„МАУ за све, сви у МАУ“
посебан програм за старије
Свaкoг првoг чeтврткa у мeсeцу ::: од 10 до 12 часова ::: бесплатан улаз за
старије суграђане (55+)
2021.

Четвртак
4. фебруар
10-12 часова

Четвртак
4. март
10-12 часова

Четвртак
1. април
10-12 часова

ТЕМА

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ОПИС

Уводна презентација:
Традиције веза у Етиопији,
са карактеристичним
примерима заступљеним на
ношњи.
Активност: Декорација
тканина техником веза.

Вез као техника декорације је
веома заступљена на тканом
покућству и ношњи Етиопљана.
Традиција и стилови веза
потичу из два извора: културе
етиопских хришћана и
муслиманских традиција
источне Етиопије.

РУРАЛНИ САН
– УМЕТНОСТ
ПАЧВОРКА

Уводна презентација:
Представљање радова
савремених намибијских
уметника са фокусом на
женско стваралаштво и рад
уметничког удружења
!Ikhoba Textile Project
„Рурални сан“ настао
техником „сликања
крпицама“ – пачворком.
Активности: Учење
технике пачворк и израда
сопственог узорка.

Учесницима радионице биће
представљен рад уметничког
удружења !Ikhoba Textile Project
– Рурални сан израђен у
техници пачворк. Ова техника
средишњи је део културе
народа Нама из Намибије, а
!Ikhoba пројекат посвећен је
побољшању животних услова и
оснаживању женског
стваралаштва.

ШТА НАМ
ПЛАКАТ
КАЖЕ?

Уводна презентација:
Преглед плаката који су
рађени за МАУ од његовог
оснивања до данас, разговор
о различитим дизајнерским
решењима.
Активност: Креирање и
израда плаката за задату
изложбу у МАУ.

Плакат као ликовнопропагандно средство био је
увек важан комуникациони
канал са потенцијалном
публиком за одређени догађај.
МАУ у архиви плаката чува
преко 150 плаката који су
служили за промоцију
активности ове куће у
последњих четрдесет година.

ETИOПСКИ
ВЕЗ
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2020.
Четвртак
6. мај
10-12 часова

Четвртак
3. јун
10-12 часова

Четвртак
1. јул
10-12 часова

Четвртак
5. август
10-12 часова

Четвртак
2. септембар
10-12 часова

ТЕМА

ФИЛАФАНИ

МУРАЛИ –
ОСЛИКАНИ
ЗИДОВИ

МАНКАЛА

МАРИОНЕТЕ У
КУЛТУРИ
МАЛИЈА

АФРИЧКИ
ПЕЈЗАЖ

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ОПИС

Уводна презентација:
Наративи на тканинама
народа Сенуфо
Активност: Сликање на
платну, по узору на афричке
тканине филафани

Бојене тканине народа Сенуфо
као инспирација за осликавање
сликарског платна у башти
МАУ

Уводна презентација:
Традиција осликавања
зидова кућа у западној и
јужној Африци
Активност: Сликање у
башти Музеја

Некада су зидови кућа у
Африци били попут сликарског
платна –
осликавани су разнобојним
цветним, геометријским и
другим мотивима.

Уводна презентација:
Обичаји и веровања везани
за манкалу, стилови израде
табли
Активности: Учење
правила и играње манкале

Манкала се игра у пару,
правила се лако уче, али није
лако и победити! Игра се на
табли са пионима (обезбеђује
МАУ).

Уводна презентација:
Вођење кроз тематску
изложбу „Марионете у
култури Малија“.
Активност: Радионица
израде марионета од
картона, тканина и други
материјала по узору на
предмете приказане на
изложби.

Марионете у култури Малија
имају дугу традицију као део
ритуалних свечаности које
обједињују у јединствени
сценски доживаљај елементе
луткарског театра, плес под
маскама, песме и ритам
бубњева. Изложба и изабрани
видео-снимци биће полазиште
за радионицу израде
марионета.

Уводна презентација:
Вођење по сталној поставци
Музеја. Рaзгoвoр o aфричкoм
пejзaжу уз филм „Дoлинoм
рeкe Нигeр“
Активности: Сликање у
башти МАУ.

Oбзирoм дa je нajвeћи дeo
кoлeкциje Пeчaр вeзaн зa зeмљe
крoз кoje прoтичe рeкa Нигeр,
изaбрaћe сe jeдaн oд брojних
прeдмeтa из стaлнe пoстaвкe
кao прeдлoжaк зa сликaњe у
бaшти.
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2020.

ТЕМА

Четвртак
7. октобар
10-12 часовa

УМЕТНОСТ
ИЗРАДЕ
КЕРАМИЧКИХ
ФИГУРА
„БЕТА
ИЗРАЕЛ“

Четвртак
4. новембар
10-12 часова

Четвртак
2. децембар
10-12 часова

АФРИЧКИ
НАКИТ

КАЛЕНДАР СА
АФРИЧКИМ
МОТИВИМА

САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Уводна презентација:
Представљање материјалне
културе заједнице Бета
Израел, у Етиопији некад и
Израелу данас.
Активност: Радионица
израде глинених фигура
Уводна презентација:
Накит као украс, лични
предмет, ознака статуса,
заштита од урокa.
Активност: Израда накита
од конца и текстила.
Уводна презентација:
Музејски предмети, ликовни
мотиви и призори из Африке
на фотографијамa.
Активност: Израда стоних
календара са афричким
мотивима.

ОПИС
Етиопска заједница позната као
Бета Израел има традицију
израде керамичких фигура
малих формата. Жене
заједнице Бета Израел су
креирале посебну форму
керамичких фигура са
мотивима птица, животиња и
људи.
Накит је у Африци израђиван
од најразличитијих материјала
– од семенки и каменчића до
племенитих метала и драгог
камења.
Музејски предмети, ликовни
мотиви и призори из Африке на
фотографијама биће извор
инспирације за све учеснике да
направе оригинални стони
календар у сусрет 2022. години.

За све информације посетите сајт МАУ, позовите нас на: 011/2651-654, или нам пишите на:
kontakt@mau.rs.

Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Андре Николића 14, 11000 Београд, Србиja
[+ 381] 11 2651 654, 11 2651 269
kontakt@mau.rs
www.mau.rs

