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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 у некадашњој Школи на ваздуху, коју је 1931.
године пројектовао наш познати архитекта и истакнути представник ране модерне, Игњат Поповић.
Данас је то установа са потпуном одговорношћу која има статус друштвено-правног лица у којој се, у области културнообразовне делатности, обављају послови од значаја за културу града Београда и шире.
Од оснивања ова установа је у настави подсећала на слободне уметничке школе какве су постојале у Минхену, Паризу и
Бечу.
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.
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.
Делатност Центра је окренута, пре свега ликовним и примењеним уметностима, њиховом проучавању и промовисању,
али и осталим уметностима као што су архитектура, књижевност, видео, глума, сценске уметности, музика...
Кроз креативне радионице, Шуматовачка је све више ангажована 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.

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.
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).
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.
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 уметношћу.
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

Школа на ваздуху, Игњат Поповић, 1931.

Средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката Центра за ликовно образовање
обезбеђују се у буџету града Београда у складу са законом.
Културни програми и пројекти 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 Центра за ликовно образовање за мандатни период, односно четири године усклађен је са
законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Центар за ликовно образовање послује.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за ликовно образовање систематизовани су
послови за шесторо извршилаца:
Директор
Два уредника програма: Цртање и сликање
Уредник програма: историја уметности и теорија форме
Технички секретар
Спремачица.
Центар располаже са следећим просторним капацитетима:
-

2 објекта: П=364м2 (објекат 1 чини једна целина П=315м2, објекат 2 чини једна приземна зграда П=49м2),
зелена површина/земљиште без зграде односно башта П= 25а и 32 м2, за коју ће се везати више програмских
интердисциплинарних садржаја Шуматовачке већ од 2010. Године.

Радни простор чине три атељеа (два у приземљу и један на првом спрату) у објекту број 1.
Постоје још канцеларија за директора, санитарни чвор, чајна кухиња и две просторије у објекту 2 које се не користе
због нерегулисаног имовинско-правног статуса тог објекта (поступак решавања је започет).
Део главног објекта, односно степенишни простор у Плану и програму рада Центра намењен је реализацији програма
излагачких активности са коришћењем фоајеа Центра, док је башта, односно зелена површина једним делом намењена
и реализацији мултимедијалних програма на отвореном.

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – 2010
Програм Центра за ликовно образовање у 2010. години ће се реализовати кроз девет целина.

1. ЦЕЛИНА: УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
1.1. ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ
1.2. СЛИКАЊЕ УЉАНИМ БОЈАМА
1.3. ВАЈАЊЕ И ЦРТАЊЕ
1.4. ГРАФИКА
1.5. ЗИДНО СЛИКАРСТВО
1.6. ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ: КОСТИМ, МАСКА, СЦЕНА...
1.7. ФОТОГРАФИЈА
1.8. ТЕОРИЈА ФОРМЕ И ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
1.9. ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ – КРЕАТИВНO СЛИКАРСКА АУТОРСКА РАДИОНИЦА
1.10. РЕСТАУРАЦИЈА АНТИКВИТЕТА: ОД НАМЕШТАЈА ДО УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА

Шуматовачка – Центар за ликовно образовање је добро позната и призната уметничка школа у нашој земљи, ексјугословенском региону, али и у иностранству. Многи некадашњи полазници, а данас веома цењени ствараоци,
педагози, критичари, теоретичари и многи други, с поштовањем наводе у својим биографијама време које су провели у
познатој Шуматовачкој.
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.

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.
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.
Водитељи програма праве свој годишњи и месечни програм и имају обавезу да резултате рада прикажу публици.
У односу на успех савладаности знања и вештина/техника на предметном курсу/радионици полазници стичу право на
сертификат, односно потврду о похађању уметничко-наставног програма у одређеном периоду.
Поред тога, у Шуматовачкој се организују, групне и самосталне изложбе, семинари и стручна предавања. Од самог
почетка, 1948. године, наставу 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
курсу/радионици, полазници стичу право на сертификат, односно потврду о похађању уметничко-наставног програма у
одређеном периоду.
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.
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.

Програмска делатност и уметничке радионице Шуматовачке су инклузивне и имају за циљ да подстакну развој
социјализације и мотивишу на стваралаштво децу и особе са инвалидитетом.

2. ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ – ПРОГРАМИ СЛОБОДНЕ ИМАГИНАЦИЈЕ,

које воде стручни
сарадници из одређених области и стално запослени у Центру, радионице су намењене различитим циљним групама
и генерацијама, заинтересованим за одређене области уметничког стваралаштва (Рециклирана уметност, Еко арт,
Мали градитељи...).

У оквиру могуће сарадње са Секретаријатом за културу града Београда, Канцеларијом/ама за младе, општинама градова
и места у Србији, Министарством културе, Министарством образовања, Министарством економије и регионалног развоја,
Министарством туризма, Туристичком организацијом Србије, уметничким школама, домовима културе, стручњацима и
уметницима Србије и осталим потенцијалним партнерима, планирани су образовни и креативни кампови-радионице у
градовима Србије у трајању од седам до четрнаест дана. Програм: Мале школе цртања, сликања, вајања и осталих
уметничких дисциплина и размена искуства и идеја, у зависности од договора и могућности. Гостујуће школе би
користиле потенцијале гостопримства локалне заједнице: приватног смештаја, домаће кухиње и других садржаја од
интереса за даље унапређење пројекта. Предавачи: запослени (уколико је могуће) и хонорарни сарадници школе.
Тенденције:
Уметничке школе - Шуматовачка по градовима и местима Србије са једногодишњом наставом и могућношћу да се
запосле локални предавач/и. Успостављење мреже. Гостовања, радионице, кампови, колоније по принципу
реципроцитета. Укључивање свих потентних локалних садржаја. Подршка управе града Београда, регионалних,
републичких и локалних власти и привредног, образовног, туристичког и културног сектора.

3. 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 је 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...

4. УМЕТНИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ЦЕЛИНА
А) ОСНИВАЊЕ УМЕТНИЧКОГ АРХИВА ШУМАТОВАЧКА 1948. ДО ДАНАС, уз подршку наших уметника, некада
полазника Центра за ликовно образовање или популарно Школе у Шуматовачкој. Сарадња са Универзитетом у
Београду кроз пружање услова за реализацију практичне наставе студената.
Б) ОСНИВАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ГРАЂЕ ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ: писане,
теоријске (књиге, часописи и друге публикације), фото, филмски, видео материјал и дигитални записи из земље и
света.
Материјал треба да буде на располагању ученицима. У наредној програмској години планира се компјутеризација ове
грађе у сарадњи са Оснивачем, академијама, школама и универзитетима за које се припремају ученици Центра и
могућност издавања публикација, које би студенти могли да користе у свом даљем образовању и раду.
Сарадња са Универзитетом у Београду кроз пружање услова за реализацију практичне наставе студената.

5. ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ
А)

У СУСРЕТ КЊИЖЕВНОСТИ – МАЛИ НОЋНИ СВЕСТ-ИВАЛИ у башти Центра за ликовно образовање:

Промоције књига и ликовних аутора илустратора, у сарадњи са ПЕН центром, издавачким кућама, удружењем грађана
Трећи трг, књижарама, фестивалом Кикинда Шорт (фестивал кратке приче из Кикинде) и др.
Промоције би полако упловиле у вечерњу баштенску забаву. У паузама би уметник/писац/перформер рецитовао/читао
инсерте из књижевних дела.

Б)
СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ (интерактивно дружење младих ликовних и књижевних стваралаца, кроз савремене
ликовне и музичке садржаје и мање сценске форме):
Мање сценске форме на отвореном, реализација кроз сарадњу са сценским дизајнерима, видео уметницима, модним
креаторима и театарским уметницима;
Интервенција у простору кроз различите уметничке инсталације;
Модни догађаји у сарадњи са академијама примењених уметности, модним кућама и часописима.
Могући партнери: ПЕН центар, удружење грађана Трећи трг, издавачке куће, књижаре, фестивал Кикинда Шорт
(фестивал кратке приче из Кикинде) и др.

