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2.Лепе шарене стварчице из Србије

О ШАРЕНИЦАМА

Шаренестварчице,којесмоназвалишаренице,заправосуупотреб
нодекоративнипредметиукрашенимотивимакојисуинспириса
ниорнаментимасафресакасрпскихсредњовековнихманастира.
Почелисмодаихправимосанамеромдапредставимолепотуи
разноврсностсрпскесредњовековнеорнаментике.Осимштосуле
пеипрактичне,онеимајуциљиданасподсетенабогатствоиду
говекостсрпскогкултурногнаслеђа.Затосмонасамимшареница
ма,адетаљнијеинањиховомпаковању,навелиосновнеподаткео
орнаментукојијепослужиокаоинспирација–укомманастирује
насликан,кадјеподигнуттајманастир,захваљујућикомсрпском
владаруилицрквеномпоглаварујеподигнутислично.

О МА ТЕ РИ ЈА ЛИ МА И ИЗ РА ДИ

Шареницеизрађујемооддва главнаматеријала – оддрветаиод
клирита–накоје,техникомUVдиректнештампе,наносимоорна
менте.

Др ве не ша ре ни це

Задрвенешареницекористиморазличитеврстедрвета,којекомби
нујемосадругимматеријалимапопутплуте,метала,велураидр.
Обележивачизакњигесунаправљениодораховогијасеновогдр
вета,привесцииукраснимагнетиодпаренебукве,докподметаче
зачашеправимоодводоотпорнебрезовешперплочесаподлогомод
плуте–штообезбеђуједуготрајностподметачаипостојаностбоја
орнаменатакојигаукрашавају.Водилисморачунадајетекстура
дрветанасвимдрвенимшареницамавидљиваиопипљива,штоим
дајепосебнудраж.

Пакујемоихуамбалажунаправљенуодрециклираногкрафтпа
пирасадодатком јуте,којом јеобложеноднокутијице.Насвакој
кутијицистојикраткапричаосрпскомманастируначијимјезидо
виманасликанорнаменткојијепредстављеннашаренициунутар
кутијице.

Ша ре ни це од кли ри та

Клиритилиакрилностакло,својимфизичкомеханичкимиестет
скимсвојствимадопринеоједагаизаберемокаодругиматеријал
зашаренице.Безбојан,сависокимстепеномсветлоснепропустљи

востикојамудајепровидносткојуиманајфинијеоптичкостакло,
отпоранналом,лаган,саглаткомсјајномтекстуром–омогућиоје
даколоритшареницазаблистапунимсјајем.

Зашареницеодклиритаодабралисмоамбалажуодбелогкунстдрук
папира,накојојдоминирајубојесрпскезаставе,каоштојеидноку
тијицаобложенофилцомистихбоја.Причаовеликимсрпскимсве
товнимидуховнимпоглаваримаињиховимзадужбинамаиовдеје
нашласвојеместо.

О ОР НА МЕН ТИ МА 

Живописсрпскихсредњовековнихманастира,поредизванредних
дела фигуралног сликарства, садржи необично богат и разновр
станорнаменталнирепертоар.Орнамент,каоосновнидекоративни
елементуликовнимуметностима, упростору средњовековне са
кралнеграђевинедобијасвојеместоусклопусвеукупногпрогра
мадекорацијецркве.Свакидетаљутојдекорацијибиојепажљи
вопромишљен,уцрквенимучењимаутемељени,каотакав,играо
јесвојуулогуустварањуамбијентакојитребададочаралепотуи
присуствобожанског,јерправославнихрамје,поучењимаЦркве,
кућаБожија.Целокупнисликанипрограм(циклусифресака,поје
диначнекомпозицијеиорнаменти),црквенимобилијар,мистично
осветљењецркве,аисамаархитектурапростораправославногку
полногхрама–свејебилоутојфункцији.Кадасеорнаментипо
сматрајуутаквомамбијентуоноштосенапрвипогледдауочити
јестењиховадекоративнаулога.Својимприсуствомониобогаћују
иупотпуњују главнисликанипрограмцркве.Некиодњиходва
јајуциклусефресака,некипакуоквирујупосебнозначајнесцене
илифрескоиконе,некиукрашавајуинаглашавајуповршинеис
туренихархитектонскихелемената–попутстубова,пиластара,лу
кова–докнекиукрашавајуодежденасликанихличностиидруге
сликанетканиненафрескама.Колоритимјежив,разноврстани
углавномусклађенсаопштимтоналитетомживописацркве.Ме
ђутим,поредтакве,декоративнеулоге,орнаментисасобомносеи
читавнизпорукаисимболичкихзначења,којанисунапрвипоглед
видљива,барнисучовекуданашњице.

