно-
графског музеја у Загребу.10 Сања Лазаревић, која би, по плану, руководила 
збирком по њеном смештају у ровињски музеј, провела je петнаест дана у 
Бамаку, у Малију (16–30. августа 1971. године) у гостима код Печаревих, 
упознајући се с предметима и њиховим изворним окружењем.11 Веда Печар 
је, затим, у Ровињ упутила око хиљаду12 афричких предмета смештених у 
шездесет шест сандука организованих у један велики контејнер,13 за које 
је потврђено да су у добром стању стигли средином августа 1971. године, 
као и да су привремено смештени у приземље музеја. Након стручне обра-
де збирке и техничко-визуелне припреме изложбених простора, отварање 
сталне изложбе планирано је на пролеће 1972. године. Једна целина сталне 
поставке била би смештена у музејску зграду, где би се налазили предмети 
прве категорије, док би друга, амбијентална целина, била приказана у кући 
Веде и др Здравка Печара, која се граничи с музејском зградом, а у којој 
би били изложени предмети за које се у валоризацији утврди да припадају 
другој категорији.14 

Док су дародавци чекали да се обезбеде средства и задовоље сви усло-
ви за прво представљање збирке Печар јавности, у Музеју у Ровињу пред-

9 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја аф-
ричке уметности (1987), 19МТ001, аудио запис, 11’–11’ 20’’, Београд. Медијатека МАУ.

10 Aleksandra Sanja Lazarević, Izveštaj o radu u muzejskoj zbirci u Rovinju, 16. 8. – 30. 8. 
1971, 21. 9. 1971, Zagreb, prilog pismu Vedi Pečar 28. 9. 1971, Zagreb, Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

11 Ibid.
12 Према извештају о раду у музејској збирци у Ровињу, који је Александра Сања Лазаре-

вић саставила, стоји да је у Ровињ стигло „готово 1000 комада вриједних докумената мате-
ријалне културе племена Западне Африкеˮ. Веда је у писму Јованки Броз, позивајући је на 
отварање изложбе у Етнографском музеју у Београду, писала како општина Ровињ није била 
у могућности да збирку која има око 500 предмета прими (Veda Pečar, pismo Jovanki Broz 
27. 3. 1973. Beograd, Lični fond Veda Zagorac i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU). Здравко 
Печар је касније тврдио да је у Етнографском музеју било преко 800 предмета, док је Веда 
Печар изјавила да је на изложби у Етнографском музеју приказана „само половица (пред-
мета) за прво виђењеˮ. (З. Печар и В. Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на 
десетогодишњицу Музеја афричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 20’ 43’ и 36’ 
57’’, Београд. Медијатека МАУ). Различити подаци о броју предмета пристиглих из Африке 
говоре о томе да су дародавци из Африке допремили предмете који, напослетку, нису ушли 
на списак предмета поклоњених граду Београду (430 предмета), већ су остали у власништву 
брачног пара Печар.

13 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја 
афричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 10’ 44’ – 10’ 54’’, Београд. Медијатека 
МАУ.

14 Aleksandra Sanja Lazarević, Izveštaj o radu u muzejskoj zbirci u Rovinju, 16. 8. – 30. 8. 
1971, 21. 9. 1971, Zagreb, prilog pismu Vedi Pečar 28. 9. 1971, Zagreb, Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.
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мети су лежали у сандуцима онако како их је Веда запаковала у Бамаку. 
Она је касније љутито причала како су неотворени сандуци премештени 
на таван који је био крајње неуслован и тако су стајали две године, након 
чега је управа Музеја на упорно инсистирање дародаваца рекла да они не 
намеравају тај материјал уопште да употребе. Као разлог за одустајање од 
договорене сарадње Веда је наводила економске тешкоће општине Ровињ.15 
Деценију касније живописно је описивала преузимање збирке:

„Здравко и ја смо се онда једног дана сели и договорили да се то мора 
узети од (њих), да ће то тамо пропасти, то није отворено, то су можда црви 
унишили, ми морамо видети шта је с тим и морамо наћи неког другог да му 
то (поклонимо) и онда смо решили да је најбоље да то буде у другом гра-
ду који смо волели, а то је био Београд и да га поклонимо граду Београду. 
Град Београд је примио поклон без речи, једне сумње, они су рекли, ако ви 
кажете да је то добро и то дајете, онда ми то примамо и учинићемо све да 
то буде. Највеће разумевање показали су Жика Ковачевић, Бранко Пешић 
и Миљенко Зрелец, они су стварно са пуно интереса и са пуно добре воље 
прихватили ту понуду. И тако сам ја седамдесет и не знам (тачно које), ис-
правићу годину16, у јануару, села на воз и отишла у Ровињ. Отишла сам ди-
ректору музеја и питала сам: „Дакле, дефинитивно нећете?”, „Дефинитивно 
нећемо.ˮ, „Могу да узмем?ˮ, „Можете да узметеˮ. Назовем Здравка, кажем, 
јави ми када може се послати камион из Београда да то преузме, Здравко ми 
то за кратко време јави и ја јавим то у музеју, они кажу „Нама је то свеједно, 
то вам је ту горе отворено, изволʼте то узетиˮ. И ја питам, „Добро, а пошто 
је то на трећем спрату, на тавану, ја бих требала носачеˮ. „Да”, каже мени 
Паулетић, „Идите по носаче, не могу се ја тиме бавитиˮ. Па рекох, „Где се 
они налазе?”, каже: „Свако јутро по крчмама, по конобама ујутру у шест 
сати пију, а ви идите”. И ја лепо се, ујутру када је био најављен камион, диг-
нем и обиђем ове конобе, нађем носача Миру, који је био један симпатични 
снажни млади човек и он скупи своју (дружину), ја их питам шта хоће да 
једу, шта хоће да пију, то маренду да им направим, и погодим се колико ће 
тражити и до ког времена то мора да буде готово јер ће доћи камион. Пошто 
је био јануар, изненада, кад су почели сандуци да се спуштају доле, почела 
је да пада киша. На срећу, дошао је камион, тако да су наши сандуци са ства-
рима афричким врло кратко били изложени киши, па им то није могло шко-
дити. Међутим, то је она чувена тужна слика које се, нажалост, сећа једино 
зидарски грађевински подузетник Крле Крстић, који је мене видио тамо кад 
стојим код сандука на киши: крупна киша цури, ја киснем, а мени низ образ 
се лију крупне сузе, ја плачем и не знам да ли плачем што се растајем са 

