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Пресвета Богородица  
(фрагмент иконостаса?), Никола Аспиоти (?), 
јајчана темпера на дасци, 50 × 34 цм, 1864. (?)
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Документарно-умјетничка изложба „Иконе Паштровића и Будве“ састављена је из три 
сегмента: 1) икона старих паштровских манастира Прасквице, Режевића и Градишта (XVIII 
и XIX вијек), 2) икона Марка Крстовог Греговића (1867–1941), једног од првих академски 
образованих сликара из Црне Горе, школованог у Бечу крајем XIX вијека, и 3) мозаика с 
религијским мотивима активног ликовног умјетника Јована Паке Кентере из Светог Стефа-
на. Како би се београдској и српској јавности приближила тематика изложбе, у пригодном 
пратећем програму биће неколико предавања о сакралној баштини Паштровића.

Иконе из паштровских манастира, као и оне које је изобразио сликар Греговић, пох-
рањене су у вјерским објектима који су проглашени за културно добро Црне Горе, чиме, у 
складу с одребом члана 3. Закона о заштити културних добара (2010), уживају заштиту као 
и културна добра у којима се налазе.

Ред је поменути да се идеја за реализацијом ове изложбе родила непосредно по от-
варању сличне поставке „Иконе из ризница паштровских манастира“, коју су потписници 
ових редова приредили љета 2018. године у Спомен-дому „Стефан Митров Љубиша“, ор-
ганизационој јединици ЈУ Музеји и галерије Будве, смјештеној у срцу будванског Старог 
града у родној кући овог великог књижевник и политичара.

Изложба је резултат плодотворне сарадње ЈУ Музеји и галерије Будве са Кућом легата 
из Београда, остварене на иницијативу и уз свесрдну подршку Удружења Паштровића и 
пријатеља Паштровића „Дробни пијесак“ у Београду, Ротари клуба „Калемегдан“ Београд и 
Ротари клуба Будва, којима се захваљујемо. Изразе захвалности упућујемо и управи манасти-
ра Прасквице, Режевићи и Градишта, цркве Светог Томе у селу Жуковица изнад Петровца, 
као и парохијском дому цркве Свете Тројице у Старом граду Будви, на иконама уступљеним 
за потребе ове изложбе.

мр Луција Ђурашковић
историчарка умјетности и музејска савјетница

Душан Медин, МА
археолог, кустос

ИКОНЕ ПАШТРОВИЋА И БУДВЕ У БЕОГРАДУ



4 5

Манастир Режевица, село Режевићи Манастир Градиште, село Буљарица

Манастир Дуљево код села Куљаче Манастир Прасквица, Свети Стефан



4 5

Манастир Режевица, село Режевићи Манастир Градиште, село Буљарица

Манастир Дуљево код села Куљаче Манастир Прасквица, Свети Стефан
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За Паштровиће би се могло рећи да су невелики при-
морски крајолик, дуг свега петнаестак километара, а 
широк знатно мање, смјештен на уском парчету земље 
између Будве на сјеверозападу и Спича (Сутоморе с 
околином) на југоистоку, с југозападне стране оку-
пан Јадранским морем, а са сјевероисточне високим 
и стрмим странама Паштровске горе, која их дијели 
од Скадарског језера. Нека од данас најпознатијих 
туристичких мјеста Црногорског приморја, попут 
Буљарице, Петровца на Мору, Режевића, Перазића 
Дола, Дробног пијеска, Светог Стефана, Милочера, 
Краљичине плаже, Пржна, Каменова и Бечића, на-
лазе се на разуђеној паштровској мапи, које од мора 
штити неколико острваца, међу којима су Мравињак, 
Катич, Света Неђеља, Голубињ, Свети Стефан (касније 
повезан са копном) и Свети Никола, односно Шкољ, 
посљедњих деценија познатији као Хаваји.

 Овај простор пребогат је материјалним трагови-
ма бурне и узбудљиве прошлости који датирају, колико 
је познато, још од праисторијских епоха, преко при-
суства остатака антике и касне антике, те средњовје-
ковног и нововјековног доба, па све до баштине која 
настаје данас. 

