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БОГОМИР АЋИМОВИЋ ДАЛМА СВЕСТРАНИ СТВАРАЛАЦ ИЗ 
ПЛЕЈАДЕ ИСТАКНУТИХ ПЉЕВЉАКА

Истражујући и изучавајући архивске, музејске и библиотечке фондове 
за Зборник докумената „Пљевља у документима 1918-1941“, пронашли смо 
архивска документа, новинске текстове, нека вајарских дјела или репродук- 
ције дјела Богомира Аћимовића Далме која сведоче о његовом динамичном 
животу, значајном стваралаштву и присуству у париским умјетничким кру- 
говима између два свјетска рата.1 Из наведених и других историјских изво- 
ра првог реда и литературе доносима најзначајније податке и репродукције 
неких његових скулптура и слика.

Богомир Аћимовић Далма (Пљевља 1899 -  Лондон 1963), вајар, сликар, 
пјесник и публициста рођен је  у Пљевљима, а образован у Француској. Из- 
данак је  познате пљеваљске школе свестраних аутора, и достојан настављач 
Танасија и Риста Пејатовића и Стевана Самарџића с почетка 20-ог вијека.2

1 Види: Милић Ф. Петровић, П љ евљ ау документима 1918-1941, СО Пљевља и Књижев- 
ни клуб „Далма“ Пљевља, 2004, стр. 680-713.

2ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ (1875-1903), питомац српске владе, завршио је  историјс- 
ко-географски одсек на Великој школи у Београду, професор Српске гимназије у Скопљу 
(1899-1901), оснивач и први директор Српске гимназије у Пљевљима (1901-1903) којаје до 
1912. вршила улогу и српског конзулата у Рашкој области, свестрани стваралац: професор, 
запажени научник, сликар, гуслар, беседник ... Портретисао је  истакнуте државнике и лич- 
ности у Србије свога времена, затим историјске личности, чланове своје породице, Пљевља 
и Пљевљаке. Са братом Ристом Пејатовићем и Стеваном Самарџићем за вријеме школовања 
у Београду покренуо је  и уређивао рукописни илустративно-сатирични лист „Типзр“ .који 
данас преставља библиографску вредност. Пошто су турске власти у Пљевљима биле за- 
браниле дотурање штампе из Србије ови даровити ђаци дошли су на идеју да пишу писма 
завичају у облику новина. Тако је  „Типар“ настајао на необичан начин. Честитајући родбини 
празнике у Пљевљима „Типар“ је  поздрављао све „типце" чаршијског оговарања и ниских 
страсти и људе са другим особинама паланачких средина. Материјал за „Типар“ добијан је  
путем писама из Пљеваља. Лист је  писан руком, а илустрације рађене црном оловком или у
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Ради се о изузетно занимљивој личноети чије стваралаштво још увијек 
није истражено и изучено. Основну школу и нижу гимназију завршио је у 
Пљевљима. Са српском војском је као ђак 1916. прешао Албанију, и потом 
доспио у Француску гдје наставио школовање. Учио је  и студирао у Мар- 
сеју, Монпељеу и Паризу.

Из архивских докумената сазнајемо да је Богомир Аћимовић Далма 
за вријеме школовања у Француској тешко живио. Све до 1920. није имао 
никакву стипендију или неку другу помоћ. Док се школовао у Марсеју и 
Монпељеу помагао га је  и олакшавао му жувот, колико је  могао, генерални 
конзул Краљевине СХС у Марсеју Миланковић. Повремену помоћ Далма 
је добијао од племенитих Срба и неких својих пријатеља. На предлог шефа 
ликвидатуре Народне одбране у Сарајеву од 26. јануара 1920. године, Бо- 
гомир је  као син Данила Аћимовића из Пљеваља, поријеклом из Праче у 
Босни, од Српског културног и просвјетног друштва „Просвјета“ у Сарајеву 
у три наврата добио новчану помоћ од 3.000 круна. Са овом помоћи успио 
је да заврши ту школску годину. Била је  то значајна потпора која је давана 
само најзаслужнијим и најбољим ђацима. Уз подршку и препоруку ген. ко- 
зула Миланковића у Марсеју „Просвјета'1 је Аћимовићу 12. јануара 1921. 
године одобрила месечну стипендију од 800 круна коју је  касније повећана

боји. Лист је  доносио умјетничке и народне пјесме, пригодне прозне радове, сатиричне пје- 
сме у којима су исмијаване поједине личности из Рашке области и Краљевине Србије чији су 
поступци били супротни народним интересима. Посебна вриједност ..Типара" била је  што је  
обиловао са карикатурама са актуелним сатирично-политичким садржајем. На Светосавским 
конкурсима Велике школе Т. Пејатовић је  у два маха освојио прве награде за своје радове из 
историје и географије и најавио свој раскошан таленат за науку. Најзначајнији радови су му: 
Средње Полгшље и Потарје објављен под псеудономом Петар Мркоњић; Списак фермана. 
бурунтија, хуџета, мусарела, хућума, тескера и других исправа за манастире Свету Гројицу, 
Бан>у код Прибоја. Кратово, Мажиће, Довољу и Дубочицу што се налази у архиви манастира 
Св. Тројица код Пљеваља. Знатан део његових радова доставио је  проф. др Љубомиру Љуби 
Стојановићу које је  овај објавио у „Старим српским записима и иатписима". Нажалост пре- 
рана смрт прекинула је  најављени раскошни научни и свестрани таленат Т. Пеајатовића.

СТЕВАН САМАРЏИЋ (1877-1910), културно-просвјетни и национални радник, учитељ 
и управитељ основних школа у Пљевљима и Новој Вароши, оснивач и предавач у Српској 
гиманизији у Пљевљима, народни посланик у Вилајетској скупштини у Скопљу, члан Епар- 
хијске управе у Приштини, редовни сарадник: „Цариградског гласника", „Нове искре‘\  „Бо- 
санске виле“ и других листова и часописа, књижевник, објавио је  збирку приповијетки: „Из 
наше нахије“.

РИСТО ПЕЈАТОВИЋ (1877-1904), учетељ и пјесник, музичар, сликар и вајар. Школовао 
се у Пљевљима, Београду и Прагу. На изложби студената на академији у Прагу 1904 добио 
је  прву државну награду за скулптуру „Умирући јунак“. За вријеме прославе стогодишњице 
Првог српског устанка, 1904 Ристо Пејатовић добио је  прву награду Србије за израду Ка- 
рађорђеве бисте. О њима: Милић Ф. Петровић, П љ ево/bCKa ашназија 1901-1941, Пљевља 
2001, стр. 108-113 (Т. Пејатовић); 128-130 (Р. Пејатовић); 132-133 (С. Самарцић).
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на 1000 круна. Опет је  то била највећа стипеднија коју је додјељивала „Про- 
свјета“. Преко конзула Миланковића југословенска држава је  уредила да се 
стипедија мијења и исплаћује у Француској по државном, а не трговачком 
курсу, што је било знатно повољније. „Просвјета“ ће Аћимовићу стипедију 
давати и следеће двије школске године (1921/22 и 1922/23) све до завршетка 
школовања у Паризу. Генерални козул Миланковић је  као незванични ту- 
тор сваке године достављао „Просвјети“ у Сарајево писмене доказе да је 
Аћимовић редован и добар ђак и студент. Између осталог увјеравао је  „да 
ће се Аћимовић показати достојан ваше пажње и бриге и освјетлити образ 
Српству“, те да ће „својим талентом, марљивошћу и постигнутим успесима 
оправдати потпуно поклоњено му поверење и накпоност“. Миланковић је 
преко секретара „Просвјете“, професора универзитата у Београду Владими- 
ра Ћоровића, покренуо да се Аћимовићу код Министарства просвјете изде- 
јствује државна стипендија, међутим због буџетске немогућности ово није 
остварено. Након завршетка школовања Аћимовић је био у обавези да врати 
стипендију коју је добио на зајам. У писму управе „Просвјете“ конзулату 
Краљевине СХС у Паризу од 22. јанура 1925. године захтевано је:

