
ПРИЛОГ 

 

Текстови који прате сталну поставку представљају три нивоа информација.  

 

1. Уводни текстови се односе на епохе одређене вековима: 

 

14-15. ВЕК 

 

У првој половини 14. века италијански градови постају значајни трговачки центри који 

повезују Медитеран са Западном и Северном Европом. У њима се феудални поредак 

преображава у друштво засновано на тржишној привреди. Ове промене, као и уздизање 

грађанској слоја, условили су настанак локалних уметничких школа широм Апенинског 

полуострва. У Тоскани, регији у којој су настајали најзанчајнији уметнички токови, 

поред Фиренце, издвајају се Сијена, Арецо и Пиза.  

Због свог специфичног положаја најзначајније поморске и трговачке силе, Венеција је 

програмски истицала своје економске и културне везе са Цариградом. Космополитски 

дух који је владао Републиком учинио ју је отвореном за утицаје који су долазили са 

Истока и Запада. У стваралаштво Паола Венецијана, најутицајнијег и најплоднијег 

венецијанског сликара прве половине 14. века, које се заснивало се на византијској 

традицији, постепено су продирали закаснели готички утицаји као и импулси Ђотове 

уметности.  

У Сијени се развио особен стил који се одликовао готичким формама, блиставим 

колоритом и елегантном линијом. Задржавајући византијски тип Богородице и готичку 

традицију, одолевајући истовремено утицајима оближање Фиренце, Сијена постаје 

један од наважнијих уметничких центара током 14. и 15. века. 

У Фиренци се, под утицајем Ђотовог стваралаштва, појавило интересовање за 

природније приказивање људске фигуре, као и за реалније представљање простора који 

постаје тродимензионалан. Златна позадина која је требало да дочара небески простор, 

почиње да ишчезава. У визуелној култури Фиренце и других центара одиграо се у овом 



прериоду процес постепеног напуштања византијског утицаја и стварања уметности 

која посматра и приказује стварност посежући све више за удаљеним, али још увек 

снажним узорима класичне старине.  

 

 15-16 ВЕК 

 

Обновљено интересовање за античку културу и све израженија заинтересованост за 

различите видове живота, као и зачеци научног приступа у сагледавању окружења, 

довели су до свеобухватног преображаја у култури и уметности Фиренце 15. века. 

Математички начин мишљења, неопходан банкарском пословању и трговини, одразио 

се и у примени перспективе у уметности, представљањем чврстих форми и рационално 

осмишљеног простора. 

Истовремено, на северу Европе негује се посебан сензибилитет за све аспекте видљивог 

света. Склоност ка пажљивом посматрању природе води према натурализму са 

посебним осећајем за појединости.  

У уметности и даље преовладавају сакралне теме, али је начин приказивања далеко 

ближи поимању човека чија се самосвест и индивидуалност у овом периоду нагло 

развијају. Религиозне сцене сада су све чешће смештене у пејзаж и стваран простор. 

У овом периоду, захваљујући развитку трговине и банкарства између Севера и Југа, 

започиње све интензивнија размена уметничких искустава фламанског и италијанског  

сликарства.  

 

16. ВЕК 

 

У освит 16. века поморска открића и проналазак технике штампе условили су 

свеобухватан преображај који је уследио на свим пољима друштвеног живота Европе. 

Економски, политички, верски догађаји, али и интелектуална и научна достигнућа 

обележила су 16. век као почетак модерног доба. У уметности, ренесанса ће достићи 

своје највише домете у првим деценијама столећа, али ће хармонија остварена у делима 



високе ренесансе бити нарушена појавом маниризма који доноси узнемиреност, 

напетост и известан несклад [V1]у визуелној култури, као одраз друштвених и духовних 

превирања. 

На тлу Апенинског полуострва уметност ренесансе наставља да се развија кроз 

регионалне школе. Од краја прве деценије уметнички центар постаје Рим у који долазе 

уметници из свих делова Италије и учествују у пројектима под папским 

покровитељством који ће од Рима учинити средиште уметничких активности и место 

највиших домета високе ренесансе. Истовремено, на дворовима локалних владара 

развија се хуманистичка култура која ће изнедрити уметност намењену превасходно 

аристокраским слојевима, често осмишљену од стране интелектуалне елите.  

