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а да је Ро же Ба стид (Ba sti de 1981) раз ви јао сво је те зе 
о со ци о ло ги ји умет но сти, освр нув ши се на ду бо ко 
про жи ма ње естет ских на че ла, ма те ри јал не кул ту ре и 

дру штве не сре ди не, он је гру пи сао дру штве не струк ту ре 
пре ма раз ли чи тим уло га ма – оне ко је има ју уло гу очу ва ња, 
за тим про па ги ра ња, и оста ле ко је има ју функ ци ју пре о бра
жа ја или ства ра ња естет ских вред но сти. 

Све по ме ну те уло ге ин те гри са не су у де ло ва ње ску пи не 
ау то ра ко ји су сво јим про фе си ја ма ве за ни за Фа кул тет при
ме ње них умет но сти, и ко ји сво јим умет нич ким, на уч ним и 
пе да го шким ра дом до при но се ства ра њу, от кри ва њу и спо
зна ји свих оних вред но сти ко ји ма умет ност опле ме њу је и 
ме ња из глед и су шти ну дру штве не ствар но сти.

Ако се по гле да ју на зи ви сту диј ских про гра ма – При ме ње на 
умет ност, Ди зајн, Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја, па за тим и 
сви мо ду ли ко ји при па да ју овим про гра ми ма – При ме ње но 
сли кар ство, При ме ње но ва јар ство, Ке ра ми ка, Сце но гра фи ја, 
Сцен ски ко стим, Са вре ме но оде ва ње, Гра фи ка и књи га, 
Фо то гра фи ја, Ани ма ци ја, Гра фич ки ди зајн, Ин ду стри ски 
ди зајн, Ди зајн ен те ри је ра и на ме шта ја, Тек стил, Кон зер ва
ци ја и ре ста у ра ци ја сли ка и умет нич ких де ла на па пи ру, Кон
зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја скулп ту ра и ар хе о ло шких пред ме
та, а за тим и Ка те дра друштвенохуманистичких наука, као 
и пред ме ти Цр та ња и сли ка ња зна чај ни за ли ков но из ра жа
ва ње у свим по ме ну тим мо ду ли ма, уви ђа се бо га то и ком
плек сно по ље ства ра ла штва и де ло ва ња.
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У пу бли ка ци ја ма из да тим по во дом прет ход них ју би ле ја 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти, ау то ри се че сто освр ћу 
на (иа ко са да већ ста ре, ипак и у са да шњем тре нут ку с вре
ме на на вре ме ак ту е ли зо ва не) раз ми ри це на ни воу тер ми
но ло ги је и раз гра ни ча ва ња по ља де ло ва ња – из ме ђу ли ков
не и при ме ње не умет но сти, ди зај на и при ме ње не умет но сти, 
на у ке и умет но сти, тех ни ке и умет но сти. Да ли уоп ште ова
кве стро ге ди хо то ми је мо гу да ти за до во ља ва ју ћи од го вор на 
са да шње окру же ње ви ше смер них ре ла ци ја, плу ра ли те та и 
стал них тран сфор ма ци ја? За пра во, још у де лу из 1956. го ди
не, Фран ка стел на по ми ње да »ван сва ке сум ње по сто ји јед на 
умет ност с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, умет ност ко ја об у хва
та све ди сци пли не, од ва јар ства до сли кар ства, од ар хи тек
ту ре до де ко ра тив них умет но сти, и до пред ме та сва ко днев не 
упо тре бе ко ји су на пр ви по глед нај у да ље ни ји од обла сти 
есте ти ке« (Fran ka stel 1964: 21). Уоч љи во је, и да нас већ го то
во под ра зу ме ва но – да све на ве де не обла сти већ уве ли ко 