„Богомир Аћимовић (Далма) -  када се први пут наводи његово умјет- 
ничко име (прим. М. П) -  вајар који живи у Паризу дугује „Просвјети“ Српс- 
ком културном и просвјетном друштву у Сарајеву 23.400 динара коју је  суму 
добио на зајам за вријеме његових студија. Молимо вас да нас извјестите да 
ли г. Богомир Аћимовић доиста се налази у Паризу и која му је  адреса, да би 
могли с њим ступити у коресподенцију“.3

Према томе Богомир Аћимовић Далма је  са одличним успјехом завр- 
шио: Регионалну школу лијепих умјетности у Монпељеу (Ecole Regionale 
des Beaux-Arts, Montpellier), a потом Вишу националну школу лијепих 
умјетности у Паризу (Ecole Nacionale Superieure des Beaux-Arts). Сликарски 
занат изучио је  код чувеног импресионисте тога времена Клода Монеа. Био 
је  ђак Франсоа Луи Карла (Francois-Louis Carli), Антоана Итаберта (Antoine 
Intalbert) и Наума Аронсона (Naoum Aronson). Свестрано обдарен и обра- 
зован за умјетност и књижевност постао је познати скулптор, сликар, књи- 
жевник и пјеснику париским интелетуалним круговима. Након завршетака 
студија, 1923. године употребљава умјетничко име ДАЛМА, које је  било 
познатије у Паризу и Француској више него у његовој домовини. У доку- 
менту из 1929. године на француском језику записао је  да рођен 17. марта 
1899. године у Пљевљима -  Србија и да је  по националности Југословен- 
Србин. Потписивао се: Богомир Далма, академски вајар, сликар, пјесник и 
књижевник.

3 Архив Босне и Херцеговине, Српско културно и просвјетно друштво „Просвјета'\ Са- 
рајево, ауторски лист Богомира Аћимовића Далме (укупно 29. докумената).
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Са југословенским и француским умјетницима излагао је  слике и 
скулптуре од 1923. до Другог свјетског рата у чувеним париским салони- 
ма и галеријама (Салону француских умјетника, Националном удружењу за 
умјетност, Зимском салону, Салону независних и другдје). Његова дјелаус- 
пјешно су репрезентовалајугословенску умјетност са радовима тада најпоз- 
натијијих наших умјетника: Пајом Јовановићем, Марком Челебоновићем, 
Петром Лубардом, Васом Поморишцем, Јованом Зоњићем, Миланом Коњо- 
вићем, Петром Милосављевићем, Мирком Кујачићем, Вуком Велимировић, 
Јосипом Дебељаком, Николом Јеремићем, Николом Марковићем, Јосипом 
Мајзнером и другим. Излагао је  око 40 својих биста и 75 платна, махом 
пејзажа.4 Са својим дјелима освојио је и бројне награде, међу којима и По- 
часну диплому ван конкуренције „Hors concours“ на изложби у Стразбур- 
гу (1925); 1926. откуп државе на Salon nacionale des Веаих у Паризу; 1927 
почасна диплома на L’ Exposition Internationale des Веаих -  Arts, Bordeaux. 
Године 1936. учествовао je  у уређењу савремене француске умјетности у 
Музеју кнеза Павла у Београду.

Далмин скулпторки рад обухвата портрете познатих савременика (из- 
међу осталих: глумци Jacques Guilhene, Е. De Мах, Marie Bell, Carlo Liten, 
сликар Gaetano de Gennaro, писац Emile Verhaeren, академик Gaston Cheron, 
филозоф Ossip-Lourie, професор на Сорбони Emile Haummant, краљ Алек- 
сандар Карађорђевић итд, све из 1920-их и 30-их година). Радови су му на- 
стали под утицајем чувеног француског вајара Francoa-Ogista Rene Rodena, 
касније са неким елементима ар-декоа. Пејсажи (уља, пастели и цртежи ту- 
шем) настали су на путовањима која је  из године у годину предузимао дуж 
француске медитеранске обале од Пиринеја до Ниских Алпи. Рађени су под 
утицајем његовог учитеља Клода Монеа. Неколико Далминих радова у гип- 
су и бронзи чува се у Народном музеју у Београду. Фотографије ових дела 
које дајемо у прилогу, први пут се објављују. У прилогу наводимо и непот- 
пуни радни списак свих до сада познатих његових дела која су разасута по 
музејима, галеријама и приватним збиркама. Предстоји обимније истражи- 
вање његових радова и његовог дела уопште.

Богомир Аћимовић Далма огледао се и у књижевности, посебно у по- 
езији: Les charmes de la France Meridionale i Midi, Terra de Beaute, (обе око 
1937). Више чланака о француској Азурној обали објавио је  у француским 
и југословемским новинама. Познате су му збирке: Пјесме Тњева и побједе 
и Очи вјечности, објављене 1945, односно 1952. године у Лондону на фран- 
цуском и енглеском језику, као и Confession d  un poete erant, Setif, 1954.

Самосталне изложбе: Париз 1929, La Salle Aleksande -  Lefrans.

4 Види Радну табелу Владимира Коњикусића Далминих радова у прилогу.
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Групна излагања: Париз од 1923 (Salon des Artistes Francais, Salon 
National des Beaux-Artes, Salon des Independants); Galerie de Paris, Изложба 
југословенских умјетника (који делују) у Француској. Аћимовић је  излагао 
скулптуре и слике.5

Богомир Аћимовић Далма проглашен је за витеза од Н. Е. А. Био је  члан 
Националне академије лијепих умјетности у Паризу.

