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Док је био у Паризу, желео је да му буде близу

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 
посећивали како би научили нешто ново, дружи-
ли се, сликали заједно и наравно показали своје 
сликарско умеће.  Васа Поморишац био је сликар 
који је отишао у Париз како би париској публици 
показао своја уметничка дела. Приликом боравка 
у Паризу, у ком је остао током четири године, во-
лео је да слика портрете, а на једном од њих на-
сликао је лик своје ћерке Јасминке Поморишац. 
Размишљајући о путовањима и особама која нам 
недостају када нисмо код своје куће, деца, кори-
стећи технику колажа, могу да направе портрете 
њима драгих особа.

Идеја
◇ Васа Поморишац 
    Уметникова кћи, 1938.

◇ Пабло Пикасо 
    Жена која седи, 1938.

◇ Анри Матис 
    Жена у плавом, 1938.

◇ Васа Поморишац 
    Аутопортрет с палетом, 1932.

◇ Васа Поморишац 
    Аутопортрет, 1919/1920.

Уметничка дела

Материјал
◇ Бели папир А4 формата

◇ Стари часописи, колаж папир

◇ Маказе, лепак

Испричајте деци причу о животу Васе Поморишца
Празан папир одувек је био велики изазов Васи Поморишцу. Још као малом дечаку оловке 
и бојице биле су му омиљене играчке, а своје слободно време највише је волео да проводи 
цртајући и сликајући. Жељу да постане уметник Васа је почео да остварује са својих тринаест 
година, кад га је у свој уметнички атеље примио искусни сликар Стеван Алексић. Поуке учи-
теља са уживањем је упијао и док га је посматрао како припрема прибор за рад – платна, боје, 
четкице и палете и потом са сигурношћу великог мајстора стрпљивим потезима ствара магију 
на платну, жеља да постане сликар све снажније је расла у њему. Сваког дана неуморно је 
пресликавао радове свог учитеља, помагао му је и копирао цртеже из различитих уметничких 
књига. Након неколико година, када је одлучио да учење настави у уметничким школама – ака-
демијама, започела су његова путовања и уметничке авантуре. Прво је отпутовао у Немачку 
у град Минхен, потом у Загреб, главни град Хрватске, кратко је учио и у српској престоници 
Београду да би након њега отпутовао у далеки Лондон. Ова уметничка путовања доносила су и 
бројне изазове. Једног дана записао је „како је тешко кад знаш да не знаш“  –  а сад за тренутак 
застаните са читањем и размислите како му је било и на какве је препреке и потешкоће наила-
зио. Присетите се само градова у којима је био и набројте које језике је учио како би могао да 
разуме своје учитеље.



Након што је у енглеској престоници савладао и вештину сликања на стаклу – прављење ви-
тража, вратио се кући као стасали сликар. Следећа станица његовог путовања био је град 
уметности, љубави и светлости – Париз у који је отпутовао са својом породицом. Сваког дана 
откривао је град и његове знаменитости, проводио је време посматрајући шта и како сликају 
други уметници, обилазио је музеје и галерије, дружио се са српским сликарима који су у исто 
време кад и он тамо живели...и наравно сваког дана je неуморно сликао. За разлику од већине 
српских уметника који су у Париз одлазили како би се у сликању усавршили, Васа је отишао 
како би париској публици показао своје сликарско умеће. Његов таленат и оригиналност брзо 
су препознали и одлучили су да га награде медаљом, која га је увек подсећала на време про-
ведено у Паризу. Међу сликама које је тада насликао и изложио био је и портрет његове ћерке 
Јасминке Поморишац.

Када је Васа дошао у Париз, тамо су већ били бројни уметници из целог света, захваљујући 
чему је и постао центар уметничких дешавања. Свако од њих желео је да постане познат и 
признат уметник. На пример у Париз је, неколико година пре Васе, дошао и Шпанац Пабло 
Пиксао, један од најпознатијих сликара у целом свету. Ни Французи нису могли да одоле 
позиву сликарства, попут Анри Матиса. Њихова дела су са дивљењем посматрали српски 
уметници који су стизали у Париз, угледајући се и тражећи инспирацију за свој рад у њима. 
Међутим, наш сликар Васа је више волео да инспирацију проналази у сликарству српских  
цркава – фрескама и иконама које је у својој домовини видео и сликама ренесансих мајстора, 
попут Леонарда Да Винчија, насталим пре неколико стотина година.

Хајде да сад уживамо у Васиним сликама и кроз уметничке питалице 
откријемо како је насликао своју мезимицу.
◇ Заједно са вашим малишанима добро погледајте слику десетак секунди, потом скрените  
 поглед са ње и покушајте да се присетите, до најситнијих детаља, шта сте се све на њој налази?  

◇ Поново погледајте слику.  Да ли вам је нешто промакло?

◇ Шта мислите зашто је сликар насликао портрет своје ћерке? Да ли знаш како се зове особа 
која позира сликару? Да ли је њој било тешко да буде модел свом тати?

◇ Покушај и ти, заузми позу као она. Колико дуго можеш да издржиш, а да се не помериш и не 
причаш?

Какао бисте открили богатсво и разноликост уметности погледајте 
Пикасове и Матисове портрете који су насликани у исто време када је 
и Васа сликао портрет своје ћерке.
◇ Да ли можете да откријете шта је заједничко за ове три слике?  Упоредите их међусобно и 
покушајте да опишете сваку од њих – посматрајте боје, линије и облике.  

◇ Шта бисте рекли који од ових уметника је највише волео да се игра са бојама, а који са из-
ломљеним линијама и чудним облицима? Покушајте да пронађете неколико речи којима бисте 
описали ова ремек-дела.



Будите креативни

С обзиром да је наш сликар Васа често путовао, предлажемо вам да са децом разговарате о 
путовањима и потом одаберете једно од њих, вама посебно и омиљено. Присетите се свих 
авантура и лепих успомена које сте с тог путовања понели са собом. Међутим, колико год да у 
путовањима уживамо, никада не можемо отпутовати баш са свим драгим људима – не можемо 
повести и маму, тату, сестру, брата, баку, деку,тетку, течу, ујака, ујуну и све другаре. Неко од њих 
нам на тим путовањима увек недостаје. Размислите која је то особа и потом техником колажа 
направите њен портрет. 

Цртајте, сецкајте и лепите (колаж папир, новине, магазине, тканине,...). Нека  вас сваки папирић 
који залепите инспирише да се присетите због чега волите ту особу и зашто баш она у вашем 
срцу заузима посебно место. Портрет сачувајте и уколико желите, можете га понети са собом 
приликом следећег путовања. 

Уколико вас занима како је Васа насликао себе погледајте његова два аутопортрета и поставите својим малиша-
нима следећа питања:

◇ Да ли знаш шта је аутопортрет? Шта мислиш како сликар наслика свој лик? 

◇ Шта нам на оба портрета говори да је на овим сликама  уметник приказао себе? Да ли је на њима поред свог 
лика насликао још нешто? 

◇ Који аутопортрет ти се виша свиђа и због чега? 

◇ Питајте ваше малишане шта би вам препоручили да насликате на вашим аутопортретима како би посматрач као 
и на Васиним, са сигурношћу знао чиме се бавите и које је ваше занимање.

Уколико вас занима да откријете како је изгледало сликарство у српским црквама у којем је Васа проналазио 
инспирацију, виртуелно прошетајте Галеријом и погледајте радове уметника који су себе називали зографима. 
Идите на: Први спрат >  српска уметност XVIII века > Између традиције и модерности (прве 4 просторије).

За радознале

http://www.galerijamaticesrpske.rs/virtuelna-poseta.html