15 Veda Pečar, pismo Jovanki Broz 27. 3. 1973. Beograd, Lični fond Veda Zagorac i Zdravko 
Pečar. Dokumentacija MAU.

16 Будући да је у конзерваторским картонима предмета назначено да су донети у 
Етнографски музеј у Београду у првом тромесечју 1973. године, закључак је да је Веда овде 
мислила на 1973. годину. 
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Ровињом, што се растајем са тим што је то тако једна велика одушевљена 
акција и љубав пропала. То је та сцена које се само још он сећа поред мене, 
то је сцена незаборавна када су се ствари утовариле и када је камион кренуо 
за Београд, а мени је лакнуло јер сам мислила сада ћемо имати неку другу 
(прилику). Нећемо попустити.ˮ17

Припреме у току

У Етнографском музеју у Београду Здравко и Веда Печар упознали су 
вишу кустоскињу Јелену Аранђеловић Лазић, која је на месту кустоса била 
запослена од 1954. године (Зечевић (ур.) 1976, 41), а упоредо с изучавањем 
националне етнологије показивала је интересовање и за друге, пре свега, 
ваневропске културе. Већ 1963. године превела је с енглеског језика књигу 
„Примитивна уметностˮ Леонарда Адама, што представља увод у проуча-
вање других култура и цивилизација (Његовановић Ристић 2001, 213–214). 
У Етнографском музеју она је била задужена за примање афричких пред-
мета и даље руковођење збирком Печар. Како се Здравко Печар живо сећа, 
Јелена Аранђеловић Лазић одредила је неке млађе сараднике да отварају 
приспеле сандуке, али пошто се он најавио да лично присуствује отварању 
првог сандука, она је из пристојности према њему, као бившем амбасардору, 
такође дошла. „Када је видела прву ствар како је изашла из сандука, Јелена 
је остала задивљена, и до краја сандука она се није померила од тог сандука 
ни више у други део свог живота од афричке уметности уопште. Њу је јед-
ноставно, како каже Печар, Африка зачарала и „затравилаˮ на свој начинˮ.18

„А како је, заправо, кренула сарадња Печаревих и Јелене Аранђеловић 
Лазић?ˮ – сећа се Нарциса Кнежевић Шијан, прва кустоскиња, касније и 
дугогодишња директорка Музеја афричке уметности. „Јелена Аранђеловић 
Лазић је тада, седамдесетих година, била кустос, заправо шеф кустоса у Ет-
нографском музеју који је увек имао веома, да кажем, озбиљне стручњаке: 
и конзерваторе, и етнологе, и историчаре уметности, а пре свега етнологе, 
што је била госпођа Лазић. И она је, као истакнути шеф кустоса, дошла у 
контакт са Печаревима, они су се њој обратили, (...) и она је сјајно одмах 
реаговала на овај материјал и одмах је дошло до тог неког препознавања 
између колекционара и кустоса. Тај процес њиховог упознавања је трајао 

17 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја 
афричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 15’ 25’ – 19’ 11’’, Београд. Медијатека 
МАУ. Транскрипција: Ивана Војт, 27. 7. 2021.

18 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја 
афричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 21’ 05’ – 21’ 55’’, Београд. Медијатека 
МАУ. Транскрипција: Емилиа Епштајн, 24. 8. 2018.
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врло, врло кратко и она је већ уронила у материјал. (...) Она је често описи-
вала како је то изгледало када су предмети у великим контејнерима прекоо-
кеанским дошли у Београд, да је то била огромна гомила неиндентификова-
них предмета који су сви сличне боје и сви су од дрвета. Значи, у тој шуми 
предмета, морала је да се снађе једна особа, али особа озбиљног габарита, 
која је била зрела у сваком погледу и која је заиста на основу мале литерату-
ре учинила невероватан напор да се ти предмети индентификују, лоцирају 
географски и да се та етничка припадност, што је веома важно за етнограф-
ски материјал, установиˮ.19

Да би могли реализовати своју замисао о поклону Београду, Здравко и 
Веда Печар морали су да покуцају на многа врата. Већ је било речи у Веди-
ној изјави да су Жика Ковачевић, Бранко Пешић и Миљенко Зрелец, високи 
градски функционери, прихватили поклон. Међутим, требало је, како сведо-
чи Здравко Печар, отићи и код Душана Матића20 и Пеђе Милосављевића21, 
који су били барди београдске културе и без чије сагласности ништа није 
могло да крене. Тек када их је Здравко Печар одвео да виде предмете који 
су били смештени у подруму музеја, они су одушевљено дали своју велику 
подршку да се оснује Музеј афричке уметности.22

Веома брзо Јелена Аранђеловић Лазић предложила је да се организује 
привремена изложба која би представила ове предмете широј јавности. Циљ 
изложбе био би тај да „челници и културни људи Града Београда имају при-
лике да виде шта је то дошло из Африкеˮ.23 Дакле, требало је одобровољи-
ти високе функционере градске управе да дају средства за изградњу новог 
музеја, а културне раднике да потврде вредност збирке за јавни живот пре-
стонице. Идеја да се предмети из збирке Печар само привремено сместе у 
Етнографски музеј, а да се заправо ради на оснивању новог Музеја афричке 
уметности у којем ће предмети бити трајно изложени и доступни јавности, 
била је формулисана од самог почетка.24 У прилог томе говори и чињеница 

19 Нарциса Кнежевић Шијан, Усмена историја – документовање сталне поставке МАУ, 
видео-запис, 7’ 04’’– 10’ 20’’, 6. 07. 2021, Београд. Медијатека МАУ.

20 Душан Матић (1898–1980), песник надреалиста. Види у: Deretić, Jovan. 1987. Istorija 
srpske književnosti. Beograd: BIGZ, 135–136.

21 Предраг Пеђа Милосављевић (1908–1987), сликар интимизма, поетског реализма и 
умереног експресионизма. Види у: Protić, B. Miodrag. 1978. Katalog za retrospektivnu izložbu 
1928–1978, Predrag Peđa Milosavljević. Beograd: Muzej savremene umetnosti.

22 Здравко Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја 
афричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 19’ 41’ – 21’ 02’’, Београд. Медијатека 
МАУ.

23 Ibid. 21’ 55’ – 22’ 18’’.
24 Два дана уочи отварања изложбе Илустрована политика пише: „Печареви су (збирку) 

поклонили граду у коме су проживели већину послератних година уз само један услов – да 
збирка буде сачувана као целина и да буде приказиванаˮ. Види у: М. Јосимовић, Фетиши 
племена Дого, Илустрована политика, 24. 6. 1973. Хемеротека МАУ. Такође, у разговору 
за часопис Венац, др Здравко Печар каже „(...) предао сам (збирку) Етнографском музеју са 
напоменом да јој дају третман који заслужујеˮ. Види у: Надежда Михајловић, Докторирао на 
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да су предмети из збирке Печар по доласку у Етнографски музеј добили 
привремене инвентарне бројеве који никада нису ушли у главни инвентар. 
Изложба „Уметност Западне Африке, збирка Веде и др Здравка Печара, по-
клон Београду” била је важно средство да се до коначног циља дође. 