Богомир Аћимовић Далма као истакнути ликовни критичар писао је  о 
француским и југословенским вајарима и сликарима, музејима и изложба- 
ма у Паризу за око тридесетак француских и југословенских часописа и 
новина. Француској јавности приближио је кнеза Павла Карађорђевића и 
Народни музеј у Београду који је тада преименован у Музеј Кнеза Павла. О 
кнезу Павлу, тада регенту Југославије писао је  у афирмативном смислу. По- 
ред основних родословних и биографских података приказао га је  као окс- 
фордског студента гдје је добио образовање за формирање његове личности. 
У даљем опису приказао га је  као човјека широке културе који је  говорио 
течно скоро све важније европске језике, читао савремена дјела на фран- 
цуском и енглеском језику, и зналачки се занимао за умјетност и културу 
уопште. Кнез Павле, писао је  даље Далма, био је и предсједник Југословен- 
ског црвеног крста и београдског џокеј клуба. Посебно је истакао д а је  као 
мецена умјетности био оснивач Музеја савремене умјетности у Београду 
(1929) у коме су заступљене све европске умјетности, а француска посебно. 
Као државника видио га је  као пријатеља Француске.6

У тексту Музеј кнеза Павла Далма је  писао да је  краљ Александар Ка- 
рађорђевић дао свој ранији Двор у Београду за национални музеј, који је 
тада био један од најлепших музеја на Балкану. У приказу овог музеја, који 
је средином тридесетих година 20-ог вијека преименован у Музеј кнеза Пав- 
ла, Далма зналачки даје садржај свих његових збирки, са посебним акцен- 
том на француска дјела и дјела из српске националне историје и описом 
најважнијих музејских експоната. Кнез Павле Карађорђевић, писао је  тада 
Далма, често је  икогнито долазио у Париз да посети неку изложбу, да набави 
неко ново умјетничко дјело, или да пронађе неку нову књигу.7

У београдским „Недељним илустрацијама“ током 1931. и 1932. године 
Далма је објавио више текстова и илустрација: Изложба Антоана Бордела у 
Паризу; Прва изложба ремек дјела из музеја провинције-француска школа 
17. и 18. вијека; Велики париски салон (два текста); Југословени у париском 
салону; Скулптура у Париском салону; Међународна изложба византијске 
умјетности у Паризу; Клод Моне, сликар свјетлости; Никола Марковић-наш

5Види: Allgemeines Kunstlerlexikon, Tom 23, Minhen-Laipcig 1999.
6 Архив Србије и Црне Горе (АЈ), 74, Ф. 243; Милић Ф. Петровић, наведена књига, докум. 

391.
7Исто, М. Петровић, документ бр. 392.
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умјетник у Паризу; Велики париски салон; Југословени у Париском сало- 
ну; Изложба југословенских умјетника у Паризу.8 У свим овим приказима 
изложби и изложених дјела Далма анализира уметничка кретања монденс- 
ког Париза и достигнућа оновремених француских и југословенских ваја- 
ра и сликара. Захваљујући Далми југословенска стручна и читалачка јав- 
ност добијала је  информације из „прве руке“ о умјетничким кретањима и 
збивањима из свјетске умјетничке престонице. С друге стране о Богомиру 
Аћимовићу Далми, као значајном југословенском вајару и сликару у Паризу 
југословенска штампа доносила је само краће повремене написе о његовом 
учешћу на изложбама у Паризу, који су још увијек неистражени и не обје- 
дињени. Неистражени и необједињени су и написи у француској штампи и 
периодици о Далмини радовима и изложбама на којима је он учествовао.

За књигу илустрованих репортажа у прози, стиху и илустрацијама под 
називом Jyi... Земља љепоте (Француска) Далма је  1933. године добио на- 
граду Француске академије. Са француског смо превели изводе из приказа 
ове његове књиге које у наставку доносимо:

„Југ...земља љепоте"‘-Изузетно лијепа књига која вам служи на част, 
вама који сте се са толико срца декларисли као брат Француске. Оно што 
је посебно упечатљиво је чињеница да вас је такав однос према Француској 
мотивисао да научите француски језик готово до финеса.“

Гастон Шеро (Gaston Ghereau)
Са Академије Гонкур

„...Књига једног младог странца, Србина Богомира Далме посвећена је 
нашем југу...3емљи Љепоте и заслужује да се на њу укаже пажња због ве- 
ликих емоција. Овај крај топао и живописан ориигинално је представљен у 
књизи овог младог Словена, ентузијасте и сањалице, која због тога, у најви- 
шем смислу те речи представља вриједно дјело“

Ноел Сабор (Noel Sabord, Paris -Midi)

„...Овалијепакњига, лијепа сасвакетачке гледишта, у којој саузбуђењем 
откривам да ваше одушевљење, племенита страст и безброј особина за коју 
кажу да су особито француске, неким чудом постају особито ваше...“

Јозеф Делтеј (Joseph Delteil)

„...Уживао сам у искрености, ентузијазму и свјежој поезији...“
Жан Вињо (Jean Vignaud)
предсједник Удружења књижевника

8Види: „Недељнс илустрације“, Београд. 1931. година: бр. 13, 14. 18.21, 22 ,23 ,24 , 29,40. 
52: у 1932. години бр: 27, 50, 136; у 1939. год. бр. 13.
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„...Богомир Далма: Југ... Земља Љепоте-Онима који ће овог љета посје- 
тити нашу дивну Провансу, препоручујемо ову књигу препуну дивљења и 
захвалности. Аутор је  као пасионирани ходочасник, обишао југ Француске 
дајући своје срце градовима и људима, а своју машту и сањарења њиховој 
славној прошлости. Но, није се задовољио дивљењем: желио је  да разумије. 
Посјећујући споменике и музеје анализирао их је са љубављу и прецизно- 
шћу у Авињону, Монпељеу, Марсеју, Арлу, Ексу, Тулону -  сам је урадио 
илустрације за књигу која је  топла позивница за путовање кроз поезију и 
цртеже. Овај умјетнички водич кроз нашу Провансу, који је написао Југо- 
словен очаран Француском, је  дјело љубави...“

Ари Леблон, „Погледи“ (Ari Leblond, La Vie)

„...Југословен који пише на француском језику, Богомир Далма, управо 
је добио награду Академије.

Умјетник и пјесник, господин Далма је од Француске начинио своју 
другу домовину, везујући се посебно за њен југ гдје се пејзажи необично 
преплићу са његовом визијом љепоте. У љетњим данима, вођен бојама и 
сновима лута од Провансе до Русијона.

...Свијетле и разигране слике подсјећају на таленат једног Фроментина 
... Али умјетник не раздваја спољне форме, њихове симболе ни њихову фи- 
лозофску и историјску вриједност. За њега, као и за Амиела, пејзаж је  прије 
свега , једно стање душе“.

