Милош Ћирић/ Miloš Ćirić
Графике/ Prints
9 - 21. 2. 2009.
Галерија Графички колектив
Graﬁčki kolektiv Gallery
Београд
Belgrade

Корице/ Cover page: Џамије/ Mosques, 1962.
Последња страна/ cover page: Глава витеза/
Head of a Knight, 1968.
Насловна страна/ tittle page: Аутопортрет /
Selfportrait, 1966.
Програми Графичког колектива финансијски
помажу Секретаријат за културу града
Београда и Министарство културе Републике
Србије/ Programmes of the Grafički kolektiv
Gallery are supported by City of Belgrade and
Ministry Culture of Republic of Serbia
Издавач/ Publisher:
Grafički kolektiv, Beograd, Obilićev venac 27;
tel/fax.2627-785,tel.3285-923
graficki@eunet.yu; www.grafickikolektiv.org
Уредник/ Curator:
Ljiljana Ćinkul
Уметнички савет/ Gallery Council:
Branimir Karanović, Biljana Vuković, Jelena
Jocić, Žarko Smiljanić i Ljiljana Ćinkul
Графичко обликовање/ Design:
Olja Nikolić
Prevod/ Translation: Irena Brkić
Lektor/ Lector: Jelena Panić
Штампа/ Printed by: Inpress, Beograd
Тираж/ Print run: 400

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
76.071. 1:929 Ћирић М. (083.824)
76(497.11) „1965/1976“ (083.824)
ЋИРИЋ, Милош, 1931-1999
Милош Ћирић = Miloš Ćirić : графике =
prints : Галерија Графички колектив,
Београд = Gallery Grafički kolektiv,
Belgrade, [9-21. 2. 2009] / [ уредник,
curator Лиљана Ћинкул ; превод,
translation Растко Ћирић]. – Београд :
Графички колектив, 2009 (Београд : Inpress).
[18] стр. : репродукције ; 33 x 24 cm
„Део ове изложбе приказан је у оквиру
Ћириних дана, манифестације коју крајем
сваког октобра Факултет примењених
уметности
организује Милошу Ћирићу у част.“ -- > стр.
[5]. – Упоредо срп. текст и енгл. превод. –
Слике М. Ћирића. – Тираж 400. – Стр. [4-5] :
Белешка о графичким листовима и
библиофилским
издањима Милоша Ћирића / Растко Ћирић. –
Милош Ћирић: стр [15].
ISBN 978-86-7726-026-2

Милош Ћирић
Miloš Ćirić

a)Ћирић, Милош (1931-1999) – Графике –
1965-1976 – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 155548684

Графике
Prints

Белешка о графичким листовима и библиофилским издањима Милоша
Ћирића
Графике - Знаци
Не рачунајући графике настале током студија, као своју прву графику Милош Ћирић
наводи дрворез под називом Чета ђака I из 1961. године. Она припада циклусу Споменици
који је штампан у табацима и објављен као његово прво библиофилско издање. Милош
Ћирић је тему за највећи број својих графичких листова налазио у родољубивој поезији – у
почетку су то били упечатљиви одломци из поема Владимира Назора, Ивана Горана
Ковачића, Десанке Максимовић, Бранка Ћопића и других, а касније у стиховима Милорада
Панића Сурепа и Душана Радовића, које је и лично познавао. Литературу ових аутора, коју
одликује јак набој и сведена симболика, аутор је успевао да сажме у крајње једноставне и
експресивне облике који се у графички знак претварају упечатљивом плакатском
једноставношћу и вишезначношћу коју неминовно садрже сведене симболичке форме.
Сличан израз имаће и текстови са стећака и српских надгробних споменика. Урезани
текстови често чине битан део његових графика, без обзира да ли се ради о стиху који је био
инспирација, афоризму или податку на путоказу или географској карти. Милош Ћирић
припада генерацији која је после Другог светског рата прва почела да промовише ћирилицу
као национално писмо. Непосредно након библиофилских издања, 1962. године, осмислио
је и писмо за Галерију Графички колектив; оно је сродно писмима која се појављују на
његовим дрворезима, прилагођено је резању у графичкој матрици, како је у највећој мери
дефинисан њихов облик. Та слова су по правилу неједнаке висине што чини да су
међусобни размаци уједначенији, а наглашен ритам у променама величине у складу са
жељеном експресивношћу слика које их прате. Облине су често замењене оштрим
превојима, тако да се круг слова “О“ претвара у ромб.
Милош Ћирић се определио за најтрадиционалније технике високе штампе као што су
дрворез и линорез, јер су му давале максималне могућности за експресију контрастима и
често је у њима експериментисао. Тако је на листу Трубе велеграда користио оловне
типографске штегове који су служили за притезање оловног слога а не за штампу. Графику
Незнани јунак изрезао је у дрвеној кухињској дасци за сечење меса, на листу Кавез
комбиновао је дрворез и линорез, док је матрицу за графику Велики петао изрезао од
комада фурнира. Жар птица је комбинација линореза и металног клишеа са мапом
Београда; у Птици од папира користио је наменски направљени клише од новинских
наслова, а екстравагантну графику Моја птица одштампао је на дугој папирној траци коју
је савио и залепио на папирну подлогу.
Концепт свођења на најједноставније форме код Милоша Ћирића доследно је коришћен
као систем и начин ставаралачког размишљања. Графике Протест и Обавештајци помоћу
фигура граде портрет, што је занимљив пример употребе тзв. „двоструке слике”, оптичке
варке која у овом случају пружа и двоструко значење. Злослутни Тамничар Флегар
истовремено је и људска фигура и тамница, а рашљасто ушће Саве у Дунав инспирисало га
је да Београд трансформише у коцку и тако обликује изненађујућу просторну
конфигурацију мапе града. Као што се дâ закључити, једна од његових омиљених тема била
је и урбани пејзаж, углавном на листовима посвећеним Београду.