Увијек на граници, на размеђу свјетова и епоха, 
између два римска царства – Западног и Источног, 
под византијском управом и словенским властима, 
притиснути од Венеције и Османског царства, па го-
тово пола миленијума под управом земаља западног 
свијета (Млетачка република, Француска република, 

Хабзбуршка и Аустроугарска монархија), као и подјед-
нако дугог присуства Порте у непосредном залеђу, а 
касније и Старе Црне Горе, опстали су Паштровићи 
све до формирања прве државе Јужних Словена 1918. 
године, коју су, иако бивајући грађани најјужнијих дје-
лова Аустроугарске, с одушевљењем дочекали.

У таквом културно-историјском амбијенту раз-
вијали су се и стасавали Паштровићи, та невелика 
заједница која дијели назив с територијом на којој 
обитава (етноним и топоним). То је био и контекст 
који је уоквири(ва)о и њихов однос према Цркви, који 
је у прошлости био снажан, комплексан и прилично 
интензиван.

Паштровићи су током минулих стољећа били 
наклоњени Цркви као својеврсном ослонцу и тра-
диционално важном сегменту друштвеног, можда 
некада и више него духовног живота. У меморији на-
рода забиљежена је нераскидива веза овдашњег ста-
новништва с Црквом кроз вјекове. Упркос историј- 
ским околностима (које често нијесу биле повољне), 
они су, као кохерентна и прилично затворена скупина 
племенске организације, ипак задржали низ сегмената 
свог колективног идентитета, који су им били посеб-
но важни. Прије свега, сачували су своју древну веру 
(православну), обичаје, самоуправну власт – банкаду, 
језик (истина, обогаћен романизмима), ћирилично 
писмо и словенско-српску народност, на шта су мно-
ги од њих данас нескривено поносни. Божо Михаи-
ловић, у том смислу, записао је: „За своју легендарну 

ПАШТРОВИЋИ И ЊИХОВА САКРАЛНА БАШТИНА

Манастир Градиште, село Буљарица
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отпорност према туђинском утицају, којем су били 
изложени кроз више вјекова, Паштровићи, свакако, 
имају да захвале и својој цркви, а у првом реду својим 
манастирима“, док проф. Предраг Ковачевић, у истом 
маниру, констатује да је у томе „паштровска црква има-
ла пресудну улогу“.

Ако би се о привржености неке друштвене групе 
Цркви макар и приближно могло закључити према 
броју богомоља које постоје (и које су у прошлости 
постојале) на одређеној територији, за Паштровиће 
би се могло без задршке рећи да су јој били наклоње-
ни, јер на њиховом невеликом простору постоји чак 
више десетина цркава и манастира. Ову хипотезу, 
разумије се, треба примити с резервом, пошто је за 
Паштровиће познато и то „да не пате од верског фа-
натизма“, али се исто тако зна да су и у прошлости 
чували своју веру „као зеницу ока, јер им је она била 
синоним националног обележја“, како биљежи Кова-
чевић. Стога се чини да овај приморски предио ипак 
заслужено краси епитет „Света гора“ паштровска. 
Право на тај придјев Паштровићима оснажује неу-
обичајено велики број хришћанских светиња у којима 
се редовно или повремено обавља служба: преко 60 
православних цркава, чак четири стара (Прасквица, 
Дуљево, Режевићи и Градиште) и три обновљена/
новија православна манастира (Војнићи, Рустово и 
Св. Спиридон), као и један римокатолички самостан 

(Св. Вид) у Петровцу на Мору, у којем је дуго постоја-
ла римокатоличка заједница, за разлику од осталих 
дјелова Паштровића. Бројне су и оне цркве за које се 
зна једино на основу остатака обрушене архитектуре, 
док доступни писани и други трагови, као на примјер 
топоними (црквиште, црквине) или сјећања старијих 
мјештана, такође, упућују на постојање објеката који 
су некада имали сакралну намјену. Подизање великог 
броја православних цркава у Паштровићима и њихо-
во живописање почетком XVII вијека протумачено 
је и као могућа јавна манифестација отпора локалног 
становништва снажном, али готово безуспешном, 
унијатском покрету Апостолске столице, који се тамо 
одвијао током дужег периода. 

