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СТАРО И НОВО ЛИЦЕ KУВАРИЦЕ

Циљ овог рада је да укаже на комплексност сликовних порука везе-
них зидних покривала од платна познатих као „куварицеˮ. Њихов визуел-
ни и лексички конструкт исказује одређене социјалне, религијске, морал-
не и естетске норме, али и намере огледане у њиховим порукама. У раду 
ће бити приказан кратак преглед историје „куварицаˮ и њихове очигледне 
и латентне функције. Промене које захватају „традиционалнуˮ културу, 
услед наглашене пролазности ствари која даје динамичност савременом 
културном дискурсу мењајући наш свет, неминовно доводе и до потпуног 
нестанка одређених њених сегмената. Неки од њих не нестају дефини-
тивно, већ мењају своју функцију.

Кључне речи: куварице, платна за зид, антропологија свакодневице, 
етнолошке збирке, музеји, шаблони, родни идентитети.

У раду ће бити коришћен назив „куварицеˮ по коjeм је овај предмет 
познат и препознатљив, иако постоје оправдани разлози за употребу дру-
гих термина који су коришћени у музеолошким стручним текстовима, као 
што су локални називи, проистекли из њихове просторне намене: „платна 
за зидˮ, „назидницеˮ, „зидњациˮ, „дозидницеˮ.1 Назив „куварицеˮ се у ужем 
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1 За термин „куварицаˮ у музеолошкој стручној обради предмета и у својим стручним 

радовима кустоскиње су се опредељивале у највећој мери због тога што су их тако називали 
и они који су их продавали или поклањали музејима, иако је сматран терминолошки непре-
цизним (Дражић 1996, 143). Осим термина „куварицаˮ, користи се и термин „платно за зидˮ 
за сва она извезена платна која се каче на зид, а немају мотиве из кухиње и порукама не вели-
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смислу односи на руком везена платна која се налазе на зиду изнад шпорета, 
кухњског стола и умиваоника, иако представе и поруке на њима нису нужно 
повезане с примарним значењем овог термина. Сматра се да је стих: „Kу-
варице, мање збори, да ти ручак не загориˮ, уз приказ жене у кухињи, нај-
чешће коришћени мотив на оваквим ручно везеним платнима, што указује 
на разлог за назив који се за све њих користи: по улози жене која кува храну.

Kонструкт „куварицаˮ састоји се од комплекса незаобилазних елеме-
ната који га одређују: положај на зиду, платно и конац за вез, технике веза 
и технике преношења мотива, стилизоване линеарне композиције, мотиви 
и симболи, кратке језичке форме у облику монолошких исказа. У њихову 
структуру укорпориран је друштвени, економски, социјални и психолош-
ки значај проистекао из њихових очигледних и латентних функција, чији 
је утицај на социјализацију, изградњу родног идентитета, интеграцију 
друштва, афирмацију вредности и пренос културних образаца с генерације 
на генерацију, био утолико већи, јер је кухиња у којој су биле изложене зау-
зимала централно место окупљања породице.

Антропологија свакодневице

Избор ауторске теме непосредно је изазван личним односом према 
сопственом искуству, које, подстакнуто поновним сусретом с том визијом, 
призива да се разјасни и проживи осећање изазвано сећањем слике из де-
тињства. 

У пољу мојих антрополошких истраживања још од студентских дана, а 
реч је о крају седамдесетих година двадесетог века, временом су надолазиле 
„мале темеˮ иза којих су била скривена дубља значења која је требало ра-
зоткривати и промишљати на један нов начин, ван утемељене методологије. 
Сматрала сам их малим јер су се тицале појединости свакодневног живо-
та. Упоредо с мојим стручним сазревањем развијала се нова антрополош-
ка дисциплина – антропологија свакодневице. Kао млада дисциплина она 
се изграђује у тумачењу свакодневице која није статична и која се великом 
брзином мења, остављајући прилику да зауставимо понеку мало трајнију 
слику.

чају способности и вештине домаћица, мада и ту има одступања (Дробац-Крстић 2013, 174). 
Душан Иветић их назива „назидницеˮ у наслову изложбе „Назиднице са територје општине 
Бечејˮ (1989). С друге стране, Љиљана Трифуновић истиче да је за разлику од појма „кувари-
цаˮ којим се именује жена која кува храну, појам „дозидницаˮ свеобухватан, јасан и сâм себе 
сликовито објашњава, и због тога је примеренији за музеолошку стручну обраду предмета 
(Трифуновић 2004, 232; Николић 2006, бб). Мирјана Ћелап користила je термине „куварицеˮ 
и „дозидницeˮ без прецизирања свог става (Ћелап 1993, 9–12).
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Kако каже Рох Сулима, за антрополога свакодневице све представља из-
вор, све је за њега терен и „увекˮ је на истраживачком послу, јер појаве које 
су предмет истраживања представљају елементе реалних животних сцена-
рија. Антрополог више није истраживач који одлази на терен с етнограф-
ским упитником, већ покушава да протумачи оно што сви виде, док, ше-
тајући, свет „анализира коракомˮ (Sulima 2005, 6). Он чини „мале подвигеˮ 
на терену, причајући „мале причеˮ о дому и најближој околини, сведочећи 
самом својом присутношћу јер себе користи као средство сазнавања света 
(Sulima 2005, 12). Антрополог свакодневице склон је да простор, културу и 
друштво изучава у њиховим међусобним везама, да једно објашњава на ос-
нову другог: простору приступа као одразу људске културе и система вред-
ности, као обрасцу друштвеног устројства уобличеног правилима заједнич-
ког живљења и становања, као оличењу менталитета, навика и прошлости 
(Ože 2003, 107–108).

О одређењу појма свакодневице у друштвеним и хуманистичким нау-
кама Тамара Лепетић каже да је оно најчешће укључивало појмове као што 
су стил живота, начин живота, животни стандард (Lepetić 2014, 52). Док 
животни стандард исказује квалитативни аспект свакодневице, у смислу 
прихода, куповне моћи и слично, начин живота подразумева нематеријалне 
аспекте живота и због тога се приближава појму „стил животаˮ. Стил жи-
вота укључује симболичке и културне аспекте свакодневице који се очитују 
кроз начин потрошње, односно начин употребе добара на свакодневном ни-
воу (Lepetić 2014, 52–53).

Свакодневно наглашена пролазност ствари, које нестају или настају 
попут „епидемијеˮ, даје динамичност савременом културном дискурсу, јер, 
из перспективе индивидуалног искуства, сведоци смо како је нешто упра-
во прошло или пролази, док садашњост управо надолази: „Током живота 
једног покољења, предметни свет у одређеним доменима (аутомобил, на-
мештај, телевизори, телефони) промени се најмање двапутˮ (Sulima2005, 9). 
Савремено доба доноси социјалне, економске и културне сегменте кратког 
трајања. Та велика брзина промена, које мењају наш свет, захтева да се лич-
но препустимо ковитлацу да бисмо сагледали његове долазеће и одлазеће 
елементе, изблиза.

