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Апстракт. Бота нич ка умет ност пред ста вља посе бан вид умет
нич ке прак се у окви ру које сли ка ри сво јим илу стра ци ја ма 
биља ка пома жу и упот пу њу ју истра жи ва ња бота ни ча ра, био
ло га и оста лих науч ни ка срод них дисци пли на. У исто ри ји 
европ ске умет но сти бота нич ка умет ност се јавља током но
вог века. Сво је злат но доба дожи ве ла је у 18. веку, али инте
ре со ва ње и потре бе за овим видом умет но сти кон ти ну и ра но 
тра ју до дана шњег дана. Упр кос поја ви фото гра фи је и све 
раз ви је ни јој тех но ло ги ји, при род не нау ке и даље кори сте 
руч но рађе не црте же и сту ди је бота нич ких умет ни ка при ли
ком сво јих истра жи ва ња биљ ног све та. 
Рад ће се бави ти дефи ни са њем пој ма ботан чи ке умет но сти, 
њеним спе ци фич но сти ма и раз ли ка ма изме ђу бота нич ке 
илу стра ци је и сли ке мртве при ро де. Пре гле дом ства ра ла
штва нај зна чај ни јих умет ни ка који су сво јим дели ма допри
не ли ства ра њу и раз вит ку овог жан ра пока за ће се раз вој ни 
пут бота нич ке умет но сти у исто ри ји европ ског сли кар ства 
као и зна чај који је она има ла за раз ви так нау ке. Дру ги део 
рада скре ну ће пажњу на жен ско ства ра ла штво у окви ру овог 
жан ра, њего ве нај зна чај ни је пред став ни це и ути цај који су 
бота нич ке умет ни це извр ши ле на пољу при род них нау ка. 
Инте ре со ва ње европ ских сли кар ки за бота нич ку илу стра
ци ју ана ли зи ра ће се кроз доступ ност овог жан ра насу прот 
исто риј ском сли кар ству које је због немо гућ но сти прак тич
ног уса вр ша ва ња било ван гра ни ца њихо вих могућ но сти. 
Тре ћи део рада бави ће се бота нич ком умет но шћу у савре ме
ном све ту, њеном попу лар но шћу, рас про стра ње но шћу и но
вим тен ден ци ја ма у окви ру овог вида умет но сти. Исти ца њем 
пред но сти сли ка ња биља ка, насу прот њихо вом фото гра фи
са њу, пока за ће се да је потре ба науч ни ка за руч но рађе ним 
при ка зи ма све та фло ре и даље акту ел на, али и нео п ход на.
Кључ не речи: бота нич ка умет ност, бота нич ка илу стра ци ја, 
умет ност и нау ка, жен ско ства ра ла штво

1   Рад је настао у окви ру про јек та Наци о нал но и Евро па, срп ска умет ност 20. века, 
број про јек та 177013.
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Бота нич ка умет ност (bota ni cal art) је назив за спе ци фич ну врсту сли кар ства у 
окви ру које се умет нич ки меди ји ком би ну ју са науч ним зна њи ма у циљу про у
ча ва ња или обја шње ња поје ди них про це са који се деша ва ју у све ту фло ре, или 
ређе фау не.2 Осим естет ског дој ма, који је чест али не и нео п хо дан еле мент 
сли ка и црте жа бота нич ких умет ни ка, глав на функ ци ја ове врсте умет но сти јесте 
пред ста вља ње детаљ них и тач них инфор ма ци ја о обли ку, струк ту ри, боји, спе
ци фич но сти ма и осо би на ма при ка за них врста.3 Због тога је потреб но раз ли ко
ва ти бота нич ку илу стра ци ју, бота нич ку умет ност и сли ка ње цве ћа које при па да 
жан ру мртве при ро де.4

Бота нич ка илу стра ци ја нагла сак ста вља на бота нич ку тач ност и науч ну еви
ден ци ју сва ког дета ља при ка за не биљ ке, како би се омо гу ћи ла њена иден ти
фи ка ци ја. Бота нич ка илу стра ци ја при ка зу је све реле вант не аспек те биљ ке, 
укљу чу ју ћи и раз ли чи те фазе њеног живот ног циклу са, а нерет ко је пра ће на и 
тек стом.5 Углав ном је рађе на олов ком или масти лом, али и када је диги тал на 
оста је црнобела.6 У рани јим вре ме ни ма, осим што је кон траст црне и беле боје 
омо гу ћа вао јасни је исти ца ње дета ља црте жа, ова ква штам па чини ла је бота нич
ке при руч ни ке са илу стра ци ја ма јеф ти ни јим и доступ ни јим већем бро ју људи.7

За раз ли ку од бота нич ке илу стра ци је, дела бота нич ке умет но сти углав ном 
су у боји, а при ка за ни објек ти нај че шће су на белој поза ди ни, осим ако се не 
пред ста вља ју у свом при род ном ста ни шту.8 Од бота нич ког умет ни ка и у овом 
слу ча ју се зах те ва науч на и бота нич ка тач ност, али она не мора нужно бити 
ком плет на – умет ник може да иза бе ре јед ну фазу раз во ја или један део биљ ке 
(на при мер, само цвет, без при ка зи ва ња листа, ста бљи ке, семе на или коре на).9 
При ли ком ства ра ња бота нич ке умет но сти мно го већа пажња посве ћу је се ком
по зи ци ји еле ме на та и естет ској вред но сти црте жа.10

Сли ка ње цве ћа мно го већи акце нат ста вља на естет ску вред ност сли ке него на 
тач ност при ка за не теме.11 При ли ком сли ка ња цве ћа које нема за циљ пре ци зно 
пре но ше ње инфор ма ци ја о биљ ци, стил сли ка ња дозво ља ва реле вант ност боја, 
одно са и вели чи на због чега се ова ква дела нису кори сти ла у науч ним радо ви
ма, иако је вели ки број умет ни ка сво је позна ва ње бота ни ке кори стио при ли ком 
сли ка ња цве ћа, те је ова дисци пли на веза на за раз вој и попу лар ност бота нич ке 
илу стра ци је и сли кар ства.

ИСТО РИ ЈА БОТА НИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ

Од нај ра ни јих вре ме на људи су има ли потре бу да опи шу и сли ком пред ста ве 
свет при ро де који их окру жу је и од којег је зави сио и опста нак људ ске врсте.12 

  2   M. Rix, The Art of Bota ni cal Illu stra tion, Lon don, 1981, 5–7, H. W. Lack, A Gar den Eden: 
Master pi e ces of Bota ni cal Illu stra tion, Colog ne, 2001, 13.

  3   W. Blunt, The Art of Bota ni cal Illu stra tion: An Illu stra ted History Ed. W. Ste arn, New 
York, 1994, 2.

  4   Исто.
  5   M. Rix, The Art of Bota ni cal Illu stra tion, Lon don, 1981, 12–15.
  6   Исто.
  7   H. W. Lack, A Gar den Eden: Master pi e ces of Bota ni cal Illu stra tion, Colog ne, 2001, 22.
  8   M. Rix, The Art of Bota ni cal… нав. дело, 20.
  9   Исто, 21.
10   H. W. Lack, нав. дело, 22–28.
11   S. Knapp, Flo ra: An Arti stic Voyage Thro ugh the World of Plants, Lon don, 2016, 34–44.
12   W. Blunt, нав. дело, 5–17.
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Нај ста ри ји при ка зи биља ка про на ђе ни су у Месо по та ми ји и Егип ту, на зидо ви ма 
гроб ни ца и хра мо ва зајед ни ца које су се пре те жно бави ле пољо при вре дом, и 
дати ра ју из пери о да од око 4000 годи на пре нове ере.13 Крит ска, грч ка и рим ска 
кул ту ра наста ви ле су тра ди ци ју при ка зи ва ња биља ка у окви ру висо ке и при ме
ње не умет но сти, када се јавља ју и први спи си чија је уло га била кла си фи ка ци ја 
биљ них врста и беле же ње кори сних зна ња о њихо вим леко ви тим и ток сич ним, 
кули нар ским, аро ма тич ним и магиј ским свој стви ма.14 Ари сто тел и његов уче
ник Тео фраст међу први ма су се бави ли систе мат ским про у ча ва њем леко ви тих 
свој ста ва биља ка, па иако није дан руко пис ове врсте данас није познат у свом 
ори ги нал ном изда њу, о њихо вом посто ја њу све до че број ни касни ји пре пи си 
и пози ва ња науч ни ка пото њих веко ва на древ на меди цин ска и фар ма це ут ска 
зна ња антич ке епо хе.15 Рим ски писац и науч ник Пли ни је Ста ри ји, и сам заин те
ре со ван за свет фло ре и фау не, у сво јим дели ма поми ње Кра те ва са (Κρατεύας), 
грч ког лека ра из 1. века нове ере, који је сво је руко пи се илу стро вао црте жи ма 
леко ви тог биља због чега се сма тра пра о цем бота нич ке илу стра ци је.16

Нај ста ри ји сачу ва ни илу стро ва ни руко пис ове врсте је Codex Vin do bo nen sis 
из 512. годи не нове ере, настао у Цари гра ду за прин це зу Ани ци ју Јули ја ну, који 
се данас чува у Наци о нал ној библи о те ци у Бечу.17 У пита њу је пре пис књи ге De 
mate ria medi ca из 60. годи не новог века, чији је аутор био лекар Педа ни је Дио
ско рид (Πεδάνιος Διοσκουρίδης).18 Вер зи ја руко пи са наста ла почет ком 6. века 
у Цари гра ду допу ње на је новим зна њи ма о биљ ка ма и њихо вим свој стви ма, 
откри ве ним у пери о ду након настан ка ори ги на ла, а илу стра ци је овог руко пи са 
одли ку је изу зе тан нату ра ли зам.19 Јед на од нај че шћих врста руко пи са у који ма 
су се могла наћи зна ња о биљ ном све ту су и хер ба ри ју ми, а један од нај ста ри јих 
сачу ва них је хер ба ри јум Apu le i us Pla to ni cus настао око 400. годи не нове ере, у 
којем су сабра на бота нич ка зна ња грч ке циви ли за ци је.20 Ори ги нал је изгу бљен, 
а нај ра ни ја позна та копи ја из 7. века данас се чува у Лај де ну у Холан ди ји.21

