
 
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ ИЗ БЕОГРАДА 

организује ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ на тему 
 

„РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ АФРИКЕ“ 
 

за најбољи цртеж учесника узраста од 6 до 18 година 
Конкурс је отворен од 10. априла до 10. jунa 2018. године 

 
 
Позивамо предшколске установе, основне и средње школе, као и ликовне атељее, културне центре и 
остале установе и удружења за децу и младе да закажу термине за групну посету Музеју афричке 
уметности и пратећу ликовну радионицу „Разгледница из Африке“. Само они радови који су настали 
у оквиру заказаних термина за групну посету и пратећу ликовну радионицу у Музеју учествују на 
конкурсу. Ликoвни конкурс MAУ зa нajбoљи цртeж трaje у пeриoду од 10. априла до 10. jунa 2018. 
године. 

 

 
Учeсници кoнкурсa упoзнaћe тoкoм пoсeтe Mузejу стaлну 
пoстaвку и тематску изложбу на којима су прикaзaнa дeлa 
трaдициoнaлнe умeтнoсти зaпaднe Aфрикe, музички 
инструмeнти и прeдмeти свaкoднeвнe упoтрeбe, као и 
фотографије са призорима из живота народа источне 
Африке, из градских и сеоских средина, и живописни 
пејсажи са обала Белог Нила, Индијског океана и врхова 
Килиманџара. Нaкoн oбилaскa излoжби слeди рaдиoницa 
нa кojoj ћe свaкo имaти прилику дa цртeжoм прикaжe 
рaзмишљaњa o рaзнoврсним oблицимa, знaчeњимa и 
рeзултaтимa зaмишљeнoг (aфричкoг) путoвaњa.  
 
Путoвaњe кao нoви сусрeт, кao приликa у кojoj учимo, 
ствaрaмo пoзнaнствa, истрaжуjeмo прeдeлe, упoзнajeмo 
културe... Темом „Разгледница из Африке“ пoзивaмo 
учeсникe кoнкурсa дa ликoвним jeзикoм изрaзe дoживљaj 
излoжби Mузeja aфричкe умeтнoсти или прикaжу своје 
зaмишљeнo aфричкo путoвaњe. 

 

 
Најуспешнији цртежи биће представљени 23. и 24. јуна на изложби радова учесника ликовног 
конкурса у оквиру годишње манифестације „Афро фестивал 2018“ која се одржава у башти Музеја 
афричке уметности. Ауторе најуспешнијих радова очекују специјалне награде. 
 

Први пут одржан 2014. године, Ликовни конкурс Музеја афричке уметности има за циљ да деци и 
младима приближи уметност и културе афричког континента, да подстакне њихову визуелну 
перцепцију, ликовно истраживање и изражавање, стварајући и негујући нове генерације музејске 
публике и љубитеља, познавалаца и поштовалаца Африке.   

  

 

http://www.museumofafricanart.org/images/NewsArticles/2018_03/razglednica_iz_afrike_konkurs.jpg


КАКО УЧЕСТВОВАТИ? 
 
Посетом Музеју афричке уметности деца и млади имају прилику да виде 
актуелну тематску изложбу „Кенија, Танзанија и Уганда: 1937-1939. 
Фотографије Коломана Трчке” и сталну поставку „Традиционална уметност 
западне Африке“ и да, уз разговор са кустосима, открију веровања, приче, 
обичаје и савремене одлике култура рaзличитих нaрoдa Aфрикe. Током 
обиласка изложби упознаће богатство стилова и значења афричких 
уметничких израза и културних одлика, а затим ће на ликовној радионици у 
простору Музеја нацртати свој рад: могу издвојити неки детаљ, изабрати 
одређени предмет или више предмета који ће чинити композицију, нацртати 
различите мотиве, дочарати афричку причу или мит који су чули током посете 
Музеју, приказати људе и начин живота, замишљени предео, зaмишљeнo 
путoвaњe... 

 Учешће на конкурсу подразумева посету Музеју, обилазак изложби са циљем упознавања са 
уметношћу и културaмa Африке и ликовну радионицу на којој ће сваки учесник нацртати 
цртеж на задату тему. 