Жан Бургоен (Jean Bourgoin)9

Топао и надахнут је текст новинара Михаила Световског под насловом 
Личност БоГомира Далме са поднасловом „вајар и сликар у Паризу поре- 
клом из Пљеваља“, из кога доносимо изводе:

„У нашој јавности споменуло се чешће име Богомира Далме, приликом 
оснивања француског одељења у Музеју кнеза Павла. Он је  био један од 
активних сарадника на остварењу француске уметничке репрезентације у 
том музеју савременог Београда... по доласку са југа Француске усталио је 
свој живот и атеље у Паризу. Изложбе које је  приређивао, везе створене са 
нотабилитетима књижевног и уметничког Париза... У круговима космопо- 
литских кафаница, Далми се отрзала мисао, пуна чежње о завичају, о њего- 
вом Плевљу, забаченом за гудурама Санџака, где ноћ пада на град пун белих 
турбана, јабланова, минарета и шедрвана, још чим кокошке полежу... Далма 
је  са пуном носталгијом говорио о свом завичају где чкиље у бескрајном 
растојању срењовековни фењери, као искре живота у дубокој обамрлости 
нашег истока... Имао сам осећај разговарајући са тим младим човеком једва

‘̂ Архив Србије и Црне Горе (АЈ), 74, Ф. 243, или М. Петровић ..., документ, бр. 406.
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тридесетих година, који одаје више филолога но скулптора, више човека 
нагнутог над текст, него у борби са четкама и камењем... Успех је  долазио и 
од његових личних веза и њежног пријатељства ... Његово име се у Паризу 
између два светска рата чешће појављивало на изложбама југословенских 
уметника у Паризу. Нажалост, пише Световски, за српску и југословенску 
јавност он је  неоправдано још увек загонетна личност“ .10 А ми бисмо дода- 
ли да је  то у знатној мјери и данас. Његових књига нема у Народној библи- 
отеци Србије. О његовим скулптурама, сликама и пјесмама послије Другог 
светског рата, колико нам је  познато нико није нешто значајније писао ни 
скулптуре излагао на некој изложби. И у Далмином завичају гдје постоји и 
дјелује Књижевни клуб „Далма“, мало и недовољно се зна о његовом живо- 
ту и дјелу. Према најновијим сазнањима Далма је последње године живота 
провео у Лондону гдје је умро и сахрањен. Вео заборава је  прекрио његове 
запажено дјело у европској и свјетској престоници културе.

Као скулптор највише је  радио бисте. Позирале су му истакнуте лич- 
ности из области културе и умјетности. У току истраживања пронашли 
смо 6 његових скулптура у гипсу и бронзи у Народном музеју у Београду, 
и 10. репродукција његових дјела у штампи, која је  својевремено излагао у 
Паризу. У депоима Народног музеја чувају се следећа дјела: Глава дјечака, 
гипс из 1923. године; Мисао, глава дјевојке -  гипс из 1924. г. Портрет Див- 
не Вековић, бронза из 1927. г. Емил Верхарен, патинирани гипс из 1927. г. 
Карло Литен, патинирани гипс из 1927. г. и Глава дјевојчице, патинирани 
гипс из 1929. г. У „Недељним илустрацијама“ објављене су репродукције 
следећих Далминих дјела: биста Краљица Италије Јелена; биста Ћурђијан- 
ске принцезе; биста Емила Омана; биста француског глумца Есканда; биста 
француског романсијера Жозефа Делтеја и биста Војина Спалајковића (син 
српског дипломате Мирослава Сплајковића)

Широј јавности у нашој земљи је мање познато да је Далма приликом 
отварања Музеја савремене умјетности у Конаку књегиње Љубице у Београ- 
ду (1929) овом музеју поклонио неколико својих дјела: портрет Дивне Ве- 
ковић -  биста у бронзи; бисту белгијског пјесника Емила Верхарена; бисту 
трагичара Карла Литена и двије слике других аутора: слику швајцарског 
умјетника Дарела и цртеж француског сликара Ј. Франтијера. Ова два дјела, 
како наводи Далма, вределе су тада 10.000, односно 15.000 франака, што је 
тада била велика сума. У каснијим временима кадаје од умјетности све теже 
живио Далма је  молио кнеза Павла Карађорђевића, регента Краљевине Ју- 
гославије за финансијску помоћ од 1.000 франака за најнужније потребе.11

'“Види „Недељне илустрације", Београд. 1931, бр. 13.
11 Види: Архив Србије и Црне Iope (АЈ), 74. Ф. 243; М. Петровић, наведено дјело, доку- 

менти бр. 406-409, 411.
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У току Другог свјетског рата Богомир Аћимовић Далма избјегао је из 
Француске и преко Шпаније и Португалије дошао је  у Енглеску и наста- 
нио се у Лондону. Социјалистичка Југославија, као и многе друге заслужне 
људе из периода монархије „заборавила“ је Далму, његово дјело и његов 
допринос афирмацији југословенске културе у граду свјетлости. Повремену 
и нередовну помоћ Далма је  једно вријеме добијао од имућних појединаца у 
иностранству. Када је и те помоћи нестало онемоћао и без средстава за жи- 
вот прихватио се да ради и најниже плаћене послове како би се прехранио 
и преживио. На крају је  доспио до римокатоличког старачког дома гдје су 
га до смрти пазиле двије часне сестре. Умро је  и сахрањен у Лондону 1963. 
године.

Према најновијим сазнањима преданог истраживача Добрила Арани- 
товића иза Богомира Аћимовића Далме у Лондону, а може бити и у Паризу 
остала је извјесна писана и друга заоставштина.12 Дужност његових зави- 
чајних Пљеваља је да покрену напоре да се до ове заоставштине дође, уко- 
лико је  она сачувана, и да се изучи његово дјело.13

Milić Petrović

BOGOMIR AĆIMOVIĆ DALMA UNIVERSAL CREATOR IN PLEADA OF 
DISTINGUISHED MEN FROM PLEVLJA

Summarу

The author exposed his investigation results o f archival, museum and librar- 
ian funds and collections in Belgrade, Bosnia and Herzegovina and from newly 
collected literature and disclosed unknovvn until now details and facts on Bogo- 
mir Aćimović Dalma's creativity. The data originate from Dalma's correspond-

12 Добрило Аранитовић, БоХомир Аћимовић Дапма или кудљиве судбине умјетника. „Пље- 
ваљске новине", Пљевља, 1. новембар 2003.

13 Литература о Б. Аћимовићу Далми: R. Edouard-Jozeph. Dictionnaire biographgue des 
artistes contemporains 1910-1930, 1. Paris 1930, S. 151 (под Bogomir-Dalma) u. 344 (под: Dal- 
ma, Bogomir); H. Vollmer, Allegemeines Lexikon der Bildenden Kunstler des X X  Jahrhunderts 1, 
Leipzig 1953 (погрешно име: D., Bogumir); E. Benezit, Dictionnaire critigue et doumentaire des 
peintres, sculpteurs, dessinatteurs et gravers de tous les temps et de tot les pazys, 3, 1976; LEJ 1, 
1984; A. M. Alauzen, Dictionnaire despeintres et sculpteurs de Provence, Alpes, Cote dAzur, Mar- 
seille 1986; M. Svetovski, Ličnosti B. D. Nedeljne ilustracije, Beograd (navedene su u naučnom 
aparatu); N., Les artistes Yugoslaves a Paris. L, Echo de Belgrade, 15 Jhrg., 21. 4. 1937, S. 2; G 
Galiner. Le Visage de Bogomir Dalma, Linselles, 1955.
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ence with management o f Serbian cultural and educational society “Prosvjeta,‘ in 
Sarajevo, Dalma's letters from Paris addressed to the count Pavle Karadjordjević 
in Belgrade, reports on French and Yugoslav exhibitions in Paris which Dalma 
published in Belgrade “Nedeljne ilustracije” and other publications, photos o f his 
sculptures kept in National museum in Belgrade or those previously exhibited in 
Paris.

РАДНА ТАБЕЛА ДАЛМИНИХ РАДОВА 
Радови по литератури Богомир Аћимовић-Далма

Скулптуре:

Josep 
1 (B)

Josep
2(B)

Ned.
ilus.

