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Пре седамдесет година Зоран Мушич је заједно са Фра-
ном Шимуновићем одржао своју другу самосталну излож-
бу у Београду. И прва и ова друга изложба одржане су у 
Павиљону Цвијете Зузорић. Већ код раних, у академским 
оквирима сликаним гвашева и уља, београдска публика је 
1940. с пажњом пратила словеначког сународника, у па-
виљону посвећеном лепоти и духу Медитерана.

Уметник је све до своје старости остао близак београд-
ском космополитизму. Љубитеље уметности су о Муши-
чевом стваралаштву информисали Алекса Челебоновић, 
Јеша Денегри, Ивана Симеоновић Ћелић, Бранка Богавац, 
Маја Радивовић Радовски, затим Шпелца Чопич, Зоран Кр-
жишник па чак и француски ликовни критичари лично. Ко 
није читао критике, могао је да види његова дела у Београ-
ду, на различитим групним и на две самосталне изложбе, 
1979. и 1983. године.

Мушич се враћа публици европске наклоњености 2010. 
године, попут моста између Париза, Венеције и Љубљане, 
а пре свега као стваралац порука човека, хуманисте, ве-
читог прогнаника и сведока трагедије Дацхауа. Сви ови 
спољашњи оквири не говоре довољно; треба се суочити са 
оригиналним цртежима, сликама и графикама. Избор није 
сведен на неколико најпознатијих сликаревих серија, као 
што  со коњићи, тела логораша или слике Венеције. Њиме 
се тежи стварању лука између првих изложби у Београду 
све до последњих сликаревих дела.

Избор карактерише то што је настао на основу словенач-
ких приватних збирки, које су мање познате јавности. Дода-
ли смо изабране слике из Пилонове галерије у Ајдовшчини. 
Захваљујемо свим власницима који су несебично уступили 
дела за изложбу.

ЖИВОТ И РАД

Словеначки, француски и италијански сликар Зоран Ан-
тон Мушич рођен је 12. фебруара 1909. године у Буковици 
при Биљах, близу Горице. Његов отац, учитељ Антон Мусич, 
био је из Шмартна у Брдима, а мајка Марија Блажич, такође 
учитељица, била је из сеоцета Костањевица (Лиг над Кана-
лом), непосредно уз садашњу италијанску границу. Зоран 
је са родитељима и три године млађим братом Љубаном 
до првог светског рата живео у Буковици, под обронцима 
голих крашких брда. Отац је био управник сеоске школе, а 
мајка се бринула о синовима. Често су посећивали родби-
ну у Трсту, Копру и у Шмартном.

Оца су на почетку Првог светског рата мобилизовали 
и послали на фронт у Галицију. Мајка је три године сама 
издржавала синове, са којима је због стварања Фронта 
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Приватне галерије, као што је Галерија Зала, примарно су 
основане у циљу тржишне делатности и заједничког креи-
рања уметничког тржишта. А основни задатак јавних музе-
алских институција је научно истраживачка делатност.

Одлуку о томе да ли ће се приватна галерија усмерити у 
правцу тржишне или стручне делатности, доноси наравно 
власник галерије и његови сарадници.

Галерија Зала се одлучила за синтезу делатности. Желе-
ла би да буде активно укључена у тржиште уметнина, да 
има приступ и професионалан однос према приватним ко-
лекционарима у Словенији, као и према колекционарима 
у иностранству, а покушава, колико јој то околности доз-
вољавају, да на стручан начин организује изложбе савре-
мених ликовних стваралаца и да представи богато ликов-
но наслеђе у приватном власништву, често сакривено од 
очију јавности, без евиденције у јавним институцијама.

Непрестано суочавање са изузетним делима Зорана Му-
шича, недоступним широј јавности, као са другим непозна-
тим радовима, који нам откривају делиће стваралачке ве-
личине уметника, подстакло нас је да представимо избор 
његових дела.

Године 2006. смо помало стидљиво кренули са изла-
гањем уметнишких дела Зорана Мушича у приватном влас-
ништву у Словенији. Нисмо били свесни да се налазимо на 
путу вишегодишњег пројекта, за који дугујемо захвалност 
пре свега приватним колекционарима у Словенији, који 
су нам омогућили увид у њихове збирке. Године 2008. смо 
допунили празнину у презентацији Мушичевих графика, а 
2009. смо изложбом његових цртежа међу првима обеле-
жили стоту годишњицу уметниковог рођења. 

Овом, четвртом изложбом Мушичевих слика, цртежа и гра-
фика, радо смо се одазвали позиву  Галерије Радио–телеви-
зије Србије и Галерије Арте Београд, да представимо избор из 
словеначких приватних збирки српској јавности. 

Дамјана Јевшчек

За подршку и помоћ при организовању изложбе искрено 
захваљујемо:

Министарству за културу Републике Словеније
Министарству за културу Републике Србије 
Суорганизаторима изложбе: Галерији РТС и 
ГАЛЕРИЈИ АРТЕ Београд 

Приватним колекционарима и Пилоновој галерији 
Ајдовшчина за уступљена ликовна дела и свим осталим 
учесницима у настајању изложбе и каталога.

Изрази захвалности

ГОЈКО ЗУПАН

ЗОРАН МУШИЧ 
ИЗ СЛОВЕНАЧКИХ ПРИВАТНИХ ЗБИРКИ IV.

СЛИКЕ / ГРАФИКЕ / ЦРТЕЖИ
(1931−2000)
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АУТОПОРТРЕТ / AVTOPORTRET / SELF-PORTRAIT, 1932
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1 
ОРЕБИЋ / OREBIČ / OREBIC, 1934

2 
ЗА СТОЛОМ / OB MIZI / AT TABLE, око 1935 

на Сочи, 5. јуна 1915. изгнана у Арначе код Велења, где је 
Зоран кренуо у школу. После очеве демобилизације поро-
дица се марта 1918. вратила у околину Горице. Дечаку се 
тада први пут дубоко урезао у подсвест предео ратне пус-
тоши, спаљеног дрвећа и голог крашког камена. Италијан-
ски окупатори су у лето 1919. године словеначку учитељс-
ку породицу поново приморали на одлазак. Из Брда су се 
преселили у Корушку, у Гребињ. Годину дана касније, по-
сле октобарског плебисцита, оданде су их грубо протерали 
Аустријанци. Уточиште су нашли у Југославији, код Свете 
Еме изнад Местиња. Зоран се преселио у Марибор и но-
вембра 1920. наставио школовање у гимназији. После че-
тири године прешао је у учитељску школу, где је и матури-
рао у септембру 1928. У средњој школи су га са сликањем 
и цртањем упознали учитељи и сликари Виктор Цотич у 
гимназији и Антон Гвајц у учитељској школи. Сам је гово-
рио да је у то време доста цртао. Знање овог младића било 
је довољно да годину дана после матуре положи пријемни 
испит на Академији за ликовну уметност у Загребу.

Студирао је код професора и ментора Љубе Бабића. Кос-
мополитски сликар, школован у Немачкој и Паризу, уз то 
дипломирани историчар уметности, сценограф и дизајнер, 
био је веома наклоњен младом Словенцу. Свом студенту 
је, поред одличних занатских вештина, пре свега у савла-
давању свих врста цртежа, отворио ширине ликовне кре-
ативности. Од осталих професорима од утицаја су били 
Томислав Кризман и Владимир Бецић, а посредно и Марин 
Тартаља. Загребачка академија школовала је десетине сло-
веначких стваралаца. Сви су били изврсни цртачи и своје 
знање су, после Другог светског рата, на новој љубљанској 
академији преносили млађим генерацијама сликара, ваја-
ра и илустратора. Праве корене Мушичеве технике и моти-
вике потичу управо из периода академије и креативности 

тридесетих година. Тада је настао и његов први познати 
аутопортрет, скроман отисак са основе на линолеуму.  Кас-
нија искуства су уклонила вишак дечјих успомена и мла-
далачких утицаја током уметничког сазревања. Мушич се 
током година студија редовно враћао у Марибор и Хоче. 
Тамо је скицирао у природи и у старој школи, где је имао 
привремени атеље. На пролеће 1934. Мушич је успешно 
завршио студије. Годину дана касније је са сликарима и 
вајарима групе Бразда први пут излагао у Мурској Соботи 
и у Цељу.

Марта 1935. отишао је на три месеца у Шпанију. Тамо је 
често скицирао у природи и у музејима, сликао је копије 
Ел Грека и Гоје. По повратку у Марибор био је познат у  
јавности по својим изложбама, позитивним критикама и 



5

путописним писмима из Шпаније, објављеним у часопису 
»Словенец«. Живео је у Марибору и Хочама, а повремено и 
у Љубљани. У међувремену је служио војни рок у Билећи и 
Рогозници, где је добио чин потпоручника.

Доста је излагао, путовао, писао и давао интервјуе за 
часописе. Лети је редовно одлазио у  Далмацију, скоро 
сваке године на Корчулу. Континуирано је сликао и цртао, 
пре свега пејзаже и мртву природу. Постао је члан групе 
Бразда, а касније и групе Независни. Његов рад су помно 
пратили различити критичари, највише су о њему писа-
ли Лојзе Бизјак, Радислав Рехар и Фран Шијанец. Заједно 
са својим пријатељима излагао је широм Југославије (Бе-
оград, Загреб, Осијек, Марибор, Љубљана). До краја 1944. 
године учествовао је на двадесетак групних и десет самос-
талних изложби (понекад са мањом групом). Прву самос-
талну изложбу имао је са колегом Франом Шимуновићем 
у Београду, 1939. године. Већ тада се прославио серијом 
слика Железничке станице и првим сликама са Корчуле и 
Пељешца. Биле су насликане самосвесно; мотив је за сли-
кара био само изговор за његова лична тражења сазвучја 
боја. Вероватно се неки од ових гвашева или чак уља, још 
увек слика у приватним збиркама у Београду.

После 1940. и током италијанске окупације 1941. године, 
Мушич је живео у Љубљани. У Приморској је 1942. сликао 
по црквама: у Дрежници и Граховом у Башкој грапи, зајед-
но са Августом Чернигојем, у Градном у Брдима са Лојзом 
Спацалом. Исте године је организовао мању ретроспекти-
ву са двадесет радова код Оберснела у Љубљани. Већ по-
знатим циклуса слика додао је мртве природе са рибама 
или воћем, као и неколико љубљанских ведута.