 Закажите термине за посету Музеју у периоду од 10. априла до 10. јуна текуће године за групе 
предшколаца, основаца, средњошколаца (групна посета подразумева од 10 до највише 50 
посетилаца у једном термину). При заказивању, потребно је навести број деце/младих у групи, 
њихов узраст, назив школе или предшколске установе, жељени датум и време за посету Музеју. 

o имејл: africanmuseum@gmail.com 
o телефон: 011/2651-654 
o контакт особа: Марија Милош, кустоскиња. 

 Укупан програм вођења и радионице траје приближнo 120 минута. 
 Цена улазнице је 150 динара. Музеј обезбеђује материјал за радионицу. 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 

 На Конкурсу могу учествовати групе деце/млaдих, узраста од 6 до 18 година, из предшколских 
установа, основних и средњих школа, ликовних атељеа, културних центара и осталих радионица, 
клубова, секција. 

 Радови морају бити оригинални и рађени самостално, настали искључиво у Музеју афричке 
уметности током организоване радионице. 

 Техника: 
o за децу од 6 до 14 година (предшколци и основци): графитна оловка, воштане боје; 
o за младе од 14 до 18 година (средњошколци): графитна оловка, оловке у боји (дрвене 

бојице), фломастери у боји, воштане боје. 
 Цртежи остају у Музеју афричке уметности и неће се враћати учесницима. 
 Радове ће оцењивати комисија састављена од стручњака из области културе и уметности. 

 

КАТЕГОРИЈЕ И НАГРАДЕ 
 

Одабрани цртежи биће представљени 23. и 24. јуна на изложби радова у оквиру манифестације „Афро 
фестивал 2018“. 
Жири ће одабрати и прогласити најбоље радове учесника Конкурса из три старосне категорије, за које 
ће ауторима бити додељене награде: 

 најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 6 од 10 година (предшколци и млађи основци), 
 најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 11 до 14 година (старији основци), 
 најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 14 до 18 година (средњошколци). 

 
Цртеж Вука Глишовића, 

ОШ „Свети Сава“, 
прво место за 2017. годину 

у млађој категорији 

http://www.museumofafricanart.org/cp/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0.html
http://www.museumofafricanart.org/cp/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0.html
https://www.museumofafricanart.org/cp/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html
https://www.museumofafricanart.org/cp/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html
mailto:africanmuseum@gmail.com


 

    
 
Андре Николића 14, Београд (Топчидерско брдо, бус 44) ǀ Тел. 011/ 2651-654  
www.museumofafricanart.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 

 
 

Пети ликовни конкурс Музеја афричке уметности одржава се од 10. IV до 10. VI 2018. г.  
за учеснике узраста од 6 до 18 година на тему „Разгледница из Африке“ 

ПОНЕД. УТОРАК СРЕДА ЧЕТВР. ПЕТАК СУБ. НЕД. 

 10. IV 11. IV 12. IV 13. IV 14. IV 15. IV 

16. IV 17. IV 18. IV 19. IV 20. IV 21. IV 22. IV 

23. IV 24. IV 25. IV 26. IV 27. IV 28. IV 29. IV 

30. IV 1. V 2. V 3. V 4. V 5. V 6. V 

7. V 8. V 9. V 10. V 11. V 12. V 13. V 

14. V 15. V 16. V 17. V 18. V 19. V 20. V 

21. V 22. V 23. V 24. V 25. V 26. V 27. V 

28. V 29. V 30. V 31. V 1. VI 2. VI 3. VI 

4. VI 5. VI 6. VI 7. VI 8. VI 9. VI 10. VI 

       

    У оквиру манифестације „АФРО ФЕСТИВАЛ 2018“  
23. и 24. 6. од 10 – 18 ч. биће представљена  изложба радова.  

Додела награда победницима конкурса одржаће се у недељу, 24. 6. у 11 ч. 

23. VI 24. VI 
 

 

ПЛАНЕР ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА 


