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РЕЧ УРЕДНИКА
Чо век има оно ли ко го ди на, ка жу, ко ли ко их осе ћа. Ако би 
за пи та ли за по сле не на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти 
ко ли ко ин сти ту ци ја у ко јој про во де жи вот има го ди на, сва ко 
би то иден ти фи ко вао са сво јим го ди на ма. А ми смо сви мла
ди. Та кви су умет ни ци. На ро чи то при ме ње ни умет ни ци, ко ји 
надахнуће за своје стваралаштво и иновативност проналазе 
свуда око себе, загледани у будућност. Ка да би вре ме пло
вом про шли кроз по след њих се дам де сет го ди на Фа кул те та 
и раз го ва ра ли са свим про фе со ри ма и сту ден ти ма, ма хом би 
сви исто при ме ти ли, сви су ову ин сти ту ци ју сма тра ли са вре
ме ном, ино ва тив ном, оном ко ја но си и до но си про ме не. Ко ја 
иде у ко рак с вре ме ном, или чак ис пред ње га. При ме ње на 
умет ност по то ме и је сте спе ци фич на. При ме ње ни умет ни ци 
мо ра ју да познају не са мо оно шта је но во у обла сти при ме
ње них умет но сти, већ да буду упу ће ни у раз вој на у ке и тех
но ло ги је, да утичу на њега и да сво је про из во де при ла го ђа
ва ју ко ри сни ци ма бу ду ћег вре ме на. Да би сту ден ти мо гли 
да бу ду об у ча ва ни на аде ква тан на чин и да пре по зна ју 
бу дућ ност ко ја до ла зи, по треб но је да, уз по моћ са вре ме них 
ме то да, са вла да ју низ ве шти на, пот ко ва ни зна њем из исто
ри је и те о ри је обла сти ко јом се ба ве. 

Ове го ди не има ли смо ви ше пу та при ли ку да се под се ти мо 
раз во ја Фа кул те та при ме ње них умет но сти, како кроз низ 
ма лих из ло жби ко је су представиле раз вој по је ди них пред
ме та или од се ка, тако и кроз две ве ли ке ре тро спек тив не 
из ло жбе. Прва од њих, изложба Фор ма, при ме на, умет ност, 
одржана у Му зеју гра да Бе о гра да (8–26. мај, 2018), пред ста
вила је рад про фе со ра ан га жо ва них на Фа кул те ту у тре нут ку 
ка да он обе ле жа ва ју би леј. Друга, ретроспективна поставка 
До а је ни ФПУ (Га ле ри ја РТС, 1–30. новембра 2018) пред ста ви
ла је ства ра ла штво професора ФПУ, од његовог осни ва ња до 
да нас. Све из ло жбе би ле су ве о ма по се ће не и ме диј ски за бе
ле же не. Ра до ви су вра ће ни и спре мље ни да че ка ју не ко но во 
из ла га ње или оста ну за бо ра вље ни док их не ко по но во не 
от кри је у же љи да при ка же јед ну епо ху, да нове ствараоце 
подстакне на креативност или за већ неку другу сврху. Оно 
што није за бо рављено је сте енер ги ја свих про фе со ра и са рад
ни ка, сту де на та и свих оних ко ји су уче ство ва ли у иде ји ко ју 
да нас пред ста вља Фа кул тет при ме ње них умет но сти. И он да, 
ка да кро чи те у сва ку по је ди нач ну згра ду Фа кул те та, тре ба ло 
бисте да осе ти те те ве ли ке и ма ле енер гет ске та ла се ко ји вас 
зо ву да бу де те део овог кре а тив ног на бо ја, тих но вих иде ја 
за бу дућ ност, кре а ци ја, ино ва ци ја, но ве по кре тач ке енер ги је.

Овај број Сиг ну ма, слу чај но та ко ђе ју би ла ран, у ду ху ју би
ле ја је по ку шао да се се ти све га што је би ло ва жно, ка ко за 
Фа кул тет, та ко и за сам од сек При ме ње на гра фи ка. Све тле 
сли ке ко ји ма се ди ви мо и ко ји ма се вра ћа мо ка да нам је 
по др шка по треб на и ко је нас бо дре да и са ми одр жа ва мо 
ква ли тет, ен ту зи ја зам и же љу за стал ним на прет ком, јер то 
се од нас и оче ку је.
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