Антич ки изво ри и њихо ви пре пи си допу ње ни новим науч ним откри ћи ма 
пред ста вља ли су глав ни извор меди цин ских и фар ма це ут ских зна ња током 
сред њег века.22 Доба рене сан се доно си зна чај не про ме не по пита њу бота нич
ке умет но сти, понај ви ше захва љу ју ћи раду дво ји це умет ни ка заин те ре со ва них 
за сту ди о зно про у ча ва ње при ро де – Лео нар да да Вин чи ја (Leo nar do da Vin ci) и 
Албрех та Дире ра (Albrecht Dürer).23 Да Вин чи и Дирер били су скло ни про у ча
ва њу биљ ног све та и реа ли стич ном пред ста вља њу њихо вих обли ка, вели чи не и 
струк ту ра.24 Сли ка ју ћи биљ ке води ли су рачу на о њихо вом при род ном ста ни шту 

13   M. Rix, The Gol den Age of Bota ni cal Art, Buda pest, 2012, 12.
14   Исто, 14.
15   W. Blunt, нав. дело, 7.
16   Исто, 14–15, https://www.asbaart.org/artic le/chap ter1anti qu ity 25. maj 2021. 
17   W. Blunt, нав. дело, 14, 27.
18   Исто, 12.
19   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter2earlypor trayalplants 26. мај 2021.
20   Ch. Sin ger, “The Her bal in the Anti qu ity”. The Jour nal of Hel le nic Stu di es. XLVII: 1–52, 

1927, 37–48.
21   Исто.
22   W. Blunt, нав. дело, 13.
23   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 16–17, 20–21, 22.
24   L. Ton gi or gi Toma si et G. A. Hir scha u er, The Flo we ring of Flo ren ce: Bota ni cal Art for the 

Medi ci, Was hing ton, 2002, 22–24, 27.
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и живот ним циклу си ма веза ним за годи шња доба, због чега се њихо ве сту ди је 
фло ре сма тра ју заче ци ма модер не бота нич ке илу стра ци је.25 (сл. 1)

Поја ва штам пар ске пре се сре ди ном 15. века отво ри ла је ново погла вље у исто
ри ји бота нич ке умет но сти.26 Прва књи га илу стро ва на са два бота нич ка дубо ре за 
била је Puch der Natur Кон ра да фон Меген бур га (Kon rad von Megen burg) 1475. 
годи не.27 Доступ ност штам па ног мате ри ја ла доне ла је у свет бота нич ке умет
но сти и неке нови не – при ли ком опи си ва ња врста и њихо вих свој ста ва науч
ни ци су све чешће кори сти ли матер њи језик уме сто латин ског, а биљ не врсте 
карак те ри стич не за поје ди не лока ли те те поста ју све засту пље ни је у овом типу 
лите ра ту ре.28

Наред но сто ле ће изне дри ло је мно ге зна чај не руко пи се илу стро ва не бота
нич ким илу стра ци ја ма, а дру га поло ви на 16. века је пери од у којем пре о вла да ва 
инте ре со ва ње за рет ке и егзо тич не врсте цве ћа и воћа које су путе ви ма пре ко
о ке ан ске трго ви не поче ле да осва ја ју европ ско тло.29 Нео бич ни обли ци и боје 
егзо тич не фло ре дале ких пре де ла заин те ре со ва ли су не само науч ни ке већ и 
умет ни ке који су у вели ким европ ских лука ма, попут Холанд ских трго вач ких 

25   Исто.
26   W. Blunt, нав. дело, 31–44.
27   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter5earlyprin ting 27. мај 2021.
28   Исто.
29   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 22.

Слика 1
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гра до ва на мору, поче ли да се спе ци ја ли зу ју за сли ка ње биља ка или цве ћа.30 
Њихо во инте ре со ва ње за бота ни ку под ста кле су и бога те меце не у чијим су се 
врто ви ма нашле мно ге биљ не врсте троп ских кра је ва, а који су желе ли да се њи
хов пре стиж оли чен посе до ва њем при род них кури о зи те та, ове ко ве чи на папи ру 
или плат ну.31 Један од првих умет ни ка који кра јем 16. века изме ђу оста лог био 
анга жо ван и за сли ка ње биља ка звао се Јако по Лиго ци (Jaco po Ligoz zi), а њего
ви патро ни били су чла но ви поро ди це Меди чи (Medi ci).32 У Гале ри ји Уфи ци у 
Фирен ци чува се вели ка колек ци ја њего вих бота нич ких црте жа.33

Кра јем 16. века у европ ској бота ни ци поја вљу је се нова врста руко пи са назва
на фло ри ле гиј (flo ri le gi um).34 За раз ли ку од рани је позна тог хер ба ри ју ма фло
ри ле ги ји су садр жа ли мање тек ста, а пажња је била усме ре на на илу стра ци
је. Умет ни ци који су осли ка ва ли фло ри ле ги је тру ди ли су се да осим науч не 
веро до стој но сти сво је при ка зе биља ка учи не и естет ски при влач ни јим, па су у 
ком по зи ци је које су при ка зи ва ли укљу чи ва ли инсек те или мале живо ти ње чији 
је опста нак био везан за живот поје ди них биљ них врста, и обрат но.35 Један од 
нај по зна ти јих фло ри ле ги ја овог пери о да је Le Jar din du Roy tres chre stien Hen ri 
IV Пје ра Валеа (Pier re Val let), обја вљен у Пари зу 1608. годи не.36 Пјер Вале био 
је фран цу ски гра вер и дизај нер тек сти ла који ће захва љу ју ћи патро на ту Мари
је Меди чи (Maria de’ Medi ci), дру ге супру ге кра ља Анри ја IV (Hen ri IV), поста ти 
бота нич ки умет ник анга жо ван на дво ру.37 Овај фло ри ле гиј настао је упра во као 
кра љев поклон буду ћој супру зи за коју се зна ло да воли цве ће, и садр жи 73 
илу стра ци је ура ђе не тех ни ком бакро пи са. Међу позна ти јим фло ри ле ги ји ма с 
почет ка 17. века нала зи се и Hor tus Flo ri dus Кри спеј на ван дер Пасе на (Cri spijn 
van der Pas se) из 1614. годи не.38 Осо бе ност овог дела су при ка зи цве ћа на тлу, 
зајед но са инсек ти ма и пољ ским мише ви ма који их окру жу ју у њихо вом при
род ном ста ни шту.

Нај зна чај ни јим бота нич ким умет ни ци ма 17. века сма тра ју се Нико лас Роберт 
(Nico las Robert) и Клод Обри је (Cla u de Aubri et).39 Нико лас Роберт радио је као 
бота нич ки умет ник у слу жби тре ћег сина кра ља Анри ја IV и Мари је Меди чи, 
Гасто на, вој во де од Орле а на (Gaston d’Or le ans).40 Вој во да је умет ни ка 1645. 
годи не позвао у дво рац Блоа где је Нико лас радио до смр ти свог патро на. Након 
тога, Робер то ви црте жи наста ли посма тра њем и сли ка њем биља ка у врто ви ма 
двор ца Блоа при па ли су кра љу Лују XIII (Lou is XIII), а сли кар пре ла зи у слу жбу 
кра ља и кари је ру наста вља у Пари зу.41 Њего вим капи тал ним делом сма тра се 
Guir lan de de Julie, руко пис у којем се нала зи 61 илу стра ци ја цве ћа, а настао је 
1641. годи не као рођен дан ски поклон баро на Шар ла де Сен Мора (Char les de 

30   W. Blunt, нав. дело, 75–84, S. Knapp, нав. дело, 110–117.
31   Исто.
32   L. Ton gi or gi Toma si et G. A. Hir scha u er, нав. дело 38–52, 62–87, M. Rix, The Gol den 

Age… нав. дело, 32–33. 
33   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter7gro und workmoderntaxo nomy 27. мај 2021.
34   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter8flo ri le gi um 28. мај 2021.
35   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 34–36.
36   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter8flo ri le gi um 28. мај 2021.
37   Исто.
38   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter8flo ri le gi um 28. мај 2021.
39   W. Blunt, нав. дело, 105–116.
40   Исто, 109.
41   Исто, 111.
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Sain te-Mau re) за њего ву вере ни цу Жули д’Анжен (Julie d’Angen nes).42 Клод 
Обри је био је умет ник анга жо ван у кра љев ској бота нич кој башти у Пари зу.43 
Илу стро вао је дела зна ме ни тих бота ни ча ра тог доба, као што су Себа сти јан Ва
јан (Seba stien Vail lant), Анто ан де Жусу (Anto i ne de Jus si eu) и Жозеф Питон де 
Тур не фор (Joseph Pit on de Tour ne fort).44

Наред ни, 18. век доно си вели ке про ме не у све ту бота ни ке. Јед на од нај зна чај
ни јих је поја ва модер не кла си фи ка ци је биљ них врста позна та као так со но ми ја.45 
Осни ва чем ове био ло шке дисци пли не сма тра се швед ски бота ни чар Карл фон 
Лине (Carl von Linné) који је током кари је ре сара ђи вао са јед ним од нај по зна ти јих 
бота нич ких умет ни ка свих вре ме на – Геор гом Ере том (Georg Dionysius Ehret).46

Са све том фло ре Георг Ерет сусрео се током мла до сти коју је про вео раде ћи 
као башто ван. Сло бод но вре ме про во дио је црта ју ћи биљ ке о који ма је бри нуо, 
те је кари је ру бота нич ког умет ни ка запо чео као само у ки цртач.47 Касни је, када 
га путе ви буду одве ли на запад Евро пе, кроз познан ства са зна чај ним лич но
сти ма бота ни ке и бота нич ке умет но сти Ерет ће раз ви ти стил усва ја ју ћи лек ци
је иску сни јих коле га. Годи на 1733. озна чи ла је пре о крет у њего вом живо ту. Те 
годи не Ерет је упо знао свог буду ћег сарад ни ка и меце ну, нир нбер шког лека ра 
Кри сто фа Јако ба Тре ва (Chri stoph Jakob Trew) који ће бити умет ни ков меце на 
до кра ја живо та.48 Након познан ства са Тре вом, Ерет одлу чу је да се сту ди о зни је 
посве ти сли ка њу биља ка, због чега 1734. годи не одла зи у Фран цу ску. У бота
нич кој башти у Пари зу упо знао је двор ске сли ка ре Нико ла са Робер та и Кар ла 
Обри јеа и нау чио тех ни ку сли ка ња на велу му (пер га мен ту висо ког ква ли те та, 
често кори шће ном у бота нич кој умет но сти).49 Наред не годи не Ерет одла зи у 
Енгле ску у којој скла па познан ство са сер Хан сом Сло у ном (Sir Hans Slo a ne), 
осни ва чем буду ћег Бри тан ског музе ја.50 У бота нич ким врто ви ма у Чел си ју Ерет 
је про вео годи ну дана сли ка ју ћи биљ ке, након чега је био при мо ран да у недо
стат ку сред ста ва напу сти Енгле ску.51

