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Поздравна реч на додели “Златног беочуга”* 

Даме и господо, поштовани гости, љубитељи уметности. У саставу Ратничког 
дома (првобитни назив), затим Дома ЈНА, Централног дома као установе 
културе војске скоро 60 година постоји и ради Галерија дома, која поред 
приређивања изложби скупља и чува вредна уметнич ка дела. 

Почеци датирају од 1944. године и познатог врсног графичара и педагога ратног 
пуковника Бранка Шотре, првог начелника који је 1949. године установио и 
Академију примењених уметности у Београду и био њен први ректор. Ратни 

капетан ИИ класе Иван Цветко основао је при Дому и Ликовну групу 1949. године. Дакле, одмах 
после тих ратних дана почиње и рад Галерије (приређивање изложби) и формирање ликовне 
збирке уметничких дела. Добар део збирке набављен је откупом уметничких дела, као и 
поклонима појединих уметника. 

У последње време збирка се обогаћује делима излагач а, који на тај начин изражавају захвалност 
установи у којој излажу своја дела. Кроз галерију је, на групним и самосталним изложбама, 
своје радове до сада предславило више од 10.000 аутора, било да су излагани дипломски радови 
студената Факултета уметности, било удружења или секција, па све до најпознатијих имена на 
пољу ликовног стваралаштва.: скулптуром, сликом, керамиком, графиком, цртежом или 
таписеријом. Број посетилаца само у протекле две године, око 26.000 љубитеља уметности, 
довољно говори о потреби постојања и рада ове галерије. 

Аутори су својим делима зауставили тренутак времена и то нам приказали на свој оригинални 
начин. По томе ћемо памтити и време и ове ауторе рукописних истина. Слике су лепота за око, 
израз топлине душе уметника, а одмор за наше душе. Оне нас враћају из тамних дубина наших 
расположења, указују на сву лепоту постојања минулих времена и дају наду за опстанак и 
будућност. Свака изложба је и прилика да се уз ту лепоту за око и пријатно дружење опусте 
струне живота – да имамо успомену више. 

Ово је прилика да се искрено захвалим у име војске и своје лично, на овом изузетном признању. 
Оно је и мотив и обавеза у нашем даљем раду да излажемо вредна дела стварана надахнутом 
руком и маштом вредних уметника, да их учинимо доступним и очима шире јавности. 
Централни дом војске и Галерија дома су отворени за све добронамерне грађане и љубитеље 
уметности. Још једном, од свег срца се захваљујем на признању и указаном поверењу. 

Хвала вам на времену, разумевању и пажњи. 

* Галерија Централног дома војске је добитник “Златног беочуга” за трајни допринос култури  
Београда за 2002. годину, коју додељује Културно-просветна заједница Београда. 


