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3

Марија Урошевић, полазница Уметничко-образовног програма: ВАЈАЊЕ, води: Миодраг Варгић

4

ШУМАТОВАЧКА ЗА СВАКИ СТО
Шуматовачка је улица на Врачару. У њој се налази и препознаје Центар за ликовно образовање, једна од најстаријих београдских установа културе.
Настала је после Другог светског рата 1948. године на иницијативу ликовних уметника, а под руководством Одељења за културу и уметност града
Београда (решење Извршног одбора Народног одбора града Београда (бр. 31740, датум: 16.12.1948.године). Била је смештена је у некадашњој Школи
на ваздуху, коју је 1931. године пројектовао наш познати архитекта и истакнути представник ране модерне, Игњат Поповић.
Шуматовачка – Центар за ликовно образовање је добро позната и призната установа културе у нашој земљи, екс-југословенском региону, али и у
иностранству. Од оснивања ова установа је у настави подсећала на слободне уметничке школе какве су постојале у Минхену, Паризу и Бечу. Многи
некадашњи полазници уметничко-образовних програма и радионица с поштовањем наводе у својим биографијама, време које су провели у познатој
Уметничкој школи у Шуматовачкој. Не мали број њих су данас, веома цењени ствараоци, педагози, критичари, теоретичари…
Први управник је био вајар Радивој Суботички, звани Лала, који је био и предавач. Ђорђе Бошан, Драгољуб Кажић, Даница Антић, Милан Четић,
Слободан Петровић, Милан Верговић чинили су прву генерацију предавача
Данас је то установа са потпуном одговорношћу која има статус друштвено-правног лица у којој се, у области културно-образовне делатности, обављају
послови од значаја за културу града Београда и шире.
Када се каже Шуматовачка, мисли се и на многобројне данас афирмисане ликовне уметнике, архитекте, теоретичаре, критичаре и предаваче... Они који
су Шуматовачку стварали и у њој радили креирали су простор и за откривање нових ликовних тенденција у нашој средини, за уметнике истраживаче
чији рад представља искорак из традиционалних и утврђених граница уметничког израза, развијајући тако потпуно нову и другачију уметничку сцену у
нашем граду и у области ликовног стваралаштва екс-југословенског простора, ликовну сцену која ствара културу, не сакривајући се иза доминатних
културних модела. Чињеница да је од 1948. до данас, у овој установи културе своја прва знања и искуства стекло преко десет хиљада полазника који су
стварали њену историју, њена дуга традиција и плејада веома значајних уметника који су на различите начине везани за њу је чине посебном и
потврђују њен статус од значаја. Шуматовачка је културна баштина наше земље првог реда. Има важно место како за визуелне уметности и ликовну
уметност, тако и за уметничку педагогију на овим просторима.
Од настанка Шуматовачка подржава различите врсте уметничких концепција с тежњом да се развије потпуно нова и другачија уметничка сцена
Београда у интеродносу с европским и светским ликовним дешавањима, различитим уметничким праксама и читањима.
Мисија Шуматовачке у најширем смислу је да доприноси континуираном развоју уметничке сцене нашег града, истражује и заузима простор активног
промишљања, како у традиционалним уметностима, тако и актуелним новим визуелним тенденцијама.
Визија Шуматовачке је да буде водећа установа културе у пољу напредног уметничког образовања и отворени простор без ограничења, где се уметници
баве материјалном, спиритуалном и интелектуалном Програмске активности предвиђене су Статутом о оснивању установе и имају за циљ да остваре
активно учешће Центра у културном и уметничком животу града Београда, да допринесу повезивању, размени, представљању и промоцији културних и
уметничких садржаја у циљу бољег квалитета културног живота, међусобне сарадње и умрежавања са осталим установама и институцијама културе и
образовања, као и да допринесу популарисању рада самог Центра.
Делатност Центра је окренута, пре свега визуелним и примењеним уметностима, њиховом проучавању и промовисању, али и осталим уметностима као
што су архитектура, књижевност, видео, глума, сценске уметности, музика...
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Уметничко-образовни програми трају од једног до шест семестара у зависности од програма. Одвијају се кроз редовну теоријско-практичну наставу у
форми редовних групних часова и уз индивидуални рад са сваким учесником. Реализују се кроз предавања, вежбе, часове практичне наставе, као и
јавне стручне и уметничке презентације. Водитељи програма праве свој годишњи и месечни програм и имају обавезу да резултате рада прикажу
публици.
Кроз креативне радионице, Шуматовачка је све више ангажована и на васпитању и образовању младих с циљем да се створи платформа за развијање
интересовања, стваралачког истраживања и продора у свет нових идеја и концепата који би обогатили дечије искуство и проширили њихову спознају.
Поред тога, у Шуматовачкој се организују, групне и самосталне изложбе, семинари и стручна предавања.
Уметничко-образовни програм и радионице воде уметници, педагози и сарадници са провереним уметничким, научним и стручним квалификацијама из
датих области.
У односу на успех савладаности знања и вештина/техника на предметном програму/радионици, полазници стичу право на сертификат, односно потврду
о похађању уметничко-наставног програма у одређеном периоду.
Програми Шуматовачке нису намењени само будућим студентима који ту стичу своја прва и основна знања неопходна за даље професионално
образовање на средњим, вишим и високим уметничким образовним установама, већ свима који су заинтересовани за упознавање модела креативног
мишљења и стварања, као и примену иновативних и критичких решења у свом практичном и теоријском раду.
Шуматовачка – Центар за ликовно образовање пружа исте услове за полазнике како из земље, тако и из иностранства. Званични језик комуникације са
иностраним полазницима је енглески.
Програмска делатност и уметничке радионице Шуматовачке су инклузивне и имају за циљ да подстакну развој социјализације и мотивацију на
стваралаштво деце и особа са инвалидитетом
У складу са једним од примарних циљева савремених културних политика, који треба да допринесу развоју публике и ширењу тржишта културе,
Шуматовачка ће се ангажовати и на повећању доступности културе и укључивању што већег броја људи у културне и уметничке активности. Отвореност
и доступност културних садржаја јавности и грађанима јесте једно од начела културног развоја дефинисаног и новим Законом о култури („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09).
У жељи да се уметничка сцена нашег града непрестано развија, проблематизује и истражује, Шуматовачка се јасно изјашњава као установа културе
која, не само да заузима простор активног промишљања у традиционалним уметностима, него се развија у корак са новим ликовним и визуелним
тенденцијама, узима учешће у уметничком образовању у широком спектру уметничко-образовних програма, креативних радионица, као и гостујућих
програма у основним и средњим школама.
Отворена школа: Сви заинтересовани (ученици и студенти уметничких образовних установа, уметници и хобисти) имају могућност да бесплатно
користе атељее за цртање и сликање и вајање, сваког радног дана у периоду од 13.30 до 16.30, уз претходни договор са директорком и
педагогозима/уметницима Шуматовачке.
Циљ Отворене школе је побољшање квалитета свакодневног живота .

Шуматовачка јесте сведочанство уметности прошлих векова. Једним делом својих активности претражује прошлост и укршта се са традицијом. Али у

име краја разних идеологија и стварања нових интердисциплинарних позиција, из једне од најстаријих градских установа културе и можда најлепших
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чубурских башти, Шуматовачка жели да изађе у свакодневни живот човека 21. века. Својим програмима позива и упућује на испитивање, читање и
рецепцију присуства, учешћа и улоге визуелних уметности у животу свакога од нас.
У Шуматовачкој се спроводи и програм универзитетске радне праксе, који је отворен за заинтересоване студенте/киње завршних година већег броја
високошколских установа и свих уметничких факултета.
Шуматовачка негује своју «традицију», али не да би је чувала само за себе. Из једне од најстаријих градских установа културе и можда најлепших
чубурских башти, Шуматовачка жели да уђе у свакодневни живот. Поднасловом Уметност за сваки сто, Шуматовачка данас позива и упућује на
испитивање, читање и рецепцију присуства, учешћа и улоге визуелних уметности у животу свакога од нас. Придружите нам се.
Директорка
Мр Весна Богуновић
Теоретичарка уметности и медија

Из Статута Центра за ликовно образовање, 1991. године:
Кроз процесе активног културно-образовног и васпитног рада са учесницима/ученицима Центра током читаве године (план и програм наставе
функционише изван плана и програма који важе у систему основног, средњег и високог образовања регулисаног законима) програм Центра омогућује
полазницима стицање првих практичних и теоретских знања о свим ликовним дисциплинама (вајање, цртање, сликање, графички дизајн, архитектура и
друге ликовне дисциплине), техникама и технологијама у ликовном изражавању, откривање и афирмацију креативних способности код
учесника/ученика и синтезу свих стечених сазнања кроз програм практичне и теоријске наставе.
Поред тога, Центар организује ликовне смотре својих полазника у простору Центра и другим ликовним просторијама, организје аукције слика и на друге
начине пласира уметничка дела пријатеља ове установе и својих донатора, организује мултимедијалне програме, сусрете и разговоре са истакнутим
уметницима и ствараоцима према концепту синтезе свих уметничких области и жанрова, организује и семинаре за наставнике ликовног васпитања,
израђује вајарска, сликарска, графичка и друга дела за наручиоце, као и дизајн ликовне услуге рекламе, укључујући и рад својих полазника.
Центар сарађује са Факултетом ликовних уметности, Факултетом примењених уметности и Архитектонским факултетом у циљу усклађивања наставних
програма и припреме полазника Центра, који гравитирају студијама на ова три факултета, за полагање пријемних испита.

Школа на ваздуху, Игњат Поповић, 1931. Г.
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Средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката Шуматовачке – Центра за ликовно образовање обезбеђују се у буџету
града Београда у складу са законом.
Културни програми и пројекти Шуматовачке – Центра за ликовно образовање финансирају се и из прихода остварених обављањем делатности, од
накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, од легата, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом.
Висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног годишњег програма рада установе.
Текући расходи и издаци као и зараде запослених се финансирају из средстава града Београда, а на основу усвојеног финансијског Плана прихода и
расхода.
Предлог годишњег Програма рада садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и средства потребна за
финансирање текућих расхода и издатака
Програм рада и развоја Шуматовачке – Центра за ликовно образовање за 2011. годину усклађен је са законом и тренутним кадровским, материјалним и
другим условима у којима Шуматовачка – Центар за ликовно образовање послује.

Новим ПРАВИЛНИКОМ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
од 21. јануара 2010. године систематизовани су послови за троје
извршилаца:



Директор



Стручни сарадник ѕа програм



Историчар уметности - уредник
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П Р О С Т О Р E Ш У М А Т О В А Ч К Е чине
две одвојене целине: два објекта укупне
поврине П=364m2 (П=315m2 и П=49m2) и башта
П= 25а и 32 m2.
РАДНИ ПРОСТОРИ Шуматовачке су:











Два атељеа у приземљу;
Студио на спрату;
Атеље-библиотека;
Галерија Степениште;
Галерија на отвореном – Врачарска
башта,
односно зелена површина у
будућности једним делом намењена и
реализацији мултимедијалних програма
на отвореном.;
две просторије у другом приземном
објекту које се не користе због
нерегулисаног имовинско-правног
статуса тог објекта (поступак решавања
је у завршној фази);
Фото лабораторија – у фази припреме;
Атељеи ван Центра, специјализовани за
одређене делатности (стари уметнички
занати).

Радни простор чине још две канцеларије, чајна
кухиња и санитарни чвор (који укључује и
тоалет за особе са инвалидитетом).
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ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМ ЗА 2011. ГОДИНУ ОДВИЈАЋЕ СЕ КРОЗ СЛЕДЕЋЕ ПРОГРАМСКЕ ЦЕЛИНЕ:

1.

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ;

2.

УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ОДРАСЛЕ, ТИНЕЈЏЕРЕ
И ДЕЦУ;

3.

СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ;

4.

ИЗЛОЖБЕ И ДОГАЂАЈИ;

5.

ПРОЈЕКТИ;

6.

УМЕТНИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ЦЕЛИНА;

7.

ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ.
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1. УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
Теоријско-практична, једногодишња, двосеместрална настава, која је и у складу са припремним програмима за уметничке
школе и факултете и одвија се током читаве године у сва три атељеа и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЦРТАЊЕ, ГРАФИКА и ГРАФИКА КЊИГЕ, води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар (графика и књига),
самостални уметник
ВАЈАЊЕ, води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства, самостални уметник
СЛИКАЊЕ, воде: Мр Никола Груловић, дипл. сликар, магистар зидног сликарства и Рајко Ковачевић, дипломирани
сликар, графичар (графика и књига), самостални уметник.
ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ (сцена, маска, костим), води: Јелена Стојановић, дипл. сценограф, специјалиста за
оглашавање, костимограф, самостални уметник
ФОТОГРАФИЈА, води: Александар Радош, самостални уметник, уметнички фотограф
СЦЕНСКИ и САВРЕМЕНИ КОСТИМ, води: Драгана Лађевац-Бркић, дипломирана костимографкиња, самостална
уметница.
МОЗАИК, води: Александар Пантић, дипломирани сликар мозаичар и наставник ликовне културе;
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И ТЕОРИЈА ФОРМЕ, води: Ксенија Маринковић, историчарка уметности. (Програм теоретске
наставе из историје уметности и теорије форме је саставни део свих наведених курсева,јединствен је за све полазнике
практичне наставе и не наплаћује се).
СТРИП и ИЛУСТРАЦИЈА, води: Владимир Весовић, ликовни уметник (стрип уметник, илустратор, аниматор), педагог,
сценариста, уредник, самостални уметник.
ИКОНОПИС, Бојан Николић, дипломирани сликар/рестауратор;
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Руке Рајка Ковачевића уклањају вишак боје са плоче-ГРАФИКА
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1.1. ЦРТАЊЕ, ГРАФИКА и ГРАФИКА КЊИГЕ, води: Рајко Ковачевић, дипломирани примењени уметник,
мастер – графика и књиге.
1.1.1. ЦРТАЊЕ
Циљ предмета:
 Припрема за пријемни испит за уметничке школе и факултете;
 Развијање способности и вештине савлађивања линеарног и тонског цртежа кроз композицију, постављање предмета, конструкцију цртежа,
пропорције, перспективу, дефинисање простора и међупростора, текстуре, валере итд;
 Упознавање и савладавање основа пластичне анатомије (сликарске анатомије) у различитим дисциплинама и темама, кроз практичан рад по
моделу уз надзор предавача и повремену коректуру по потреби.
Исход предмета: Полазници ће по завршетку године моћи да се служе цртежом као темељом креације у свим ликовним категоријама.
Надаље, сваки полазник треба сам да негује стечено знање што значи НИЈЕДАН ДАН БЕЗ ЛИНИЈЕ.
Технике и алати: Цртеж угљеном, кредом, оловком, четком, пером итд.
Фазе рада (по месецима уз план рада):
 Цртање геометријских тела у простору;
 Цртање гипсаних фигура, глава по класичњм моделима;
 Цртање мртве природе (једноставније и сложеније);
 Цртање портрета и целе фигуре по живом моделу;
 Упознавање са основама пластичне анатомије;
 Цртање акта по живом моделу (студија);
 Цртање акта по живом моделу (кроки);
 Утврђивање пређених задатака;
 Цртање фигуре у ентеријеру (са комадима намештаја);
 Цртање фигуре у екстеријеру са урбаним и биљним мотивима у композицији уз примену ваздушне и линеарне перспективе;
 Сарадња са другим предметима је корисна као примена цртежа у раличитим ликовним дисциплинама и прилагођавање цртежа у новим
формама;
 По завршетку двосеместралне наставе ће се организовати изложба најуспелијих радова сваког полазника.
Основни алати који ће се користити за евалуацију рада су:Интервју (активности током наставе); Анкете (на тромесечном нивоу, оцењивање полазника
школе о школи и предавањима и предавача о полазницима школе);

1.1.2. ЛИКОВНА ГРАФИКА
Циљ предмета:
Теоријско и практично упознавање са графиком, графичким дисциплинама, алатом, технологијом, штампом и сигнирањем (обележавање и потписивање
графичког листа), тј. истраживање могућности израза ликовних структура кроз процес грађења графичког израза, развијање и продубљивање сазнања
о композицијским и психолошким законитостима компоновања на дводимензионалној површини, стицање знања из области графичке продукције и
културе графичког листа, упознавање нових вредности графичког изражавања које обогаћују ликовни сензибилитет полазника, продубљују његове
визуелне и мануалне способности и шире видике његових ликовних сазнања.
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Исход предмета:
По завршеном шестом семестру сваки полазник ће уз потпуну слободу у истраживању процеса настанка уметничке продукције у графичком медију бити
оспособљен за самостално извођење сваке графичке технике која је била у програму наставе ликовне графике.
Садржај предмета:
Настава се заснива на стицању теоријских и практичних знања из области ликовне графике и овладавању практичним вештинама у процесу стварања
графичке уметности (стварање графичке плоче-клишеа и штампања графичког листа).
Свако увођење у нову графичку технику подразумева упознавање са алатом, његовом применом и технологијом обраде плоче (клишеа).
Кроз практичан рад, који је учење путем открића, полазници ће поступно откривати тајне и чари добијеног отиска,који је и финални производ читавог
процеса.
Годишњи план и програм подразумева следеће фазе:
 Припрема скице-цртежа за одређену графичку технику;
 Упознавање са руковањем алатом и технолошким процесом;
 Припрема и прављење клишеа;
 Штампање пробњх отисака;
 Дорада клишеа и опет пробно отискивање док аутор не буде задовољан изгледом клишеа;
 Штампање тиража;
 Обележавање;
 Потписивање графичког листа – сигнатура.
На крају сваког другог семетра, биће организована изложба на којој ће бити презентовани одабрани радови сваког полазника у предходном периоду.
Постоји могућност реализације заједничких пројеката у сарадњи са другим радионицама Шуматовачке – Центра за ликовно образовање ради
допуњавања и надоградње стеченог знања.
Током наставе, полазници ће посебно бити подстицани на рад у групи и групни рад.
Технике: линорез, линогравура, бакропис, сува игла, акватинта, мека превлака,резерваж, комбинована техника дубоке штампе.
Прибор: оловке, четке, длета за линорез, шабер, глачалице, рулети, челичне игле, ваљци, шпахтле...
Фазе рада:
Школа ликовне графике траје шест семестара:
Први семестар:
 Упознавање са појмом ликовне графике, графичких техника и подручјима које ће полазници изучавати;
 Висока штампа – техника линорез;
Други семестар:
 Висока штампа – техника линорез у боји;
Трећи семестар:
 Дубока штампа: линогравура, бакропис, сува игла, акватинта, мека превлака, резерваш итд.
Четврти семестар:
 Дубока штампа – бојена графика;
Пети и шести семестар:
 Комбинована техника дубоке штампе ( комбинација дубоке и високе штампе);
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Прављење плоче за вишебојну графику са једним пролазом кроз пресу и техника штампања отиска вишебојне графике у комбинованој техници.

Методологија. Настава се изводи у оквиру предавања (монолошка, дијалошка, интерактивна), вежби (метода демонстрације, дијалошка,
интерактивна, практичан рад, комбинована метода, текст метода) и консултативне наставе (фронтална и индивидуална метода рада) уз подстицање
полазника наставе на дискусију и отворени дијалог о класичним и савременим уметничким темама.
Уколико се за наставу определи мање од 5 полазника, настава ће бити консултативна.
Основни алати који ће се користити за евалуацију рада су: Интервју (активности током наставе); Анкете (на тромесечном нивоу, оцењивање
полазника школе о школи и предавањима и предавача о полазницима школе); Извештај (израда извештаја о раду).

1.1.3. ГРАФИКА КЊИГЕ
Циљ:Теоријско и практично упознавање са књигом и опремањем књиге кроз историјат настанка књиге као писаног документа, од првих писаних записа
преко развоја писма, папира, пергамента... до црквених записа, штмпања текста са илустрацијама и вињетама у дрворезу, Гутемберга и савремене
обраде књиге и данашњх дана. Настава предмета се заснива и на опремању одређеног текста у разне облике презентације као што су, осим књиге и
часописи, монографије, каталози итд. Посебна пажња ће бити усмерена на илустрацију као издвојену ликовну категорију.
Алати: папири, оловке, четке, тушеви, темпере, маказе, скалпели, лењири, троуглови, лепкови...
Фазе рада:






Прављење пројекта за књигу: прелом странице (шпигл), нулти
табак, импресум, маргине, коун-цифре;
Корице књиге, рикна, форзец;
Омот књиге, клапне;
Комбиновање текста са иницијалом, вињетом, илустрацијом,
фотографијом и њихово међусобно уравнотежавање;
Прављење илустрација по одређеном тексту за једну страницу и за
целу књигу.

Након савладаног знања из предходне фазе приступа се прављењу
комплетног пројекта за књигу у облику библиофилског издања уз
коришћење ауторских илустрација, фотографија и екслибриса
(библиофилско издање ће се радити у малом тиражу од једног до дванаест
примерака);
Најуспелије илустрације и пројекти сваког полазника биће изложени на
крају године;

По завршетку године сваки полазник ће бити оспособљен да примени основна знања у самосталном опремању књиге, монографије, каталога,
часописа...
Сарадња са другим предметима школе у Шуматовачкој је не само добродошла већ и неопходна, посебно из области цртања, сликања, ликовне графике
и фотографије, као и другим предметима што може само да обогати стечена знања.
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1.2.

ВАЈАЊЕ, води: мр Миодраг Варгић, дипломирани ликовни уметник, магистар вајарства, самостални
уметник.
Циљ предмета: овладавање практичним вештинама вајарске
технике и технологије, опсервација живог модела, разумевању
анатомије човека и унутрашње конструкције, пропорција,
успостављање правилног односа целине и детаља у композицији,
упознавање са развојем уметности;
Исход предмета:
На крају године полазник ће бити оспособљен да:
 Настави бављење уметничким стваралаштвом на неком од
факултета;
 У могућности да примени стечено знање у самосталној
делатности;
 Настави усавршавање наредне године у простору Центра за
ликовно образовање;
Садржај предмета и технике:
 Годишњи план и програм подразумева следеће фазе:
 Цртање и припрема за израду рељефа, ливење рељефа у
гипсу;
 Вајање портрета, ливење у гипсу;
 Вајање малог акта и упознавање основа пластичне анатомије,
ливење у гипсу;
 Припрему и израду скулптуре током године, упоредо са
основним курсом вајања, у зависности од склоности
полазника..
Напомене:
Постоји могућност реализације заједничких пројеката у сарадњи
са другим радионицама Центра за ликовно образовање.
Током наставе, полазници ће посебно бити подстицани на рад у
групи и групни рад.
На крају школске године, биће организована изложба на којој ће
бити презентовани постигнути резултати полазника.
Технике и алати: вајање у глини, ливење у гипсу, израда
конструкције за вајање израда скулптура у различитим
материјалима, патинирање скулптура.

мр Миодраг Варгић, магистар вајарства и Јована Скробоња, полазница наставе

Основни алати који ће се користити за евалуацију рада су:
Интервју (активности током наставе); Анкете (на тромесечном
нивоу, оцењивање полазника школе о школи и предавањима и
предавача о полазницима школе); Извештај (израда извештаја о
раду).
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Са часа ЦРТАЊА И СЛИКАЊА
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1.3. ЦРТАЊЕ и СЛИКАЊЕ, воде: мр Никола Груловић, дипломирани ликовни уметник, специјалиста сликарства
и Рајко Ковачевић, дипломирани сликар, графичар (графика и књига), самостални уметник.
1.3.1. ЦРТАЊЕ
Циљ предмета:




Припрема за пријемни испит за уметничке школе и факултете;
Развијање способности и вештине савлађивања линеарног и тонског цртежа кроз композицију, постављање предмета, конструкцију цртежа,
пропорције, перспективу, дефинисање простора и међупростора, текстуре, валере итд;
Упознавање и савладавање основа пластичне анатомије (сликарске анатомије) у различитим дисциплинама и темама, кроз практичан рад по
моделу уз надзор предавача и повремену коректуру по потреби.

Полазници ће по завршетку године моћи да се служе цртежом као темељом креације у свим ликовним категоријама. Надаље, сваки полазник треба сам
да негује стечено знање што значи НИЈЕДАН ДАН БЕЗ ЛИНИЈЕ.
Фазе рада по месецима уз план рада:












Цртање геометријских тела у простору; Цртање гипсаних фигура, глава по класичњм моделима;
Цртање мртве природе (једноставније и сложеније);
Цртање портрета и целе фигуре по живом моделу;
Упознавање са основама пластичне анатомије;
Цртање акта по живом моделу (студија);
Цртање акта по живом моделу (кроки);
Утврђивање пређених задатака;
Цртање фигуре у ентеријеру (са комадима намештаја);
Цртање фигуре у екстеријеру са урбаним и биљним мотивима у композицији уз примену ваздушне и линеарне перспективе;
Сарадња са другим предметима је корисна као примена цртежа у раличитим ликовним дисциплинама и прилагођавање цртежа у новим
формама;
По завршетку двосеместралне наставе ће се организовати изложба најуспелијих радова сваког полазника.

1.3.2.

СЛИКАЊЕ:

Циљ предмета:




Припрема за пријемни испит за уметничке школе и факултете; Упознавање са основама сликарства и технологије сликарства;
Упознавање са историјом сликарства, савременим техникама и материјалима као и са новим тенденцијама у сликарству;
Сагледавање улоге сликарства у савременом животу.

Исход предмета:


Курс из сликања;
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Упознавање
Упознавање
Упознавање
Упознавање

са
са
са
са

основама сликарске технологије;
историјом уметности;
историјом примењеног сликарства;
новим тенденцијама у сликарству

Основни алати који ће се користити за евалуацију рада су:




Интервју (активности током наставе);
Анкете (на тромесечном нивоу, оцењивање полазника школе о школи и предавањима и предавача о полазницима школе);
Извештај (израда извештаја о раду).
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ФОТОГРАФИЈА, води Александар Радош, уметнички фотограф.
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1.4.

ФОТОГРАФИЈА, води: Александар Радош, уметнички фотограф, самостални уметник.
Полазниици овог курса ће имати, у односу на друге школе овог типа, омогућено знатно шире сагледавање фотографије као ликовне дисциплине,
јер у току предавања предвиђена допунска предавања историје уметности и сликрства где ће моћи на лакши и једноставнији начин да
надовежу и примене стечено знање на пољу фотографије.
Курс се састоји из два дела: теоретског и практичног.
У теоретском делу ће се проучити готовово сви сегменти фотографије – од историјата преко теорије фотографије, фотографије као медиија, па
преко основа фотоапарата, објектива, бленде и експозиције, композиције, мерења светла, основа аналогне фотографије, основа дигиталне
фотографије…све до обраде дигиталних фотографија у фотошопу.
Такође, полазници ће имати могућност рада мокрог поступка, односно, од развијања филмова до израде фотографија у тамној комори. дакле,
стари, класичан начин рада црно-беле фотографије.
Ритам курса ће се одвијати по принципу предавања, вежби и корекције примењених знања. Практично ће се снимати у студију и ван студија.
Полазници ће проћи кроз све жанрове фотографије: портрет, пејзаж, макро фотографија, фотографија архитектуре, акт…

1.5.

ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ (тематске радионице: сцена, маска, костим итд.), води: Јелена Стојановић,
дипломирани сценограф, специјалиста за оглашавање, костимограф, самостални уметник.

Циљеви ове радионице су едукација из области примењених уметности и уметничких заната везаних за луткарство, превасходно, традиционалне
форме али и модеран приступ овом начину уметничког изражавања, успостављање сарадње на професионалном нивоу са домаћим и страним
културним институцијама (позориштима, фестивалима...), промоција и модернизација помало заборављене уметничке дисциплине на овим
просторима. И поред тога што само у Београду у три позоришта постоји репертоар који подразумева и луткарске представе, јако мали број
професионалаца, који су углавном пред крај радног века, ради на реализацији представа са луткама. Тај број није ни приближно довољан да би
подмирио потребе београдских позоришта, у којима је помало запостављен овај жанр, Адекватан едукативни програм не само да би обезбедио да се
избегне практично изумирање једног уметничког заната, већ би највероватније анимирао млађе генерације аутора да се окушају у креирању и
оваквих ликовно-позоришних садржаја.

1.5.1. МАСКА би се на радионици третирала као саставни-фундаментални део примењених сценских уметности-сценографије и костима,
односно као начин изражавања идеје-концепта у реализацији позоришног или сличног предлошка.

Кроз едукацију о маски, полазници стичу основна знања из историје позоришта, раду у драмској реализацији текстуалног предлошка, начину
промишљања у одређеним ситуацијама.
Комбиновање организованих стручних дискусија, предавања и практичних радова, требало би да резултира могућношћу демонстрације
идејних решења насталих из промишљања на теме:





Основно значење маске;
Конотативна значења маске у позоришту и ван њега;
Корелација између позоришне маске и психолошких типова;
Савремено схватање значења маске.
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1.5.2. ЛУТКАРСТВО У ШУМАТОВАЧКОЈ
Општи циљ : Едукација из области примењених уметности и уметничких заната везаних за луткарство, превасходно традиционалне форме, али
и модеран приступ овом начину уметничког изражавања;
Појединачни циљеви:








Фондација едукативне платформе из сегмента примењених уметности и заната због недостатка исте првенствено на нивоу града;
Приближавање и популаризација луткарског позоришта и заната;
Промоција и модернизација помало заборављене уметничке дисциплине на овим просторима;
Стварање иницијалних услова за каснију професионалну надградњу и потенцијални стручни кадар;
Приближавање и популаризовање сценских примењених уметности;
Стварање могућности за уметнички развој младих;
Успостављање сарадње на професионалном нивоу са домаћим и страним културним институцијама (позориштима, фестивалима...).

Циљна група:
Примарна циљна група Шуматовачке – Центра за ликовно образовање су адолесценти, који су за ову радионицу доња старосна граница, како
због степена менталног креативног развоја, тако због практичних вештина и непримерености ангажовања млађе популације од поменуте на
практичном делу радионице- реализацији лутака, односно због руковања непримереним, потенцијално опасним алатима и материјалима. У овом
распону година се појединац најчешће свесно оријентише или опредељује за професионално бављење уметностима. Полазећи од ове
претпоставке, долази се до закључка да се овим путем може доћи сукцесивно до десeтина директних корисника, а такође и до бројних
индиректних корисника, где се мисли и на нове полазнике будућих радионица, али и на установе културе попут позоришта, која би „подмладила
и освежила“ професионални кадар.
Образложење:
Примењене уметности које су везане за сценско стваралаштво попут сценографије, костимографије и луткарства на нашим просторима
постале су екслузивне за ширу јавност. Заправо, једини начин да се појединац уопште упозна са овим областима примењених уметности, је на
високошколским установама. Луткарство је нарочито постало заборављено и запостављено на локалном нивоу. Углавном се повезује са
представама и позориштима оријентисаним деци. Полазници луткарске радионице би кроз теоријску, а потом и практичну наставу, имали
прилику да се упознају са историјатом луткарског позоришта и луткарским занатом- израдом лутака, а кроз ову конкретну тему и сценским
примењеним уметностима генерално. У настави би учествовали различити професионални профили из референтних организација, група,
професионалних позоришта.
Шуматовачка је прва и једина установа културе која у себи спаја образовање и уметност. Чињеница да је јединствена на овим просторима од
самог оснивања, њена историја, дуга традиција и плејада веома значајних уметника који су на различите начине везани за њу, само потврђује
њен статус од значаја. Као таква сноси одговорност за образовање нових кадрова и популаризацију ликовних уметничких професија и садржаја.
И поред тога што само у Београду у три позоришта постоји репертоар који подразумева и луткарске представе, јако мали број професионалаца,
који су углавном пред крај радног века, ради на реализацији представа са луткама. Тај број није ни приближно довољан да би подмирио потребе
београдских позоришта, у којима је помало запостављен овај жанр. Адекватан едукативни програм не само да би обезбедио да се избегне
практично изумирање једног уметничког заната, већ би највероватније анимирао млађе генерације аутора да се окушају у креирању и оваквих
ликовно-позоришних садржаја.
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Активности:
Током тромесечне радионице (дванаест трочасовних термина), полазници би били упућени поред основа луткарског заната, у процес
продукције једне позоришне представе: после теоријског увода, приступилo би се изради идејних решења за лутке по задатом предлошку –
одабраном тексту, а потом и реализацији лутака уз помоћ стручних сарадника.

Кртица (гињола за стопало), Јелена Стојановић
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1.6. СЦЕНСКИ и САВРЕМЕНИ КОСТИМ, води: Драгана Лађевац-Бркић, дипломирана костимографкиња,
самостална уметница.

Циљ предмета:
 Припрема за пријемни испит
 Упознавање са основама сценског костима – теорија и пракса
 Теорија – костимографија
 Пракса – карактеризација ликова, слободне технике у
приказивању костима и упознавање са техничким цртежом
 Упознавање са применом сценског костима, посете позориштима и
музејима
Исход предмета






Приближавање и разумевање сценског костима
Усвајање основних знања о сегментима сценског костима
Упознавање са костимографијом
Курс из цртања
Стварње идејног решења на основу задате теме

Садржај предмета
 Практична настава цртања и карактеризације ликова
 Практична настава сликања костима и техничког цртежа
 Теоријска настава из костимографије
 Нови медији (костими на телевизији, филму, рекламама...);
 Методологија рада и сарадња са другим сегментима (од читања
текста до реализације идејног решења)
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1.7. МОЗАИК, води: Александар Пантић, дипломирани сликар мозаичар и наставник ликовне културе;
Основни циљ програма је да заинтресованим полазницима омогући практично и теоријско овладавање знањима и вештинама креирања
декоративних и орнаменталних мозаика и њихове примене у области естетског обликовања предмета, објеката и простора. Као и да полазницима
омогући стицање општих знања у области декоративне и орнаменталне уметности, примењеног сликарства, примењене скулптуре, дизајна, уметничке
декорације, мозаичке уметности и уметничког занатства.
Наставно образовни циљеви и стандард квалитета програма:

Квалитет наставно образовног процеса треба да омогући полазницима да по завршетку обуке:
а) Буду способни да самостално и вешто естетски обликују употребне предмете и стамбени простор техником мозаичке декорације.
б) Самостално користе разне мозаичке технике на нивоу уметничко-занатске вештине.
ц) Кроз самосталан даљи рад у овој области развијају и унапређују на обуци стечена знања и вештине..
д) Савладана знања и вештине сходно својој вољи/потреби користе у сврху развијања или ширења своје основне пословне делатности.
Повезаност са другим програмима у Шуматовачкој:
Повезаност кроз практичан рад: Цртање, Сликање, Вајање, Мозачко сликарство и Дизајн.
Повезаност кроз теоријска знања: Историја Уметности и Архитектура.
Принципи рада у настави/обуци
Настава на школи је проактивног и интерактивног типа, утемељена првенствено на практичном раду и активној међусобној комуникацији полазника и
предавача уз потребна пратећа објашњавања, стручно вођење и демонстрацију радних поступака од стране предавача.
Полазници би уз стручну помоћ и вођење предавача сами себи креирали конкретне радне/стваралачке задатке у форми мини дизајнерских-личних
стваралачких пројеката и активно радили на њиховој реализацији.
Своје мозаичке радове полазници би реализовали претежно индивидуално уз могућност да раде у паровима или малим групама уколико то желе.
У цилљу потпунијеги и квалитетнијег усвајања градива предавач ће полазницима према потреби наставе припремати различит наставни материјал у
форми учила, текстова и визуелних садржаја.
Теоријски аспекти наставе биће обрађени кроз повремена теоријска предавања.
Током наставе полазници ће уз основни наставни садржај од предавача сходно временској димензији обуке, њиховим личним потребама и напредовању
добијати и неопходне поуке из области теорије форме, ликовног обликовања, естетског обликовања и вештине цртања што не искључује могућу
потребу/жеље полазника да своја знања и вештиние употпуне и развијају и кроз похађање других програмима које Шуматовачка нуди.
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1.8. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И ТЕОРИЈА ФОРМЕ, води: Ксенија Маринковић, историчарка уметности. (Програм
теоретске наставе из историје уметности и теорије форме је саставни део свих наведених
курсева, јединствен је за све полазнике практичне наставе и не наплаћује се).
Настава је намењена свим полазницима едукативних програма као и свима који су заинтересовани да стекну основна знања из области историје
уметности. Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на студије Историје уметности посебно је усклађена са програмом полагања
пријемног испита.
Општи циљеви:









Упознавање полазника са историјом уметности и основним концептима развоја уметности;
Развијање способности код полазника за анализирање уметничког дела на основу основних елемената форме;
Развијање способности полазника за изграђивање историјске свести неопходне за развијање критичког мишљења и разумевања узрочнопоследичних веза у процесима и појавама историјског развоја визуелног ствралаштва кроз сагледавање у ширем друштвено-економском, научном и
филозофском контексту;
Подстицање међусобног дијалога међу полазницима на тему уметности, уметничког дела и стваралаштва у целини;
Интерактивност (полазници активно учествују у настави припремајући поједине задатке које им даје предавач);
Информисање полазника о основним елементима заштите ауторских права;
Упознавање полазника са техникама креативног мишљења;
Информисање полазника о актуелним догађајима из области уметности код нас и у иностранству.

Напомена: Од укупног годишњег фонда часова остављена је могућност да четири часа предавач планира у зависности од интересовања полазника.
Препоручује се да се ти часови искористе за посете музејима, архивама, галеријама или предавањима гостујућих предавача.
Методологија наставе – комбиновање различитих метода: Наративне методе (предавање); Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате);
Методе демонстрације (показивање, презентовање); Метода анализе (дефинисање и коментарисање појединих дела из области уметности); Коришћење
аудио-визуелних и других техничких средстава као што су видео пројектор, компјутер са интернет мрежом итд.; Посете галеријама, музејима, архивама
итд.; Међупредметна корелација са осталим хуманистичким дисциплнама као што су друштвена историја, музичка уметност, филозофија, књижевност,
историја религије и слично у циљу постизања што интегралнијег овладавања знањима.
Технике учења/усвајања знања: Поред традиционалних ту су и оне преко којих се мотивише самосталан и истраживачки рад полазника где се
постиже да полазник буде активни учесник у настави.
Вредновање/евалуација рада полазника се врши кроз стални процес посматрања активности и успеха полазника чиме се постиже подстицајни
карактер наставе. Полазници се мотивишу за темељан и систематски рад.
Предавач прати, тестира и евалуира следеће показатеље: Разумевање наученог (схватање значаја појмова и чињеница, издвајање битног од небитног,
повезивање чињеница итд.); Критички однос према наученом; Стваралачки однос према наученом, који се огледа у самосталном проналажењу примера
итд.
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1.9. СТРИП и ИЛУСТРАЦИЈА, води: Владимир Весовић, ликовни уметник (стрип уметник, илустратор, аниматор),
педагог, сценариста, уредник, самостални уметник.
Циљ предмета је да кроз практични рад полазници сеупознају са историјатом стрипа и илустрације, као и да стекну основна знања из тих области.
Програм је групно организован, али се приступа појединачном раду са сваким од полазника. Циљ је да се полазници оспособе и охрабре да самостално
реализују своје идеје у виду стрипа и/или илустрације. У зависности од могућности полазника, предавач кроз индивидуални рад п рати темпо сваког од
полазника и подстиче на што креативније изражавање у раду. А кроз рад у групи долази да размене интересовања и идеја, чиме се делује на креативно
размишљање сваког од појединаца.
Истраживањем могућности израза кроз стрип и илустрацију, развија се сазнање о стрипу и илустрацији као облику креативног изражавања и стварања.
Полазници стичу нова и шире већ постојећа знања и могућности из области стрипа и илустрације. Упознавањем нових вредности обогаћује се
стваралачки сензибилитет сваког од полазника.
Садржај предмета:








Израда стрипа и илустрације на задату или слободну тему у зависности од личног афинитета полазника;
Развијање визуелног мишљења кроз креативно-практични рад;
Упознавање са историјом стрипа и илустрације и упућивање у одређену литературу на основу индивидуалних афинитета и склоности полазника.
Упућивање полазника на одређене стрип ауторе, илустраторе, њихове монографије, виртуелне музеје, филмове, галерије и изложбе.
Унутар задатих оквира и циљева садржај часова и динамика представљања материје могу бити прилагођени сваком полазнику појединачно, у
зависности од резултата који полазник буде остваривао у току реализације програма
Настава се заснива на стицању практичних знања из области стрипа и илустрације и овладавању практичним вештинама у процесу стварања.
Кроз практичан рад полазници ће поступно откривати тајне и чари израде стрипа и илустрације, који је и финални производ читавог процеса.

