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тематику. Овај материјал не може заменити похађање наставе нити другу препоручену 
литературу. 
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ЦРТАЧКЕ  
ТЕХНИКЕ: 
 
Оловка 
Креда 
Угљен 
Пастел 
Хемијска оловка 
Фломастер 
Туш – перо 
Лавирани туш  
Фротаж 
 

ГРАФИЧКЕ  
ТЕХНИКЕ: 
 
Висока штампа: 
- дрворез  
- линорез 
- картон - тисак 
Дубока штампа: 
- бакрорез 
- бакропис 
- акватинта 
- меззотинта 
- суха игла 
Равна штампа: 
- литографија 
- монотипија 
- ситоштампа 

ВАЈАРСКЕ  
ТЕХНИКЕ: 
 
Глина 
Глинамол 
Плaстелин 
Гипс 
Бронза 
Дrвo 
Кaмен 
Жицa 
Лим 
Алу - фолијa 
Пaпир – папир-маше 
Дидaктички нeоблиoван  
мaтеријaл (кутијицe,  
комади aмбалаже, итд) 

СЛИКАРСКЕ 
 ТЕХНИКЕ: 
 
Акварел 
Гваш 
Темпера 
Уље 
Пастел 
Колаж  
Деколаж 
Асамблаж 
Клуаж 
Мозаик 
Фреска 
Витраж 
Таписерија  
Батик  

ЛИКОВНЕ ТЕХНИКЕ 

АКВАРЕЛ  



3/3/2018 

3 

Сама реч акварел долази од речи аква (aqua) - вода, која је латинског 
порекла. Италијани су ту реч претворили у акварело (aquarello) и то у нашем 
преводу значи водена боја. 
 
Акварел се добија мешањем ситно млевених и пажљиво одабраних пигмената 
а за везиво се користи гумиарабика. Водом разређене боје се на папир наносе 
меканим кистовима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Папир који се користи за сликање акварелом треба да буде високе грамаже, 
те да се добро натегне на равну површину да не би долазило до савијања. 
 
У техници акварела се не користи бела боја, пошто светле и тамне тонове 
добијамо додавањем више или мање воде. Делове слике који треба да остану 
бели, остављамо несликаним. Акварелне боје карактерише прозирност и 
прозрачност те се сликањем боје на боју могу добити изванредни тоналитети 
поетичног карактера. 

Рад на сувој подлози:  
Овим начином рада се боја сваки пут наноси на суву подлогу, тј. сачекамо да 
се први слој боје коју смо нанели осуши, па тек онда наносимо други, итд. 
Због прозирности акварела могуће је видети претходне слојеве боје, што нуди 
могућности за карактеристичан тонски и колористички израз. 
 
 
Рад на мокрој подлози: 
Папир се најпре навлажи чистом водом помоћу киста, сунђера или памучне 
крпице преко целе површине, а могуће је овлажити само делове папира на 
којима желимо ефекте преливања и спонтаног мешања боја. Нове могућности 
ликовног израза добијамо тако што оставимо слику да се осуши те онда 
можемо да наставимо са сликањем. 
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Историјски развој акаварела: 
 
Акварел је познат још у старом Египту, где су га израђивали на папирусу, у Кини 
на папиру и свили. Познат је и у старом Јапану, Индији и Персији. Акварел су 
неговали антички Грци и Римљани, а јавља се и у стархришћанској уметности. 
Преко Византијских сликара прелази у средњовековне самостане у целој Европи. 
Бројни мисали, псалтири, бревијари и хронике тога времена илуминиране су 
минијатурама, иницијалима и орнаментима, рађеним воденим бојама. 
 
Међу првим акварелистима новог века истичу се Албрехт Дирер и Ханс Холбајн 
Млађи. У доба барока акварел служи за скице и нацрте по којима ће се 
израђивати слике у другим техникама. У 18. и 19. веку у Енглеској се развило 
акварелно сликарство пејзажа (Вилијам Тарнер, Вилијам Блејк и др). За 
енглеским примером поводе се и сликари других земаља. 
 
У 19. веку у техници акварела води Француска: Теодор Жерико, Ежен Делакроа, 
Оноре Домије, Едуар Мане, Пјер Огист Реноар, Пол Сезан. 
У 20. веку овом техником се служе Анри Матис, Пол Сињак, Морис де Вламеник, 
Раул Дифи и др. Међу немачким експресионистима после Првог светског рата 
који користе акварел истичу се: Франц Марк, Георг Грос, Макс Пехштајн, а 
посебно Пол Кле. 

Албрехт Дирер                                           Вилијам Блејк 
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Вилијам Тарнер 

Винсент ван Гог 



3/3/2018 

6 

Раул Дифи 

ГВАШ  



3/3/2018 

7 

Гваш подразумева сликање воденим бојама које су помешане са покривном 
белом бојом. Због тога су, насупрот акварелним бојама, непрозирне. Пигменти 
боја су повезани гумиарабиком, декстрином или синтетичким лепком. Гваш 
боје постају светлије приликом сушења и нису отпорне на воду. Техника гваша 
се најчешће користи у сликарству минијатура или припреми слика у уљу. 