Сле де ћу, 1736. годи ну про во ди у Холан ди ји у којој упо зна је науч ни ка Кар ла 
фон Линеа са којим почи ње сарад њу.52 Умет ник и науч ник ради ли су зајед но у 
при ват ним врто ви ма гувер не ра Холанд ске источ но ин диј ске ком па ни је, Џор џа 
Кли фор да (Geor ge Clif ord).53 Изу ча ва ју ћи и сли ка ју ћи рет ке егзо тич не врсте 
које су се могле виде ти у посед ству овог бога тог амстер дам ског бан ка ра Ерет и 
Лине оства ри ли су сарад њу која је била пло до но сна како за бота ни ку, тако и за 
бота нич ку умет ност. Науч ник је упо знао сли ка ра са врстом црте жа која је била 
потреб на модер ној нау ци тог доба, чиме је усме рио Ере тов рад. Захва љу ју ћи 
њего вим саве ти ма Ерет ће раз ви ти зна ње о струк ту ри биља ка које ће му бити 
од кључ ног зна ча ја у будућ но сти. (сл. 2) Зауз врат, он је помо гао Линеу да доку

42   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter9cre a tionles velinsduroi 29. мај 2021.
43   W. Blunt, нав. дело, 114.
44   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter9cre a tionles velinsduroi 29. мај 2021.
45   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter11begin ningmodernclas si fi ca tion 29. мај 2021.
46   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 60.
47   W. Blunt, нав. дело, 143.
48   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 56.
49   Исто.
50   Исто.
51   Исто.
52   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter12cir clegeorgdionysiusehret 29. мај 2021.
53   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utgeorgehret.html 29. мај 2021.



572

мен ту је, при ка же и обја сни систем ске раз ли ке међу биљ ка ма и сво јим илу стра
ци ја ма упот пу нио његов науч ни рад.54 Прва књи га Кар ла фон Линеа у којој је 
упо тре бљен нови систем бинар не номен кла ту ре назва на је Hor tus Clif or ti a nus. 
Иза шла је из штам пе 1738. годи не и озна чи ла је поче так нове ере бота нич ке 
мор фо ло ги је. Од 24 илу стра ци је које су се могле виде ти у овом првом изда њу 
Лине о ве књи ге, 20 је дело Ере то вих руку.55

Након ове сарад ње сли кар поно во одла зи у Енгле ску у којој ће живе ти и ради
ти до кра ја живо та. У Енгле ској је Ерет сара ђи вао са воде ћим науч ни ци ма тог 
доба и као умет ник уче ство вао у ства ра њу мно гих зна чај них публи ка ци ја, као 
што је 1755. годи не изда та Figu res of the most Bea u ti ful, Use ful, and Uncom mon 
plants descri bed in the Gar de ners dic ti o nary Фили па Миле ра (Phi lip Mil ler), кусто са 
бота нич ког врта у Чел си ју.56 На 16 илу стра ци ја које је ура дио за ову књи гу Ерет 
је уз биљ ке при ка зао и инсек те који су пома га ли њихо во опра ши ва ње у при
род ном ста ни шту. Прет по ста вља се да су Ере то ви црте жи ути ца ли на пред ста ве 

54   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 60.
55   Исто, 59.
56   Исто.
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цве ћа које су осли ка ва не на Чел си пор це ла ну овог пери о да.57 Њего ви радо ви 
ство ре ни на енгле ском тлу данас се нала зе у при ват ним колек ци ја ма и у Музе ју 
Вик то ри је и Албер та у Лон до ну.58

Пре лаз изме ђу 18. у 19. век у све ту бота нич ке умет но сти обе ле жи ло је осни
ва ње јед ног од нај зна чај ни јих часо пи са који ће од 1787, годи не изда ва ња првог 
бро ја, кон ти ну и ра но изла зи ти до данас. У пита њу је Бота нич ки мага зин (The 
Bota ni cal Maga zi ne), познат и под име ном Кур ти сов бота нич ки мага зин (Cur-
tis’s Bota ni cal Maga zi ne) чији је осни вач био бота ни чар Вили јам Кур тис (Wil li-
am Cur tis).59 Током гото во два и по века посто ја ња овог часо пи са, на њего вим 
стра ни ца ма нашла су се име на неких од нај зна чај ни јих бота нич ких умет ни
ка као што су Џозеф Дал тон Хукер (Joseph Dal ton Hoo ker), Вили јам Кил берн 
(Wil li am Kil burn), Џејмс Саур би (James Sowerby), Сиде нем Едвардс (Syden ham 
Edwards) и Вал тер Худ Фич (Wal ter Hood Fitch).60 Вал тер Худ Фич један је од 
првих бота нич ких умет ни ка који ће за сво је радо ве кори сти ти тех ни ку лито гра
фи је.61 Ова нова тех ни ка поста ће вео ма попу лар на у бота нич ким часо пи си ма 
и при руч ни ци ма 19. века, који ће често обја вљи ва ти гра фи ке рађе не на осно ву 
пре ђа шњих црте жа. 

Осим Бота нич ког мага зи на, зна чај ни часо пи си 19. века су и Бота нич ки реги-
стар (Bota ni cal Regi ster) Сиде не ма Едвард са и Џона Лин дли ја (John Lin dley) који 
је изла зио од 1815. до 1847, Бри тан ски врт цве ћа (Bri tish Flo wer Gar den) Робер та 
Сви та (Robert Swe et) (1823–1838) и Бота нич ка башта (Bota nic Gar den) Бен џа
ми на Мон да (Benja min Maund) (1825–1851).62

Име на бота нич ких умет ни ка чија су дела обе ле жи ла крај 18. и прву поло ви ну 
19. века су Фран сис (Франц) Бау ер (Franz Bau er) и ПјерЖозеф Реду те (Pier re 
Joseph Redo uté). Франц Бау ер, касни је позна ти ји и као Фран сис Бау ер, је аустриј
ски умет ник који је кари је ру почео црта ју ћи биљ ке за потре бе бота нич ке баште 
у Бечу и у цар ским врто ви ма дво ра Шен брун.63 Дру ги део живо та про вео је у 
Енгле ској где је био анга жо ван као бота нич ки умет ник у Кра љев ској бота нич кој 
башти у Кјуу.64 Јед на од нај по зна ти јих сту ди ја у који ма су се нашле Бау е ро ве 
бота нич ке сли ке и илу стра ци је је Hor tus Kewen sis, ката лог биља ка гаје них у бота
нич кој башти у Кју који је при ре дио Вили јам Ејтон (Wil li am Aiton), а из штам пе 
је иза шао 1789. годи не.65 Сам Бау ер аутор је сле де ћих публи ка ци ја: Deli ne a ti ons 
of Exo tick Plants cul ti va ted in the Royal Gar den at Kew (1796–1783), The Gene ra and 
Spe ci es of Orchi da ce o us Plants (1830–1838), Gene ra fili cum; or Illu stra ti ons of the 
ferns, and other allied gene ra (1842).66

У сво јим радо ви ма Бау ер је вео ма детаљ но при ка зи вао ана том ску струк ту ру 
биља ка.67 (сл. 3) За њихо во про у ча ва ње кори стио је микро скоп и каме ру луци
ду (came ra luci da), оптич ки уре ђај патен ти ран почет ком 19. века који је пома гао 

57   W. Blunt, нав. дело, 15–152.
58   https://col lec ti ons.vam .ac.uk/search/?q=geor ge%20ehret 29. мај 2021.
59   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 146–148, W. Blunt. нав. дело, 184–188.
60   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 188–90.
61   W. Blunt, нав. дело, 223–230.
62   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 150.
63   W. Blunt, нав. дело, 195.
64   Исто.
65   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utfranzbau er.html 28. мај 2021. 
66   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 52, 107.
67   W. Blunt, нав. дело, 195–202.
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сли ка ри ма да вер но пред ста ве жеље не објек те на плат ну.68 Вели ку колек ци ју 
сво јих радо ва умет ник је заве штао кра љу Џор џу IV (Geor ge Augu stus Fre de rick 
IV), а 1841. годи не кра љи ца Вик то ри ја (Ale xan dri na Vic to ria Que en of the Uni ted 
King dom of Gre at Bri tain and Ire land) их је покло ни ла Бри тан ском музе ју.69 Од 
1881. годи не нала зе се у збир ци При род њач ког музе ја у Лон до ну. Црте жи Фран
си са Бау е ра има ју вели ку науч ну вред ност и пред ста вља ју сво је вр стан доку мент 
о раз во ју бота ни ке и бота нич ке умет но сти овог пери о да.70

Веро ват но нај по зна ти ји фран цу ски сли кар цве ћа, ПјерЖозеф Реду те, био 
је и бота нич ки умет ник, а ства рао је на пре ла ску из 18. у 19. век под патро на
том фран цу ског дво ра и дру гих зна ме ни тих лич но сти овог пери о да.71 Сво ју 
умет нич ку кари је ру Реду те је отпо чео рано. Уз прве поу ке које је добио од оца 
сли ка ра, већ са шест годи на ства рао је запа же на дела.72 Када је напу нио три
на ест, беже ћи од куће, упу тио се ка Холан ди ји и Флан дри ји у жељи да изу ча ва 

