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Обавештење за медије 

Позивамо вас да медијски испратите отварање нове изложбе Природњачког музеја у 

Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд 

„Милан Живковић, фотограф у царству Природе“ 
у  уторак, 24. јула 2018. године у 19 часова. 

Комесар изложбе је др Борис Иванчевић, музејски саветник. 

 

Милан Живковић, реномирани професионални фотограф који је своју каријеру започео у 

Природњачком музеју у Београду, дугогодишњи уредник јединственог часописа Refoto и 

добитник више од 200 признања за фотографски рад, одлучио је да своју изузетно вредну 

збирку фотографија природе Србије, насталу током последњих тридесет година, поклони 

Природњачком музеју. 

Тим поводом Природњачки музеј излаже један део материјала под насловом “Фотограф у 

царству Природе”. Слике на изложби само су део велике збирке од више стотина 

фотографија и дијапозитива снимљених у Србији и околним земљама током вишедеценијске 

каријере, коју аутор поклања Природњачком музеју.  

На изложби ће бити изложене фотографије природе форматa 60 x 42 cm урађених према 

принципима Epson Digigraphie процеса који поставља стандард у архивирању, са пратећим 

потребним сертификатом, који сведочи да су фотографије израђене уз поштовање 

ригорозних музеолошких архивних стандарда. То подразумева непромењену трајност више 

стотина година. Овакав квалитет је обавезујући за музејско архивирање фотографија у боји. 

Милан Живковић је један од првих фотографа у свету који је добио овај сертификат. 

Природњачке фотографије имају научну вредност, јер су на њима забележене информације о 

локацијама и времену снимања и документовани бројни подаци о природи Србије. Због 

својих естетских вредности и композиције, танка је линија између документа и уметности, и 

оне додатно сведоче о хармонији коју налазимо у природи. Суптилни детаљи забележени 

макро-објективима, необични углови, или драматични призори уништавања покрећу емоције 

и свест о лепоти и крхкости природе чији смо део. Осим тога, фотографије у Музеј доносе и 

нешто сасвим посебно. Оне су једини начин да се у депое пренесе целовитост екосистема, 

предела и међусобних односа у природи, која се никако не може сагледати из појединачних 

експоната, који чине највећи део природњачких збирки. 

Током трајања изложбе биће одржана и промоција књиге Terra Recognita, монографије у 

којој је на 240 страна приказано преко две стотине фотографија из збирке која је поклоњена 

Природњачком музеју. У оквиру додатих програма изложбе биће одржана и стручна 

радионица за публику и посебно кустосе и конзерваторе из других музеја, на којој ће бити 

детаљно приказана технологија дигиграфије. 

 

Улаз на изложбу је бесплатан. Изложба ће бити отворена до половине септембра 2018.  

                    

Контакт: 
Александра Савић, 011 3442 149, 063 10 11 949 aleksandra.savic@nhmbeo.rs  
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Радно време Галерије сваког дана (зимско време) и 10-21 час (летње време), понедељком затворено, 

четвртком улаз слободан у периоду 10- 12 сати. Доступно за особе са посебним потребама. 

Улазнице: породична улазница 200 дин., одрасли 100 дин., групе 80 дин. (за најављене групне посете 

обезбеђено стручно вођење кроз изложбу), пензионери 50 дин.  Бесплатно за децу до 7 година, лица са 

посебним потребама и њихове пратиоце, као и студенте (уз индекс).  

Најава групних посета на телефон/ факс: + 381 11 3284 317 или е-маилом: galerija@nhmbeo.rs   

 
С поштовањем,  

Природњачки музеј 

 

www.nhmbeo.rs 

www.facebook.com/prirodnjacki/ 

https://twitter.com/prirodnjacki  

https://www.instagram.com/prirodnjacki_muzej/  

https://www.youtube.com/channel/UCt-Krr-mGjKyhzHfMblaT_A  
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