Питер Пол Рубенс 
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ТЕМПЕРА 

Темпера (лат. Temperare у преводу мешати) је сликарска техника у којој 
боја настаје мешањем пигмента са отопином везивног средства (лепила 
добијеног од беланцета и/или жуманцета јајета, гумиарабике, итд). 
Добијена боја, тим поступком, се за наношење на подлогу разријеђује 
водом, али када се једном осуши постаје неотопива.  
 
 
 
 
 
 
Главне подлоге за темперу су дрво и папир, али се њоме може сликати и на 
платну и стаклу. Темпера има покривна и непрозирна својства. Сликање се 
не сме одвијати у дебелим слојевима, јер она тада пуца. Могуће је сликати 
слој на слој при чему се претходни може потпуно прекрити. 
 
Једноликост темпером обојених површина је веома повољна за 
примењене уметности, стога се она користи у графичком дизајну, 
приликом израде идејних решења опреме књиге, амбалаже, плаката, па и 
идејним пројектима за сценографију. 
 
Византијски сликари су се користили техником темпере приликом израде 
икона-иконописања, док су италијански сликари, током ране ренесансе, 
поново открили њен потенцијал. 
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Дучо, Мадона са дететом,  

Сиена, XIII век 

Христ Пантократор,  

Хиландар, XIII век 

Сандро Ботичели, Рођење Венере, XV век 
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Рафаело, Атинска школа, висока ренесанса у Италији 

УЉЕ 
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Уље или уљана техника је сликарска техника у којој је пигмент боје спојен 
помоћу уља. Ова техника се раширила у доба позне готике и према Ченино 
Ченинију ову технику је открио Јан ван Ајк. То јасно није истина јер слојеви који 
су напајани уљем појавили су се још у средњвековном сликарству . 
 
Ова форма сликарства је настала у 15. веку након сликања темпером и потребе 
за превазилажење ограничења које ова техника има. И најстарији рецепти могу 
се наћи у Штасбуршком манускрипту. 
 
Ову нову технику је користио и дао јој нове импулсе пре свега Јан ван Ајк а 
Антонело да Месина пренео је овај начин сликања у Италију у којој се она 
спорије него у северној Европи прихватала и развијала. Још у 16. веку било је 
уобичајено да се ова техника комбинује са темперама али и други сликари као 
на пример Петер Паул Рубенс употребљавао је паралелно темперу и уље. 
Трагови уљаних боја су налажени на истоку из 7. века на статуама Буде. 
 
Привилегија уљаног сликарства је јасност и релативна трајност слике и боје. 
Поред тога само сликање не мора да се одвија брзо и дозвољава сваковрсне 
корекције слике што омогућава свакојакве рафиноване поступке као на пример 
употребу лазурних боја. Недостатак је споро сушење боје, поред тога код 
погрешног одабира и погрешке у мешању боја долази код сушења до набирања 
или пуцања примењеног слоја боје. Претходник уљане боје је била темпера од 
жуманаца јаја. 
 

Једна од најстаријих подлога у сликарству је даска, директно препарирана или 
обложена платном па препарирана. Развојем сликарства и доласком уљаних 
боја постепено је даска исчезавала као подлога за слике и уместо ње се 
почело употребљавати платно које је данас готово искључиво подлога у 
сликарству. Платно задовољава стога што је могуће правити слике великих 
формата, што на дасци није било могуће. 
 
За сликање се најчешће користи ланено платно, али може и свако друго чије 
се вертикалне и хоризонталне нити секу под правим углом, и које нема у себи 
еластина. Када се разапиње на рам, мора се водити рачуна да је добро и 
једнако натегнуто и без икаквих набора.  
Да би се на платну могло сликати потребно га је још импрегнирати раствором 
туткала који ће ограничити упијање платна, запушити му поре и заштитити га 
од влаге са полеђине. Рецепата за импрегнацију има безброј. Као материјал 
за импрегнацију долази у обзир и лепак за дрво растворен водом. Након 
импрегнације, ради се препаратура. Данас се за препаратуру најчешће 
припрема смеса од дрвофикса, воде и полудисперзије или друге акрилне боје 
која ствара фин слој за сликање. Платно се препарира три пута и то на начин 
да сваки слој иде у супротним потезима четке.  
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Јан ван Ајк, Мадона канцелара Ролина 

Леонардо да Винчи, Мона Лиса 
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Сликање у слојевима- потсликавање и пресликавање је старатехника. Неки 
сликари су изводили посликавање прецизно са свим детаљима док су други 
потсликавали само флекама. Често су у прошлости припреме изводили 
ученици а мајстор је такову слику завршавао сликањем ала прима сликањем. 
Завршна обрада слике се врши вернирањем (лакирањем) које се изводи 
после сушења слике. 
 
Ако се у поступку сликања дода превише уља боја ће да испуца а 
размазивање уља доводи до непријатне глаткоће. Неки сликари као Рубенс 
су боју растрљавали прстима али за размазивање боје се користе широке 
четке од свињске длаке а за финије детаље четке са меком длаком. Раније су 
слике биле глачане пре него што су биле лакиране. Курбе се служио и 
шпахтлама којим је наносио боју. Лазурни тонови на слици делују тако да 
увек иду у први план. Као лазур употребљена боја има дубину и притом 
највећу чистоћу и лепоту локалног тона и оне захтевају једну светлију подлогу 
јер немају пасте. Пастозна слика делује више својом површином те одговара 
више за тамне просторе. Слику не треба започети лазурним бојама. 
 