Да би се потпуније разумеле графике Милоша Ћирића, треба их упоредити са његовим
радовима из осталих дисциплина којима се бавио, нарочито са радовима из графичког
дизајна. Поступак који је примењивао при пројектовању заштитних знакова сигурно је
био присутан и при конципирању његових графика.

Птица од папира/ Paperbird, 1965.

Бибилофилске и уникатне књиге/ Bibliophile and hand made books
Споменици/ The monuments, 1961, 10 дрвореза/ woodcuts, тираж/edition 10
Корњаче/ Turtles, 1961, линорези и офсет отисци/ linocuts and offset prints, тираж/
edition 10
Имена/ Names, 1961, 10 дрвореза и линореза/ woodcuts and linocuts, тираж/ edition 10
Девет триптихона/ Nine triptych, 1962, 10 линореза/ linocuts, тираж/edition 36
Бели терор/ The white terror, 1963, 9 дрвореза и линореза/ woodcuts and linocuts, тираж/
edition 10
Жар птица велеграда/ The metropolitan flaming bird, 1965, 8 линореза/ lino-cuts, тираж/
edition 20
Родослов/ Genealogy, 1968, 12 страна/ sheets, темпера/ tempera, 20x41 cm
Војници/ Soldiers, 1969, темпера/ tempera, 6 страна/ plates, 29x36 cm
Ратник/ The warrior, 1970, темпера/ tempera,10 страна/ plates
Ни црно ни бело ни јесте ни није/ Neither black or white, neither yes or no, 1971, туш и
темпера/ ink and tempera
Печати/ The stamps, 1972, 10 линореза/ linocuts, тираж/ edition 12

Каталог/ Catalogue
Графике/ Prints*
1. Аутопортрет/ Selfportrait, 1965, линорез/ linocut, 39,5x14,5
2. Аутопортрет/ Selfportrait, 1966, линорез/ linocut, 35x22
3. Град и подграђе/ City and Undercity, 1962, линорез/ linocut, 27x25
4. Џамије/ Mosques, 1962, линорез/ linocut, 27,5x25
5. Протест/ Protest, 1962, дрворез/ woodcut, 27,5x25
6. Нарицаљке/ Crying Women, 1964, дрворез/ woodcut, 33x32,5
7. Обавештајци/ Secret Agents, 1963, дрворез/ woodcut, 42x24
8. Тамничар Флегар/ Flegar the Dungeon Keeper, 1963, дрворез/ woodcut, 42x24
9. Прозивка/ Roll-call, 1963, дрворез/ woodcut, 41,5x20
10. Путоказ/ Sign-post, 1963, дрворез/ woodcut, 41x25
11. Стремљење/Aspiring, 1963, дрворез/ woodcut, 43,5x24
12. Мучење/ Torture, 1963, дрворез/ woodcut, 42,5x24
13. Отпори/ Resistances, 1963, дрворез/ woodcut, 44x22
14. Црно светло/ The Black Light, 1963, дрворез/ woodcut, 40x21,5
(7–14 из књиге Бели терор/ From the book White terror)
15. Велики петао/ The Big Rooster, 1964, дрворез (фур-нир)/ woodcut (veneer), 38x35
16. Жар птица/ The Flaming Bird, 1962, линорез и клише/ linocut, line-block, 20,5x19
17. Кавез/ Cage, 1964, дрворез и линорез/ woodcut, linocut, 29,5x34
18. Велеградски пас/ Metropolitan Dog, 1964, линорез/ linocut, 20x18
19. Раскрсница/ Crossroads, 1965, линорез/ linocut, 21x18
20. Шума од кућа/ Forest of Houses, 1965, линорез/ linocut, 20,5x19
21. Птица од папира/ Paperbird, 1965, линорез и клише/ linocut, line-block, 21x18
(16–21 из књиге Жар птица велеграда/ from the book The Metropolitan Flaming Bird)
22. Одбрана града/ The Defence of the Town, 1964, дрворез/ woodcut, 43x34,5
23. Трубе велеграда/ The Metropolitan Horns, 1964, линорез и метал/ linocut, metal, 28,5x16,5
24. ТВ антена/ TV Antenna, 1965, линорез/ linocut, 27x25
25. Ватром украшен/ Ornamented by Fire, 1966, линорез/ linocut, 54,5x38,5
26. Глава витеза/ Head of a Knight, 1968, линорез/ linocut, 24x17,5
27. Дон Кихот/ Don Quixote, 1968, дрворез/ woodcut, 24x17
28. Икар/ Icarus, 1970, линорез, две боје/ linocut, two colours, 21x40
29. Марина/ Marina, 1969, линорез/ linocut, 23x22
30. Псовач/ Curse-man, 1971, линорез/ linocut, 46x31
31. Доба мира/ Time of Peace, 1971, линорез, две боје/ linocut, two colours, 56x30
32. Мајор Гавриловић/ Sargeant Gavrilović, 1972, линорез/ linocut, 32,5x26
33. Београд ’72/ Belgrade ’72, 1972, линорез/ linocut, 50x49,5
34. Згреших гладан/ Hungry, I Have Sinned, 1973, линорез/ linocut, 47,5x26,5
35. Моја птица/ My Bird, 1970, линорез на траци ширине 7 цм и подлози, савијено и лепљено/
linocut printed on 7 cm wide paper scroll and background paper, bent and glued, 48,5x63
36. Традиције катедре графике/ Traditions of the Graphic Department, 1976,
линорез/linocut, 80x25