68   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utfranzbau er.html 28. мај 2021. 
69   Исто.
70   W. Blunt, нав. дело, 195–202.
71   H. W. Lack, Redo uté. Book of Flo wers, 2018, 6–16, W. Blunt. нав. дело, 173–183.
72   Исто, 7.
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сли кар ство нај бо љих низо зем ских мај сто ра.73 У Амстер да му, Реду те се сусрео 
са радо ви ма Јана ван Хеј су ма (Jan van Huysum) и Реј чел Ројш (Rac hel Ruysch), 
имућ ним и истак ну тим сли ка ри ма цве ћа. Прет по ста вља се да је сусрет са њихо
вим сли ка ма усме рио Реду те о во инте ре со ва ње за тема ти ку биља ка.74

Од 1782. до 1786. годи не Реду те је бора вио у Пари зу сли ка ју ћи рет ке егзо
тич не врсте у бота нич кој башти, поха ђа ју ћи часо ве сли кар ства и про у ча ва ју ћи 
тех ни ку штам па ња у боји.75 У Пари зу упо зна је бота ни ча ра Шар ла Луја Лери тјеа 
де Бру те ла (Char les Lou is L’Hériti er de Bru tel le) који ће га упу ти ти у ана то ми ју 
биља ка, сеци ра ње цве то ва и њихо во пред ста вља ње на начин који је науч ни ци ма 
тог пери о да био потре бан.76 За Лери тје о ву књи гу Stir pes Novae: aut minus cog-
ni tae: quas descrip ti o ni bus et ico ni bus illu stra vit, иза шлу из штам пе 1785. годи не, 
Реду те је ура дио 50 црте жа.77

Наред не две годи не умет ник про во ди у Лон до ну, упо зна је енгле ске бота ни ча
ре и ради црте же за сту ди ју рет ких биљ них врста врто ва у Кјуу Ser tum Angli cum 
(1788).78 Исте годи не вра ћа се у Париз и под покро ви тељ ством кра љи це Мари је 
Анто а не те (Marie Anto i net e) доби ја при ли ку да сли ка у двор ским врто ви ма у 
Вер са ју.79 Том при ли ком наста вља уса вр ша ва ње – сли кар ство учи од двор ског 
сли ка ра цве ћа Жера ра ван Спен дон ка (Gerard van Spa en donck), а гра ви ра ње од 
двор ског гра ве ра Жила Демар тоа (Gil les Demar te au).80

Сме на вла сти која је у Фран цу ској усле ди ла након рево лу ци је 1789. годи не 
није пољу ља ла Реду те ов рено ме. Годи не 1798. Жозе фи на Бона пар та (Joséphi ne 
Bona par te) поста ла је његов нови меце на, а сли кар одла зи у двор Мал ме зон 
(Château de Mal ma i son) са задат ком да доку мен ту је биљ ни свет њего вих врто

73   Исто.
74   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter14erapier rejosephredo ut%C3%A9 

30. мај 2021.
75   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 131.
76   H. W. Lack, Redo uté. Book of... нав. дело, 10.
77   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 131.
78   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utpier rejosephredo u te.html 30, мај 2021.
79   H. W. Lack, Redo uté. Book of... нав. дело, 10–12.
80   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 128.
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ва.81 Прет по ста вља се да је упра во цари ца финан си ра ла публи ка ци је у који ма 
су се нашли Реду те о ви нај по зна ти ји радо ви: Les Lili a ce es (1802–1816), Jar din de 
la Mal ma i son (1803–1805), Descrip ti ons des Plan tes Rares Cul ti ve es a Mal ma i son 
(1812–1817), Les Roses (1817–1824).82 (сл. 4)

Током кари је ре бота нич ког умет ни ка ПјерЖозеф Реду те насли као је пре ко 
2100 сли ка на који ма је забе ле жио изглед 1800 биљ них врста од којих мно ге 
рани је нису биле позна те.83 Имао је при ли ке да сво ја дела изла же у Лувру и 
за живо та је добио број на при зна ња и награ де.84 Осим сли кар ством, Реду те 
је 1822. годи не почео да се бави и под у ча ва њем мла ђе гене ра ци је умет ни ка, 
а међу њего вим уче ни ца ма нашла се и бел гиј ска кра љи ца Луи за Орле ан ска 
(Lou i se d’Orléans).85

Међу зна чај не Реду те о ве савре ме ни ке убра ја ју се Пјер Фран соа Тур пан (Pier-
re François Tur pin), Пјер Анто ан Пуа то (Pier re Anto i ne Poi te au) и Пан крас Беса 
(Pan cra ce Bes sa).86 У мла ђој гене ра ци ји фран цу ских бота нич ких умет ни ка који 
су ства ра ли кра јем 19. века исти че се Алфер Рио кру (Alfred Rioc re ux). Њего ва 
дела обја вљи ва на су, изме ђу оста лог, и у зна чај ном фран цу ском бота нич ком 
часо пи су Реви ја хор ти кул ту ре (Revue Hor ti co le) која се кон ти ну и ра но изда је 
од 1829. годи не до данас.87

ЖЕН СКО СТВА РА ЛА ШТВО У ОКВИ РУ БОТА НИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ

Теме бота нич ке умет но сти узро ко ва ле су да се током исто ри је овом врстом 
сли кар ства бави вели ки број жена. Европ ско ака дем ско сли кар ство новог века 
пошто ва ло је хије рар хи ју жан ро ва на чијем су се врху, као нај зна чај ни је, нала
зи ле исто риј ске ком по зи ци је.88 Сли ка ње исто риј ских ком по зи ци ја, чија је свр ха 
била да посред ством мито ло шких, библиј ских или исто риј ских при ча пре но се 
зна чај не поу ке публи ци и на тај начин врше дидак тич ку и морал ну уло гу, било 
је недо ступ но жена ма све до кра ја 19. века.89 Сту дент ки ња ма је било забра ње
но да при су ству ју часо ви ма вечер њег акта на који ма се изу ча ва ла ана то ми ја и 
учи ло сли ка ње по моде лу, а раз лог је био спре ча ва ње мла дих дево ја ка да виде 
наго мушко тело пре бра ка, те очу ва ње њихо ве чед но сти и чести то сти.90 Ова 
пре вен тив на мера ускра ти ла је жен ском делу попу ла ци је неке од нај ва жни јих 
лек ци ја умет нич ког уса вр ша ва ња, прак се про у ча ва ња и сли ка ња људ ског тела, 
због чега им је један део тема, а самим тим и сли кар ских жан ро ва, остао недо
сту пан. Такво пра ви ло усме ри ло је вели ки број сли кар ки ка жан ро ви ма који су 
се сма тра ли мање вред ним од исто риј ских ком по зи ци ја, упра во зато што нису 
зах те ва ли позна ва ње људ ске ана то ми је – пор тре ту, пеј за жу и мртвој при ро ди. 

81   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 132, 135, 144–145.
82   H. W. Lack, Redo uté. Book of... нав. дело, 40–272, 274–446, 448–594.
83   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 138, 141–142.
84   H. W. Lack, Redo uté. Book of... нав. дело, 14–16.
85   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utpier rejosephredo u te.html 30. мај 2021.
86   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter14erapier rejosephredo ut%C3%A9 30. 

мај 2021.
87   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter15frenchbota ni calartsuc ce e dingredo

ut%C3%A9 31. мај 2021.
88   P. Duro, Paul, “The lure of Rome: the aca de mic copy and the Aca de mie de Fran ce in the 

nine te enth cen tury”, 2000, 134–135.
89   N. Pevs ner, Aca de mi es of art, past and pre sent, 1940, 140, 152.
90   Исто, 148. 



577

Како је посма тра ње и сли ка ње биља ка сма тра но без о па сним по морал дево ја ка, 
један број њих нашао је сво је умет нич ко усме ре ње у бота нич кој умет но сти, а 
неке од њих про сла ви ле су се у овој сфе ри и сво јим сли кар ским радом дове ле 
до изу зет них науч них откри ћа.

Јед на од првих сли кар ки чија се поје ди на дела данас свр ста ва ју у бота нич ку 
умет ност је Ђова на Гар цо ни (Gio van na Gar zo ni), ита ли јан ска барок на сли кар ка 
из 17. века.91 Ради ла је у тех ни ка ма тем пе ре и аква ре ла и на почет ку кари је
ре се бави ла мито ло шким и рели ги о зним тема ма и мртвим при ро да ма које је 
одли ко ва ла вели ка пре ци зност при ка за них биља ка.92 Због сво је вешти не да 
свет при ро де пред ста ви на изу зет но реа ли сти чан начин, 1616. годи не доби ла је 
пону ду од науч ни ка Ђова ни ја Вор ви на (Gio van ni Vor vi no) из Рима да илу стру је 
хер ба ри јум на чијем је саста вља њу он радио.93 Након Рима, живе ла је и ради
ла у Вене ци ји, Напу љу и Тори ну, а 1651. годи не одла зи у Фирен цу по пози ву 
поро ди це Меди чи под чијим ће патро на том наста ви ти кари је ру.94 Неки од ње
них радо ва наста лих у Фирен ци могу се виде ти у публи ка ци ји Цве ће Фирен це: 
бота нич ка умет ност Меди чи ја (The Flo we ring of Flo ren ce: Bota ni cal Art for the 
Medi ci), изда тој 2002. годи не.95

Међу нај зна чај ни јим пред став ни ца ма бота нич ке умет но сти новог века нала зи 
се Мари ја Сиби ла Мери јен (Maria Sibylla Merian), сли кар ка и науч ни ца која је 
живе ла и ства ра ла на пре ла ску из 17. у 18. век.96 Инте ре со ва ње за умет ност, али 
и при ро ду, Мари ја Сиби ла Мери јен иска за ла је још у детињ ству, а рано умет
нич ко обра зо ва ње доби ла је од свог очу ха, сли ка ра Јако ба Маре ла (Jacob Mar rel) 
спе ци ја ли зо ва ног за мртве при ро де.97 Мари ју је ипак више инте ре со вао живи 
свет, те се већ са три на ест годи на посве ти ла саку пља њу, про у ча ва њу и црта њу 
инсе ка та, нај ви ше сви ле них буба, које је узга ја ла у сво јој соби.98

Кра јем 17. века Мари ја Сиби ла Мери јен одла зи у Амстер дам где доби ја могућ
ност да ради и зара ђу је као бота нич ка умет ни ца.99 У овом пери о ду Амстер дам 
је био јед но од нај зна чај ни јих европ ских науч них, умет нич ких и трго вач ких 
цен та ра, а Мари ја је успе ла да оства ри кон такт са неким од нај ве ћих колек
ци о на ра рет ко сти у чијим су се каби не ти ма могли про на ћи при мер ци рет ких 
биљ них и живо тињ ских врста при сти глих у вели ку трго вач ку луку бро до ви ма 
из целог тада позна тог све та.100 Међу њеним бли ским сарад ни ци ма и при ја
те љи ма нашли су се и тада шњи дирек тор бота нич ке баште, Каспар Коме лин 
(Caspar Com me lijn), као и Фре де рик Ројш (Fre de rik Ruysch), науч ник, колек ци о
нар и отац чуве не сли кар ке цве ћа Реј чел Ројш.101 У том тре нут ку она је већ била 

  91   L. Ton gi or gi Toma si et G. A. Hir scha u er, нав. дело, 77.
  92   Исто.
  93   Исто.
  94   L.Ton gi or gi Toma si et G. A. Hir scha u er, нав. дело, 77–88.
  95   Исто, 75–89.
  96   K. Ethe rid ge, “Maria Sibylla Merian and the meta morp ho sis of natu ral history”, 2011, 

16, C. Grimm, “To See for Her self: Maria Sibylla Merian’s Rese arch Jour ney to Suri
na me: 1699–1701”, 2017, 2.