 

Сликарска техника "alla prima“ се изводи непосредно на платну и на подлогу 
која се припреми и употребљавају се боје које се мешају директно на платну 
а не на палети, сликарској дашчици на којој се обично измешају тонови боје 
који ће се примењивати код сликања и ту се директно наноси боја без 
поступка, који се примењује код старих студија; подсликавања, паста, лазура. 
Ова техника ала прима се у прво време употребљавала за скице и предлоге а 
нарочито у импресионистичком сликарству се употребљавала техника у којој 
су се боје мешале на платну директно из тубе. 

Клод Моне, Импресија 
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Данас се на уљане боје гледа другачије него у прошлости. Слика се пастозним 
бојама које показују потез четком, односно остављају на платну рукопис 
сликара. Слика се тако што се полажу се наизменично пастозни и танки слојеви. 
Рембрантове,Тицијанове, Ел Грекове слике најпре показују да се и овакве слике 
добро чувају. Данас је овакав начин сликање опште прихваћен и доминира 
савременим сликарством.  

Ел Греко, Портрет  Винћенца Анастагиа (детаљ) 

Џексон Полок, ХХ век   
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Мића Поповић, ХХ век 

Антонио Тапиес, Уље и песак на платну,  ХХ век 
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ПАСТЕЛ 

Пастел (итал. пастелло) је сликарска техника настала мијешањем боје у праху 

с везивом чиме се добива паста у штапићу,  на талијанском пастелло. 

Зависно од везива које се користи разликујемо уљани, воштани и суви пастел. 

 
Сама боја која остаје на папиру као траг потеза оставља дојам праха који се 

групише у облике па плохе делују баршунасто, крхко и храпаво. У  прах већ 

нанесене боје можемо умешати прах нове боје и добити велико богатство 

тонова. Тактилност површине реагује на јачину притиска руке и  поједине 

партије слике могу постићи импасто фактуру  након јачег акцентовања 

сликареве руке; тако  структура потеза и рукописа може дати врло 

сложену  градацију и преплет сликарских ефеката. На дебљим  деловима боје 

могуће је и угребати цртеж.  
 
Подлога треба бити храпави папир како би се боја у праху задржала на 
површини. На крају сликарског процеса, да се обојени прах  пастела не би 

одвојио од подлоге, потребно га је  фиксирати, попрскати фиксативом, за 

шта може послужити обични лак за косу.  
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Eдгар Дега, Балерине 
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Eдгар Дега, Балерине 

Одилон Редон  
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Одилон Редон, Офелија међу цвећем, 1880.  

КОЛАЖ 
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Колаж (франц. coller - лепити) је ликовна, пре свега сликарска, техника која 
се користи лепљењем разних материјала на подлогу. На једној површини 
монтирају се најразличитији претходно припремљени материјали 
(превасходно папир, али и тканине, сплет жице, људска коса, лишће, итд). 
Колаж је почео да се користи у кубизму; Од тада су га користили 
представници различитих уметничких струјања и даље га развили 
(дадаизам, надреализам, футуризам, поп арт). Ширењем колажа настали су 
између осталог combine painting и асамблаж и клуаж. Делимично 
елиминисање односно измене монтираних елемената доводи до деколажа. 

Колаж, Пабло Пикасо                                Колаж, Жорж Брак 
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Курт Швитерс, Колаж са картом, 1914. 

Асамблаж: Пабло Пикасо, Глава бика и Гитара 
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Клуаж: Луис Невелсон 

Комбиновано сликарство: Роберт Раушенберг,  1954-64. 
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Деколаж: Мимо Ротела 

МОЗАИК 
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Мозаик представља слагање природног камена или малих, 
префабрикованих коцки (такозване тесаре) од различитих материјала 
(нпр. стакла, керамике) и добијање орнамента или слике на тај начин. 
Ове коцкице се у складу са претходно сачињеним нацртом утискују у још 
свеж малтер а затим се површина изравнава полирањем. 
 
Најстарији мозаици у боји од глинених лоптица пронађени су у Вавилону 
и потичу из 4. века п. н. е. У 5. веку п. н. е. у Грчкој су израђивани мозаици 
од белих и црних облутака. Мозаици у боји који су могли да имитирају 
илузионизам и светлосне ефекте појављују се у доба хеленизма. Значајно 
изражајно средство мозаици су били у римској уметности и то пре свега 
подни мозаици. Имали су значаја и у ранохришћанској и у византијској 
уметности. Употребом златних плочица мозаици су добили нови карактер 
и пре свега се користе за украшавање таваница и зидова. Са 
превазилажењем Maniera greca у периоду тречента опада и 
интересовање за мозаике. Тек је југендстил донео привремено 
оживљавање интересовања за мозаик. Осим у сакралном простору у 20. 
веку уметност мозаика је играла значајнију улогу у социјалистичком 
реализму и мурализму. 

Детаљ кухињског подног мозаика, Рим, 2.в.н.е.  
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Детаљ кухињског подног мозаика, Рим, 2.в.н.е.  

