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ПРОФ. ДР КАМЕНКО М. МАРКОВИЋ1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

ИВАН РАНЧИЋ – ЗАБОРАВЉЕНИ СЛИКАР
ЦВЕЋА И ПЕЈЗАЖА2
САЖЕТАК. Иван Ранчић је рођен 19. фебруара 1906. у Краљевом Селу, у источној
Србији. Сачувани су само оскудни детаљи из његове необичне биографије. На основу тих података, исписаних на реверсу једног његовог пејзажа, сазнајемо да је завршио основну школу у свом родном месту, нижу гимназију у Књажевцу, а Војну академију у Београду. Сазнајемо и
да је, након завршене Академије, отишао на војну службу у Загреб, и ту
живео са женом и сином све до распада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1941. године.
Неколико недеља након државног слома Ранчић је заробљен и послат у љубљански затвор, а одатле у један мањи логор у Аустрији. Из
логора је у јесен 1942. године пребегао у Швајцарску, у којој је остао све
до краја свог живота.
Након Другог светског рата Ранчић је завршио Школу лепих уметности у Лозани. Непрестано радећи, прошао је четири сликарска правца, и дошао до оног сликарства којим је најцелисходније могао да изрази своје снове и своје стрепње. Умро је 26. јануара 1987. године, у старачком дому у Корбиријеру, не дочекавши да добије швајцарски пасош.
Иза њега је остало око 350 радова, углавном мртвих природа и пејзажа, насликаних уљем, акварелом и пастелом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Иван Ранчић, Лозана, уметност, сликарство.
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о/ржаном 21. маја 2014.
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СТВАРАЛАШТВО
Умре и о није ниш а; али и и за орављен,
о је најсвире ија о маз а смр и на живо ом.
Jован Дучић

Иван Ранчић је рођен 19. фе?руара 1906. Sо/ине у Краљевом Селу3, у ис8очној Ср?ији, у 2оро/ици земљора/ника. Основну школу завршио је у свом ро/ном мес8у, нижу Sимназију у Књажевцу,
а Војну ака/емију у БеоSра/у. По окончању ака/емије 2осла8 је
на војну служ?у у ЗаSре?. Фе?руара 1935. Sо/ине жени се Јеленом
Живковић из Ниша, а наре/не Sо/ине /о?ијају сина Миo/раSа4.
Поро/ица Ранчић је живела у ЗаSре?у све /о ка2и8улације Краљевине Ср?а, Хрва8а и Словенаца, 1941. Sо/ине. Из ра8ом захваћеноS ЗаSре?а, у којем није ?ило мес8а за Ср?е, Ранчић шаље жену и
/е8е у Ниш, а неколико не/еља 2о8ом, он ?ива уха2шен и 2осла8
у љу?љански за8вор. Из 8оS за8вора, /ва месеца касније, ин8ерниран је у је/ан мањи лоSор у Аус8рји.5
У заро?љениш8ву је Ранчић ин8ензивно учио /а слика. У 8о
време он је ?ио уверен /а је сликање, 2ре свеSа, зана8, 2а 2о8ом
све ос8ало. Сва је 2рилика /а му је неко о/ заро?љеника (мож/а
неки школовани сликар), ?ио 2рви учи8ељ сликања. Дисци2линован и ра/ан, жељан нових сазнања, он је /о ?екс8ва из лоSора,
2е8наес8ак месеци касније, научио основне 2ојмове о сликарс8ву. По /оласку у Швајцарску, у 2исмима у2ућеним жени6 у
Ниш, наво/и /а је 2ро/ао неколико слика које је насликао у лоSору.
О/ 8а/а, 2а све /о краја своS живо8а, Ранчић је сликао, и 2рошавши ?ројне у8ицаје у свом развоју, ос8авио је иза се?е неколи3
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Село је 2осле ДруSоS све8скоS ра8а 2реименовано у Минићево. Се/ам/есе8их Sо/ина /ва/есе8оS века имало је с8а8ус о2ш8ине са 15.000 с8ановника.
Данас је 8о само месна заје/ница о2ш8ине Књажевац. ЗSра/а Основне школе
коју је 2охађао Иван Ранчић, сачувана је.
Мио/раS Ранчић je умро 2000. Sо/ине и сахрањен је на Гра/ском Sро?љу у
Нишу.