  97   Ch. JacobHan son, “Maria Sibylla Merian, artistnatu ra list (Bri ef bio graphy of her life 
and exam ples of her use of socal led Merian deco ra tion on fai en ce and por ce lain).” 
New York, 1971, 177.

  98   W. T. Ste arn, “Maria Sibylla Merian (1647–1717) as a Bota ni cal Artist”, 1982, 529.
  99   C. Grimm, “To See for Her self…” нав дело, 8.
100   Ch. JacobHan son, нав. дело, 181.
 101    W. T. Ste arn, нав. дело, 531, M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 44.
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позна та и цење на сли кар ка која је зара ђи ва ла од сво је умет но сти, а има ла је и 
неко ли ко обја вље них сту ди ја као што су Нова књи га цве ћа (Neu es Blu men buch) 
из 1675. годи не и Гусе ни ца, Чуде сна тран сфор ма ци ја и нео бич на цвет на хра на 
(Der Rau pen wun der ba re Ver wan dlung und son der ba re Blu men na hrung) из 1677. 
годи не.102

Сли ка ју ћи егзо тич не биљ ке и инсек те Мари ја је поже ле ла да о њима сазна 
више, а иску ство јој је гово ри ло да је за пра во истра жи ва ње и упо зна ва ње са 
овим врста ма нео п ход но да их посма тра у њихо вом при род ном ста ни шту. 
Захва љу ју ћи финан сиј ској помо ћи ути цај них при ја те ља и патро на, као и соп
стве ној зара ди, Мари ја Сиби ла Мери јен 1699. годи не успе ва да отпу ту је у Сури
нам, тада шњу холанд ску коло ни ју.103 Током две годи не које је про ве ла у Јужној 
Аме ри ци, осим Сури на ма, оби шла је и окол не земље, Бри тан ску и Фран цу ску 
Гва ја ну. Са локал ним води чи ма одла зи ла је дале ко од насе ље них места тра же ћи 
рет ке и нео бич не биљ не и живо тињ ске врсте, беле же ћи рев но сно оно што је 
Евро пља ни ма у том тре нут ку било стра но или посве непо зна то.104 Обо лев ши од 
мала ри је била је при мо ра на да се 1701. годи не вра ти у Амстер дам где про да је 
егзо тич не при мер ке биља које је саку пи ла радом на тере ну, и почи ње при пре ме 
за вели ку збир ку гра ву ра при ро де Сури на ма.105 Током наред не чети ри годи не 
ради ла је на свом капи тал ном делу које је 1705. годи не иза шло из штам пе. У 
пита њу је сту ди ја која је уте ме љи ла јед но од нај ве ћих био ло шких откри ћа у 
исто ри ји – Мета мор фо зе инсе ка та Сури на ма (Meta morp ho sis Insec to rum Suri-
na men si um), опре мље на са 60 лук су зних гра ви ра који ма аутор ка илу стру је сво ја 
опа жа ња и тврд ње веза не за про цес мета мор фо зе.106 (сл. 5)

102   W. T. Ste arn, нав. дело, 529–530.
103   K. Ethe rid ge, нав. дело, 17–18, H. Nagen dra, “Maria Sibylla Merian (1647 –1717)”, 

2016, 117.
104   Sh. Vali ant, “Maria Sibylla Merian: Reco ve ring an Eig hte enthCen tury Legend”, 1993, 476.
105   C. Grimm, нав. дело, 11. 
106   K. Ethe rid ge, нав. дело, 18–20.

Слика 5



579

Током дру ге поло ви не 16. века про цес мета мор фо зе је још увек био махом 
непо знат или погре шно схва ћен. Пона вља ју ћи погре шна уве ре ња да се поје ди
не врсте инсе ка та рађа ју из мртве мате ри је, европ ски науч ни ци су од пери о да 
ста рог века до вре ме на Мари је Сиби ле Мери јен обја шња ва ли мета мор фо зу 
ства ра њем леп ти ра из тела мртве гусе ни це, веру ју ћи да су у пита њу раз ли чи те 
живо ти ње, а не раз ли чи те фазе живот ног циклу са јед не исте.107 Током 16. века 
поје ди ни науч ни ци почи њу да пре и спи ту ју ове тврд ње, а први екс пе ри мен
ти пока за ће да тру ље ње меса не рађа нове врсте инсе ка та, већ да исти инсект 
током живо та про ла зи кроз фазе услед којих у пот пу но сти мења свој облик и 
физич ки изглед. Мари ја Сиби ла Мери јен је била упо зна та са овим тврд ња ма и 
прет по ста вља се да је још као дете, гаје ћи и про у ча ва ју ћи сви ле не бубе, сти гла 
до истих закљу ча ка.108 Опи сав ши и пока зав ши про цес мета мор фо зе у сли ка ма, 
кори сте ћи фазе раз во ја инсе ка та које је про у ча ва ла на путо ва њу, ова умет ни ца 
извр ши ла је непро це њив ути цај на раз вој нау ке, а њена истра жи ва ња и црте жи 
у упо тре би су и данас.109

Мета мор фо зе инсе ка та Сури на ма дожи ве ле су неко ли ко изда ња, од јеф
ти ни јих са црнобелим илу стра ци ја ма, до лук су зни јих, штам па них у боји, а 
посто јао је мали број изу зет но ску по це них при ме ра ка књи ге који су били руч
но боје ни.110 Већ почет ком 18. века ова књи га могла се наћи у библи о те ка ма 
широм Евро пе и дуго вре ме на била је једи ни извор зна ња о фло ри и фау ни 
Сури на ма и уоп ште тог дела све та.111 Њена кла си фи ка ци ја леп ти ра и моља ца, 
коју је утвр ди ла кра јем 17. века, и данас је валид на.112 Мари ја Сиби ла Мери јен 
оста ла је упам ће на као један од нај бо љих бота нич ких умет ни ка свих вре ме на 
чија је рука забе ле жи ла и илу стро ва ла живот не циклу се 186 врста инсе ка та и 
при бли жно исто толи ко биља ка. Неко ли ко врста биља ка и инсе ка та, пау ко ва и 
гуште ра назва но је њеним име ном.113

Дру га вео ма позна та бота нич ка умет ни ца је Шко тлан ђан ка Ели за бет Бле квел 
(Eli za beth Blac kwell) чији рад при па да првој поло ви ни 18. века.114 Запа же на је и 
при зна та од стра не науч не јав но сти свог вре ме на захва љу ју ћи књи зи Нео бич ни 
хер ба ри јум (A Curi o us Her bal) из 1735. годи не.115 Ели за бет, која је има ла сли
кар ско обра зо ва ње, при хва ти ла је пону ду Ајза ка Рен да (Isac Rand), тада шњег 
дирек то ра Баште леко ви тог биља у Чел си ју, да сли ка рет ке и нео бич не врсте 
биља ка како би зара ђе ним нов цем осло бо ди ла мужа из затво ра.116 Око пет сто
ти на радо ва наста ло је овом при ли ком, а Ели за бет је била позна та и по томе што 
је сама ради ла и црте же и гра ви ре које је након штам пе тако ђе сама коло ри са
ла. Сво јим радом зна чај но је уна пре ди ла зна ња о леко ви том биљу, због чега је 
доби ла похва лу Кра љев ског лекар ског уни вер зи те та. Дру го изда ње Нео бич ног 

107   Исто.
108   Sh. Vali ant, нав. дело, 468, H. Nagen dra, нав. дело, 115.
109   Sh. Vali ant, нав. дело, 469–472.
110   W. T. Ste arn, нав. дело, 531–532, Sh. Vali ant, нав. дело, 474, H. Nagen dra, нав. дело, 117. 
111   Sh. Vali ant, нав. дело, 467, H. Nagen dra, нав. дело, 117.
112   Sh. Vali ant, нав. дело, 467.
113   H. Nagen dra, нав. дело, 123.
114   https://www.asbaart.org/artic le/chap ter10bota ni calbooksseven te enthandeig

hte enthcen tu ri es 29. мај 2021.
115   Исто.
116  https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo uteli za bethblac kwell.html 29. мај 2021.
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хер ба ри ју ма изда то је два де сет годи на након првог у Цири ху. Биљ ка Blac kwel lia 
из кла се Dode can dria Pen tagynia  доби ла је име по овој умет ни ци.117