На крају године постоји могућност организовања изложбе на којој ће бити презентовани одабрани радови сваког полазника настали током године.
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1.10. ИКОНОПИС, Бојан Николић, дипломирани сликар/рестауратор;
Циљ предмета: Стицање знања о материјалима који граде икону (носилац, препаратура, пигменти, везива, позлата); Упознавање са методама иконописања
(осмишљавање, скицирање, цртање, сликање, позлаћивање); Упознавање са историјом иконописа, његовим значењем и смислом; Сагледавање улоге иконописа у
савременом животу.
Исход предмета: Знање о основама технологије, методама и техникама иконописања; Знање о историји иконописања; Упознавање са питањима креативности у
иконопису.
Садржај предмета: Практична настава из материјала и технологија које се примењују у иконопису; Практична настава из техника иконописања; Координација са
наставом из предмета Историја уметности и теорија форме. Рад са полазницима који похађају школу иконописа подразумева практичне предмете, који обухватају
цртање и сликање као и теоријски део, који обухвата историју иконописа и историју уметности.
Фазе рада:









Упознавање са методама иконописа;
Технологија иконописа (импрегнација и препарација подлоге на којој се слика);
Осмишљавање и скицирање:
Цртање (цртање подразумева копирање предложака техником угљен на папиру);
Сликање (упознавање са техником јајчане темпере);
Позлаћивање;
Лакирање.

Методологија:

Методологија рада школе иконописа подразумева коришћење досадашњих искуства из реализације програма предавача: предавања (монолошка, дијалошка,
интерактивна), вежби (метода демонстрације, дијалошка, интерактивна, практичан рад, комбинована метода, текст метода) и консултативне наставе (фронтална и
индивидуална метода рада), уз развијање знања и алата који су потребни да би се савладала техника израде и осликавања иконе.
Уколико се за наставу определи мање од 5 полазника, настава ће бити консултативна.
Теоријска настава служи да се створи свест о ликовним вредностима у иконопису, симболици као и стиловима кроз историју. У настави ће бити коришћени слајдови и
литература.
Кроз практичну наставу полазници ће савладати основе технологије и материјала као и ликовне технике које се примењују у иконопису. У практичној настави ће се
радити различитим сликарским техникама.
Основни алати који ће се користити за евалуацију рада су: Интервју (активности током наставе); Анкете (на тромесечном нивоу, оцењивање полазника школе о школи
и предавањима и предавача о полазницима школе); Извештај (израда извештаја о раду).
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Сви уметничко-образовни програми обухватају:
 Теоријска предавања;
 Метод усменог излагања, разговора, демонстрације, рад са историјским изворима, рад са текстом, аналитичко посматрање, метод (ликовног)
сценарија, разговора и активне наставе: предавач-ученик, предавач-ученици, ученици-ученици уз креативно вежбање и анализу остварених
резултата и радова;
 Употребу разноликих и разноврсних наставних средстава, савремених алата и извора знања;
 Практичну наставу;
 Сарадњу са другим наставним групама, тј. повезивање предметне наставе са другим наставним садржајима и са ситуацијама и садржајима из
реалног живота и света;
 Креативне радионице и предавања (и гостујућа) по темама, целинама, тимовима;
 Посете изложбама и институцијама од значаја за унапређење наставног садржаја;
 Учешће на изложбама које организује Шуматовачка;
 Учешће на конкурсима и стварање простора за сарадњу и учешће у пројектима (и на међународном нивоу);
 Креирање и одржавање базе података, нпр. допринос раду документационог и уметничког архива Шуматовачке, прикупљање и дистрибуцију
информација из земље и света (ликовне уметности и култура, манифестације, догађаји, издања, часописи итд.), активно учешће у креирању
материјала на веб сајту Центра и представљање рада Шуматовачке у домаћим и страним медијима;
 Евалуацију рада и принцип самоанализе.
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2. УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

2.1. РАДИОНИЦЕ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ:
2.1.1. ГРАФИТИ АРТ, Александар Сливњак – Лортек и Ткв Краљица Вила, графит-арт уметници;
2.1.2. ШЛИЦ СТРИП: координатор ШЛИЦ РАДИОНИЦЕ и уредник стрип часописа Шлиц: Саша Томасовић; Редакција: Јелена

Курјак, стрип-цртачица и илустраторка, асистенткиња координатора; Боривоје Грбић, стрип-цртач, сторибордиста и илустратор;
Бојан Милојевић, стрип-цртач, илустратор, сценариста; Тамара Антонијевић, стрип-цртачица, илустраторка и вајарка; Мирко
Перовић, стрип-цртач, илустратор; Милан Перишић, графички дизајнер, стрип-цртач, илустратор;

2.1.3. ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ ИСТОРИЈУ, мр Марко Алексић, археолог. Координаторка пројекта: Бојана
Филиповић, дипломирани археолог.

2.2.

ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ:

2.2.1. ШАРЕНИ ТАБАНИ: Асја Васиљев, дипломирана вајарка, илустраторка дечијих сликовница, самостална уметница и Марија
Васиљев; сликарка, самостална уметница;
2.2.2. STRIP MOTION: ауторке/педагошкиње/уметнице: Бојана Петковић, Кејт Возницки (Katie Woznicki) и Јохана Меркаде
(Johanna Marcadé).
2.3. РАДИОНИЦЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ:
2.3.1. БАУШУМОВА РАДИОНИЦА: Марија Васиљев; сликарка, самостална уметница Асја Васиљев, дипломирана вајарка,
илустраторка дечијих сликовница, самостална уметница;
2.3.2. АРХИТЕКТУРА: Др Романа Бошковић, дипломирани архитекта и доктор уметности из области сценског дизајна;
2.3.3. ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ: др Дина Радоман, редитељ, доктор уметности из области сценског дизајна и др Романа
Бошковић, архитекта, доктор уметности из области сценског дизајна.
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Радионице воде аутори/ке, уметници/е, радионичари/ке Шуматовачке су превасходно намењене деци и младима, у циљу образовања, развоја и

креирања нове, тј. будуће публике, као једног од стратешких носилаца грађења и развоја културне политике града.

У складу са савременим захтевима културног развоја, као и новим облицима комуникације и уметности Уметничке радионице Шуматовачке употпуњују
образовни програм Шуматовачке, која се, у жељи да се уметничка сцена Београда непрестано развија, проблематизује и истражује, јасно изјашњава
као установа културе која, не само да заузима простор активног промишљања у традиционалним уметностима, него се развија у корак са новим
ликовним и визуелним тенденцијама. Шуматовачка узима учешће у уметничком образовању у широком спектру уметничко-образовних програма,
креативних радионица као и гостујућих програма у основним и средњим школама.
Радионице које је осмислио ауторски тим Шуматовачке, од којих су неке у току, а неке у плану да отпочну са радом, имају за циљ да одговоре на
следеће потребе:








Допринос стварању развојно подржавајућих културних навика код деце и младих, које не зависе од материјалног и социјалног статуса и обогаћење
васпитно-образовних процеса различитим ваннаставним активностима и програмима који су доступни за сву децу и младе, без обзира на социјални
статус;
Смањење културног сиромаштва деце и младих, пре свега;
Квалитетно образовање за сву децу и младе које мобилише интегралне потенцијале детета/тинејџера – поред математичке интелигенције подстиче
и развија и остале облике интелигенције као што су социјална и емотивна интелигенција, и помаже у развоју креативних капацитета сваког детета;
Укључење деце и младих у креирање свог радног амбијента – Школа по мери детета (школа као пријатељски амбијент за дете);
Реализација ваннаставних активности и пројеката као подршка ширењу примера добре праксе, комплементарном коришћењу ресурса и
информисању заинтересоване јавности;
Увођење различитих активности у редовне обавезе које нису нужно везане за наставни план и програм;
Унапређење положаја и права деце и особа са инвалидитетом (сви програми Шуматовачке су инклузивни)
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2.1.

РАДИОНИЦЕ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ:

2.1.1. ГРАФИТИ АРТ, Александар Сливњак – Лортек и Ткв Краљица Вила, графит-арт уметници;
Школа и радионица, коју води познати београдски граффити
уметник Александар Лортек (уметност подкултуре, уметност
тротоара, групе, генерације...нове естетске форме, рад без
потписа и потпис као рад, уметност која додаје пунини маргину и
коментарише на себи својствен начин празне музејске галерије...)
упознаће полазнике са графити културом, њеним историјатом и
развојним путем (теоријска предавања су праћена слајдовима и
пројекцијама документарних филмова); представиће основне
форме (Tag, Trouap, Dub, Silver, Simpl Piece, Wild Style, Burner,
Production Mural, Roller, Piece, Stencil, Posters) ; материјале и
прибор за рад и заштитну опрему (спрејеви, распршивачи,
маркери, заститне маске, рукавице, скалпели, фолије, картони…)
Кроз радионице ће полазници научити да припреме своје прве
скице за каснију реализацију једноставних форми као што су:
савладавање уједначеног фарбања површина и извлачење
линија, Роллер Пиецева, идејних решења и практична примена
Стенцил технике, израда самосталног практичног рада, припрема
заједничке продукције (мурала) и реализација заједничке
продукције полазника графити школе.
Обрађене теме нису временски ограничене, већ се прилагођавају
способностима сваког полазника

2.1.2. ШЛИЦ СТРИП
Координатор ШЛИЦ РАДИОНИЦЕ и уредник стрип часописа Шлиц: Саша Томасовић; Редакција: Јелена Курјак, стрип-цртачица и илустраторка,
асистенткиња координатора; Боривоје Грбић, стрип-цртач, сторибордиста и илустратор; Бојан Милојевић, стрип-цртач, илустратор, сценариста; Тамара
Антонијевић, стрип-цртачица, илустраторка и вајарка; Мирко Перовић, стрип-цртач, илустратор; Милан Перишић, графички дизајнер, стрип-цртач,
илустратор;
Циљна група: млади стрип аутори, љубитељи стрипа и они који желе да упознају уметност стрипа.
Програм радионице: цртање стрипова на слободне и задате теме, презентација рада стрип удружења из Србије и региона, рад на заједничком стрипу
са Tonto Comicks из Аустрије.
ШЛИЦ РАДИОНИЦА практикује отворен, јавни и интерактивни рад, чији је циљ да подстакне младе у бављењу алтернативним уметностима.
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Циљ: Отворена стрип радионица има за циљ упознавање младих са алтернативном стрипом кроз активно учествовање у стварању стрипа и
организовање мини предавања о стрипу. Учесници у овим креативним радионицама ће имати прилику да комбинују различе ликовне технике,
повезујући имагинарне садржаје са ситуацијама из свакодневног живота.
Задатак: цртање, сакупљање, одабир материјала и прелом/монтажа стрипа/стрип фанзина.
Поред креативног рада, стрип секција се бави одабиром радова, објављивањем издања међу којима су најзначајнији: стрип часопис Шлиц, ауторски и
колективни стрип фанзини као и тематска издања. Стрип часопис Шлиц је замишљен као издање у коме поред младих и неафирмисаних ауторки и
аутора, којима се пружа полазна основа и мотивација за рад на стрипу, своје радове објављују и они већ афирмисани. Од првог стрип издања
инсистирало се на различитости сензибилитета стриповског изражавања, што је оставило простор за паралелни развој индивидуалних, врло
упечатљивих ликовних поетика.
У циљу промовисања алтернативног уметничког израза као и међурегионалне сарадње са младим уметницима, стрип секција се бави објављивањем,
дистрибуцијом и промовисањем експерименталног стипа, организовањем изложби и јавних презентација.
Резултати:
- Kопирана издања једномесечних стрип фанзина различитих аутора, њихова дистрибуција стрип удружењима у земљи и иностранству;
- Штампано издање шестомесечног стрип магазина Шлиц, промоција и изложба;
- Штампани стрипови на налепницама и њихова апликација на местима где се окупљају млади;
- Штампани календар стрип празника за 2011. годину;
- Штампани стрипови на различитим материјалима.
Aктивности (у току и планиране у наредних шест месеци):
- Изложбе;
- Промоције;
- Концерти;
- Стрип герила (дистрибуција стрипова и налепница на одређеним локацијама у граду);
- Рад на пројектима Бициклизам и GGComics.
Актуелно: Шлиц стрип радионица припрема Девети број стрип магазина Шлиц, излази средином марта 2011.
Главни циљ је повезивање уметника из региона: са ауторкама и ауторима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Словеније,
Италије, Аустрије, Швајцарске, Румуније, Бугарске и Бразила.
Успостављена је значајна сарадња са познатим именима домаће алтернативне стрип сцене и са стрип ауторима ангажованим у различитим стрип
групама у земљи и региону, редакцијама других стрип часописа итд.
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ШЛИЦ стрип секцију чине ауторке и аутори који се баве алтернативним и експерименталним стрипом од 2000. године.
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2.1.3. ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ ИСТОРИЈУ,
Преглед материјалне културе од праисторије до средњег века
Води: мр Марко Алексић, археолог. Координаторка пројекта: Бојана Филиповић, дипломирани археолог
Опис пројекта са основним темама предавања и радионица: Циклус предавања, радионица и додатних наставних активности о
историји материјалне културе.
Основна тема је преглед историје предмета свакодневне употребе (оруђа, алатке, оружје, одећа и обућа, накит и ношња и др.), грађевина и предела
(станишта, насеља, храмови, некрополе, путеви, пејзажи и др.) кроз историјске епохе (од праисторијских епоха до средњег века). Значајан део
уметничких, мултимедијаних и других ауторских дела своју тему или сиже смештa у различитe епохe људске прошлости. У њиховом креирању све више
се користи документарна и археолошка научна грађа како би се на аутентучан начин оживело одређено време. Млади уметници и други корисници
пројекта имаће прилику да стекну стручно знање које иначе немају прилике да добију, а које може да им помогне у креирању сопственог ауторског
стваралаштва.
Поред људске фигуре, материјална култура представља важно експресивно средство уметности, посебно ликовне, визуелне и мултумедије. Њена
употребна, симболичка и пренесена значења имају незамењиву сугестивност у сликању одређеног времена, тренутка или простора у коме се сиже
уметничког дела одиграва. И као што уметник треба да добро познаје основну анатомију човека, без обзира да ли ће стварати представе аутентичног
људског тела или ће креирати фантастична бића другачије грађе и анатомије, тако је исто и знање о историји материјалне културе за уметника
драгоцено, без обзира да ли покушава да је реконструише на аутентичан начин или му служи само као извор решења, асоцијација и значења за
предмете и грађевине које креира на основу сопствене имагинације. Ова знања примењива су у различитим врстама ликовног ствраралаштва,
кинематофрафији и видео радовима, компјутерским анимацијама, архитектури, примењеној уметности и дизајну, моди и одевању и др. Поред тога,
значајан део садржаја пројекта представља део онога што се обично назива општом културом, односно знањем које има најширу могућу примену што
може бити од значаја за полазнике програма.
У оквиру предавања, радионица и другог едукативног садржаја инсистираће се на интерактивном приступу и што већем учествовању слушалаца и
полазника у програму. Током предавања предвиђен је значајан простор за питања полазника као и додатне консултације, док је у оквиру радионица
предвиђен рад по групама, тимски рад,индивидуални рад са заинтересованим полазницима, ескурзије и друге врсте групних активности.
Основне теме предавања и радионица изложене су у наставку овог документа. Електронске консултације ће бити додатна форма комуникације
са свим заинтересованим полазницима, онима којима је потребан додатни савет, препорука или просто комуникација везана за тему пројекта. На овај
начин доприноси се интерактивном карактеру пројекта и афирмисању повратних реакција и активности полазника чиме се постиже и већи
ефекат у реализацији едукативних циљева пројекта.
Промоција пројекта представља важну активност која може допринети обухватању што већег броја његових директних и индиректних корисника и
остваривању очекиваних резултата. Овај пројекат у основи представља плод изражене друштвене свести о одговорности у подржавању и
развијању културе и едукације, посебно код младих као осетљиве друштвене групе. Промовисање оваквих идеја и пројеката и њихово
присуство у јавности има своју важну друштвену улогу која постаје препознатљива кроз конкретне програме из ове области. Због тога је важно да
програм има свој препознатљив идентитет, како у садржајном тако и у појавном облику. Израда плаката, логоа, и других елемената визуелног
идентитета пројекта, представљала би једноставан али користан пратећи материјал уз промоцију основног садржаја овог програма којим би се
афирмисали његови основни циљеви: култура, едукација, брига о младима.