ства ра ју за јед нич ке из ра зе, пре у зи ма ју и ме ђу соб но раз ме
њу ју и про ши ру ју вла сти те ме то до ло ги је, при сту пе и ме ха
ни зме ства ра ла штва, за не ма ру ју гра ни це, осла ња ју се на 
ефек те ви зу ел ног из ра за, функ ци о нал но сти и до стиг ну ћа 
дру гих обла сти. Тран сди сци пли нар но де ло ва ње је ствар ност, 
а нај ве ћи иза зов (мо жда ви ше у де фи ни са њу не го у са мој 
прак си) пред ста вља ју гра нич на по ља у ко ји ма се обла сти 
ства ра ла штва фу зи о ни шу, а по не кад и пот пу но уда ља ва ју од 
оно га што смо не кад под ра зу ме ва ли као да ту де лат ност под 
истим тим на зи вом1. У бу дућ но сти нас са свим си гур но оче
ку ју дру га чи је уоб ли че на свој ства, де фи ни ци је и на зи ви 
умет нич ких прак си ко је на кра ју тре ба схва ти ти је ди но као 
ства ра лач ку ак тив ност »по мо ћу ко је дру штва чи не свет 
не што угод ни јим или не што моћ ни јим, и по не кад успе ва ју 
да га из ву ку ис под гво зде них пра ви ла ма те ри је или дру штве
них и бо жан ских за ко на, да би га за тре ну так учи ни ла ма ло 
ви ше људ ским« (ibid.: 28).

И на том истом ис тра жи вач ком и ства ра лач ком пу ту на ла
зе се сви ау то ри чи ја смо оства ре ња има ли при ли ку да ви ди
мо на из ло жби »Фор ма, при ме на, умет ност«.

Из ло жба ра до ва и де лат но сти ау то ра ко ји су ак ту ел ни 
на став ни ци на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти от кри ва 
нам шко лу ко ја сво јим на зи вом уо кви ру је број не ди сци пли
не и прак се у јед ну це ло ви ту схе му, али и кон текст ко ји об је
ди њу је нај ра зли чи ти је по е ти ке и при сту пе ме ђу ко ји ма је 
је дин ство на пра ви ла упра во ин сти ту ци ја Фа кул те та. Из ло
жба пру жа увид у ин ди ви ду ал не ства ра лач ке спо соб но сти 
ау то ра, њи хо ву уче ност, пре о ку па ци је, на чи не ра ми шља ња, 
ре ша ва ња про бле ма, са гле да ва ња ствар но сти, али да је и сли
ку ко лек ти ва у чи јим окви ри ма ко ег зи сти ра ју све срод но сти 
и раз ли ке, пред ста вља ју ћи она кав про стор ка кав је Ми шел 
Фу ко (Fo u ca ult) опи сао у уво ду свог пре да ва ња »Of Ot her 
Spa ces, Uto pi as and He te ro to pi as« – као »мре жу од но са из ме
ђу раз ли чи тих еле ме на та, где па ра лел но функ ци о ни шу ка те
го ри је бли ског и да ле ког, за јед ни штва и фраг мен тар но сти« 
(Fo u ca ult 1984: 1).

Ка ко ни са ма из ло жба ни је пред ста вља ла јед но став но су ми
ра ње ак ту ел них прак си на став ни ка, већ је у свој про грам укљу
чи ла и осврт на оства ре ња бивших и садашњих студената (пру
жа ју ћи на тај на чин увид у пе да го шки и мен тор ски рад на став
ни ка), а та ко ђе је и кроз пра те ћи про грам пре зен та ци ја и пре
да ва ња струч ној и ши рој јав но сти при бли жи ла про бле ма ти ке, 
по тен ци ја ле и ши ри ну де ло ва ња ди сци пли на са Фа кул те та, и 
у овом тек сту би смо се до та кли те ме ути ца ја ко ји ау то ри, као 
и де лат но сти Фа кул те та при ме ње них умет но сти, има ју на 
по је дин ца и на дру штве но ста ње уну тар ко га и на ко је де лу ју.