Говорећи о антропологији, Саша Недељковић истиче да је приметно све 
слабије интересовање за такозвани реални догађај, а све више за субјектив-
ни доживљај тог догађаја: „Istorija više nije proces koji teče nezavisno od aktera, 
nadilazeći ih i obuhvatajući ih, nego se ona stvara u njima i kroz njihovo delovanje: 
izvan aktera istorija, i stvarnost uopšte, ne postojiˮ (Nedeljković 2007, 14).

Насупрот принципу „научне објективностиˮ, која је била незаобилазни 
императив методологије друштвених наука током друге половине 20. века 
који је неуспешно искључивао лични став у истраживању, а нарочито у 
закључивању, и био само декларативно прикривен, антропологија свакодне-
вице афирмише субјективност, не само када су у питању актери историје, 
догађаја или процеса, већ легитмно укључује ставове, искуства, сећања и 
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осећања истраживача антрополога у област његовог избора, у промишљања 
теме, избор метода и закључивање.

Аутобиографски мотив за избор теме

Сећање на кухињу моје маме носи слику светлозеленог креденца са 
шлифованим овалним стаклима и брушеним латицама сакупљеним у цен-
тру (иза којих су биле неке мени недосупне ствари), слику шустикли од 
белог панама платна с везеним ивицама које су красиле фрижидер и кре-
денац; носи и бело платно окачено на зид изнад шпорета, са стилизованом 
представом младе жене, контура извезених црвеним концем. Та сећања до-
носе мирисе недељног ручка, гомбоца са шљивама и увек осећање некакве 
заборављене сете и среће. А сећање на ту срећу призива са зида ту младу 
жену с осмехом у углу усана, која око струка има везану кецељу с воланима 
и нафризирану косу с таласима. То је моја мама. Kао дете, на тај начин сам 
повезивала представу младе жене на везеној „куварициˮ (како су називана 
оваква везена платна) и идеју да је сасвим очигледно јасно да је у кухињи 
моје маме на том платну приказан њен лик. 

Испод извезене жене из профила, која вероватно држи варјачу стојећи 
испред шпорета, била су лепим писаним словима „везом по писмуˮ написа-
не речи „Kуварице, мање збори, да ти ручак не загориˮ. Можда су то биле 
прве речи које сам срицала учећи слова, али се те речи, осим као шаљиви 
стих, нису урезале у моје сећање као препорука која ће градити моје женске 
и домаћичке вредности. И више од написаних па везених речи, та нациф-
рана слика амбијента и топлина сећања на срећно детињство водила ме је 
ка искуствима лепоте која ћу доживљавати касније и градила естетику коју 
ћу неки пут препознати при сусретима с уметничким вредностима, као и у 
мом свакодневном животу и у професији. Тако је и моја кухиња, иако мо-
дерних равних линија, светлозелене боје, као кухиња моје мајке. Тако чувам 
руком везени мали столњак за свечане прилике. Тако је прва изложба коју 
сам планирала радећи као кустоскиња у Градском музеју у Бечеју била из-
ложба „куварицаˮ. Тако сам лично искусила како сликовност те једноставне 
дводимензионалне форме има потенцијалну снагу деловања и представља 
подлогу за будућност емотивне вредности. 

Овакве „куварицеˮ, од седамдесетих година прошлог века, нисам ви-
дела ни у једној другој кући, осим једном, осамдесетих, урамљене под ста-
клом, у једној кафани на Kаленић пијаци у Београду, познатој по „домаћојˮ 
храни и мезетлуцима. Тек сам касније сазнавала да су бела платна, с везом 
плаве или црвене боје, с писаним порукама и линеарно приказаним ситу-
ацијама у којима антропоморфни актери, окружени флоралним украсима, 
учествују у некаквом специфичном сегменту времена и простора, биле не-
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када уобичајена декорација у многим кухињама. И не само декорација, већ 
украс с веома практичном функцијом. Свакако је било лакше опрати платно, 
него сваки час кречити зид испрскан храном и водом приликом кувања и 
умивања.

Појава, трајање и ново лице куварице

Истраживањем распрострањености „куварицаˮ утврђено је да су креа-
ције, које приказујуидличне сцене, а преносе се папирним шаблонима, до-
нете на самом почетку 20. века из Холандије, преко Немачке, Аустрије и 
Мађарске у Војводину (Трифуновић 2004, 232), одакле су се, под утицајем 
великог привредног, економског и друштвеног напретка шириле и усељава-
ле и у домове читаве Србије и дела Балканског полуострва. Мустре су за-
тим наставиле да пристижу из Беча и Пеште, а поручиване су у трукерским 
радњама (нем. vordrucken– правити отисак, узорак) у којима су преноше-
не на платна, која су трговци продавали по пијацама и вашарима (Дражић 
1996, 144). За ову врсту ручног рада најпогодније је било танкоручно ткано 
памучно платно „безˮ, куповни шифон индустријске израде. На раширено 
платно је, преко претходно учвршћеног шаблона с рупицама, преношен цр-
теж, посипањем праха плаве боје који је пролазио кроз те рупице на папи-
ру и остављао траг на платну. Да се не би избрисао, цртеж је прскан шпи-
ритусом (Дражић 1996, 146). После веза, платно је прано од плаве боје и 
штиркано. Неки мотиви су могли бити додавани и калупима за труковање 
који су занатски израђивани од дрвета с учвршћеним металним иглицама и 
лименим плочицама. Притискањем на одређена места на платну остављали 
су отисак шаре која ће бити извезена. У кућној радиности до жељене „ку-
варицеˮ могло се доћи пресликавањем:учвршћивањемпапира на прозорско 
стакло наспрам светла (Ћелап 1993, 10) или преношењем мотива на платно 
превлачењем алуминијумске кашике преко рељефних контура извезене „ку-
варицеˮ, као и уз коришћење индига (Дробац-Крстић 2013, 177). „Куварицеˮ 
су везене техником „вез по писмуˮ, која подразумева постојање цртежа који 
је пренесен на подлогу (Новаковић 2004, 153) по којем се везе памучним 
концем, најчешће у црвеној и плавој боји. За технику „по писмуˮ (цртежу) 
коришћене су најједноставније врсте веза: „игла за игломˮ (бод за иглу), 
„пуниˮ (равни бод) и покрстице. Некада су додаване боје и друге технике 
веза. Ивице кућног текстила рађеног овом техником често су симетрично 
таласасто изрезане, опшиване такозваним обамет везом (Дражић 1996, 146).

Мода везења „куварицаˮ која је у ове крајеве стизала путем страних 
журнала и албума са шаблонима прво је почетком 20. века прихваћена у 
градовима. У сеоским срединама се везу чешће у периоду од 1930. до 1960. 
године (Дражић 1996, 146). Иако су сматране „јефтиномˮ декорацијом, чији 
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прикази су претерано поједностављени, често с деформисаним контурама 
приказаних ликова и предмета, с грешкама у перспективи, ове „куварицеˮ 
биле су омиљене у већини кућа градова и села Србије, без обзира на со-
цијални статус њихових власника.