Тај поступак је у првој фази подразумевао веома рационално сагледавање проблема,
односно постављеног задатка, без обзира да ли је тај задатак поставио неко други или аутор
сам себи. Циљ је био доћи до ЈАСНЕ и графички ЧИСТЕ, или боље речено ОЧИШЋЕНЕ
форме која ће што директније дејствовати на гледаоца. Сличан поступак уобичајен је у
маркетиншким агенцијама, али у слободним ликовним уметностима овако дисциплиновано
прилажење уметничком стварању веома је ретко. Дакле, инспирисан неком темом, овај
уметник сам себи поставља што јасније дефинисан уметнички проблем који рашчлањава на
делове и сваки сегмент анализира. Тражи једноставне форме које ће што брже да представе
дати сегмент, а потом начине да се те појединачне форме синтетишу у логичну, чврсту и
јединсвену целину. Резултат је такав да се са становишта уметничког стварања јавља
парадокс у коме се на привидно рационалан начин, а заправо прилично личан, долази до
симбола који јесте архетипска форма, а због своје многосмислености и типично подсвесна
категорија. Уопштено размишљајући, највећа опасност код оваквог начина рада јесте да се
у редуковању претера, тако да се током креирања мора стално испитивати форма – до које
мере облик сме да се редукује а да не осиромаши и претвори се у безличну схему. У случају
Милоша Ћирића његове сведене форме су специфичне и проистичу из његовог посебног и
веома карактеристичног начина размишљања. Погледајте само разноврсност елемената на
портретима из циклуса Имена и биће уочљив спектар ликовних могућности, присутан чак и
у оквиру најстрожије редукованог графичког размишљања.
Велики део својих графика Милош Ћирић груписао је у циклусе и објавио их у облику
библиофилских издања. У својој педантно вођеној евиденцији Ћирић броји двадесет
ауторских књига, седам библиофилских, док су остале уникатно израђене, највише у три
примерка. То су или ауторске студије или варијације графичких пројеката или презентације
наручених заштитних знакова.
Последња графика коју је одштампао био је линорез Традиције катедре графике из 1976.
године, под редним бројем 125, која је данас стално изложена у Галерији Библиотека у
згради Факултету примењених уметности на Косанчићевом венцу 29. У то време почео је да
га преокупира рад на писању стручних књига, а нарочито огромног Летописа симбола
(петотомног лексикона визуелних симбола од 2.500 страна и преко 10.000 илустрација) који
му је потрошио последњих двадесетак година живота.
Планирао је да се по завршетку тог обимног посла, који је сматрао „дугом према
професији”, врати „слободној” графици која му је била и страст и уживање и коју је свесно
и планирано жртвовао, али му није било писано…
Растко Ћирић

*димензије су у сантиметрима/ dimensions are in centimеtres
Део ове изложбе приказан је у оквиру Ћириних дана, манифестације коју крајем сваког октобра
Факултет примењених уметности организује Милошу Ћирићу у част. Ћирине дане продужава и
Галерија Графички колектив, наша најстарија галерија за графику. Милош Ћирић је био везан за
Колектив од самог почетка – аутор је графичке идентификације, знака и ћириличног типа слова
којима се Галерија служи од 1962. године, као и многих активности током дугог и плодног
деловања ове значајне културне установе.