Eco
Bgd

Bene
zit

Alau
zen Reprodukovano u:

Adam, Juliette X

Cherau, Gaston, akademik iz Gonkurove 
akademije

X X

Delteil, Joseph X X X X

Drain, Hmile X

Đurđijanska princeza X Ned. ilust.
Erembault (Portrait de la comtesse N. d’ 
Erembault de Dudzeele)

X -- ovo je izgleda 
slika, a ne bista!

Gennaro, de, slikar X

Giulhene, Jacques, glumac de la 
Comedie Fran?aise

X X X

Haummant, Emile, slavista, prof. Sorb X X

Konstantinovitch, de X

Kralj Aleksandar X

La Serbie heroique X

Liten, Carlo, belgijski tragičar X X Ned. ilust.
Marcillac, de X

Marie Bell, glumica X X X

Мах, de, E., glumac X X X

Ossip.Lourić, filozof X X

Pensee (bista) X X

Rosenthal, Lćonard X

Simon, Joseph X

Spalajković, (Miroslava sin) Vojin X X Ned. ilust.
Tang Tchuin, M.
Veković, Divna, g-ca X

Verhaeren. Emile, pesnik (+ 1916!) X X X X X X Ned. il, Eco de Bgd
Wai kvving Yun, Mme
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Слике:

Josep
1(B)

Josep 
2 (B)

Ned.
ilus.

Eco
Bgd

Bene
zit

Alau
zen Reprodukovano u:

Erembault (la comtesse N. d’ Erembault 
de Dudzeele) (izgleda slika!?)

X

La rade de Villefranche / Bnz: bez La X X X

Vue du cap Brun / Bnz: CapBrun X X X
Le port Saint-Jean / Bnz: Le Fort X X X

La vasque du jardin de la Fontain X

Le Canigou X X vrh Pirineja
L’hotel de Sens / Bzn: l’H... X X zgrada u Parizu

S l . B r . Z

Богомир А ћим овић  Д а л м а  у  свом  аш ељ еу у  П аризу
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БоГомир Аћимовић-Далма са својим радом 
у  лето 1922; Архив Босне и Херцешвине, 
Сарајево, Српско културно и просвјетно 
друштво „Просвјета", Сарајево
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1 ' Бсномир Аћимовић Далма, Глава дечака 
(1923), iuQc 54,8x32,8x21,2 ст Народни 
музеј Eeolpag, инв. бр. 119,212
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БоГомир Аћимовић Далма, Мисао 
(1924), шпс 29х 22 ,2  х 22,9 ст На- 
родни музеј Eeoipag, инв. бр. 61

БоГомир Аћимовић Далма, бисша i-ђе 
Дивне Вековић.
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БоГомир Аћимовић Далма, Емил Верша- 
рен, шпс, Народни музеј, Eeoipag инв.бр.

Бисша Карла Лишена
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МИЛИЋ Ф. ПЕТРОВИЋ

БоГомир Аћимовић Далма, Contesse 
N  de demozeele belle soeur de S. M. la 

reine d ’Italie

Бо1омир Аћимовић Далма, Глава девојчице 
(1929), патинирани iuUc 53х 3* 29,5*24,4 
цм. Народни музеј Eeoipag, инв. бр. 202

: eUe.-scema.  r ■
ј . 1тд^ -jl ' :'rO..U.
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БОГОМИР АЋИМОВИЋ ДАЛМА СВЕСТРАНИ СТВАРАЛАЦ ИЗ..

Г. Богомир Далма.
( P h o to  H cn ri AVamu'l;.

Г. Далма у свом атвље-у у Паризу.

ЛИЧНОСТ БОГОМИРА ДАЛМЕ
В А ЈА Р А  И С Л И КА РА У П АРИ ЗУ ПОРЕКЛОМ ИЗ П Л Е ВАЉ А

цена, пријатна познанства, као oeaj наш 
П.тевланин, Бого.мир Далма. Је р  одмах 
после студија у уметичким школама у 
Марсељу и Монпељеу, прешао је  и завр- 
шио Е кој НормаЈ Сиперијер де Бо з ' ар 
*е Парн. Излагао је  до сада у Салоиу 
француских уметника, затим иациокал- 
нам удружењу за уметност, па у Зим- 
ском СаЈону и у Салону Незашсних. До- 
дељивана му је почасна награда и ..Hor* 
concours" на изложбама у Штрасбургу 
и међународној изложби у Бордоу- 
Многе париске галерије у улици де ла 
Боеси нарочито, биле су му приступачне 
Излагао је  ш ш е пута око 40 саојих 
биста и 75 платна, махом пејсажа Јуж- 
не Француске. Успех је  долазио и од 
н>егових личних веза, нежног пријатељ- 
ства, са нотабижтетима француске 
уметности и  списа гељства.

Међу личностима који су му позирали 
био је Ж озеф ДелТен, затим Гагтон Ше- 
ро, Емил Веререн, де Макс, чувени глу- 
мац; Осип Лурије, познати филозоф 
Емил О.ман, затим г-ца Дивна Вековић, 
и многи другм чланови Француске Ко- 
медије, личности ионденског Париза итд. 
Т ако је к>егов вајарски таленат стицао 
признања а загрејаност његова за ле- 
лоте француског југа добијале су на н>е- 
гови.м платнима топле изразе, јер је он 
код Клод Монеа лично. студирао занат- 
О  тој својоЈ љубави према Прованси, ои 
је  дао израза и у публикацијама на 
француском. Сад излази из штампе 
нова књига Југ, зе м ла  lenore  у  којој 
onitcvje све главне музеје, спо.менике,

Богомир Далма: биста ЂурђијансН' 
принцезв.

Син г. Мирослгаа Спалајковића, 
рад г. Далме.

свој атељ е и свој живот. Изложбе које 
је  приређивао, везе створене са нотаби- 
литетима књижевног и уметничког Па- 
риза, још  су више доприносили. да у 
томе граду Богомир Далма остане још 
дуги низ година, можда и цели свој век-

Внше пута, у раз1овору које счо во- 
дили у ресторанима пуним Југословена 
или улицама Париза, у кутовима кос.мо- 
лолитских кафаница, Далми се отрзала 
мисао. пуна чежње, о  завичају, о  њего- 
го.м Плевљу забачено.м за гудурама Сан- 
цака, где ноК пада на. град пун белих 
турбана, јабланова, .минарета и шедрва- 
на, још чим кокошко полежу. У мору 
светлости Париза. Далма је са пуно.м но- 
сталгијом говорио о  свом завичају rje  
чкиље у бескрајном растојању средље- 
вековни фењери, као искре живота у ду- 
бокој обамрлости нашег истока. И тако 
би радо дошао у свој крај. радо би још 
сада иастао са приређивање.м изложби 
у Југославији, почев од Београда, али је 
опет одустао, у на.мери, да причека joui 
две-три године- До тога времена. његово 
име всза!.е се за  нове услехе. Кичица и 
длето, с којим он са лодједнаком вешти- 
ном рукује. изнеће га међу хиљада.ма 
хиљада мајстора Париза. на ону новр- 
шнну, која отвара пут животу. . А 
lOI №. стрпиће СС V својој љусци, у С80- 

jo j егзалтицијн. ск|х>мносго.
Међутич, нмло сам ocehaj. разговара- 

јуКи са тим младим човеком једва триде- 
сегих годжш, који одаје више филолога 
него скулптора, imuie човека наднетог 
над текст, него у борби са металима и 
камен>ем, да он није у  Паризу седео 
скрштених руку- Можда је ретко који 
од наших људи стекао са његовим 
скромним сретствима и сило.м свопа та- 
leiiTa, свог шар.ма и своје савлшене 
Француске аклиматизације, тако драго- 
лепе лределе, све чари југа Француске.