Девет на е сти век учи нио је умет нич ку прак су доступ ни јом жена ма, па је и број 
позна тих бота нич ких умет ни ца у овом пери о ду постао већи. Током прве поло
ви не века у Енгле ској се сво јим радом иста кла Аугу ста Инес Витерс (Augu sta 
Innes Wit hers) која се актив но бави ла сли кар ством од 1827. до 1865. годи не.118 
Нај зна чај ни ја дела која је илу стро ва ла су књи ге Орхи де је Мек си ка и Гва те-
ма ле (Orchi da ce ae of Mexi co and Gua te ma la) Џеј мса Бејт ме на (James Bate man) 
1843, Помо ло шки мага зин (Pomo lo gi cal Maga zi ne) Џона Лин дли ја (John Lin dley) 
1828. и Бота ни чар Бен џа ми на Маун да (Benja min Maund) 1837, а ради ла је и 
за часо пи се Илу стро ва ни букет (Illu stra ted Bou qu et) и Кур ти сов бота нич ки 
мага зин.119 Поред рада на поме ну тим публи ка ци ја ма, дела су јој била изла га на 
на Кра љев ској ака де ми ји, изло жба ма Дру штва бри тан ских умет ни ка (Soci ety of 
Bri tish Artists) и Дру штва новог аква ре ла (New Water co lo ur Soci ety).120

Ана Прат (Anne Prat) је енгле ска умет ни ца 19. века која се бави ла сли ка њем 
биља ка и пти ца, тј. бота нич ком и орни то ло шком илу стра ци јом.121 Јед на је од 
нај по зна ти јих пред став ни ца ове врсте умет но сти у Вик то ри јан ско доба. У току 
кари је ре илу стро ва ла је више од два де сет књи га, а њено ремекдело је обим на 
сту ди ја The Flo we ring Plants, Gras ses, Sed ges, and Ferns of Gre at Bri tain and The ir 
Alli es the Club Mos ses, Pep per worts, and Hor se ta ils.122 Шест томо ва овог оства ре ња 
изла зи ли су из штам пе у пери о ду од 1855. до 1873. годи не. У њима је пред ста
вље но око 1500 врста, а садр же око 300 илу стра ци ја.123 Гото во читав век након 
обја вљи ва ња ово дело кори шће но је као реле вант на лите ра ту ра за поје ди не 
обла сти бота ни ке (њен пре глед папра ти био је нај све о бу хват ни ји до кра ја 20. 
века).124 Сма тра се да је Ана Прат сво јим анга жо ва њем у сфе ри бота нич ке умет
но сти зна чај но допри не ла попу ла ри за ци ји бота ни ке у овом пери о ду. 

Матил да Смит (Matil da Smith) је још јед на зна чај на бота нич ка умет ни ца 19. 
века. Јед на је од првих која се бави ла фло ром мање при сту пач них пре де ла Но
вог Зелан да.125 У пери о ду од 1878. до 1923. годи не ура ди ла је око 2300 илу стра
ци ја за Кур ти сов бота нич ки мага зин, а 1898. име но ва на је зва нич ним илу стра
то ром часо пи са. Вели ки про је кат на којем је била анга жо ва на био је више том ни 
Ico nes Plan ta rum Вили је ма Џек со на Хуке ра (Sir Wil li am Jac kson Hoo ker) на којем 
је рад запо че ла 1881. годи не, а за који је ура ди ла око 1500 лито гра фи ја.126 Међу 
позна ти јим оства ре њи ма Матил де Смит нала зи се и књи га Дивље и пито ме вр-
сте паму ка на све ту (The Wild and Cul ti va ted Cot on Plants of the World) Џор џа 
Вата (Geor ge Wat) из 1907. годи не. Њој у част два биљ на рода доби ла су име на 
Smit hi ant ha и Smit hi el la.127

117   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo uteli za bethblac kwell.html 29. мај 2021. 
118   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 153.
119   Исто.
120   Исто.
121   https://blog.bio di ver sitylibrary.org/2019/03/annepratt.html 29. мај 2021.
122  Исто.
123  Исто.
124  https://gar den mu se um.org .uk/fernsofgre atbri tainannepratt/ 29. мај 2021.
125  http://nzetc.vic to ria.ac.nz/tm/scho larly/teiSamE arlt1body1d14d4.html 30. мај 2021.
126  https://artbota ni cal.org/Deser tBre e ze/012018matil dasmithbota ni calartistKew

Gar dens.html 30. мај 2021.
127   http://nzetc.vic to ria.ac.nz/tm/scho larly/teiSamE arlt1body1d14d4.html 30. мај 2021.
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Нај по зна ти ја и јед на од нај зна чај ни јих бота нич ких умет ни ца вик то ри јан ске 
Енгле ске је Мери јен Норт (Mari an ne North), сли кар ка која је често нази ва на и 
„лов цем на биљ ке”, с обзи ром на то да је вели ки део живо та про ве ла путу ју ћи 
по све ту и оби ла зе ћи уда ље не, тешко доступ не кра је ве раз ли чи тих кон ти не на та 
у потра зи за неис тра же ним биљ ним врста ма које би могла да насли ка.128 Попут 
Мари је Сиби ле Мери јен и Мери јен Норт, љубав пре ма при ро ди и умет нич ки 
тале нат иска за ла је још у детињ ству. Уз подр шку поро ди це рано је поче ла да 
при ку пља и про у ча ва биљ ке, а поро дич ни при ја тељ, сер Вили јам Хукер, који је у 
том тре нут ку био дирек тор Бота нич ке баште у Кјуу, упо знао ју је са егзо тич ним 
биљ ним врста ма троп ских кра је ва које ће поста ти глав на тема њеног инте ре со
ва ња.129 (сл. 6)

Мери јен Норт одли ко вао је и аван ту ри стич ки дух те је током живо та про
пу то ва ла већи део тада позна тог све та. Од 1871. до 1885. годи не посе ти ла је 
седам на ест зема ља на шест кон ти не на та, при ли ком чега је насли ка ла око 800 

128   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 210.
129   Исто, 188–190.
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биља ка.130 Сара ђи ва ла је са зна чај ним науч ни ци ма свог вре ме на, попут Чар
лса Дар ви на (Char les Dar win), који ју је саве то вао да посе ти Аустра ли ју и Нови 
Зеланд и истра жи тамо шње, Евро пља ни ма мало позна те биљ не врсте.131 Сво ја 
истра жи ва ња сли кар ка је при бли жи ла широј јав но сти на изло жби орга ни зо ва
ној у Кра љев ској бота нич кој башти у Кјуу, након чега је сво је сли ке покло ни ла 
овој инсти ту ци ји зајед но са нов цем којим је тре ба ло да се обез бе ди поди за ње 
гале ри је у којој би се чува ли и изла га ли. Гале ри ја Мери јен Норт (Mari an ne North 
Gal lery) у Кјуу отво ре на је 7. јуна 1881. годи не.132

Посма тра њем и сли ка њем биља ка у њихо вом при род ном ста ни шту Мери јен 
је про ме ни ла тра ди ци ју вик то ри јан ске бота нич ке умет но сти која се углав ном 
осла ња ла на врсте пре не те из троп ских кра је ва у локал не бота нич ке баште. 
Њену умет ност одли ку је и нео би чан избор тех ни ке уља на плат ну. Сли ка ње 
уља ним боја ма није било често када је у пита њу бота нич ка умет ност (чешће су 
кори шће ни аква рел или гваш), као ни рад на тере ну, а посеб но не спе ци фич ни 
усло ви у који ма је ова умет ни ца „лови ла” рет ке и неис тра же не биљ не врсте. 
Упр кос све му томе, Мери јен је оста ла вер на уља ним боја ма, које су поста ле 
заштит ни знак њене умет но сти.133

Узбу дљив живот ни пут Мери јен Норт познат је захва љу ју ћи днев ни ци ма које 
је води ла. Пред крај живо та напи са ла је и ауто би о гра фи ју Сећа ња на сре ћан 
живот: ауто би о гра фи ја Мери јен Норт (Recol lec ti ons of a Happy Life: Being the 
auto bi o graphy of Mari an ne North) која је обја вље на након њене смр ти, 1894. 
годи не у Лон до ну.134 Род Nor tia назван је њеним име ном, које је послу жи ло и 
за име но ва ње шест биља ка од којих су чети ри биле непо зна те науч ној јав но сти 
док их сли кар ка није забе ле жи ла сво јом руком.135

Кра јем 19. и почет ком 20. века и Кра љев ска бота нич ка башта у Сид не ју доби ја 
свог зва нич ног бота нич ког умет ни ка, који је и у овом слу ча ју била жена. Њено 
име је Мар га рет Флок тон (Mar ga ret Floc kton), а нај зна чај ни ја дела су јој илу
стра ци је сту ди ја бота ни ча ра Џозе фа Хен ри ја Меј де на (Joseph Henry Mai den) 
Шум ска фло ра Новог Јужног Вел са (The Forest Flo ra of New South Wales) из 1902. 
годи не за коју је ура ди ла 300 илу стра ци ја, и Кри тич ка реви зи ја рода еука лип-
тус (A Cri ti cal Revi sion of the Genus Eucalyptus) из 1903. годи не у којој се нала зи 
88 њених радо ва.136 Осим сли ка ња биља ка бави ла се и под у ча ва њем. Неко ли ко 
врста еука лип ту са назва но је по њој.137

У 20. веку бота нич ка умет ност поста је поље инте ре со ва ња већег бро ја умет
ни ка. Раз вој нау ке и тех но ло ги је, као и све сти о важно сти очу ва ња посто је ћих 
врста и живот не сре ди не, учи ни ће да се потре ба за овом врстом радо ва раз ви ја 

130   Осим европ ских зема ља Мери јен Норт је у Север ној и Цен трал ној Аме ри ци 
посе ти ла Сје ди ње не Аме рич ке Држа ве, Кана ду, Јамај ку и дру га остр ва карип ског 
зали ва, у Јужној Аме ри ци Бра зил и Чиле, у Ази ји Јапан, Син га пур, Инди ју, Шри 
Лан ку и остр во Јаву, затим Аустра ли ју, Нови Зеланд, Јужно а фрич ку Репу бли ку и 
Сеј ше ле. (M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 210–215)

131   J. Endersby, “Sympat he tic Sci en ce: Char les Dar win, Joseph Hoo ker, and the Pas si ons 
of Vic to rian Natu ra lists”, 2009, 302–304.

132   https://www.kew.org/kewgar dens/whatsinthegar dens/mari an nenorthgal lery 
30. мај 2021. 