Предавања:

Уводно предавање: Дефинисање основних појмова – материјална култура (врсте предмета, грађевине, насеље живих и насеље мртвих, веровања,
Путеви, предели, стратешки положаји). Пример предмета који је имао изражено употребно, технолошко и симболичко значење. Средњовековни мач –
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симбол епохе. Симбол мача присутан је непрекидно у људској култури од праисторије, његова значења су заступљена и у савременом друштву, а мотив
мача је веома чест и у пројекцији наше најдаље будућности, кроз научнофантастичне теме и др.
Праисторија – палеолит и мезолит: Почеци људског друштва; Израда камених алатки и ловачко скупљачке заједнице; Најстарија људска станишта и
насеља; Религија и сахрањивање; Почеци уметности. Примери: лов у најстаријем пећинском сликарству. Уметност, веровања, религија. Култура
Лепенског вира – пример архитектуре, насеља и уметности. Организација насеља, породица, култови.
Неолит: Прве припитомљене животињске и биљне врсте; Почеци пољопривреде –
најстарије сточарство и земљорадња; Откриће керамике; Насеља и сахрањивање:
народи, сеобе, културе, сахрањивање, ношња.
Отци – ледена мумија са Алпа: Реконструкција живота, друштвеног положаја,
околности смрти једног праисторијског човека; Одећа, обућа, оружје, алатке, медицина,
обичаји и веровања људи у Европи пре око 5300 година.
Метална доба: Почеци металургије и први метали; Велики градови, трговачки путеви,
ратници и метално оружје.
Праисторија на тлу Србије (Лепенски Вир – Винчанска култура – Келти, Илири и
Трачани; Значајна археолошка открића материјане културе са нашег тла); Реконструкција
предмета и грађевина).
Стари Египат и Месопотамија (Уздизање цивилизације у делти Нила; Свакодневни
живот у Египту: посао, породица, држава, одећа...; Судбина краљице Нефертити;
Ископавање пирамида и легенда фараонског проклетства; Међуречје Тигра и Еуфрата;
Државна администрација и настанак клинастог писма).
Микена и античка Грчка: Спарта - друштво ратника – тврђаве, градови, бродови,
битке и ратови; Атина у доба Перикла – јавни живот - храмови, тргови, позориште.
Пример: Коринтски стуб и коринтски шлем.
Римско царство: Освајања, грађевине, уметност – опрема легионара и гладијатора; Масовна производња: фабрике луксузне робе и трговачке флоте.
Пример: луксузно римско керамичко посуђе – тера сигилата.
Антика на тлу Србије: Римски војни логор у Сингидунуму;Остаци римских грађевина и форума у Београду; Гамзиград – луксузна царска палата.
Сеоба народа: Хуни, германска и словенска племена; Народи као војске; Народна ношња, накит, ратничко оружје и опрема. Пример: фибуле као
најпопуларнији накит и део ношње епоха антике и сеобе народа. По типу фибуле могуће је одредити коме је припадала и ког порекла је била особа која
ју је носила.
Византијска културна традиција источног Медитерана: Римско наслеђе; Културни утицаји из Цариграда према Медитерану током средњег века.
Средњи век: Средњовековни вашар – од тржнице до ратних игара; Витез луталица – стереотип или реалност: његов мач, коњ и његова верна љуба;
Средњовековно домаћинство: кућа, огњиште, намештај, посуђе, одећа.
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Средњовековна Србија: Луксузни накит и женска средњовековна ношња; Опрема и оружје оклопљеног коњаника; Градови, путеви, тргови;
Пољопривредне алатке. Пример: 3Д анимација реконструкције српског средњовековног села.


Радионице:



Пример једног предмета материјане културе: од производа до симбола – основне функције мача као предмета.
Археолошка радионица: реконструкција времена.

Први део:
На радионици ће бити припремељена група предмета која ће бити закопана у дворишту Шуматовачке – Центра за ликовно образовање. Једна група
полазника ће изабрати предмете израђене од различитих материјала, квалитета израде, величине и различите намене о којма ће сачинити
документацију (записник, инвентар, фотографије и др.) онога што су закопали. Затим ће све те предмете заједно закопати у дворишту Шуматовачке.
Други део:
Друга група полазника ће откопати ово `налазиште` при крају програма (у оквиру радионице у октобру месецу). Тада ће покушати да документују и
реконструишу оно што су `открили`. Биће упоређена документација која је сачињена пре закопавања и она која је сачињена након ископавања.
Колико успешно можемо да реконструишемо предмете из прошлости, њихову намену, употребу и околности под којима су доспели у земљу?
Који материјали могу дуже да трају у земљи, а који су више подложни распадању?
Кућа – пример једног станишта: Основна функција куће је да задовољи потребе становања (заштита од падавина, греајање, заштита од нападача и
др.); Пример једне археолошки испитане куће из праисторије; Припремање хране, просторије за одмор, просторије за хигијену, остале активности
(друштвене, привредне и друге активности); Просторије за приватни и просторије за јавни живот у кући; Укућани: одрасли – деца; мушкарци – жене;
гостопримство; Полазници ће имати задатака да упореде основне функције праисторијског станишта и тих фунција код савремене куће.
Ескурзија – групна посета Београдској тврђави: У потрази за траговима римских зидина; Посета римским зидинама има за циљ да се полазници
суретну са стварним каменим грађевинама, осете њихову текстуру, положај и димензије у простору; Искуства са терена биће упоређена са цртежима и
тлоцртима у кабинету.
Насеље као колективно живљење: Функција насеља: становање, комуникације, привреда, свакодневни живот; Радионица ће се одвијати у
дворишту Шуматовачке – Центра за ликовно образовање где ће полазници бити подељени у групе од три до пет чланова и где ће бити одређени
њихови задаци. Свака група ће имати задатак да анализира једну малу урбану целину у непосредној близини Шуматовачке (на простору градске
општине Врачар).
Древни материјали. Земља је био основни материјал који су људи одувек користили и који се и данас интензивно користи. Различити облици глине и
других врста земље коришћени су за израду грађевинског материјала – цигала, за производњу посуда – керамике и др. Биће организована посета једној
радионици за производњу керамичких предмета где ће полазници бити упознати са основним принципима производње керамичких посуда. Имаће
прилику да чују и виде икуства људи који се баве производњом ових предмета.
У радионици ће полазници бити подељени у групе од по три до пет чланова и свака ће добити један керамички предмет или посуду коју ће имати
задатак да разбију. Затим ће заменити остатке ових посуда и покушаће да их реконструишу уз помоћ лепка и другог материјала.
Један дан у животу византијске принцезе – драматизација
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Полазници ће припремати драмску вежбу са темом из историје Византије. У складу са својим знањима и интересовањима, сваки полазник ће користити
оно што жели: писану реч, израду костима, компјутерски анимацију, сценски покрет и др.
Археолошка документација – архива истраживања:
Документарни материјал који је настао током целокупног трајања пројекта биће прикупљен и систематизован са циљем да се, по узору на музеолошку и
другу научну документацију, припреми за чување, коришћење и презентацију. Поред докуметарног значаја, ова грађа омогућиће и презентацију
активности и резултата пројекта. У том смислу биће израђен каталог завршних активности полазника. Каталог ће бити у пиусаној и електронској форми.
Радионице су у непосредној вези са темама предавања, а њихов садржај биће прилагођен и конкретним могућностима и интересовањима полазника. У
зависности од тога у плану су и друге активности у кабинету, дворишту Шуматовачке – Центра за ликовне уметности као и групне посете и обиласци
музеја, удружења која се баве очувањем старих заната и других видова начина живота у прошлости, израде заједничких радова и
презентација и др.

2.2.

ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ:

2.2.1. ШАРЕНИ ТАБАНИ и МАЛЕ (З)АНИМАЦИЈЕ
Ликовно - експерименталне радионице за децу од 3 до 9 година уз адекватно прилагођавање узрасту.
Ауторке и водитељке/радионичарке/самосталне уметнице: Асја Васиљев, дипломиранавајарка и ауторка дечијих сликовница и Марија Васиљев,
сликарка;
Поред класичних ликовних техника (ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ) радионица подстиче индивидуалност израза, а професионални амбијент атељеа
Шуматовачке доприноси развоју креативности сваког детета.
Деца су у контакту са познатим материјалима (дрво, глина, гипс, папир, тканина...), откривају нове комбинације и рециклирају одбачене.
А, ево шта све раде најмлађи полазници креативних радионица Шуматовачке: цртају у глини (штапићима, прстићима, шпахтлама...), праве колаже од
разних материјала (папир, новине, крпице, гранчице, листићи...), фигурице и икебане од јесењих плодова, мозаике и рељефе од семенки, каменчића
исл, производе лутке (крпене, дрвене...) у сарадњи са радионицом Луткарство у Шуматовачкој, рељефе у гипсу (убацивање ситница у свежи гипс),
истражују и измишљају музичке инструменте (звечке, удараљке…) за концерт малих музичара, израђују уникатни накит (од жице, макарона, перлица,
вунице...), маске и костиме за маскембал, моделују (глина, пластелин, биолин...), истражују шта је то рециклажа (правимо играчке, украсне и употребне
предмете...едукација у том правцу), отисци, печати (у глини, на папиру...од кромпира, сунђера, крпица...), али справљају и бућкурише (иживљавање,
као научници, вештице и кувари), праве воћне и поврћне салате (омиљене плодове сви сецкамо једемо и цртамо), честитке за продају (део прихода у
хуманитарне сврхе остало за слаткише...), украсе за новогодишњу јелку, поклоне за незбринуту децу (уз организацију), Ускршње украсе (шарена јаја,
зеке, пилићи...), сликају прстима (по тканини, папиру, лесониту…), израђују картонске 3Д животиње (прича о животињама), тимски раде на
заједничким делима: оригами (све фигурице у заједничку висилицу), од индивидуалне грађевине до заједничког насеља, пица-цртеж (све технике и
једам велики, округли лист папира подељен на кришке као пица...), дигитална фотографија + обрада принтова, изливање у гипсу отисака шаке и
стопала, брашно и вода (месимо украсне тортице, перлице, фигурице...) и песак и боја (експериментисање).
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Шарени табани
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2.2.2. СТРИП МОУШН (STRIP MOTION), Бојана Петковић, дипл. сликарка-графичарка, уметница анимације, видеа и перформанса, Жоана
Меркаде (Johanna Marcadé) и Кејт Возницки (Katie Woznicki).