По доласку збирке Печар у Етнографски музеј установљено је да је 
доста дрвених предмета црвоточно, испуцало, поломљено, делови тексти-
ла захваћени су мољцима и нечистоћама, а метални предмети местимично 
прекривени зеленом патином. Такође, утврђено је да предмети раније нису 
били конзервирани и да је над појединим предметима сопственик сâм вр-
шио поправке. Одлука кустоса и конзерватора била је да предмети морају 
да се заштите, како би били спремни за излагање. Одељење за заштиту пред-
мета подвргло је материјал конзерваторском и рестаураторском третману. 
Према конзерваторским картонима,25 за већину дрвених предмета урађена је 
дезинфекција угљен-дисулфидом, премазани су петопостотним раствором 
пентахлорфенол-бензола, поломљени делови лепљени су лепком Мултикоп 
П, затим искувани у парафину и премазани мешавином воска и терпентина, 
док су оштећења рестаурирана смешом дрвене пиљевине и поменутог леп-
ка, затим механички обрађена и обојена одговарајућом бојом. Тканине које 
су биле у добром стању су испеглане, постављене на подлогу од ланеног 
платна беле боје и невидљивим бодом причвршћене за подлогу. Предмети 
од метала су очишћени електролитичким путем и импрегнирани искува-
вањем у парафину.

Како се наводи у конзерваторским картонима, предмети су у Етнограф-
ски музеј донети у првом тромесечју 1973. године.26 Већ 27. марта 1973. 
године Веда шаље писмо Јованки Броз, где је позива на отварање изложбе 
афричке уметности у Етнографском музеју, која је према радном програму 
планирана за 26. април.27 Припреме су се, дакле, одвијале у веома кратком 
временском року. Одлучено је да ће Јелена Аранђеловић Лазић радити кон-
цепцију и стручну поставку изложбе, док ће ликовну реализацију поставке 
радити Радмила Лазаревић, академска сликарка. Здравко и Веда Печар су у 
то време били у Београду и активно су учестовали у припремама за изложбу, 
од тога кога ће све позвати на отварање (што доказује писмо Јованки Броз), 
до коначног изгледа поставке: „(...) музејски стручњак за поставке, сликари-
ца академска Радмила, поставила је тако лоше изложбу, да смо ми морали 
интервенисати и тражити у помоћ Мићу Поповића, сликара, да укаже шта 
је погрешно тамо направљено и он је са неколико замаха успео да реши да 

својој – авантури!, Омладинска ревија Венац, мај 1973. године, број 14, НИП Дечје новине, 
Горњи Милановац. Хемеротека МАУ.

25 Збирка, В. З. Печар, Картон евиденције конзерваторских захвата, 1-430. Документација 
МАУ.

26 Ibid. 
27 Veda Pečar, pismo Jovanki Broz, 27. 3. 1973, Beograd, Lični fond Veda Zagorac i Zdravko 

Pečar, Dokumentacija MAU.
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су ипак на малом простору ове ствари дошле до изражаја, у Етнографском 
музеју, у доњој Сали, и то само половица за прво виђење”.28

У ужурбаној припреми био је и каталог за који су приложена четири 
текста. Живорад Ковачевић, потпредседник Скупштине града Београда,29 у 
уводном тексту указао је на значај који ће збирка Печар имати у симболич-
ном обележавању трајне и дубоке везе Града Београда с народима Афри-
ке, која је установљена кроз Покрет несврстаних. Веда и др Здравко Печар 
писали су о својом колекционарском заносу, о начину на који су у Африци 
прибавили и потом допремили предмете у Југославију. Пеђа Милосављевић 
је у свом тексту приказао однос европских истраживача и уметника пре-
ма древном афричком стваралаштву, напомињући да то познанство кратко 
траје. Каталог је закључила Јелена Аранђеловић Лазић текстом у којем даје 
приказ основних појмова из афричке религије, као и карактеристика етнич-
ких заједница чији су предмети приказани на изложби.

Предмете су за каталог фотографисали Миле Ђорђевић, у боји, и Ми-
рослав Дедић, у црно-белој техници. Тома Богдановић30 био је задужен за 
графички дизајн каталога, а могуће и плаката и позивница.31 За главни мотив 
одабран је керамички ћуп с антроморфним мотивом с којим се поигравало 
на три штампана материјала. Плакат који је требало да привуче пажњу шире 
јавности дат је у јарким црвено-наранџастим и љубичастим бојама, док је 
ћуп приказан тек у обрисима. Позивница за отварање изложбе креирана је 
на преклоп, тако да је на првој страни приказан ћуп у браон тоновима без 
видљивих детаља, а приликом отварања те стране открива се текст позива. 
На насловници каталога који је доспевао у руке посетицима изложбе ћуп 
доминира у пуној боји и снази. Мењајући видљивост детаља на предмету, 
визуелни материјали су у фокус стављали необичан афрички предмет који 
је посетилац требало да открије прелажењем одређеног пута: од радозна-

28 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја аф-
ричке уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 36’ 27’’ – 37’ 00’’, Београд. Медијатека МАУ.

29 Живорад Ковачевић постао је градоначелник Београда 1974. године и на тој пози-
цији се задржао до 1982. године. Доступно на: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/
drustvo/863516/preminuo-zivorad-kovacevic-.html (приступљено 4. 8. 2021).

30 Томислав Тома Богдановић (1937–1912), био је графички дизајнер који се, поред осталог, 
специјализовао и за опремање књига. Занимљив је податак да је 1973. године радио дизајн за 
издање Мића Поповић: цртежи, аутора Лазара Трифуновића, у издању Галерије Графички 
колектив и за коју је добио прву награду Сајма књига. Доступно на: http://www.artmagazin.
info/index.php?option=com_ eventlist&Itemid=357&func=details&did=975 (приступљено 4. 08. 
2021).