133   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utmari an nenorth.html 30. мај 2021.
134   Исто.
135   Исто.
136   https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/sci en ce/bota ni calillu stra tion/mar ga retfloc kton 

25. мај 2021.
137   https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Sto ri es/2019/Afra grantmemory 25. мај 2021.
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несма ње ним интен зи те том. Међу име ни ма ства ра ла ца који су оста ли упам ће ни 
као нај зна чај ни ји бота нич ки умет ни ци прет ход ног сто ле ћа има и жена, попут 
Мар га рет Ме (Mar ga ret Mee) и Пан до ре Селарс (Pan do ra Sel lars).

Мар га рет Ме је бота нич ка умет ни ца која се спе ци ја ли зо ва ла за сли ка ње биљ
ног све та Ама зон ске пра шу ме. Била је шко ло ва на сли кар ка која је током Дру гог 
свет ског рата ради ла као цртач у фабри ци вазду хо плов не опре ме, да би након 
рата поже ле ла да се пре у сме ри на сли ка ње биља ка.138 Годи не 1951. сели се у 
Бра зил у којем ће живе ти неко ли ко наред них деце ни ја. У Бра зи лу, Мар га рет 
Ме се посве ти ла раду на тере ну, посеб но обра ћа ју ћи пажњу на слив Ама зо на 
и спе ци фич ну фло ру и фау ну овог под руч ја.139 Међу први ма је поче ла јав но 
да скре ће пажњу на еко ло шке про бле ме тог реги о на, попут масов них мигра
ци ја раз ли чи тих врста које наста ју услед крче ња Ама зон ских шума.140 Радом 
на тере ну откри ла је нове биљ не врсте од којих су неке назва не по њој. Годи не 
1988. орга ни зо ва ла је вели ку изло жбу у Кра љев ској бота нич кој башти у Кјуу, а 
том при ли ком изда та је и књи га Мар га рет Ме у потра зи за цве ћем Ама зон ске 
пра шу ме (Mar ga ret Mee in Search of Flo wers of the Ama zon Forest).141 Умет ни
ца је у заве шта ње оста ви ла 400 илу стро ва них табли ура ђе них тех ни ком гваш, 
40 све за ка са црте жи ма и 15 днев ни ка које је води ла током борав ка у Јужној 
Аме ри ци.142

Пан до ра Селарс сма тра се јед ним од нај зна чај ни јих бота нич ких умет ни ка 20. 
и почет ка 21. века.143 Иако шко ло ва на сли кар ка, у сли ка њу биља ка била је само
у ка, а овом врстом умет но сти поче ла је да се бави из хоби ја, када је схва ти ла да 
фото а па рат није у ста њу да вер но забе ле жи пра ве боје цве то ва орхи де ја које 
је њен муж гајио у свом при ват ном ста кле ни ку. Уз подр шку Мар га рет Стонс 
(Mar ga ret Sto nes), тада шње глав не бота нич ке умет ни це Бота нич ке баште у Кјуу, 
Пан до ра Селарс поче ла је да сли ка биљ ке, и уско ро је оства ри ла сарад њу са 
овом инсти ту ци јом и часо пи сом Кур ти сов бота нич ки мага зин.144 Почев ши са 
сли ка ма орхи де ја, сво је ране радо ве изло жи ла је 1971. годи не и за њих доби
ла неко ли ко награ да. Уско ро ће њене илу стра ци је бити обја вље не у неким од 
капи тал них дела бота ни ке, попут књи ге Фло ра Џер си ја (Flo ra of Jer sey) Фран си са 
ле Сура (Fran ces Le Sue ur) из 1984. годи не, затим Род Pap hi o pe di lum (The Genus 
Pap hi o pe di lum) Фили па Кри ба (Phil lip Cribb) из 1987, чији је глав ни илу стра тор 
била Пан до ра, или Род Arum (The Genus Arum) Пите ра Бој са (Peter Boyce) из 
1993. и Род Cycla men (Genus Cycla men) Бра ја на Метјуа (Brian Mat hew) из 2012. 
годи не.145 Био гра фи ја ове умет ни це испу ње на је број ним изло жба ма, награ да
ма и при зна њи ма. Сма тра се јед ним од нај бо љих црта ча лишћа свих вре ме на, 
а њени радо ви позна ти су по ино ва тив ним и сме лим ком по зи ци ја ма који ма се 
про сла ви ла у кру гу бота нич ких умет ни ка кра ја 20. и почет ка 21. века.146

138   M. Rix, The Gol den Age… нав. дело, 232.
139   Исто.
140   Исто, 235.
141   Исто.
142   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utmar ga retmee .html 31. мај 2021.
143   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/abo utpan do rasel lars.html 31. мај 2021.
144   Исто.
145   Исто.
146   Исто.
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БОТА НИЧ КА УМЕТ НОСТ ДАНАС

Поја ва фото гра фи је и раз вој савре ме не тех но ло ги је и диги тал них меди ја ути
ца ли су, доне кле, на смер и раз вој бота нич ке умет но сти, али нису угро зи ли њен 
опста нак нити обе сми сли ли њене циље ве. Као што је Пан до ра Селарс при ме ти
ла, фото а па ра ти нису увек у ста њу да вер но при ка жу све дета ље биља ка који су 
науч ни ци ма нео п ход ни за њихов рад, па су бота нич ка илу стра ци ја и бота нич ко 
сли кар ство још увек потреб ни нау ци. Као јед ну од основ них пред но сти бота нич
ке умет но сти у одно су на фото гра фи ју наво ди се могућ ност ауто ра да мани пу
ли ше пред ста вом биљ ке коју тре ба да при ка же – за потре бе кон крет ног науч ног 
про јек та, у зави сно сти од тога шта је фокус истра жи ва ња, умет ник може да про
чи сти и појед но ста ви сли ку, у први план истак не жеље не дета ље и при ка же их 
на неу трал ној под ло зи која не скре ће пажњу са пред ме та про у ча ва ња.147 Дру га 
пред ност бота нич ке умет но сти је пра ће ње биљ ке кроз њене живот не циклу се и 
про ме не које насту па ју са сме ном годи шњих доба, те пред ста вља ње свих фаза 
живо та на јед ном истом папи ру или плат ну.148 И тре ћа осо би на рада бота нич ких 
умет ни ка, коју фото гра фи ја не може да надо ме сти, јесу вре ме и труд уло же ни 
у посма тра ње јед не спе ци фич не врсте или само јед ног њеног дела, при ли ком 
чега се, како бота нич ки умет ни ци твр де, она заи ста упо зна је, а нерет ко дола зи 
и до нових запа жа ња и откри ћа која сва ко днев но усме ра ва ју токо ве био ло ги је 
и бота ни ке.149

Поја ва интер не та и њего ва масов на упо тре ба озна чи ле су ново погла вље тока 
бота нич ке умет но сти, већу доступ ност њених изво ра и ства ра ње онлајн база 
сли ка и илу стра ци ја бота нич ких умет ни ка. Неки од нај по зна ти јих сај то ва на 
који ма се може сазна ти више о бота нич кој умет но сти су сајт Bota ni cal Art and 
Artists који пру жа мно штво инфор ма ци ја о исто ри ји ове врсте умет но сти и ње
ним савре ме ним токо ви ма, затим Bota ni cus, пор тал спе ци ја ли зо ван за исто риј
ску бота нич ку лите ра ту ру библи о те ке бота нич ке баште у Мису ри ју који садр жи 
око две хиља де књи га и часо пи са посве ће них овој теми, The Bio Di ver sity Heri-
ta ge Library и The Bio di ver sity Ima ge Library, Cata lo gue of the Bota ni cal Art Col lec-
tion at the Hunt Insti tu te – база пода та ка која се може пре тра жи ва ти и укљу чу је 
тек сту ал не запи се око три де сет хиља да ори ги нал них дела, углав ном аква ре ла, 
црте жа и гра фи ка од пери о да рене сан се нада ље, Plan til lu stra ti ons – сајт настао 
са иде јом да обез бе ди да бота нич ке сли ке које више нису зашти ће не аутор ским 
пра ви ма буду доступ не у јав ном доме ну, Bota ni cal Illu stra tion, Anti qu a ri a at Junk 
и мно ги дру ги.150

Бота нич ка умет ност поја ви ла се и на дру штве ним мре жа ма. Осим савре ме них 
умет ни ка, који свој рад про мо ви шу и на овај начин, што умет ност, али и нау ку 
чини доступ ни јим и разу мљи ви јим већем бро ју људи, и раз ли чи та удру же ња и 
инсти ту ци је ове врсте про на шла су публи ку онлајн. На Феј сбу ку посто ји вели ки 
број стра ни ца, гру па и про фи ла у окви ру којих бота нич ки умет ни ци, про фе со
ри и удру же ња пла си ра ју сво је сту диј ске про гра ме и часо ве, обја вљу ју радо ве 

147   J. Niko lić, “Inter vi ew with Işık Güner”, Beo grad, 2020, 88.
148   Исто.
149   Исто.
150   http://www.bota ni cus.org/brow se/titles 31. мај 2021, https://www.bio di ver sitylibrary.

org/ 31. мај 2021, https://www.flic kr.com/pho tos/bio di vli brary/albums 31. мај 2021, 
https://www.hunt bo ta ni cal.org/data ba ses/show.php?2 31. мај 2021, http://www.plan til
lu stra ti ons.org 31. мај 2021, https://www.anti qu a ri a a tjunk.com/index.php 31. мај 2021.
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и одр жа ва ју кому ни ка ци ју са јав но шћу.151 Неке од нај по зна ти јих стра ни ца ове 
врсте су: Polly o’Leary SBA Fel low – Bota ni cal Artist, Lucy T Smith, Bota ni cal Artist, 
Işık Güner – Bota ni cal Art and Such, Billy Sho well’s School of Bota ni cal Art, Amber 
Hal sall SBA – Bota ni cal Art and more...152

