
СЛИКЕ И ЗВУЦИ

MOJA 
ГАЛЕРИЈА



Dobro do{li u 

GALERIJU MATICE SRPSKE. 

I ove godine obilaziћemo слике 

из сталне поставке, али ћемо на 

њима тражити само оне на који-

ма неко свира. Зато овог пута и 

гледајте и ослушкујте јер ћемо 

покушати да повежемо две лепо-

те, лепоту сликарског умећа и 

лепоту звука…

Драгa deco,
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На сликама ћете видети да људи свирају у селу и 

у граду. Видећете и да су различито одевени, да се 

на различите начине радују и тугују. Музика је израз 

њихових најдубњих осећања. Тако је на сликама у 

поставци 20. века.

Sava {umanoviћ: Концерт у пољу Иван Табаковић: Гениус
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Данас те разлике нису више тако уочљиве ни у одевању ни у му-
зици. У граду постоје позориште и опера. Музика се изводи на кон-
цертном подијуму  а концерту могу да присуствују и људи из града 
и села. Довољно је само да воле камерну музику…
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У граду се повремено појаве и улични свирачи. Они свирају, 
публика слуша, а уметници то често на свој начин доживе.
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Надамо се да ће вам се шетња кроз слике и звуке у GALERIJИ 

MATICE SRPSKE свидети.
У сваком случају, биће то врло занимљива шетња. Имајте мало 

стрпљења! Гледајте, ослушкујте и уживајте. Тајну о сликама от-
криће вам кустоси и сарадници галерије. Поред музичара на слика-
ма, чекају вас и мали музичари из Музичке школе „Исидор Бајић“. 
Они ће вам представити инструменте-сваког месеца по један.
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Тако ћете имати прилику да гледате слике и да препознајете звуке.
Да ли неко у твојој породици свира?

Нацртај нам инструмент чији звук вол
иш

.
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Сви бележе осећања, само свако на свој начин.

Жице стварају звуке, а звуци изазивају осећања: радост, љу-
бав, срећу. Уметници ова осећања бележе.

Композитор компонује мелодију.

Писац напише песму.

Сликар наслика слику.
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GALERIJA MATICE SRPSKE je prava riznica umetni~kog blaga,  
у којој се чувају најпознатија дела великана наше уметности. 

Нa svetu ima puno galerija. U wima sе такође чувају vredna  
уметничка dela. Neka od wih }emo pomenuti i tokom ove {etwe  
kroz GALERIJU.

Ђовани Ланфранко: Музика

Дирк Халас: Весела дружина Пабло Пикасо: Три музичара

Лавинија Фонтана: АутопортретТицијан: Концерт
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ПОДСЕТИМО СЕ ОВИХ ЛИКОВА…
Poku{aj da se seti{ na kojoj si ih slici „sreo“.

On je najmla|i „stanovnik“ 
na na{im slikama. 
Kao i svakо дете ne{to tra`i… 
Ali, kako?

A ovaj ~ovek u ruci dr`i 
neobi~an instrument. 
[ta on to radi?
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Jedni igraju, drugi navijaju
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ражи на следећој страни!
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Na slici дечак gleda, lupa u  
dobo{ i ne{to tra`i. Можда се 
само игра. Mo`da јe `edан па  
tra`i mleko ili ~aj ili mo`da 
tra`i da ga neko primeti? 

Mo`da мајка, старији брат  
или баш ти?

^ovek je naslowen na 
drvo i пева okupqenim 
prijateqima uz gusle.

Tako se песма prenosilа 
s kolena na koleno.

I sa~uvaла сe do danaс.

Фрањо Рифингер: Дете с добошем

Jован Исајловић Млађи: Срби око гуслара 12



Зато што је задовољан. 
U jedno letwe popodne, tri 

Еngleskiwe su sedele i иspijale 
svoj ~aj. De~ak je mirno stajao i 

dr`ao svoj `uti balon, уживајући 
у мамином загрљају. Нијe tra`ио 
ni{ta. Mamina ruka oko wegovog 

ramena i ceo Пariz je wegov. 
Trenutak je насликаo 

Sava [umanovi}.

Na utakmici.
Atmosfera pred golom. 

Igra~i igraju, navija~i navijaju. 
Ura, ua ili bravo?! Lopta zuji 
kroz vazduh: „Фijuuu!“

I, eto „muzike“ za navija~ku 
„melodiju“.

И сликару тема.