6. ИЗЛОЖБЕНО–ГАЛЕРИЈСКА ЦЕЛИНА
А)
ПУТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ ШУМАТОВАЧКА КОД ВАС, по Србији уз могућност гостовања и ван граница наше
земље.
Након припрема током 2009. године, у 2010. години планира се почетак реализације пројекта ПУТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ
ШУМАТОВАЧКА КОД ВАС. Изложба је састављена од радова уметника, полазника Центра за ликовно образовање у
периоду од 1948. до данас. Изложба би требало да путује, пре свега по Србији (била би представљена публици
неколико градова и у оквиру манифестације Ноћ музеја), уз могућност гостовања ван граница наше земље и кроз

сарадњу са Министарством културе, иностраних послова и Министарством за дијаспору. Обзиром на значај ове изложбе,
мишљења смо да је могуће укључити и већи број спонзора и донатора.
Б)

ГАЛЕРИЈА Ш * АРС / ШУМАТОВАЧКА – у адаптираном простору Центра за ликовно образовање:
Гостујуће изложбе (одабране путем јавног конкурса);
Годишње изложбе радова полазника/ца наставно-уметничких програма из 2010 године;
Изложбе радова са радионица и из других програмских целина Шуматовачке;
Вечери донација (аукције);
Продајне изложбе у Центру и у сарадњи са осталим изложбеним просторима, као и путем интернета.

7. ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
А)

ТВ ШКОЛА – ОБРАЗОВАЊЕ КОД КУЋЕ

Програми основног ликовног и образовања из примењених уметности, прилагођени узрасту деце од раног детињства до
средњошколског доба, који би били приказивани у преподневним и репризирани у поподневним часовима на ТВ
станици која би била изабрана као партнер пројекта.
Програми треба да буду осмишљени тако да, поред знања које је основни циљ, деци учине свет богатијим,
маштовитијим и срећнијим уз забавне, креативне и стимулативне садржаје.
Редакција: Ана Томовић, Вук Ршумовић, Весна Богуновић, Јасминка Петровић, Александар Радош, Ненад Шугић.
Учествују: садашњи и некадашњи предавачи и уметници Центра за ликовно образовање.
Термини: Једном недељно, емисија од 30 минута.
Б)
ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ ТВ ШКОЛЕ које би могло постати део учила у ликовној настави основних школа и
других едукативних дечјих установа, центара и уметничких школа.

8. ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА САРАДЊА
А)
УМЕТНИЧКИ ПАВИЉОН ШУМАТОВАЧКА: планиран и хортикуларно заокружен зеленом површином баште у
Шуматовачкој 122. Павилљон би имао своју основну функцију у презентацији и валоризацији савремених и
карактеристичних токова у српској и међународној уметности, доприносећи тако развоју ликовне и примењене
уметности и ширењу ликовне културе.
Програмски садржаји: изложбе и друге манифестације које промовишу ликовне и остале уметничке садржаје.
Потребни капацитети на нивоу непокретности: зимско/летњи простор, магацински део у коме би требало да буде и депо
за уметничке материјале Центра за ликовно образовање, опрему, практикабле, сценску реквизиту и спремиште за
павиљон, прилазни део за достављаче, који не сме да има архитектонске препреке које би ометале рад са децом и
лицима са посебним потребама.
Сарадња са инвеститором уз сагласност и извесну подршку Оснивача:
Б)

САРАДЊА СА ПРОДАВНИЦАМА И ДИСТРИБУТЕРИМА УМЕТНИЧКЕ ОПРЕМЕ И ПРИБОРА

В)

САРАДЊА СА ГАЛЕРИЈАМА

Понуда фирме Тендамонт: Постављање тенди у башти Шуматовачке

9. КРЕАТИВНИ МАРКЕТИНГ
А)
САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ STRAWBERRY IDEAS AND SOLUTION на више нивоа, најпре у области
креативног пословања и маркетинга.
Б)

САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ МАСЕЛ

У стварању маркетиншког пакета Центар за ликовно образовање ће се руководити следећим маркетиншким фазама
у припреми програмских и осталих активности:
•
•
•
•
•

Истраживање и анализа;
Планирање;
Фандрејзинг (енг.fundraising);
Организовање и примена;
Праћење и ревизија.

ОРГАНИЗОВАНИ УМЕТНИЧКИ МАРКЕТИНГ
У августу 2009. године отпочела је сарадња са агенцијом Strawberry Ideas аnd Solution која је креирала визуелни дизајн
за Центар, и наставиће маркетиншки да прати активности Центра и у 2010. години што подразумева и заједничко
залагање на промишљању новог оранизационог концепта бренда Шуматовачка.