Поро/ични ал?ум са фо8оSрафијама, 2оре/ којих је Јелена Ранчић оловком
у2исивала 2о/а8ке о Иваном заро?љениш8ву, и 2исма која јој је Иван слао
из Швајцарске у Ниш, чувају се у Нишу, у кући Смиље Ранчић, су2руSе Мио/раSа Ранчића, ИвановоS сина.
Јелена Ранчић рођена 1915. Sо/ине, су2руSа Ивана Ранчића, умрла је 1978.
Sо/ине и сахрањена је на Гра/ском Sро?љу у Нишу.
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ко с8о8ина занимљивих ра/ова. Реч је, уSлавном, о 2ејзажима и
мр8вим 2риро/ама. Уживао је у ви/љивом све8у и у с2осо?нос8и
/а Sа 2ренесе на слику. О/ виђеноS, или 2ак /у?око /оживљеноS,
он је с8варао своје 2ое8ске све8ове, своје сликарс8во. У својој
с8рас8и 2рема 2риро/и, коју је /о?ро 2ознавао, верно је 8умачио
њена рас2оложења. То се, међу8им, /елимично може 2ри2иса8и
у8ицају реалис8ичке школе, који је у 8ој сре/ини још увек ?ио веома снажан, а /елимично и з?оS 8оSа ш8о је Иван Ранчић ?ио самоук сликар, који се о?разовао 2осма8рајући ра/ове локалних
уме8ника који су у 8ој сре/ини већ ?или 2ос8иSли за2ажене резул8а8е.
У својим 2ејзажима и својим ком2озицијама, о?раћао је више
2ажње на ?оју неSо на цр8еж или ком2озицију, више на све8лос8
неSо на мо/еловање, више на а8мосферу неSо на 2ланове или /у?ину 2рос8ора. За њеSа се сликарс8во сас8ојало у 8оме /а ш8о
а/еква8није изрази свој 8рену8ак инс2ирације – оно ш8о је ви/ео
и осе8ио. На који начин? Онако како Sа је инс8инк8 Sонио, не ком2ликујући 2ро?лем.
Го/ине 1951. завршио је у Лозани 2рес8ижну Школу ле2их
уме8нос8и (Ecole des Beaux Arts). Ди2лома Sа није начинила
уме ником, али му је 2ружила извесну сиSурнос8, 2а и заш8и8у
о/ заје/љивих речи њеSових суSрађана, за које је он ?ио само
„о?ично мазало”.
Та/а 2очиње /а слика мноSо сло?о/није, 2ре/аје се са више
с8рас8и свом заносу, и не 2ро2уш8а кроз си8о, као раније, сваки
насликани /е8аљ. У сликарс8ву је 8ај „нови језик” ?ио језик екс2ресионизма. Приме8но је /а у њеSовом /елу он није ?ио ни /овољно чис8 ни /овољно снажан. Ис8овремено, Ранчић се све ин8ензивније ?авио изра/ом и /екорацијом 2ре/ме8а о/ керамике.
Десe8 8аквих 2ре/ме8а7, који су и /анас сачувани, 2осе/ују изузе8ну зана8ску и уме8ничку вре/нос8.
Био је Sор/ човек, који „није имао ружних, увре/љивих речи
чак ни он/а ка/ је Sоворио о љу/има који му нису ?или 2осо?но
наклоњени”. Окончавши школовање, нас8авио је /а живи мучним живо8ом из?еSлице у изнајмљеном су8ерену куће у Сара/ону, чији је власник ?ила Sос2ођа Лесе8 Хафнер.8
Прешао је мучан 2у8 о/ 2оче8ника /о уме8ника са 2ре2озна8љивим о?ележјима, о/ мазала који је ко2ирао 8уђе ра/ове /о
7

Реч је о осликаним керамичким вазама за цвеће. Шес8 их се налази у кући
Смиље Ранчић у Нишу. На свакој о/ њих, на /анце8у, налази се сиSна8ура:
Rančić. Преос8але че8ири су у Лон/ону, у с8ану СмиљиноS ?лискоS рођака.
