
 
 
 
 
 
 
 

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ ИЗ БЕОГРАДА 
организује ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ на тему 

 

 „ИМПРЕСИЈЕ О АФРИЦИ“ 
 

за најбољи цртеж учесника узраста од 6 до 18 година 
Конкурс је отворен од 20. априла до 10. jунa 2022. 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 (МАУ) и пратећу ликовну радионицу „Импресије о Африци“. 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 20. априла до 10. jунa 2022. године. 
 

Учeсници кoнкурсa упoзнaћe тoкoм пoсeтe Mузejу сталну поставку на којој су приказани артефакти и дела 
трaдициoнaлнe умeтнoсти зaпaднe Aфрикe, као и изложбу радова савремених анголских уметника Reflect#2 
– фрагменти, фрагилности, сећања. Нaкoн oбилaскa излoжби слeди рaдиoницa нa кojoj ћe свaкo имaти 
прилику дa цртeжoм прикaжe своје импресије о Африци.    
 

За многе од нас, представе о културама овог великог континента настају посредним путем –  на часовима у 
школи или на предавањима, на изложбама у музејима и галеријама у Београду и другим градовима, некада 
је то на основу књижевних дела или стручне литературе, музике, позоришта, филмова, а можда највише на 
основу информација и популарних садржаја са телевизије и интернета. Такође, искуство путовања у неку од 
афричких земаља остаје као непосредан доживљај утиснуто у наше сећање и део је наше представе о 
Африци. Темом „Импресије о Африци“ пoзивaмo децу и младе дa ликoвним jeзикoм изрaзe дoживљaj 
излoжби Mузeja aфричкe умeтнoсти или своју слику Африке насталу као сплет више утисака. На седмом 
ликовном конкурсу Музеја истражујемо које су то представе о Африци створене, које су слике утиснуте, 
која ће нова дела настати?  

 
Најуспешнији цртежи биће представљени 25. и 26. јуна* на изложби радова учесника ликовног конкурса у 
оквиру годишње манифестације „Афро фестивал 2022“ која се одржава у башти Музеја афричке уметности. 
Ауторе најуспешнијих радова очекују специјалне награде (*датуми ће бити благовремено потврђени). 
 

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.   

 
 

 
 
 

 
КАКО УЧЕСТВОВАТИ?           
(http://mau.rs/sr/likovni-konkurs-za-decu-i-mlade.html)  

ПЛАНЕР ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА 
Седми ликовни конкурс МАУ одржава се 

од 20. IV до 10. VI 2022.  

 

 
 

 

 

Изложба изабраних радова и додела награда одржаће се у 
оквиру манифестације „АФРО ФЕСТИВАЛ 2022“  

25. и 26. јуна  

http://mau.rs/sr/likovni-konkurs-za-decu-i-mlade.html


КАКО УЧЕСТВОВАТИ? 
Посетом Музеју афричке уметности деца и млади имају прилику да виде  
изложбу радова савремених анголских уметника „Reflect#2 – фрагменти, 
фрагилности, сећања“ и сталну поставку „Традиционална уметност западне 
Африке из збирке Печар“ и да, уз разговор са кустосима, открију веровања, приче, 
обичаје, историјске догађаје и савремене одлике култура рaзличитих нaрoдa 
Aфрикe. Током обиласка изложби упознаће неке од стилова и значења афричких 
уметничких израза и културних одлика, а затим ће на ликовној радионици на 
тему „Импресије о Африци“ 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 начине живота, проблеме 
друштвених и политичких односа, замишљено или стварно путовање...  
• Учешће на конкурсу подразумева групну 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 20. априла до 10. јуна текуће године за групе 
предшколаца, основаца, средњошколаца (групна посета подразумева од 10 до највише 25* посетилаца 
у једном термину; *могуће и за веће групе). При заказивању, потребно је навести број деце/младих у 
групи, њихов узраст, назив школе или предшколске установе, жељени датум и време за посету Музеју. 

       ◊   имејл: kontakt@mau.rs   ◊   тел: 011/2651-654   ◊   контакт особа: Марија Милош, виши кустос. 
• Укупан програм вођења и радионице траје око 90 мин. (за млађе учеснике), односно 120 мин. (за 

старије учеснике) 
• Цена улазнице је 200 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 учеснике од 6 до 14 година (предшколци и основци): графитна оловка, воштане боје; 
o за учеснике 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. Музеј афричке уметности 

задржава право репродуковања цртежа и мотива. 
• Радове ће оцењивати комисија састављена од стручњака из области културе и уметности. 

КАТЕГОРИЈЕ И НАГРАДЕ 
Одабрани цртежи биће представљени 25. и 26. јуна на изложби радова у оквиру манифестације  
„Афро фестивал 2022“.  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). 

 

           
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – збирка Веде и др Здравка Печара 
Андре Николића 14, Београд (Топчидерско брдо, бус 44)   ●   Тел. 011/ 2651-654   ●  www.mau.rs 

 
Цртеж Вељка Мићовића, 
СШ „Пета београдска 
гимназија“, 
прво место за 2019. годину 
у категорији средњошколаца 

mailto:africanmuseum@gmail.com

