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МУРАЛИ – зидно сликарство



МУРАЛИ или  ЗИДНО СЛИКАРСТВО
 Мурал - монументалнa композицијa  урађену на зиду, 

таваници или некој другој великој перманентној зиданој
површини

 Овo уметничкo дело повезује :
1) елементе слике 2) елементе архитектуре



МУРАЛИ или  ЗИДНО СЛИКАРСТВО
 Израда мурала, зависи од

састава подлоге уз коју је
везана одговарајућом
техником

 На композицију и распоред
елемената утиче простор
чије димензије намећу и 
димензије саме зидне слике

 Зидне слике могу бити
изузетно велике , па у својој
декоративној, наративној
или меморијалној функцији
најчешће попримају
монументални карактер



МУРАЛИ
 Некада су зидне слике

имале велику важност, не
само као украс верских и 
стамбених објеката, него и 
као исказ богатства

 Карактеристика која
мурал издваја од других
сликарских форми је то да
су архитектонски
елементи датог простора
хармонично уграђени у 
слику

 Термин „мурал” потиче
од латинске речи

murus - зид
или muralis - зидни



Зидно 
сликарство     

 Најчешће се
осликавају фасаде
зграда или велике зидне
површине унутар
просторија као и 
степеништа

 У ширем смислу појам
„мурал” се односи на
сликарску категорију
која је постала
популарна захваљујући
уметничком покрету

мурализму



Мурализам - означава сликарски покрет 
Зидне слике у Мексику са социјално-критичком   
и националном тематиком. Ови уметнички прикази-
појавили су се након Мексичке револуције

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0




Mексичка 
сликарка 
Фрида Кало и 
њен изабраник
Дијего Ривера 
који  је 
насликао  
преко 200 
мурала 



Праисторија
 Мурал  је најстарији облик сликарства! 
 Настао је у време Палеолита, када је праисторијски човек осетио 

потребу да ослика зидове пећина, украси околину и искаже своје 
идеје и веровања

 Боје су се правиле од природних пигмената помешаних са 
животињском машћу, а наношене су на подлогу прскањем или 
примитивним четкама од расцепљених грана

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Праисторија
 Обриси су тамни, а понекад користе и саму форму зида, удубљења и 

испупчења, за ликовно обликовање животиња

 Најпознатији примери праисторијског зидног сликарства налазе се у 
пећинама:
Ласко (Француска)   и    Алтамира (Шпанија)

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0


Уметност СТАРОГ ЕГИПТА
 Зидови су се премазивали слојем гипса на којој су се црном бојом 

исцртавали облици и хијероглифи и затим испуњавали бојом од 
линије до линије. Зидне слике су имале велики религијски значај и 
биле су неодвојив део ритуалних обреда.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0


Сумерска, асирска и персијска уметност
 Паралелно са развојем Египатске, развијала се и уметност 

Месопотамије. Али није била везана за загробни, већ за свакодневни 
живот. Оснивачи месопотамске цивилизације су били Сумери и иза 
њих није остало много сачуваних археолошких остатака. Али  јављају 
се  први мозаици. Народ који је наследио културу и искуства Сумера 
били су Асирци, Персијанци

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8


Егејска култура и старогрчка уметност
 Зидно сликарство свој развој наставља развојем Егејске културе.Из тог 

периода потичу и најстарији остаци технике фреско-сликарства, чији се 
почеци и везују управо за ову културу, Палате овог периода биле су 
прекривене зидним сликама од којих су сачувани само фрагменти. 

 Најпознатије зидне слике налазе се у Кнососу



Етрурска и уметност Старог Рима

 Етрурци су народ досељен  у предео између данашњих 
италијанских градова Фиренце и Рима. Такмичили су се са 
Грчком.

 Најочуванији примери римског зидног сликарства налазе се у 
остацима Помпеје и Херкуланума. Римљани су такође 
користили и технику фреске, али  и примитивне графите у 
облику карикатура и стрипа

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%80%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC


Пример етрурског мурала: Гробница са 
леопардима , Корнето, Тоскана

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Ранохришћанска и византијска уметност

 Зидно сликарство у катакомбама Домициле, Рим

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5


Романика и готика
 Фреска Богородица са дететом, пример романске фреске 

из  13. века, у катедрали у Верони

 Део готског мозаика у апсиди  цркве Санта Мариа 
Трастеверде у Риму (Пиетро Кавалини, 1291)

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1


Мурал у савременом друштву



Начин израде зидне слике - мурала







После:

Пре:



МУРАЛ у 
Београду

 Мурал у 
Рајићевој 
улици, један 
од првих 
београдских 
мурала 
(Чедомир 
Васић, 1984)



Мурал се мора одржавати,обнављати



Мурал "Дрвојед" у Поп Лукиној улици у Београду 
(Блу, 2009)



