
 
Петак, 22.02.2019. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00 

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
Београд, Гаврила Принципа 43 

 

 
 

   
 

Т е м а: 

МАНАКОВА КУЋА 
 – ЕТНОГРАФСКА СПОМЕН ЗБИРКА –  

ХРИСТИФОРА ЦРНИЛОВИЋА 
 

Предавач: Маја Марјановић, етнолог, кустос Етнографског музеја Србије у Манаковој кући. 
 

     Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију 
и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из 
Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас. 
     Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у 
бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата. У приземљу су биле 
смештене кафана и пекара, а на спрату стамбени простор.  
     Манакова кућа представља један од ретких сачуваних објеката стамбене источњачко-балканске архитектуре у 

Београду. Манакова кућа данас је део Етнографског музеја и чува сталну поставку спомен збирке 
Христифора Црниловића са више од 2.600 предмета, међу којима су вредни костими и накит, 
историјске и етнографске књиге, магазини и рукописи, затим везови, тексили, пешкири, торбе, 
пиротски ћилими...  
     Манакова кућа је место које ваља обићи и, из прве руке, осетити дух старих 
времена. 
     У првом делу предавања Маја Марјановић – кустос, ће нас упознати са 
историјатом Манакове куће, а у другом делу предавања ће нам причати о 
животу и раду Христифора Црниловића и представити његову етнографску 
спомен збирку.     

     "Ко издржи нека прича" говорио је Христифор Црниловић, велики српски сликар који је 
преживео албанску голготу. Власотинчанин, професор и етнолог који је велики део жиовота посветио истраживању 
културно-историјске баштине југа земље. Црниловић је сликарство завршио у Минхену. Припадао је групи 
пленериста који су унели дух модерне уметности у Србији. Мајстор акта и одличан сликар мртве природе и пејзажа.   
 

Уз излагање Маје Марјановић и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору.  
Резервишите ПЕТАК, 22. фебруар 2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

Информације и резервације на телефон 011/7619298 или 011/7612957 


