
ЛЕПОТИЦЕ И ЈУНАЦИ

MOJA 
ГАЛЕРИЈА



Po{tovana deco,

Dobro do{li u GALERIJU MATICE SRPSKE. 
Dru`e}i se sa nama i listaju}i „MA[TALICU“ 
nau~ili ste ve} da muzeji i galerije nisu obi~ne ku}e.  
To su ku}e u kojima se od zaborava ~uvaju istorija i 
vredna umetni~ka dela velikana na{e umetnosti.

U galeriju mo`ete da do|ete sa vaspita~icom ili 
u~iteqicom i sa drugarima iz vrti}a ili {kole.

Nije lo{e da u obilazak, bar ponekad, povedete i 
roditeqe. Svake subote u muzeju kustosi }e vas provesti 
kroz stalnu postavku. Ali zajedno }ete ovog puta tra`iti 
samo „LEPOTICE I JUNAKE“ na zidovima galerije…

Pa, da krenemo!

2



Lepotice  i  junaci
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У ГАЛЕРИЈУ
УЛАЗИМО . . .
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Ko nas tamo ~eka?
Oni najvi{e znaju o slikama koje su 

izlo`ene u galeriji. 
Znaju imena slikara, nazive slika i 

vreme wihovog nastanka.

Ako ne{to ne razume{, ako ti 
ne{to nije jasno, pitaj wih… 

Ko su oni?
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САВИЈАЛИЦА

Slikari   konzervatori
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A oni su „doktori za slike“. Ako se neka slika o{teti 
ili „razboli“, oni su tu da je „izle~e“. ^esto , ba{ kao i 

pravi doktori, nose maske jer rade sa opasnim materijalima. 
Ko su oni?

Savij stranu i na}i }e{ odgovor
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U galeriju se ulazi u ti{ini. 

Prosto da se ne remeti red koji tu 

vlada. Treba slu{ati pa`qivo sve 

{to ti kustos govori! 

Postoje jo{ neka pravila: 

strogo je zabraweno praviti nered i 

dirati umetni~ka dela…

Ali, dozvoqeno je i ~ak 

preporu~qivo gledati ih, prou~avati  

i, naravno, u`ivati u wihovoj lepoti…

Pa da krenemo…
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U galeriji su slike pore|ane po nekom odre|enom redu. 
Sa desne strane se nalaze podaci o slici: naziv, ime 
slikara i vreme kada je naslikana.

Ovog puta }emo obilaziti stalnu postavku, ali }emo 
potra`iti samo neke junake i lepotice…

slikar Jована Поповић
Супруга Vojvodе 
Stefanа Kniћанина
око 1859

сликар Урош Кнежевић
Vojvoda Stefan 
Kniћанин
1848-1849

8



Vojvoda Stefan Kniћанин
сликар Урош Кнежевић

1848-1849

Богић Вучkовић вл. Стратимировић (1812)
сликар Арса Теодоровић

Крунисање Душаново
сликар Паја Jовановић

Алка Текелија рођ. Рашковић (око 1716)
непознати портретист 18 век

Jован Поповић Текелија (око 1716)
непознати портретист 18 век

Sveti \or|e
сликар Uro{ Prediћ

Грофица Нако (око 1780 -90)
непознати портретист 18 век

Гроф Нако (1780 -90)
непознати портретист 18 век

Еуфросина (Роксанда) Текелија 
рођ. Jовић (око 1730)

непознати портретист 18 век

Супруга Vojvodе Stefanа Kniћанина
сликар Jована Поповић

око 1859
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Стране наше историје исписане су пером историчара. Ипак, мали 
допринос да буду исписане дали су и неки прави, одважни људи који су 
се храбро борили и за своје идеје и за слободу.

То су били јунаци, омиљени у народу. Они су својом храброшћу и 
јунаштвом изборили не само победу на бојном пољу већ и да „живе“ 
годинама после смрти…

Jунаци су се тако борили за своје идеје, да сачувају територије али 
и да освоје срца неких лепотица…

ЈУНАЦИ
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Погледај овог јунака…
Шта све овај јунак има?
Има сабљу.
И коња.
Шта мислиш, да ли је овако 
наоружан кренуо у освајање 
неке битке или срце неке 
лепотице?

Да ли срећеш овакве јунаке?
Не, они су, на сreћu, само део наше историје.

О

бо
ј од

ећу јунаку.
Пази на детаље!
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КРУНИСАЊЕ ДУШАНОВО

Србија је у Душаново време била царевина, а свечаност  
крунисања приказана је управо овде…

Пред Душаном се клањају поданици а важност крунисања даје 
и свештенство…

Чак је и Душанов коњ украшен свечано… 12



Нацртај себе као цара или бар део са слике који ти се највише допада… 

Не заборави  
детаље који су  
симболи владара:  
круна, скиптар и мач.
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А, док су јунаци војевали, шта су радиле лепотице? Чекале су да 
се јунаци врате, да им подигну марамице или лепезе. И поклоне им 
своју пажњу. Jер некада се живело много мирније и удварало много 
дискретније.

Погледај слику!
Да ли те ова лепотица потсећа на твоју маму или тетку?

Обој хаљину лепотици као на слици! Пази на детаље! 14



Овде креирај хаљину за ову лепотицу…

Украси је туфницама, машнама или цветићима.
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Цвет је увек био моћно оружје у рукама јунака.
Зашто би један јунак, који је ломио копља у боју, цветом обрадовао 

вољену своју?
Да јој цветом улепша дан, да јој мирнијим учини сан. И, наравно, да 

јој покаже колико је воли…
То се није променило до данашњих дана.

Стефан Книћанин 
и супруга

Алка и Jован Текелија Грофица и гроф Нако
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Пажљиво погледај слику! 
Које си ликове већ упознао?
Повежи парове линијом. 
Који је пар „залутао“ на ову страну?
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А шта мислиш, који ће јунак освојити срце које лепотице?
Повежи сваки пар линијом.
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Овде
 нацртај јунака свог срца…

Овде нацрт
ај 

себ
е као лепотицу (или јунака)
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Ствар уопште није лака: свака девојчица треба 
да у јунака претвори неког сасвим обичног дечака.
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Ни дечаци немају нимало улогу лаку. 
У лепотицу треба да претворе девојчицу сваку.

Одлука заиста није лака. Али срце бира.
Када их препозна, тад нема мира.
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ИЗ ГАЛЕРИЈЕ
ИЗЛАЗИМО . . .

Али пре него што изађеш, 
ми ти дарујемо ову картицу.

ДЕЧJИ

КЛУБ
ДЕЧJИКЛУБ

ДЕЧJИКЛУБ

Ова чланска карта није само комадић картона. Она 
ти омогућава да дођеш у Галерију Матице српске, 
погледаш изложбу и учествујеш у раду радионица. 

ОД ДАНАС СИ И ТИ ЧЛАН ДЕЧJЕГ 
КЛУБА ГАЛЕРИJЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ! 

Честитамо! 22
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