Појава, односно учестала израда и употреба „куварицаˮ у Србији, могла 
би се повезати и с променом насталом затварањем кухињског оџака које се 
одигравало током последњих деценија 19. и прве половине 20. века, најпре 
у градовима. На средини плафона кухиње била је греда „кућно слемеˮ које 
је одвајало предњи део кухиње од задњег, односно, од отвореног оџака. От-
ворен оџак служио је за одвођење дима из кухиње и из озиданих, простих 
пећи које су се налазиле у собама. Такође је служио и за сушење меса. Так-
ве кухиње биле су често пуне дима, а зидови тамни од гарежи. На овакав 
отворен оџак се током друге половине 20. века у Србији ретко наилазило 
(Недељковић Ангеловска 2014, 12). Напуштање отвореног оџака омогућено 
је појавом шпорета на ложење, чија се масовна употреба у Србији везује за 
период после Другог светског рата. Индустријализација и технолошки раз-
вој су, између осталог, довели до урбанизације и модернизације становања, 
као и до побољшања услова живота.

Законске одредбе донесене 1965. године су дефинитивно забраниле 
градњу старих типова кућа по некада прописаним обрасцима (Којић 1961, 
70; Јанкулов 1966, 473–474), која је укључивала и отворена огњишта. Опас-
ност од пожара само је један од разлога за напуштање оваквог оџака у ку-
хињском амбијенту. Промене су се дешавале у процесу који се није равно-
мерно распоредио на све типове људских станишта на овим просторима и 
који је трајао готово читав век. Једним делом готово у исто време, док су 
још увек понегде опстајала отворена огњишта (у селима, на салашима и у 
засеоцима), „куварицеˮ су већ за 3 нестајале са зидова домова по градовима, 
уступајући своје место другачијим трендовима. 

Модернизација становања имала је даљи ток: зидови у кухињи фарбани 
су масном бојом или облагани керамичким плочицама које су биле лакше 
за одржавање од платна на окреченом зиду; озидана огњишта и шпорети на 
чврста горива замењени су електричним шпоретима са заштитном плочом 
која се при употреби ослањала на зид; лавори и бокали за умивање и прање 
су замењени лавабоима с чесмама и купатилима. Изглед куће и употреба 
одређеног покућства задржали су се много дуже на селу него што је то био 
случај с кућама у граду, где су се промене одигравале динамичније.

Бољи услова живота, као и могућности запошљавања, процес мигра-
ција из села у град, технолошки напредак, последњих деценија 20. века до-
вели су до губљења традиције употребе „куварицаˮ у кухињском амбијен-
ту. Kако истиче Наташа Николић, шездесетих година 20. века појављују се 
штампане (малане) „куварицеˮ с мотивима и текстуалним порукама у боји 
(Николић 2006, бб). Њихову улогу на зидовима замењују „масни” папири 
са штампаном шаром у боји. Ова решења су представљала прелаз ка дефи-
нитивном напуштању традиције веза „куварицаˮ и њихове кућне употребе. 
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Ипак, делови те „културеˮ наставили су свој живот као идиличан део про-
шлости. „Kуварице” се у истоветном облику појављују као резултат рада 
савремених везиља, намењене излагању на везилачким и другим јавним ту-
ристичким манифестацијама у промовисању националне или локалне „тра-
дицијеˮ, или као декор угоститељских објеката. С друге стране, нови облик 
изражавања овог „ручног рада” огледа се у његовој сасвим новој примени. 
Поред улоге музејског предмета који овековечује свакодневицу прошлих 
времена и традиционалне културе, поред улоге сувенира, који се могу ку-
пити и преко интернета, појављују се нове функције „куварицаˮ. На при-
мер, жене окупљене око асоцијације „Непрактичне женеˮ уметничке групе 
„Шкартˮ из Београда употребиле су овај вид израде предмета (ручни рад) 
да изразе свој поглед на свет афоризмима, ангажованим коменатрима и кри-
тикама друштва, некад шаљивим и личним порукама. Kако наводи Драгана 
Николетић у тексту „Kuvarice, više zbori, da se čuje šta te moriˮ (Magazin Mi-
lica): „Pilot-grupa bile su gastarbajtkinje, ili supruge naših privremenih radnika 
u inostranstvu. Uspeli model prenet je na samohrane majke i izbeglice, a onda se 
oteo i rodnoj i statusnoj kontroli. Sada vezu i muškarci, i studenti, i studentkinje 
[...]ˮ (Nikoletić 2017).

Куварице у музејима

Последњих деценија 20. века фокус интересовања кустоса етнолога 
премештао се са „старихˮ предмета који осликавају одређену етничку гру-
пу руралне културе на предмете који потичу из времена у којем је и сâм ку-
стос био активни учесник. На почетку 21. века фокус се помера и на појаве 
и предмете актуелног времена у непосредном окружењу, односно на про-
мењене/нове функције предметâ и њиховог места у реалном свету. Усред-
сређеност кустоса етнолога је с националног/регионалног/етничког иденти-
тета прешла на групни и индивидуални идентитет, а с репрезентативног и 
специфичног на „обичноˮ и свакодневно. Померање тежишта истраживања 
етнологије/антропологије и других хуманистичких дисциплина с елитног 
на свакодневно било је подржано тежњом друштва ка свеопштој демокра-
тизацији, као и његовом тежњом да постане праведно, уз уважавање свих 
друштвених група. Велики утицај на промену фокуса интересовања етно-
логије/антропологије и музеологије, двеју дисциплина уједињених у етно-
лошкој музеолошкој пракси, дошло је и због феномена глобализације, иза-
званог експанзијом средстава комуникације, што је убрзало промену начина 
живота свих друштвених слојева у читавом свету. Свет постаје комуника-
цијски уједињен. Све више се превазилазе просторне баријере и омогућена 
је модификација екстракултурних елемената који се очитавају у свакодневи-
ци (Недељковић Ангеловска 2017, 123–124). Иако се стиче утисак да се све 
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то дешава управо сада, процес преноса информација и ширења (културних) 
утицаја на читавој планети отпочео је метанастазичким кретањима, а затим 
умрежавањем трговачким и освајачким путевима, у сâм освит цивилиза-
ције, једино што интензитет ширења таквих утицаја постаје све већи и све 
се више убрзава пред нашим очима, као никада до сада, док су последице 
њиховог ширења несагледиве.

Говорећи о обиљу савременог доба Рох Сулима каже да наизменичне 
плима и осека ствари кидају нити традиције (Sulima 2005, 9). Kонтинуитет 
традиције прекинут је индустријским дизајном и масовном производњом, 
која чини круну робне производње и потрошње 20. века. Индустријали-
зација је довела до дизајнерског обликовања предмета. Марк Оже истиче 
да је савремено друштво одређено дизајном предмета којим се уобличава 
наша свакодневица (Ože 2003, 68). Захваљујући индустријски произведе-
ним предметима живимо у потрошачком друштву, у којем се свакодневно 
прихватају нови трендови, а други бројни трендови застаревају и нестају у 
„преобиљуˮ (Ože 2003, 116–117).