Милош Ћирић
(1931–1999)
Дипломирао 1954. на Академији примењених
уметности и магистрирао 1959. код проф. Михаила
С. Петрова. На Факултету примењених уметности у
Београду оснивач и професор на предмету
Графичке
комуникације
(1964-1997),
одсек
Примењена графика, атеље Графички дизајн. Члан
УЛУПУДС-а и УЛУС-а.
Области рада: графика, графичка идентификација,
писмо, оглашавање, графика књиге, графичка
анимација, просторна графика, хералдика.
Самосталне изложбе: Београд: 1961, 1965, 1968,
1971, 1982, 1986. године; Зрењанин, 1964. и 1969.
године; Суботица, 1964; Бол на Брачу, 1967; Нови
Сад, 1967; Скопље, 1972; Прибој, 1977; Столац,
1981.
Награде/избор: Златно перо Београда, 1964;
Велика плакета Универзитета уметности у Београду,
1983; Велика награда Републичке заједнице за
културу, 1987; Награда за животно дело УЛУПУДС,
Београд,1998.
Године 1999, на Факултету примењених уметности
основан је Фонд Милош Ћирић из којег се додељује
награда студентима ФПУ за најбољи рад из области
графичког дизајна. Од 2005. Факултет примењених
уметности организује манифестацију “Ћирини дани”
професору Милошу Ћирићу у част.
Аутопортрет/ Selfportrait, 1965.

Miloš Ćirić
(1931–1999)
Graduated in 1954 from the Academy of Applied Arts, Belgrade and took his Masters Degree
in 1959, whose mentor was Professor Mihailo S. Petrov. Titular professor at the Faculty of
Applied Arts, Belgrade, Miloš Ćirić was the founder of the Department of Graphic
Communication and taught at the FAA from 1964 until 1997. Member of ULUPUDS and
ULUS.
The fields of interest: art graphics, graphic identification, lettering, advertisement, book
design, graphic animation, graphic-inspace and heraldry.
One-man exhibitions: Belgrade, 1961, 1965, 1968, 1971, 1982, 1986; Zrenjanin, 1964, 1969;
Subotica, 1964; Bol, Brač, 1967; Novi Sad, 1967; Skoplje, 1972; Priboj, 1977; Stolac, 1981.

Згреших гладан/ Hungry, I Have Sinned, 1973.

Awards/selection: The Golden Pen of Belgrade, 1964; Large Plaquette of the University of
Arts, Belgrade, 1983; Main Award of the Ministry of Culture, 1987; Award for Life
Achievement, ULUPUDS, Belgrade, 1998.
In 1999, “Miloš Ćirić Fund Award” for the best student work in the field of graphic design was
founded at the Faculty of Applied Arts. Since 2005 the Faculty of Applied Arts has been
organizing “Ćira’s Days”, a manifestation dedicated to Prof. Miloš Ćirić.

Дон Кихот/ Don Quixote, 1968.

Незнани јунак/ Unknown hero, 1962.

A note about graphic prints and bibliophile editions by Miloš Ćirić
Graphic prints - Signs
Not counting the graphic prints made during the period of schooling, Miloš Ćirić mentioned a
woodcut named “A Platoon of Pupils I” from 1961 as his first graphic print. It belongs to the
series “Monuments” printed in sheets and published as his first bibliophile edition. Miloš Ćirić
found the subject for most of his graphic prints in our patriotic poetry – in the beginning,
those were powerful fragments from poems by Vladimir Nazor, Ivan Goran Kovačić, Desanka
Maksimović, Branko Ćopić and others, and later in verses by Milorad Panić Surep and Dušan
Radović, the last two Miloš Ćirić knew in person. Ćirić managed to reduce such a literature of
a strong impulse and concentrated symbolism into extremely simple and expressive shapes
which tend to transform themselves into a graphical sign and thus acts with their striking
“poster-like” simplicity and ambiguity which the reduced symbolical forms unavoidably have.
The similar charge will have the texts from the ancient Serbian tombstones as well. One of his
topics was the urban landscape, mostly dedicated to Belgrade in his graphic prints. Quite
often the cut texts have been important part of his prints, no matter if it was an inspirational
verse, aphorism or information on a sign-mark or a geographical map. Miloš Ćirić belonged to
the generation which, after the Second World War, first started to promote the Cyrillic as the
national alphabet. In the year of 1962, shortly after having created these bibliophile editions,
he designed a letter type for the Grafički Kolektiv Gallery, similar to the style of the letter
types used in his woodcuts, adjusted for cutting in a graphic matrix, which mostly had defined
their shapes. The letters were always in different heights and that helped the distance
between two of the letters be more unified and their stressed rhythm in harmony with the
expressive pictures that follow the text. The curves were replaced now by sharp cuts, soothe
circle of the letter “O” was often transformed into a rhombus.
Miloš Ćirić oriented toward the most traditional relief printing techniques such as woodcut
and linocut, because they were giving him maximum expressive possibilities in using
contrasts, so he often experimented in them. Therefore, in the print “Horns of Metropolis” he
used lead typographic bars which were normally taken to fasten the lead letters and not for
printing. He cut the print “The Unknown Hero” into a kitchen chopping block; he combined
woodcut and linocut on the print “Cage”; he made the matrix for the print “The Big
Rooster”out of the pieces of veneer; the “Firebird” is a combination of linocut and metal
line-blocks with the map of Belgrade; in the “Paper Bird” he used a line-block with newspaper
titles, and he printed the extravagant print “My Bird” on a long paper scroll which he later
bent and fixed on a paper background.
The concept of reducing to the simplest shapes is a consequently applied in Miloš Ćirić’s work
as a system and the frame of thought. In each of his graphic prints - “The Protest” and “Secret
Agents” - a figure forms a portrait, an interesting example of usage of “double image”, an
optical illusion which, in this case, offers a double meaning as well. The creepy “Flegar the
Dungeon Keeper” is a human figure and a dungeon at the same time, and the forked
confluence of the Sava and the Danube inspired him to transform Belgrade into a cube and
thus design a surprising space configuration of the city map. As one can see, one of his
favourite themes in the prints was the urban landscape, dedicated mostly to Belgrade.
In order to understand better the graphic prints by Miloš Ćirić, one should compare them with
his works in other disciplines, especially in his graphic designs.The procedure he used in
designing logos surely was present during the conceiving of his graphic prints. That procedure,
in the first phase, understood a quite rational treatment of problems or a given task, no
matter if that task had been given by someone else or by the artist himself.

