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Оркестар спреман? Заплешимо

У марту – Месецу франкофоније, радионице смо 
посветили упознавању сa француском културом 
и уметношћу. Као престоница уметности Париз је 
привлачио уметнике из целог света, који су га по-
сећивали како би научили нешто ново, дружили 
се, сликали заједно и наравно показали своје сли-
карско умеће. Одлазак у Париз био је сан многих 
уметника, а један од њих који је свој сан остварио 
био је сликар Богдан Шупут. Поред учења у Пари-
зу и посета музејима и галеријама, Шупут је као и 
своје колеге проводио слободно време у позна-
тим париским локалима и дружио се са другим 
уметницима. О томе говоре и његова уметничка 
дела где је насликао призор вечерње забаве уз 
музику џез оркестра у једном од париских кафеа, 
као и новоизграђену зграду опере која је убрзо 
постала један од препознатљивих симбола града.

Идеја
◇ Богдан Шупут, Кафана у Паризу, 1939.

◇ Богдан Шупут, Опера у Паризу, 1938.

Уметничка дела

Материјал
◇ Фотографија Љубице Цуце Сокић и
    Богдана Шупута у шетњи Паризом

◇ Илустрација Париске опере

◇ Бели папир А4 формата

◇ Бојице

Испричајте деци причу о животу Богдана Шупута
Био једном један сликар по имену Богдан Шупут. Можда вам је и познато његово име, ако сте 
чули да се једна средња школа у Новом Саду баш по њему зове. Богдан се као дечак доселио у 
Нови Сад, и то у Царинску улицу (данас улица Васе Пелагића) о чему нам је оставио и сведочан-
ство кроз једну своју слику. Како је од малих ногу лепо сликао, одлучио је да његов животни 
позив буде ништа дгуго, него уметност. Да би постао добар уметник, морао је да иде у Уметнич-
ку школу у Београд, где је остао четири године. Пре него што је завршио школовање, добио је 
прилику да отпутује у центар уметности и културе тога доба – Париз. Светлости велеграда су 
га толико привукле да је желео тамо да остане што дуже. Дружење са колегама уметницима 
значило му је много. Повезани заједничким интересовањем за уметност, често су излазили 
заједно, на забаве и у позориште. Инспирисан ноћним животом насликао је Кафану у Паризу, 
на којој је приказао бар Boule Blanche. Колико је само Шупут био одушевљен музиком коју је 
чуо у бару, данас знамо из писма које је послао брату Жарку у Нови Сад: 
„Једно вече одвели су ме у један црначки бар. Џез послат са неба. Свирају црнци. Нешто равно 
концерту. Сјајно... савршено. Тај ритам, темпо да полудиш. Свирају непрекидно два џеза, ми 
смо их слушали од 11–3 ½. Било нам је жао што смо морали ићи кући због девојака које су са 
нама биле. Нота њет, а не гледају се, а шлагери лете. Невероватни звуци џеза. Атмосфера је у 



локалу колосална удешено мало црначки по декору. Наш сто је био до џеза те сам се могао 
до миле воље дерати заједно са црнцима. У једном моменту црнац који свира у џез обишао је 
све предмете који му служе на располагању, један је отпао те да би он завршио егзибицију ја 
сам држао једно од звона које је отпало услед његовог темперамента. Упадања појединаца су 
дивна, осећаш да је то његово.”

Поред ноћног живота, Богдан је са својом пријатељицом Цуцом Сокић волео да шета улицама 
Париза и открива бројне знамените грађевине овог великог града. Једном приликом, испред 
његових очију појавило се велелепно здање – нова Париска опера. Она га је толико опчинила, 
да је одмах по повратку у свој париски атеље узео четкице и боје и покушао да пренесе своју 
задивљеност на платно.

Посматрајући слике, поставите малишанима питања и разговарајте
◇ На слици  уметник је у друштву својих пријатеља, и заједно се забављају у бару на Монмар-
тру. Шта мислиш какву музику они слушају? 

◇ Да ли можете да одгонетнете који су инструменти насликани и колико их има? 

◇ Шта мислите, због чега је ово дело насликао тамним бојама? Какву је атмосферу уметник хтео 
да постигне?

◇ Од којих се елемената састоји једна грађевина и која је разлика између зграде опере и згра-
де за становање.

◇ Ако раније нисте са децом слушали оперу, послушајте сада заједно и покушајте да уочите 
разлике између ове музике и џез музике која је „допирала“ са претходне слике?

Слушајте и заплешите
Оркестар Boule Blanche
Опера за децу
Кратак филм о слици Кафана у Паризу

Будите креативни
Разговарајте са вашим малишанима шта највише 
воле да раде када не иду у вртић или школу. Како 
је Богдан Шупут своје време користио за шетњу 
и уживање у музици и то дочарао на својим плат-
нима, тако и ви са вашом децом заједно нацртај-
те у чему највише уживате заједно. 

Готово сви чланови оркестра на слици Ка-
фана у Паризу су Афроамериканци. Током 
двадесетих и тридесетих година прошлог 
века Париз је био преплављен џез му-
зиком. Постојала је снажна фасцинација 
„црним“ музичарима и америчком култу-
ром. Већина Парижана инсистирала је на 
афро-америчким музичарима који су, на-
ступајући заједно са домаћим џез музича-
рима, представљали водеће фигуре у ноћ-
ном животу Париза. Овај феномен назива 
се још и „Харлем на Монмартру“.

Опера у Паризу је кућа класичне музике и игре. Позната је и као 
Палата Гарније, због имена њеног архитекте Шарла Гарнијеа. То-
ком изградње овог великог здања, Парижани су направили цео 
нови булевар и трг, како би поглед ка Опери био достојан њеног 
излгеда. На самом врху зграде налази се фигура грчког бога Апо-
лона који у рукама изнад главе држи антички инструмент - лиру. С 
леве и десне стране, на нижим деловима крова стоје фигуре које 
персонификују музику и игру. Уласком у здање Опере посетилац 
се сусреће са велелепним степеништем као у краљевској палати 
које води до позоришне сале. Позоришна сала у злату обасјана је 
светлошћу великог кристалног лустера који је тежак чак 8 тона. 
Када се ово светло угаси, на сцени почине права магија!

        За радознале

https://www.youtube.com/watch?v=n4F2i4ds548
https://www.youtube.com/watch?v=KdnOZwrrhUA
https://www.youtube.com/watch?v=kP8Kzl7r1jc