Појединачни предмети (који су део музејских збирки), издвојени из 
контекста одређеног времена и простора, својом формом и суштином би-
вају уклопљени у слику одређеног културног идентитета и остају његова 
стручном верификацијом „заштићенаˮ форма, чиме се дефинишу као кул-
турно добро (део културног наслеђа) које је предвиђено да буде сачувано за 
будућност (Недељковић Ангеловска 2017, 125–126). Иако музејске збирке 
носе лични печат субјективног односа и стручности кустоса који раде на 
њиховом попуњавању и верификацији, оне су и одраз времена у којем су 
формиране и колективне свести о правовременом очувању вредних и важ-
них сегмената прошлости.

Динамика целокупног друштвеног живота и разноликост и пролазност 
великог броја детаља свакодневице савременог доба довели су и до кон-
цепцијских промена у истраживању културе и до потребе за постављањем 
нових (још увек незваничних) критеријума за заштиту културних добара у 
оквиру етнолошке музеологије. Изобиље предмета и наглашена пролазност 
довеле су у питање могућност правовременог „заустављањаˮ слике културе 
у раму музејске дефиниције културног добра. Готово у исто време када су 
напустиле кухиње, „куварицеˮ су стигле у музеје и без уважавања „времен-
ске дистанцеˮ која је прописана законом о културним добрима, захваљујући 
у већој мери кустосима који су за то имали слуха.

Пошто су прво имале своје место у кухињама Србије током 20 века, 
„куварицеˮ су постале изобичајене и преселиле се из приватног у јавни 
простор ентеријера туристичко-угоститељских објеката, да их красе својом 
идиличном естетиком, и у музеје, да стручно верификоване заблистају у 
изложбеним просторима и буду сачуване за тумаче људске креативности и 
перцептивности.
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„Kуварицеˮ су се нашле у групи музејских предмета свакодневице 
који осликавају „дух временаˮ, који су сада већ прошли „суд временаˮ и 
представљају одраз одређене културе. Уласком у музејске збирке отпочео је 
њихов нови смисао: да им се одређује повремена или стална изложеност у 
оквиру презентација, да им се налази место у интерпетацији културе, да се 
репродукују, да се депонују, да се излажу или не излажу.

Према подацима којима располажем, прве ауторске музејске излож-
бе „куварицаˮ реализоване су у Градском музеју у Бечеју 1989. године, у 
Музеју града Новог Сада 1990. године, у Музеју Војводине 2009. године 
и тако даље. Вероватно је да је овај списак могуће допунити изложбама 
о којима нема писаног трага, што је до осамдесетих година 20. века била 
уобичајена пракса у музејима Србије. Било је то питање недовољног финан-
сирања институција културе, али и специфичног става посленика културе 
у министарствима културе и комплексним музејима према етнографским 
предметима, по којем оно што је „јефтиноˮ и није признато уметничко или 
„вредно културно-историјскоˮ дело, није ни вредно излагања и публковања. 
У тој групи предмета су били и они који нису били специфични за одређе-
ну националну припадност. Са стасавањем кустоске професије и буђењем 
свести о значају стручне анализе музејских предмета, поред прикупљања, 
чувања и излагања, осамдесетих година 20. века отпочиње спонтана, готово 
синхронизована борба за верификацију стручног рада кустоса, дебатом око 
тога да ли по сваку цену излагати музејске предмете, без уважавања свих 
неопходних конзерваторских и излагачких услова и без писаног трага о из-
ложеним предметима и објављивања њихове стручне анализе. Из те дебате 
и разумевања околности историјског контекста поља стручног рада кустоса 
потекла је крилатица „ако изложбу не прати каталог, она се није ни десилаˮ. 
У немогућности да реализују изложбе, односно да објаве каталоге изложби, 
кустоси су своје стручне текстове и обраде музејских предмета објављивали 
и у стручним часописима и зборницима музеја.

Душан Дуда Иветић, кустос етнолог, реализовао је своју прву изложбу 
под називом „Назиднице са територје општине Бечејˮ у сарадњи с локалним 
женским везилачким удружењем у Градском музеју и галерији у Бечеју, као 
поклон женама за 8. март 1989. године. „Kуварицеˮ су тада биле позајмљене 
за прилику излагања, што говори и о ставу ауторâ према проблемима које 
су наметале непотпуне музејске збирке, као и према разумевању савремене 
музеологије. Јер, музеји нису само место за чување, бригу и излагање пред-
мета од значаја за културу и историју одређене области, већ представљају 
центар нарочите одговорности у чувању и подсећању на етичке вредности, 
као и у изградњи културног идентитета и окупљању локалне заједнице. Тако 
је, захваљујући стручном раду Душана Дуде Иветића, представљен један 
сегмент културног наслеђа који је тада готово сасвим нестао из употребе, а 
у музејским збиркама се често налазио у мањем броју.
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Мирјана Ћелап, кустоскиња етнолошкиња, реализовала је изложбу 
„Војвођанске куварицеˮ у Музеју града Новог Сада 1993. године, подржану 
од Војвођанског клуба, Kултурно-уметничке задруге Славија, Kултурно-и-
сторијског друштва „Пролеће на ченејским салашимаˮ, Музеја Војводине, 
Музеја града Новог Сада и једног броја ентузијаста и стручњака (Ћелап 
1993).

Наташа Николић, кустоскиња етнолошкиња, реализовала је изложбу 
„Kуварице из збирке етнолошког одељења Народног музеја Kрагујевацˮ 
2006. године, с истоименим пратећим каталогом, у којем је дотадашња ис-
траживања допунила својим (Николић 2006).

Љиљана Трифуновић, виша кустоскиња етнолошкиња, реализовала је 
изложбу „Kад у кујни влада ред... Kолекција дозидница Музеја Војводинеˮ, 
у Музеју Војводине 2009. године, приказавши „куварицеˮ из Етнолошке 
збирке у амбијентима војвођанских кухиња. На свечаном отварању изложбе 
сама ауторка изводила је перформанс уз изложене предмете, асоцирајући на 
време њихове актуелне примене (Трифуновић 2009).

Лила Дробац-Kрстић, музејска саветница, била је аутор изложбе Народ-
ног музеја у Аранђеловцу „Добро дошли гости мили...ˮ, у кући и дворишту 
„Окућнице Илије Милошевићаˮ 2013. године (Дробац-Крстић 2013).

Поред изложби у којима су стручно обрађене и презентоване „кувари-
цеˮ, један део музејских изложби и објављених текстова у музеолошким 
и етнолошким часописима представљао је јавности ове предмете у окви-
ру ширег контекста, често у домену кућног или уопште везилачког ства-
ралаштва, или као пример технике „веза по писмуˮ или кућног текстила и 
домаће радиности. 