31 У документацији Етнографског музеја и Музеја афричке уметности није пронађен по-
датак о аутору плаката и позивница за изложбу. С обзиром на то да је Тома Богдановић био 
аутор каталога, претпоставља се да је он радио и плакат и позивнице за отварање. Више о 
плакату изложбе види у: Ивана Војт, Шта нам плакат каже, листање музејске архиве плаката, 
у Nyimpa kor ndzidzi,Човек не може опстати сам, (Ре)концептуализација Музеја афричке 
уметности – збире Веде и др Здравка Печара, ур. Ана Сладојевић и Емилиа Епштајн (Бео-
град: Музеј афричке уметности, 2017), 64–66.
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лости (плакат), преко доласка на отварање/изложбу (позивница), до читања 
каталога (насловна страна).

Пошто се радило о иностраној уметности коју Граду Београду поклања 
дипломата Здравко Печар са својом супругом Ведом, за каталог је припре-
ман резиме који је преведен на француски и енглески језик. Резиме је на 
француски превео Новак Стругар, а на енглески Кордија Кведер. Каталог од 
80 страница је 1973. године штампао Бигз у 2.000 примерака, за Етнограф-
ски музеј у Београду, као издавача.

За излагање је припремљено 430 предмета из Западне Африке – Малија, 
Сенегала, Гвинеје, Горње Волте, Гане, Дахомеја32 и Камеруна (Aranđelović 
Lazić 1973, 16). Два дана уочи отварања у Илустрованој политици објављен 
је чланак у којем је дата најава онога што посетиоци могу очекивати: „На 
изложби у Етнографском музеју, између осталих предмета, биће изложени и 
велики стубови из племена Догон. Некада су они држали надстрешницу ис-
под које је сваког поподнева заседао савет стараца. Затим, ту је седам вели-
ких ћупова који служе као – сефови. У збирци има брава, чункова за разбој, 
посуда, корпи... У једном углу изложбене просторије налази се кухиња, од-
носно предмети који се и данас употребљавају приликом припремања хра-
не. А у другом, оркестар – разни музички инструменти. Ту су там-там бубањ 
за преношење „телеграфскихˮ порука, тканине јарких боја, посебна збирка 
малих предмета од бронзе – од тегова за мерење злата до скулптураˮ.33

Узбудљив живот једне изложбе

Изложба „Уметност Западне Африке, збирка Веде и др Здравка Пе-
чара, поклон Београдуˮ отворена је 26. априла 1973. године у 19 часова у 
приземљу Етнографског музеја. Позив на отварање упућен је званицама од 
стране Скупштине града Београда и Етнографског музеја, као организато-
рима изложбе. Није познато ко је отворио изложбу, као ни ко је све од зва-
ничника и културних радника дошао на овај догађај.

Изложени предмети припадају културама народа Западне Африке: Бам-
бара, Догон, Марка, Малинке, Моси, Бобо, Киси, Бага, Дан, Гере, Сенуфо, 
Бауле и Ашанти (Aranđelović Lazić 1973, 16). Највећим делом су биле при-
казане маске, статуе предака, односно обредни и култни предмети, као и 
предмети свакодневне употребе, попут делова покућства, музичких инстру-
мената, веома интересантних ћупова, затим врата амбара, браве и др.34 

32 Данашња Република Бенин.
33 М. Јосимовић, Фетиши племена Дого, Илустрована политика, 24. 4. 1973, Београд. 

Хемеротека МАУ.
34 Nepoznati autor (pretpostavka autora da je u pitanju J. A. Lazić). Bez naslova. Dokumentacija MAU.
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Према фотографијама,35 рекло би се да је изложба била постављена у 
двема просторијама: предворју и сали. У предворју су били постављени ан-
тропоморфни стубови с већница стараца народа Догон да пожеле добро-
дошлицу у ову, за то време, необичну изложбу. Ту се налазила и политичка 
мапа Африке на којој су тачкама означена подручја с којих долазе приказани 
артефакти. У сали су предмети били смештени на беле кубусе, изложени у 
зидне витрине или окачени на зидове и параване окречене у бело. Простор 
је грађен динамиком кубуса и паравана, а црно-бели, или тачније браон-бе-
ли тон изложбе дискретно је разбијан разнобојним тканинама. Паравани су 
преграђивали простор сале, а предмети су на њих постављани и с једне, и 
с друге стране. Поставка је грађена да остави добар визуелни утисак, али 
се водило рачуна и о групацији предмета према етничкој заједници којој 
припадају, као и према врсти предмета. Овај приницип се нарочито види 
у организацији седам зидних витрина, од којих су у три веће појединачно 
груписани предмети народа Бамбара, Догон и Сенуфо, а у мањим су орга-
низовани инструменти, предмети од бронзе, као и предмети народа Бауле и 
Ашанти.

„Ја сам заправо саме предмете видела на поставци 1974. године у Ет-
нографском музејуˮ – свој утисак о изложби преноси Нарциса Кнежевић 
Шијан. „Предмети једнако интригантни и за нашу културну јавност не-
виђени и недоживљени, па и за мене, тада као студенткињу друге године 
историје уметности. Међутим, поставка је била веома другачија него ова 
на којој се налазимо тренутно и која је тада осмишљена, 1977. од стране 
архитеката Савете и Слободана Машића. У Етнографском музеју то су били 
бели постаменти, уобичајене висине: метар, метар и двадесет, правоугаоног 
пресека. (...) Делимично је ту било и природно светло, јер је та сала у којој 
је било изложено имала и природно светло. Најимпресивнији ми је тада био 
сусрет са ћуповима и са догонским вратима и бравама. То ми је некако оста-
ло упечатљиво.ˮ36

Три дана након отварања изложбе Печареви су отпутовали у Гану, где је 
Здравко добио место амбасадора СФР Југославије и мандат од четири годи-
не.37 Пре него што су отишли, Здравко је гостовао у телевизијској емисији 
Тамо где деца не плачу..., коју је реализовала Телевизија Београд, редакција 
Научног студија. Како стоји у најави, „повод за ову емисију било је отва-
рање јединствене изложбе уметничких дела непознатих народних уметника 

35 25 црно-белих фотографија „Уметност Западне Африкеˮ, формат 9x13,8 цм, рол-филм 
6x6, 1973. година, аутор Светлана Ускоковић. Фото-архива Етнографског музеја у Београду; 
22 црно-беле фотографије, албум Музеј у Чаковцу и изложба у Етнографском музеју, формат 
18x13 цм, фасцикла 18, 1973, непознат аутор. Фото-архива МАУ.

36 Нарциса Кнежевић Шијан, видео-материјал, Усмена историја – документовање сталне 
поставке МАУ, 04’ 18’’ – 05’ 44’’, 6. 7. 2021, Београд. Медијатека МАУ. Нарциса Кнежевић 
Шијан снимана је на Сталној поставци Музеја афричке уметности.