Но, како било, рекло би се да је Паштровићи-
ма веома било стало да подизањем цркава (махом на 
истакнутим позицијама) демонстрирају своју вјер-
ност и приврженост Цркви. Они су своје богомоље, 
међу којима превасходно четири древна манастира, 
као окоснице своје духовности и вјере, живописали 
и иконописали руком најбољих ондашњих зографа 
– домаћих и страних, богатили вриједним завјетним 
даровима, књигама и списима, али и поклонима у виду 
пространих земљишних посједа, захваљујући чему су 
се манастирска имања ширила. Овом изложбом свје-
дочимо дјелиће тог старог паштровског сјаја, којем би 
требало одјенути ново рухо.  

Душан Медин, МА
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„Свака наша кућа имала је икону Св. Крсне славе и 
другијех колико је ко хтио! Повиједали нам наши оче-
ви, да су иконе радили мајстори Рафаиловићи из Рисна. 
Они су се с неким од њих лично познавали. Радили 
су за душу, а паре су примали тек да се љебом прехра-
не.“ Говорећи о познатој бококоторској иконописач-
кој школи Димитријевић-Рафаиловић, архимандрит 
Дионисије Миковић, књижевник и историчар, још 
каже да су им „... иконе пропале при устанку 1869. г.“ 

Поред бројних икона које су изобразили зографи, 
припадници ове познате иконописачке школе, ризнице 
паштровских манастира, посебно Прасквице, Режевића 
и Градишта, чувају мноштво примјера иконописног 
сликарства који се најчешће везују за период од XVII до 
почетка XX вијека. Раскошно богатство иконописних 
стилова, као и иконографских специфичности на овим 
иконама, указује на, с једне стране, везе са Атосом, а с 
друге, на упливе западних стилских тенденција које ће 
се преко итало-критских мајстора и њихових ученика, 
нарочито у XVII вијеку, ширити Медитераном, те сти-
зати и у наше крајеве. Такође, и бројне руске иконе из 
XVIII и XIX вијека које се данас чувају у ризницама 
ових манастира представљају свједочанство блиских 
културних веза ових најзначајнијих паштровских ду-
ховних центара са царском Русијом. На овим иконама 
најчешће су представљани Исус Христ, Богородица 
са Христом, као и Свети Никола, чији је култ свети-
теља заштитника био у Русији нарочито развијен. 

Посматрање иконе као специфичног ликовног 
остварења неминовно намеће питање како је пра-
вилно разумјети и вредновати. Особеност њеног 
ликовног текста, у првом реду, захтијева суочавање 
са кључним разликовањем два опозитна естетичка 
концепта: антропоцентричног и теоцентричног, као 
полазних за разумијевање слике/иконе. Ренесансна 
традиција утемељује теорију слике засновану на ан-
тропоцентричном концепту који, grosso modo, остаје 
важећим принципом и у теорији модерне умјетности. 
Насупрот овоме, теоцентрични концепт аналоган 
је значењу византијско-православног богословља. 
Тако је у сложеном систему релација једног и другог 
концепта олучујућа елементарна разлика слике као 
аутономног естетског објекта и слике/иконе као ли-
тургијског (молитвеног) предмета. Сагласно овом 
разликовању, као што је уочљиво, модерни појам 
умјетничког дјела полази од њему иманентних или 
аутономних структурних атрибута. Супротно од 
овог поимања, скоро по дефиницији, икона је свагда 
одређена трансцендирајућим Прволиком или Ар-
хетипом, односно Исусом Христом. Јасно је, дакле, 
да у иконописном стваралаштву посматрач не до-
живљава икону само чулно, већ и дубоко духовно, 
успостављајући са њом активни однос преко упући-
вања молитве чији је циљ сопствено етичко обожење. 
Стога, дубока онтолошка прожетост етичких и есте-
тичких норми у корелацији са метафизичким и све-