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уме8ника са со2с8веним с8илом. Неки њеSови 2ејзажи, нарочи8о
је/ан ?рој акварела, имају 2розрачну а8мосферу, лаку и 8ре2ераву све8лос8, изражену јасним, живим, 8о2лим ?ојама. Он је већ
умео /а раз?ије кон8уру, /а /очара /алеке, је/ва ви/љиве хоризон8е, и /а своје 2ејзаже 2релије је/ном нео/ређеном али љу2ком и ?лаSом све8лошћу. Ранчић је ?ио сензи?илна 2риро/а, али
окрену8а реалном све8у. Го8ово све Ранчићеве слике су сиSниране, али је само је/на /а8ирана.9
Ис8раживачима ће ?и8и изузе8но 8ешко /а у8вр/е све е8а2е
развоја овоS сликара. Иза Ивана Ранчића је ос8ало око 350 ра/ова.10 Реч је о 2ејзажима и мр8вим 2риро/ама, насликаним на
2ла8ну, кар8ону, ш2ер2лочи и хар8ији. Занимљиво је ис8аћи /а
се на значајном ?роју њеSових уља на 2ла8ну, као 2о 2равилу, и
на реверсу налази неки, ликовно мање ус2ели ра/. То може /а
значи /а је Ранчићу у 2оје/иним фазама живо8а не/ос8ајао новац, а како није моSао ?ез сликања, он је корис8ио и 8у /руSу с8рану 2ла8на.
Анализом Ранчићевих слика /олази се /о сазнања /а је њеSова
2рва сликарска е8а2а 8рајала неколико Sо/ина, и /а је у њој
уSлавном сликао мр8ву 2риро/у, начешће чиније са воћем. По
/оласку у Швајцарску, Ранчић је нас8авио /а слика мр8ву 2риро/у. Рас2оре/ елемена8а о/ражава њеSов начин сликања 2о 2риро/и, ?ез марљивих скица и 2ре8хо/них с8у/ија и ?ез 2римене
линеарне 2ерс2ек8иве. Њима је свима заје/ничка 8амна 2але8а и
наSлашени Sрафицизам, али ис8овремено их карак8ерише и извесна нес8алнос8 у с8илу и 8ехничком извођењу, који су се ко/
њеSа чес8о мењали. Дакле, 8о су ра/ови 2оче8ника, неукоS и не8

9

10

468

У 2исмима у2ућеним су2рузи Јелени, Иван Ранчић се с8ално жалио /а нема
ма8еријалних сре/с8ава за живо8 /ос8ојан човека. О живо8у Ивана Ранчића
у Швајцарској нај2о82уније 2о/а8ке /о?или смо о/ Смиље Ранчић, су2руSе
Мио/раSа Ранчића. Наиме, сликарев син Мио/раS и снаја Смиља су /ва/есе8ак 2у8а 2о неколико не/еља ?оравили у Швајцарској, и ?или све/оци Иванових на2ора /а се?и зара/и кору хле?а.
Реч је о Пор ре у официра Параменцића. Уље на им2реSнираном кар8ону,
35 x 27cm. У /есном Sорњем уSлу ра/а с8оји ћирилицом за2исано: Параменцић, 1942. Овај реалис8ички 2ор8ре8 насликан у лоSору, 2оре/ своје нес2орне уме8ничке вре/нос8и, значајан је и као /окумена8 о живо8у у лоSору. Наиме, на реверсу ра/а Иван Ранчић је мас8иљавом оловком, ла8иницом, за2исао „Ов е је и ос о ин Дра омир Павловић, с арешина VII ео ра ско квар а са
с аном у улици С је ана Љу ише 35. Сао ш и и ње овој жени Лели.”
Око 200 ра/ова сачувала је сликарева 2рија8ељица – сликарка, са којом се
/ружио 2осле/њих Sо/ина живо8а. Након њене смр8и, њима се Sу?и сваки
8раS.
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сиSурноS, у сваком случају сликара који је више осећао неSо ш8о
је знао и који није Sрешио у ?и8ним с8варима: у ком2оновању
или мо/елацији, на 2ример.
По8ом је усле/ила е8а2а у којој је сликао цвеће, и вазе с цвећем. Графички 2ро?леми који се ?еху не2риме8но увукли у њеSово сликарс8во, 8оком 8рајања 2рве фазе, нес8али су и њеSова
уме8нос8 је 2о2римила /руSа о?ележја.
Бројне Ранчићеве вазе с цвећем су ?ез икакве 2оза/ине, сем
2осре/ничкоS 8онали8е8а Sоле 2о/лоSе, ?оје се ис8ичу нео?ичном ош8рином, међусо?но и у о/носу на 2оза/ину. Иако 2оза/ина 8ежи /а се 2ре8вори у ?ескрајну а8мосферу која о?ухва8а вазу
с цвећем, ком2озиција је 2о82уно у?е/љива.