Доступ ност изво ра и зна ња о савре ме ној бота нич кој умет но сти узро ко ва ла је 
да се послед њих годи на све више ама те ра сли ка ра окре ће изу ча ва њу сли ка ња 
биља ка, што је попу ла ри зо ва ло кур се ве бота нич ке илу стра ци је. Оформ љен је 
Међу на род ни име ник бота нич ких умет ни ка, про фе со ра, туто ра и инструк-
то ра у окви ру којег сви заин те ре со ва ни могу да се инфор ми шу о нај но ви јим 
кур се ви ма бота нич ке умет но сти на про сто ру Евро пе, Север не Аме ри ке, Ази је, 
Аустра ли је и север не Афри ке.153 Након поха ђа ња ова квих кур се ва пола зни ци 
доби ја ју дипло ме или сер ти фи ка те које изда ју удру же ња умет ни ка, бота нич ке 
баште, шко ле или туто ри. Неке од позна ти јих дипло ма и сер ти фи ка та изда ју 
Удру же ње бота нич ких умет ни ка (Soci ety of Bota ni cal Artists), Кра љев ска бота
нич ка башта у Един бур гу (Royal Bota nic Gar den Edin burgh), Кра љев ска бота нич
ка башта у Кјуу, Шко ла бота нич ке умет но сти и илу стра ци је бота нич ке баште 
у Ден ве ру (School of Bota ni cal Art and Illu stra tion at Den ver Bota nic Gar dens), 
Шко ла бота нич ке умет но сти у Мине со ти (The Min ne so ta School of Bota ni cal Art) 
и мно ги дру ги.154

Штам па ње лите ра ту ре која при бли жа ва тех ни ке и поступ ке сли ка ња биља ка 
тако ђе је у екс пан зи ји у прет ход них неко ли ко годи на. Јед на од нај про дук тив ни
јих аутор ки ове врсте књи га је Мар га рет Сти венс (Mar ga ret Ste vens), чија се дела 
The Art of Bota ni cal Pain ting (2005), The Bota ni cal Palet e: Color for the Bota ni cal 
Pain ter (2008), Bota ni cal Sketchbo ok Hard co ver (2010) и Hand bo ok of Plant Forms 
for Bota ni cal Artists Hard co ver (2013) сма тра ју осно вом уче ња тех ни ка бота нич ке 
умет но сти.155 За оне заин те ре со ва не за бота нич ку илу стра ци ју кључ на нови ја 
оства ре ња су Bota ni cal Pain ting with Colo u red Pen cils Hard co ver (2009) Ен Свон 
(Ann Swan), Bota ni cal Dra wing Using Grap hi te and Colo u red Pen cils (2016) Сју Визе 
(Sue Vize) и Bota ni cal Dra wing: A Step-by-Step Gui de to Dra wing Flo wers, Vege-
ta bles, Fru it and other Plant Life (2018) Пени Бра ун (Penny Brown).156 Нај но ви
је публи ка ци је из све та бота нич ке умет но сти су Bota ni cal Illu stra tion from Life: 
A visual gui de to obser ving, dra wing and pain ting plants (2019) Ишик Гунер (Isik 
Guner), The Joy of Bota ni cal Dra wing: A Step-by-Step Gui de to Dra wing and Pain-
ting Flo wers, Lea ves, Fru it, and More (2020) Вен ди Холен дер (Wendy Hol len der) и 
Bota ni cal Art Tec hni qu es: A Com pre hen si ve Gui de to Water co lor, Grap hi te, Colo red 
Pen cil, Vel lum, Pen and Ink, Egg Tem pe ra, Oils, Print ma king, and More (2020) гру пе 
ауто ра.157

151   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/ 28. мај 2021. 
152   https://www.face bo ok.com/pollyole aryart /?ref =br_rs 31. мај 2021, https://www.face

bo ok.com/Palm smithy/?ref=br_rs 31. мај 2021, https://www.face bo ok.com/bota ni
cal pa in tings/?ref=br_rs 31. мај 2021, https://www.face bo ok.com/BillySho well1/ 31. 
мај 2021, https://www.face bo ok.com/Amber Hal sallS BA 31. мај 2021. 

153   https://www.bota ni ca lar tan dar tists.com/bota ni calartteac hersinstruc tors.html 31. мај 
2021, https://www.rbge.org.uk/ 31. мај 2021, https://www.kew.org/ 31. мај 2021, https://
www.bota nic gar dens.org/edu ca tion/schoolbota ni calartillu stra tion 31. мај 2021. 

154   https://www.socbota ni calartists.org/ 31. мај 2021, http://www.min ne so tascho o lof
bo ta ni ca lart.com / 31. мај 2021.

155   M. Ste vens, The Art of Bota ni cal Pain ting, Was hing ton, 2005, https://www.bota ni ca
lar tan dar tists.com/bestbota ni calartinstruc tionbooks.html 31. мај 2021.

156   Исто.
157   Исто.
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Вели ки дога ђај у све ту бота нич ке умет но сти било је и отва ра ње Гале ри је бота-
нич ке умет но сти Шир ли Шер вуд (The Shir ley Sher wo od Gal lery of Bota ni cal Art) у 
Кјуу 2008. годи не.158 Шир ли Шер вуд је бота ни чар ка која је 1990. годи не поче ла 
да саку пља радо ве савре ме них бота нич ких умет ни ка и лите ра ту ру посве ће ну 
овој теми и орга ни зу је изло жбе бота нич ких умет ни ка, чиме је умно го ме под
ста кла инте ре со ва ње јав но сти за бота нич ку умет ност.159

Када су у пита њу изло жбе бота нич ке умет но сти, њих је данас могу ће виде
ти на свим кон ти нен ти ма и у вели ком бро ју раз ли чи тих зема ља, иако се нај
пре сти жни јим сма тра ју оне веза не за инсти ту ци је које башти не дугу тра ди ци ју 
сарад ње са бота нич ким умет ни ци ма. Неке од нај по зна ти јих су Изло жба бота-
нич ке умет но сти и фото гра фи је Кра љев ског хор ти кул тур ног удру же ња (RHS 
Bota ni cal Art & Pho to graphy Exhi bi ti ons) у Лон до ну или Међу на род на изло жба 
бота нич ке умет но сти и илу стра ци је инсти ту та Хант (Hunt Inter na ti o nal 
Exhi bi ti ons of Bota ni cal Art and Illu stra tion) у Пит сбур гу, а јед на од нај по зна ти
јих награ да за ову врсту умет но сти је награ да Мар га рет Флок тон за извр сност 
у науч ној бота нич кој илу стра ци ји (The Mar ga ret Floc kton Award for Excel len ce in 
Sci en ti fic Bota ni cal Illu stra tion).160

*
Из све га наве де ног изво ди се закљу чак да је бота нич ка умет ност дисци пли на 
која про на ла зи свр ху и у савре ме ном све ту раз ви је не тех но ло ги је, доби ја нове 
обли ке и прав це, али не губи на попу лар но сти. Попут ста рих мај сто ра бота нич
ког сли кар ства и илу стра ци је, и савре ме ни умет ни ци раз ви ја ју сво ју делат ност у 
скла ду са акту ел ним науч ним токо ви ма и потре ба ма савре ме не нау ке. У вре ме
ни ма у који ма су кли мат ске про ме не, очу ва ње при ро де и живот не сре ди не про
бле ми на које се обра ћа све више пажње, попу лар ност коју бота нич ка умет ност 
сти че захва љу ју ћи сво јој естет ској функ ци ји, али и новим начи ни ма кому ни ка
ци је путем интер не та и дру штве них мре жа, умет ни ци зајед но са науч ни ци ма 
доби ја ју нове задат ке и иза зо ве. Упо зна ти свет који нас окру жу је, забе ле жи ти, 
доку мен то ва ти и обја сни ти раз ли чи то сти и нео бич но сти свих њего вих обли ка 
живо та – про цес је који још увек није завр шен. 
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Jova na M. NIKO LIĆ
BOTA NI CAL ART – PAIN TING IN THE SER VI CE OF SCI EN CE

Sum mary: Bota ni cal art is a spe cial kind of arti stic prac ti ce in which pain ters help and com ple te the 
rese arch of bota nists, bio lo gists and other sci en tists of rela ted disci pli nes, with the ir illu stra ti ons of 
plants. In the history of Euro pean art, pain ting and the study of plants appe a red in the period of anci
ent civi li za ti ons and con ti nued thro ug ho ut the fol lo wing cen tu ri es. Bota ni cal art as a spe cial disci pli
ne deve lo ped in the Rena is san ce period. During the new cen tury, artists stu di o usly appro ac hed the 
study and pain ting of plants and sup ple men ted the sci en ti fic rese arch of bio lo gists and bota nists with 
the ir work. Over se as tra de and import of exo tic plant spe ci es from dis tant parts of the world had a 
gre at influ en ce on the work of bota ni cal artists and sci en tists and drew atten tion to the flo ra and fau
na of unex plo red are as of the world. 
Some of the most famo us bota ni cal artists have influ en ced, with the ir work, the deve lop ment of 
modern sci en ce. An exam ple is Georg Dionysius Ehret, a pain ter who wor ked with the famo us bio lo
gist Carl von Linné, who was respon si ble for intro du cing taxo no mic cate go ri es into bio logy. The re are 
also works of fema le bota ni cal artist Maria Sibylla Merian who expla i ned the pro cess of meta morp
ho sis by studying and pain ting plants and insects of Suri nam.
Many fema le names have been writt en in the history of bota ni cal art. Sin ce girls were for bid den to 
paint from live nude models (until the end of the 19th cen tury), due to which they lac ked know led
ge of human ana tomy, a lar ge num ber of fema le artists began to paint plant ana tomy and achi e ved 
excep ti o nal results in this area. The most famo us fema le bota ni cal artists were Eli za beth Blac kwell, 
Augu sta Innes Wit hers, Mari an ne North, Mar ga ret Mee, Pan do ra Sel lars and others.
Despi te the deve lop ment of pho to graphy and modern tec hno lo gi es, inte rest in bota ni cal art still ex
ists. Natu ral sci en ces con ti nue to use handmade dra wings and stu di es by bota ni cal artists, and this 
field of art is in con stant expan si on. The advent of the Inter net has made many data ba ses and illu
stra ti ons ava i la ble to a wider num ber of peo ple, and over the last deca de bota ni cal art has begun to 
attract the atten tion of audi en ces out si de the sci en ti fic com mu nity. We are wit nes sing chan ges in 
the appro ach and way of pain ting plants, but art and sci en ce are still col la bo ra ting wit hin a disci pli ne 
cal led bota ni cal art.
Keywords: bota ni cal art, bota ni cal illu stra tion, art and sci en ce, fema le oeu vre 