Ауторке наведених изложби су у каталозима и стручним текстовима 
изнеле стручну обраду приказаних „куварицаˮ као и њихове опште одли-
ке, порекло, развој и друштвене околности, као и основне елементе који су 
укорпорирани у овај предмет: мотиве, начин обраде, избор платна, естетику 
и практичну сврху, едукативну и етичку функцију.

Досадашња класификацфија куварица

Разноврсност „куварицаˮ и покривеност свих кључних аспеката поро-
дичног и друштвеног живота огледа се у њиховој класификацији, коју су 
извршиле кустоскиње етнолошкиње приликом својих стручних обрада му-
зејске збирке с овим предметима.

Љиљана Трифуновић је, поред основне поделе дозидница („кувари-
цаˮ) на дозиднице с натписом и дозиднице без натписа, извршила поделу 
на основу приказаног мотива и поруке на породичне, љубавне, хигијенске, 
патриотске, с холандским мотивима, дечје, креветске, шаљиве, религиоз-
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неи остале. На породичним су приказане идиличне сцене из кухиње, с до-
маћицом и другим људским фигурама поред зиданог шпорета и натписом 
који велича куварско умеће домаћице. На хигијенским је најчешће приказан 
бокал с лавором, окружен цветним орнаментом у облику медаљона или по-
лулука. Натпис је саветодавна порука о личној и кућној хигијени. На патри-
отским су извезени ликови чланова краљевске породице, национални грб 
или патриотски натпис. Назиднице с холандским мотивима приказују људ-
ске фигуре у холандским ношњама или деловима ношњи. На дечјим су при-
казане једна или више фигура деце или животиња.2 Kреветске дозиднице 
својим димензијама прате дужину кревета, смештеног поред зида. Шаљиве 
су својим натписима и изгледом имале улогу да развеселе. Религиозне су с 
извезеном сценом религијског садржаја (Трифуновић 2004, 233).

Kласификација „куварицаˮ других ауторки се делимично разликује. На-
таша Николићих дели на кухињске, љубавне, хигијенске, патриотске, рели-
гиозне, сеоске и шаљиве (Николић 2006, бб).

Употреба самих „куварицаˮ са својим разнородним мотивима односила 
се на простор кухиње и предсобља, али и дневне и гостињске собе. Могу 
се разврстати и према месту за које су биле намењене: за зид изнад шпоре-
та или поред стола у кухињи, за зид изнад умиваоника у предсобљу или у 
кухињи, за зид поред кревета.3 О њиховом положају у ентеријеру говоре и 
приказани мотиви и поруке на њима.

Коришћење куповног уместо ручно тканог платна и употреба техника 
„веза по писмуˮ омогућило је да се с много мање времена, вештине и труда 
израђују читаве колекције везеног кућног текстила. Преношењем одређе-
них детаља мотива с „куварицаˮ на више текстилних предмета, употребом 
„веза по писмуˮ почиње израда читавих колекција употребних предмета 
различите намене: „куварицеˮ, столњаци, четкаре, чешљаре, шибицаре, шу-
стикле, завесе, пешкири, покривачи за бокале и чаше, траке за полице и кесе 
за кишобране. 

2 Често су на дечјим дозидницама приказане ситуације из бајки и фигуре патуљака, окру-
жени стилизованим флоралним мотивима.

3 Поред кревета су чешће од „куварицаˮ намењених за овај простор били ручно ткани 
„дуварнициˮ или „куповниˮ – индустријски израђени, често с идиличним приказима пејзажа.



40 ВЕСНА НЕДЕЉКОВИЋ АНГЕЛОВСКА

Писане поруке

Визуелне и текстуалне поруке „куварицаˮ својом сликовношћу 
остављају утисак и долазе до изражаја експлицитном и сведеном формом. 
Њихова упадљивост и упечатљивост проистиче и из једноставних компо-
зиција, које линеарно цртају део реалног света, на којима преовлађују иди-
личне слике из живота породице или измаштаног света (када је у питању 
религијски садржај), а допуњене су једноставним симболичким украсима и 
на њима је наглашен текст управног говора који све објашњава. 

Акценат је био на тексту писаном словима каква су се учила у школи, 
али и копираним с монограма или шема из часописа. Реченице су у рими, 
сажете и с јасним и конкретним порукама, као што су моралне, поучне, 
шаљиве, љубавне, патриотске и религиозне (Ћелап 1993, 11).

Извезени словни искази су монолошки јер су осмишљени као цитати 
приказаног или „замишљеногˮ лика „изаˮ слике. Искази су у облику поруке 
која подстиче, подржава и препоручује. 

Поруке на „куварицамаˮ представљају кратке језичке форме од којих се 
истичу пословице као најсажетији облик прозног народног стварања који 
метафорично исказује народно искуство, сазнање и мудрост; благослови 
су сажети искази емоционалног става према неком догађају с изражавањем 
жеље за здрављем или каквом добробити; здравице су врста свечане бесе-
де којима се упућују честитке и добре жеље (Обрадовић 2014, 381–390). У 
кратке језичке форме које се могу наћи на „куварицамаˮ спадају и заклетве 
и клетве. Kлетве се веома ретко налазе на „куварицамаˮ и исказују углав-
ном очај неузвраћене девојачке љубави.

Ове кратке књижевне форме често су исказане у стиху. Њихов настанак 
се везује за усмену предају из „давних временаˮ, али је њихова заокруже-
на кратка форма ефектна, тако да се лако памти и преноси, а извезена на 
„куварицамаˮ лако уочава. У ове кратке форме укључене су и оне најкраће, 
састављене од двеју или једне речи – поздрави и придеви. Ти кратки, језгро-
вити, концизни и јасни говорни облици који су употребљавани на „кувари-
цамаˮ били су лако разумљви и често су се, као готове формуле, неизмењено 
и лако преносили из „усменеˮ или „народнеˮ књижевности.

Куварице и родни идентитети

Иако „куварицеˮ, које су производи кућне и занатске радиности, не 
представљају аутохтоно културно наслеђе, већ по свом пореклу припадају 
западноевропском културном кругу, нашле су своје значајно место у кућама 
у градовима и селима Србије, како ауторке наведених изложби истичу, због 
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своје практичне, али и естетке функције. Изглед најстаријих „куварицаˮ с 
простора Србије сачуван је у „холандскимˮ фолклорним мотивима (људи у 
холандским ношњама, у идиличном окружењу), који су били копирани још 
деценијама и говоре о њиховом пореклу. Мада се сматра да је изглед „кува-
рицаˮ као део фолкора настао „у народуˮ, један део је имао познате ауторе 
који су их исцртавали, креирали или копирали, па чак и по узору на слике 
ликовних уметника. Поред тога што су мотиви на њима штампани, труко-
вани, продавани, куповани или прецртавани, а затим везени, њихов избор 
одражава укус и став домаћице која га је, често још као девојка, припремала 
за свој дом. Оне се везују за родни идентитет, родну улогу жене и родне 
стереотипе кућне радиности.