Креативни тим младих људи ради на редефинисање дизајна маркетиншког и програмског материјала куће. Постигнута
је одређена униформност и истородности која је допринела формулисању портрета Шуматовачке као јединствено
уметничко-образовног центра и уметничке сцене која окупља авангардне уметнике и ствараоце, дајући им простор за
рад, истраживање и уметничко усавршавање.
Планирана је и активна медијска кампања, која се делимично реализује са агенцијом Масел, која ће од 15. октобра
започети кампању која је договорена крајем септембра.
1. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВОГ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА:
a. Идејно решење: знака, логоа, типографије, заштитне боје центра, плаката, брошуре, програмског флајера,
дипломе, позивнице, захвалнице, визит карте, корица ДВД-а;
b. Идејно решење, синопсис и израда:
i. генералног / институционалног / и појединачних ТВ спотова, трајање 420 сец и 60 сец,
ii. генералног и појединачних аудио џинглова, трајање сваког до 30 сец.
2. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЕБ ДИЗАЈНА ЦЕНТРА (контакт са веб програмером и дизајнером, веб хостинг,
интернет маркетинг, одржавање веб презентације...).
3. ГРАФИЧКА ПРОДУКЦИЈА:
a. Припрема за штампу у складу са визуелним идентитетом Центра:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Брошура;
Програмски флајер;
Позивнице /за отварање/;
Плакат Б2;
Диплома;
Захвалнице;
Визит карте.

b. Корице ДВД-а.
4. БРЕНДИРАЊЕ ПРОСТОРА:
a.
b.
c.
d.
e.

Осликавање зидова кроз наставу из предмета Школа зидног сликарства;
Израда спонзорских баштенских клупа;
Израда и постављање уметничких предмета у башти Центра;
Светлећи балони (компанија Атракс д.о.о-спонзорски пакет);
Тотем.

5. Обележавање простора поводом свечаног отварање изложбе ШУМАТОВАЧКА КОД ВАС у оквиру манифестације

Ноћ музеја.
6. ПУТОКАЗИ
7.

МЕДИЈСКА ПОДРШКА:

7.1. Уговарање и реализација медијских спонзорстава са штампаним и електронским медијима;
7.2. Идејна решења са припремом за штампу свих објава у форми огласа (предвиђено око 50 огласа):
- Графичко решење генералног (најавног) огласа за објаве у дневној штампи, у црно-белој и колор техници;
- Графичко решење генералног (најавног) огласа за вести у недељницима, у црно-белој и колор техници;
- Графичка решења огласа - најава појединачних догађаја, за објаву у дневној штампи, у црно-белој и колор техници;
- Графичка решења огласа-најава појединачних догађаја за вести у недељницима, у црно-белој и колор техници.
7.3. Умножавање и дистрибуција видео спотова и аудио џинглова;

7.4. Организације конференција за штампу (3 конференције);
7.4.1. Координација сарадње са покровитељима, спонзорима и донаторима у њиховим промотивним активностима
(медијске куће, културни центри и остали донатори);
7.4.2. Пресс клипинг, прикупљање и архивирање.
8. ФАНДРИСИНГ (енг.fundraising): Кроз активно обраћање осталим образовним институцијама, привредном сектору,
представништвима, културним и пословним центрима, итд. Води: Драгана Дорословац, хонорарна сарадница.
Напомена: Потребно је укључење Центра за ликовно образовање у програме европске комисије.
Спонзорска подршка и фандрејзинг (енг.fundraising) обухватају:
-

Припреме за штампу;
Маркетинг стратегије;
Прављење спонзорских и донаторских пакета;
Истраживање тржишта;
Лоцирање и анимацију могућих извора подршке из земље и иностранства;
Уговарање и реализацију спонзорстава и донаторстава;
Праћење и реализацију уговорних обавеза, као и доделу захвалница;
Израду извештаја;
Слање материјала спонзорима.

9.
ЗАБАВНИ ПРОГРАМИ ЗА НАЈМЛАЂЕ, А МОЖЕ И МАЛО СТАРИЈЕ, обухвата интерактивне уметничке садржаје које
може да понуди Центар у раду са децом, као што су: тематски програми, прославе и рођендани које би уређивали и
водили ученици и професори Центра у договору са васпитачима, родитељима или наставницима гостујућих група деце.

Мр Весна Богуновић
Директорка Центра за ликовно образовање

