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Уметник је (...) ослободио руку, и још
више динамизовао кадрове. Сада, и
даље користећи црни туш, те у цртању
на дебелом "хамер" папиру комбинујући
перо и четкицу, много рационалније,
одмереније и комотније експлоатише
црне мрље, односно одлучним
потезима креиране наносе туша
четкицом, његове препознатљиве
киаро-скуро "флеке" којима цртежу даје
пуноћу и дочарава атмосферу,
првенствено драматику.
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2. издање

Рођен је 5. септембра 1933. у 
Београду, где је одрастао, школовао 
се, провео радни век и преминуо 
2002. године.

На Архитектонском факултету у 
Београду дипломирао је 1960. године. 
али је свега неколико месеци радио 
као архитекта у једном државном 
пројектантском студију, да би се потом 
сасвим посветио илустрацији и стрипу.

Прве илустрације је 1953. објавио у 
листу “Средњошколац”. Као новински 
илустратор, од 1960. године сарађује са 
недељником “Илустрована Политика”.

Од 1965. је почео да црта за магазин 
“Политикин Базар”, а од 1970. године 
је његов графички дизајнер и арт 
директор. Илустровао је дневни лист 
“Политика”, магазине “Политикин 
Забавник”(од 1960. без престанка), “РТВ 
ревију” (од шездесетих, па до 1993.), 
повремено “НИН” (нарочито насловне 
странице)...
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Сажетак

Ова књига садржи три стрипа Бранислава Јовановића – Бране (1933-
2002), познатог илустратора „Политикиног Забавника“ и других издања
куће „Политика“ из Београда, као и других ревија и магазина. Брана је био
успешан илустратор преко 40 година, али се у стрипу мало огледао, што
је био резултат његове ненаметљивости и кратковидости стрип уредни-
ка. Ова три стрипа, оригинално издата између 1966.  и 1968. године у еди-
цији „Никад робом“, издавача „Дечје новине“ из Горњег Милановца,
представљају његова једина дужа и комплетна стрип остварења.

Издавањем ове три свеске од по 30 страна – „Кад митраљез умукне“,
„Крваво свитање“ и „Барјак над Србијом“, желимо да подсетимо на велики
таленат Бране Јовановица и прикажемо његово умеће новим генера-
цијама љубитеља стрипа. Стрипови су пропраћени детаљним поговором
који је написао Бранин дугогодишњи пријатељ и поштовалац Слободан
Ивков. Слободан је осветлио не само Бранин живот и стваралаштво, већ
нам је приближио и време у коме су стрипови настали, као и историјске
периоде о којима ови стрипови говоре  - Први светски рат у Србији 1914.
године и Други српски устанак 1815. године.

Summary

This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana (1933-2002),
a well-known illustrator  of  “Politikin Zabavnik” and other publications by “Poli-
tika”, Belgrade, as well as various other journals and magazines.  Brana was a
successful illustrator for more than 40 years, but he did not produce many
comics due to his lack of assertiveness and short-sightedness of comic editors.
These three comics, originally published between 1966 and 1968 in the “Never
Enslaved” edition by “Children’s Newspaper”, Gornji Milanovac, present his only
complete comic undertakings.  

By publishing these three 30-page comics – “When the Machinegun Is Si-
lenced”, “Bloody Dawn” and “The Flag Over Serbia”, we wish to remind the pub-
lic of the great talent of Brana Jovanović and to showcase his art to the new
generation of comic lovers.  The comics are followed by detailed analyses writ-
ten by Brana’s life-long friend and admirer Slobodan Ivkov. Slobodan has por-
trayed Brana’s life and work, the time when these comics were created and
historical periods which they are situated in – the First World War in Serbia in
1914 and the Second Serbian Uprising in 1815. 


































