У Горицу и даље селио се од јесени 1943. године, после 
немачке окупације јужне Словеније и Италије. Више од 
пола године је живео у Трсту, где је писао и цртао за часо-
писе. Посећивао је Венецију, где је сликао гвашеве на оба-
ли и у црквама. Излагао је у оба ова града. У октобру 1944. 
Немци су га ухапсили и због сарадње са противницима на-
цизма средином новембра су га одвели у концентрациони 
логор Дахау. На ивици између живих и мртвих, дочекао је 
крај рата. Кришом је насликао неколико слица, пре свега 
портрета логораша. После ослобођења је, до 5. јуна 1945, 
чекајући у логору на превоз кући, цртао различите моти-
ве, пре свега мртваке. У Љубљану се вратио са више од сто 
изузетних цртежа (сачувано их је око 70). Краће време се 
лечио у болници на Голнику. Због политичких притисака 
послератних власти и љубоморних колега, који су му за-
мерали излагање током окупације и недовољно изражено 
поштовање партије, јула 1945. године отишао је у Горицу. У 
касну јесен преселио се у Венецију.

У Венецији се спријатељио са сликарком Идом Кадо-
рин. Постала је мотив за стотине његових цртежа и слика, 
његова муза и критичарка. Венчали су се септембра 1949. 
Поново је интензивно сликао, прво аквареле Серениси-
ма, Трг Светог Марка и барке у каналима, као и безбројне 
слике симболичких крашких коњића. Шаре на коњима 
претвориле су се у брдашца и пределе Сијене, у пеге краш-
ких предела. Излагао је у Трсту, Венецији, Риму и другим 
градовима Италије. Значајни уметници, између осталих О. 
Кокошка и М. Цампиљи, упознали су његову стваралачку 
вредност и лични шарм, и често су га посећивали. Редовно 
је одлазио у Доломите и у Трст. Дружио се са словеначким 
интелектуалцима окупљеним око галерије Скорпио и су-
сретао се са рођацима. У оближњем Тржичу је припремао 
декорације за парне бродове, слике за њихове свечане 
сале. Интензивно се посвећивао графици, пре свега током 
посете Швајцарској. Излагао је на венецијанском бијеналу 

и освојио је прве награде у Италији. Године 1952. имао је 
мању самосталну изложбу у Паризу, као део признања за 
награду Prix de Paris из Кортине. По договору са »Galerie de 
France« преселио се у Француску. Често се враћао у Вене-
цију; наизменично је живео између Венеције и Париза.

У француској престоници дружио се са колегама из раз-
личитих земалај и постао је члан престижне треће École de 
Paris. Поносио се дружењем са А. Ђакометијем. Помагали 
су му поједини сународници, који су имали добре везе са 
галеристима и штампарима. Вено Пилон је био редован 
гост у атељеу. У галерији у Ајдовшчини чува се његова ски-
ца Мушича како слика коњиће (1954) и више цртежа дру-
жења у кафанама.

После напуштања социјалистичке Југославије, Мушич 
је могао да посети Словенију тек 1956. године. Две године 
раније су његови цртежи из логора Дахау биле изложене 
на Бабићевој изложби у Загребу, а 1955. године одабране 
графике на првом графичком бијеналу у Љубљани. Сликар 
је редовно учествовао на свим љубљанским графичким 
изложбама до седамдесетих година. На другом бијеналу 
је добио једну од награда и понуду за самосталну изложбу 
графика 1959. године. Зоран Кржишник га је уврстио међу 
пионире љубљанског графичког бијенала и именовао га је 
једним од великих носилаца изложбе. Вешто је постигао да 
Мушичеве графике похвали Тито, чиме су била превазиђе-
на послератна политичка сумњичења. 

Сликар је редовно посећивао родитеље у Љубљани и 
Брдима, а све до позне старости посећивао је и брата и 
друге рођаке у Словенији. Докле год је могао, одлазио је 
у Далмацију, где је његова мотивика увек изнова билстала 
у медитеранским бојама. Балансирао је између покушаја, 
близу енформела и ташизма. Сличну мотивику је испробао 
у графици и на уљаним сликама.

Његови станови у Паризу и Венецији били су амбасаде 
словеначке културе. Посећивали су да пре свега сликари 
и вајари, стари и нови пријатељи. Старим пријатељима је 
често поклањао каталоге актуелних изложби. Обично би 
их потписивао и доцртавао коњиће, букетић или неки дру-
ги цртеж. Понекад би и сам тражио словеначке студенте да 
му праве друштво, а умео је и да се осами, како би имао 
довољно времена за размишљање и рад. Своју мотивику 
је проширио у правцу апстракције и прочишћених мотива 
краса, далматинских боја и камења. Самостално је излагао 
у мањшим галеријама Европе и преко Аустрије и углед-

3 
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них изложбених простора у Немачкој, полако се прибли-
жио престижним институцијама Француске. У Љубљани је 
увек био добродошао у Модерној галерији, коју је водио 
његов пријатељ Кржишник. Позивали су га на самостална 
представљања 1959. године (графике), 1960. (далматински 
гваши), 1967. (ретроспектива), 1990. (прегледна излож-
ба), 1997. (радови из збирке; збирка Соње Штангељ), 2007. 
(поклоњени гвашеви); понекад у Малој галерији, обично у 
Равникаревој палати.

Мушич је међу ликовним уметницима Словеније време-
ном постао мерило и полазиште за квалитет; пре критича-
ра и политичара се за њега су се загрејале колеге. За своје 
заслуге је у матичној домовини полако добио све могуће 
стручне и државне награде и признања. Кржишник је по-
могао сликару у промоцији у немачким подручјима Европе. 
Критичари, као што су Жан Буре, Жан Греније, Жак Ласењ и 
други, сажели су Кржишникове анализе, надоградили их 
помогли сликару да отвори врата престижних галерија: па-
риског Musée de la ville de Paris, Музеја модерне уметности у 
центру Помпиду, изложбеног простора у Каселу, галерији у 
Минхену и другде.

Сликар се у свету дефинитивно афирмисао седемдесе-
тих година, својими циклусима Нисмо последњи. Њихово 
полазиште били су цртежи из Дахауа, сликареве успомене, 
и за њега нова, акрилна техника. Лешеви су били далеко од 
имитације реалности, представљали су самосталан мотив 
мрачних гомила, најстрашнијих злочина људи над људим и 
превазилажење сенки прошлости новим растом, витално-
шћу и наглашеном ликовношћу самих слика. Гомиле тела 

надоградио је новом серијом, напупелим осећањем биљ-
них преплитања корена и спаљених храстова. Излагао је 
по Европи, а често и у САД. Вратио се смиреним обисима 
унутрашњости венецијанских цркава, допунио их је ве-
дутама града крај лагуне и развио је серију аутопортрета 
у атељеу. Посветио се двоструким портретима са Идом, 
својом музом и сликарским такмацем. У старости се вратио 
портретима Човека, сликара и мислиоца, путника и голе 
скитнице у истој особи.

Његову велику ретроспективу, највећу међу 250 са-
мосталних изложби уметниковог рада у једном периоду 
његовог живота, 1995. године припремио је Жан Клер у 
изложбеном простору Grand Palais у Паризу. Изложбу су 
отворили председници две државе: словеначки председ-
ник Милан Кучан и француски председник Франсоа Мите-
ран. Париски каталог су саставили најугледнији критича-
ри Француске и појединци из других држава. Своје позне 
године сликар је проводио у Венецији, где је скоро слеп 
одзвањао и припремао мрачне аутопортрете, после њих 
импулсивне цртеже на великим ролнама хартије. Умро је 
25. маја 2005. у свом венецијанском дому, у старости од 96 
година. Сахрањен је на острвцету Св. Михаела, на ивици 16. 
дела.

Једину сталну изложбу са стотином графичких листо-
ва Мушићу су организовали у замку Доброва у Горичким 
брдима у Словенији, већу збирку слика има Модерна га-
лерија Љубљана, а мање су у Метлики и Марибору. Њего-
ви радови се налазе у великим европским (Louvre, Center 
Pompidou, Tate Gallery) и америчким збиркама. Приватни 

4 
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5 
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колекционари у иностранству и у Словенији имају одли-
чне колекције његових уметничких радова. Галерија Зала 
је 2006. припремила одабрану изложбу његових слика и 
других дела из словеначких приватних збирки. Изложба је 
први пут у историји обухватила све стваралачке периоде, 
од крутих почетака око 1930. до последњих цртежа датира-
них 2000. годином. У фебруару 2008. године уследила је из-

ложба изабраних графика, које чувају приватни властници 
у Словенији. На стоту годишњицу рођења, припремљен је 
трећи избор, са најинтимнијим и најдиректнијим радовима, 
цртежима и неким другим Мушичевим уметнинама на па-
пиру. Цртежи сведоче да је сликарева креативност непрес-
тани континуум, разапет од можда несигурних почетака 
преко мајсторских периода до пророчке старости.

Година прослављања стогодишњице Мушичевог рођења 
је, после низа других изложби, завршена великом љубљан-
ском ретроспективом, коју је вешто координисала Бреда 
Илић Кланчник. Дела из јавних и приватних збирки у Сло-
венији била су суоочена у развојној линији од почетака, уз 
неколико изузетних нагласака (серија Железничке станице 
и Далматински предели) са послератним серијама Коњићи, 
Портрети Иде, Сијенски и Умбријски предели и наглашено 
са врхунцима опуса у циклусима Нисмо последњи, Веге-
табилни мотиви, Катедрале, Ђудека, Двоструки портрети, 
Касни аутопортрети.

Ида Кадорин је управо из серија Двојни портрети и Касни 
аутопортрети створила изложбу у Венецији и уз помоћ сарад-
нида додала јој је аутобиографску књигу Двоструки портрет. 
Поставка у Београду не може поновити блиставост одсјаја се-
рије сивих аутопортрета са поменуте изложбе. Међутим, она 
трага за новим путевима, везама са историјом Мушичевих 
раних изложби и премало истраженим утицајима сликаревог 
париског периода, његових графика и слика на паралелно 
ликовно стваралаштво у послератној Југославији.
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УМБРИЈСКА – СИЈЕНСКА БРДА / UMBRIJSKI – SIENSKI GRIČI / 
UMBRIAN – SIENA HILLS, 1950
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Pred sedemdesetimi leti je imel Zoran Mušič, skupaj s Fra-
nom Šimunovićem, svojo drugo samostojno razstavo v Beo-
gradu. Obe, prvo in drugo sta imela prijatelja v Paviljonu Cvije-
te Zuzorić. Že pri zgodnjih, prvih in v akademskih okvirih slika-
nih gvaših ter oljih je beograjska publika leta 1940 naklonjeno 
spremljala slovenskega rojaka v paviljonu, posvečenemu lepo-
ti in duhu mediterana.