37 Веда Печар, Разговор Веде Загорац и Здравка Печара на десетогодишњицу Музеја афричке 
уметности (1987), 19МТ001, аудио-запис, 35’ 51’’ – 35’ 58’’, Београд. Медијатека МАУ.
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Западне Африке – поклон др Здравка и Веде Печар – Граду Београду, а саго-
ворник је замољен да својим виђењем тих крајева исприча какав је народни 
уметник тог краја, какав је као човек, какав у односу са другима, какви су 
његови етички принципи, итдˮ. Разговор с др Здравком Печаром водио је 
уредник Драган Јевтић, док је редитељ емисије био Божидар Матковић.38 
Иако је емисија снимљена у априлу, емитована је 11. септембра у 18.30 ча-
сова, кад су Печареви већ отпутовали из Југославије. Јелена Аранђеловић 
Лазић им је пренела утиске о емисији: „Сви смо одушевљени, а нарочито 
ја. Мислим да је изванредно не само оно што је друг Здравко говорио, већ 
и начин на који је све то испричао... Музика, предмети, непосредно и топло 
испричан текст, све је веома узбудљивоˮ.39

Изложба је привукла доста медијске пажње. Радио Београд, програм 
202, угостио је Јелену Аранђеловић Лазић у емисији Панорама културе, у 
суботу, 13. октобра у 18 часова, поводом изложбе у Етнографском музеју.40 
Штампани медији су интересовање показали још пре отварања, када је Ек-
спрес недељна ревија објавила да ће бити отворена „једна необична излож-
ба... коју је Печар поклонио граду Београдуˮ.41 У Илустрованој политици је, 
два дана пред отварање изложбе, објављен опширан разговор с донаторима, 
који почиње речима: „Захваљујући пасији брачног пара Веде Загорац и др 
Здравка Печара, Београд је добио прву збирку дела афричке уметностиˮ.42

Омладинска ревија Венац на насловну страну мајског броја ставила је 
фотографију Здравка Печара како седи у свом стану и у рукама држи једну 
мању антропоморфну афричку скулптуру. Унутар корица овог часописа на 
две и по странице публикован је разговор с Печаром о његовој колекцио-
нарској активности.43 У мају, дневни лист Политика је, поводом изложбе 
„Уметност Западне Африкеˮ, објавио чланак који се састојао из одабраних 
делова текстова Пеђе Милосављевића, као и Веде и др Здравка Печара, који 
су већ објављени у каталогу изложбе.44 Током трајања изложбе, штампани 
медији су о небичном поклону који је Београд примио писали и у ширим 
контекстима. Тако је часопис Нин у тексту посвећеном колекционарима на 
тлу Југославије поменуо да је „Београд недавно, захваљујући пасији брач-

38 Најава емисије, Политика, 11. 9. 1973. Хемеротека МАУ.
39 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 14. 10. 1973., Beograd. U: Prepiska između 

Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

40 Ibid.
41 Изложба – поклон Београду, Експрес недељна ревија, 22. 4. 1973. године, Београд. 

Хемеротека Етнографског музеја у Београду.
42 М. Јосимовић, Фетиши племена Дого, Илустрована политика, 24. 6. 1973, Београд, 

хемеротека МАУ.
43 Надежда Михајловић, Докторирао на својој – авантури!, Омладинска ревија Венац, мај 

1973. године, број 14, НИП Дечје новине, Горњи Милановац. Хемеротека МАУ.
44 Пеђа Милосављевић, Лепота и тајне афричке пластике, Политика, 12. 5. 1973, Београд. 

Хемеротека МАУ.



93УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ АФРИКЕ – ИЗЛОЖБА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА ГРАД

ног пара Веде и др Здравка Печара, добио прву збирку дела афричке умет-
ности – предмете од тканине, бронзе, дрветаˮ.45

Новинари, као и Печареви у разговорима с њима, често су истицали да 
је збирка већ поклоњена (што је садржао и наслов изложбе), иако предмети 
још увек нису припадали Граду Београду. Званично, 430 предмета, који су 
представљени јавности у Етнографском музеју, поклоњено је десет месеци 
након отварања изложбе, 27. фебруара 1974. године, када је закључен уго-
вор о поклону између Веде Загорац и др Здравка Печар и Града Београда, 
који је представљао Бранко Пешић, градоначелник.46 Разлог да се одложи 
потписивање уговора лежи, свакако, и у спорим процедурама које је Град 
Београд морао спровести, како би се створили услови за званично прихва-
тање поклона. 

Након одласка брачног пара Печар из Београда, Јелена Аранђеловић 
Лазић наставила је да води рачуна о збирци и прима званичнике и стручну 
јавност да посете и оцене изложбу. Остало је забележено да је изложбу по-
сетио Борис Кухар, директор Етнографског музеја у Љубљани. „Веома му се 
допада, одушевљен је и каже да није мислио да су предмети тако изванред-
но одабрани и да их је толико много. Сматра да је поставка изложбе веома 
успела. Такође је долазила колегиница Бакрач47 из Етнографског музеја у За-
гребуˮ, писала је Јелена Аранђеловић Лазић Веди Печар. „Била је два дана и 
два пута је силазила да погледа изложбуˮ.48 

Поред колега, изложбу је позитивно оценила и поздравила гест даро-
даваца комисија Завода за заштиту споменика културе Града Београда, коју 
је чинила елита тадашњег Београда: историчарка уметности Нада Андреје-
вић-Кун, сликар Пеђа Милосављевић, историчар др Рајко Веселиновић, 
књижевник Милан Ђоковић, историчар књижевности Мирослав Пантић, 
сликар и историчар уметности др Павле Васић, сликар Миленко Шербан, 
фотограф Рајко Сикимић и глумац Бранко Вујовић. Међутим, ова комисија 
сматрала је да није добро да се збирка Печар смести у предложени објекат 
на Сењаку који је некада био атеље Моше Пијаде, сматрајући да би ту тре-
бало основати меморијални музеј овог сликара. За смештај збирке Печар, 
комисија је предложила да се изгради објекат привременог карактера до из-

45 Радован Поповић, Колекционари – приватне галерије, 1973, Нин, Београд. Хемеротека 
МАУ.

46 Уговор о поклону, бр. 6–329, 27. 2. 1974, Социјалистичка република Србија, Скупштина 
града, Београд. Документација МАУ.

47 Иванка Бакрач, етнолошкиња и кустоскиња Етнографског музеја у Загребу. Првобитно 
је водила Одсек за обичаје, веровања, народну медицину и прехрану, да би касније преузела 
Одсек за ношње. У поменутом музеју је радила од 1958. до 1989. године (Податак добијен у 
преписци путем имејла с Александром Влатковић, вишом кустоскињом документаристкињом 
Етнографског музеја у Загребу, 12. 8. 2021. и 13. 8. 2021).