Ватром украшен/ Ornamented by Fire, 1966.

The aim was to conceive CLEAR and graphically CLEAN or, to be more precise, CLEANED form
able to create as direct as possible effect to the public. The similar treatment is common in
marketing agencies. But, within the free fine arts, such a disciplined approach to the creation
is rather rare. Therefore, inspired by a subject, this artist tried to assign to himself an art
problem defined as clear as possible, which he would separate into parts and then subject each
segment to analysis. He searched for simple forms that would represent quickly a given
segment, and then he would explore the ways to synthesize the separated forms into a logical,
compact and uniform whole. The result is such that, from the artistic point of view, one comes
to the paradoxical conclusion within which an artist, in an apparently rational way, but in fact
quite personal, comes to the symbol which is an archetypal form and therefore, typically
subconscious category, because of its ambiguity. Speaking in general, the biggest danger in
such a working process is overdoing in the reduction, so one constantly has to explore the
form during the creation – to what extent one can reduce a shape and not make it insufficient
and thus transform it into an impersonal scheme. In the case of Miloš Ćirić, his reduced forms
are specific and the result of his special and quite characteristic frame of thought. Look at the
diversity of shapes on the portraits from the “Names” series, and it would be obvious how
many visual possibilities can be derived even within the most reduced graphical conception.
Miloš Ćirić organized a number of his graphic prints into series and published them in the form
of bibliophile editions. In his meticulously kept records, Miloš Ćirić numbers twenty author
BOOKS he made, seven of which are bibliophile editions, and the rest are hand-made one-off
books, mostly in three copies. They are author studies or variations of the graphic projects, or
presentations of the commissioned trademarks.
The last graphic print he made was the linocut “The Traditions of the Graphic Department”
from 1976, under the number 125, which is now displayed permanently in the “Library”
Gallery at the Faculty of Applied Arts, 29 Kosančićev Venac Street. At the time he began to be
preoccupied with the writing of professional books, and especially with writing of the “The
Chronicles of Symbols, a huge five-volume lexicon of visual symbols on 2.500 pages and with
over 10.000 illustrations, and he spent about last twenty years of life working on it. After
having completed such an ambitious task he considered to be his “debt to the profession”, he
planned to come back to “free” graphics, which was his passion and joy, and which he
consciously sacrificed, but that was not bound to happen…
Rastko Ćirić

Велеградски пас/ Metropolitan Dog, 1964.

A part of this exhibition was presented in the scope of “Ćira’s Days”. It is an event the Faculty of
Applied Arts organizes in honour of Miloš Ćirić at the end of October every year. But it has turned
out that the “Ćira’s Days” will continue to be on here in the Graficki Kolektiv Gallery, the oldest
Serbian gallery specialized in the graphics. Miloš Ćirić was tied to the Gallery from the very
beginning – he designed its graphic identification, its logo and its Cyrillic letter-type the Gallery has
been using since 1962. He also launched many actions during the long and prolific existence of this
important cultural institution.

Доба мира/ Time of Peace, 1971.

Трубе велеграда/ The Metropolitan Horns, 1964.

Доба мира/ Time of Peace, 1971.