На северу Европе, тек почетком 16. века, ренесанса почиње да се испољава у пуној 

мери у делима низоземских и немачких уметника. Протестантска уверења која су била 

масовно прихваћена, лишила су уметнике великих поруџбина државе и цркве. Све 

богатији средњи слој, као главни патрон уметности на Северу, добивши простор за 

испољавање сопственог укуса, развио је посебну склоност ка делима морализаторских 

садржаја. Наставак размене уметничких искустава између Севера и Југа био је 

поспешен све масовнијим доласцима уметника са Севера којима ће током 16. века 

боравак у Италији постати незаобилазан део уметничке обуке. 

 

17. ВЕК  

 

Седамнаести век био је време великих ратних сукоба, разарања и пустошења, али и 

доба процвата културе и науке. Овај период у многим срединама представља златно 

доба у уметности и економији које је обележио свеопшти напредак. 

Током 17. века уметност је у функцији три моћне групације: католичка црква тежи да 

изрази своју обновљену и учвршћену снагу, апсолутистички владари сав сјај своје 

неограничене моћи, док богати грађански слој настоји да испољи свој економски 

потенцијал, али и сопствени укус.  

Барокна уметност која се развила и постала доминанатна током 17. века настала је у 

Риму доласком сликара са севера Италије. Каравађово сликарство густе таме, 

силовитих продора светлости и брутално реалистичних приказа изазивало је снажна 



осећања и стварало опипљиву убедљивост догађаја, док се класицизам уметника 

болоњске академије одликовао идеализованим формама проистеклим из високе 

ренесансе погодним за величање и прослављање. Обе уметничке тенденције као главна 

изражајна средства користиле су израз, гест и нарочито, покрет који се сматрао одразом 

стања душе.  

Барокна представа посматрача претвара у активног учесника догађаја који се одликује 

ефектом „сада и овде“ као никада до тада, а границе између сликарства, архитектуре и 

скулптуре се бришу стварајући убедљиву илузију. 

Сензуалност, бујност и изобиље, као и духовност и аскетизам, били су подједнако 

значајне теме барока који је свим својим средствима и ефектима подједнако успешно 

служио цркви, верским редовима, владарима, аристократији и грађанству да изразе 

своје тежње.  

Барок је убрзо био прихваћен широм Европе задобивши интернационални карактер, 

док се у Италији поред Рима, као значајни центри барокне уметности издвајају Ђенова 

и Напуљ. 

 

18. ВЕК  

 

Осамнаести век је као златно доба разума обележио свеукупни преображај начина 

размишљања и поимања света. У том периоду јавља се жеђ за знањима из 

најразличитијих области. 

Све чешћа путовања, научне експедиције и упознавање далеких култура условљавају 

склоност ка егзотичном, док се, истовремено, Европа отвара према остатку света. 

Систематизација знања и техничка открића доводе до револуционарних помака у науци 

и друштвеним односима. Развија се политичка мисао, а утицај цркве и верских редова 

је потиснут. Рационално размишљање условило је критички дух и унело оптимизам и 

веру у напредак. 

Још током 17. века значај Рима као центра уметности почиње да бледи, а ново 

средиште уметничких активности постаје Париз. Иако се барокна традиција одржава и 

током 18. века, грандиозност и драматичност светлосних ефеката сада замењују 



интимнији призори светлих боја, дифузног осветљења и лаганих садржаја. Нове 

тенденције у уметности резултат су тежњи аристократије и високе буржоазије ка 

призорима који пружају осећај удобости и пријатности. Уметност се сада обраћа, пре 

свега, осећањима одишући често сетном атмосфером аркадијских мотива, еротизованих 

приказа који, неретко, одражавају дух артефицијелности и ескапизма. Индивидуалност 

и субјективност добијају значај који се одражава и у уметности у којој тема породице и 

кућног амбијента добија све истакнутије место. 

Италијански уметници 18. века досежу највише домете у области декоративног 

сликарства у помпезним палатама широм Европе. Својим спектакуларним фрескама, 

произашлим из барокних форми и заснованим на принципима илузионизма, ови 

сликари пробијају архитектонске границе повезујући небеске сфере са овоземљским 

светом. 