Школа има за циљ да популарише анимацију и стрип, као две врло значајне гране уметности и обучи децу да, у највећој мери савладају технике и
теоријске основе за њихову реализацију, од прве визуелне замисли до готовог производа. Услед технолошког и комуникацијског развоја у последњих
двадесетак година, дошли смо до тога да сваки појединац може свој рад да представи читавом свету. Са овом чињеницом, која је до скора могла да
постоји само у главама писаца научне фантастике, одрастају генерације којима је ова школа намењена.
Школа је замишљена на традиционалан начин. Она има свој наставни план и програм и пратеће активности.
Осим елементарног курса цртања, који је везан за део посвећен стрипу (али у којем учествовују и предавачи који се баве анимацијом), предвиђена су
теоријска предавања о томе како испричати причу кроз стрип, упознавање са историјом стрипа и анимације, представљање познатих стрип-цртача и
аниматора (у највећем броју случајева су се аутори бавили и једним и другим видом израза).
Што се анимације тиче, највећи део практичног рада са ученицима биће посвећен Strip-Motion техници због тога што је она скоро свима доступна и што
пружа највише могућности за креативност и машту.
Будући да ће групе с којима ће се радити бити прилично хетерогене и због узраста и због мање или веће обдарености ђака, на свим часовима ће
присуствовати најмање три предавача (са изузетком теоријских предавања). Овај начин рада омогућава брже напредовање, али уједно спречава
опасност да они талентованији стагнирају.
Како би часови били занимљивији, предвиђено је да полазници посећују јавне манифестације у граду и околини који се тичу стрипа и анимације. То
укључује посећивање изложби, биоскопа, фестивала, уметничких радионица и колонија. Исто тако, предвиђено је да школи присуствују и гостујући
предавачи из Србије и региона. Већ је договорена сарадња са аниматором Милошем Томићем и стрип-цртачем Игором Хофбауером и Зографом,
искусним предавачем и вајарем Гораном Денићем (Змуц), а у плану су и многи други. Полазницима ће једном недељно у оквиру часова бити
приказивани уметнички анимирани филмови у учионици.
Предавачи ће бити у сталном контакту са школама у које ученици иду како би имали увид у рад на часовима ликовног васпитања и на основу тога се
равнали за рад на сопственим часовима.
Посебна пажња биће посвећена сваком појединачном ђаку и свако од њих ће током курса имати задатак да до краја заврши рад на најмање једном од
пројеката, јер се показало да током оваквих курсева полазници често мењају идеје, радове, од једних одустају, прелазе на друге или паралелно раде на
више њих. Наставници ће с посебном пажњом пратити фокусираност сваког појединца на оно што га највише интересује и на основу тога их усмеравати
тамо где сматрају да ће се најбоље снаћи. Да би рад на томе био синхронизован, али и темељан, предавачи ће сваког понедељка држати састанке, а
један школски час недељно биће намењен разговору са ученицима. Такође, није обавезно да сви ђаци који иду на стрип уједно иду и на анимацију и
обрнуто. То ће им бити остављено да бирају.
На крају курса који се завршава кад и школска година, полазници ће иза себе имати одређен број завршених радова, стрипова и анимираних филмова.
Прво јавно представљање тих радова биће организовано у башти у Шуматовачкој на коју ће бити позвани и родитељи, пријатељи полазника, гостујући
професори и медији. На крају пројекција биће приређена забава. Предвиђено је да се ова изложба одржи у још неком простору у граду. У току су
преговори са Културним центром Град, биоскопом Рекс, радионицом Змуц и Установом културе Пароброд.
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СТРИП МОУШН (STRIP MOTION)

2.2.3.

МАЛИ ДИЗАЈНЕРИ

МАЛИ ДИЗАЈНЕРИ – МОДНА ИГРАОНИЦА ЗА ДЕЦУ У ШУМАТОВАЧКОЈ (од 6 до 14 год.)

Води: Драгана Лађевац-Бркић, дипломирана костимографкиња, самостална уметница.
Радионица је намењена основцима (6-14 година), мада могу да је похађају и млађа деца уз обавезно присуство родитеља.
Циљ радионице је да подстакне дечију креативност и истраживачки дух, како би открила своје могућности у пољу дизајна и моде, али и у уметности
уопште.
Радионица почиње у новембру месецу 2011. године и трајаће до јуна следеће године.
У раду ће се користити разне технике: деца ће цртаити, правити колаже, разне модне додатке, лутке а почиње се креацијама кецеље за сам рад у
радионици, које ће деца и украсити на тему нашег традиционалног костима. Планирано је да управо тим радовима до 31. децембра 2011. Шуматовачка
конкурише на 17. Међународном конкурсу за ликовне радове деце и омладине. Тема конкурса је Етнолошка одећа и фолклорне игре мога народа, а
одржава се у организацији Галерије ликовних дел младих Цеље (Словенија). Конкурси и изложбе ће бити саставни део ове радионице.
Часови ће се одржавати у просторима Шуматовачке, два пута недељно у поподневним терминима.
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2.3.

РАДИОНИЦЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ:

2.3.1. АРХИТЕКТУРА, др Романа Бошковић, архитекта, доктор уметности из области сценског дизајна.
Оквирни садржај:



Истраживање простора који нас окружују;
Преплитање архитектуре са другим уметностима.

Циљеви: Учење откривањем (простора око нас); Стицање знања о основним појмовима
архитектуре; Простор и облик: Разумевање простора и представљање простора; Развијање
способности представљања облика у простору; Покретање стваралачих механизама;
Обогаћивање визуелног језика; Стварање и грађење архитектуре.
Методологија: Аналитичко посматрање; Предавања са демонстрацијама; Разговор;
Грађење, израда макета, мањих просторних композиција и просторних инсталација; Метода
сценарија; Рад са текстом; Радионичарски приступ раду.
Предлог тема радионица: Невидљиви град; Анатомија простора; Опажање и доживљај
простора; Спољашњи и унутрашњи простор; За_Мисли (стварни и замишљени простор);
Кућа, кућица; Бележење града; Догађај у архитектури; Град на реци; Заборављена места.
Извори и литература: ТВ емисије Ранка Радовића Антологија кућа и изабрани текстови,
прилагођени узрасту полазника.
*Радионице се по договору могу одвијати и у школама са којима Шуматовачка – Центар за
ликовно образовање оствари сарадњу.

2.4.

БАУШУМОВА РАДИОНИЦА, Марија Васиљев, сликарка, самостална уметница, Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка дечијих сликовница,
самостална уметница.

Суботом и недељом у преподневним часовима, али не пре 12.00, отвара се БАУШУмОВА РАДИОНИЦА за тинејџере, чије су ауторке и водитељке/
радионичарке: Марија Васиљев, сликарка и мр Асја Васиљев, примењена уметница, вајарка и илустраторка;
Кључне речи: Бау (изградња) и Шум (ослушкивање), и умно сагледавање унутрашњих звукова кроз ликовни израз.
Људско тело као сложени организам извор је шумова које можемо да тумачимо или најједноставније откривамо и ликовно бележимо - освешћујемо у
процесу. У овој радионици не постоји финални радови (уметност је ток). само процес који се у процесу рада даље разрађује, разграђује, анимира,
провлачи и развија кроз интерактивни рад са другим радионицама Шуматовачке (костим, сценографија, вајарство, архитектура...). БАУШУмОВА
РАДИОНИЦА је место где тинејџери индивидуално и слободно истражују и трагају за одговорима у себи и, кроз радионицу и у другој деци,
подстакнути креативним радом и подршком стручних предавача и гостију/уметника са којима размишљају и полемишу о етапама рада. Сарадници:
гости/уметници: Моца Јеремић, Јован Бешлин, Славица Лазић Дундас и Еуген Славик.
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2.5.

ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ, др Дина Радоман, редитељ, доктор уметности из области сценског дизајна и др Романа Бошковић, архитекта,
доктор уметности из области сценског дизајн.

Претварање обичних ствари у позориште.
Радионице за оне који би желели да се опробају у истраживању кроз глуму или дизајн сцене...
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Оквирни садржај радионице:



Откривање драмских потенцијала у свему што нас окружује;
Стварање позоришта кроз истраживање драмских ликова, простора и
ситуација.

Циљеви:







Из свакодневних прича учесника и проблема који су за њих важни направити
представу;
Пружање могућности да свако (дете) боље упозна себе и своје таленте,
могућности и потенцијале;
Открити како потенцијали, који су различити за свакога појединца могу да се
Искористе и употребе за стваралаштво из области глуме, сценографије,
костимографије; дизајна светла или звука;
Указати како разни елементи свакодневице могу да се искористе и употребе
за стваралаштво из области глуме, сценографије, костимографије, дизајна
светла или звука;
Кроз заједнички истраживачки рад и сарадњу свих учесника направити
представу.

Методологија:






Радионичарски приступ раду;
Драма, доказана као изузетно моћно и ефикасно средство учења и
упознавања сопствених потенцијала;
Рад и разговори са гостујућим предавачима и уметницима;
Предавања са демонстрацијама и разговори по задатим темама;
Посета позориштима и различитим сценским догађајима; Стварање
позоришне предстве кроз прожимање радова сваког полазника.
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3. СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ :

3.1.

РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА АНТИКВАРНИХ ПРЕДМЕТА, коју води Милан
Ковачевић, рестауратор, представиће учесницима основна практична знања
рестаурације и конзервације старинског намештаја, старих украсних и употребних
предмета. Радионица се одвија у атељеу самосталне занатске радње Стари Занатлија,
Деспота Стефана 38, Београд, Србија;

3.2.

УМЕТНОСТ СТАРОГ РУЧНОГ КЊИГОВЕЗАЊА, РЕСТАУРАЦИЈА КЊИГА И
ИЗРАДАУМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. Полазници ће се упознати са техникама ручне
израде аутентичних, квалитетних, персонализованих производа од коже и хартије, за
чију израду се користе алати и машине који и даље омогућавају примену старих
занатских техника, ручну обраду коже, апликацију разних шара, грбова, вињета,
епиграфа, иницијала итд. Водитељ радионица: Ратомир Гргаревић, графичар, одвија
се у штампарији и књиговезници ИБЦ98, Бојанска 15 11000 Београд, Радови
полазника биће представљени у оквиру изложбе....

3.3.

Учесници радионице УМЕТНОСТ ТКАЊА упознаће се осонвним тајнама процеса
ткања и кратком историјом ткања, врстом и особинама предива у процесу ткања као и
научиће тајне старинских техника као што су; клећано ткање, рад на коњићу, са
плочицама, у зеву и сумак техника. У оквиру програма радионице полазници се
описмењују у читању и коришћењу ткачке литературе и упознају се са техничким
каректеристикама разбоја у атељеу Шесте београдске гимназије (приземље), Милана
Ракића 33, Београд, Радионице води Бранка Вуковић, председница Удружења ткаља
Србије и осниватељка манифестације Светски дан ткања.
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У оквиру Дана европске баштине под називом Наслеђе – прошлост, садашњост, будућност, то јест одрживи развој, у периоду од 14. до 19. септембра 2010. године, Шуматовачка у
сарадњи са ГО Врачар, изложила је прве дониране радове из пројекта УМЕТНИЧКА КОЛЕКЦИЈА ШУМАТОВАЧКЕ – WORK IN PROGRESS у свечаној галерији ГО Врачар. На
фотографији: Весна Богуновић, Мирка Јанковић, преводитељка и Пеђа
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4. ИЗЛОЖБЕ – ДОГАЂАЈИ
А

УНУТАР САМОГ ЦЕНТРА (У КУЋИ):
Два нова излагачка простора града:


ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ (унутрашњост). ОТВАРАЊЕ: 17. децембар 2010. године



ГАЛЕРИЈА ВРАЧАРСКА БАШТА (башта Шуматовачке). Планирана израда пројекта и почетак радова 2011. година.