Мозаик у цркви Сан Витале, Равена, 6.в.н.е. 
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Нundertwasserhaus, Беч 

Нundertwasserhaus, мозаици, Беч 
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Антонио Гауди,  Парк Гуељ, Барселона 

Антонио Гауди, Мозаици из Парка Гуељ, Барселона 
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ФРЕСКА 

Фреска (итал. fresco; „свеже“ или „влажно“ и у супротности sa итал. al secco; на 
суво) или стенопис (цсл.) је традиционални поступак сликања, којим се боје 
наносе директно на свеж кречни малтер. Фреска је најстарија техника у 
сликарству и долази још из времена праисторије. Име и усавршење технике, 
је пореклом из италијанске Ренесансе.  
 
Фреска се изводи водом резређеним бојама у влажан кречни малтер. Боја се у 
малтер упије и по сушењу се трајно споји. Боја се бира тако да не реагује са 
кречем. Боје после сушења постају знатно. Предност фреске је сталност и 
светлосност боје. На основни груби малтер се наноси влажним прашком од 
креде цртеж односно помоћне линије. После тога се изводи смеђе црвеном 
бојом приправни цртеж који се зове „синопиа“ по боји која је била из Синопе 
на Црном мору. Затим се слика дели како је речено на делове које се могу 
осликати у једном дану који су утолико мањи уколико се ради о детаљима 
слике и ови делови се малтеришу другим слојем да би се осликали. 
Међу најпознатије фреске спадају старе фреске у на пример Помпеји које нам 
говоре о животу у доба старог Рима из 1. века, или фреске великих сликара 
Ђота, Леонарда да Винчија или Микелађела, великих сликара из доба 
ренесансе . 
Поред фреско технике сликања, постоји и ал секо ("al secco") техника, где се 
пигмент боје наноси на суву површину. У овом случају као везиво боје користи 
се казеин. Док код фреско технике је везиво креч а отапало вода. 
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Фреске У Вили Мистерија, Помпеја, 1. в.н.е. 

Распеће, Ђото, Капела Арена, Падова            Распеће, Манастир Студеница 
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Мироноснице на гробу Христовом, Манастир Милешева 

Микеланђело, Страчни суд, Сикстинска капела, Рим 
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ВИТРАЖ 

Витраж (франц. Vitrail) је стаклена површина састављана од разнобојних 
стакала ликовно уређених и спојених оловним тракама и служи за 
застакљивање прозора. Израз се употребљава и за означавање сликарске 
технике за његову производњу. 
 
Витражи су почели да се појављују у градњи средњоевропских готских 
катедрала које су имале отворе сувише велике да би се застаклиле једним 
стаклом и морало се спајати више стакала у једну целину. 
Постепено је ово постала уметност. Како се пре витраж употребљавао само у 
црквама, храмовима и манастирима у данашњем времену он се употребљава и 
у домаћинствима за украшавање врата и прозора као декорација на њиховим 
деловима. 
 
Класичан витраж настаје спајањем разнобојног стакла на хладно помоћу 
оловних профила и употребљава се за декорисање прозорских отвора или 
врата. 
 
Лажан витраж припомиње на класичан витраж који је створен за разлику од 
класичног помоћу наношења боје на стакло и лепљењем оловне траке или чак 
наглашавање контура помоћу боје. Основни принцип да се витраж састоји од 
стаклених делова се овде не примењује. 
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Витраж, Катедрала у Шартру 

Витражи, Насир-ал-Мулк, Шира, Иран 
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Алфонс Муха, витраж,  

Катедрала у Храчанима, Праг 

Тифани витраж је новија, филигранскија техника, стара неких стотинак 
година. Она пре свега омогућава израду витража од много мањих комадића 
стакала, фуге су много тање и у просторијама где имате блиски контакт са 
витражима, тифани витражи делују много елегантније. Затим, тифани 
техника је омогућила да витражи не морају да буду само у једној равни. 
Најпознатије су тифани лампе, али је могуће израђивати разне уметничке и 
употребне предмете. 
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ТАПИСЕРИЈА 

Таписерија је врста тканог ћилима који се качи на зид и представља украс у 
ентеријеру; од тапете се разликује у материјалу – преовлађује вуна, а разликује се 
и по томе што је слободно окачен на зид за разлику од лепљене тапете. Између 
нити основе провлаче се нити потке које обликују мотиве. Провучене нити 
притискују се „чешљем“ и тако настају густи, једнолични, паралелни радови. 
 
Окачене таписерије су у прошлости присутне од старога века.[1] У Европи се 
најстарија оваква дела налазе од 11. века у Енглеској а у Немачкој у 12. веку. У 
доба цветања готике и ренесансе су таписерије познате у Француској. У Паризу. 
Од 16. века таписерије имитирају окачене слике својом тематиком и често су били 
рађени на основу картона сликара као Гоја или Рафаел.[1] У 19. веку долази до 
застоја у овој уметности. У савременој уметности се таписерија употребљава за 
украшавање просторија репрезентативног карактера. 
Таписерији је основа у лепоти линије и боје које су по материјалном саставу 
вунене или свилене. Таписер из природе тих материјала извлачи специјалну 
лепоту меких контура и још мекших површина боје. Сродна таписерији је техника 
под називом гоблен. 
Таписерија је дисциплина која својом сложеношћу дотиче више других 
дисциплина примењене и ликовне уметности. Таписерист се не може дефинисати 
једном ријечју, јер је сликар, дизајнер, архитекта, вајар, сценограф, илустратор, 
цртач и одличан познавалац технолошких поступака, пре свега ткања које је у 
историјском и технолошком смислу основа таписерије. Данас је таписерија 
отишла много даље од обичног ткања па је тако и таписерија данас дизајнерско и 
архитектонско дело, скулптура, сценографија, илустрација, цртеж и прича. 
 



