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ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг републике 3/2 
11000 Београд 
 
Госпођа Ивона Јевтић, Секретар за културу 
 
Поштованa госпођо Јевтић, 
 
После састанка на коме сте Ви и Ваш правни тим примили наше истакнуте чланове, професоре 
Биљану Вуковић, Бранимира Карановића, Владимира Милановића и уредницу програма, 
Љиљану Ћинкул, у четвртак, 11. маја, шаљемо Вам, по договору, допис о сажетој историји 
Графичког колектива и проблема у вези са опстанком ове институције.  
 
Уверени смо да сте Ви својом професионалном етичношћу и позицијом посвећени култури и 
зато Вас молимо да нам помогнете у налажењу решења за нови простор Галерије Графичког 
колектива, а тиме и очувања локалног и националног културног идентитета. 
 
Цртице из историје 
 
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, делу нашег националног наслеђа.  
 
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. 

О реституцији 

Простор на адреси Обилићев венац 27, у коме се налази Графички колектив од јуна 1949. 
године враћен је власницима/наследницима палате Нинчић - РЕШЕЊЕМ Агенције за 
реституцију (17.7.2015). Потписан је уговор између власника (посредством адвоката) и 
Графичког колектива којим је гарантовано да наредне три године (до 18.7.2018) можемо остати 
у истом простору.  



Овај уговор је престао бити валидан када су наследници Нинчић продали простор фирми 
Феникс Слатка кућа д.о.о, са Златибора - законски власници локала од 20. јула 2016. године. За 
ову промену смо сазнали и из електронског писма које су нам нови власници послали, а са 
намером да се продужи уговор о закупу. 

Током претходних месеци наша кућа је добила велику подршку јавности, еминентних 
личности из света културе, уметника, медија, посетилаца, пријатеља из Србије и иностранства. 
Део материјала Вам шаљемо у прилогу. 

Будућност Графичког колектива 

Седам деценија у континуитету Графички колектив приређује изложбе графике и других 
медија у простору површине 55 m2, препознатљивом по својој локацији у  строгом центру 
града. Као значајан медијатор у афирмисању савременог уметничког стваралаштва, наша Кућа 
је незаобилазан чинилац у креирању културних стратегија, трасирању стваралачких токова и 
утемељењу будућих традиција. Сходно томе, Графичком колективу је неопходан простор у 
ужем центру – прва зона, површине 100-150 m2, у коме на адекватан начин може наставити 
своје галеријске активности – излагачка пракса, одлагање и чување Колекције (преко 5000 
графика), помоћне просторије за архивску грађу, документацију, техничку опрему.  

Уверени смо да ћете својом позицијом, добром вољом и способношћу широког сагледавања 
наше културе пронаћи начина да помогнете у решавању проблема Графичког колектива и 
допринесете сигурној будућности једног важног пункта у нашој култури. 

Срдачно Вас поздравља 
проф. Бранимир Карановић 
председник Управног одбора Графичког колектива                      У Београду, 15. мај 2017.  