ИКОНЕ ИЗ РИЗНИЦА ПАШТРОВСКИХ МАНАСТИРА
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обухватним енергетским принципом битно одређује 
стваралачки чин и, у том смислу, посебно истиче спе-
цифичност бића иконе. Зато је она по својој сушти-
ни јединствена са црквом као храмом Божијим и од 
њега неодвојива. Одвајајући је, она би постала чулна, 
обездуховљена, спољашња, а њен духовни садржај ап-
страктан, лишен своје очигледности и метафизичке 

теоцентричне суштине. На послијетку, довољно гово-
ре и ријечи Сергија Булгакова: „У икони се уметност 
везује с црквом, служи цркви, при чему та веза није 
само спољња него и унутрашња. Култура и култ се 
разоткривају у оном свом јединству које је и било 
полазиште, које је стајало на почетку и које ће уједно 
бити и крајњи циљ историје човечанства“. 

mр Луција Ђурашковић

Свети Стефан (фрагмент иконостаса),  
Алексије Лазовић, јајчана темпера на дасци, 87 × 31 цм, 1833, 

манастир Режевићи, Режевићи
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Пресвета Богородица са Христом 
јајчана темпера на дасци, 87 × 52 цм, 1857,

манастир Режевићи, Режевићи

Света Тројица 
јајчана темпера на дасци, 103 × 66 цм, 1857,

манастир Режевићи, Режевићи
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Исус Христ 
јајчана темпера на дасци, 67 × 46 цм, XIX вијек,

манастир Прасквица, Свети Стефан

Свети Никола
јајчана темпера на дасци, 22 × 18 цм, XVIII–XIX вијек,

манастир Градиште, Буљарица

Свети Никола 
јајчана темпера на дасци, 33 × 21 цм, XIX вијек,

манастир Прасквица, Свети Стефан

Свети Герасим Јордански
јајчана темпера на дасци, 41 × 32 цм, почетак XIX вијека,

манастир Прасквица, Свети Стефан
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Исус Христ и Самарјанка 
Никола Аспиоти, јајчана темпера на дасци, 66 × 50 цм, 1864,

манастир Градиште, Буљарица
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Богородица
уље на платну, 54,7 × 34,8 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице,  
Стари град, Будва
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Марко Крстов Греговић рођен је у Кастел Ластви 
(Петровац на Мору) у угледној и добростојећој по-
родици 1867. године. Подаци из Архивског одјељења 
Будва (фонд Попер бр. 43) говоре да је: „Најмлађи 
син Крстов, Марко био стасит, лијепог вањског из-
гледа, по професији академски сликар. Радио је многе 
портрете и као портретиста био велики мајстор. Браћа 
Греговићи (отац и стриц Марков – прим. аут.) су били 
велики пријатељи династије Петровића и као таквим 
увијек су лако отворена врата у црногорском двору. 
Данас од браће Крста и Јова Греговића нема више по-
томства и дом им се угасио.“

Већ 1884. године одлази да се школује на позна-
тој и признатој Академији ликовних умјетности у 
Бечу, те постаје први школовани црногорски сликар. 
У току XVIII и XIX вијека, управо је Бечка акаде-
мија, са различитим одсјецима, била центар ликовног 
образовања за умјетнике с јужнословенског просто-
ра, пресудно утичући на формирање њихових умјет-
ничких стилова. Греговићев одабир Бечке академије 
може се сматрати природним, с обзиром на позицију 
тадашње аустроугарске владавине на подручју јужне 
Далмације, односно паштровског и будванског краја. 
Образовање на Бечкој академији које се темељило 
на традиционалним вриједностима сликарства, ин-
систирајући на занатској обради, техници и цртежу, 
код Марка К. Греговића је утицало на усавршавање 
његовог истакнутог и неспорног, урођеног талента. 

По повратку у родну земљу, у почетку ће радити 
углавном портрете у маниру академског реализма, с 
одликама коректног цртежа, тамног, сведеног коло-
рита и атељерске атмосфере, од којих су најпозна-
тији: „Лука Магуд“, „Филип Мартиновић“, „Портрет 
мушкарца“, „Попадија проте цариградског Влади-
мира Греговића“, „Ђорђије Петровић Његош“, као и 
„Свештеник Марко Греговић“ (умјетников ђед), које 
ствара у Кастел Ластви и на Цетињу крајем XIX вије-
ка. Портрет митрополита Висариона Љубише из 1898. 
остварење је које посебно потврђује Греговићево сли-
карско умијеће, а сматра се за један од најбољих ликов-
них остварења портретног сликарства овог периода. 