Umetnik je ostal blizu beograjskemu svetovljanstvu vse do 
svoje starosti. Ljubitelje umetnosti so o Mušičevi ustvarjalno-
sti informirali Aleksa Čelebonović, Ješa Denegri, Ivana Simeo-
nović Ćelić, Branka Bogavac, Maja Radivović Radovski pa tudi 
Špelca Čopič, Zoran Kržišnik ali kar francoski likovni kritiki sami. 
Kdor ni bral kritik, je njegove umetnine lahko videl v Beogradu 
na različnih skupinskih in na dveh samostojnih razstavah: leta 
1979 in 1983.

Mušič se med evropsko čutečo publiko leta 2010 vrača kot 
most med Parizom, Benetkami, Ljubljano in zlasti kot ustvar-
jalec sporočil človeka, humanista, večnega izgnanca in priče-
valca tragedije Dachaua. Vsi ti zunanji okviri ne povedo dovolj; 
soočiti se je potrebno z originalnimi risbami, slikami in grafi-
kami. Izbor ni vezan na nekaj najbolj znanih slikarjevih serij, 
kakršne so konjički, telesa taboriščnikov ali podobe Benetk. 
Skuša potegniti lok od prvih razstav v Beogradu in do zadnjih 
slikarjevih del.

Značilnost izbora je, da je nastal iz slovenskih zasebnih zbirk, 
ki so javnosti manj znane. Dodali smo izbrane slike iz Pilonove 
galerije v Ajdovščini. Zahvaljujemo se vsem lastnikom, ki so 
nesebično posodili dela za razstavo.

ŽIVLJENJE IN DELO

Slovenski, francoski in italijanski slikar Zoran Anton Mušič 
(Musič, Music) je bil rojen 12. februarja 1909 v Bukovici pri 
Biljah blizu Gorice. Učitelj Anton Musič, njegov oče, je bil iz 
Šmartna v Brdih. Mati Marija Blažič, prav tako učiteljica, je bila 
iz vasice Kostanjevica (Lig nad Kanalom), tik ob sedanji itali-
janski meji. Zoran je s starši in dobra tri leta mlajšim bratom 
Ljubanom do prve svetovne vojne živel v Bukovici, pod obron-
ki golih kraških gričev. Oče je bil upravitelj vaške šole, mati je 
vzgajala sinova. Pogosto so obiskovali sorodnike v Trstu, Ko-
pru in v Šmartnem.

Očeta so po začetku I. svetovne vojne mobilizirali in poslali 
na fronto v Galicijo. Mati je tri leta sama skrbela za sinova, s ka-
terima je bila ob izbruhu Soške fronte 5. junija 1915 pregnana 
v Arnače pri Velenju, kjer je Zoran prvič obiskoval šolo. Po oče-
tovi demobilizaciji se je družina marca 1918 vrnila na Goriško. 
Dečku se je takrat globoko v podzavest vtisnila krajina vojnih 
opustošenj, ožganega drevja in golega kraškega kamenja. Ita-

Zasebne galerije, kot je Galerija Zala, so primarno ustano-
vljene z namenom tržne dejavnosti in soustvarjanja umetni-
škega trga. Osnovna naloga javnih muzealskih institucij pa je 
znanstveno raziskovalna dejavnost.

Katero usmeritev, tržno ali strokovno dejavnost bo izbrala 
zasebna galerija, je seveda odločitev lastnika galerije ter so-
delavcev.

Galerija Zala je izbrala sintezo dejavnosti.  Želi biti aktivno 
vključena na trgu umetnin, imeti dostop in profesionalen od-
nos do zasebnih zbirateljev v Sloveniji kakor tudi zbirateljev v 
tujini ter poskuša, kolikor razmere dopuščajo, strokovno pri-
pravljati razstave sodobnih likovnih ustvarjalcev in predstaviti 
bogato likovno dediščino v zasebni lasti, nemalokrat skrito 
očem javnosti ter neevidentirano v javnih institucijah.

Nenehno soočanje z izjemnimi deli Zorana Mušiča, nedo-
stopnimi širši javnosti kakor tudi nekaterimi še neznanimi deli, 
ki nam odkrivajo drobce umetnikove ustvarjalne veličine, nas 
je spodbudilo predstaviti izbor umetnikovih del.

Leta 2006 smo nekoliko sramežljivo stopili na pot razstavlja-
nja izbora umetniških del Zorana Mušiča v zasebni lasti v Slo-
veniji. Nismo se zavedali, da smo na poti večletnega projekta, 
za katerega dolgujemo zahvalo predvsem zasebnim zbirate-
ljem v Sloveniji, ki so nam omogočili vpogled v njihove zbirke. 
Leta 2008 smo dopolnili vrzel predstavitve Mušičevih grafik ter 
se leta 2009 z razstavo risb med prvimi poklonili stoti obletnici 
umetnikovega rojstva. 

S pričujočo, četrto razstavo Mušičevih slik, risb in grafik smo 
se z veseljem odzvali povabilu  Galerije Radio – Televizije Srbije 
in Galerije Arte Beograd predstaviti izbor  iz slovenskih zaseb-
nih zbirk srbski javnosti. 

Damjana Jevšček

GOJKO ZUPAN

ZORAN MUŠIČ 
IZ SLOVENSKIH ZASEBNIH ZBIRK IV.

SLIKE / GRAFIKE / RISBE 
(1931−2000)

Zahvala

Za podporo in pomoč pri izvedbi  razstave se iskreno 
zahvaljujemo:

Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Ministrstvu za kulturo Republike Srbije 
Soorganizatorjem razstave: Galeriji RTS in  
GALERIJI ARTE  Beograd 

Zasebnim zbirateljem in Pilonovi galeriji Ajdovščina za izposojo 
likovnih del ter vsem ostalim sodelujočim pri nastajanju razstave 
in kataloga.



1212

lijanski zavojevalci so slovensko učiteljsko družino poleti 1919 
primorali v nov odhod. Iz Brd so se selili na Koroško, v Grebinj. 
Dobro leto kasneje, po oktobrskem plebiscitu, so jih od tam 
grobo pregnali Avstrijci. Zatočišče so begunci našli v Jugosla-
viji, pri Sv. Emi nad Mestinjami. Zoran se je preselil v Maribor 
in novembra 1920 nadaljeval šolanje na realki. Po štirih letih 
se je prešolal na učiteljišče, kjer je septembra 1928 maturiral. 
S slikanjem in risanjem sta ga v srednji šoli seznanjala učitelja 
in slikarja: Viktor Cotič na realki in Anton Gvajc na učiteljišču. 
Sam je pripovedoval, da je v tem času veliko risal. Mladeničevo 
znanje je bilo zadostno, da je leto po maturi naredil sprejemni 
izpit na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu.

Študiral je pri profesorju in mentorju Ljubu Babiću. Sveto-
vljanski slikar, šolan v Nemčiji in Parizu, ob tem diplomiran 
umetnostni zgodovinar, scenograf in oblikovalec, je bil zelo 
naklonjen mlademu Slovencu. Študentu je ob odličnem obr-
tnem znanju, zlasti obvladovanju vseh vrst risbe, odprl širjave 
likovne ustvarjalnosti. Med ostalimi profesorji sta bila vplivna 
Tomislav Krizman in Vladimir Becić, posredno Marin Tartaglia. 
Zagrebška akademija je šolala desetine slovenskih ustvarjal-
cev. Vsi so bili izvrstni risarji in so svoje znanje po drugi sve-
tovni vojni, na novi ljubljanski akademiji, posredovali mlajšim 
generacijam slikarjev, kiparjev in ilustratorjev. Prave korenine 
Mušičeve tehnike in motivike so prav iz obdobja akademije in 
v ustvarjalnosti tridesetih let. Takrat je nastal tudi njegov prvi 
znani avtoportret, skromen odtis linolejne osnove.  Kasnejše 
izkušnje so obrusile odvečnosti otroških spominov in mlado-
stnih vplivov med zorenjem v umetnika. Mušič se je v letih štu-

dija redno vračal v Maribor in Hoče. Tam je skiciral v naravi in v 
stari šoli, kjer je imel priložnostni atelje. Pomladi 1934 je Mušič 
z odliko zaključil študij. Leto za tem je s skupino slikarjev in 
kiparjev skupine Brazda prvič razstavljal v Murski Soboti in v 
Celju.

Marca 1935 je za tri mesece odšel v Španijo. Tam je pogo-
sto skiciral na prostem in v muzejih, slikal je kopije El Greca 
in Goye. Ko se je vrnil v Maribor, je bil v javnosti znan zaradi 
razstav, naklonjenih kritik in po potopisnih pismih iz Španije, 
objavljenih v časniku Slovenec. Živel je v Mariboru in Hočah, 
včasih v Ljubljani. Vmes je odslužil vojaški rok v Bileći ter Rogo-
znici in dobil čin podporočnika.

Veliko je razstavljal, potoval, pisal in dajal intervjuje za ča-
sopise. Poleti je redno zahajal v Dalmacijo, skoraj vsako leto 
na Korčulo. Kontinuirano je slikal in risal, predvsem krajine 
in tihožitja. Postal je član skupine Brazda in kasneje skupine 
Neodvisni. Zvesto so ga spremljali različni kritiki, največ so o 
njem pisali Lojze Bizjak, Radislav Rehar in Fran Šijanec. Skupaj 
s prijatelji je razstavljal po Jugoslaviji (Beograd, Zagreb, Osijek, 
Maribor, Ljubljana). Do konca leta 1944 je sodeloval na okoli 
dvajsetih skupinskih in desetih samostojnih razstavah (včasih 
z manjšo skupino). Prvo samostojno razstavo je imel s kole-
gom Franom Šimunovićem v Beogradu leta 1939. Že tedaj se 
je izkazal s serijo slik Kolodvori in prvimi podobami s Korčule 
in Pelješca. Slikane so bile na samozavesten način; motiv je bil 
slikarju izgovor za njegova osebna iskanja barvnih sozvočij. 
Verjetno se kakšen od teh gvašev ali celo oljna podoba še skri-
va v zasebnih zbirkah v Beogradu.