Ма/а веома конвенционалан сликар, он је са/а 2ос8ао 2ре/с8авник мо/ерноS сензи?или8е8а. Румено, црвено, жу8о и љу?ичас8о, зналачки је слаSао на 2ла8но. Овом раз/о?љу РанчићевоS
с8варалаш8ва можемо 2ри2иса8и и значајан ?рој мр8вих 2риро/а. Је/ан ?рој /ела насликан је уљем на ш2ер2лочи, /ок су 2реос8ала насликана акварелом на хар8ији или кар8ону. Лирска 2ое8ичнос8 8оS 2ерио/а уме8никовоS с8варалаш8ва фиксирана је
на 8им ра/овима.
Сачувана је чи8ава серија слика на хар8ији на којима су насликане руже. Руже су „2ое8ична” слика која зах8ева 2осма8рање из
?лизине. Пас8елно ружичас8а и жу8а ?оја чине 2релаз о/ ?елоS ка
8амноцрвеном и 8амнозеленом, умекшавајући о2ш8и 8онали8е8
слике.
За8им је усле/ила е8а2а у којој је 2ејзаж ?ио 2реовлађујућа 8ема. Ово раз/о?ље карак8еришу смели 2о8ези ?оје који се разликују о/ с8а2ајућих 8онова и Sла8ких као оSле/ало, које је Ранчић
корис8ио на свом 2оче8ку. Ов/е сликар сје/ињује своје ин8ересовање за 2ре/ме8е који се 2осма8рају на лицу мес8а са луминизмом који је усавршио, 2осма8рајући с8варалаш8во /руSих сликара. Емоција и 8рену8ак на/ахнућа ко/ њеSа ће о/лучива8и и о
начину еSзекуције, о/носно о с8илу.
Че8вр8а е8а2а је, у с8вари, син8еза свих 2ре8хо/них е8а2а, у
којој је сликар нас8ојао /а у?лажи 2оје/ине, своје, сликарске не/ос8а8ке (2ерс2ек8ива, сенка). Из овоS /ела с8варалаш8ва 2о8иче
је/ан ?рој акварела и 2ас8ела. То су ра/ови малоS форма8а,
о/лично замишљени и /о?ро насликани.
Oви 2ејзажи су мноSо сло?о/није насликани, ш8о ће рећи /а
Ранчић није /ословно 2реносио на 2ла8но мо8ив који му је ?ио
2ре/ очима. То је је/ан 8е ис8и мо8ив, који је он Sо8ово увек руКАМЕНКО М. МАРКОВИЋ
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ачије ви/ео. Ранчић је, верова8но, 2осма8рајући је/ан 2ејзаж, но8ирао само Sлавне кон8уре. Вра8ивши се кући, он ?и, 2о/ још свежим у8иском оноSа ш8о је ви/ео у 2риро/и, ура/ио највећи /ео
слике, а 2о8ом ?и је о2е8 носио у 2риро/у и 8амо /о2унио неким
/е8аљима.11
Је/на о/ о/лика РанчићевоS сликарс8ва јес8е и скроман и ш8е/љив из?ор сре/с8ава којима је слика начињена. ЊеSове слике су
нас8але коришћењем 2ар ?оја, и 8о врло уз/ржаних: нема мо/розелених, ни /речећих жу8их, ни јаркоцрвених, а све о2е8 /елује
као /а је сликар корис8ио ?ез?рој ?оја и нијанси. Ранчићеви 2ејзажи зраче неверова8но зелено, иако зелена ?оја није 2рису8на
ни на /ва/есе8ом /елу 2овршине насликаноS /рвећа; али, оно
мало ш8о је нанесено /ошло је /о своS 2уноSа израза, захваљујући 8ачно 2ос8ављеним ком2лемен8арним ?ојама, које зелену
?оју 2о/ижу и /ају јој жар и звонкос8. Али, оно ш8о је/ан ?рој 8их
2ејзажа чини ванре/ним јес8е – 8ре2ерење сунчеве све8лос8и на
њима.
Ранчић се није ?авио с8иловима и 2равцима у сликарс8ву; он
није веровао у с8аро и ново, ни8и је ика/, ра/и с8руја које су Sа
окруживале, и 2омислио на какво насиље на/ својом личношћу.
Ако је о8крио неки карак8ерис8ичан начина сликања, 8о је с8оSа
ш8о му се он, у је/ном 8ену8ку с8варалаш8ва, наме8нуо сам 2о
се?и, као је/ини моSући начин /а се ваљано изрази. Ранчић 2ре/с8авља ре/ак 2ример уме8ника који је 2решао /уS 2у8 о/ реализма, 2реко им2ресионизма, /о екс2ресионизма.