Афирмацији сликара Греговића на Цетињу до-
принијела је изложба девет његових радова 1896. у 
Вулетићевој гостиони, која је била пропраћена са не-
колико прилога у тадашњој штампи. Слика „Црногорац 
на стражи“ са те изложбе била је откупљена за поклон 
напуљском принцу Викторију Емануелу од цетињског 
грађанства. Међутим, ово показивање радова Марка 
Греговића на Цетињу има изузетну важност за свеуку-
пну црногорску историју умјетности, јер је то била прва 
ликовна изложба која се организовала у Црној Гори. 
Оно што, такође, издваја Греговића када је ријеч о пе-
риоду прелаза XIХ у XX вијек јесте да је један од првих 
наших академских сликара који се окушао у теми каква 
је акт, који се данас чува у Спомен-дому „Црвена кому-
на“ у Петровцу (ЈУ Музеји и галерије Будве). 

МАРКО КРСТОВ ГРЕГОВИЋ И ЊЕГОВ ЛИКОВНИ ОПУС  
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИКОНОПИС
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Умјетнички опус Марка К. Греговића садржи и 
религиозно сликарство које је радио, такође, крајем 
XIX и почетком XX вијека. Занимљиво је да је, за раз-
лику од портретног сликарства, у сликарству религи-
озне тематике, умјетник парадоксално исказивао више 
слободе и инвентивности. Иако садрже дозу наив-
ности, ове религиозне слике интензивнијег колорита, 
с ликовима светаца, приказаним често у имагинарном 
пејзажу, зраче истовремено сјетом, љупкошћу и неким 
тајанственим миром. Греговић, по свој прилици, слика 
за манастир Градиште у Буљарици икону с представом 
„Исус Христос“ и икону на којој су представљени Све-
ти врачи „Св. Козма и Св. Дамјан“ (1929?), а такође 
ради иконостас у новијој цркви посвећеној Светом 
Стефану, саграђеној 1885. на граду-острву Светом 
Стефану, иконостас у цркви Свете Тројице у манасти-
ру Режевићи и цркви Успења Богородице у Боретима 
крај Будве, као и иконостасе у будванским црквама 
Свете Тројице у Старом граду и Светог Арханђела 
Михаила на старом будванском гробљу.

Не улазећи у проблем иконе као посебне умјет-
ничке врсте, можемо закључити да је иконописно 
сликарство Марка Греговића под видним упливом 
важећих западњачких ликовних тенденција које се огле-
дају и на плану религиозне слике. Наиван и сликарски 
рафинован ликовни израз изграђен је на наглашеној 
колористичкој осјетљивости, гдје је тонска префиње-
ност потиснула могуће декоративне ефекте пред чис-
то сликарским вриједностима. Примјетна је зналачки 
успостављена игра између цртачких способности и 

колористичке недовршености. То су, углавном иконе 
мањег до средњег формата које исијавају господстве-
ним миром и монументалношћу. Иза истакнуте плас-
тичности форме осјећа се и дуго испитивана линеарна 
структура, подвучена, најчешће, идеализованим пејза-
жом у позадини. И управо умјетникова способност да у 
ликовима светитеља које поставља у први план, било да 
је ријеч о Христу, Богородици, апостолима, пророцима 
или осталим одабраним светитељима, на благ и ско-
ро кротак начин, побуди узвишена осјећања прожета 
ненаметљивом, фином сјетом, уздиже његове ликовне 
способности до необично високог нивоа надарености. 
Смирена чулност идеализованих светаца сва је од овога 
свијета, иако су њихови погледи кроз нас упућени ка 
небу, упућени ка измаглици непролазног и вјечног.

