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ПЛАН РАДА ЛИКОВНE И УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

1. Избор чланова секција. Школске 2015/2016. године ликовна секција
примиће до 20 ученика а уметничка секција до 10 ученика. У избору нових
чланова учествоваће и тренутни чланови секција.
2. Оспособљавање простора и одређивање термина за рад ликовне секције.
У току претходне три школске године чланови секције започели су
прилагођавање подрумских просторија својим потребама. Очишћени су и
украшени колажима степениште и хол који воде до две просторије у којима
би се одвијала активност секције а нарочито у месецима ван грејне сезоне.
Школске 2014/2015. Године предмет ликовна култура добио је посебан
простор за рад (кабинет 101) који је прилагођен настави али и ваннаставним
активностима. На крају школске године упућен је захтев да се часови
професора који изводе наставу ликовне културе, једног дана у недељи
организују у једној смени како би у супротној смени кабинет био слободан и
доступан за рад ликовне секције. У току школске 2016/2017. године
планирано је детаљно уређење кабинета:
- постављање нових завеса како би садржаји потребни за едукацију
младих уметника несметано били приказивани на видео биму.
- Постављање полица на којима би се налазиле скулптуре, падови
бивших ученика Земунске гимназије.
3. Кратки записи из Будимпеште II. Након успешне сарадње са Гимназијом
Никола Тесла из Будимпеште, која се огледала у изради зидне слике у
дворишту ученичког дома, чланови секције су у договору са професором
осмислили пројекат који би подразумевао седмодневни боравак и стварање у
овом граду. Одлазак у Будимпешту поклопио би се са трајањем значајних
изложби светских уметника које би наши ученици обилазили и о њима
бележили своје утиске. Непосредан повод за ову идеју била је ретроспектива
Рембрантових дела која су у Будимпешти била изложена 2014. године.
Ученици би били смештени у згради која је задужбина Саве Текелије о
сопственом трошку. Тема радова била би у вези са архитектуром
Будимпеште. По повратку у Београд, цртежи, слике и радови рађени у
другим медијима били би представљени ученицима и професорима
Земунске гимназије као и другим гостима. Ово путовање биће реализовано
одмах по завршетку првог тромесечја.
4. Галерија ПРОЛАЗ. Лево од кабинета Ликовне културе налази се пролаз
који води ка делу зграде где су смештени кабинет историје, сала за физичко
васпитање и кабинет психолога и педагога. Овај пролаз се ретко користио па
је у току школске 2015/2016. године добио намену изложбеног простора и
тако навео велики број ученика да упознају сваки део своје школе. Галерија
ПРОЛАЗ је ликовна галерија а радове који се на овом месту постављају
бирају професори Ликовне културе. Пролаз је обојен интензовним бојама
како би се разликовао од остатка школе а на тај начин је његова сврха
постала још видљивија. Школске 2016/2017. године планирана је сарадња са
математичком али и са другим секцијама Земунске гимназије како би рад
ових секција био представљен садашњим али и будућим ученицима школе,
њиховим родитељима, професорима, као и житељима нашег града који желе
да уживају у уметничким и научним достигнучима наших ученика.
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5. Сарадња са средњом школом ТЕХНО-АРТ, са гимназијама са
територије општине Нови Београд али и са другим гимназијама наше
државе. Поводом дана школе ликовна секција позваће и друге школе да
учествују на конкурсу за најбољи ликовни рад. Тема овогодишњег конкурса
биће одређена у договору са наставницима ликовне културе из других школа
6. Изложба портрета професора Земунске гимназије. Ова изложба биће
организована по шести пут. Основна замисао ове изложбе је да се сваке
године поводом дана школе организује изложба на којој ће ученици
представити радове на којима су њихови професори. Шеста изложба ће се од
претходних разликовати по томе што ће бивши ученици Земунске гимназије
који су учествовали у раду секције бити позвани да изложе своје радове.
7. Аукцијска изложба слика, скултура и цртежа поводом дана школе.
Ова изложба биће организована у три целине: (1) самостална изложба
академског уметника који је завршио Земунску гимназију, (2) изложба
радова студената Факултета ликовних уметности и Факултета примењених
уметности који су завршили Земунску гимназију, (3) изложба радова
ученика и професора Земунске гимназије настали на радионици
организованој поводом дана школе.
8. Изложба новогодишњих украса, децембар 2016. године. Новогодишњи
украси које ће израдити чланови и чланице ликовне секције биће изложени
на новогодишњој јелци у холу зграде Земунске гимназије али и на другим
јавним местима.
9. Светосавски конкурс. Крајем децембра и почетком јануара биће извршена
детаљна селекција ликовних радова који ће бити послати на Светосавски
конкурс.
10. Изложба радова насталих на часу ликовне културе.
Изложба ће бити постављена крајем априла 2017. године у холу гимназије а
на њој ће бити приказани радови настали у току школске године. Теме ових
радова биће: прикази животиња, аутопортрет, портрет, пејзаж, историјске
теме и карикатура.
11. Велика пролећна изложба слика, скулптура и цртежа.
На крају школске године чланови ликовне секције ће се посветити
традиционалним ликовним медијима и најбоље радове представити на
Великој пролећној изложби.
Организатор рада ликовне и уметничке секције:
др Војислав Клачар, професор ликовне културе