Јелена Антић, Слике са изложбе Ноема, Отварање Галерије Степениште, 17.12.2010.године


Галерија СТЕПЕНИШТЕ, како визуелно, тј. самим физичким простором у који се угнездила, тако и по питању концепта тј. замисли, јесте уметнути
артефакт. То је место преиспитивања између културе, историје, образовања (вештине, процеси и знања из поља уметности, историје уметности и
теорије форме) и истраживачке авантуре уметника који ствара у потрази за својим и идентитетом у односу на лични доживљај и св оје окружење у
коме и из кога ствара.
СТЕПЕНИШТЕ у сваком случају јесте визуелно средишњи комуникацијски простор Шуматовачке, док је програмски сасвим маргинализован тј.
рубни. Ова два простора напуштају (али не одустају од) матичну намену и сада их везује саучесништво у бављењу савременим појавама
трансформације и трансфигурације једних уметничких дисциплина у друге, данас меких, динамичких, пропустљивих и отворених.
У СТЕПЕНИШТУ ће бити представљана уметничка дела која, дакле пониру у себе, али и делују на друга дела и уметности.
СТЕПЕНИШТЕ има тенденцију да постане носилац неколиких значења, тј. текстова: јасних, очигледних али и метафоричких и симболичких. Први
пут у историји Шуматовачке један садржај, по својој приоритеној комуникативној намени преузима нови, додати у коме се излажу уметничка дела.
Уметност јесте производ колективних интенција. Тренутак стварања уметничког дела је у крајњој анализи друштвени тренутак и мистерија.
Предмети, инсталације и догађаји су људски или друштвени производи, који успостављају и носе извесна специфична (разликујућа) значења, која
нису само нешто што извире из уметника или уметничког дела „огледалне природе“ у односу на свет, већ се приликом приказивања остварује
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поступак стварања значења уметничког дела и различитих начина одношења у односу на/према спољашњем референту, тј. остварује се
стваралачки чин између референтног садржаја и значења које производи уметничко дело.
СТЕПЕНИШТЕ постаје на домаћој, а временом и на међународној сцени аутор приче, која је и означитељ који обележава аутора и уметничко дело,
али их и чини делом процеса означавања. СТЕПЕНИШТЕ и само као уметничко дело постаје оно што нешто ствара, извршава или је инспирација
за уметничко дело које јесте „уметничко“ у односу на јавни метатекст културе и у „интертекстуалном односу“ са метатекстовима или метатекстом
културе.
У комуникацији, иако су садржаји Шуматовачке инклузивни, и СТЕПЕНИШТЕи Студио на првом спрату, на жалост остају неприступачни особама које
су везане за инвалидска колица. У том смислу, свакако се бавимо проблемом инвалидности једне друштвене заједнице. Како све што радимо или
кажемо никада није невино и производи вредност у дугорочном смислу, Шуматовачка ће покушати да учини ревизију првобитне намене на једној
од најлепших београдских башти у ширем центру града и најави отварање још једног излагачког простора, овога пута на отвореном и отвореног за
све – Галерију ВРАЧАРСКА БАШТА.



ВРАЧАРСКА БАШТА (спољашњост центра)
Пројекат обухвата ревитализацију једне од највећих (26 ари) и најлепших зелених површина на територији општине Врачар.
Ово је такође јединствени излагачки простор града који пружа могућност реализације пројеката на отвореном, а при том гарантује безбедност
поставци јер се налази у саставу Центра.
У галерији Степениште али и Врачарској башти поред ликовног програма биће дат простор младим ди-џејевима, демо бендовима и слично који ће
наступати приликом отварања изложби и представљати свој рад.
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ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈА:








Годишња изложба радова полазника – дечија, период: јун 2011.;
Годишња изложба радова полазника – одрасли полазници, период: септембар 2011.;
Обележавање годишњице Шуматовачке – Центра за ликовно образовање (16. децембар);
Ауторске изложбе;
Самосталне и групне изложбе радова младих уметника или студената завршних година уметничких факултета, два пута месечно;
Изложбе учесника/ученика Шуматовачке;
Базар уметности – два до три пута годишње.

АУТОРСКЕ ИЗЛОЖБЕ: ДИНАМИКА

Галерија Степениште

Зоран Поповић; Мејд ин Шуматовачка 1968.

Јануар

Марија Васиљев,слике

Фебруар

Јелена Антић, слике

Март

Јованка Станојевић,цртежи

Март

Марко Ђурица, фотографије

Април

Нина Станковић, слике

Април

ТКВ И Лортек, перформанс графити уметности и концерт

Галерија Врачарска башта
Фебруар

Мај, Ноћ музеја

Пројекција; Историја графити уметности
Уметност у току. Базар уметности у сарадњи са Тендамонтом

Мај,Ноћ музеја

Никола Груловић, слике

Мај

Асја Васиљев, скулптура

Јун
Јун,
Београдска недеља дизајна

Јун

Оливера Вучинић Леко, инсталација и принтови

Август

Август

Иван Петровић, фотографије

Септембар

Изложба готографија куће Ројтерс, ТВ балкан

Октобар

Наталија Станић, колажи
Анђела Вујић, слике

Новембар
Децембар

Ди3ајн.ком, Групна изложба младих дизајнера

Б

Мај-јун, Миксер

Мај-јун, Миксер

Београдска недеља дизајна

ВАН КУЋЕ:




Изложбе које ће се реализовати у другим изложбеним просторима и/или у алтернативним излагачким просторима у земљи и иностранству;
Путујућа изложба Уметничке колекције Шуматовачка – Work in Progress (која је отпочела са реализацијом и садржи већ двадесетак донираних
радова реномираних уметника српске, тј. еx-југословенске ликовне сцене;
Арт базар на другим локацијама (по договору);
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5.

Изложбе са радионицама, које ће се реализовати у сарадњи са компанијом Тендамонт, која се бави израдом текстилне архитектуре у, за ту
намену посебно израђеним објектима;
Интердисциплинарна изложба КАРНЕВАЛ као резултат промишљања, личног доживљаја и заједничке инспирације три београдска и међународна
уметника на тему маски, карневала и Венеције, неодољивог, тајновитог, историјског граде који живи и одражава се у води и сваке године се
прерушава у чудесне костиме и маске, Један графичар, фотограф и примењена уметница проговориће кроз свој медиј о својим импресијама на
ту тему, а под окриљем Шуматовачке – Центра за ликовно образовање Београд. Графике Рајка Ковачевића, фотографије Александра Радоша и
маске и костими који претходно настају у радионици Шуматовачке под уметничким вођством и ауторством Јелене Стојановић, биће изложени у
оквирном периоду од две недеље;
ГРАФИТИ АРТ изложбе;
Вечери донација (аукције);
Продајне изложбе у Шуматовачкој и кроз сарадњу, у осталим изложбеним просторима, као и путем интернета.

ПРОЈЕКТИ

(У САРАДЊИ СА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ФАКУЛТЕТИМА)
 ШУМАТОВАЧКА НА ЗИДОВИМА ВАШЕ ШКОЛЕ је програм годишње сарадње Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и основних и
средњих београдских школа, чији су аутори и радионичари: Гијом Озон (Guillaume Ozon,) дипломирани сликар и Мр Миодраг Варгић, магистар
вајарства, самостални уметник.
Кроз осликавање фасаде или дворишног зида школе, уз педагоге/уметнике тинејџери/ученици стичу праксу у креирању и реализацији пројекта на
професионалном нивоу, оспособљавају се за заједничко решавање проблема, освешћују сопствене способности и делују у оквиру заједнице. Води:
Леа Поспишил, студенткиња прве године Биолошког факултета у Београду (екологија),
 НАУКА – СЛИКА, ауторка пројекта Мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија.
Припреме изложби које трају од новембра 2010. године до краја маја 2011. године (завршетак школске године),
Води: Леа Поспишил, студенткиња прве године Биолошког факултета у Београду (екологија), радионичарке: Марија Васиљев, сликарка,
самостална уметница и Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка дечијих сликовница, самостална уметница
Кроз интерактивно прожимање поља образовних и уметничких делатности основних и средњих школа, и Шуматовачке – Центра за ликовно
образовање у Београду ће се у нетипичним просторима, два пута годишње у трајању од десетак дана, организовати интерактивне мултимедијалне
путујуће изложбе под називом Наука – Слика, које ће тематски везати одређени предмет у школском образовању и свет уметности, као на пр:
Ботаника – Слика, Техника – Слика, Физика – Слика, Реч – Слика, Покрет – Слика, Музика – Слика, итд.
Повезивањем две стално одвојене структуре, тј. циљне групе (деца која су укључена у «озбиљно» образовање и деца чија су интересовања
окренута претежно ка уметничким, али и кроз овакав вид презентација - забавним сегментима популарне културе), учесници ће упознати различите
врсте уметности одређеног периода, правца или тенденције, али ће и добили шансу да припремајући своје ауторске уметничке радове сами
истраже и упознају се референтном географско-историјско-друштвеном стварношћу и окружењем.
Ликовне и примењене уметности али и музика, плес, игра, позориште, концептуалне и перформативне уметности, комедија итд, су медији којима ће
се деца изразити у овиру теме одређеног сусрета.
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Поред тога што подстиче стваралачка креативна уметничка и едукативна сусретања ученика, средњошколаца, овај пројект има акценат на
нетипичним просторима у којима се приређују изложбе.То значи да је цео наш град једна велика сцена, дакле свуда где се деца могу окупити и
представити. Пројекат Наука – Слика је озбиљна чаролија која припада сваком детету ђаку или ученику и сваком могућем простору нашег града.
Закључак:
За сад је откривено да је дечији мозак током развоја осетљив на уметничке стимулације и да је њихов утицај дуготрајан. Закључује се, уколико
је бављење уметношћу у детињству занемарено или потиснуто, јединствена прилика може бити пропуштена. Креативност је дефинисана
као уређивање постојећих форми, објеката и чињеница у нови поредак помоћу концептуалне и емоционалне активности мозга. Уметност нуди
највреднију и најдивнију прилику за изразавање имагинације, фантазије, емоција и креативности. Потреба за стварањем универзалне је
природе. (Ангелина Фолгић Корјак, кустос Музеја примењених уметности и селектор Дечијег октобарског салона)

24. јануара, у галерији Вулверхемптон (the Wolverhampton Art Gallery) изложена је "покретна дигитална скулптура"
дигиталног уметника са инвалидитетом Сајмона МекКиона (Simon McKeown), која истражује како се крећу особе са инвалидитетом.
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 УМЕТНИЧКЕ ЧАРОЛИЈЕ ШУМАТОВАЧКЕ, ауторка: Мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија, коауторка: Кнежевић Јелена,
студенткиња апсолвенткиња Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.
У настојањима да се афирмише нови приступ особама са инвалидитетом који се темељи на поштовању људског достојанства сваког човека и
препознавању потенцијала и сличности пре него тешкоћа и разлика, Центар за ликовно образовање у сарадњи са основним школама и школама за
децу и особе са инвалидитетом, као и са представницима одговарајућих стручних установа и асоцијација покреће пројект под насловом Уметничке
чаролије Шуматовачке с циљем да се подстакне развој социјализације деце и особа са инвалидитетом, како би их мотивисао на стваралаштво
чиме би њихове способности не само дошле до изражаја, већ би се остварила могућност да буду равноправна са својим вршњацима.
Сусрети недељом од 13.00 до 17.00, четири пута месечно у периоду од септембра до краја маја (школска година) допринеће да једни од других
пуно научимо и то из домена највишег знања а то је мудрост срећног живљења и остварења у разноликој заједници, где свако има прилику да
допринесе друштву са оним што најбоље уме и зна, и уз то да оправдано верује да то што даје и доприноси има своје место у људском друству и
природном окружењу.

Коста Богдановић, уметник и предавач Шуматовачке,
први дародавац Колекције Шуматовачке
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1. УМЕТНИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ЦЕЛИНА
А)

ДОКУМЕНТАЦИОНИ АРХИВ ШУМАТОВАЧКЕ;

У току је прикупљање грађе Центра за ликовно образовање: писане, теоријске (књиге, часописи и друге публикације), фото, филмски и видео
материјал, дигитални записи из земље и света, тј. материјала који ће бити на располагању свим члановима, као и наставницима основних и средњих
школа и студентима, како би могли да га користе у свом даљем образовању и раду
У наредној програмској години планира се компјутеризација ове грађе (ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ШУМАТОВАЧКЕ) у сарадњи са библиотекама, архивима,
оснивачем, Универзитетом у Београду, а најпре са академијама, школама и униврзитетима за које се припремају ученици Центра и могућност издавања
публикација, које би студенти могли да користе у свом даљем образовању и раду.
Сарадња кроз пружање услова за реализацију практичне наставе студената.
Б)
У реализацији је пројект УМЕТНИЧКА КОЛЕКЦИЈА ШУМАТОВАЧКЕ, чији је аутор: Мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија,
који се реализује уз подршку наших уметника, некада ученика Шуматовачке – Центра за ликовно образовање или познатије – Школе у Шуматовачкој;
Ове године отпочео је рад на формирању Уметничке колекције Шуматовачке. Аутор идеје је Мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија и
директорка Центра. Колекција ће бити стално освежавана новим радовима док ће истовремено представљати и један од најбогатијих пресека
савремене визуелне уметности обухватајући радове аутора који стварају од половине прошлога века. Отвореност, континуитет, проучавање,
систематизација, интеракција и очување јесу елементи на којима ће се заснивати рад на колекцији којом ће се бавити Ксенија Ма ринковић, историчарка
уметности. Колекција ће бити излагана и по алтернативним просторима који су приступачни сваком појединцу (банке, осигуравајућа друштва и слично).
Само друштво које је свесно сопствених вредности, може бити свесно сопственог идентитета и преузети друштвену одговорност.
Љубазношћу аутора, некадашњих полазника центра, који су донирали свој рад премијерно је представљена прва селекција у оквиру изложбе у галерији
ГО Врачар у којој су: Раша Тодосијевић, Зоран Поповић, Марија Драгојловић, Коста Богдановић, Милан Циле Маринковић, Селена Вицковић, Душан
Оташевић, Коста Бунушевац, Јованка Станојевић, Марија и Асја Васиљев, Снежана Арнаутовић, Милица Лапчевић, Габријел Глид, Михаел Милуновић,
Урош Ђурић.
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Изложба прве селекције радова Уметничке колекције Шуматовачке – Work in Progress.
Дани европске баштине, Галерија општине Врачар, 2010.
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6. ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ: је део активности Шуматовачке, који се односи на мултимедијалне програме, промоције ликовних аутора,

писаца, књига, сарадњу са издавачким кућама, књижарама итд., мање сценске форме на отвореном у сарадњи са сценским дизајнерима, видео
уметницима, модним креаторима и театарским уметницима, интервенције у простору кроз различите уметничке инсталације, модне догађаје у
сарадњи са академијама примењених уметности и модним кућама и часописима и сл.