Сава Шумановић: Енглескиње у Паризу

Иван Табаковић: Утакмица13



Шта мислиш: где живе људи са слике? Како су 
обучени? Како они проводе време? Уживају у неком 
клубу или посластичарници.
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Ослушни мало и музику. Истина, на слици нема инструмената, 
али ако не можеш да их замислиш, прецртај оне који никако не 
припадају амбијенту са слике.
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Ово су слике везане за село.

Neke od wih }e{ na}i u na{oj Гaleriji, а неке нећеш.

Na slici mo`e{ 
da vidi{ kako `ive 

qudi на селу, kako se 
obla~e i, naravno, kakve 

instrumente sviraju.

Сава Шумановић: Гајдаш

Тицијан: Концерт

Сава Шумановић: Концерт у пољу
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Можеш ли у овом сеоском амбијенту међу пастирима, да 
сместиш концертни клавир?

Немој ни да помислиш да село, треперење лишћа поред 
реке или неки сеоски пејзаж нису били инспирација многим  
уметницима.

Замисли себе у природи.
Седиш поред реке. Изнад тебе трепери лишће. У срцу чујеш 

музику, у руци држиш инструмент и свираш.

Нацртај  то  доле .
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Videli smo kako se `ivi i kako se svira na selu i u gradu. 
Gde se jo{ svira?
Ruka umetnika je zabele`ila atmosferu. 

…вeselu, u некoj 
kafani u Parizu…

… и једну нешто друга-
чију: tужну или страшну? 

Шта ти мислиш?

Богдан Шупут: Кафана у Паризу

Стева Алексић: Аутопортрет у кафани 18



Дувачки инструменти

Повежи сенке са музичарима на слици.

Најпознатији народни дрвени дувачки инстру-
мент је фрула. Прави се из једног комада дрвета 
и има 6 отвора. 

Најпознатији лимени дувачки инструмент је труба.
Труба се, ипак, не чује само на свадбама и сеоским вашарима. 
Чује се у џез клубовима, на концертима али и у касарнама.

Едуард мане: Фрулаш

Лимени дувачи: 
труба, тромбон, tuba, horna *(rog).

Дрвени дувачи: 
флаута, обоа, фагот, кларинет, саксофон.

19



Струне за гудала и дан-данас се праве од длаке 
из коњског репа! Ко би рекао?!

ЗАНИМЉИВОС
ТИ
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Ко правилно свира?

Чувај инструмент, 
да ти дуго траје!
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ЗАНИМЉИВОС
ТИ

Porodica guda~a

Violina

Violon~elo

Kontrabas

Viola

Ovi instrumenti su popularni svuda. Свирају их и музичари на подијуму 
неке концертне дворане, у Галерији на отварању неке изложбе, али и на 
некој сеоској свадби.

Napravi sam violinu ili gitaru od kartona!

Da li ovi instrumenti mogu 
da sviraju? Naravno da ne. 
Jednostavno, napravqeni su od 
kartona.

Иma tu jo{ ne{to. Da bi znao 
da svira{ moрao bi da nau~i{ 
puno i o instrumentu, аli i 
da nau~i{ note. Upi{i se u 
muzi~ku {kolu.
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Дивно, заиста!

Знаш ли да на сваком гудачком инструменту „живе“ три животиње: 

пужић, кобилица и жабица?

То су делови свих гудачких инструмената.

Каква дивна музика! 
Какав звук!
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Туба је дувачки инструмет, који може да производи 
јако дубоке тонове. Њена цев дуга је 3,5 метара.
Када би је размотали била би дужа од три пијанина.
Можеш ли да верујеш?

Харфа је стари жичани инструмент. 
Има укупно 48 жица. Да би извођачу 
било лакше да се снађе, жице су обојене 
црвеном, плавом и жутом бојом.
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Ми смо вам представили музичке инструменте на сликама у  
ГАЛЕРИJИ МАТИЦЕ СРПСКЕ, али слика са музичким мотивима 
има и у другим галеријама.

Пеђа Милосављевић је на својој слици насликао концерт у 
Дубровнику. Та слика се налази у нашем суседству, у СПОМЕН 

ЗБИРЦИ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ.
Сваки град има своју галерију. Где год одеш, не пропусти 

прилику да их посетиш. Жivot ће ти бити испуњен лепотом.

Пеђа Милосављевић: Концерт у Дубровнику
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Верујемо да сте уживали у шетњи кроз Галерију. Чекамо вас у 
суботу у 11,00 да се дружимо. 

Можете да дођете сами, али је препоручљиво да поведете друга, 
брата сестру, маму, тату, баку, деку и остале.

Па, до следећег виђења довиђења.

Овде нацртај себе са инструментом који највише волиш.
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