Две француске описатељице налисале 
су му предговор r-ђа Титајна и г-ђа 
Ж ана Галци. А з а  необјављену збирку 
песама, на родном језику. предговор је 
написао незаборавни наш  Иво ВојновиИ, 
прилико.м свог боравка у Ници. „Недељ- 
не Илустрације" су eeh имале задовољ- 
ство да објаве так о  патентмчну и слико- 
виту поему о  сахрани маршала Жорфа-

Једном, кад  се буде решио на излож- 
бу у Југославији, претставиће га нашој 
јавности не наши људи, eeh Французи, 
сматрајући га готово више за свога 
Уверени смо да he Гастон Шеро. акаде- 
мнк из Гонкурове Академије, пријатељ  
наш који нас је  особито заволео прили- 
ко.м проласка Поали д ' Сђмјан кроз на- 
шу земљ у, одржати обећање задато 
Да.гми, да he ra  он претставити Београ- 
ду, при првој изложби коју Далма при- 
1>еди у Београду. Време иде брзо. А кроз 
три године Београд he иматм пријатно 
изненађење да упозна још  једног свог 
уметника, који  проноси светом са пуно 
части своје родољубље и  у.метнички 
занос- М. Световски.

У нашој јавности споменуло се чешИе 
име Богомира Ц мме, прилико.м оснива- 
it>a француског оделења у музеју кнеза 
Павла. Он је  био један од активних са- 
радника, на остварењу француске у.мет- 
ничке релрезентакиЈе у том музеју са- 
временог Београда. Видело се из извеш- 
т а ја  који су повремено стизали из Пз- 
риза у Београд. да је  он био спона на- 
шег париског посланика и француских 
ликовних уметника Али о  Дал.ми лично, 
мале се знало.

Ове зиме, пријатно ми је  било да ra 
улознам у Паризу. Тамо је  он, одмах 
по доласку са југа Француске, усталио

иста Карла Литена, бепгијског тра 
гичара, рад г. Далмв.

Недељне илустрације 7/1931, бр. 13, стр. 2-3
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Југословени у Париском салону

Паја Јовановић: портрет младе 
Американке

портрет „Младе Американке" у 
префињеним деликатним тонови-
ма. О оој ..је т т р  rp 'e i м а \* ј 6п сг-ттрп«~~
влачан.

Г. Борис Пастукхоф — пореклом 
Рус, али наш поданик, израдио јс 
ванредно експресиван nopnwr чупс 
ног париског адвоката r. де Моро 
Ђафериа. Г. Мастукхоф умде да сли 
ка у clair-obscur тоновима и да 
концеитрише на лицу израз и ка- 
рактер л»уди. То је одличан сликар.

лицу Владара виде се Трагови бора 
узбудљиви доказ великог држав- 
ног дела за спас и благостање четр- 
наест милиона Југословена. Очи 
Крал.а снјају добротом и изве^на 
меланхолија открива H>0cl)By ве- 
лику душу и племенито срце. То је 
одлично и мисаоно дело Г. Јова- 
новић излаже још пун граиије и 
младалачке лепоте један диван

Паја Јовановић: иортрет Њ. В. 
Краља Алексаидра

Изгледа нам да се наши уметии- 
Ц ||Гбоје духа м еволуције овог 
славног званичиог Салона. јер све- 
га четворица излажу. Три сликара 
и један вајар.

Наш одлични и прослављени 
мајстор г. Паја Јовановић (me- 
daille d’o r Hors Concours) пзла- 
же веома успели портрет Њ. В. Крз 
ља Александра 1; где је умео да из- 
рази сву енергију, племенитост и v- Познати париски глумац Ескаид, 
нутрашњи живот Њ. В. Крала. Па рад г. Богомира Далме

А ЛеРУ: Блажеиство х д Ечевери: портрет r-це Ивет Риго-Делаж
Богомир Далма

Недељ не илустрације, година VIII, 6р. 27, 3. јули 1932, 8-9
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Југословени у паоиском салону

Богомир Далма: биста францусног
- романсијера Жозефа Делгеја.

јс д<јошо у овом Салону златн-у ме- 
даљу још ' 1900 год. ■и „Hors Concours’ 
која су Јнајеећа одликовањл 
• Р- Тжола Јеремић излаже два вр- 

ло леиА -ггејсаока где се налаае све 
<ххХжне 'овог нашет одлимног коло- 
ристе Њвпова слика „Пристаииш re 
Лл-ЈЧжцел-а • у иодне ‘ могла би да 
оде, у музеј и  да служ« достојно 
ремомеу наше зем .«.

ГОспођа Вука Велимкров>гћ наша 
одличка и сттатична вајарк-а, из- 
лаже бисту Г. Ра-досзвљевића, оред- 
седа5«ка Ф.И.Д А.К -а Њено је дело 
пумо oware и живота Енергичан из- 
раз лида и нроннцљивост погледа 
вакредво су нораженн.

Г." BoroifKip Далма излаже бнсте 
фра«Јусч>г poatawcwpa Јозефа Дел- 
тиа *f '6eJtnwjcoi- трагичара Карла Ј1и- 
тека, Као и језиу слику из Проваисе,

Портрет Њ. В. Кралгице Марије. рад г. liaje Јовановића.

0,1 Југос.к»нснских уметнмка мачо 
н.и.ч нзл-ажу у оиим аваничтт (.а- 
лонима, j i ‘j )  има врло строг жири- 

Да гтрво нагпомеиеж)- — » louf 
seignour lout honneur —  Г-на Пају 
Ловашовића који излажс ове годиис 
/ipoKjiacaH иортрет Њ.-.В. Кралуиак- 

Г. Паја Јовало®ић јс умео да iivt 
pa;w ара лнцу Владарке ову доброту 
I Irmiot ојмцј, ов>' илсмвнмтост Њенс 
дупк*, драж и лешоту црта. Вели«и 
мајстор је умео да дадјне портрету 
11» Н. Kpairinie. не cnftfo втгадмииж -

н> огакчик' г. пећ и ов>’ 41ежност уз- 
вишенс Mii ji. itaiiiH\ Кра1>снића и 
мајкс нашог н '4к>д«

I Паја Јсш»»оеић је познат, као 
велмки сликчф, не само у  Европи, еећ 
н у Америци, а -може сс рећи и у 
целом овету, понгго се његове слике 
налазе у муж‘јима и чувеним шри- 
нлпигм колскцијама Мариза, Беча, 
Кер.««к:, Jk«Lio>m;v |јрисел-а, Њујор- 
ка, Токијi\ ['»омбаја, Онднеја, Рио де' 
Жав1еир<1 и т. д. 1ЧУгоно у свнсиа пре- 
.икшцама с!н‘та. Г. Паја Јовано«ић „Мисао4, рад г. Богомира Далме.
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Јеремић: Пејзаж

Поменимо још пејзаже и мртве 
природе БојовиНа, МитриновиИа, 
Муановића, Бибића и узбудљиве 
сцене српске голготе кроз Албани- 
ју од Л. Валића.-веома-всетлжвог 
сликара, чија способност, на жа- 
лост, није на висини инспирације.