Центар планира да својим уметничким стваралаштвом учествује значајније у програмском оквиру других инсталација (Дани архитектуре-БИНА,
Миксер, Дани Врачара, Дани европске културна баштине, Ноћ отворених атељеа, Ноћ музеја, БЕЛЕФ и др.);

Пред отварање програма за Ноћ отворених атељеа у Шуматовачкој, 2010. г.
Музички перформанс аутентичне средњевековне музике под називом In vino veritas in amor eternitas, у саставу: Јелена Добрић – вокал; Александар Јован Крстић – блок флауте, кавал, вокал;
Срдјан Станић – фидел; Александар Дотлић – арапска лаута;Андрија Сагић – вокал, блок флаута, баглама, бубањ, томбак, бендир, рик, тарабука; Илуминатор – Андјела Милошевић;
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ПРЕДАВАЊА ПЕДАГОГА И АФИРМИСАНИХ УМЕТНИКА ИЗ ЗЕМЉЕ И СВЕТА ћемо организовати у виду семинара, мастер клас радионица,
трибина и дискусија у сарадњи са струковним институцијама, представништвима страних влада у Србији, ради уметничких тренинга и усавршавања
стручног образовања. Планирана је стратешка сарадња са градовима и земљама Европе и света.
Дугорочни циљ: Реализација капацитета за програм УМЕТНИЦИ У БОРАВКУ у башти Центра за ликовно образовање, где би требало да се поставе
два апартмана-еко куће са мокрим чвором, грејањем, климом...



УМЕТНИЦИ У БОРАВКУ
Потенцијално постоје услови за оснивање јединственог резиденцијалног програма у Центру за ликовно образовање. Највећи акценат би током
године био стављен на развијање мреже партнерстава, промотивне активности којима би овај програм био представљан на бројним
манифестацијама и индивидуалним презентацијама.
Ослања се на историју Шуматовачке као простора у коме су уметници становали, стварали, комуницирали...
Замишљен је као интерактиван програм који обједињује стваралаштво и уметничку едукацију као и платформа за развој интеркултуралног дијалога
и сарадње са земљама уз региону и иностранству.
АИР (Artist in Residence Programme) Шуматовачке могао би да понуди бројне додатне погодности: два пространа уметничка атељеа величине 95 и 62
метара2 , фото студио и фото лабораторију, мали студио-библиотеку на спрату, бежични интернет, компјутере, просторе за излагање и
комуникацију са публиком кроз различите садржаје (две галерије, од којих је једна у отвореном простору) и друге програме стручног усавршавања
којима Центар у Шуматовачкој располаже (разговори са уметницима, предавања, комуникација са стручном јаношћу, изложбе, догађаји за ширу
публику, сарадња са другим установама и организацијама у области културе, уметности и уметничког образовања...)



ШИРЕЊЕ КУЛТУРЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ПРОГРАМЕ се одвија кроз образовне, уметничке и културне програме у сарадњи са партнерима, кроз
тематске вечери (дебате, трибине, промоције…), специјалистичке семинаре, предавања, пројекције, сусрети, образовно креативне камповерадионице ван Београда, успостављање мрежапрограме слободне имагинације итд.
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КО ЈЕ КО У ШУМАТОВАЧКОЈ

ДИРЕКТОРКА:
Мр Весна Богуновић,
магистарка теорије уметности и медија;
E-mail: vesna@sumatovacka.rs;
УРЕДНИЦА ПРОГРАМА:
Ксенија Маринковић, историчарка уметности,
специјалиста за креативне комуникације и маркетинг;
E-mail: ksenija@sumatovacka.rs;
СТРУЧНА САРАДНИЦА ЗА ПРОГРАМ:
Др Романа Бошковић, дипломирани архитекта, доктор уметности – сценски дизајн;
E-mail: romana@ sumatovacka.rs
СТРУЧНИ ЖИРИ ГАЛЕРИЈСКО-ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОГРАМА
Мр Весна Богуновић, Ксенија Маринковић и Др Романа Бошковић;
E-mail: art@sumatovacka.rs;
НАДЗОРНИ ОДБОР:
Председница, Невенка Била, економиста;
чланице: Данијела Петковић, глумица и Ксенија Маринковић, историчарка уметности, специјалиста за креативне комуникације и маркетинг.
УПРАВНИ ОДБОР: Председник, Владимир Радованов, правник;
чланице: Јелена Јерковић, примењена уметница и Др Романа Бошковић, дипломирани архитекта и доктор уметности – сценски дизајн.
УМЕТНИЧКО-НАСТАВНИ ПРОГРАМ:
Мр Миодраг Варгић; Мр Коча Огњановић; Рајко Ковачевић; Драгана Лађевац Бркић; Ксенија Маринковић; Александар Пантић; Александар Радош; Бојан Николић;
Е-mail: оffice@sumatovacka.rs;
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ:
Асја Васиљев; Марија Васиљев; Др Романа Бошковић; Саша Лортек Сливњак; ТКВ Краљица Вила; Шлиц стрип редакција
(Саша Томасовић; Јелена Курјак); Бојана Петковић; Јохана Меркаде (Johanna Marcadé); Кејт Возницки (Katie Woznicki);Др Дина Радоман; Гијом Озон (Guillaume
Ozon); Јелена Стојановић; Милан Ковачевић; Ратомир Гргаревић; Бранка Вуковић.
Е-mail: office@sumatovacka.rs;
САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТИМА:
Мр Марко Алексић; Јелена Јоцић; Леа Поспишил; Јелена Кнежевић; Центар за развој каријере и саветовање студената универзитета у Београду: Милица Раденковић;
Ива Јовић, Биља Радусин; Данијела Ранчић; Бојана Филиповић; Мила Борак; Миона Васић; Василије Савић; Жељко Дражовић;
Е-mail: projekti@sumatovacka.rs;
МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ:
Ксенија Маринковић, историчарка уметности, специјалиста за креативне комуникације и маркетинг;
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сарадницe: Ива Јовић; Лидија Малобабић;
Е-mail: marketing@sumatovacka.rs;
WEB SAJT:
Главна и одговорна уредница: Мр Весна Богуновић;
Визуелни идентитет, дизајн и израда сајта Јелена Антић, дипломирани сликар и веб дизајнер;
Сараднице: Ива Јовић и Бојана Филиповић; превод: Јелена Јоцић;
Е-mail: vesna@sumatovacka.rs;
ПРОТОКОЛ:
Мр Весна Богуновић, Ива Јовић:
Е-mail: protokol@sumatovacka.rs;
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:
Агенција за рачуноводство, менаџмент и консалтинг Арион;
E-mail:arion011@yahoo.com;
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА:
Небојша Поспишил, Горан Станковић, Милан Деспотовић;
E-mail: romana@ sumatovacka.rs
ПРАВНИ ПОСЛОВИ:
Aдвокат Предраг Васовић;
E-mail: adv.vasovic@gmail.com;
СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР:
Е-mail: admin@sumatovacka.rs;
Богдан Стојаковић;
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ:
Беозаштита – безбедност и здравље на раду (Горан Папић Тома Николоски, Милорад Протић и Драгољуб Илић);
E-mail: beozastita@eunet.rs
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:
МОПЕКС д.о.о.
Е-mail: office@mopex.rs
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УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
РАСПОРЕД
АТЕЉЕ ЗА ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

АТЕЉЕ ЗА ВАЈАЊЕ

СТУДИО НА СПРАТУ
(I СПРАТ)

ПОНЕДЕЉАК

10.00 -13.00
13.30-16.30
17.00 -20.00

СЛИКАЊЕ
Води: Мр Никола Груловић, дипл. сликар, магистар
зидног сликарства
ЦРТАЊЕ
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник
ОТВОРЕНА ШКОЛА
ШКОЛА ИКОНОПИСА,
Води: Бојан Николић, дипл. сликар/рестауратор

ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник

СЛИКАЊЕ
Води: Мр Никола Груловић, дипл. сликар, магистар
зидног сликарства
ЦРТАЊЕ
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник

ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И ТЕОРИЈА ФОРМЕ,
Води: Ксенија Маринковић, историчарка уметности,
специјалиста за креативне комуникације и
маркетинг*
(Термини по договору)

ОТВОРЕНА ШКОЛА
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник

УТОРАК

10.00 -13.00

6.00-18.00

GRAFITTI ART/AEROSOL ART ;
Воде: Саша Лортек Сливњак и Ткв Краљица Вила

18.00-21.00

ШКОЛА ИКОНОПИСА,
Води: Бојан Николић, дипл. сликар/рестауратор

СРЕДА
10.00 -13.00
13.30-16.30
17.00 -20.00

GRAFITTI ART/AEROSOL ART ;
Воде: Саша Лортек Сливњак и Ткв Краљица Вила
ОТВОРЕН А ШКОЛА
GRAFITTI ART/AEROSOL ART ;
Воде: Саша Лортек Сливњак и Ткв Краљица Вила

ЧЕТВРТАК
10.00 -13.00
13.30-16.30
17.00 -20.00

ОТВОРЕНА ШКОЛА
СЛИКАЊЕ
Води: Мр Никола Груловић, дипл. сликар, магистар
зидног сликарства
ЦРТАЊЕ
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник

ДЕЧИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (са адекватним
прилагођавањем узрасту);
ШАРЕНИ ТАБАНИ,
За децу од 3 до 5 година;
МАЛЕ (З)АНИМАЦИЈЕ,
За децу од 6 до 8 година,
Води: Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка
дечијих сликовница, самостална уметница
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник
ОТВОРЕНА ШКОЛА
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник
ОТВОРЕНА ШКОЛА
ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник

ШКОЛА ИКОНОПИСА,
Води: Бојан Николић, дипл. сликар/рестауратор
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ПЕТАК
10.00 -13.00
13.30-16.30

ОТВОРЕНА ШКОЛА
СЛИКАЊЕ
Води: Мр Никола Груловић, дипл. сликар,
магистар зидног сликарства

17.00 -20.00

ЦРТАЊЕ
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник

ВАЈАЊЕ
Води: Мр Миодраг Варгић, магистар вајарства,
самостални уметник
ОТВОРЕНА ШКОЛА
ДЕЧИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (са адекватним
прилагођавањем узрасту);
ШАРЕНИ ТАБАНИ,
За децу од 3 до 5 година;
МАЛЕ (З)АНИМАЦИЈЕ,
За децу од 6 до 8 година,
Води: Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка дечијих
сликовница, самостална уметница

СУБОТА

10.00 - 15.00

12.00 - 15.00

13.00 – 17.00

АРХИТЕКТУРА,
Води: Др Романа Бошковић, дипл. архитекта и
доктор уметности – сценски дизајн
09:30-11:00: мала школа архитектуре

БАУШУМОВА РАДИОНИЦА за тинејџере,
Води: Марија Васиљев, сликарка, самостална уметница

Програми по договору: образовни, уметнички и
културни садржаји (предавања, пројекције,
сусрети...)

ГРАФИКА И ГРАФИКА КЊИГЕ,
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник

ФОТОГРАФИЈА,
Води: Александар Радош, уметник фотографије,
самостални уметник.

ДЕЧИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (са адекватним
прилагођавањем узрасту);
ШАРЕНИ ТАБАНИ,
За децу од 3 до 5 година;
МАЛЕ (З)АНИМАЦИЈЕ,
За децу од 6 до 8 година,
Води: Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка дечијих
сликовница, самостална уметница

Програми по договору: образовни, уметнички и
културни садржаји (предавања, пројекције,
сусрети...)

11:15-13:15: практичан рад – просторна
композиција
13:30-15:00: практичан рад – нацртна геометрија
и схватање простора
AKT

17.00 - 20.00

GRAFITTI ART/AEROSOL ART ;
Воде: Саша Лортек Сливњак и Ткв Краљица Вила

20.00 – 24.00

ВЕЧЕРЊИ АКТ

НЕДЕЉА

10.00 - 13.00

13.00 – 17.00

AKT

17.00 - 20.00

ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ, води: Јелена
Стојановић, дипл. сценограф, специјалиста за
оглашавање, костимограф, самостални уметник

20.00- 24.00

ВЕЧЕРЊИ АКТ

СУСРЕТИ НЕДЕЉОМ ОД 13.00 ДО 17.00
(инклузивне радионице), води: Јелена Кнежевић,
студенткиња апсолвенткиња Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију.
ГРАФИКА И ГРАФИКА КЊИГЕ,
Води: Рајко Ковачевић, дипл. сликар, графичар
(графика и књига), самостални уметник

ФОТОГРАФИЈА,
Води: Александар Радош, уметник фотографије,
самостални уметник.
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КОНТАКТ

ШУМАТОВАЧКА – Центар за ликовно образовање
Адреса: Шуматовачка 122, 11 000 Београд, Србија
Телефони: +381 11 64 30 908, 64 04 846, 64 31 066
E-mail:art@sumatovacka.rs

КАКО СТИЋИ ДО НАС?
Аутобусима ГСП-а:

Тролејбусима ГСП-а:

25, 25П, 26, Е8 (стајалиште у улици Максима Горког)
46, 55 (стајалиште у улици Јужни булевар)
83, Е1 (стајалиште у улици Цара Николаја II

19, 21, 22, 29 (стајалиште у улици Цара Николаја II)

Мр Весна Богуновић
Директорка Центра за ликовно образовање