Уметници и даље путују у Италију, сада, првенствено, привучени археолошким 

открићима која у другој половини столећа побуђују интересовање за римску и грчку 

старину чији се остаци непосредно помаљају пред очима савременог света. Овај 

новонастали афинитет ка антици, као и актуелни друшвени токови довешће до 

величања вредности и врлина из времена Римске републике које ће се у уметности 

одразити у појави неокласицизма. Овај стил одликује се јасном и строгом 

композицијом, а садржаји, супротстављени дотадашњем декадентном 

сентиментализму, сада позивају на моралност, приврженост јавним дужностима и 

оданост држави. 

 

2. Следећи ниво су текстови који објашњавају поједине појаве и феномене, као и 

најзначајније целине поставке: 

 

ПОРТРЕТ У 16. ВЕКУ 

 

Портрет, врста која током 15. века задобија све већи занчај и стиче друштвени и 

уметнички легитимитет као представа јединствене и непоновљиве личности, у 16. веку 

постаје један од најзначајнијих уметничких жанрова. Успон значаја појединца и 

истицање индивидуалности одразиће се у појави низа портрета, од владарских, преко 



портрета хуманиста до грађанских портрета на којима се изражава друштвени углед и 

материјални статус портретисаног. Портрет, према начелима које је установио Тицијан, 

подразумевао је психолошку димензију, али је често био и оличење идеала који 

портретисани отелотворује.  

На Северу портрет је све више одражавао физичку  веродостојност модела, тако да је 

детаљ, било у самом приказу лица, или пак одеће, ентеријера или пејзажа, стекао значај 

који никада неће задобити на Југу. 

 

ВЕНЕЦИЈА У 16. ВЕКУ 

 

Током 16. века венецијанско сликарство доживљава процват. Након што почетком 

столећа одолева опасности удружених европских сила које су озбиљно угрозиле њено 

постојање, Венеција доживљава привредни и економски успон, повративши 

истовремено поседе у залеђу лагуне. 

Подједнако захтевни поручиоци уметничких дела били су Република, црква, 

аристократија, као и лаичка удружења (scuola). Специфичан положај и атмосферске 

појаве у граду пружају уметницима непосредан узор према којем се формулише топао и 

блистав колорит у сликарству, док трговачке везе са Истоком развијају склоност ка 

скупоценим и раскошним материјалима. 

У том периоду јавља се посебан афинитет Венецијанаца ка идиличним призорима из 

залеђа (terrafirma) на којима религиозна сцена постаје споредна док су у првом плану 

прикази пасторалне атмосфере природе и живота у унурашњости. 

 

АНТВЕРПЕНСКА ШКОЛА 

 

Када су 1482. низоземске провинције потпале под шпанску власт, Антверпен постаје 

значајно средиште трговине и уметности. Негујући фламанску сликраску традицију, 

уметници током 16. века све чешће одлазе у Италију где се непосредно упознају са 

најновијим тенденцијама које све успешније уводе у сопствени израз.  



По окончању крвавих сукоба и разарања изазваних верским нетрпељивостима, крајем 

прве деценије 17. века у Антверпену, који се економски опоравља, ствара се повољна 

клима за обнову уметничке активности. Осим значајних поруџбина од стране католичке 

цркве и двора шпанских намесника, велика потражња за уметничким делима долази из 

редова припадника образоване грађанске класе. Антверпен, хуманистчки центар, тада 

постаје стециште великог броја уметника који се, неретко, удружују у заједничким 

подухватима како би одговорили специфичним захтевима тржишта. Сценом доминира 

фигура Петера Паула Рубенса, који је, након осмогодишњег боравка у Италији, 

остварио нека од најграндиознијих и најспектакуларнијих дела барокне уметности 

намењена најмоћнијим патронима широм Европе. Истовремено, сарађујући са водећим 

антверпенским уметницима специјализованим за поједине врсте сликарства, Рубенс је 

остварио низ дела која успешно сажимају религиозне, митолошке и жанр садржаје. 

Стваралаштво антверпенске школе било је омиљено и цењено и код колекционара из 

иностранства што сведочи о високом уметничком квалитету, као и о космополитском 

духу који је тада владао у граду. 

 

ЗЛАТНО ДОБА ХОЛАНДСКОГ СЛИКАРСТВА 

 

Након проглашења независности од шпанске власти, северне низоземске провинције 

ујединиле су се у државу која је поносно истицала свој патриотизам и протестантски 

дух. Истовремено, развој прекоокеанске трговине и нагли економски успон извели су 

на сцену нову грађанску класу која је постала водећа снага младе холандске Републике. 