48 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 14. 10. 1973, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar, dokumentacija MAU. 
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градње Етнографског музеја49 у чијем комплексу би био обезбеђен простор 
за стално излагање ове збирке.50 

При Заводу је формирана још једна комисија чији је задатак био да дâ 
стручну оцену етнографске вредности збирке коју су поред Јелене Аранђе-
ловић Лазић чиниле етнолошкиње др Сребрица Кнежевић и Миланка Ми-
ловић. Ова комисија истакла је „да збирка својом садржином и бројношћу 
заступљених примерака представља јединствену колекцију ове врсте у 
грађанској својини у Београду и да би прихватање збирке у својину Града 
Београда значило не само обогаћење драгоценог фонда овог музеја мате-
ријалом афричког културног наслеђа, већ и подстрек и перспективу за ства-
рање фонда ваневропских култура у Београдуˮ.51 Напослетку, након много 
састанака и расправе, Скупштина града Београда донела је одлуку да се 
бивши атеље Моше Пијаде на Сењаку адаптира за потребе смештаја и из-
лагања збирке Печар и ту оснује нови Музеј афричке уметности. Све време 
док је изложба трајала, предмети су пролазили „суд јавностиˮ, решавана су 
важна питања око валоризације, процене важности збирке за културни жи-
вот града, као и проблеми смештаја и трајног излагања предмета.

Поред неприлика с одабиром простора за стално излагање збирке Пе-
чар, током трајања изложбе у Етнографском музеју дешавале су се и незгоде 
с предметима. Јелена Аранђеловић Лазић је у писмима обавестила Веду о 
непријатностима која сведоче о великој одговорности коју је она преузела 
за збирку која је још увек формално била приватно власништво. Наиме, у 
једном писму она напомиње да су с изложених фигура нестале две каури 
шкољке, као и ланчић који је око врата имала фигура, како она наводи, „љу-
бимица друга Печараˮ. Уз ово напомиње да је градска скупштина одбила 
захтев Музеја да се узме још један чувар.52 У другом писму, три месеца кас-
није, Јелена уз пуно нелагоде јавља Веди „да је група ученика гурнула по-
стамент с „ђиваромˮ и то једном од најлепших, која је стајала у дну сале с 
десне стране. Маска се сломила у неколико комадаˮ.53 Веда је ове непријат-
не вести прихватила с изненађујућом смиреношћу и у одговору написала 
да ће набавити нове каури шкољке, а што се тиче крађе огрлице верује да 

49 Изградња нове зграде Етнографског музеја планирана је на Новом Београду, поред 
Музеја модерне уметности (Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 5. 1. 1974, Beograd. U: 
Prepiska između Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični 
fond Veda Zagorac i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

50 Dokument: „Muzej Vede i Dr. Zdravka Pečaraˮ, prilog pismu koji Jelena Aranđelović Lazić 
šalje Vedi Pečar, 6. 11. 1973, Beograd. U: Prepiska između Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac 
i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

51 Ibid.
52 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 14. 8. 1973, Beograd. U: Prepiska između 

Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

53 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 27. 11. 1973, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.
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ће Вера54 наћи могућности да је замени неком новом.55 На вест о паду маске 
„ђивареˮ Веда је навела да су то укалкулисали у самостални живот збирке. 
Напомиње да се нису „ништа око тога узбуђивали јер знају и веште Верине 
руке које ће све да поново доведу у редˮ.56 Њихове реакције на оштећења 
предмета показују да су Веда и Здравко Печар, колико год били везани за 
збирку, добро разумели да су се с њом на неки начин растали и да она сада 
започиње један нови живот.

Кад завеса падне

Изложба је затворена почетком јуна 1974. године, годину дана након от-
варања. Градски секретаријат за образовање и културу донео је одлуку да се 
предмети привремено сместе у бивши атеље Петра Добровића, на Коларче-
вом универзитету, где су до маја 1974. године више од тридесет година стаја-
ле Добровићеве слике, те је овај простор био слободан и услован за смештај 
збирке Печар.57 Етнографски музеј се у уговору с градском управом обавезао 
да ће, до отварања Музеја афричке уметности, збирку чувати у адекватним 
условима, а Град ће заузврат обезбедити потребна финансијска средства.58

Убрзо након затварања изложбе у Етнографском музеју предмети из збир-
ке Печар су приказани у оквиру нове изложбе. Из Шумарско-индустријског 
комбината „Црвена Заставаˮ из Крушевца, које је имало филијалу у Гани, 
потекла је иницијатива да се, поводом једанаест година постојања фирме из 
Крушевца и трогодишњице сарадње комбината с компанијом ТАТ из Кума-
сија,59 приреди изложба која би за тему имала сарадњу између Југославије 
и Гане. Генерални директор поменутог предузећа Обрад Обрадовић, који се 
обратио Веди Печар, желео је да на овој привременој изложби буду приказани 
традиционални предмети из Гане, те га је она упутила на Јелену Аранђеловић 

54 Верослава Вера Хаџи Ристић, конзерваторка Етнографског музеја у Београду од 1962. 
године. Види у: Зечевић Слободан (ур.), Службеници Етнографског музеја од 1901. до 1976. 
(Београд: Гласник Етнографског музеја 39/40, Етнографски музеј, 1976, 41)

55 Veda Pečar, pismo Jeleni Aranđelović Lazić, 16. 9. 1973, Akra. U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

56 Veda Pečar, pismo Jeleni Aranđelović Lazić, 17. 2. 1973, Akra. U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

57 Vlastimir Stamenković, gradski sekretar, „Dr Zdravko Pečar, Ambasador SFRJˮ, Grad Beograd, 
Gradski sekretarijat za obrazovanje i kulturu, broj 63–81, 1. 7. 1974, Beogad. Dokumentacija MAU.

58 Ugovor, Predmet ugovora: Čuvanje zbirke umetničkih predmeta naroda Zapadne Afrike, 
Grad Beograd, broj 401–358, 7. 10. 1974. i Etnografski muzej, broj 521/1, 27. 9. 1974, Beograd. 
Dokumentacija MAU.