У„куварицамаˮ су отиснути друштвени фактори и економске оклоно-
сти, који су учествовали у њиховом обликовању. Оне експлицитно говоре 
о производним и породичним односима у којима је жена посвећена кући и 
кућним радиностима, дочекујући свог запосленог мужа и послушну децу 
топлим ручком... дакле, она је вредна, она је дотерана, она је брижна, с ос-
мехом дочекује госте, у уредној кухињи, у обиљу, окружена цвећем и биљем 
– симболима који би требало да асоцирају на то колико је таква представа 
лепа, племенита и пожељна. Саме реализаторке и извођачице „куварицаˮ 
нису се опирале ни том задатку, ни представи своје улоге на њима, напротив, 
бирале су скице на којима се приказује њихов подређен, али истакнут по-
ложај. Марина Благојевић наводи да жене не доживљавају трошење својих 
ресурса у породици као експлоатацију, услед постојања јаких емотивних 
веза, као и снажне идеолошке конструкције „дужности” жена према поро-
дици (Blagojević 1991, 49).

С друге стране, све фазе израде текстилног покућства повезиване су 
са женским кућним радом који је представљао једну од главних кућних 
обавеза жена, али и вид женског знања које се преносило кроз генерације. 
Поред тога, овај вид женског рада био је један од могућих малобројних из-
вора личног прихода жена, тако да су неке од техника израде и украшавања 
текстилних предмета биле професионализоване (Јаковљевић-Шевић 2015 
150). Kао пример ове праксе можемо навести занатско копирање папирних 
шаблона за вез „куварицаˮ и отискивање на платно труковањем. Ауторке 
текстова о „куварицамаˮ и о „везу по писмуˮ истичу бројност трукерских 
радионица. Поред радионица, Љиљана Трифуновић спомиње да је у сва-
ком селу у Војводини постојала бар једна жена која се бавила труковањем, 
односно преношењем шеме на платно. Такође,наводи се и да су постојале 
везилачке радионице и веште везиље које су имућнијим или мање вештим 
женама везле „девојачку спремуˮ или други текстил по поруџбини (Трифу-
новић 2009, бб).

Процеси индустријализације и урбанизације су током 20. века довели 
до одвајања основне (нуклеарне) породице од традиционалне проширене 
(задружне) породице, а самим тим и до промена у социјализацији женске 
деце. Марина Благојевић истиче да на обим женског домаћег рада и запос-
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леност, доминантан утицај имају обим и потребе породице (Blagojević 1991, 
48). Поред смањења броја чланова породице, усвајање тековина привредног 
и културног напретка односило се на запошљавање жена, а затим и на струк-
турирање њиховог радног и слободног времена. Све чешће запослене ван 
куће, с новим тенденцијама друштвеног живота и промењеним обичајима 
око припреме „девојачке спреме”, услед индустријске производње и новог 
стила модерног покућства, жене су све ређе преносиле вештине веза и кућне 
радиности на своје ћерке, а склоност посвећености улепшавању свог дома и 
одеће на тај начин постала је индивидуална одлука и пракса, третирана као 
разонода и хоби.

Функције

Непосредном сликовитошћу визуелног приказа неоптерећеног сувиш-
ним детаљима, с обрасцима и системима презентације који преносе сим-
боличке информације ослоњене на категорију лепог, „куварицеˮ побуђују 
осећај пријатности, присности и задовољства. Ове слике преносе поруке и 
без експлицитног текста, а у спрези с кратким и језгровитим текстом иза-
зивају богате и јасне представе маште. Поред приказане сцене и написаног 
текста, у њиховом обликовању учествују једноставни симболи, који у виду 
украса учествују у њиховој комуникационој функцији.

Kада је реч о естетској функцији „куварицаˮ, може се рећи да је мани-
фестно реч о изразитој декоративности – украшавању животног простора, 
затим о практичности – јер уштиркано платно је лакше одржавати чистим, 
него бојама окречен зид, украшен мустрама и ваљком. Приказ сцене и текст, 
који се често појављује као образложење или управни говор, говоре управо 
о изразитој комункацијској улози из које проистичу социолошко-психолош-
ке функције.

Kонструкт „куварицаˮ у одређеном амбијенту јесте био врста украса, 
али је преносио и препоруке моралних и естетских идеала, порукама које 
су „читљивеˮ како из њихове визуелне представе, тако и из конкретних нат-
писа. Визуелне поруке којима су укућани свакодневно били изложени, дужи 
временски период, захватајући истовремено неколико генерација, одражава-
ле су идеју о неговању свеопштих врлина и образаца пожељног понашања. 
Имале су васпитну и мотивишућу улогу. Окружени симболима љубави на 
„куварицамаˮ и другим предметима кућног текстила, чланови породице/
друштва били су подстицани да граде поверење у добре међуљудске односе 
и стабилизују их. Веома важна функција „куварицаˮ у време њихове актуел-
ности била је социјализација појединца, породице и друштва, упућивањем 
на одређене норме и вредности, које то друштво уважава и негује. 

Потцртавање исказаних жеља у којима су наглашени љубав, хармонија, 
радост, здравље, срећа и обиље, носи елементе „реалнихˮ животних сцена-
рија нудећи наду у пожељну личну и колективну перспективу благостања. 
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Латентна улога „куварицаˮ могла би да проистиче из елемената поред 
којих су се налазиле. Kућна ватра и вода – огњиште и посуда за чување 
воде, породична трпеза, били су изузетно важни за опстанак породице. Из-
ложеност „куварицаˮ у животном простору могла је да указује и на намеру 
подстицања управо те животворне снаге, симболима здравља и обиља који 
окружују везом нацртане сцене и који су приказани као декоративни еле-
менти. Исконска потреба за утицањем на живот и судбину огледа се често у 
брижљивом одабиру симбола и боја које људи постављају у своје окружење.

„Kуварицеˮ се, као појава кухињске декорације, протежу негде од по-
следњих деценија 19. века до последњих деценија 20. века (не рачунајући 
обновљену улогу у угоститељксом туризму и женском активизму), од Хо-
ландије, преко Немачке, Аустрије, Мађарске, Војводине, ширећи се у околне 
регионе. Иако се у овом раду бавимо, када је у питању музеолошка пракса, 
„куварицамаˮ Србије, улога „куварицаˮ у интегративном повезивању зајед-
нице изразитија је на примеру мултинационалне Војводине, коју последњих 
векова насељавају Срби, Хрвати, Немци, Мађари, Русини, Словаци и други 
народи. Kако каже Тијана Јаковљевић-Шевић: „У оквирима истих култур-
них зона развијају се заједнички културни модели у различитим етничким 
групама. Међу њима то ствара већу културну блискост која је ту јаче изра-
жена него међу истим етничким заједницама у различитим културним зона-
маˮ (Јаковљевић-Шевић 2015, 148).