Мада је мање познат његов сликарски рад док 
је боравио у Дубровнику, Мостару и Београду, оста-
ло је забиљежено да је украсио иконама и иконостас 
православне цркве у Мостару, која је срушена током 
посљедњег рата.

Своје посљедње године живота провео је у Бео- 
граду живећи у хотелу „Империјал“. Разочаран и у 
честим депресијама, у потпуности се препустивши 
боемском животу, био је само један од небројених 
који су из спољње равнотеже и снаге своје личности, 
у тренуцима усамљености, слабости и кризама свог 
унутарњег свијета, покушавали да побјегну тражећи 
спас у забораву свакодневице. У крајњем сиромаштву 
и биједи, умире у Београду 1941. године, гдје је и са-
храњен о трошку тамошње општине.

mр Луција Ђурашковић
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Св. апостол Павле
уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. апостол Симон
уље на платну, 55,7 × 38 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. Симеон Богопримац
уље на платну, 56 × 38 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. великомученик Ђорђе
уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва
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Вознесење Господње 
уље на платну, 56,5 × 38, 2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва
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Св. пророк Илија 
уље на платну, 56,5 × 37,3 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. пророк Исаија 
уље на платну, 56,5 × 37,2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. отац Николај
уље на платну, 56 × 38,2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будва

Св. Владимир 
уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, 

парохијски дом цркве Св. Тројице, Стари град, Будвa
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Свети Никола I 
мозаик, 86 × 72 цм, 2014.
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Сада већ давно, још из клупа будванске основне школе, 
отпочиње Пакино занимање и трагање за оним нечим 
умјетничким које ће му омогућити да пронађе и ост-
вари себе, да кроз естетске пронађе и етичке циљеве, 
а самим тим и смисао... А све ово, нимало случајно, 
проналази у мозаику, старој ликовној техници која, 
како знамо и о чему нам свједочи и будванска културна 
историја (антички, касноантички и ранохришћански 
мозаици), у различитим формама траје од антике до 
данашњих дана. 

Пака своју инспирацију налази једним дијелом 
у природи, гдје предњачи пејзаж са приморско-морс-
ким мотивима, фигурацији, орнаментици различите 
симболике, као и у религиозној тематици. Када је 
ријеч о Пакиним мозаичким иконама, пред нама ис-
ијавају ликови светитеља и светитељки који својим 
озрачјем често наводе на потребу посматрача да се 
пред њма помоли. То су најчешће свети ликови ка-
рактеристични за Паштровиће и храмове подигнуте 
њима у славу и част (Пресвета Богородица, Свети 
Никола, Свети Димитрије, Свети Јован, Света Пет-

ка, Свети Петар Цетињски, Свети Василије Острош-
ки, Света Ксенија…). 

Своју машту, проткану племенитим емотивним 
набојем, примарно осмишљава у цртежу, те, затим, ост-
варује ређањем и вјештим композиционим уклапањем 
разнобојних, претходно обрађених, коцкица камена, 
стакла или керамике, углавном сакупљених у природи, 
а, најчешће, на скоро нестварним жаловима паштров-
ских плажа. Како сам истиче: „Највећи избор најљепшег 
камена је на плажи Каменово на Будванској ривијери, 
али цијела обала је Богом дата за проналазак каменчића, 
који могу бити уврштени у разноврсне композиције мо-
заика. Разнобојно камење које је пронађено на плажи, 
у природи, мало се дорађује клијештима, а ако је тврђе 
– уз чекић и наковањ, но са њим је врло тешко сликати...“ 

Но, пред нама, та стваралачка тежина некако са 
лакоћом нестаје, његови мозаици нам својом снагом 
израза додирују душу, узносећи је у неке сасвим друге, 
непознате и мистичне сфере дајући камену једну посве 
нову енергетску димензију, испуњену живим озрачјем 
сагласја естетско-етичких категорија.

МОЗАИЦИ ЈОВАНА ПАКЕ КЕНТЕРЕ

mр Луција Ђурашковић

„Сједиште је душе онамо гдје се унутрашњи 
свијет и вањски свијет додирују“

Хенри Милер
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Света Петка 
мозаик, 155 × 90 цм, 2015.