 Мурал "Замисли жељу" на стубу Савског моста у Београду. 
Аутори Марија и Стеван Шолн (2016)



Мурал "Игра на ветру" на стубу Савског моста у 
Београду. Аутори Марија и Стеван Шолн (2016)

https://sr.wikipedia.org/wiki/Savski_most_(Beograd)


Мурал на зиду библиотеке "Прометеј" на Бановом 
брду, београдска општина Чукарица



Мексички сликар Руеда је насликао лик лепе девојке која за њега 
симболизује лепоту земље и људи,а она има капу која је део мексичке 
традиције....Каже нас сликар мулара “ Пијаниста ”



Мурали у нашем граду-Ужице



Први Ужички мурал осликан је 1987.године на Тргу Светог 
Саве,на кући Милоша Трифуновића под насловом “Кит који је 
прогутао свет” или “Проток времена” аутора Драгољуба 
Каплановића,Наташе Љубичић и Љубише Димитријевића



„Ужице 
град 
мурала“

 Године 1994. Дирекција за изградњу Ужица представља 
програм „Ужице град мурала“.Програм су осмислили арх. 
Љиљана Глишић Јевђовић и академски сликар Бранка 
Новаковић. У програму „Ужице град мурала“ осликано је 8 
површина укључујући мурал на зиду Техничке школе 
„Радоје Љубичић“ Младена Јевђовића и десетак година 
касније такође „академски мурал“ на згради Учитељског 
факултета академски сликар Александар Димитријевић



Мурал наше школе-Tехничка школа “Радоје Љубичић”





Ужице



Муралисти из земље и иностранства су осликали КПД 
за жене у Пожаревцу



ПИЈАНИСТА ......сликано са воде
Андреј Јосифовски



Разлика између 
мурала и графита

 Графити и мурали се често мешају и поистовећују
 И једни и други представљају провокативне покрете 

где су дела приказана у јавним просторима уместо у 
галеријама 

 Обе ове форме ликовног изражавања дефинитивно 
представља облик модерне уметности

 Разлике у техници израде, самој функцији и намери



Разлика између 
мурала и графита

 Aутори мурала желе да суграђани виде производ 
њихове маште , да разумеју његову поенту, као и да 
осете емоцију, да привуку пажњу

 Са друге стране, илегалност је највећа предност 
графита .али са конкретном поруком.Графити су 
усмерени ка одређеној циљној групи, док су мурали 
отворенији према широј публици.



Познате личности



Познате личности



Либански уметник Јазан Халвани (Yazan Halwani) слика мурал Продавац 
цвећа на фасади зграде у Дортмунду. Мурал представља 
портрет сиријског дечака који је продавао цвеће у Бејруту

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%98%D1%80%D1%83%D1%82


Мурал у вези са 
ПРИРОДОМ



Мурал у вези са ПРИРОДОМ





Мурали у савременом друштву













БЕРЛИНСКИ ЗИД има 200 мурала



БЕРЛИНСКИ ЗИД



БЕРЛИНСКИ ЗИД



Улична 
уметност 
Глазгов
Шкотска



Улична 
уметност 
Глазгов
Шкотска



Улична уметност Глазгов







Мексико





Италија



Постојећи кабал је у сколопу мурала





















Италија



Италија





Лажне фасаде су хит
у Француској

 Лажне фасаде су  заправо МУРАЛИ !
 Патрик Коменси и његов тим уметника  трансформишу 

досадне фасаде зграда и кућа у француским градовима у 
сцене пуне живота 

 Њихови реалистични мурали приказују:  прозоре , терасе са 
цвећем,олуке, локале у приземљу...

 Ови мајстори уличне уметности показују да је могуће  
улепшати овакве површине без улагања великих  
финансијских средстава



Лажне фасаде су хит у Француској



Лажне фасаде су хит у Француској



Беч







Португал



Париз 



Берлин



Мурали у 
унутрашњости објекта



Мурали у унутрашњости објекта



Мурали у унутрашњости објекта







смешни







Занимљивости

 Француска уметница Мадмазел Морис
 Углавном користи традиционалну јапанску технику оригами
 Креирала је 2015. године 3Д  мурал који је постављен на тамну 

фасаду једне стамбене зграде у Паризу 
 Мурал назван Лунарни циклус 15 x 140 m
 500 литара боје за фарбање и 15.000 папира за оригами птичице
 До тада највећи мурал у Паризу, на фасади је стајала до августа 

2015, када је уклоњена

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Занимљивости



Занимљивости



Лисабон
мурал 3D 



3D Мурали



3D Мурали



3D Мурали



3D Мурали



3D Мурали



3D Мурали



3D Мурал
оптичка варка

Хвала на пажњи
- КРАЈ-
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