Метафоричанначинизражавањаједнајеодупечатљивиходлика
средњовековнихљудиивидљивјеусвимоблицимауметничкогиз
ражавањаусредњемвеку.Свет,појаве,догађаји,идејечестосепри
казујуиобјашњавајукрозсимболеиметафоре.Такојеицрквена
грађевинасимболичкитумаченакаосликаКосмоса.Уњојсеогледа
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целокупанбожанскипоредак,аускладусатимпореткомјеисваки
деоцркведобијаосвојесимболичкозначење.Куполаинајвишиде
ловиграђевинепредстављалисуНебо,анајнижазонаЗемљу,пасу
сходнотаквојсимболиципростораисликеухраму,којесуисаме
најчешћепоседовалеслојевитазначења,добијалесвојеместо.Иар
хитектонскомсимболизмуисимболичкомтумачењуфигуралних
представаудосадашњимнаучнимистраживањимапосвећивало
седостапажње.Тосе,нажалост,неможерећиизаорнаменте.Њи
ховазначењасујошувекнедовољноистражена.Малобројнирадо
ви,укојимасеистражујузначењаорнаменталнихмотива,показа
лисудаорнаментиитекакозаслужујудаимсепосветипажња.

Симболисупоприродистваривишезначниитражедасетрагаза
њиховимскривенимзначењима,дасетумаче.Значењенијесамо
нештовезанозасамсимболвећинештовезанозаискуствооног
којигледа.Симболнеобјашњаванештоизспољашњегсветавећот
криваиименујенештоизнашегунутрашњегискуства.Првобитна
значењасимболапротокомвременасемењајуилипадајуузабо
рав.Потребноихјеизноваоткривати.Дабисмооткриликојасузна
чењаимализанашесредњовековнепреткепотребноједауложимо
напориизађемонакраткоизкултурногименталногамбијентау
којемживимо.Делакојасустворилисредњовековниљудиодразсу
њиховепредставеосвету,којасеувеликојмериразликујеодпред
ставекојуимамоми,људи21.века.Дубокарелигиозностјекаракте
ристичнаодликасредњовековнихљудиитоморамоиматиувиду
дабисморазумеликакосуониперципиралисветокосебе.

Истраживањелитерарногпореклаорнаменталнихмотивасвакако
јепрвикоракдабисењиховазначењаоткрила.Књижевнеметафоре
којесрећемоусредњовековнимсписима–уСветомписму,житији
масветитеља,службама,повељама–кореспондирајусавизуелним
метафорамасафресака.Такође,истеорнаменталнемотивекојена
лазимонафрескама,можемопронаћиинафасадамахрамова,као
иуилуминиранимрукописимаилиоквиримаипозадинамаико
на.Њиховомупоредноманализомуоченоједасенекитиповиорна
менатапоправилујављајууодређенимзонамаиконтекстима,што
указуједасеводилорачунаиоњиховомзначењу.Тако,например,
орнаменткомпонованодромбоиднихпољаунутаркојихсеналазе
љиљанииличетворолиститј.крстови,акојијечестусрпскојумет
ности,поправилусејављаухијерархијскивишимположајимаипо
свемусудећислужиојекаоознаказаНебескоцарствоибожанско
присуство.Срећемоганасводовимахрамова,којиутопографском
погледупредстављајусимболнеба,њимесуукрашаванисликани
троновиХристаиБогородице,ајављасеиусвакомдругомконтек

