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ОД АУТОПОРТРЕТА ДО СЕЛФИЈА – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ 
БУГАРСКА-СРБИЈА 

 
Једна од серија предавања у оквиру  активности “Филозофија уметности”,  пројекта 
“Играјмо и плешимо заједно” (Dance and play together), CB007.2.13.091, била је 
посвећена аутопортрету као специфичној ликовној категорији. Потреба уметника да 
осим приказивања других особа на сликама или портретима прикажу и сами себе 
прирођена је свим људима.  
 

 
 
Тако је кроз ову специфичну форму приказан део историје европске културе и делом 
дат осврт на аутопортрете на другим меридијанима. У презентацији су приказани 
аутопортрети познатих уметника, такође и неки који их приказују истог уметника у 
различитим животним добима.  
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Приказане су и различите форме аутопортрета, од реалистичних до потпуно 
апстрактних. Са развојем фотографије настају и аутопортрети направљени фото 
апаратом, којима уметници задовољавају своју потребу за представљањем себе или 
својих активности. 
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Промена коју доноси масовна употреба форо апарата, а последњих година свима 
доступна камера на мобилним телефонима, донела је и нови назив аутопортрета – 
селфи. Тиме је омогућено свима да направе аутопортрет. 
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