Преношењем везилачких техника, мотива и вештина, жене су, за-
хваљујући својој улози у изради и улепшавању одевног и кућног текстила, 
покретале живу комуникацију с другим женама у свом окружењу. Значај ове 
мреже комуникације нарочито је био важан у процесу измирења народа који 
су се у релативно кратком временском периоду у ратним сукобима налазили 
на супротним странама. Поред „куварицаˮ с националним обележјима као 
што су стилизовани костими и стихови из народне традиције, и поред оних 
које су промовисале националну историју, религију и књижевност, често су 
се налазиле и „куварицеˮ с натписима и мотивима истог садржаја и изгле-
да, иако исписане на језицима различитих народа и етничких група (Ћелап 
1993, 11; Дражић 1996, 28). Све то говори у прилог изразитој интегришућој 
улози размене везилачких техника и мотива „куварицаˮ у деловима западне 
и средње Европе, дуж Балканског полуострва, на просторима Србије, као и 
у другим областима региона захваћеним овом „модомˮ. Више од свих оста-
лих разлога за ширење ове „модеˮ у тако широким таласима, поред њихове 
практичне и декоративне функције, били су начин дистрибуције шаблона и 
могућност њиховог копирања, као и цена материјала и лакоћа израде. Иако 
су жене неретко истицале своје национално порекло у изради кућног тек-
стила, у случају „куварицаˮ могле су долазити у контакт с бројним при-
влачним мотивима који нису имали национална обележја, већ су стизали из 
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европских и регионалних дистрибутивних центара4 у којима су креирани 
и штампани шаблони и модни часописи с мустрама. Поред тога, могле су 
их наручити у трукерским радионицама, купити на вашарима и пијацама и 
веома лако копирати од пријатељица, рођака и комшиница. Њихова интегра-
тивна функција није промишљена и планирана, већ се дешавала спонтано 
у контактима у којима је преовладавао интерес да се за себе прибави до-
падљив и одређен „поучанˮ украс с практичном наменом. Иако су с исцрта-
ним мотивима куповане или су прецртаване, њихов избор одражавао је укус 
и став домаћице која их је, често још као девојка, припремала за свој дом. 
Приликом избора, за домаћицу се наглашена привлачност овог конструкта, 
поред изгледа, огледала у личној поруци коју је хтела да на посредан начин 
упути својим укућанима и гостима, јер говорећи њима, „куварицаˮ је гово-
рила о њој.

Закључно разматрање

Определивши се за емотивни приступ, изабрала сам да се с антропо-
лошког аспекта суочим с досад неисказаним тумачењима једног некада сва-
кидашњег предмета покућства с којим се срећемо у етнолошким збиркама 
музеја, на изложбама женских везилачких и гастрономских удружења, на 
туристичким манифестацијама и у етно-угоститељским објектима. У избор 
и начин тумачења ове теме јасно су уписани аутобиографски мотиви проис-
текли из емотивног личног искуства и наглашена субјективност, што је во-
дило до одступања од уобичајених мерила за анализу и тумачење музејског 
предмета.

Изглед и смисао „куварицаˮ нису створени самом креативношћу ве-
зиља, већ су одраз друштвене ситуације и резултат креативности и преду-
зетништва уметника који су их цртали и трукерских радионица које су их 
умножавале, издавача албума с мустрама и утицаја модних часописа. Њи-
хова допадљивост као и сврсисходност порука проистеклих из приказаних 
сцена на њима, утицале су на мотивисаност жена да их изаберу за свој дом. 
Тако је један декоративни предмет, тада неопходан у кухињском амбијенту 
због своје практичне улоге, као и због једноставности копирања и израде, 
постао лако доступан широким друштвеним слојевима. Kуповно платно ин-
дустријске израде, брза техника веза која исцртава контуре сцена и писаних 
слова, могли су и тако поједностављени да дочарају приказану представу 
и пренесу поруку која подстиче машту. Поред тога, употреба мотива чија 
лепота и једноставност симболизују читав низ пожељних особина, осећања 

4 Најпре у градовима западне и средње Европе, а затим у Новом Саду, Сенти, Вршцу и 
другим градовима и местима Србије, како се ова мода заједно са занатским и манифактурним 
умећем ширила регионом.



45СТАРО И НОВО ЛИЦЕ КУВАРИЦЕ

и врлина, учинили су да се „куварицеˮ лако и брзо шире по просторима 
западне и средње Европе и дуж Балканског полуострва. На тај начин је пре-
ношена идеја о позитивним особинама појединаца и читавог друштва, која 
се уграђивала у сваки дом на том огромном и мултинационалном простору. 
Због тога је њихова интегришућа улога била велика и важна.

Емоционална реакција људи у сусрету с таквим предметима могла је 
подстицати едукацију о правилима и нормама, етици и естетици, задацима 
и родним улогама, да упућује на тада пожељно друштвено понашање јас-
но дефинисаним порукама. Њихова улога била је важна у социолошко-пси-
холошком развоју личности и друштва, односно у социјализацији, али и у 
неговању наде у жељену личну и колективну перспективу благостања. „Kу-
варицеˮ су нудиле веру у бољу будућност прозвану молитвом на њима, иди-
личним приказом и написаним благословом, па чак и шаљивим приказом 
који подстиче на смех. 

С престанком функционалности такве улоге у промењеним социјалним 
и економским околностима, поред губљења практичне хигијенске и декора-
тивне сврхе, „куварицеˮ су изгубиле своју кућну и породичну комуникациј-
ску улогу неговања одређене родне интеракције, као и друге социјално-пси-
холошке функције, неставши са зидова кухиње. 

„Kуварицеˮ су наставиле свој живот као идиличан део прошлости који 
се у истоветном облику појављује у изради савремених везиља, за прикази-
вање на везилачким и другим изложбама и туристичким манифестацијама, 
у промовисању националне и локалне заједнице или као декор туристич-
ко-угоститељских објеката. С друге стране, нови талас изражавања старин-
ске везилачке „традицијеˮ огледа се у њиховој сасвим новој примени. Поред 
улоге музејског предмета који овековечује свакодневицу прошлих време-
на, поред улоге сувенира, појављује се нови облик ове праксе који су јој 
дале жене окупљене око асоцијације „Непрактичне женеˮ уметничке групе 
„Шкартˮ, у изражавању свог погледа на свет и критике друштва, афоризми-
ма и ангажованим исказима.
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Vesna Nedeljković Angelovska

THE OLD AND THE NEW FACES OF “KUVARICE” 
EMBROIDERED CANVAS

Summary

White embroidered pieces of canvas cloth suspended on the wall, with written messages and 
linearly depicted situations involving mostly anthropomorphic characters around which a short 
concise story is woven, most often additionally explained by a written message and lined in the 
margins with floral ornaments, were common decorations in many kitchens during the 20th century, 
all the way to the 1970s. The ease of production, decorativeness and practicality, together with use 
of motifs whose beauty and simplicity symbolize a whole range of desirable qualities, feelings and 
virtues, enabled these pieces of canvas, often called “kuvarice” in Serbian, to easily and quickly 
spread throughout Western and Central Europe as well as the Balkan Peninsula. In that way, the idea 
of   the positive characteristics of individuals and the whole society was transmitted and built into 
every home within that spacious multinational region.