59 А. Ч. О пријатељској Гани, Борба, 28. 7. 1974, Београд. Хемеротека МАУ / Етнографског 
музеја у Београду.
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Лазић у намери да се за то употребе предмети који су се налазили у Београ-
ду, тада још увек изложени у Етнографском музеју.60 Она је прихватила да 
напише елаборат и припреми одређене предмете из збирке за излагање у Кру-
шевцу, наравно, под условом да их у тамо добро обезбеде.61 Изложба „Прија-
тељска Ганаˮ, отворена је 22. јула 1974. године, на читавом спрату робне куће 
ШИК „Црвена Заставаˮ у центру Крушевца, који је претворен у изложбени 
простор.62 Изложбу је отворио амбасадор Гане Кваме Боафо, који није оче-
кивао да ће она бити тако велика, свеобухватна и лепо постављена, те је био 
веома задовољан.63 На поставци су експонати били подељени у четири групе: 
Уводни део, Земља и природно богатство, Народни живот и традиција и Сав-
ремена Гана. Предмете из збирке Печар допуњавале су легенде, фотографије 
и примерци племенитог афричког дрвета.64 Иако је трајала само недељу дана 
и није имала већи публицитет, Јелена Аранђеловић Лазић била је задовољна 
приказаним, сматрајући да су посетиоци могли на изложби да добију основне 
информације о земљи, људима и култури Гане и закључује да су „забележили 
још један значајан успехˮ.65

Намера је била да се једном годишње предмети из збирке Печар при-
казују на привременим изложбама. Постојао је договор Јелене Аранђеловић 
Лазић и директорке Народног музеја у Зајечару Гордане Живковић66 да у 
мају или на јесен 1975. године буде постављена изложба о афричкој уметно-
сти која би била отворена најмање месец дана.67 Међутим, нема података да 
се ова сарадња заиста и реализовала.68

60 Veda Pečar, pismo Jeleni Aranđelović Lazić, 29. 9. 1973, Akra. U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

61 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 27. 4. 1974, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

62 А. Ч. О пријатељској Гани, Борба, 28. 7. 1974, Београд. Хемеротека МАУ / Етнографског 
музеја у Београду.

63 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 27. 7. 1974, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

64 А. Ч. О пријатељској Гани, Борба, 28. 7. 1974, Београд. Хемеротека МАУ / Етнографског 
музеја у Београду.

65 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 24. 8. 1973, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

66 Гордана Живковић (1936–2019), етнолошкиња, директорка Народног музеја у Зајечару 
од 1970. до 2001. године (податак добијен у преписци путем имејла са Сузаном Антић, 
музејском саветницом Народног музеја у Зајечару, 17. 8. 2021).

67 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 1. 1. 1975, Beograd. U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

68 Податак о реализацији договаране сарадње није пронађен у документацијама 
Етнографског музеја у Београду, Музеја афричке уметности, Народног музеја у Зајечару, као 
ни у Историјском архиву у Зајечару.



97УМЕТНОСТ ЗАПАДНЕ АФРИКЕ – ИЗЛОЖБА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА ГРАД

С Коларчевог универзитета предмети су пребачени у новоизграђен Му-
зеј афричке уметности на Сењаку 7. марта 1977. године.69 Све време док су 
били на служби у Гани, Јелена Аранђеловић Лазић водила је с Печаревима 
веома живу комуникацију. Редовно је писала Веди, обавештавајући је о свим 
фазама формирања Музеја афричке уметности, што их је сасвим окупирало. 
Такође, заједно су планирали Јеленин долазак у Гану, што би јој омогућило 
да се повеже с афричким стручњацима, као и да употпуни и заокружи своје 
знање о афричкој култури.70 Пут се реализовао уз финасијску подршку За-
вода за међународну сарадњу71 и 3. децембра 1976. године72 Веда и Здравко 
Печар угостили су Јелену, тада већ музејску саветницу, у својој резиденцији 
у Акри. На двомесечном студијском путовању, Јелена је боравила у африч-
ком селу, присуствовала Фестивалу у Лагосу и обишла пет земаља Западне 
Африке: Нигерију, Бенин, Того, Гану и Обалу Слоноваче.73 

Првобитно је планирно да Музеј афричке уметности – збирка Веде и 
др Здравка Печара буде отворен у склопу прославе седамдесет пет година 
од оснивања Етнографског музеја у Београду, 1976. године.74 Међутим, како 
радови на Музеју још нису били готови, рок је померен, и он је отворен 
23. маја 1977. године, уочи Титовог рођендана који се обележавао у оквиру 
прославе четрдесетпетогодишњице његовог вођења Комунистичке партије 
Југославије (Кнежевић 2018, 240). Јелена Аранђеловић Лазић, пионирка аф-
риканистике у нашој земљи, постављена је за прву директорку Музеја, на 
чијем челу је била све до пензионисања 1988. године (Његовановић Ристић 
2001, 2014). По договору с Градом Београдом, новоосновани музеј је од 
1976. године добио статус организационе јединице у саставу Етнографског 
музеја у Београду, а Веда и др Здравко Печар су, као велики познаваоци кул-
тура Африке, постали стручни саветници који су тесно сарађивали с кусто-
сима и другим стручњацима Етнографског музеја у Београду.75 Путеви ових 

69 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 14. 3. 1977, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

70 Zdravko Pečar, pismo Miljenku, 28. 12. 1976, Akra, Lični fond Veda Zagorac i Zdravko 
Pečar. Dokumentacija MAU.

71 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 16. 10. 1976, Beograd. U: Prepiska između 
Jelene Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac 
i Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

72 Veda Pečar, pismo Jeleni Aranđelović Lazić, 25. 11. 1976, Akra.U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar, dokumentacija MAU.

73 Zdravko Pečar, Pismo Krsti, 11. 2. 1977, Akra, Lični fond Veda Zagorac i Zdravko Pečar. 
Dokumentacija MAU.

74 Jelena Aranđelović Lazić, pismo Vedi Pečar, 1. 2. 1976, Beograd. U: Prepiska između Jelene 
Aranđelović Lazić i Vede Zagorac i Zdravka Pečara (1973–1977). Lični fond Veda Zagorac i 
Zdravko Pečar. Dokumentacija MAU.