3/3/2018 

35 

Египатска таписерија, 6. в.п.н.е. 

Дама и једнорог, детаљ фламанске таписерије из 15. века 
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Викиншка таписерија краљице Матилде 11. век. 50 x 700 цм 

Загорка Стојановић, таписерија 
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Пиротски ћилим 

Гоблен (франц. goblén) је чест назив за тканину са сликом (у Француској познат као 
таписерија) односно за зидни украс са утканим сликовним сценама. Назив је 
изведен из назива радионице Manufacture des Gobelins коју је основала 
истоимена породица фарбара. Она се од 1662. налазила у краљевом власништву 
Луја XIV под именом Manufacture royale des gobelins (краљевска мануфактура 
гоблена) и под уметничким надзором сликара Шарла Ле Брена. Била је један од 
најпознатијих произвођача таписерија у Европи. Нацрте за гоблене израђивали су 
и познати сликари Рафаел, Франсоа Буше и Гоја. 

Вилеров гоблен                                    Нови гоблен Марка Стојановића   

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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БАТИК  

Батик је једна од најстаријих метода штампања и осликавања тканина. 
Одређене површине тканине прекривају се воском како би задржале основну 
боју тканине тј. заштитиле од продирања боје током процеса бојења. 
Најквалитетније тканине и одевни предмети третирани овим поступком потичу 
са острва Јава у Индонезији. Назив батик потиче од јаванске речи тик, што 
значи обележити тачком. Свака краљевска породица имала је сопствене 
уникатне дезене, док је становништво у приобалним подручјима развијало 
мноштво мотива под утицајем досељеника из Кине, као и холандских, арапских 
и индијских трговаца. 
 
Најпознатији начини наношења воска који су и данас у примени јесу помоћу 
тјантинга и наношење калупима на којима се налазе мотиви израђени од 
металних нити или делова металне траке. Воштано перо или тјантинг састоји се 
из два дела – резервоара за восак у облику бакарног цилиндра или лопте, са 
отвором за уливање воска на средини, који је повезан са дршком од бамбуса 
или дрвета. Резервоар тјантинга се зарања у врео восак, а потом се истим 
воском на тканини исцртава дезен тако што из металног резервоара восак 
пролази кроз узану цевчицу. Уколико је реч о тканинама веће дебљине, 
примењује се исцртавање воском са обе стране тканине која је предходно 
затегнута на рам. Штампање калупима обавља се на тканини постављеној 
дужином стола како би орнамент био континуирано поновљен. Бакарни калуп 
који дефинише мотив, односно целину која ће се понављати, урања се у посуду 
с врелим воском а потом отискује на тканину 
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Свилена марама осликана батик техником 
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ИСТОРИЈА СЛИКАРСТВА ОД 
ПРАИСТОРИЈЕ ДО РЕАЛИЗМА 

Изборни предмет:  
СЛИКАРСТВО 

 
Наставник: Др Миа Арсенијевић 

ПРАИСТОРИЈА: Слике из пећине Ласко, млаћи палеолит, 13500 г.п.н.е. 
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ЕГИПАТСКА УМЕТНОСТ: Небамон у лову, Теба, 1350.г.п.н.е. 

ЕГИПАТСКА УМЕТНОСТ: Гроб Сетија, Теба, 1290.г.п.н.е.  
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КРИТСКО-МИКЕНСКА УМЕТНОСТ:  Остаци Палате у Кнососу (Крит),  

Око 1500 г.п.н.е., рестаурација Артура Еванса   

КРИТСКО-МИКЕНСКА УМЕТНОСТ: Игра тореадора, ХVI в.п.н.е.  

(слика је доста уништена, више од половине је досликано у прошлом веку) 
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ГРЧКА УМЕТНОСТ: Грчке вазе, детаљи 

ГРЧКА УМЕТНОСТ: Скакачев гроб, Паестум, V в.п.н.е. 
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ГРЧКА УМЕТНОСТ: Лов на лава, Пела, 320 г.п.н.е. 

ГРЧКА УМЕТНОСТ: Трка доколица, Фриз на гробу Александра Четвртог  

(син Александра Великог), 310-300 г.п.н.е. 
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ЕТРУРСКА УМЕТНОСТ: Плесач и плесачица, Гроб с’ лавицама,  

Тарквинија, 520 г.п.н.е. 

РИМСКА УМЕТНОСТ: Брескве и стаклена посуда,  

зидна слика из Херкуланума, I в.п.н.е. 
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РИМСКА УМЕТНОСТ: Фреске у Вили Мистерија, Помпеја, II в.п.н.е. 

РИМСКА УМЕТНОСТ: Фреске Ливијиној Вили, Рим, I в.н.е. 
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РИМСКА УМЕТНОСТ: Фреске у Кући Ветија, Помпеја, I в.н.е. 

РИМСКА УМЕТНОСТ: Фајумски портрети, Египат, II в.п.н.е. 
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РАНОХРИШЋАНСКА УМЕТНОСТ: Сликарство у катакомбама, 200-400. г.н.е. 