Међу вајарима радови г-ђе Вуке 
**», uiiu v» ВелимировиК привлаче особиту па- 

.„jeK'jreM  r.lst-Мери К ас в  и ма с ка . ^Дт лом брига" 
W  EeatpHcrXay. У осталои сви су -шичаи« ..То-ј£-цмцш*_бу;_

дови открили су у њој прави умет- 
нички темпераменат. Њено платно 
„Материнств_о“ рађено је снажно, 
убедљиво. Њени тонови су позла- 
ћеУиТ^ежЋтгприВлачни, а цртеж 
еластичан. Надамо се да he се ова 
д^ровита! уметница посветити уз- 
будљивим сценама из живота мај- 
ке и деце да би нам давала таблое 

као што cv

портрети Соње Ковачић занимљи- 
ви и привлачни.

Г. Милан Коњовић презире реал- 
Hq и баца'” се у једну разочаравају- 
hy интерпретацију али која није 
без оригиналности. *

Г. Перић постаје смеран пред 
природом и преноси је са дирљи- 
вом савесношКу. Његов трг на Мон- 
мартру и „Даша са шеширом“ прет- 
стављају платна лепих особина.

Г. ЗоњиК' излаже свој аутопор- 
тре, намерно деформисан. Његово 
презирање форми шкоди доста 
поијатним тоновима његових сли- 
ка. Један напор са композицијама 
боље простудираним и боље урав- 
нотеженим био би му спасоносан. 
Његове мртве природе сличне у 
сваком погледу Милуновићу, под 
чијим се упливом налази.

Никола Марковић је један од на* 
ших најбољих акварелиста. Њего- 
ви радови из Париза и Лота врло 
су успели. Колорација је привлач 
на а цртеж савршен.

Г. Марко Челебоновић је рафи- 
ннрани сликар. Његови портрети 
имају природну грацију а исто та- 
ко и фигуре у једном дискретном 
интеријеру. Ретроспективнај изло- 
жба Мане деловала је благотворно 
на њега из чега је извукао пози- 
тивне кооисти.

ра мисли и идеја испод брижног и 
напаћеног чела. Њени портрети г. 
Спалајковића, Моро-Ђаферија и г. 
Ђорђа Вајферта указују нам на 
уметницу ретке способности и ори- 
гиналности. Биста мајке Југовића 
оличење је материнског бола.

Богомир Далма. Биста г. Емила
Пмана

Г. Богомир Далма излаже бисте 
песника Емила Верхерена, трагич^- 
ра Карла Литена, романси јера Жо- 
зефа Делтеја, г-це Дивне Вековић. 
нашег великог пријатеља Емилз 
Омана, г. Војина Спалајковића и 
једну главу „Мисао".

Г-ца Мерчеп излаже две леп»*. 
главе деце, а г. Матијевић једну са 
њалицу и врло лепо конструисану 
главу једне девојке.

Сгтоменимо још медаљоне г. Му- 
ановића, који нису без заслуга.

Организација изложбе југосло- 
венских уметника, који живе у Па- 
ризу, успела је у свему, благодаре- 
ћи пожртвовању и напорима г. 
Свет. Јовановића, претседника ју- 
гословенске колоније и г. Глушче- 
вића и г. др. А. Арнаутовића^ чла- 
нова комитета за приређивање из- 
ложбе.

Париз, децембра 1932 године.
Богомир ДАЛМА

Недељ не илустрације, 

Београд  1932. година 

VIII, бр. 50, стр. 26-27
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Изложба Југословенских уметника у  Паризу

Г-ђа Вука Велимировић са својим радовима

Отварање ове веома интересантне 
изложбе извршено је прошлог месеца у ста- 
рој и некада чувеној галерији Жорж Пети, у 
којој су излагали Моне и Роден.

Између 135 изложених дела треба 
поменути нашег великог уметника г. Пају 
Јовановића, који је изложио веома успеле 
портрете г. и г-ђе Спалајковић, два мајстор- 
ска дела. савршене сличности и пуне уну- 
тарњег живота, која чине част аутору.

Његов брат, г. Светислав Јовановић 
излаже дивну студију: „Девојка из Малисо- 
рија", у којој срећно хармонирају црвена и 
беж боја, као и портрет једне Парижанке, 
врло привлачног ефекта.

Г. Узелац, млади сликар, један од 
нај6ол*их из своје генерације, располаже 
сигурним даром за композицију. Његови 
декоративни ефекти задивл»ују. Нарочито 
су успели таблои „Жена; у зеленом”, која 
потсећа на Ван Донгена, са више лежерно- 
сти и слободнијих покрета и „Жена са лађе" 
чији меланхолични поглед побуђује сећање 
на острва на којима се умире од љубави. 
Најзад треба му одати признање за глори- 
фикацију интегралног нудизма у виду јед- 
ног сликара, свакако Југословена, лепог као

Белведерски Аполон, који држи палету и четкицу у руци, док га једна млада девојка зал»убл»ено посма- 
тра. То је клу изложбе. Требало 6и ипак упозорити овог младог сликара да се причува утицаја Пикаса 
и Дифиа, јер 6и могао да. буде фаталан по њега. Он располаже са довољно дара да 6и могао да изо- 
стави формуле, веште несумњиво, али који су за дискусију.

Г. Јанковић излаже илустрације за књиге и ноте, мало јапанске али врло привлачне. Веома су 
успеле илустрације за књигу „Српске игре".

Г. јеремић износи светле и веселе пејзаже, веома поетичне и мајсторски комповане. Утицај ве- 
ликог Маркеа је несумњив, и то је највеће признање које му се може учинити. Његов лежећи акт, ван- 
редно цртан, располаже дивним ефектима. Аутопортрет је оригиналан али му недостаје акценат. Ми 
предвиђамо сјајну будућност овог младог сликара, чија ће изложба у Београду бити право откриће.

Богомир Далма, који припада импресионистима, анкуражиран од генијалног Клод Монеа, из- 
лаже седам пејзажа са Југа Француске.

Г. Борис Пастучов је израдио леп и мало чудан портрет г-ђе Ане Семонов, која је и сама врло 
талентована сликарка и вајарка. Г. Пастучов, одличан портретиста, није нам се свидео у својим пејза- 
жима, изузев једног врло занимљивог пејзажа са Калемегдана, у зелено и беж тоновима. Његови су пеј- 
сажи из Сарајева и Дубровника суморни и без атмосфере.

