
ИЗЛОЖБА „ОРНАМЕНТАЛНА БАШТИНА – 
ДВОПРЕЂНЕ ЧАРАПЕ СРБИЈЕˮ 

Етнографски музеј у Београду, децембар 2020 – децембар 2021.

Етнографски музеј у Београду је, у сарадњи са Завичајним музејом из 
Књажевца, поставио, и на крају 2020. године отворио изложбу „Оранамен-
тална баштина – двопређне чарапе Србијеˮ. Ауторка изложбе је колегиница 
Душица Живковић, музејски саветник, најпре дугогодишњи сарадник Ет-
нографског музеја, а потом од 2012. године активни кустос и руководилац 
збирки Музеја. Ова изложба уједно представља својеврсно заокружење ви-
шедеценијског етнолошког бављења Душице Живковић феноменом израде, 
функције, културног статуса, орнаментике и симболичких елемената, те му-
зејског очувања израде двопређних чарапа. Изложба је постављена на међу-
спрату изложбеног простора Етнографског музеја, а отворио ју је редитељ 
Небојша Брадић.

Експографски план изложбе не подразумева строги ходограм, што је и 
уобичајени приступ код свих модерних изложби, али се свакако издвајају 
поједини сазнајни сегменти, односно изложбене целине које посетиоцима 
откривају и објашњавају кључне аспекте феномена двопређних чарапа. Уко-
лико бисмо кренули слева надесно, најпре се сусрећемо с најстаријим при-
мерцима двопређних чарапа – укључујући и примерак из 18. столећа, који 
је можда најстарији сачуван у Европи  – као и с основним материјалима и 
иглама за плетење. Ово потоње дато је као индикативна назнака, али сасвим 
довољно да посетилац буде упознат с технолошким аспектом, али да он не 
преовлада над суштином изложбе. Надаље су изложени појединачни при-
мерци двопређних чарапа које одликује изразита репрезентативност. Но, 
овде се не ради о естетској репрезентативности, иако она не изостаје, већ се 
ради о презентацији разноврсности и комплексности орнамената, односно 
естетских схватања и норми које срећемо код анонимних плетиља. Уједно 
је презентовано и порекло, тј. распрострањеност двопређног плетења ча-
рапа на простору Балкана. Средишњи део основног изложбеног простора 
посвећен је издвојеним орнаментално сигнификантним примерцима дво-
пређних чарапа, али и анимираној презентацији процеса настанка двопређ-
них чарапа, те анимацији кључних или архетипских орнамента који се могу 
наћи на чарапама. Десни део изложбеног простора посвећен је у највећој 
мери прегалаштву Видосаве и Светозара Поповића у раду на очувању дво-
пређног плетења чарапа. Њихови изузетно квалитетни и верни цртежи, 
којима су детаљно представили све орнаменте и мотиве на чарапама које су 
деценијама сакупљали, вешто су искоришћени за презентацију структуре и 
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основних типова орнамената на женским и мушким двопређним чарапама. 
Посебно издвојени изложбени део презентује двопређно плетење чарапа 
као елемент нематеријалног културног наслеђа Србије. У том сегменту из-
ложбе доминира филм који презентује знања и вештине припреме материја-
ла и, пре свега, израде двопређних чарапа у источној Србији као области у 
којој оне и данас постоје као живо наслеђе.

Изложба „Оранаментална баштина – двопређне чарапе Србијеˮ по-
стављена је као мултимедијални доживљај за посетиоца. Најпре, суштина 
изложбе вербализована је текстуалним легендама које истичу и посетоце 
директно информишу о свим кључним културним аспектима двопређних 
чарапа и њиховом очувању у савременој култури. Други битан моменат је 
наизглед једноставна, али веома допадљива и речита анимација, која попут 
неке оживљене музејске легенде спаја вербалне информације и анимиране 
орнаменте с двопеђних чарапа. Надаље, на изложби је могуће погледати је-
дан добро осмишљен филм који пружа све неопходне информације. Филм 
ефикасно говори о двопређном плетењу чарапа, од израде и припреме не-
опходних материјала, преко технике и вештине плетења, до коначног про-
извода и начина очувања ове технике у савременој култури. Читав процес 
постављен је као скуп знања и вештина, који су због своје јединствености, 
али превасходно због културолошког значаја, институционално верифико-
вани као важан елемент нематеријалног културног наслеђа Србије.

Највиши степен интерактивноси с посетиоцима остварен је употребом 
савремених информатичких технологија. Најпре, ту је рачунар с екраном 
осетљивим на додир и с одговарајућом апликацијом, што посетиоцима омо-
гућава да се нелинеарно, дакле, вођени сопственим представама о теми из-
ложбе, путем слика и текстова упознају са свим важним аспектима двопређ-
ног плетења чарапа. Ипак, најзанимљивија је апликација која је постављена 
на таблет рачунарима, која омогућава посетиоцима да употребом најчешћих 
мотива, а пратећи народну структуру орнамената, „направе” сопствену дво-
пређну чарапу и потом је путем QR кода преузму на свој мобилни телефон, 
те да је тако сачувају као својеврстан виртуелни сувенир.

Изложба „Оранаментална баштина – двопређне чарапе Србије” концеп-
туализована је тако да експлицира неколико сазнајних нивоа. Први бисмо 
могли да сматрамо музеолошки конвенционалним. Реч је о презентацији 
чарапа као одевног предмета, укључујући и технологију и вештину укупног 
процеса продукције. Друго, и много битније, јесте сазнавање о орнаменти-
ма и мотивима, кроз које уједно сазнајемо и о широј културолошкој контек-
стуализацији овог наизглед једноставног одевног предмета. Наиме, орна-
ментална уметност на двопређним чарапама заједничка је за многе народе 
на евроазијском културном простору, а орнаменти које срећемо на двопређ-
ним чарапама изражавају културну слојевитост још од античких времена. 
Велика орнаментална разноврсност омогућава плетиљама, уз њихову веш-
тину, да никада не исплету два иста пара чарапа. На овом месту уочавамо 
интринистичко својство изложбе, пошто укључује и културни однос према 
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жени, тако што поставља појам жене и феминитета у традицијској култури 
у једну другу раван изван уврежених стереотипа. Жена је та која је креатор 
вредности, у овом случају – естетских вредности којима се превазилази ма-
теријални егзистенцијални ниво (чарапа као заштита тела) и ствара узвише-
на неегзистенцијелна вредност – комплексна орнаментална композиција по-
моћу које жена, плетиља, употребом асоцијативних мотива, изражава своје 
схватање реалности која је окружује.

Сазнајна вишеслојност кључна је музеолошка карактеристика ове из-
ложбе и ставља је у ред модерних музејских поставки. Та модерност, сва-
како, поткрепљена је интуитивним дизајном поставке предмета, као и упо-
требом савремених информатичких технологија. Изведба модерног плеса, с 
елементима двопређних чарапа у костимографији, на отварању је додатно 
потцртала модерност изложбе. У целини сагледана, изложба „Орнаментална 
баштина – двопређне чарапе Србије” представља сазнајни, визуелни и про-
сторни доживљај који посетиоца увлачи у архетипску причу о нама самима. 
Самим тим изложба је показала способност и опредељеност Етнографског 
музеја у Београду да у савременним животним изазовима музеолошки де-
лотворно интерпретира народну културу.

Др Милош Матић 
Етнографски музеј у Београду
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