РАНОХРИШЋАНСКА  УМЕТНОСТ - ВИЗАНТИЈА:  

Јустинијан с пратњом, мозаик , Сан Витале, РавенА, 547. г.н.е.  
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    ХРИШЋАНСКА  УМЕТНОСТ - СРБИЈА: Распеће, Студеница , XIII век  

ХРИШЋАНСКА  УМЕТНОСТ: Анастасис,  

Црква Св. Спаса, Цариград, XIV век  
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    ХРИШЋАНСКА УМЕТНОСТ: Андреј Рубљов, Света Тројица,  XV vek 

УМЕТНОСТ НА ТЛУ АМЕРИКЕ: Уметност старих Маја,  

осликани хтам у Бонампаку, VIII век 
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УМЕТНОСТ НА ТЛУ АМЕРИКЕ: Уметност старих Маја,  

фреске у Бонампаку, VIII век 

КИНЕСКА УМЕТНОСТ: Муралска слика у гробу Ли Ксиана,  VIII век 
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КИНЕСКА УМЕТНОСТ: Непознати аутор, минијатура – планинска птица,  ХII век 

ЈАПАНСКА УМЕТНОСТ: Муралска слика у Такамазукином  гробу, VIII век 



2/26/2018 

14 

ЈАПАНСКА УМЕТНОСТ: Детаљ слике на свитку, између VIII и XII века 

ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ: Осликани суд из источне Персије, X век 
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ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ: Илустрована страна из манускрипта, XIII век 

КАРОЛИНШКА УМЕТНОСТ: Свети Марко, Ебово јеванђеље, IX век 
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РОМАНИКА: Фреске у катедрали Notre Dam le Puy, XI век 

РОМАНИКА: Фреске у катедрали St-Savin-Sur-Gartempe, XII век 
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ГОТИКА: Витражи катедрале у Шартру, XIII век 

ГОТИКА: Ђото, Оплакивање Христа, фреска, XIV век 
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ГОТИКА: Амброђо Лоренцети,  Добра и зла владавина, 

фреска у Градској већници Сијене, XIV век 

ГОТИКА: Браћа из Лимбурга, Календар из Сановника Војводе де Берија, XV veк 



2/26/2018 

19 

ГОТИКА: Браћа из Лимбурга, Календар из Сановника Војводе де Берија, 

 месец Фебруар, XV veк 

РАНА РЕНЕСАНСА: Мазачо, Свето тројство, фреска  

У Цркви Света Марија Новела у Фиренци,  XV век 



2/26/2018 

20 

РАНА РЕНЕСАНСА: Пјеро дела Франческа,  

Портрети Батисте Сфорца и Федерика да Монтефелтра, 

темпера на дасци, Галерија Уфичи, Фиренца, XV век 

РАНА РЕНЕСАНСА: Андреа Мантења, Мртви Христ, XV век 



2/26/2018 

21 

РАНА РЕНЕСАНСА: Сандро Ботичели, Примавера (Рађање пролећа),  

темпера на дасци, Галерија Уфичи, Фиренца, XV век 

РАНА РЕНЕСАНСА: Сандро Ботичели, Рађање Венере (детаљ),  

темпера на дасци, Галерија Уфичи, Фиренца, XV век 



2/26/2018 

22 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Микеланђело, Стварање Адама (детаљ),  

Сикстинска капела, Рим, XVI век 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Леонардо да Винчи,  

Богородица у пећини, Галерија Уфићи, XVI век 



2/26/2018 

23 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Рафаело, Папа Лав Х, Галерија Уфићи, XVI век 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Ђорђоне, Олуја, Галерија Академије, XVI век 



2/26/2018 

24 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Доменико Венециано, Мадона са дететом, XV век 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Матиас Гриневалд, Изенхајмски олтар, XVI век 



2/26/2018 

25 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Jaн ван Ајк, Брачни пар Арнолфини, XV век 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Хиеронимус Бош, Врт уживања, XVI век 



