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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг републике 3/2 
11000 Београд 
 
Госпођа Ивона Јевтић, Секретар за културу 
 
Поштованa госпођо Јевтић, 
 
Обраћамо Вам се са молбом и уверењем да ћете својом позицијом, добром вољом и 
способношћу широког сагледавања наше културе пронаћи начина да помогнете у решавању 
проблема који је настао реституцијом и продајом објекта у коме Графички колектив 68 година 
ради. Реч је о институцији незаобилазној на културној мапи Београда и Србије.  
 
Половином 20. века, када је основан Графички колектив, уметничка графика код нас готово да 
није ни постојала. За афирмацију уметничке графике и српских уметника у свету заслужна је 
највише ова институција. За многе иконичне фигуре наше уметности - Владимир Величковић, 
Леонид Шејка, група Медијала, Стојан Ћелић... – Графички колектив је био значајан пункт у 
грађењу уметничких каријера.  
 
Графички колектив је култно место окупљања интелектуалаца, уметника, историчара 
уметности, критичара, књижевника, који традицију схватају као вредност која се обнавља 
новим генерацијама, њиховим идејама и актуелностима са домаће и светске уметничке сцене.  
Препознатљив простор у коме се налази Графички колектив од 1949. године и његово 
маестралном архитектонско решење чији је аутор Пеђа Ристић уткан је у урбану структуру 
строгог центра града и као такав представља култни топос  и значајан део градске баштине. 
 
Уверени смо да сте Ви својом професионалном етичношћу и позицијом посвећени култури и 
зато Вас молимо да нам помогнете у налажењу решења за опстанак Графичког колектива, а 
тиме и очувања локалног и националног културног идентитета. 

Ближи се време истека текућег уговора са новим власницима овог простора, па молимо да 
примите чланове Управног одбора Графичког колектива: професоре  Бранимира Карановића, 
Биљану Вуковић, Владимира Вељашевића, Јелену Јоцић и Димитрија Пецића, декана 
Факултета ликовних уметности. 

Срдачно Вас поздравља 
проф. Бранимир Карановић 
председник Управног одбора Графичког колектива                      У Београду, 24. фебруара 2017.  