Мишљења смо, /а је /о?ро ш8о је начињен 2окушај /а се 2исаном речју, колико је 8о моSуће, укаже на с8варалаш8во Ивана
Ранчића – сликара који је исказујући 2лас8ичним сликама о/ређена с8ања /уше, с8ворио нео?ичну уме8нос8.
Ово је 2рича о човеку нео?ичне ?иоSрафије, који је 2оме8ен
ра8ном несрећом заувек изSу?ио моSућнос8 /а живи са 2оро/ицом у својој земљи. О/лазећи из Ср?ије, није ни слу8ио /а је ника/а више неће ви/е8и. У Швајцарској је ра/ио /а ?и 2реживео,
али и /а ?и имао оно мало сре/с8ава за /ве своје велике љу?ави:
сликарс8во и цвеће. Го/инама је ра/ио нај8еже физичке 2ослове,
11
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Иван Ранчић је иза се?е ос8авио Дневник. У њему нема ни речи о /оSађајима
из њеSовоS 2рива8ноS живо8а. Чи8аве с8ранице 2освећене су сликарс8ву,
цвећу, 2ословима које је ра/ио, мо8ивима и 8емама које је сликао. Ш8о се
сликарскоS 2ос8у2ка 8иче, он је о2исан /о најси8нијих /е8аља. Ранчић не
скрива /а је „је ан мо ив ( ејзаж) сликао и о неколико у а али а а је увек руачије ви ео”. Дневник се чува у кући Смиље Ранчић у Нишу.
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Sајио цвеће и 2ро/авао своје 2ејзаже и мр8ве 2риро/е. За своје
с8варалаш8во је /о?ио и неколико наSра/а. А он/а је, 1963. Sо/ине, с8иSло мноSо значајније 2ризнање за њеSов сликарски ра/ –
2озив /а изложи своје слике у Новој Sалерији мо/ерне уме8нос8и
у Лозани. До краја живо8а излаSао је још /ва 2у8а у 8ом Sра/у.
Уморан о/ не2рес8ане ?ор?е за о2с8анак, исцр2љен свако/невним на2орним ра/ом, заморен живо8ом из?еSлице и околином коју је само ?оSа8с8во чинило срећном, Ранчић је 1965. Sо/ине /оживео нервни слом. По?ољевао је, али се није жалио. Током
1986. /оживео је још је/ан нервни слом. Прија8ељи су Sа смес8или у с8арачки /ом у Кор?иријеру. Умро је. Прес8ало је /а куца срце, у2ро2ашћено ра/ом, 26. јануара 1987. Sо/ине. Кремиран је 2о
со2с8веној жељи, а урна са њеSовим 2е2елом чува се у 8ом Sра/у.
Иван Ранчић је, као човек, х8ео, и ус2ео, /а за нас (у Ср?ији),
ос8ане 2о82уно анониман. Као уме8ник, није моSао /а с2речи /а
је/ан ?рој Швајцараца у њему ви/и 8ален8ованоS сликара.
Иако, /акле, њеSове слике не носе хук савременоS живо8а оне
ће засиSурно о?оSа8и8и ср2ску уме8нос8. То сликарс8во, нас8ало
8ако /алеко о/ ро/не Sру/е, 2ре/с8авља још је/ну неис2исану
с8раницу ср2ске уме8нос8и XX века.
Иван Ранчић је 8и2ичан 2ример човека 2ре/ра8ноS ср2скоS
вас2и8ања и 2ре/с8авник оноS времена у коме се Sоворило само
о 2о/ношењу жр8ава за земљу и за заје/ницу. То вас2и8ање и 8о
време нису /о2уш8али /а човек Sовори о се?и и о свом ра/у. Он
није слао своје ра/ове на излож?е у ЈуSославији, ни8и му се Sлас
моSао чу8и у јавнос8и. И 8ако се /оSо/ило /а он, који је /уSо живео на За2а/у, ос8ане /о своје смр8и, у сенци. Али са/а, ка/ о2е8
изази на све8лос8 /ана, још је/ном се 2о8вр/ило с8аро 2равило:
/а се уме8ничка вре/нос8 и ис8ински 8алена8 не може ни сакри8и ни8и униш8и8и.