стукојијепретпостављаоприсуствосветоститејечестоукрасоде
ждипророкаисветитеља,каоиодећевладара,асвеускладусаје
ванђеоскимцитатима„Обуцитесе,дакле,каоизабранициБожији,
светииљубљени...“(Кол.3,12)и„ЈеркојигодсеуХристакрстисте,у
Христасеобукосте!“ (Гал.3,27).Овишезначностицветнихмотива
говорибројнаметафорикаисимболикацвећаицветањакојајеуве
ликојмеризаступљенаусредњовековнимтекстовима.Разнифло
ралнимотивимогупредстављатирајсканасељаукојећесепра
ведницинаселити,алитакођеуказиватинапобожностиживоту
врлиниправедника,којисуправипуткојиводикатимнасељима.
ПатакомонахДоментијанусвомделу„ЖивотсветогСаве“заСа
вукажедаје„каодобромирисникринпрорастаомирисимапобо
жности“,ањеговсавременикТеодосијеу„СлужбисветомеСимеону“
говорикако јеСимеонНемања„каопупољакскровитипроцветао
пошћењем“.Цветнасимболикаимазначајнуулогууоквирусред
њовековногкултареликвија,пасеточењемирисногуљаизмошти
јусветитељасматрало једнимодкључнихпоказатељасветостии
Божјегприсуства.АрхиепископДанилоIIговоринамотомекадза
архиепископаАрсенијауслужбикојумујесачиниокаже„светло
шћубожанственомодевен,благоухањемцветали.“

Овихпарпримерадатисутекдабисенаговестилоштасусвенаши
средњовековни преци могли видети у шареним орнаменталним
облициманазидовимахрамова,каоидабисеуказалонапутко
јимјепотребнодасеупутимокакобисмооткрилита,занасданас,
скривена значења.Ишчитавање средњовековнихписанихизвора
предусловјезаишчитавањезначењаорнамената,јерсуречисли
каусредњемвекубилиједно.
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ABOUT BRAND

Thelittlecolorfulthings,called“Šarenice”(Šarenicasingular),areactu
allyusefulobjectsdecoratedwithmotifsinspiredbytheornamentsfrom
thefrescoesofSerbianmedievalmonasteries.Wehavestartedmaking
themwiththeintentiontopresentthebeautyanddiversityofSerbian
medievalornamentation.Apartfrombeingbeautifulandpractical,they
alsohavethegoaltoremindusoftherichnessandlongevityofSerbian
culturalheritage.Thatiswhyweprovidedthebasicinformationabout
theornamentthatservedasaninspirationontheveryarticlesandin
more detail on their packaging  inwhichmonastery itwas painted,
whenthemonasterywasbuilt,whichSerbianrulerorchurchchiefbuilt
itandsimilar.

ABOUT MATERIALS AND PRODUCTION

Thetwomainmaterialswemake“Šarenice”fromarewoodandacrylic.
WeapplyornamentsonthembyusingUVdirectprintingtechniques.

Wooden “Šarenice”

Forwooden“Šarenice“weusedifferent typesofwoodwhichwecom
binewithothermaterialssuchascork,metal,velour,etc.Bookmarkers
aremadeofwalnutandashwood,pendantsanddecorativemagnetsof
steamed beech,while glass coasters aremade fromwaterproof birch
plywoodwithacorkbasewhichensuresthelongevityofthepadsand
thedurabilityoftheornamentalcolorsthatdecorateit.Wemadesure
thatthetextureofwoodonallwoodenŠarenicasisvisibleandpalpable,
whichgivesthemspecialcharm.
Wepacktheminthepackagingmadefromrecycledkraftpaperwitha
burlapattachmentwhichcoversthebottomofthebox.Eachboxcontains
ashortstoryabouttheSerbianmonasteryonwhosewallstheornament
ispaintedandwhichispresentedonthe“Šarenica”insidethebox.