Трубе велеграда/ The Metropolitan Horns, 1964.
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between two of the letters be more unified and their stressed rhythm in harmony with the
expressive pictures that follow the text. The curves were replaced now by sharp cuts, soothe
circle of the letter “O” was often transformed into a rhombus.
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and linocut, because they were giving him maximum expressive possibilities in using
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used lead typographic bars which were normally taken to fasten the lead letters and not for
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woodcut and linocut on the print “Cage”; he made the matrix for the print “The Big
Rooster”out of the pieces of veneer; the “Firebird” is a combination of linocut and metal
line-blocks with the map of Belgrade; in the “Paper Bird” he used a line-block with newspaper
titles, and he printed the extravagant print “My Bird” on a long paper scroll which he later
bent and fixed on a paper background.
The concept of reducing to the simplest shapes is a consequently applied in Miloš Ćirić’s work
as a system and the frame of thought. In each of his graphic prints - “The Protest” and “Secret
Agents” - a figure forms a portrait, an interesting example of usage of “double image”, an
optical illusion which, in this case, offers a double meaning as well. The creepy “Flegar the
Dungeon Keeper” is a human figure and a dungeon at the same time, and the forked
confluence of the Sava and the Danube inspired him to transform Belgrade into a cube and
thus design a surprising space configuration of the city map. As one can see, one of his
favourite themes in the prints was the urban landscape, dedicated mostly to Belgrade.
In order to understand better the graphic prints by Miloš Ćirić, one should compare them with
his works in other disciplines, especially in his graphic designs.The procedure he used in
designing logos surely was present during the conceiving of his graphic prints. That procedure,
in the first phase, understood a quite rational treatment of problems or a given task, no
matter if that task had been given by someone else or by the artist himself.
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Милош Ћирић
(1931–1999)
Дипломирао 1954. на Академији примењених
уметности и магистрирао 1959. код проф. Михаила
С. Петрова. На Факултету примењених уметности у
Београду оснивач и професор на предмету
Графичке
комуникације
(1964-1997),
одсек
Примењена графика, атеље Графички дизајн. Члан
УЛУПУДС-а и УЛУС-а.
Области рада: графика, графичка идентификација,
писмо, оглашавање, графика књиге, графичка
анимација, просторна графика, хералдика.
Самосталне изложбе: Београд: 1961, 1965, 1968,
1971, 1982, 1986. године; Зрењанин, 1964. и 1969.
године; Суботица, 1964; Бол на Брачу, 1967; Нови
Сад, 1967; Скопље, 1972; Прибој, 1977; Столац,
1981.
Награде/избор: Златно перо Београда, 1964;
Велика плакета Универзитета уметности у Београду,
1983; Велика награда Републичке заједнице за
културу, 1987; Награда за животно дело УЛУПУДС,
Београд,1998.
Године 1999, на Факултету примењених уметности
основан је Фонд Милош Ћирић из којег се додељује
награда студентима ФПУ за најбољи рад из области
графичког дизајна. Од 2005. Факултет примењених
уметности организује манифестацију “Ћирини дани”
професору Милошу Ћирићу у част.
Аутопортрет/ Selfportrait, 1965.

Miloš Ćirić
(1931–1999)
Graduated in 1954 from the Academy of Applied Arts, Belgrade and took his Masters Degree
in 1959, whose mentor was Professor Mihailo S. Petrov. Titular professor at the Faculty of
Applied Arts, Belgrade, Miloš Ćirić was the founder of the Department of Graphic
Communication and taught at the FAA from 1964 until 1997. Member of ULUPUDS and
ULUS.
The fields of interest: art graphics, graphic identification, lettering, advertisement, book
design, graphic animation, graphic-inspace and heraldry.
One-man exhibitions: Belgrade, 1961, 1965, 1968, 1971, 1982, 1986; Zrenjanin, 1964, 1969;
Subotica, 1964; Bol, Brač, 1967; Novi Sad, 1967; Skoplje, 1972; Priboj, 1977; Stolac, 1981.

Згреших гладан/ Hungry, I Have Sinned, 1973.

Awards/selection: The Golden Pen of Belgrade, 1964; Large Plaquette of the University of
Arts, Belgrade, 1983; Main Award of the Ministry of Culture, 1987; Award for Life
Achievement, ULUPUDS, Belgrade, 1998.
In 1999, “Miloš Ćirić Fund Award” for the best student work in the field of graphic design was
founded at the Faculty of Applied Arts. Since 2005 the Faculty of Applied Arts has been
organizing “Ćira’s Days”, a manifestation dedicated to Prof. Miloš Ćirić.