И упра во је по ме ну ти Ми шел Фу ко је дан од мај сто ра у 
ана ли за ма ко је про у ча ва ју струк ту ре из ну тра, а исто вре ме но 
да ју сли ку о ши рој дру штве ној си ту а ци ји. У на ве де ном пре
да ва њу и есе ју о про ми шља њу про сто ра у са вре ме ном тре
нут ку, Фу ко (loc. cit.) уво ди по јам хе те ро то пи ја, ко ји је на кон 

1 Ин те ре сант но је у овом кон тек сту по ме ну ти ми сао јед ног од нај по зна ти јих 
ита ли јан ских кри ти ча ра умет но сти и ди зај на Ђи ла Дор фле са (Gillo Dorfles) 
о »опа сно сти« по ја ве на зва не Art De sign, у окви ру ко је ау то ри ди зај ни ра ју 
објек те у огра ни че ним се ри ја ма, не ува жа ва ју ћи прин цип функ ци о нал но сти 
и про да ју ћи их по ви со ким це на ма уској гру пи по тро ша ча. Ова кав тренд 
осу дио је и Вик тор Па па нек, ко ји у сво јој књи зи Ди зајн за ствар ни сви јет 
раз ма тра ствар не функ ци је ди зај на, те ис ти че да ди зај нер по твр ђу је свој 
по ло жај у дру штву опре де љу ју ћи се за оно шта же ли да ство ри и с ко јом 
свр хом (за ве ћи ну, за мар ги на ли зо ва не гру пе, дру штва тзв. Тре ћег све та 
итд). Ау тор ис ти че и ва жност еду ка ци је ди зај на, где ди зај не ру тре ба уса ди ти 
осе ћај од го вор но сти и дру штве ног ан га жма на, на спрам по тре бе за кре и
ра њем »бес ко ри сних« обје ка та ко ји гло ри фи ку ју ма те ри јал ну про из вод њу, 
про фит и над моћ ма лог бро ја имућ них при пад ни ка дру штва. Ви де ти у: Vik
tor Pa pa nek 1973, Di zajn za stvar ni svi jet, Split: Na klad ni za vod Mar ko Ma ru lić.
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то га пре тр пео број не и ра зно ли ке кон цеп ту а ли за ци је и при
ме не. Ов де ће по слу жи ти као аде ква тан оквир и за ни мљи во 
со чи во кроз ко је би смо про-гле да ли струк ту ру и функ ци о ни
са ње Фа кул те та.

Опис и при ме ре хе те ро то пи ја, Фу ко је дао у окви ру хе те
ро то по ло ги је – де скрип ци је за сно ва не на шест прин ци па 
(ibid.: 4). Изоставићемо так са тив но на во ђе ње свих прин ци па, 
а као за јед нич ки име ни тељ у опи су хе те ро то пи ја ис та кли 
би смо па ра лел но функ ци о ни са ње раз ли чи то сти, по не кад и 
крај њих про тив реч но сти, као и стал не осци ла ци је – уну тар 
хе те ро то пи ја и у од но су хе те ро то пи ја и дру гих дру штве них 
струк ту ра.

У кон тек сту Фа кул те та при ме ње них умет но сти, стал не 
флук ту а ци је пу ту ју из ме ђу два по ла (иа ко ни кад ни су све де
не на по јед но ста вље не ди хо то ми је) – кри ти ке и не у трал но
сти, екс пе ри мен та и уме ре но сти, ко лек тив ног и ин ди ви ду

ал ног фак то ра ства ра ла штва, ин стру мен тал но сти и ау то но
ми је, од го во ра на по тре бе и кре и ра ња но вих по тре ба.

Ка да го во ри мо о од но си ма уну тар са ме хе те ро то пи је, упра
во ње на струк ту ра ко ја је ком плек сна и ви ше ће лиј ска, омо гу
ћа ва да уну тар ње оп ста ју број не ам би ва лент но сти (Sha ne 
2008: 260). Па ра лел но по сто ја ње и функ ци о ни са ње чак и пот
пу но су прот них иде ја и ста во ва, не са мо да је мо гу ће у ра зно
род ној струк ту ри као што је фа кул тет ска, већ је и по жељ но. 
Та ко ђе, на фа кул те ту као обра зов ној ин сти ту ци ји, у ње го вој 
ди мен зи ји пре но ше ња зна ња, по сто је дав но ус по ста вље ни 
на чи ни ра да па ра лел но с дру га чи јим, ал тер на тив ни јим и 
не ти пич ним прак са ма. Ка унтс (Co unts) успе ва аде кват но да 
опи ше сми сао не го ва ња од но са из ме ђу тра ди ци је и но ви те та. 
Аутор наводи да је за појединца који је у потпуности 
ослобођен традиције и као такав може уживати одређену 
врсту слободе, та слобода непожељна, јер је то »сло бо да ме ди
о кри тет но сти, не спо соб но сти и бес циљ но сти«, док на ме та ње 