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SUMMARY

IVAN RANČIĆ — A FORGOTTEN PAINTER OF FLOWERS AND LANDSCAPES
Ivan Rančić was born in the Kraljevo village, in eastern Serbia to a
family of farmers on 19th, February, 1906. Very little data about him
has been preserved, therefore, this paper is an attempt to make a reconstruction of his life and work. He attended primary school in his
birth place, lower secondary school he finished in Knjazevac and Military Academy in Belgrade. After completing the National Academy
in 1934, he was sent to Zagreb where he got his first post. He lived there with his wife and his son until the capitulation of the country in
1941. A few months after the collapse of the country, he was arrested
and sent to Ljubljana and three months later to a concentration camp
in Austria. He spent about fifteen months in that camp in during which time he intensively studied painting. He fled from the camp to
Switzerland and stayed there until his death in 1987. According to
some letters he sent to his wife in Nis, some of his paintings he created
during his time in the camp, ne took to Switzerland where he eventually sold them. He did the toughest jobs there in order to survive
and painted extensively. After World War II he graduated from the
School of Fine Arts in Lausanne. Later on he had two exhibitions at the
New Gallery of Modern Art.
Ivan Rančić came a long way from an unknown beginner to a respected prominent artist. He left behind about 350 works, many of which he sold during his life, mainly landscapes and still life in oil, watercolor and pastel. He was neither concerned about styles and trends
nor did he believe in the old and the new. If he came to a certain specific manner of painting, it is because at one point it was imposed on
him as the only proper way of expression. The analysis of Rančić’s
paintings leads to the conclusion that his creation had gone through
four phases. The first one ( started in the concentration camp in Austria) during which he painted still lifes without full sketches, previous studies, and the use of linear perspective.This phase is characterized by the use of dark colors. This phase is followed by the one in
which he painted flowers and vases with flowers. A considerable
number of paintings from this period has been preserved, many of
which were done in oil on canvas, while most of which were painted
in oil on plywood or cardboard. A number of these paintings was pain-
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ted in watercolor on paper. In the colorist sense, this stage was very
different from the previous one. The next was the stage in which he
painted landscapes. Some of his landscapes, mostly the ones which
were painted using the combination of watercolor and pastel have a
transparent atmosphere, bright and flickering light. The fourth stage
was, in fact, a synthesis of all previous stages of development in which
Rančić attempted to alleviate some of his artistic shortcomings. Almost all of his paintings were signed but none were dated , so t will be
very difficult to determine the time of their creation.
Ivan Rančić is a rare example of an artist who came a long way from
realism through impressionism to expressionism. Rančić, as a man,
wanted and succeeded to remain completely anonymous to us. As an
artist, he could not prevent a number of Swiss art lovers from recognizing a talented artist in him. His painting represents the last page of a
yet unwritten history of Serbian painting of the twentieth century. He
died in a nursing home in Korbirijer on 26, January, 1987. The urn with
his ashes is being kept in that place.
KEY WORDS: Ivan Rančić, Lausanne, art, paintings.
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ГРАФИЧКИ
ПРИЛОЗИ

СЛИКА 1: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА ШПЕР-ПЛОЧИ, 47 X 39 CM.
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СЛИКА 2: ИВАН РАНЧИЋ, МРТВА ПРИРОДА. УЉЕ НА ЛЕСОНИТУ, 24,5 X 34 CM.
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СЛИКА 3: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 31 X 24 CM.
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СЛИКА 4: ИВАН РАНЧИЋ, МРТВА ПРИРОДА. УЉЕ НА ЛЕСОНИТУ, 24,5 X 34 CM.
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СЛИКА 5: ИВАН РАНЧИЋ, ПЕЈЗАЖ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 31 X 26 CM.
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СЛИКА 6: ИВАН РАНЧИЋ, ПЕЈЗАЖ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 19 X 27
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СЛИКА 7: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА ЛЕСОНИТУ, 40 X 30,5
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СЛИКА 8: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 34 X 24,5 CM.
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СЛИКА 9: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА ШПЕР-ПЛОЧИ, 34 X 24,5 CM.
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СЛИКА 10: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА С ЦВЕЋЕМ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 35,5 X 25 CM.
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СЛИКА 11: ИВААН РАНЧИЋ, РУЖЕ. УЉЕ НА КАРТОНУ, 29,5 X 20,5 CM.
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СЛИКА 12: ИВАН РАНЧИЋ, ВАЗА ЗА ЦВЕЋЕ, ОКО 1970, ВИСИНА 21 CM.
СИГНИРАНА. ВЛАСНИК СМИЉА РАНЧИЋ, НИШ.
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