Каталог/ Catalogue
Графике/ Prints*
1. Аутопортрет/ Selfportrait, 1965, линорез/ linocut, 39,5x14,5
2. Аутопортрет/ Selfportrait, 1966, линорез/ linocut, 35x22
3. Град и подграђе/ City and Undercity, 1962, линорез/ linocut, 27x25
4. Џамије/ Mosques, 1962, линорез/ linocut, 27,5x25
5. Протест/ Protest, 1962, дрворез/ woodcut, 27,5x25
6. Нарицаљке/ Crying Women, 1964, дрворез/ woodcut, 33x32,5
7. Обавештајци/ Secret Agents, 1963, дрворез/ woodcut, 42x24
8. Тамничар Флегар/ Flegar the Dungeon Keeper, 1963, дрворез/ woodcut, 42x24
9. Прозивка/ Roll-call, 1963, дрворез/ woodcut, 41,5x20
10. Путоказ/ Sign-post, 1963, дрворез/ woodcut, 41x25
11. Стремљење/Aspiring, 1963, дрворез/ woodcut, 43,5x24
12. Мучење/ Torture, 1963, дрворез/ woodcut, 42,5x24
13. Отпори/ Resistances, 1963, дрворез/ woodcut, 44x22
14. Црно светло/ The Black Light, 1963, дрворез/ woodcut, 40x21,5
(7–14 из књиге Бели терор/ From the book White terror)
15. Велики петао/ The Big Rooster, 1964, дрворез (фур-нир)/ woodcut (veneer), 38x35
16. Жар птица/ The Flaming Bird, 1962, линорез и клише/ linocut, line-block, 20,5x19
17. Кавез/ Cage, 1964, дрворез и линорез/ woodcut, linocut, 29,5x34
18. Велеградски пас/ Metropolitan Dog, 1964, линорез/ linocut, 20x18
19. Раскрсница/ Crossroads, 1965, линорез/ linocut, 21x18
20. Шума од кућа/ Forest of Houses, 1965, линорез/ linocut, 20,5x19
21. Птица од папира/ Paperbird, 1965, линорез и клише/ linocut, line-block, 21x18
(16–21 из књиге Жар птица велеграда/ from the book The Metropolitan Flaming Bird)
22. Одбрана града/ The Defence of the Town, 1964, дрворез/ woodcut, 43x34,5
23. Трубе велеграда/ The Metropolitan Horns, 1964, линорез и метал/ linocut, metal, 28,5x16,5
24. ТВ антена/ TV Antenna, 1965, линорез/ linocut, 27x25
25. Ватром украшен/ Ornamented by Fire, 1966, линорез/ linocut, 54,5x38,5
26. Глава витеза/ Head of a Knight, 1968, линорез/ linocut, 24x17,5
27. Дон Кихот/ Don Quixote, 1968, дрворез/ woodcut, 24x17
28. Икар/ Icarus, 1970, линорез, две боје/ linocut, two colours, 21x40
29. Марина/ Marina, 1969, линорез/ linocut, 23x22
30. Псовач/ Curse-man, 1971, линорез/ linocut, 46x31
31. Доба мира/ Time of Peace, 1971, линорез, две боје/ linocut, two colours, 56x30
32. Мајор Гавриловић/ Sargeant Gavrilović, 1972, линорез/ linocut, 32,5x26
33. Београд ’72/ Belgrade ’72, 1972, линорез/ linocut, 50x49,5
34. Згреших гладан/ Hungry, I Have Sinned, 1973, линорез/ linocut, 47,5x26,5
35. Моја птица/ My Bird, 1970, линорез на траци ширине 7 цм и подлози, савијено и лепљено/
linocut printed on 7 cm wide paper scroll and background paper, bent and glued, 48,5x63
36. Традиције катедре графике/ Traditions of the Graphic Department, 1976,
линорез/linocut, 80x25

Тај поступак је у првој фази подразумевао веома рационално сагледавање проблема,
односно постављеног задатка, без обзира да ли је тај задатак поставио неко други или аутор
сам себи. Циљ је био доћи до ЈАСНЕ и графички ЧИСТЕ, или боље речено ОЧИШЋЕНЕ
форме која ће што директније дејствовати на гледаоца. Сличан поступак уобичајен је у
маркетиншким агенцијама, али у слободним ликовним уметностима овако дисциплиновано
прилажење уметничком стварању веома је ретко. Дакле, инспирисан неком темом, овај
уметник сам себи поставља што јасније дефинисан уметнички проблем који рашчлањава на
делове и сваки сегмент анализира. Тражи једноставне форме које ће што брже да представе
дати сегмент, а потом начине да се те појединачне форме синтетишу у логичну, чврсту и
јединсвену целину. Резултат је такав да се са становишта уметничког стварања јавља
парадокс у коме се на привидно рационалан начин, а заправо прилично личан, долази до
симбола који јесте архетипска форма, а због своје многосмислености и типично подсвесна
категорија. Уопштено размишљајући, највећа опасност код оваквог начина рада јесте да се
у редуковању претера, тако да се током креирања мора стално испитивати форма – до које
мере облик сме да се редукује а да не осиромаши и претвори се у безличну схему. У случају
Милоша Ћирића његове сведене форме су специфичне и проистичу из његовог посебног и
веома карактеристичног начина размишљања. Погледајте само разноврсност елемената на
портретима из циклуса Имена и биће уочљив спектар ликовних могућности, присутан чак и
у оквиру најстрожије редукованог графичког размишљања.
Велики део својих графика Милош Ћирић груписао је у циклусе и објавио их у облику
библиофилских издања. У својој педантно вођеној евиденцији Ћирић броји двадесет
ауторских књига, седам библиофилских, док су остале уникатно израђене, највише у три
примерка. То су или ауторске студије или варијације графичких пројеката или презентације
наручених заштитних знакова.
Последња графика коју је одштампао био је линорез Традиције катедре графике из 1976.
године, под редним бројем 125, која је данас стално изложена у Галерији Библиотека у
згради Факултету примењених уметности на Косанчићевом венцу 29. У то време почео је да
га преокупира рад на писању стручних књига, а нарочито огромног Летописа симбола
(петотомног лексикона визуелних симбола од 2.500 страна и преко 10.000 илустрација) који
му је потрошио последњих двадесетак година живота.
Планирао је да се по завршетку тог обимног посла, који је сматрао „дугом према
професији”, врати „слободној” графици која му је била и страст и уживање и коју је свесно
и планирано жртвовао, али му није било писано…
Растко Ћирић