2/26/2018 

26 

ВИСОКА РЕНЕСАНСА: Питер Бројгел Старији, Дечја игра, XVI век 

МАНИРИЗАМ: Пармиђанино, Аутопортрет, XVI век 



2/26/2018 

27 

МАНИРИЗАМ: Ел Греко, Сахрана грофа Оргаза,  XVII век 

БАРОК: Каравађо, Позив Светом Матеји, XVI век 



2/26/2018 

28 

  БАРОК: Тинторето, Тајна вечера, 3,7 х 5,7м, XVII век 

Леонардо да Винчи,  

Тајна вечера, XVI век 

БАРОК: Гуерћино, Аурора , слика на таваници, XVII век 



2/26/2018 

29 

БАРОК: Рубенс, Отмица Леукипових кћери, XVII век 

БАРОК: Рембрант, Покајање блудног сина, XVII век 



2/26/2018 

30 

БАРОК: Веласкез, Млада племкиња, Музеј Прадо, XVII век 

БАРОК: Еваристо Басхенис, Мртва природа са инструментима, XVII век 



2/26/2018 

31 

БАРОК: Питер Клаес, Мртва природа са крабом, XVII век 

БАРОК: Роеланд Сејвери, Мртве природе са цвећем, XVII век 



2/26/2018 

32 

БАРОК: Ђузепе Арчимболдо, Портрет, XVII век 

РОКОКО: Ђанбатиста Тиеполо,  Сунчева колица,  

Таваница у палати Клерићи, Милано, ХVIII век 



2/26/2018 

33 

РОКОКО: Каналето, Гранд канал у Венецији, ХVIII век 

РОКОКО: Антоан Вато, Ходочашће на Китеру, ХVIII век 



2/26/2018 

34 

РОКОКО: Жан Оноре Фрагонар, Девојчица тера пса да игра у кревету, ХVIII век 

РОКОКО: Франсоа Бушер, Мадам Помпадур, ХVIII век 



2/26/2018 

35 

РОКОКО: Томас Гејнсборо, Роберт Ендрјуз и његова жена, ХVIII век 

РОКОКО: Франциско Гоја, Породица Карла IV, ХVIII век 



2/26/2018 

36 

РОКОКО: Франциско Гоја, 3. мај 1808., ХVIII век 

РОКОКО: Франциско Гоја, Сатурн прождире своју децу, ХVIII век 



2/26/2018 

37 

НЕОКЛАСИЦИЗАМ: Жак Луј Давид, Сократова смрт, ХVIII век 

НЕОКЛАСИЦИЗАМ: Доменик Енгр, Велика Одалиска, ХIХ век 



2/26/2018 

38 

НЕОКЛАСИЦИЗАМ: Доменик Енгр, Франсоа Бертран, ХIХ век 

РОМАНТИЗАМ: Теодор Жерико, Сплав Медузе, ХIХ век 



2/26/2018 

39 

РОМАНТИЗАМ: Ежен Делакроа, Слобода предводи народ, ХIХ век 

РОМАНТИЗАМ: Каспар Давид Фридрих, Путник над морем магле, ХIХ век 



2/26/2018 

40 

РОМАНТИЗАМ: Вилиам Тарнер, Снежна олуја, ХIХ век 

НАЈАВА РЕАЛИЗМА: Гистав Курбе, Аутопортрет,  ХIХ век 



2/26/2018 

1 

ИСТОРИЈА СЛИКАРСТВА  
ОД РЕАЛИЗМА ДО ДАНАС 

Изборни предмет:  
СЛИКАРСТВО 

 
Наставник: Др Миа Арсенијевић 

Гистав Курбе, Добар дан господине Курбе, реализам 



2/26/2018 

2 

Гистав Курбе, Туцачи камена, реализам 

Гистав Курбе, Постанак света, 1866, реализам 



2/26/2018 

3 

Едуар Мане, Стрељање цара Максимилијана, реализам, 1868. 

Едуар Мане, Доручак на трави, реализам – импресионизам, 1863.  



2/26/2018 

4 

Клод Моне, Импресија, имресионизам 

Клод Моне, Локвањи, импресионизам 



2/26/2018 

5 

Едгар Дега, Балерине, импресионизам 

Огист Реноар, Игранка у Мулен де ла Галету, импресионизам 



2/26/2018 

6 

Жорж Сера, Недељно поподне, поентилизам 

Пол Сезан, Мртва природа, постимпресионизам 



2/26/2018 

7 

Пол Сезан, постимпресионизам 

Пол Гоген, Визија после проповеди, постимпресионизам 



2/26/2018 

8 

Пол Гоген, Тахићанке, постимпресионизам 

Винсент Ван Гог, Уметникова соба, постимпресионизам 



2/26/2018 

9 

Винсент Ван Гог, Звездано небо, постимпресионизам 

Анри Матис, Хармонија у црвеном, фовизам 



2/26/2018 

10 

Анри Матис, Отворен прозор, фовизам 

Андре Дерен, Пејзаж, фовизам 



2/26/2018 

11 

Андре Дерен, Пејзаж, фовизам 

Едвард Мунк, Врисак, експресионизам 



2/26/2018 

12 

Ернест Лудвиг Кирхнер, Жена пред огледалом, експресионизам 

Емил Нолде, Ритуални плес, експресионизам 



2/26/2018 

13 

Емил Нолде, Маске, експресионизам 

Пол Кле, Магичне рибе, 1925. 



2/26/2018 

14 

Пол Кле, слике, индивидуални стил настао под утицајима  

експресионизма, кубизма и надреализма  

Пабл Пикасо, Дора Мар, кубизам 



2/26/2018 

15 

Пабло Пикасо, Герника, кубизам 

Пабло Пикасо, колаж, кубизам                 Жорж Брак, колаж, кубизам 



2/26/2018 

16 

Ђакомо Бала, Пас који јуриша, футуризам 

Боћони, Јуриш копљаника, футуризам 



2/26/2018 

17 

Карло Кара, Бициклиста, футуризам 

Василиј Кандински, Први апстрактни  акварел, 1910,  

беспредметна уметност – лирска апстракција 



2/26/2018 

18 

Кандински, Импресија 8 (концерт)             Кандински, Импровизација 30 

Василиј Кандински, Композиција 7,  

беспредметна уметност – лирска апстракција 



2/26/2018 

19 

Василиј Кандински, Композиција 8, беспредметна уметност  

Казимир Маљевич, Динамички супрематизам, 1916, 

Беспредметна уметност (Руска авангарда) 



2/26/2018 

20 

Казимир Маљевич, Црни квадрат, беспредметна уметност 

Казимир Маљевич, Бели квадрат на белом, беспредметна уметност 



2/26/2018 

21 

Пит Мондриан, пут од слике дрвета до апстрактне слике 

Мондриан, Композиција , 1921.                Мондриан, Бродвеј Буги-вуги, 1943. 