75 Ugovor, predmet ugovora: Davanje na upravljanje zgrade u ul. Andre Nikolića broj 14 u 
Beogradu Etnografskom muzeju u Beogradu radi otvaranja Muzeja afričke umetosti, Samoupravna 
interesna zajednica kulture Beograda, broj 2402, 22. 11. 1976; Socijalistička republika Srbija, 
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двају музеја су се формално разишли када је Скупштина града Београда 
1978. године донела решење о оснивању Музеја афричке уметности – збир-
ке Веде и др Здравка Печара као организације за заштиту културних добара 
која обавља музејску делатност као самостална радна организација.76

Закључак или ново поглавље

Иницијатива Веде и др Здравка Печара да Београду дарују предмете из 
своје збирке довела је до низа догађаја који су обогатили културни живот 
престонице. Први у низу тих догађаја је изложба „Уметност Западне Афри-
кеˮ која је отворила могућност да се грађани упознају с културама удаљених 
народа чију борбу за независност је Југославија годинама подржавала. То 
потврђује и Живорад Ковачевић, који у каталогу изложбе (Kovačević 1973, 
3) бележи:

„Ова изложба има утолико већи значај, јер нас путем древне афричке 
уметности повезује са географски удаљеним, али блиским светом, са којима 
нас везују заједничка настојања да човечанство пође путем мира и сарадње, 
да колонијализам и империјализам нестану са историјске позорнице, да се 
уклони јаз између развијених и неразвијених, да идеја несврстаности и по-
литика коегзистенције постану активни чинилац у отклањању свих видова 
политичке и економске потчињеностиˮ.

Из Књиге утисака у коју су посетиоци бележили своја запажања остао 
је сачуван само један запис који сведочи о екслузивности коју је изложба 
представљала за грађане који су се први пут сретали с традиционалном 
уметношћу Африке: „Ова јединствена изложба ме је дубоко узбудила и оду-
шевила. После свега што сам видела постоји само једна велика жеља, отићи 
и упознати тај народ и његову необичну, али драгоцену културну баштину. 
Захваљујем се брачном пару Печар што је учинио приступачном једну кул-
туру која ће нажалост, за већину нас, остати само ово виђењеˮ.77

Надахнути успехом изложбе Веда и др Здравко Печар су интензивира-
ли сакупљање предмета из традиционалног живота Африке. У томе је ве-
ликог утицаја имала Јелена Аранђеловић Лазић, која их је саветовала да 
прикупљају предмете из свакодневног живота, као и да помно бележе све 

Skupština grada Beograda, broj 6-1069, 9. 11. 1976. i Etnografski muzej u Beogradu, broj 745/1, 
23. 11. 1976, Beograd. Dokumentacija MAU.

76 Rešenje, Socijalistička republika Srbija, grad Beograd, Skupština opštine Savski venac, 
Sekretarijat za društvene delatnosti, broj 631-2/78-VI, 25. 10. 1978., Beograd. Dokumentacija MAU.

77 Nepoznat autor (pretpostavka autora da je u pitanju J. A. Lazić). Bez naslova. Dokumentacija 
MAU.
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расположиве податке. Тако је збирка Печар од изложбе до оснивања Музеја 
афричке уметности порасла за више стотина предмета.

Јелена Аранђеловић Лазић је од ове изложбе, па све до краја свог профе-
сионалног делања, била искључиво окренута проучавању афричког конти-
нента. Захваљујући раду на њој, она је добила прилику да заузме управљач-
ко место новооснованог музеја, што је представљало велики заокрет у ње-
ној каријери. Веда и др Здравко Печар су по повратку из Гане, добили места 
саветника у Музеју афричке уметности, чијем развоју су остали посвећени 
до краја живота. 

Само три године од затварања изложбе у Етнографском музеју, отворен 
је јединствен Музеј афричке уметности у оквиру којег су грађани и гости Бе-
ограда имали могућност да поново уживају у предметима из збирке Печар у 
новој необичној сталној поставци. Кроз бројне програме у овом Музеју по-
сетиоци и данас откривају културно наслеђе Африке, а многи истраживачи, 
уметници и културни радници се надахњују приказаним предметима. Музеј 
афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, који ускоро слави 
четрдесет пет година постојања, наставио је оно што је изложбом „Умет-
ност Западне Африкеˮ утемељено: да шири знања о стваралаштву афричких 
уметника, подстиче поштовање Африке, као и да развија свест о културном 
диверзитету, отварајући простор за мултикултурални дијалог заједница.78
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фото-документација и медијатека Музеја афричке уметности – збирка 
Веде и др Здравка Печара.

Хемеротека, архива изложби и фото-архива Етнографског музеја у Београ-
ду. Захваљујем се Мирјани Крагуљац Илић, кустоскињи, руковоткињи 
Збирке културе европских и ваневропских народа у Етнографском му-
зеју у Београду, на сарадњи приликом проналажења релевантне грађе.

Преписке путем имејла с Александром Влатковић, вишом кустоскињом до-
кументаристкињом Етнографског музеја у Загребу, Тајаном Ујчић, ди-
ректорком Музеја града Ровиња и Сузаном Антић, музејском саветни-
цом Народног музеја у Зајечару.
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Ivana Vojt

THE ART OF WEST AFRICA – AN EXHIBITION THAT CHANGED 
THE CITY 

Summary

During their residence in African countries, where Zdravko worked as a journalist and a dip-
lomat, Mr. and Mrs. Pečar formed a collection of African traditional objects, with an intention of 
making a donation to their home country. In January 1973, Dr. Zdravko and Veda Pečar brought 
the items to Belgrade, where the city administration officially accepted the gift collection, and the 
Ethnographic Museum was assigned with its care and management. Jelena Arandjelović Lazić, as a 
Senior Curator of this Museum, continued to manage the collection and planned organization of an 
exhibition that would present the African material and enable it to be valorized by the professionals 
and cultural public. The exhibition also aimed to guide the city officials to financially support the 
idea of a permanent exhibition of this collection at the new Museum of African Art, which was yet 
to be built and formed. The exhibition “Art of West Africa – the Collection by Veda and Dr. Zdravko 
Pečar, a gift to Belgrade”, with 430 exhibited items, opened on April 26th 1973 and received sig-
nificant publicity.

The exhibition lasted for a year and fulfilled its goal: all procedures for valorization of the 
subject were completed and the establishment and construction of the Museum of African Art in 
Belgrade was approved. The exhibition “Art of West Africa” at the Ethnographic Museum, where 
the Pečars’ collection was presented to the public for the first time, enabled Belgrade to acquire a 
unique Museum of African Art in 1977 – the Collection by Veda and Dr. Zdravko Pečar, which for 
many subsequent years continued to provide visitors with the possibility to meet the cultures of the 
peoples of a distant continent, testifying about the friendship of Yugoslavia with the countries of 
Africa. This exhibition also influenced the further course of the professional lives of its creators. 
Jelena Aranđelović Lazić continued to exclusively study African culture, and she also got the op-
portunity to take over the leading position of the newly established Museum of African Art, where 
she remained until her retirement. After the exhibition, Veda and Dr. Zdravko Pečar intensified their 
collecting activities and brought hundreds of new items for the new Museum. They also received 
the status of Advisors to the Museum of African Art, to which they remained committed for the rest 
of their lives. 