43  
ПЕЈЗАЖ / PEJSAŽ / LANDSCAPE, 1953



13

11 
КОЊИЋИ / KONJIČKI / HORSES, 1953

44  
ДАЛМАТИНКЕ / DALMATINKE / DALMATIAN WOMEN, 1953



14

Po letu 1940 in ob italijanski okupaciji leta 1941 je Mušič ži-
vel v Ljubljani. Na Primorskem je leta 1942 slikal po cerkvah: v 
Drežnici in Grahovem v Baški grapi skupaj z Avgustom Černi-
gojem, v Gradnem v Brdih z Lojzem Spacalom. Istega leta je or-
ganiziral manjšo retrospektivo z dvajsetimi deli pri Obersnelu 
v Ljubljani. Ob že znanih ciklih slik je dodal tihožitja z ribami ali 
sadjem in nekaj ljubljanskih vedut.

V Gorico in naprej se je selil jeseni 1943, po nemški zasedbi 
južne Slovenije in Italije. Več kot pol leta je živel v Trstu, kjer 
je pisal in risal za časopise. Obiskoval je Benetke, kjer je slikal 
gvaše ob nabrežjih in v cerkvah. V obeh mestih je razstavljal. 
Oktobra 1944 so ga Nemci aretirali in zaradi sodelovanja z na-
sprotniki nacizma sredi novembra odpeljali v koncentracijsko 
taborišče Dachau. Na robu med živimi in mrtvimi je dočakal 
konec vojne. Na skrivaj je naslikal nekaj skic, predvsem portre-
tov sojetnikov. Po osvoboditvi je do 5. junija 1945 v taborišču 
čakal na prevoz domov in risal različne motive, predvsem mr-
tvece. Z več kot sto izjemnimi risbami (ohranjenih je okoli 70) 
se je vrnil v Ljubljano. Krajši čas se je zdravil na Golniku. Zaradi 
političnih pritiskov povojnih oblastnikov in ljubosumnih kole-
gov, ki so mu očitali razstavljanje med okupacijo in premalo 
spoštljiv odnos do partije, je julija 1945 odšel v Gorico. Pozno 
jeseni se je odselil v Benetke.

V Benetkah se je spoprijateljil s slikarko Ido Cadorin. Postala 
je motiv za stotine njegovih risb in slik, njegova muza in kriti-
čarka. Septembra 1949 se je z njo poročil. Znova je intenzivno 

slikal, najprej akvarele Serenissime, Trg sv. Marka in barke v 
kanalih ter neštete podobe simbolnih kraških konjičkov. Lise 
konjičkov so se spremenile v kopice in v sienske griče ter pege 
kraških krajin. Razstavljal je v Trstu, Benetkah, Rimu in drugje 
po Italiji. Pomembni umetniki, med njimi O. Kokoschka in M. 
Campigli so spoznali njegovo ustvarjalno vrednost in osebni 
šarm ter ga pogosto obiskovali. Redno je zahajal v Dolomite 
in v Trst. Družil se je s slovenskimi intelektualci okoli galerije 
Scorpio in se srečeval s sorodniki. V bližnjem Tržiču je pripra-
vljal dekoracije za parnike, slike za njihove slavnostne dvorane. 
Intenzivno se je posvečal grafiki, posebej med obiski v Švici. 
Razstavljal je na beneškem bienalu in dobil prve nagrade v Ita-
liji. Leta 1952 je imel manjšo samostojno razstavo v Parizu, kot 
del priznanja za nagrado Prix de Paris iz Cortine. Po dogovoru z 
Galerie de France se je preselil v Francijo. Pogosto se je vračal 
v Benetke; izmenoma je živel med njimi in Parizom.

V francoski prestolnici se je družil s kolegi iz različnih dežel 
in postal član izbrane tretje École de Paris. Ponosen je bil na 
prijateljevanje z A. Giacomettijem. Pomagali so mu posamezni 
rojaki, ki so bili vešči stikov z galeristi in tiskarji. Veno Pilon je 
bil reden gost v ateljeju. V galeriji v Ajdovščini je ohranjena 
njegova skica Mušiča pri slikanju konjičkov (1954) in več risb 
druženja v kavarnah.

Slovenijo je Mušič lahko prvič po odhodu iz socialistične Ju-
goslavije obiskal leta 1956. Dve leti prej so bile njegove risbe iz 
taborišča Dachau razstavljene na Babićevi razstavi v Zagrebu, 
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leta 1955 izbrane grafike na prvem grafičnem bienalu v Lju-
bljani. Slikar je redno sodeloval na vseh ljubljanskih grafičnih 
razstavah do sedemdesetih let. Na drugem bienalu je prejel 
eno od nagrad in dobil možnost za samostojno razstavo grafik 
leta 1959. Zoran Kržišnik ga je uvrstil med pionirje ljubljanske-
ga grafičnega bienala in ga imenoval enega od velikih pod-
pornikov razstave. Spretno je dosegel, da je Mušičeve grafike 
pohvalil Tito in s tem presegel povojna politična sumničenja. 

Slikar je redno je obiskoval starše v Ljubljani in Brdih, do 
pozne starosti brata in druge sorodnike v Sloveniji. Dokler je 
mogel, je redno zahajal v Dalmacijo, ker je njegova motivika 
znova zažarela v mediteranskih barvah. Nihal je med poskusi, 
blizu informelu in tašizmu. Podobno motiviko je preizkušal v 
grafiki in oljnih slikah.

Njegovi stanovanji v Parizu in Benetkah sta bili ambasadi 
slovenske kulture. Obiskovali so ga zlasti slikarji in kiparji, stari 
in novi prijatelji. Starim prijateljem je pogosto daroval katalo-
ge aktualnih razstav. Običajno se je vanje podpisal in dorisal 
konjičke, šopek ali drugačno risbico. Včasih je sam poiskal slo-
venske študente, da so mu delali družbo, drugič se je osamil, 
da je imel dovolj časa za razmišljanje in delo. Svojo motiviko je 
razširil v smeri abstrakcije in izčiščenih motivov krasa, dalma-
tinskih barv in kamenja. Samostojno je razstavljal v manjših 
galerijah Evrope in se skozi Avstrijo ter ugledna razstavišča 
Nemčije počasi približal prestižnim institucijam Francije. V Lju-
bljani je bil vedno dobrodošel v Moderni galeriji, ki jo je vodil 

prijatelj Kržišnik. Gostili so ga na samostojnih predstavitvah 
v letih 1959 (grafike), 1960 (dalmatinski gvaši), 1967 (retro-
spektiva), 1990 (pregledna razstava), 1997 (dela iz zbire; zbirka 
Sonje Štangelj), 2007 (podarjeni gvaši); včasih v Mali galeriji, 
običajno v Ravnikarjevi palači.

Mušič je med likovniki Slovenije postopoma postal merilo 
in izhodišče kakovosti; pred kritiki in politiki so se zanj otoplili 
kolegi. Za svoje zasluge je v matični domovini počasi dobil vse 
možne stanovske in državne nagrade ter priznanja. Kržišnik je 
slikarju pomagal pri uveljavljanju v nemških deželah Evrope. 
Kritiki kot Jean Bouret, Jean Grenier, Jacques Lassaigne in drugi 
so povzeli Kržišnikove analize, jih nadgradili in slikarju poma-
gali odpreti vrata prestižnih galerij: pariškega Musée de la ville 
de Paris, Muzeja moderne umetnosti v centru Pompidou, raz-
stavišča v Kasslu, galerij v Münchnu in drugje.

Slikar se je v svetu dokončno uveljavil v sedemdesetih le-
tih s svojimi ciklusi Nismo poslednji. Njihovo izhodišče so bile 
risbe iz Dachaua in slikarjevi spomini ter zanj nova, akrilna 
tehnika. Trupla so bila daleč od posnemanja realnosti, bila so 
samostojen motiv temnih gomil, najhujših zločinov ljudi nad 
ljudmi in preseganje senc preteklosti z novo rastjo, vitalnostjo 
in poudarjeno likovnostjo slik samih. Gomile teles je nadgradil 
z novo serijo, brstečim občutenjem rastlinskih prepletov kore-
nin in ožganih plutovcev. Razstavljal je po Evropi in pogosto 
v ZDA. Vrnil se je k umirjenim podobam notranjosti beneških 
cerkva, jih dopolnil z vedutami mesta ob laguni in razvil seri-
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jo avtoportretov v ateljeju. Posvečal se je dvojnim portretom 
z Ido, svojo muzo in slikarsko tekmico. V starosti se je vrnil k 
portretom Človeka, slikarja in misleca, popotnika in golega 
romarja v eni osebi.

Njegovo veliko retrospektivo, največjo med okoli 250 samo-
stojnimi razstavami umetnikovega dela v obdobju njegovega 
življenja, je leta 1995 pripravil Jean Clair v razstavišču Grand 
Palais v Parizu. Razstavo sta odprla predsednika dveh držav: 
slovenski Milan Kučan in francoski François Mitterrand. Pariški 
katalog so sestavili najbolj ugledni kritiki Francije in posame-
zniki iz drugih držav. Pozna leta je slikar preživljal v Benetkah, 
kjer je skoraj slep izzveneval in pripravljal temne avtoportrete, 
za njimi zadnje impulzivne risbe na velikih polah papirja. Umrl 
je 25. maja 2005 v svojem beneškem domu, v starosti 96 let. 
Pokopan je na otočku Sv. Mihaela, na robu razdelka 16.