Недостак великих поруџбина од стране цркве или државе уступио је простор огромном 

броју индивидуалних поручилаца који су се сада снабдевали на слободном уметничком 

тржишту на којем се појавио низ сликарских жанрова као одраз естетских потреба нове 

грађанске класе. 

Портрети, појединачни или групни, изражавали су моралне вредности, породично 

јединство, али су били и белешке грађанске дужности, јавне службе или добротворног 

ангажовања који су били високо вредновани. 

Мртва природа, развијена на низоземској традицији натуралистичког приказивања и 

интересовања за ботанику, изажавала је, пре свега, морализаторске поруке. Погодан за 



приказивање широког репертоара хришћанских симбола, као и указивање на 

пролазност (vanitas), овај жанр упућује на неговање врлина скромности и марљивости. 

Истоврмено, мртве природе у приказима скупоцених предмета и егзотичних намирница 

говоре о новостеченом богатству, развијеној трговини и удаљеним колонијама. 

Пејзажи, осим што представљају препознатљив холандски предео, измишљен или 

реалан, носе у себи и својеврсну vanitas поруку. Променљиве и пролазне атмосферске 

појаве главна су тема холандских пејзажа на којима тренутно осветљење предела или 

одбљесци водене површини имају главно место, а приказ самог неба заузима највећи 

део слике.  

 

СТРАНИ УМЕТНИЦИ АКТИВНИ У ИТАЛИЈИ У 17. ВЕКУ 

 

Током епохе барока, Рим као колевка културе и уметнички центар без премца, 

привлачи  уметнике из целе Европе који се у све већем броју настањују у граду 

формирајући националне колоније попут фламанске, француске и холандске. 

Формирани на локалним уметничким традицијама средина из којих су потекли, ови 

уметници у Риму, али и другим италијанским градовима, стварају сопствени стил који 

некима од њих обезбеђује покровитељство патрона из највиших кругова. 

 Привучени античким наслеђем и савременим уметничким токовима, једни стварају у 

духу каравађовског сликарства, док су други под утицајем савремених класицистичких 

тенденција. Честе теме су римски остаци, карактеристичан пејзаж, али и призори из 

живота маргиналних друштвених група.  

Стваралаштво ових уметника, који се неретко трајно настањују у Италији, подједнако 

припада богатом наслеђу италијанског барокног сликарства.  

 

ВЕДУТА 

 

Венеција током 18. века, иако политички и економски бледа сенка некадашњег сјаја и 

моћи, као град богате уметничке традиције и културе привлачи све већи број 

посетилаца. Једна од главних етапа великог путовања (Grand Tour), Венеција, такође,  



постаје незаобилазно одредиште младе европске аристократије и њихових тутора. Сви 

они желе да поседују препознатљиве призоре као сувенир и успомену на свој боравак у 

граду. Тргови, канали, гондоле, палате и цркве, постају предмет прецизног и уверљивог 

уметничког приказа за који се користе савремена оптичка помагала попут camera 

obscura. Иако остављају утисак беспрекорне топографске тачности ова дела су, 

уствари, дотеране и измењене слике стварности где незнатна изобличења стварају 

одређене визуелне ефекте чинећи их тако посебно привлачним купцима из 

иностранства за које је боравак у Венецији представљао престиж.  

 

3. Проширене легенде уз најзначајнија дела: 

 

1. Беседа Јована Крститеља, Хуан де Фландес 

Слика је била саставни део олтарског полптиха посвећеног Јовану Крститељу који је 
краљица Изабела Кастиљска наручила за картузијански манастир у Мирафлоресу. 
Уметник, који је тек у 20. веку идентификован као Хуан де Фландес, формирао се у 
Фландрији, а његова уметничка активност забележена је у Кастиљи где је једно време 
радио као дворски сликар. 

Минуциозности у приказу вегетације, као и реалистичном представљању појединости 
погодовала је техника уља која је омогућавала наношење више прозирних слојева боје 
и постизање прецизности, као и ефекта дубине простора.   