Acrylic “Šarenice”

Our second choice regarding thematerial formaking “Šarenice”was
acrylicglassbecauseof itsphysicalmechanicalandaestheticproper
ties.Acrylic glass is lightweight,witha smooth shiny textureand re
sistanttofracture.Alsobeingcolorlessandwithahighdegreeoflight
transmissionwhichgivesitthetransparencyofthefinestopticalglass
haveenabledthecolorsof“Šarenice”toshineintheirfullglory.

For theacrylic “Šarenice”,wehaveselectedapackageofwhitepaper,
dominatedbythecolorsoftheSerbianflag,aswellasthebottomofthe
boxcoatedwithafeltofthesamecolors.ThestoryofthegreatSerbian
secularandspiritualleadersandtheirendowmentshasfounditsplace
hereaswell.

ABOUT ORNAMENTS

ThewallpaintingofSerbianmedievalmonasteries,among theextra
ordinaryworksoffiguralpainting,containsanunusuallyrichandva
riedornamentalrepertoire.Ornament,asthebasicdecorativeelement
in finearts, finds itsplacewithin theentireprogramofchurchdeco
rationintheareaofmedievalsacralbuilding.Everydetail inthatde
corationwascarefully thoughtout,basedonchurchteachingsandas
such,itplayeditsroleincreatingtheenvironmentthatshouldconjure
upthebeautyandpresenceofthedivine,becausetheOrthodoxtemple,
accordingtotheteachingsoftheChurch,isthehouseofGod.Theen
tirepaintingprogram(cyclesof frescoes, individualcompositionsand
ornaments),churchmobilier,mysticlightingofthechurchandthevery
architectureoftheOrthodoxdometempleservedforthatpurpose.When
theornamentsareobservedinsuchanenvironment, theirdecorative
roleiswhatwenoticeatfirstglance.Withtheirpresence,theyenrich
andcomplete themainpictureprogramof thechurch.Someof them
separatethecyclesoffrescoes,someareframedbyparticularlyimport
antscenesorfrescoes,andsomedecorateandemphasizethesurfaces
of exterior architectural elements  suchaspillars, pilasters, arches 
whilesomedecoratethegarmentsofpaintedfiguresandotherpainted
fabricsonfrescoes.Theircolorisalive,diverseandlargelyalignedwith
theoveralltonalityofthechurchpaintings.However,inadditiontosuch
adecorativerole,ornamentscarryawholeseriesofmessagesandsym
bolicmeaningswhicharenotvisibleat first sightat leastnot for the
manoftoday.

Themetaphoricalwayofexpressionisoneofthestrikingfeaturesofme
dievalpeopleandisvisibleinallformsofartisticexpressionintheMi
ddleages.Theworld,occurrences,eventsandideasareoftendisplayed
andexplainedthroughsymbolsandmetaphors.Thusthechurchbuild
ingissymbolicallyinterpretedasapaintingoftheCosmos.Theentire
divineorderisreflectedinitandinaccordancewiththisordereverypart
ofthechurchwasgivenitssymbolicmeaning.Thedomeandthehighest
partsof thebuilding represented theHeavenand the lowest zone the
Earthandthepaintingsinthetemplewhichthemselvesmostoftenpos

Colorful little things from Serbia
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sessedlayeredmeaningsgainedtheirplaceaccordingtosuchasymbo
lismofspace.Boththearchitecturalsymbolismandthesymbolicinter
pretationoffiguralperformancesgainedmuchattentionintheprevious
scientificresearches.Unfortunately,thiscannotbesaidforornaments.
Theirmeaningsarestill insufficientlyexplored.Onlya fewpapers, in
whichthemeaningsofornamentalmotifsareexplored,haveshownthat
ornamentsarehighlydeservingattention.