Г. Милуновић излаже мртве природе које нису без вредности._________________________________
Његови пејзажи су интерпретирани 
нервозно и оригинално. Мали пор- 
трети имају извесних особина.

Г-ђа Соња Ковачић је једина 
сликарка на овој изложби. Њени ра- 
дови открили су у њој прави умет- 
нички темпераменат. Њено платно 
„Материнство” рађено је снажно, 
убедљиво. Њени тонови су позлаће- 
ни, свежи и привлачни, а цртеж ела- 
стичан. Надамо се да ће се ова даро- 
вита уметница посветити узбудљи- 
вим сценама из живота мајке и деце 
да 6и нам давала таблое дирљиве 
искрености, као што су г-ђе Мери 
Касат и сликарка Беатрисе Хау.

У осталом сви су портрети
Соње Ковачић занимљиви и при- __________________________ ______

М. Узелац: 1Сликар" влачни. Соња Ковачевић “Женски акт”
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Виста г. М. Радосављевића. 
претседника Ф.И.Д.К.-а, рад г- 

ђе Вуке Велимировић

Г. Богомир Далма излаже бисте француског романсиера Јозе- 
фа Делтиа: и белгијског трагичара Карла Литена, као и једну слику из 
Провансе која је намењена за један париски музеј.

Укупно, у ова два уЈедињена Салона, изложено је око седам 
хиљада слика, гравира и скулптура, што даје доказ важности ових 
Салона, познатих у целом свету.

Колико ли су нада и илузија ставили у ове изложбе уметници, 
.и колико ће њих са зебњом очекивати критеријум париске критике и 
евентуалног купца кога he послати промисао. Тек сви ће грозничаво 
читати критике у новинама, па ако између хиљадама уметника само 
помене Гиебол-Сисон, Пол Фиеренс, Шарл Соние, Морнс Рејна, Камил 
ле Сен, Рене Бреси, Рене Шаванс, Гастон Пулен, Г. де Павловски, Кала- 
ил Моклер, Сентенак, или који други чувени критичар, они. ће бити 
срећни и опијени великим надама, за читаву годину. Јер су уметници 
као и деца, они живе од илузија, и са њима и умиру, мислећи на сла- 
ву, за коју песник Морис Ростан, патетично каже да обмањује живе љу- 
де и одржи обећања само мртвима. Ту је песму мени божанствена Са- 
ра Бернар рецитовала.

Да се утешим, ја сам себи изабрао за девизу овај стих Sullu- 
Prudho-mme-a:

„Et laisser quelque chose, avam de disparaitre".

Париз, маја 1931. Богомир Далма.

Недељне илустрације, 7/1931, 6р. 23, стр. 2 3

Кап Брен, Тулон, Слика Богомира Далме
Нонот: Портрет младе жене

Све ове слике евоцирају Француску седамнаестог и осамнаестог столећа и доказују да се у том 
добу славе и сјаја, неговала једна од најлепших уметности.

У идућим изложбама ове врсте - (ј*Р је ово срећан почетак биће још јасније заступана сва 
бесмртна имена француског сликарства, јер ће музеји Монтеље-а, Лијон-а, Авињон-а, Бордо-а, Тулуз-а, 
Нансиј-а, и другим варошима позајмити своја ремек дела, за славу француске уметности и ретко 
задовољство посетиоца, који често немају времена ни прилике да иду у музеје провинције.

Ми смо у нашој књизи “Југ, земља лепоте" описали у истој намери, најлепша уметничка дела 
музеја на Југу Француске. Ова величанствена изложба биће отворена до краја маја.

Париз, маја 1931. Богомир Далма
Недељне илустрације VII/1931, бр. 18, стр. 6-7
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Прва изложба ремек дела из музеја провинције
-  Француска школа седамнаестог и осамнаестог столећа -

Фрагонар: Праље Патер: пољски концерат
У музеју л'Оранжери у Паризу, званично је отворена 16. априла једна врло интересантна и 

заиста лепа изложба ремек дела француског сликарства која се налазе у неколико музеја из 
провинције. Музеји који су позајмили та дела су ови: Амнем, Кан, Дижон, Лаон, Леавр, Ман, Нант, 
Орлеан, Кимпер, Ремпс, Рен, Руан, Сент-Омер. Тур и Валансиен.

Сва велика имена француског сликарства из седамнаестог и осамнаестог столећа су достојно 
заступљена. Међу најславнијим је Фрагонар рођен у Грас-у близу Нице. Он је први ослободио уметност 
од академске укочености и хладноће, својим сјаЈним колоритом и грациозним али јаким цртежом.

Његове “Праље су готово чисто модерна ствар. Његова колевка где се над дететом које спава 
нагињу браћа, сестре и родител»еи, тако је дивно сликана, и са нежношћу изражена да се лепша слика 
тог жанра не може уопште замислити. Његов цртеж “Villa d' este" пун је поезије и величине.

Зато је заступљен са генијалним портретом вајара Антоана Патер-а, оца чувеног сликара истог 
имена, који је уосталом био ученик Вато-а и много га је подржавао, као што се то јано види из слике 
Жан-Баптиста Палер-а.

“Пољски концерт" која је изложена и чију репродукцију ми доносимо.
Сликар Леписије очарава са свежом и љупком сликом “Шест дечијих глава" и чувеним платном: 

“Буђење Фамноне".
Од Ле Снера можемо се дивити слици “Лов Дијане" пуној младалачке снаге и исказане грације.
Од Нонот-а “Портрет младе жене” може да се упореди са најлепшим сликама Токе-а и Ла Тур-а.
Нежни грез није најбоље заступљен, али идућа изложба даће нам прилику да се дивимо 

његовим божанствено дирљивим портретима деце која се налазе у чувеном музеју Фабре у Монпељеу.
Дивне су “Купачице" Ламкое-а али најинтересантнији је “Голубињак" одславног Буше-а који нам 

открива да је чувени уметник волео и природу и идиличне пејсаже а не само прекрасне даме са двора 
и њине горде удвараче, које је он овековечио.

Изложена су још изабрана дела 
Шардена (замишљен отмен портрет славног 
композитора Рамо-а, Ларгилиер-а, браће 
Матијеа и Луја Ле Нен, Мињар-а. Портрет 
Марије Манчини, Натоара, рођеног у Ниму, 
субтилног и рафинираног Натије-а. (Пре- 
красан портрет маркизе Де Помпадур). Пе- 
роно-а, Жана Реа (портрет г-ђице Право, 
играчице из Опере, која је представљена 
како игра у парку, са гроздо у руци. У дну, 
близу једног пајанског храма виде се полу- 
наги младићи и девојке како весело играју).

Од трициозног Хијасинт-а, Русо-а, 
рођених у Перпињану, један поносан 
портрет жене, а од чувеног сликара 
романтичних рушевина Хибер Робер а пет 
дивних пејсажа, од Гро-а библијска слика 
“Лот и његове ћерке” реплика слике из 
колекције царице Катарине Друге, и од 
сликарке Аделаиде Лаби Жиро, врло 
изразит портрет мадам Ролан, чувене 
заштитнице књижевности и уметности у
осамнаестом столећу. Ла Сиер Дијанин лов
686
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