2/26/2018 

22 

Пикабија, дадаизам                                       Дишан, дадаизам 

Марсел Дишан, Акт који силази низ степенице, 1912, , дадаизам 



2/26/2018 

23 

Анри  Русо Цариник, Сан, 1910, магијски реализам 

Ђорђо де Кирико, Мистерија и меланхолија, 191, магијски реализам 



2/26/2018 

24 

Марк Шагал. Село и ја, 1911, магијски реализам 

Макс Ернст, фротажи, надреализам 



2/26/2018 

25 

Хуан Миро, Рођење света, 1925, 

надреализам 

Хуан Миро, Жена окружена јатом 

птица, 1941, надреализам 

Рене Магрит, надреализам 



2/26/2018 

26 

Рене Магрит, надреализам 

Салвадор Дали, надреализам 



2/26/2018 

27 

Салвадор Дали, Истрајност памћења, 1931, надреализам 

Џексон Полок,  

апстрактни експресионизам - акционо сликарство 



2/26/2018 

28 

Џексон Полок,  Композиција 5, 1947, 

апстрактни експресионизам - акционо сликарство 

Виљем де Кунинг,  апстрактни експресионизам 



2/26/2018 

29 

Марк Ротко, апстрактни експресионизам 

Марк Ротко, апстрактни експресионизам 



2/26/2018 

30 

Волс, енформел 

Алберто Бури, енформел 



2/26/2018 

31 

Ентони Тапиес, енормел 

Ентони Тапиес, енормел 



2/26/2018 

32 

Јозеф Алберс, оптичка уметност - минимализам 

Макс Бил, оптичка уметност - минимализам 



2/26/2018 

33 

Виктор Вазарели, оптичка уметност 

Ад Рајндхарт, 1960, минималистичко сликарство 



2/26/2018 

34 

Клифод Стил, минималистичко сликарство 

Френк Стела, сликарство тврдих ивица 



2/26/2018 

35 

Кенет Ноланд, 1960, сликарство тврдих ивица 

Роберт Раушенберг, Комбиноване слике, 1954-64,  

апстрактни експресионизам -  поп рт 



2/26/2018 

36 

Џаспер Џонс, Три заставе, поп арт 

Енди Ворхол ,  

Конзерва Кембел супе, 

поп арт 

Енди Ворхол ,  

Оксидација – урин на платну, 

поп арт 



2/26/2018 

37 

Рој Лихтенштајн, поп арт 

Том Веселман, Мртва природа, поп арт 



2/26/2018 

38 

Мимо Ротела, деколаж, нови реализам 

Ив Клајн, манекенке као “живе” четке, нови реализам 



2/26/2018 

39 

Жан Дибифе, арт брут – нова фигуација 

Френсис Бејкн, Три студије за распеће, 1965, нова фигурација 



2/26/2018 

40 

Дејвид Хокни, Базен са две фигуре,1972, хиперреализам 

Ричард Естес, Даунтаун, 1969, хиперреализам 



2/26/2018 

41 

Чак Клоус, портрет, хиперреализам 



2/26/2018 

42 

Џеф Кунс, 1989, савремена уметност  

Џеф Кунс, Колач, уље на платну, 318,5 х 295 цм,  

1995-97, савремена уметност 



2/26/2018 

43 

Џеф Кунс, Тротруки Попај, 2008, савремена уметност 

Џеф Кунс, Gazing Ball  

(Манеов Доручак на трави),  

уље на платну,  

160 × 206.4 × 37.5 цм, 2014-15,  

савремена уметност 

Џеф Кунс, Реплика Фрагонара  

и ташна  Луј Витона  

са истим мотивом, 2016. 



2/26/2018 

44 

Глен Браун, портрети, 2006-08, савремена уметност 

Сесили Браун, савремена уметност 



2/26/2018 

45 

Франц Акерман,  уље на платну,  283 x 605 x 5 цм, 2008, савремена уметност 

Франц Акерман, савремена уметност 



2/26/2018 

46 

Андре  Бутзер, 2011, савремена уметност 

Андре  Бутзер, савремена уметност 



2/26/2018 

47 

Питер Доиг, савремена уметност 

Марлен Дума, савремена уметност 



2/26/2018 

48 

Елизабет Пејтон, савремена уметност 

Савремена уметнст и популарна култура 



2/26/2018 

49 

Ричард Филипс, 1995-97, савремена уметност 

Валтон Форд, савремена уметност 



2/26/2018 

50 

Валтон Форд, савремена уметност 

Артуро Херера, савремена уметност 



2/26/2018 

51 

Беатрис Милхејз, савремена уметност 

Демијан Хирст, савремена уметност 



2/26/2018 

52 

Лук Тајманс, 1998, савремена уметност 

Вилхелм Саснал, 2004, савремена уметност 



2/26/2018 

53 

Кристофер Вол, савремена уметност 

Милан Блануша, српска савремена уметност 



2/26/2018 

54 

Велизар Крстић, 

српска савремена уметност 

Милан Сташевић, 

српска савремена уметност 

Биљана Ђурђевић, српска савремена уметност 



2/26/2018 

55 

Тадија Јаничић, српска савремена уметност 

Милан Степовић, Хедонизам, уље на платну, 2016,  

српска савремена уметност 