Thesymbolsarebyitsnatureambiguousandtheirhiddenmeaningsand
interpretationshouldbesearchedfor.Meaningisnotonlyrelatedtothe
symbolitselfbutalsototheexperienceoftheonewhoseesit.Thesym
boldoesnotexplainsomethingfromtheoutsideworldbutrevealsand
namessomethingfromourinnerexperience.Theoriginalmeaningsof
thesymbolsofthetimehavechangedorfallenintooblivion.Theyneed
toberediscovered.Inordertofindoutwhatthemeaningswereforour
medievalancestors,weneedtomakeaneffortandcomeoutbrieflyfrom
theculturalandmentalenvironmentinwhichwelive.Theworkscreat
edbymedievalpeoplereflecttheirperceptionsoftheworldwhichdiffer
greatlyfromtheideathatthepeopleofthe21stcenturyhave.Deepre
ligiousnessisacharacteristicfeatureofmedievalpeopleandwemust
bearitinmindifwewanttounderstandhowtheyperceivedtheworld
aroundthem.

Theresearchoftheliteraryoriginofornamentalmotifsiscertainlythe
firststeptorevealtheirmeanings.Theliterarymetaphorsweencounter
inmedievalwritingsintheHolyBible,inthesaints’biographies,inthe
services,intheminuimentscorrespondwiththevisualmetaphorsofthe
frescoes.Alsothesameornamentalmotifsthatwefindonfrescoescan
alsobefoundonthefaçadesoftemplesaswellasinilluminatedmanu
scriptsorframesandinthebackgroundsoficons.Bytheircomparative
analysis,itisnoticedthatsometypesofornamentsusuallyoccurincer
tainzonesandcontextswhichindicatesthatitwasalsotheirsignificance
whichwastakencareof.Thus,forexample,anornamentcomposedof
rhomboidalfieldswithinwhichliliesorfourleaves(crosses)arefound,
whichiscommoninSerbianart,usuallyappearsinhierarchicalhigher
positionsandinalllikelihoodservedasasignfortheHeavenlyEmpire
anddivinepresence.Wecanfinditonthevaultsoftempleswhichtopo
graphicallyrepresentthesymboloftheskywhereitusedtodecoratethe
thronesoftheChristandtheVirginanditalsoappearsineveryother
contextthatassumedthepresenceofholinessanditoftendecoratedthe
clothesoftheprophetsandsaintsallofitinharmonywiththeGospel
quotations,“Putontherefore,asthechosenonesofGod...”(Colossians
3:12)and“ForallofyouwhowerebaptizedintoChristhaveclothedyour
selveswithChrist.”(Galatians3:27).

Numerousmetaphorsandsymbolsofflowersandbloomswhicharela
rgelyrepresentedinmedievaltexts,speakofthediversityoffloralmo
tifs.Variousfloralmotivescanrepresentparadisewhichtherighteous
willinhabitbutalsopointtopietyandlifeinthevirtueoftherighteous,
therightpathleadingtothesesettlements.Soinhis“LifeofSt.Sava”,the
monkDomentijansaysforhim“…asagoodsmellinglillyheisimpreg
natedwiththescentsofsanctimony”andhiscontemporary,themonk
Teodosije,inthe“ServicetotheholySimeon”,saysthatSimeonNemanja
“…asahiddenbudhasblossomedwithfasting”.Floweringsymbolism
playsanimportantroleinthemedievalcultofrelicssothedispensingof
fragrantoilfromthesaint’srelicswasconsideredoneofthekeyindica
torsofholinessandGod’spresence.ArchbishopDaniloIItellsusabout
itwhenhe says forArchbishopArsenije: “…dressedwithdivine light,
blossomedwithdivinescent”,inhisworkwrittenforhim.

These twoexamplesare givenonly to indicatewhatall ourmedieval
ancestorscouldseeincolorfulornamentalformsonthewallsofthetem
plesaswellastopointoutthewaythatweneedtogoinordertoreveal
themeaninghiddenforustoday.Searchingformedievalwrittensources
isaprerequisiteforreadingornamentsbecausethewordandimagein
theMiddleAgeswerethesame.

Colorful little things from Serbia
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