
Драги ученици нова школска година је пед нама, пред нама је и сад већ не тако нови начин рада а 

на нама је да се потрудимо да рад буде успешан. Поред сусрета у школи комуницираћемо путем 

школске платформе и електронске поште. 

Прва тема коју ћемо обрађивати у овој школској години зове се арабеска, ову реч сте сигурно већ 

чули а у наредним редовима потрудићемо се да појаснимо на шта се она односи и који су њени 

појавни облици. 

Арабеска је украсна шара, орнамент и потиче из исламске културе а красе је богат правилан ритам 

и стилизовани облици. Арабеска се појавила као украсна шара на деловима џамија и списа, 

касније као украс на тканинама и накиту. Облици који су заступљени на овој шари су биљног 

порекла, заправо приказују стилизоване биљке. Стилизовати значи поједноставити и 

геометризовати, прост пример стилизације је плод јабуке нацртане као круг. Исламска религија не 

дозвољава приказивање људи на зидовима верских објеката а арабеска се појавила као потреба 

за украшавањем објеката па затим и свих употребних предмета. 

Прелазак арабеске у западни свет, у хришћанство десио се кроз коришћење арабеске у 

архитектури верских и цивилних објеката а затим се арабеска као кратка уметничка форма 

појавила у свим гранама уметничког изражавања па се данас може препознати у плесу, 

сликарству, поезији, дизајну, музици. 

Као што сам већ написао, краси је богат и правилан ритам што значи да се елементи интензивно 

понављају у једнаким размацима а облици су углавном стилизовани биљни мотиви. Уколико је 

арабеска обојена, и боје се понављају у правилним размацима и распореду. 

Ваш задатак је да прочитате лекцију арабеска у уџбенику за ликовну културу за седми разред 

основне школе чији је издавач БИГЗ а аутор Миливој Мишко Павловић а затим да обратите пажњу 

на украсе на фасадама старих зграда и верских објеката у Београду. Сигуран сам да ћете 

препознати арабеске. Након тога осмислите и нацртајте оловком на папиру своју арабеску. 

Немојте журити, цртајте полако, ову тему обрађиваћемо до краја септембра. Приликом сусрета у 

школи показаћете ми шта сте урадили а затим ћемо наставити са израдом цртежа. 

Радујем се сусрету са Вама и надам се да ће ово упркос тренутним потешкоћама  бити одлична 

школска година за све нас. 

Као пример близак Вама шаљем Вам линк https://www.youtube.com/watch?v=U49TaN-MkM8  

Литература коју Вам препоручујем је уџбеник за ликовну културу за седми разред основне школе 

издавача БИГЗ и аутора Миливоја Мишка Павловића. 

Имејл адреса на коју ми можете писати и слати своје радове је ivanv@starina.rs 

Велики поздрав, 

Наставник Иван Величковић 



 