Анђео Јован 
мозаик, 150 × 60 цм, 2011.

Анђео Мирков 
мозаик, 150 × 60 цм, 2011.
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Марија Магдалена 
мозаик, 105 × 87 цм, 2014.

Свети Јован 
мозаик, 90 × 70 цм, 2017. 

Богородица 
мозаик, 106 × 80 цм, 2014.

Анђели
мозаик, 79 × 100 цм, 2017.
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ИКОНЕ ИЗ ПАШТРОВСКИХ МАНАСТИРА

Манастир Прасквица, Свети Стефан
 1. Пресвета Богородица са Христом, јајчана темпера на дасци, 80 × 40 цм, XVIII вијек;
 2.  Деизис (Исус Христ на пријестолу са Пресветом Богородицом и Светим Јованом), иконописна школа Дими-

тријевић-Рафаиловић, јајчана темпера на дасци, 31 × 26 цм, XVIII вијек;
 3. Исус Христ, јајчана темпера на дасци, 67 × 46 цм, XIX вијек;
 4. Свети Герасим Јордански, јајчана темпера на дасци, 41 × 32 цм, почетак XIX вијека;
 5.  Распеће Христово са изображењем четири иконе (Свети великомученик Димитрије, Свети великомученик 

Георгије, Пресвета Богородица са Христом, Пресвета Богородица са Христом), јајчана темпера на дасци, 28 × 
22 цм, XIX вијек;

 6. Свети Никола, јајчана темпера на дасци, 33 × 21 цм, XIX вијек;

Манастир Режевићи, Режевићи
 7. Свети Стефан (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић, јајчана темпера на дасци, 87 × 31 цм, 1833;
 8.  Пресвета Богородица са Христом (фрагмент иконостаса), Алексије Лазовић, јајчана темпера на дасци, 89 × 

29 цм, 1833;
 9. Пресвета Богородица са Христом, јајчана темпера на дасци, 87 × 52 цм, 1857;
10. Свети Првомученик Стефан, јајчана темпера на дасци, 93 × 65 цм, 1857;
11. Света Тројица, јајчана темпера на дасци, 103 × 66 цм, 1857;

Манастир Градиште, Буљарица
12.  Пресвета Богородица (фрагмент иконостаса?), Никола Аспиоти (?), јајчана темпера на дасци, 50 × 34 цм, 1864 (?);
13. Исус Христ и Самарјанка, Никола Аспиоти, јајчана темпера на дасци, 66 × 50 цм, 1864;
14. Свети Никола, јајчана темпера на дасци, 22 × 18 цм, XVIII–XIX вијек;

КАТАЛОШКИ ПОДАЦИ
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ИКОНЕ МАРКА К. ГРЕГОВИЋА

15. Исус Христ, уље на платну, 81 × 41 цм, година непозната, вл. цркве Св. Томе, Жуковица;
16. Богородица, уље на платну, 54,7 × 34,8 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
17.  Св. Кирило и Методије, уље на платну, 87,5 × 48 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
18.  Св. Козма и Дамјан, уље на платну, 87,5 × 48 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва; 
19.  Св. великомученик Ђорђе, уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва; 
20. Св. Владимир, уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будвa;
21.  Св. апостол Павле, уље на платну, 55,6 × 38,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
22.  Св. пророк Илија, уље на платну, 56,5 × 37,3 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
23.  Св. отац Николај, уље на платну, 56 × 38,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
24.  Св. пророк Исаија, уље на платну, 56,5 × 37,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
25.  Св. Симеон Богопримац, уље на платну, 56 × 38 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
26.  Св. апостол Симон, уље на платну, 55,7 × 38 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
27.  Вознесење Господње, уље на платну, 56,5 × 38,2 цм, крај XIX вијека, вл. цркве Св. Тројице, Стари град, Будва;
28.  Исус Христ, Марко К. Греговић (?), уље на платну, 84 × 50 цм, 1929. (?), вл. манастира Градишта, Буљарица;
29.  Св. Козма и Дамјан, Марко К. Греговић (?), уље на платну, 84 × 61 цм, 1929. (?) вл. манастира Градишта, Буљарица;

