
 
 
 
 
 

 
  
 

2022. ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОПИС 

Четвртак, 
6. јануар 

10-12 
часова 

 

АФРИЧКА ПОСУДА 

 Уводна презентација: 
Керамика западне Африке 

 Активности: 
Радионица израде посуда од глине 

Упознавање са техникама и 
начинима израде керамичких 

посуда у традиционалним 
западноафричким заједницама 

 

Четвртак, 
3. фебруар 

10-12 
часова 

 

НОШЊЕ И ТЕКСТИЛ  
 

 Уводна презентација: 
Боје и дезени као украси и симболи 
на тканинама 

 Активности: 
Декорација тканина нашивањем 
(апликацијама) 

Афричке ношње и текстил одликује 
изражен симболизам мотива, који 

су скоро увек у тесној вези са 
предањем и усменом традицијом. 

 

  Четвртак, 
3. март 
10-12 

часова 

ЛОВ – ОБИЧАЈИ И 
ВЕРОВАЊА  

 Уводна презентација:  
Култура лова – донсо у традицији 
Бамана“ 

 Активности: 
Израда тканина по узору на тканине 
боголанфини 

У традицији народа Бамана из 
Малија, коршћене су тканине 

боголафини што значи блатњава 
тканина, за израду ловачких одела. 
Сликање боголан тканина умеће је 

жена, а техника сликања преноси се 
са старијих генерација на млађе.  

Четвртак, 
7. април 

10-12 
часова 

 

САХАРА, РИЗНИЦА 
НЕОЛИТСКИХ СЛИКА 

 Уводна презентација: 
Сахара, једно од најбогатијих 
налазишта преисторијског 
сликарства на свету    

 Активности: 
Украшавање камена-облутка бојама 
и цртежом, на основу инспирације 
неолитским сахарским мотивима. 

Хиљаде сахарских преисторијских 
слика на стенама уврштене су у 
UNESCO листу светске културне 

баштине. Призори ловаца и сточара, 
њихових плесова и молитви, али и 

ратника и кочија које јуре, сведоче о 
динамици културе која је давно 

постојала у Сахари. 

Четвртак, 
5. мај 
10-12 

часова 
 

ФИЛАФАНИ 

 Уводна презентација:  
Наративи на тканинама народа 
Сенуфо 

 Активности: 
Сликање на платну, по узору на 
афричке тканине филафани 

Бојене тканине народа Сенуфо као 
инспирација за осликавање 

сликарског платна у башти МАУ 
 
 

Четвртак, 
2. јун 
10-12 

часова 
 

ФРАГМЕНТИ И 
СЕЋАЊА 

 • Уводна презентација: 
Тематско вођење кроз актуелну 
изложбу савремене уметности 
Анголе. 

 Активности: Израда колажа 

Уз припремљене копије архивског 
материјала, као и новинских 

исечака, учесници ће, инспирисани 
радовима анголских уметника, 

направити колаже који се заснивају 
на личном и колективном сећању. 

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ 
Андре Николића 14, Сењак (аутобус 44) 

Телефон: 2651-654, 2651-269 
kontakt@mau.rs  

www.mau.rs  

„МАУ за све, сви у МАУ“ – посебан програм за старије особе 
Први четвртак у месецу, од 10 до 12 часова, бесплатан улаз за узраст 55+ 

  

mailto:kontakt@mau.rs
http://www.mau.rs/


2022. ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОПИС 

Четвртак, 
7. јул 
10-12 

часова 
 

МАНКАЛА 

 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. 
 
 

Четвртак, 
4. август 

10-12 
часова 

 

АФРИЧКИ ПЕЈЗАЖ  

 Уводна презентација: 
Вођење по сталној поставци Музеја. 
Рaзгoвoр o aфричкoм пejзaжу 

 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. 

Четвртак, 
1. 

септембар 

10-12 
часова 

МУРАЛИ – 
ОСЛИКАНИ ЗИДОВИ  

 

 Уводна презентација: 
Традиција осликавања зидова кућа 
у западној и јужној Африци 

 Активности:  
Сликање у башти Музеја 

 
 

Некада су зидови кућа у Африци 
били попут сликарског платна – 

осликавани су разнобојним 
цветним, геометријским и другим 

мотивима. 

Четвртак, 
6. октобар 

10-12 
часовa 

 

УМЕТНОСТ ИЗРАДЕ 
КЕРАМИЧКИХ ФИГУРА  

„БЕТА ИЗРАЕЛ“ 
У ЕТИОПИЈИ 

 Уводна презентација: 
Представљање материјалне културе 
заједнице Бета Израел, у Етиопији 
некад и Израелу данас. 

 Активности: 
Радионица израде глинених фигура 

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. 

Четвртак, 
3. 

новембар 

10-12 
часова 

 

АФРИЧКИ НАКИТ 

 Уводна презентација: 
Накит као украс, лични предмет, 
ознака статуса, заштита од урока 

 Активности: 
Израда накита од конца и текстила. 

Накит је у Африци израђиван од 
најразличитијих материјала – од 

семенки и каменчића до 
племенитих метала и драгог 

камења. 

Четвртак, 
1. 

децембар 

10-12 
часова 

 

КАЛЕНДАР СА 
АФРИЧКИМ 
МОТИВИМА 

 Уводна презентација: 
Музејски предмети, ликовни 
мотиви и призори из Африке на 
фотографијама 

 Активности: 
Израда стоних календара са 
афричким мотивима 

Музејски предмети, ликовни мотиви 
и призори из Африке на 

фотографијама биће извор 
инспирације за све учеснике да 

направе оригинални стони календар 
у сусрет 2023. години. 

 

          

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ 
Андре Николића 14, Сењак (аутобус 44) 

Телефон: 2651-654, 2651-269 
kontakt@mau.rs 

www.mau.rs 
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