
БОШКО КАРАНОВИЋ

KРОЗ МУЗЕЈЕ
ЦРТЕЖИ ИЗ ЏЕПНОГ БЛОКА

29. 9 - 10. 11. 2008.

Галерија Графички колектив Београд
Издавач: Графички колектив, Обилићев венац 27, Београд; 2627785, 3265923; graficki@eunet.yu; www.grafickikolektiv.org; Уредник: Љиљана Ћинкул 
Уметнички савет: Бранимир Карановић, Биљана Вуковић, Жарко Смиљанић, Јелена Јоцић и Љиљана Ћинкул; Графички дизајн: Родољуб Карановић 
Штампа: Inpress, Београд; Тираж: 300



Бошко Карановић, рођен 1924. у Босанској Крупи. Дипломирао 1948. сликарство на Академији за ликовне 
уметности, класа Марка Челебоновића; специјализовао графику 1949,  класа Михајла Петрова. Од 1949. до 1989. 
радио као професор на графичком одсеку Академије за ликовне уметности, Београд.
Са групом колега основао 1949. Графички колектив (прво заједничка радионица- атеље), у којем је (са извесним 
прекидима) активан до данас. 
У оквиру делатности Графичког колектива покренуо 1954. Клуб љубитеља графике – АРТА, југословенски огранак 
међународне организације АРТА.
У Графичком колективу основао  Колекцију послератне српске графике. Био је члан групе Самостални. Сарађивао и 
излагао са уметницима окупљеним око Атељеа 61 у Новом Саду. Аутор је више јавних споменика у мозаику.
У сарадњи са Стјепаном Филекијем реализовао бројне дипломе и повеље.
Од 1947. године излаже графике и слике.
Самостално излагао у Београду и другим градовима. 
Учествује на бројним југословенским и међународним изложбама графике. Поред педагошког рада на Академији, 
велику пажњу посвећује популаризацији графике на бројним курсевима у Београду и широм земље.
Студијска путовања: Италија, Грчка, Швајцарска, Француска, Британија, Египат, Шпанија, СССР, Турска, Холандија 
и Јапан.
Награде: Октобарска награда града Београда, награда Октобарског салона, Велики печат Графичког Колектива, 
Сићево ’69, Златна игла УЛУС-а, Дведесетјунска награда Босанске Крупе, Златни беочуг Београда, Вукова награда, 
Специјално признање првог Бијенала графике Србије и два ордена рада.



Био сам студент друге године сликарства на Академији ликовних уметности у класи Мила Милуновића. Према 
програму Академије, сваки дан се радила студија, портрет или акт, угљеном на папиру великог формата. 
Професор је ван поменуте наставе захтевао да имамо џепне блокове у којима је требало да бележимо 
ситуације из живота. То су биле сцене из породичног окружења, брзе белешке са улице, из чекаонице, 
железничке станице; провера свега што смо учили у школи, а посебно онога што у школи није био предмет: 
слободне забелешке. Сваке суботе су се водили разговори са професорима о овим цртежима из блокова. То су 
биле и теме за отворене разговоре међу нама студентима. Мени је то цртање у џепни блок постало навика коју 
годинама негујем. Иначе, ове блокове ми је спремао сликар Лаза Вујаклија, наставник повеза у Графичкој 
школи, са којим сам се и дружио; њихова садржина је била и предмет наших разговора и дружења.
Кад сам добио прву стипендију за иностранство, захваљујући Комисији за културне везе, а посебно њеном 
председнику Иви Фролу, обилазио сам музеје који су побуђивали моју велику радозналост. Ови блокови 
представљају  својеврсне дневничке белешке и разговоре са уметницима и њиховим делима. 
Иако су ово интимне белешке, волео бих кад би изазвале интересовање млађих генерација и подстакле сличну 
акцију. 
                                                                 

                                                                                            Бошко Карановић
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