Edino stalno razstavo s stotino grafičnih listov so Mušiču 
uredili v gradu Dobrovo v Goriških Brdih v Sloveniji, večjo zbir-
ko slik ima Moderna galerija Ljubljana, manjši sta v Metliki in 
Mariboru. Njegova dela so v velikih evropskih (Louvre, Center 
Pompidou, Tate Gallery) in ameriških zbirkah. Zasebniki v tujini 
in v Sloveniji imajo odlične kolekcije njegovih umetnin. Galeri-
ja Zala je leta 2006 pripravila izbrano razstavo njegovih slik in 
drugih del iz slovenskih zasebnih zbirk. Razstava je prvič v zgo-
dovini zajela skupaj vsa ustvarjalna obdobja, od okornih začet-
kov okoli 1930 do zadnjih risb, datiranih leta 2000. Februarja 
2008 je sledila razstava izbranih grafik, ki jih hranijo privatni 

lastniki v Sloveniji. Ob stoti obletnici rojstva je bil pripravljen 
tretji izbor z najbolj intimnimi in neposrednimi deli, risbami in 
nekaterimi drugimi Mušičevimi umetninami na papirju. Risbe 
pričajo, da je slikarjeva ustvarjalnost nenehen kontinuum, raz-
pet od morda negotovih začetkov v mojstrska obdobja in do 
preroške starosti.

Leto proslavljanja stoletnice Mušičevega rojstva je po duca-
tu drugih razstav zaključila velika ljubljanska retrospektiva, ki 
jo je vešče koordinirala Breda Ilich Klančnik. Dela iz javnih in 
zasebnih zbirk v Sloveniji so bila soočena v razvojni liniji od 
začetkov z nekaj izjemnimi poudarki (serija Kolodvor in Dal-
matinske krajine) s povojnimi serijami Konjički, Portreti Ide, 
Sienske in Umbrijske krajine in poudarjeno z vrhunci opusa v 
ciklusih Nismo poslednji, Vegetabilni motivi, Katedrale, Giude-
cca, Dvojni Portreti, Pozni avtoportreti.

Ida Cadorin je prav iz serij Dvojni portreti in Pozni avtopor-
treti ustvarila butično razstavo v Benetkah ter ji s pomočjo so-
delavk dodala avtobiografsko knjigo Dvojni portret. Postavitev 
v Beogradu ne more ponoviti sijajnosti odsevov serije sivih av-
toportretov z omenjene razstave. Išče pa nove poti, povezave 
z zgodovino Mušičevih zgodnjih razstav in s premalo raziska-
nimi vplivi slikarjevega pariškega obdobja, njegovih grafik in 
slik na vzporedno likovno ustvarjanje v povojni Jugoslaviji.
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14 
БУРА / BURJA / TEMPEST, 1957
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15 
ВЕТАР И СУНЦЕ / VETER IN SONCE / WIND AND SUN, 1958
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16 
ДАЛМАТИНСКА СВИТА / DALMATINSKA SUITA / DALMATIAN SUITE, 1958
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17 
СЕНКЕ НА КРАСУ / SENCE NA KRASU / SHADOWS ON KARST, 1959
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18 
ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN SUITE, 1958
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ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN LAND, 1959
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19 
ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN LAND, 1959
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20 
ПУСТА (СПРЖЕНА, ИСУШЕНА) ЗЕМЉА / PUSTA (OŽGANA, PRESUŠENA) ZEMLJA / 
DESOLATE (SCORCHED, PARCHED) LAND, 1960

22 
ЛЕТЊИ ПЕЈЗАЖ / POLETNA KRAJINA / SUMMER LANDSCAPE, 1961
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21 
ВИЗАНТИЈСКА СВИТА / BIZANTINSKA SUITA / BYZANTINE SUITE, 1960 



26

23 
ПРИРОДНИ ЕКРАН / NARAVNI ZASLON / NATURAL SCREEN, 1962

48  
ПУСТА ЗЕМЉА / PUSTA ZEMLJA / DESOLATE LAND, 1961
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Seventy years ago, Zoran Music held his second solo exhi-
bition in Belgrade together with Frano Simunovic. The two 
friends had both the first and the second exhibitions in the 

“Cvijeta Zuzoric” Art Pavilion. Already in 1940, with the first, ear-
ly gouaches and oil paintings painted within academic frame-
works, Belgrade audience favourably supported its Slovenian 
countryman in the pavilion dedicated to beauty and the spirit 
of the Mediterranean.

The artist remained close to Belgrade cosmopolitanism up 
until his old age. Art lovers were informed on Music’s creative-
ness by Aleksa Celebonovic, Jesa Denegri, Ivana Simeonovic 
Celic, Branka Bogavac, Maja Radivovic Radovski, as well as 
Spelca Copic, Zoran Krzisnik, and even the French art critics 
themselves. Those who did not read the critics could see his 
works of art at various group exhibitions and two solo exhibi-
tions held in Belgrade in 1979 and 1983.

In 2010, Music returns to the sentient European audience as a 
bridge connecting Paris, Venice and Ljubljana, and especially as 
a creator of the messages of a man, humanist, an eternal outcast 
and a witness to the Dachau tragedy. All those external frame-
works are not sufficient to tell the story; one has to be brought 
face to face with the original drawings, paintings and graphics. 
The selection is not related to some of the painter’s most re-
nowned series, such as horses, bodies of concentration camp 
inmates or images of Venice. It is trying to construct an arch from 
the first exhibitions in Belgrade to the painter’s very last artwork.

The significant characteristic of this selection is that it was 
chosen from Slovenian private collections, which are less fa-
miliar to the public. Furthermore, we added selected paintings 
from the Pilon Gallery in Ajdovscina. We express our sincere 
gratitude to all the owners who selflessly lended the works of 
art for this exhibition.

LIFE AND WORK

Zoran Anton Music (Mušič), a Slovenian, French and an Ital-
ian painter, was born on February 12th, 1909 in Bukovica, a vil-
lage near Bilje, in the vicinity of Gorizia. His father Anton Music, 
a teacher, was from Smartno in Brda. Marija Blazic, his mother 
and also a teacher, was from the village of Kostanjevica (Lig 
above Kanal city), close to the present Italian border. Zoran 
lived with his parents and his three years younger brother 
Ljuban in Bukovica, under the slopes of the bare Karst hills, 
until the First World War. The father was the headmaster of the 
village school, whereas his mother raised the sons. They often 
visited their relatives in Trieste, Koper and Smartno.

At the outbreak of the First World War, his father was mobil-
ised and sent to the Galician front. For three years, his mother 

Private galleries, such as the Zala Gallery, were primarily es-
tablished for the purposes of enabling market operation and 
a mutual creation of an art market. The key task of public mu-
seum institutions is a scientific research activity.

The decision on whether a private gallery would be directed 
towards market or trade operation lies in the hands of the gal-
lery owner and his associates.

The Zala Gallery opted for a synthesis of operations. It would 
like to be actively included into the works of art market, to have 
access to and a professional relationship with private collectors 
in Slovenia, as well as the collectors abroad, simultaneously at-
tempting, as much as circumstances allow, to organize profes-
sional exhibitions of contemporary artists, and to present the 
wide artistic heritage in private property, usually hidden from 
the eyes of the public, with no record in public institutions.

Continuous encounter with the extraordinary works of 
Zoran Music, unavailable to the wider public, as well as with 
some other unknown works, which reveal segments of the art-
ist's creative greatness, encouraged us to present a selection 
of his works of art.

In 2006, we started, a bit timidly, with exhibitioning Zoran 
Music's artwork kept in private property in Slovenia. Being un-
aware of it, we were on the road to a multi-annual project, for 
which we owe our gratitude primarily to private collectors in 
Slovenia, who enabled us to have an insight into their collec-
tions. In 2008, we filled in the gap in the exposition of Music's 
graphics, and we were among the first to organize an exhibi-
tion of his drawings, thus celebrating the centenary of the art-
ist's birth in 2009.

The current fourth exhibition of Music's paintings, drawings 
and graphics symbolises our enthusiastic response to the in-
vitation by the Gallery of Radio Television of Serbia and the 
Arte Gallery, Belgrade, to present a selection from Slovenian 
private collections to the Serbian public.

Damjana Jevšček

GOJKO ZUPAN

ZORAN MUSIC 
IN SLOVENIAN PRIVATE COLLECTIONS
 
PAINTINGS / GRAPHICS / DRAWINGS
(1931−2000)
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took care of the sons all by herself. On June 5th, 1915, at the 
outbreak of the Battle of Isonzo, all three of them were ex-
iled to Arnace near Velenje, a place where Zoran first went 
to school. After his father was demobilised, the family went 
back to the Goriska region in March 1918. The landscape dev-
astated by war, the images of scorched trees and naked Karst 
stone deeply impressed upon the little boy’s subconscious. In 
the summer of 1919, the Italian invaders forced the family of 
Slovenian teachers into a new departure. They moved from 
Brda to Grebinj, in Carinthia region. A little over a year later, 
after the October plebiscite, they were brutally banished from 
the region by the Austrians. The refugees found their shelter 
in Yugoslavia, near St. Emma above the settlement of Mestinje. 
Zoran moved to Maribor and continued his education at a 
non-classical secondary school in November 1920. After four 
years, he transfered to a Teacher Training College, which he 
graduated from in September 1928. Two teachers and paint-
ers introduced him to painting and drawing during his sec-
ondary school years: Viktor Cotic in the non-classical second-
ary school, and Anton Gvajc in the Teacher Training College. 
According to his own words, he did a lot of drawing in those 
days. The young man’s knowledge was sufficient to such an 
extent that, a year after his graduation, he passed the entrance 
exam at the Academy of Fine Arts in Zagreb.

He studied under professor Ljubo Babic, who was also his 

mentor. The cosmopolitan painter, educated in Germany and 
Paris, also being a graduate art historian, scenographer and an 
art designer, favoured the young Slovene greatly. Apart from 
passing on an excellent knowledge of the craft, especially the 
mastery of all types of drawings, he opened the vastness of 
artistic creativity to the student. Other influential professors 
were, among others, Tomislav Krizman and Vladimir Becic, and, 
indirectly, Marin Tartaglia. The Zagreb Academy educated tens 
of Slovenian artists. All of them were exquisite draftsmen, who, 
after the Second World War, conveyed their knowledge to 
younger generations of painters, sculptors and illustrators at 
the new Ljubljana Academy.

Genuine roots of Music’s technique and motifs stem from 
the very period of the academy and creativity of the 1930s. 
This is when his first famous self-portrait came into being, a 
modest print on a linoleum plate. Later experience removed 
the excessive childhood memories and impacts of the youth 
in the course of his artistic maturation. During his study 
years, Music regularly returned to Maribor and Hoce. He drew 
sketches there, in nature and in his old school, where he had 
an occasional studio. In the spring of 1934, Music successfully 
completed his studies. A year later, together with a group of 
painters and sculptors from the Brazda group, he exhibited for 
the first time in Murska Sobota and Celje.