МОЗАИЦИ ЈОВАНА ПАКЕ КЕНТЕРЕ

30. Св. Никола I, мозаик, 86 × 72 цм, 2014;
31. Св. Никола II, мозаик, 70 × 96 цм, 2017;
32. Св. Апостол Павле, мозаик, 77 × 53 цм, 2017; 
33. Св. Јован, мозаик, 90 × 70 цм, 2017;
34. Св. Јован Владимир, мозаик, 104 × 100 цм, 2019;
35. Св. Петар Цетињски, мозаик, 100 × 80 цм, 2018;
36. Св. Василије Острошки, мозаик, 86 × 61 цм, 2014; 
37. Богородица, мозаик, 106 × 80 цм, 2014;
38. Марија Магдалена, мозаик, 105 × 87 цм, 2014; 
39. Св. Ксенија, мозаик, 103 × 84 цм, 2016;
40. Св. Петка, мозаик, 155 × 90 цм, 2015;
41. Анђели, мозаик, 79 × 100 цм, 2017.
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ЈОВАН ПАКА КЕНТЕРА (1960) мозаиком је почео да се бави рекреативно 2006. го-
дине, а од 2010. је потпуно посвећен овој ликовној техници. До сада је учествовао у 
великом броју самосталних и колективних излагања у Црној Гори и иностранству. 
Кроз десетогодишњи рад створио је више од стотину мозаика који су нашли своје 
мјесто у многим реномираним објектима – хотелима (Маестрал, Будванска ривијера, 
Сплендид), ресторанима (Порат, Перла, Al Posto Giusto) и многобројним приват-
ним колекцијама. Поред тога, многи његови мозаици красе знамените манастире и 
цркве у Паштровићима. Паралелно с умјетничким радом Јован Кентера је покренуо и 
бесплатну школу мозаика, а новац од продаје радова полазника иде у хуманитарне сврхе.

Koктакт: +38269029460

ЛУЦИЈА ЂУРАШКОВИЋ (1960), дипл. историчарка умјетности, магистрирала је 2014. 
са темом „Манастири у Паштровићима и могућност њихове туристичке валоризације“ 
(Котор), тренутно је на докторским студијама археологије у Словенији. Посједује нај-
више стручно звање – музејска савјетница. Запослена је у Јавној установи Музеји и гале-
рије Будве, гдје је била директорка од 2001. до 2005, а у другом мандату од 2017. године.  
У њеном првом директорском мандату отворен је Музеј града Будве (2003). Од 2004. чла-
ница је Одбора за етнологију ЦАНУ. Ауторка је више монографских издања о сакралној 
и културној баштини будванског краја, главна је уредница монографске трилогије: Будва: 
град краља Кадма (2009), Будванска села: бисери етно-туризма (2009) и Музеј Будве: бла-
го Кадмовог града (2013), као и монографија о сликарима Јовану Јову Ивановићу (2018) и 
Саву Павловићу (2019). Ауторка је више научних, стручних и популарних чланака о мо-
дерној умјетности, култури и културној баштини Црне Горе и Приморја. Живи у Будви.

Контакт: +38269324382, lucija.djuraskovic@gmail.com

ДУШАН МЕДИН (1990), дипл. археолог, завршио је 2015. године постдипломске сту-
дије менаџмента у култури и медијима (Београд–Лион), тренутно је на докторским сту-
дијама археологије у Словенији. Посједује стручно звање кустос. Има радно искуство у 
цивилном и јавном сектору, као и у установама културе, а био је и директор Општинске 
јавне установе Музеји Котор. Пројект менаџер је Друштва за културни развој „Бауо“ 
из Петровца на Мору. Коаутор је неколико монографија о културном и сакралном 
насљеђу Паштровића, а приредио је и уредио за штампу више посебних издања и 
зборника радова с конференција. Потписује многобројне прилоге о културној баштини 
Приморја у зборницима радова, часописима, популарној штампи и другим публика-
цијама у домаћој и иностраној издавачкој продукцији. Живи у Петровцу на Мору.

Контакт: +38269151049, dusan.medin@gmail.com
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