 

2. Обожавање Христа, Лоренцо ди Креди 

Тондо - слика кружног облика, симбол савршенства и хармоније у хуманистичкој 
култури Фиренце, крајем 15. века постаје нарочито популарна форма. Овакве представе  
Богородице са малим Христом, намењене углавном кућном амбијенту, биле су израз 
приватне побожности, али и положаја жене у друштву.[V2] 

Овај тондо настао је у радионици Лоренца ди Кредија у Фиренци коју је уметник 
преузео након смрти Андрее дел Верокија. У њој се и сам претходно формирао уз 
Леонарда да Винчија [V3]чији су утицаји видљиви у ублажавању контура и наглшене 
линије, као и у приказу пејзажа који се губи у измаглици.  

 

3. Богородица са Христом и сенатором, Јакопо Тинторето 

Овај заветни портрет приказује сенаторову побожност према Богородици [V4]која је у 
Венецији била посебно поштована[V5] као заштитница града, а њен култ играо је 
значајну улогу и у државним церемонијама. Овде, међутим, фигура Богородице, [V6]иако 
симболички фокус, композиционо, донекле је [V7]потиснута ка периферији слике да би 



уступила [V8]простор представи сенатора, који, приказан са атрибутима свог 
достојанства, постаје главни мотив слике. 

Искривљена перспектива, као и нестабилна поза Богородице и малог Христа, 
карактеристике су Тинторетовог маниризма који одаје драматичну напетост и најављује 
барок.  

 

4. Искушавање св. Антонија, следбеник Хијеронимуса Боша 

Тема коју је Хијеронимус Бош извео 1503-4. године, стекла је током 16. столећа велику 
популарност међу низоземском[V9] урбаном елитом. Она је привлачила како својим 
световним саджајима и комичним појединостима, тако и интелектуалним тоном и 
морализаторским порукама. 

 Посебна потражња за овом темом јавила се у трговачком слоју у Антверпену где је 
током 16. века у радионицама локалних сликара настао велики број оваквих дела. 
Продукција представа најзначајнијег хришћанског пустињака[V10], који је био 
искушаван страхотама привиђења, свој врхунац достиже између 1550. и 1570. након 
чега фасцинација демонским садржајима почиње да опада.  

  

5. Рај, Мартен де Вос 

Слика Рај типичан је пример интернационалног маниризма који се одликовао 
својеврсним еклектицизмом.  

Док је фигура Еве изведена у северњачком духу, у представи Адама препознају се 
италијански утицаји и одјеци античке скулптуре.  

У приказима многобројних животиња лако је разазнати оне које је уметник могао 
видети уживо од егзотичних створења насликаних према графичким узорима. 

Детаљан и пажљив приказ вегетеације, као и исторвремено појављивање Адама и Еве у 
различитим сценама хронолошки распоређеним у односу на Први грех, карактеристике 
су позне готике, која је као локална традиција била очувана у фламанској уметности 
крајем 16. века, чији је један од водећих представника био Мартен де Вос. 

 

6. Дијанин повратак из лова, Петер Паул Рубенс и студио и Франс Снајдерс 

Митолошки садржаји комбиновани са темом лова у композицијама које славе изобиље 
и сталну обнову природе, као и сензуалност женског тела били су привлачни богатом, 
хуманистички образованом грађанском слоју Антверпена. 

Прикази воћа, уловљених животиња и паса за које је Рубенс ангажовао Франса 
Снајдерса, сликара специјализованог за ове обалсти, давали су слици посебан квалитет. 

Сучељавање два опречна принципа, крепосног света стамене богиње лова која одолева 
сваком изазову и порочних сатира који лелујају од опијености, било је карактеристично 
за визуелну културу барока. 



 

7. Степениште парка палате Фарнезе у Капрароли, Ибер Робер (Франсоа Буше и 
сарадници сликари фигура) 

Смирен и идиличан призор људи при обављању свакодневних активности смештен у 
монументалан и репрезентативан архитектонски оквир прожет природом[V11], са 
назнакама пропадања, представља пригодну декорацију ентеријера намењену највишим 
слојевима француског друштва.  

Овакав амбијент подстицао је машту и сањарење, али и идеју о трајању кроз време, као 
и интелектуално задовољство у естетици пропадања. Одјеци античке и ренесансне 
културе, са једне, и сентименталност којом слика одише са друге стране, одражавају 
стање духа образоване елите тог времена.  

 