In March 1935, he went to Spain for three months. There 
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he frequently drew sketches in nature and in museums, and 
painted the copies of El Greco and Goya. Upon returning to 
Maribor, he became known to the public for his exhibitions, 
positive reviews and travel letters from Spain, published in the 
magazine “Slovenec”. He lived in Maribor and Hoce, occasion-
ally in Ljubljana as well. In the meantime, he did his military 
service in Bileca and Rogoznica, where he was commissioned 
as Second Lieutenant. 

He did a great deal of exhibiting, traveling, writing and giv-
ing interviews for newspapers. He regularly spent his summers 
in Dalmatia, and almost every year on the Island of Korcula. 
He continually painted and drew, primarily landscapes and 
still lifes. He became a member of the Brazda group, and, later 
on, a member of the group Neodvisni (The Independent). His 
work was closely followed by various critics, and those who 
wrote about him the most were Lojze Bizjak, Radislav Rehar 
and Fran Sijanec. Together with his friends, he exhibited across 
Yugoslavia (Belgrade, Zagreb, Osijek, Maribor, Ljubljana). By 
the end of 1944, he had participated at some twenty group 
exhibitions and ten solo exhibitions (sometimes with a smaller 
group). His first solo exhibition, with his colleague Frano Simu-
novic, took place in Belgrade in 1939.

Already then he was renowned for his series of paintings 
called The Railway Stations, as well as for his first images from 
Korcula and Peljesac. Those were painted self-consciously; 

the motif served only as the painter’s excuse for his personal 
quests for the harmony of colours. There are probably some 
of these gouaches, or even oil paintings, still hiding in private 
collections in Belgrade.

After 1940, and during the Italian occupation in 1941, Music 
lived in Ljubljana. In 1942, he painted churches in Primorska 
region: in Dreznica and Grahovo in Baska grapa together with 
Avgust Cernigoj, and in Gradno in Brda with Lojze Spacal. In 
the same year, he organized a smaller retrospective with twen-
ty works of art at Obersnel Gallery in Ljubljana. Still lifes with 
fish or fruit were added to the already known cycles of paint-
ings, as well as some vedeta paintings of Ljubljana.

Starting from the autumn of 1943, he was moving to Gori-
zia and further on, after the German occupation of southern 
Slovenia and Italy. For more than half a year he lived in Trieste, 
where he wrote and drew for magazines. He visited Venice, 
where he painted gouaches on the coast and in churches. He 
exhibited in both cities. In October 1944, he was arrested by the 
Germans and taken to the Dachau concentration camp in mid-
November, on the account of cooperating with opponents of 
Nazism. The end of the war found him on the verge of life and 
death. He made several sketches secretly, primarily portraits of 
the camp inmates. After the liberation, until June 5th, 1945, he 
drew various motifs, primarily dead people, while waiting for 
his transport home. He returned to Ljubljana with more than 
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a hundred exceptional drawings (around 70 were preserved). 
For a short period of time, he recuperated in hospital at Golnik. 
Due to political pressures of the post-war government and his 
jealous colleagues, who reproached him for his exhibitioning 
during the occupation and for insufficiently displayed respect 
to the party, he went to Gorizia in July 1945. In late autumn, he 
moved to Venice.

While in Venice, he became friends with a painter Ida Cadolin. 
She became the motif for hundreds of his drawings and paint-
ings, his muse and his art critic. They married in September 
1949. Once again, he painted intensively, first the watercolours 
of Serenissima, Saint Mark’s Square and barges on canals, and 
then numerous images of symbolic Karst horses. The patches 
on horses turned into hills and landscapes of Siena, into the 
freckles of the Karst countryside. He exhibited in Trieste, Ven-
ice, Rome and other cities in Italy. Prominent artists, some of 
them being O. Kokoschka and M. Campigli, recognized his 
creative value and personal charm, and often paid visits to 
him. He regularly went to Dolomite and Trieste. He associated 
with Slovenian intellectuals gathered around the Scorpio Gal-
lery and met with his relatives. In the neighbouring Trzic, he 
prepared decorations for steamships, paintings for their fancy 

halls. He started devoting to graphics intensively, especially 
during his visits to Switzerland. He exhibited at the Venice Bi-
ennale and won first awards in Italy. In 1952, he held a smaller 
solo exhibition in Paris, as a part of the acknowledgement for 
the award Prix de Paris from Cortina. As agreed with the Galerie 
de France, he moved to France. Frequently he returned to Ven-
ice; he lived alternately between Venice and Paris.

In the French capital he socialised with colleagues from 
different countries and became a member of the prestigious 
third École de Paris. He was proud of his friendship with A. Gia-
cometti. Some countrymen, who had strong connections with 
gallerists and printers, helped him. Veno Pilon was a regular 
guest in his studio. There is a sketch of his portraying Music 
painting the horses (in 1954), which is preserved in the Gallery 
in Ajdovscina, as well as a number of drawings depicting fun 
moments they shared in coffee houses.

It was not until 1956 that Music could first visit Slovenia, af-
ter he had left the socialist Yugoslavia. Two years before, his 
drawings from the Dachau camp were exhibited at Babic’s 
exhibition in Zagreb, whereas his selected graphics were ex-
hibited at the first Graphic Art Biennale in Ljubljana in 1955. 
The painter regularly participated at all graphics exhibitions 
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held in Ljubljana until the 1970s. At the second Biennalee, he 
was awarded one of the prizes and was given an offer for a 
solo exhibition of graphics in 1959. Zoran Krzisnik ranked him 
among the pioneers of the Ljubljana Graphic Art Biennale, and 
appointed him one of the great exhibition leaders. It was his 
merit, cleverly earned, that Music’s graphics were praised by 
Tito himself, which enabled the surmounting of the post-war 
political distrust.

The painter visited his parents in Ljubljana and Brda on a 
regular basis, and, until he reached a great age, his brother 
and other relatives in Slovenia as well. As long as it was in his 
power, he went to Dalmatia, where his motifs shone anew in 
Mediterranean colours. He oscillated between different pos-
sibilities, close to art informel and tachisme. He experimented 
with similar motifs in graphics and oil paintings.

His apartments in Paris and Venice were the genuine em-
bassies of Slovenian culture. On many occasions he was visited 
by painters and sculptors principally, as well as by old and new 
friends. Old friends were often given catalogues of his current 
exhibitions as a gift. He used to autograph the catalogues, and 
add a small drawing of a horse, bouquet, or some other mo-
tif. At some times, he would ask for the company of Slovenian 

students, while at others, he would isolate himself, so that he 
could have enough time for deep thoughts and work. He ex-
tended his motifs towards abstraction and purified motifs of 
Karst, Dalmatian colours and stones. He held exhibitions at 
smaller galleries in Europe and throughout Austria, as well as 
in respective exhibition spaces in Germany, slowly approach-
ing to prestigious institutions in France. He was always wel-
come in the Gallery of Modern Art in Ljubljana, managed by 
his friend Krzisnik. The Gallery hosted solo exhibitions in 1959 
(graphics), 1967 (retrospective), 1990 (review exhibition), 1997 
(works from the collection; collection of Sonja Stangelj), 2007 
(gifted gouaches); sometimes at the Small Gallery, usually at 
the Ravnikar Palace.

Among the artists of Slovenia, Music gradually became a 
measure and starting point for quality; his colleagues were 
drawn to him rather than critics and politicians. In his home-
land, he was progressively awarded with all possible profes-
sional and state prizes and acknowledgements. Krzisnik 
helped the painter become established in German speaking 
countries in Europe. Critics, such as Jean Bouret, Jean Grenier, 
Jacques Lassaigne and others, summarised Krzisnik’s analyses, 
upgraded them and helped the painter in opening the doors 
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of prominent art galleries: the Parisian Musée de la ville de Paris, 
the Museum of Modern Art in the Centre Pompidou, the exhi-
bition space in Kassel, Gallery in Munich etc.

The painter ultimately won his recognition in the world 
in 1970s, with his cycles Nismo poslednji (We Are Not The 
Last). The starting points of these cycles were the drawings 
from Dachau, the painter’s memories and a new technique 
for him, the acrylic technique. The corpses were far from the 
imitation of reality, representing an independent motif of 
gloomy crowds, the most heinous crimes of people against 
people, and the overcoming of the shadows of the past by 
a new growth, vitality and emphasised depiction of images 
themselves. Heaps of dead bodies were upgraded with a new 
series, a budding feeling of herbal interweavings of roots and 
scorched cork-trees. He exhibited across Europe and habitu-
ally in the USA. He returned to placid images of the interior of 
Venetian churches, enhancing them with vedeta paintings of 
the city by the lagoon, and developed a series of self-portraits 
in the studio. He devoted himself to double portraits with Ida, 
his muse and a painting rival. In his late years, he returned to 
portraits of a Man, painter and thinker, traveller and bare vaga-
bond, all in one person.

In 1995, his great retrospective, the largest among 250 solo 
exhibitions of the artist’s work in his lifetime, was prepared by 

Jean Clair in the exhibition space Grand Palais in Paris. The ex-
hibition was opened by the presidents of two countries: the 
Slovenian president Milan Kucan, and the French president 
François Mitterrand. Parisian catalogue was composed by 
the most eminent critics in France and individuals from other 
countries.

The painter spent his late years in Venice, where he faded 
away almost blind, preparing dark self-portraits, and then 
impulsive drawings on large paper rolls. He died on May 25th, 
2005 in his Venetian home, at the age of 96. He was buried on 
the little island of St. Michael’s, at the edge of the 16th division.

The only permanent exhibition with a hundred of Music’s 
graphic papers was organized in the Dobrova Castle in Goriška 
Brda, Slovenia, whereas a larger collection of paintings is in 
Gallery of Modern Art in Ljubljana, and the two smaller ones 
are in Metlika and Maribor. His works are displayed in large 
European (Louvre, Center Pompidou, Tate Gallery) and Ameri-
can collections. Private collectors abroad and in Slovenia own 
excellent collections of his works of art. In 2006, the Zala Gal-
lery prepared a selected exhibition of his paintings and other 
works from Slovenian private collections. For the first time in 
history, the exhibition encompassed all creative periods, from 
the rigid beginnings around 1930, to the last drawings dated 
year 2000. In February 2008, an exhibition of selected graphics 
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followed, which are kept by private owners in Slovenia. On the 
100 th anniversary of his birth, a third selection was prepared, 
containing the most intimate and direct works, drawings and 
other Music’s works of art on paper. The drawings testify of 
the painter’s creativity being an incessant continuum, rang-
ing from, perhaps insecure beginnings, through the periods of 
mastery, and finally, to the prophetic old age.

