
 
ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

осврт на гостовање изложбе „текстил и 
украшавање у култури срба XIX и прве половине 

XX века” у националном музеју индије

Етнографски музеј из Београда је у периоду од 26. јуна до 31. августа 
2017. године гостовао са изложбом „Текстил и украшавање у култури Срба 
XIX и прве половине XX века” у Националном музеју Индије у Њу Делхију. 
Ауторке изложбе биле су Марина цветковић и Јелена Тешић.

Свечаност отварања је обележена традиционалним индијским ритуа-
лом паљења свећица за добру срећу. Изложбу је отворила државни секретар 
Министарства културе и туризма Републике Индије госпођа Рашми Верма, 
која је изразила искрено дивљење етнографском наслеђу Србије и обећала 
да ће Национални музеј представити индијску културу у узвратној излож-
би у Београду. Након њеног говора аудиторијуму су се обратили и др Б. 
Р. Мани, генерални директор Националног музеја Индије, затим Владимир 
Марић, амбасадор Републике Србије у Индији, и др Мирјана Менковић, ди-
ректор Етнографског музеја. Изложба је отворена у присуству већег броја 
новинара, представника Владе Републике Индије, дипломатског кора, пред-
ставника културног, просветног и јавног живота Њу Делхија и Индије. Пуб-
лика је на отварању показала изузетну заинтересованост за српско народно 
стваралаштво.

Изложба је била постављена у галерији специјализованој за гостујуће 
изложбе, на укупној површини од 360 m2. У уводном делу географском ма-
пом српског културног простора и ћилимом са српским грбом симболично 
је започет наратив о српском етнографском наслеђу, које је представљено 
посредством 90 одабраних текстилних рукотворина и комада накита. Из-
ложени предмети су, поред изражене ликовности, у свом ширем културном 
контексту били носиоци и бројних ознака идентитета: означавали су узраст, 
пол, статус, верску и националну припадност. Ти предмети су имали и важ-
ну улогу у обичајном и социокомуникацијском животу појединца и заједни-
це којој су припадали.

Модуларним преградама простор је физички био одвојен на две темат-
ски повезане целине. У првом изложбеном делу публика се кроз кроз функ-
ционално разноврсне текстилне предмете упознала са основним елементи-
ма српског традиционалног текстилног стваралаштва. Ови предмети, раз-
новрсни у функционалном, ликовном и техничком смислу били су одређени 
културом становања, временом настанка и етногеографском и социјалном 
припадношћу. С друге стране, ови предмети представљали су колективни 



150 ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

и индивидуални ликовни израз, као и естетске норме и схватања времена у 
ком су настали.

Експонати израђени од различитих текстилних сировина (најзаступље-
није су вуна и конопља, а у мањој мери лан, памук и свила), изведени пре-
тежно ткањем, мање плетењем, истакли су карактеристичне текстилне ук-
расне ткачке и везилачке технике.

Предмети свакодневне употребе, једноставни у ликовном и техничком 
смислу, представљени су кроз функционално елементарне предмете – чар-
шаве и јастучнице ткане од лана и конопље, бојене природним бојама. На 
памучним пешкирима, предметима који су имали веома важну улогу и раз-
личиту функцију у свакодневном животу и у обичајној пракси, представљен 
је широк спектар традиционалних орнаменталних и колористичких решења. 
Ови предмети, који су истовремено истакли разноврсност техника украша-
вања, највише су привукли пажњу индијске публике.

Значајан део ове поставке био је посвећен ћилимима. Одређени кул-
туром становања, имали су широку употребу у опремању домаћинстава. 
Шеснаест одабраних ћилима представили су специфичност ћилимарског 
стваралаштва панонске, централнобалканске и динарске зоне. На изложби 
је истакнут значај пиротских ћилима, који се због изузетне културно-исто-
ријске и уметничке вредности сматрају за најсавршенију тековину српског 
ћилимарства. Експонати су указали на специфичност орнаменталног ком-
поновања пиротских мотива, колорит и високе техничке одлике. На причу 
о пиротском ћилимарству тематски се надовезао импровизован грађански 
ентеријер оријенталног типа, у коме се могла сагледати функција ових пред-
мета у опремању ентеријера. Овај први део поставке пратио је и визуелни 
материјал – одговарајуће репродукције акварела и филмски записи.

Прелазак у другу изложбену просторију обележен је шкрињом са текс-
тилним предметима који су били део младине спреме. Ови експонати пред-
стављали су увод у наратив о свадби, нарочито о улози и значењу накита и 
кићења у свадбеним обичајима. Поред изразите естетске функције, на из-
ложби се истакла улога накита као симболичког обележја друштвеног по-
ложаја, сталежа, религиозне припадности, као и ознака прелазних и пролаз-
них статуса у току животног циклуса појединца. У сведеном смислу, улога 
накита у традиционалном костиму невесте имала је три примарна значења: 
обележје статуса, односно брачног стања, обележје економске моћи и за-
штите. Наглашено је да су најизразитија естетска и техничка својства на-
кита највише долазила до изражаја управо у невестинском накиту.

Кроз разноврсне облике и различито украшена оглавља на изложби се 
указало на значај који је у српским свадбеним обичајима придаван кићењу 
и украшавању главе. Други по значају невестински накитни предмет – пр-
стен – означавао је статус, док се обележје економске моћи највише ог-
ледало у накиту за врат и груди. Међу овим предметима важну улогу су 
имали нанизи новца, који су представљали видан део мираза, који је отац, 
према могућностима, спремао за ћерку. Капа, али и појасеви и копче, које 
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су чиниле обавезан део невестинског руха, имали су доминантну заштит-
ну улогу.

На изложби су накитни предмети разврстани у осам излагачких целина, 
везаних за централнобалканску (односно област централне Србије, Косова 
и Метохије), панонску и динарску културногеографску зону. Издвојен је и 
грађански накит централне Србије, који је пратио формирање и јачање овог 
социјалног слоја у xIx и првој половини xx века. Излагачке целине су ви-
зуелно поткрепљене репродукцијама акварела (постерима) са портретима 
невести из наведених области, на којима се сагледава употреба појединач-
них комада накита. Аутори изложених репродукција су ликовни уметници: 
Владислав Тителбах, Н. Тишченка и Маријa Живковић.

Изложба је реализована уз подршку и сарадњу Министарства културе и 
информисања Републике Србије, Министарства спољних послова и Амба-
саде Републике Србије у Индији.

Марина Цветковић, музејски саветник 
Етнографски музеј у Београду