тра ди ци је »на ви та лан на чин и при ме рен дру штве ним по тре
ба ма, за пра во осло ба ђа енер ги ју мла дих и по ста вља стан дар
де из вр сно сти« (Co unts 1932: 108). А Фа кул тет и је сте пункт где 
се и тра ди ци ја и ино ва ци ја ва ло ри зу ју и раз ви ја ју, где се тра
ди ци ја не по ни шта ва и где она не пред ста вља пре пре ку, већ 
се »до жи вља ва као ма три ца у ко јој тре ба тра жи ти усме ре ње« 
(Ерик сен 2013: 123). Од ака дем ских сре ди шта где се сва ко
днев но од ви ја ју ин те лек ту ал не, кре а тив не и прак тич не раз
ме не зна ња, иде ја и ис ку ста ва из ме ђу раз ли чи тих ге не ра ци ја 
оче ку је се да исто вре ме но уоб ли ча ва ју и тра го ве про шло сти 
и зна ко ве бу дућ но сти.

Дво ја кост и не стал ност од но са уоч љи ви су и у ре ла ци ји 
из ме ђу хе те ро то пи ја и дру штве ног кон тек ста. И Фу ко у свом 
дру гом прин ци пу на во ди да је кул ту ра та ко ја де фи ни ше 
про мен љи ву функ ци ју и уло гу хе те ро то пи је (Fo u ca ult 1984: 
5), док и у окви ру дру гих прин ци па по ја шња ва да хе те ро то

пи је функ ци о ни шу у окви ру стал но ам би ва лент них и про
мен љи вих од но са са дру гим дру штве ним струк ту ра ма – 
из ме ђу ма р ги на ли за ци је и ува жа ва ња, под сти ца ња и оспо
ра ва ња. Ре ал ност ко ја се стал но ме ња по кре ће и уоб ли ча ва 
раз ли чи та раз у ме ва ња, зна че ња и уло ге ка ко умет но сти та ко 
и обра зо ва ња. Де лат но сти Фа кул те та при ме ње них умет но
сти ви ше стру ко су по ве за не с број ним жи вот ним, умет нич
ким и на уч ним обла сти ма и ис ку стви ма, те по чи ва ју на ду бо
кој ис пре пле те но сти ау то но ми је и хе те ро но ми је. Пре о бра
жај, ма р ги на ли за ци ја или ис ти ца ње по је ди них из ра жај них 
об ли ка и прак си мо гу би ти иза зва ни про ме ном уку са, тех но
ло ги је, по тре ба, као и вр ло кон крет ним си ту а ци ја ма као што 
је про ме на или га ше ње раз ли чи тих дру штве них струк ту ра у 
чи јем су кре и ра њу ин вен та ра, би ло са др жај ног, би ло у по љу 
ви зу ел не ко му ни ка ци је, уче ство ва ле ди сци пли не Фа кул те та 
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при ме ње них умет но сти. С дру ге стра не се исто вре ме но отва
ра ју мо гућ но сти за дру га чи је на чи не из ра жа ва ња и ства ра ња 
у спре зи с но вим струк ту ра ма, као и по тре ба ма, оче ки ва њи
ма, ма те ри ја ли ма и тех но ло ги ја ма да на шњи це.