The year of celebrating the centenary of his birth was, after a 
dozen of other exhibitions, concluded with a great retrospec-
tive in Ljubljana, skillfully coordinated by Breda Ilich Klancnik. 
Works of art belonging to public and private collections were 
confronted in a developmental line from the very beginnings, 
with several exceptional emphases (The Railway Stations 
and Dalmatian Landscapes series), then the post-war series 

named Horses, Portraits of Ida, Siena and Umbria Landscapes, 
and emphasized with the pinnacles of his opus in the cycles 
We Are Not The Last, Vegetable Motifs, Cathedrals, Giudecca, 
Double Portraits, Late Self-Portraits.

Using the very series Double Portraits and Late Self-Portraits, 
Ida Cadorin set up a massive exhibition in Venice, and, with a 
help from her associates, she added an autobiographical book 
to it, titled The Double Portrait. Belgrade setting cannot repeat 
the splendid magnificence of the grey self-portraits presented 
at the above mentioned exhibition. Nevertheless, it searches 
for new paths, links to the history of Music’s early exhibitions 
and insufficiently explored influences of the painter’s Parisian 
period, his graphics and paintings, on the parallel artistic cre-
ativity in the post-war Yugoslavia.
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НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO POSLEDNJI  / WE ARE NOT THE LAST, 1975
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НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO POSLEDNJI  / WE ARE NOT THE LAST, 1975
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28 
СТЕНОВИТИ ПЕЈЗАЖ / SKALNATA KRAJINA / ROCKY LANDSCAPE, 1978
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29 
СТЕНОВИТИ ПЕЈЗАЖ / SKALNATA KRAJINA / ROCKY LANDSCAPE, 1979

30 
САМО КАМЕЊЕ / SAMO KAMENJE / SOLE STONES, 1979
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31 
СТЕНОВИТИ ПЕЈСАЖ / SKALNATI PEJSAŽ / ROCKY LANDSCAPE, 1980
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32 
ПОРТРЕТ ИДЕ / PORTRET IDE / PORTRAIT OF IDA, 1981
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33 
КАНАЛ GIUDECCA / KANAL GIUDECCA / GIUDECCA CANA, 1981

34 
УНУТРАШЊОСТ КАТЕДРАЛЕ / NOTRANJOST KATEDRALE / 
CATHEDRAL INTERIOR, 1984
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35 
УНУТРАШЊОСТ КАТЕДРАЛЕ / NOTRANJOST KATEDRALE / CATHEDRAL INTERIOR, 1984
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36 
ШКОЉКЕ / ŠKOLJKE / SHELLS, 1985

37 
МРТВА ПРИРОДА – РИБЕ / TIHOŽITJE – RIBE / STILL LIFE – FISH, 1986
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38 
ПОРТРЕТ ИДЕ / PORTRET IDE / PORTRAIT OF IDA, 1988



45

39 
АУТОПОРТРЕТ / AVTOPORTRET / SELF-PORTRAIT, 1988
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ПОПИС ИЗЛОЖЕНИХ ДЕЛА / LIST OF EXHIBITED WORKS

СЛИКЕ • ЦРТЕЖИ / SLIKE • RISBE / PAINTINGS • DRAWINGS

1 
ОРЕБИЋ / OREBIČ / 
OREBIC, 1934 
гваш на папиру 
39,5 cm × 58 cm
сигн. лево доле: Musič 

2 
ЗА СТОЛОМ / OB MIZI / 
AT TABLE, око 1935 
оловка на папиру 
20 cm × 28 cm 
сигн. лево доле: Musič

3

МАРИБОРСКА ЖЕЛЕЗНИЧКА 
СТАНИЦА / MARIBORSKI KOLODVOR 
/ MARIBOR RAILWAY STATION, 1938
уље на картону    
38 cm × 48 cm
сигн. и дат. десно доле: 
Mušič 38 

4

СВЕТИЦА / SVETNICA / 
WOMAN SAINT, 1943  
уље на платну    
69,5 cm × 55 cm
сигн. и дат. доле десно: 
MUŠIČ / 1943  

5

УНУТРАШЊОСТ ЦРКВЕ DEI FRARI / 
NOTRANJŠČINA CERKVE DEI FRARI 
/ INTERIOR OF DEI FRARI CHURCH, 
1944
гваш на папиру, каширано на картон 
68 cm × 48,8 cm
сигн., натпис и дат. ср. доле: 
MUŠIČ / Venezia 44

6

АКТ / AKT / NUDE, 1946
уље на лесониту
40 cm × 30 cm
сигн. и дат. доле десно: МУСИЦ / 1946

7

КОЊИЋИ / KONJIČKI / 
HORSES, 1950
мешовите технике на папиру, 
каширане на платно
32,9 cm × 48,5 cm
сигн. средина доле:  Mušič

8

УМБРИЈСКА – СИЈЕНСКА БРДА / 
UMBRIJSKI – SIENSKI GRIČI / 
UMBRIAN – SIENA HILLS, 1950
туш, сепија на папиру
39,5 cm × 56 cm
сигн. и дат. средина доле: 
Music / 1950

9

ИТАЛИЈАНСКИ (СИЈЕНСКИ) 
ПЕЈЗАЖ / PAESAGGIO ITALIANO / 
ITALIJANSKA (SIENSKA) KRAJINA 
/ PAESAGGIO ITALIANO / ITALIAN 
(SIENA) LANDSCAPE / PAESAGGIO 
ITALIANO, 1952
акварел на папиру
41,9 cm × 59,1 cm
сигн. и дат. средина доле: Music / 1952
натпис на на полеђини уз горњу 
ивицу: Paesaggio Italiano

10

СИЈЕНСКА БРДА (ПЕЈЗАЖ) / SIENSKI 
GRIČI (KRAJINA) / SIENA HILLS 
(LANDSCAPE), 1953
акварел на папиру
10,5 cm × 13 cm (6,7 cm × 11,8 cm)
сигн. средина доле: MUSIC
натпис на на полеђини: 
Meilleurs veux pour 1953

11

КОЊИЋИ / KONJIČKI / HORSES, 1953
пастел на папиру
8,8 cm × 14 cm (4,5 cm × 5,8 cm)
сигн. лево доле: Music
натпис изнад цртежа: Mirissimi auguri и 
потпис кинеског уметника: Zao Wou-Ki 
(хијероглифи) 
разгледница, послата крајем 
децембра 1953 Yolandi Guarino, New 
York

12

КОЊИЋИ / KONJIČKI / HORSES, 1954
пастел на папиру
17,8 cm × 22,8 cm
сигн. и дат. доле са напоменом: 
con molti auguri per 1954 MUSIC

13

ИДА НА КОЊУ / IDA NA KONJU / 
IDA ON HORSE, 1955
мешовите технике на папиру
29 cm × 23 cm
сигн. и дат. средина доле: Music 1955

14

БУРА / BURJA / TEMPEST, 1957
уље на платну 
97 cm x 145,5 cm
сигн. и дат.  средина доле: MUSIC / 
1957
натпис на на полеђини л. зг: MUSIC / La 
Bora / 1957 / C 14

15

ВЕТАР И СУНЦЕ / VETER IN SONCE / 
WIND AND SUN, 1958
мешовите технике на папиру 
50 cm x 70 cm 
сигн.  и дат. средина доле: MUSIC / 
1958

16

ДАЛМАТИНСКА СВИТА / 
DALMATINSKA SUITA / DALMATIAN 
SUITE, 1958
мешовите технике на папиру
45 cm × 63,5 cm
сигн. и дат. средина доле: MUSIC / 1958

17

СЕНКЕ НА КРАСУ / SENCE NA KRASU / 
SHADOWS ON KARST, 1959
гваш, мешовите технике на папиру
50 cm × 66 cm
сигн. и дат. средина доле: MUSIC / 1959
натпис на полеђини: OMBRE SUR LE 
CARSE / 1959 / guache

18

ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / 
DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN 
SUITE, 1958
пастел на папиру 
33,5 cm x 44,7 cm
сигн. и дат. у средини сп.: MUSIC / 1958

19

ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / 
DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN 
LAND, 1959
уље на платну
116 cm × 81 cm
сигн. средина доле: MUSIC / 1959

20

ПУСТА (СПРЖЕНА, ИСУШЕНА) 
ЗЕМЉА / PUSTA (OŽGANA, 
PRESUŠENA) ZEMLJA / DESOLATE 
(SCORCHED, PARCHED) LAND, 1960
мешовите технике на папиру, 
каширане на платно
50 cm × 65 cm
сигн. средина доле: MUSIC / 1960
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21

ВИЗАНТИЈСКА СВИТА / 
BIZANTINSKA SUITA / BYZANTINE 
SUITE, 1960 
уље на платну
54 cm  × 74 cm
сигн. и дат. на средини доле: MUSIC / 
1960

22

ЛЕТЊИ ПЕЈЗАЖ / POLETNA KRAJINA 
/ SUMMER LANDSCAPE, 1961
уље на платну
64 cm × 54 cm
сигн. доле десно: MUSIC 61

23

ПРИРОДНИ ЕКРАН / NARAVNI 
ZASLON / NATURAL SCREEN, 1962
пастел на папиру
23 cm × 33 cm
дат. лево доле: 30. 8. 62 VT, 
сигн. доле десно: Music
напомена уз доњу ивицу: per Giancarlo 
Vigorelli con massima amicizia / 
Music, Parigi nov. 62

24

ДАЛМАТИНСКИ БРЕЖУЉАК / 
DALMATINSKI GRIČEK / 
DALMATIAN HILL, 1966 
уље на платну  
27,5 cm × 35 cm
 сигн. доле десно: 66 / MUSIC

25

ДАЛМАТИНСКИ БРЕЖУЉАК / 
DALMATINSKI GRIČEK / 
DALMATIAN HILL, око 1967
пастел на папиру
35,5 cm × 50 cm
напомена л. доле: Collina Dalmata
сигн. доле десно: Music