*димензије су у сантиметрима/ dimensions are in centimеtres
Део ове изложбе приказан је у оквиру Ћириних дана, манифестације коју крајем сваког октобра
Факултет примењених уметности организује Милошу Ћирићу у част. Ћирине дане продужава и
Галерија Графички колектив, наша најстарија галерија за графику. Милош Ћирић је био везан за
Колектив од самог почетка – аутор је графичке идентификације, знака и ћириличног типа слова
којима се Галерија служи од 1962. године, као и многих активности током дугог и плодног
деловања ове значајне културне установе.

Белешка о графичким листовима и библиофилским издањима Милоша
Ћирића
Графике - Знаци
Не рачунајући графике настале током студија, као своју прву графику Милош Ћирић
наводи дрворез под називом Чета ђака I из 1961. године. Она припада циклусу Споменици
који је штампан у табацима и објављен као његово прво библиофилско издање. Милош
Ћирић је тему за највећи број својих графичких листова налазио у родољубивој поезији – у
почетку су то били упечатљиви одломци из поема Владимира Назора, Ивана Горана
Ковачића, Десанке Максимовић, Бранка Ћопића и других, а касније у стиховима Милорада
Панића Сурепа и Душана Радовића, које је и лично познавао. Литературу ових аутора, коју
одликује јак набој и сведена симболика, аутор је успевао да сажме у крајње једноставне и
експресивне облике који се у графички знак претварају упечатљивом плакатском
једноставношћу и вишезначношћу коју неминовно садрже сведене симболичке форме.
Сличан израз имаће и текстови са стећака и српских надгробних споменика. Урезани
текстови често чине битан део његових графика, без обзира да ли се ради о стиху који је био
инспирација, афоризму или податку на путоказу или географској карти. Милош Ћирић
припада генерацији која је после Другог светског рата прва почела да промовише ћирилицу
као национално писмо. Непосредно након библиофилских издања, 1962. године, осмислио
је и писмо за Галерију Графички колектив; оно је сродно писмима која се појављују на
његовим дрворезима, прилагођено је резању у графичкој матрици, како је у највећој мери
дефинисан њихов облик. Та слова су по правилу неједнаке висине што чини да су
међусобни размаци уједначенији, а наглашен ритам у променама величине у складу са
жељеном експресивношћу слика које их прате. Облине су често замењене оштрим
превојима, тако да се круг слова “О“ претвара у ромб.
Милош Ћирић се определио за најтрадиционалније технике високе штампе као што су
дрворез и линорез, јер су му давале максималне могућности за експресију контрастима и
често је у њима експериментисао. Тако је на листу Трубе велеграда користио оловне
типографске штегове који су служили за притезање оловног слога а не за штампу. Графику
Незнани јунак изрезао је у дрвеној кухињској дасци за сечење меса, на листу Кавез
комбиновао је дрворез и линорез, док је матрицу за графику Велики петао изрезао од
комада фурнира. Жар птица је комбинација линореза и металног клишеа са мапом
Београда; у Птици од папира користио је наменски направљени клише од новинских
наслова, а екстравагантну графику Моја птица одштампао је на дугој папирној траци коју
је савио и залепио на папирну подлогу.
Концепт свођења на најједноставније форме код Милоша Ћирића доследно је коришћен
као систем и начин ставаралачког размишљања. Графике Протест и Обавештајци помоћу
фигура граде портрет, што је занимљив пример употребе тзв. „двоструке слике”, оптичке
варке која у овом случају пружа и двоструко значење. Злослутни Тамничар Флегар
истовремено је и људска фигура и тамница, а рашљасто ушће Саве у Дунав инспирисало га
је да Београд трансформише у коцку и тако обликује изненађујућу просторну
конфигурацију мапе града. Као што се дâ закључити, једна од његових омиљених тема била
је и урбани пејзаж, углавном на листовима посвећеним Београду.

Да би се потпуније разумеле графике Милоша Ћирића, треба их упоредити са његовим
радовима из осталих дисциплина којима се бавио, нарочито са радовима из графичког
дизајна. Поступак који је примењивао при пројектовању заштитних знакова сигурно је
био присутан и при конципирању његових графика.
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