The concept of ”kuvarice” consists of a complex of defining elements: two-dimensionality, 
position on the wall, type of canvas, techniques of ”handwriting-embroidery”, techniques of mo-
tif transfer, linear stylized compositions, motifs and symbols, short language forms in the form 
of messages. Their structure incorporates social, economic, social and psychological significance 
derived from their obvious and latent functions. These functions influenced socialization, gender 
identity building, social integration, affirmation of values, and transmission of cultural patterns 
passed down from one generation to another.

The “kuvarice” bear imprints of social factors and economic circumstances that participated 
in their development. They explicitly speak of economic and family relationships where a woman 
was supposed to be committed to home and housework. They are related to gender identity, gender 
role of women and gender stereotypes of housework. The word “kuvarica” in Serbian language 
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brings to mind an image of a woman who will spend most of her day in the home kitchen, preparing 
various elaborate dishes for dinner.

With the cessation of functionality of such a role in changed social and economic circum-
stances, in addition to losing its practical hygienic and decorative purpose, the ”kuvarice” also 
lost its communication role of nurturing certain gender interactions and other socio-psychological 
functions with the home and the family, and therefore disappeared from the kitchen walls.

In addition to its role as a museum object that preserves the everyday life of the past, and in 
addition to its role of a souvenir, a new form of this practice appeared through effort of women 
gathered around the association ”Impractical Women” of the art group “Škart” as they use it for 
expressing their worldviews and criticism of society, aphorisms and engaged art statements. 
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„Три љупке звезде светле у тами живота, 

Оне блистају тако угодно, 
А зову се песма, љубав и вино.“  

(Марковић 2010). 
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Слика 3. Нови Сад, Словаци, око средине 20. века, Музеј града Новог Сада. 
„Док мој драги 
муж пије воду 

Нећу ја оплакивати 
моју девојачку слободу.” 

(Марковић 2010).

Слика 4. Нови Сад, Мађари, око средине 20. века, Музеј града новог Сада. 
„Ни са ким срећан нећеш бити 

Јер ти срце куца за мном.”  
(Марковић 2010).

Слика 5. Буковик, Аранђеловац, Срби, око средине 20. века,  
власник Радосав Станковић. 

(Дробац-Крстић 2013).2 
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Слика 6. Аранђеловац, Срби, 1932. година, Народни музеј Аранђеловац. 
„Ил ми драги пиши ил немој никада доћи 

Тешко ми те је чекати 
У овој тужној пустој ноћи.” 

(Дробац-Крстић 2013).

Слика 7. Аранђеловац, Срби, око средине 20. века, власник Биљана Крстојевић. 
„Свако се радује нечему 

А деца се радују шећеру”. 
(Дробац-Крстић 2013).

Слика 8. Аранђеловац, Срби, 1935. година, власник Јасна Карадиновић. 
„Уз младост и цвеће  
Кућа је пуна среће.” 

(Дробац-Крстић 2013).
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Слика 9. Аранђеловац, Срби, око средине 20. века, власник Мира Станић.  
„Гости наши могу сваког часа доћи 
Зато ме пољуби па ћу ти помоћи!” 

(Дробац-Крстић 2013).

Слика 10. Аранђеловац, Срби, око средине 20. века, Народни музеј Аранђеловац. 
„Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.” 

(Дробац-Крстић 2013).

Слика 11. Врбица, Аранђеловац, Срби, око средине 20. века, власник Мирјана Бошковић.  
„Ко рано рани – Две среће граби.” 

(Дробац-Крстић 2013).
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Слика 12. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 
„Болоња је уништила образовање 

Уместо учености даје звање”.  
(Nikoletić 2017).

Слика 13. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 
„Rešena sam briga svaka  
Živimo život tv junaka”.  

(Nikoletić 2017).

Слика 14. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 1917. године. 
„Телефонираш по цео дан  

Зато ти је прљав стан”.  
(Nikoletić 2017).
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Слика 15. Павка Мартиновић Пава, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 
 „Da kupim sinu Borhesa ili svima mesa?” 

(Nikoletić 2017).

Слика 16. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 
„КОЗМЕТИЧКА ИНДУСРИЈА ЛАЖНУ МЛАДОСТ СТВАРА 

БОРИМ СЕ ЗА ПРАВО ДА БУДЕМ СТАРА”. 
(Nikoletić 2017).
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16. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 

„КОЗМЕТИЧКА ИНДУСРИЈА ЛАЖНУ МЛАДОСТ СТВАРА 
БОРИМ СЕ ЗА ПРАВО ДА БУДЕМ СТАРА“. 

    (Nikoletić 2017). 
 

 

Извори 

Дробац-Крстић, Лила. 2013. „Куварице аранђеловачког краја.“ У Зборник радова    
           Народног музеја у Аранђеловцу, Шумадијски записи VII, уред. Зорица Петровић.  
           173-221. Народни музеј: Аранђеловац.  
 
Марковић, Душанка. 2010. „Вез по писму – Писмо по везу.“ Каталог изложбе. Нови Сад:  
           Музеј града Новг Сада. 
 
Nikoletić, Dragana. 2017. „Кuvarice, više zbori, da se čuje šta te mori.“  
            Nepraktične žene, Milica magazin 09.05.2017. Beograd  
            http://milicamagazine.com/sr/kuvarice-vise-zbori-da-se-cuje-sta-te-mori//  

6 
 

 

15. Павка Мартиновић Пава, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 
 „Da kupim sinu Borhesa ili svima mesa?“ 

(Nikoletić 2017). 
 
 

 
16. Бригита Међо, ауторка. Зрењанин, око 2017. године. 

„КОЗМЕТИЧКА ИНДУСРИЈА ЛАЖНУ МЛАДОСТ СТВАРА 
БОРИМ СЕ ЗА ПРАВО ДА БУДЕМ СТАРА“. 

    (Nikoletić 2017). 
 

 

Извори 

Дробац-Крстић, Лила. 2013. „Куварице аранђеловачког краја.“ У Зборник радова    
           Народног музеја у Аранђеловцу, Шумадијски записи VII, уред. Зорица Петровић.  
           173-221. Народни музеј: Аранђеловац.  
 
Марковић, Душанка. 2010. „Вез по писму – Писмо по везу.“ Каталог изложбе. Нови Сад:  
           Музеј града Новг Сада. 
 
Nikoletić, Dragana. 2017. „Кuvarice, više zbori, da se čuje šta te mori.“  
            Nepraktične žene, Milica magazin 09.05.2017. Beograd  
            http://milicamagazine.com/sr/kuvarice-vise-zbori-da-se-cuje-sta-te-mori//  