26

НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO 
POSLEDNJI  / WE ARE NOT THE LAST, 
1975 
пастел на папиру
25,5 cm × 35,5 cm
сигн. и дат. доле десно: Music /  8 6 75

27

НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO 
POSLEDNJI / WE ARE NOT 
THE LAST, 1975
пастел на папиру
29,8 cm × 21 cm
сигн. и дат.  доле десно: Music 75

28

СТЕНОВИТИ ПЕЈЗАЖ / SKALNATA 
KRAJINA / ROCKY LANDSCAPE, 1978
акрил на платну
33 cm  × 41 cm
сигн. и дат. лево доле: MUSIC 78

29

СТЕНОВИТИ ПЕЈЗАЖ / SKALNATA 
KRAJINA / ROCKY LANDSCAPE, 1979
уље на платну
44 cm × 56 cm
сигн. и дат. лево доле: MUSIC 79

30

САМО КАМЕЊЕ / SAMO KAMENJE / 
SOLE STONES, 1979
гваш на папиру
26 cm × 36,5 cm
сигн. и дат. доле десно: Music 79

31

СТЕНОВИТИ ПЕЈСАЖ / SKALNATI 
PEJSAŽ / ROCKY LANDSCAPE, 1980
гваш на папиру
22,5 cm × 29,2 cm
сигн. и дат. доле десно: Music 80

32

ПОРТРЕТ ИДЕ / PORTRET IDE / 
PORTRAIT OF IDA, 1981
чрнило на папиру
27,5 cm × 20,5 cm
сигн. лево доле: Music и дат. доле 
десно: 30 6 81

33

КАНАЛ GIUDECCA / KANAL 
GIUDECCA / GIUDECCA CANA, 1981
уље на платну
50 cm × 73 cm 
сигн. доле десно: MUSIC 81

34

УНУТРАШЊОСТ КАТЕДРАЛЕ / 
NOTRANJOST KATEDRALE / 
CATHEDRAL INTERIOR, 1984
гваш, мешовите технике на папиру
40 cm × 25 cm
сигн. и дат. доле десно: Musič / MUSIC 
84

35

УНУТРАШЊОСТ КАТЕДРАЛЕ / 
NOTRANJOST KATEDRALE / 
CATHEDRAL INTERIOR, 1984
мешовите технике на папиру
58 cm × 43 cm
сигн. и дат. средина доле: MUSIC / 1984

36

ШКОЉКЕ / ŠKOLJKE / SHELLS, 1985 
мешовите технике на папиру
33,5 cm × 49,5 cm
сигн. и дат. доле десно: Music 85

37

МРТВА ПРИРОДА – РИБЕ / 
TIHOŽITJE – RIBE / 
STILL LIFE – FISH, 1986
мешовите технике на папиру, 
каширане на дрвету
27,5 cm × 41,5 cm
сигн. и дат. доле десно: MUSIC  86

38

ПОРТРЕТ ИДЕ / PORTRET IDE / 
PORTRAIT OF IDA, 1988
уље на платну 
47 cm × 34 cm 
сигн. и дат. лево доле: MUSIC 88
 
39

АУТОПОРТРЕТ / AVTOPORTRET / 
SELF-PORTRAIT, 1988
уље на платну 
47 cm × 34 cm
сигн. и дат. лево доле: MUSIC 88
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40

АУТОПОРТРЕТ / AVTOPORTRET / 
SELF-PORTRAIT, 1932
линорез
сигн. лево доле: Zoran Mušič
и  Аутопортрет линорез / 1932 
плоча: 19,3 cm × 12,3 cm
тираж: познат је само један отисак

41 
БРОД (БРОДАР) III / BROD (BRODNIK) 
III / FERRY (FERRYMAN) III, 1949
сува игла
лево доле: Essai,  сигн. ср. (потпис на 
плочи: MUSIC) и десно доле: Music
плоча: 17 cm × 24 cm, лист: 25 cm x 
34,3 cm
тираж: 25 нумерисаних и потписаних 
отисака
15 нумерисаних и потписаних  
пробних отисака épreuve d’artiste
ручни отисак, E. A. – Atelier Lacourière, 
Pariz; за друго издање 1962.
штампано на различитим папирима 
различитих формата
2. издање: 15 примерака 1962, папир: 
Rives Schmücking II, 19; Bordas, 16

42 

БРОД (БРОДНИК) / BROD (BRODNIK) 
/ FERRY (FERRYMAN), 1950
литографија, 6 боја
сигн. десно доле.: Music
плоча: 33 cm × 44,2 cm; 
лист: 38,5 cm × 50 cm
тираж: 200 нумерисаних и 
потписаних отисака
издавач: ARTA, Zürich
штампа: Emil Matthieu, Zürich
Schmücking II, 32

43

ПЕЈЗАЖ / PEJSAŽ / LANDSCAPE, 1953
сува игла
лево доле: 13/60, 
сигн. десно доле: Music 53
плоча: 18,5 cm × 28  cm, 
лист: 32,5 cm × 50,5 cm
тираж: 60 (+ неколико Е. А.) 
нумерисаних и потписаних отисака
издавач: Atelier Leblanc, Paris
штампа: Galerie Schmücking 1962 
папир: Rives L´Oeuvre Imprime 28  /  
Schmücking II 46

44

ДАЛМАТИНКЕ / DALMATINKE / 
DALMATIAN WOMEN, 1953
литографија, 6 боја
лево доле: 166/220, 
сигн. десно доле: Music
плоча: 34,4 cm × 46,7 cm; 
лист: 38,5 cm × 56 cm
тираж: 220 нумерисаних и 
потписаних отисака
издавач: Guilde de la Gravure, Pariz
штампа: Desjobert, Pariz
папир: Pur Fil
Schmücking II, 45

45

РИБАРСКЕ МРЕЖЕ / RIBIŠKE MREŽ / 
FISHING NETS, 1957 (1956)
сува игла, 2 бојe
лево доле: 2/75, сигн. десно доле: 
Music
плоча: 44,5 cm × 59,5 cm; 
лист: 50,5 cm × 66 cm
тираж: 75 нумерисаних и 
потписаних отисака
неколико нумерисаних и потписаних 
пробних отисака, épreuve d’artiste
издавач: M. Lacourière, Pariz
штампа: Atelier Lacourière, Pariz
папир: Arches
Schmücking II, 68; Bordas, 39

46

РИБАРСКЕ БАРКЕ У ПЕЛЛЕСТРИНИ / 
RIBIŠKE BARKE V PELLESTRINI / 
FISHING BOATS IN PELLESTRINA, 1957
гравира 3 боје, интервенција белом
лево доле: 42/50, сигн. десно доле: 
Music
плоча: 18 cm × 12,7 cm; 
лист: 25,2 cm × 16,7 cm
тираж: 50 нумерисаних 
отисака за честитке
штампа: Atelier Lacourière, Pariz

47 
ДАЛМАТИНСКА ЗЕМЉА / 
DALMATINSKA ZEMLJA / DALMATIAN 
LAND, 1959
гравира
лево доле: 44/50, сигн. и дат. 
десно доле: Music 59
плоча: 40,7 cm × 57,5 cm; 
лист: 50,3 cm × 66,3 cm
тираж I.: 50 нумерисаних и 
потписаних отисака
тираж II.: 35 нумерисаних и 
потписаних отисака (различитих боја)
издавач: M. Lacourière, Pariz
штампа: Atelier Lacourière, Pariz
папир: Arches, Montval, Auvergne
Schmücking II, 80; Bordas, 43

48

ПУСТА ЗЕМЉА / PUSTA ZEMLJA / 
DESOLATE LAND, 1961
гравира, 2 боје
лево доле: 36/100, сигн. и 
дат. десно доле: Music 61
плоча: 45,4 cm × 61,7 cm; 
лист: 57,3 cm × 76,3 cm
тираж: 100 нумерисаних и 
потписаних отисака
издавач: M. Lacourière, Pariz
штампа: Atelier Lacourière, Pariz
папир: Arches
Schmücking II; 96

49

НИСКА БРДАШЦА / NIZKI GRIČI / 
LOW HILLS, 1967
литографија, 5 боја
лево доле: 26/95, сигн. десно доле: 
Music
плоча: 41 cm × 52 cm; 
лист: 50,5 cm × 66 cm
тираж: (100) 95 нумерисаних и 
потписаних отисака
издавач: Meneghini, Venecija, 1975
штампа: Desjobert, Pariz
папир: Arches
Schmücking II, 126
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ДАЛМАТИНСКИ МОТИВ / 
DALMATINSKI MOTIV / DALMATIAN 
MOTIF, 1967
гравира
лево доле: Epr. d’artiste, 
сигн. десно доле: Music
плоча: 38,7 cm × 56,3 cm; 
лист: 50,2 cm × 65,7 cm
тираж: 45 нумерисаних и потписаних 
отисака
издавач: Premio Campiello, Venecija
штампа: Atelier Lacourière, Pariz
папир: Arches
Schmücking II, 124

51

ПЕЈЗАЖНЕ СКИЦЕ / KRAJINSKE SKICE 
/ LANDSCAPE SKETCHES, (1968)
литографија, 4 боје
лево доле: 18/150, 
сигн. десно доле: Music 69
плоча: 28,4 cm × 39 cm; 
лист: 52,5 cm × 64,7 cm
тираж: 150 нумерисаних и 
потписаних отисака
издавач: Galerie Schmücking, 
Braunschweig, 1969
штампа: Herbert Breiter, Salzburg
папир: BFK Rives
Schmücking II, 129

52

НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO 
POSLEDNJI / WE ARE NOT THE LAST, 
1970
гравира
лево доле: еа, сигн. десно доле: Music
плоча: 55,5 cm × 50,7 cm; 
лист: 65 cm × 50 cm
тираж: 2 отисака
штампа: Atelier Lacourière et Frélaut, 
Pariz
папир: BFK Rives
Schmücking II, 201

53

НИСМО ПОСЛЕДЊИ / NISMO 
POSLEDNJI / WE ARE NOT THE LAST, 
1970
гравира
лево доле: еа, сигн. десно доле: Music
плоча: 34,7 cm × 44 cm; 
лист: 50 cm × 65,2 cm
тираж: један отисак
издавач: Atelier Lacourière et Frélaut, 
Pariz
папир: BFK Rives
Schmücking II, 204
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