Осим што су умет ност и обра зо ва ње омо гу ће ни кон тек стом 
уну тар ко га де лу ју, они га исто вре ме но и ме ња ју и об ли ку ју 
– у при ли ци су да кре и ра ју но ве и дру га чи је окол но сти, те да 
уне су про ме не у дру ге ства ра лач ке обла сти, као и у број не 
сег мен те јав ног и при ват ног жи во та. Све по ме ну те флук ту а
ци је у вред но ва њу и под сти ца њу, ин тен зи ви ра ју се упра во 
због ду бо ког про жи ма ња умет но сти и обра зо ва ња с број ним 
дру штве ним сег мен ти ма, у че му се кри је сти му ла тив ни, али 
ујед но и спу та ва ју ћи аспект – уко ли ко се те жи уво ђе њу не ких 
дру га чи јих и нео че ки ва них прак си. Сен зи би ли тет дру штва 
да при хва ти раз ли чи то сти и сход но то ме раз ви је не дру штве
не ме ха ни зме ко ји ма се оне по др жа ва ју или оспо ра ва ју, 
ди рект но ути че на оп ста ја ње хе те ро то пи је, чи ји се пун по тен

ци јал оства ру је упра во у не го ва њу раз ли чи то сти, те у иза зи
ва њу и про ме ни уста ље них обра за ца (Sohn 2008: 45).Об ли ке 
деловања и при су ство умет но сти че сто усло вља ва ју спољ ни 
фак то ри из различитих по ља, а све че шће се у усло ве ства ра
ла штва ин те гри шу тер ми ни по пут уште де, уку са ши ре пу бли-
ке, бр зог ре ше ња (ко је се још бр же ис цр пљу је). Ка ко ре а ли зо
ва ти ства ра лач ка ре ше ња ко ја не од го ва ра ју ма те ри јал ним, 
естет ским, етич ким на че ли ма дру штве не сре ди не и си ту а ци
је у ко ји ма и са ко јом тре ба ра ди ти, а ко ју исто вре ме но тре ба 
и ме ња ти? Ко ли ко је мо гу ће оства ри ти кри тич ки став пре ма 
та квој дру штве ној ре ал но сти вр то гла вих тран сфор ма ци ја 
вред но сти и оп ста ти, и да ли је за пра во је ди но мо гу ће по вре
ме но »про шве р цо ва ти вред но сти«, ка ко ду хо ви то то са оп
шта ва и ра ди Ми лош Илић.2 Реч је о вред но сти ма за ко је се 
ве ру је да ће мо ћи да про ме не сен зи би ли тет око ли не и да 
кре и ра ју про стор за но ве ква ли те те у не увек под сти цај ном 
са вре ме ном окру же њу, ко је Ерик сен са же то опи су је јед ном 
ре че ни цом као кон текст у ко ме би »сви хте ли да бу ду пред
став ни ци кул ту ре, чак иа ко то зна чи из ме ну зна че ња ре чи 
ка ко би се око ри сти ли о њен сјај« (Ерик сен 2013: 53).

По пра ви лу је да кле хе те ро то пи ја струк ту ра у ко јој се огле
да и на ко ју се ре флек ту ју дру штве но ста ње и од но си дру гих 

2 Тер мин пре у зет од Ми ло ша Или ћа (гра фич ког ди зај не ра и до цен та на 
Фа кул те ту при ме ње них умет нно сти) и ње го ве из ло жбе »Швер цо ва ње 
вред но сти у ма сов ној ин ду стри ји«, одр жа не 2012. го ди не у га ле ри ји Pod
ro om Кул тур ног цен тра Бе о гра да. По во дом из ло жбе, Илић 2012. из ја вљу је: 
»Упо ре до са свим ви дљи вим аспек ти ма ра да, све вре ме сам био по све ћен 
јед ној скри ве ној ак тив но сти – швер цо ва њу – од но сно швер цо ва њу вред
но сти (или бар све га оно га што спа да у мој сет вред но сти) у ги гант ски свет 
ма сов не ин ду стри је. Го ди на ма сам па жљи во крио ве ро ва ње да сва та ‘јав на’ 
умет ност, би ло да је реч о ар хи тек ту ри, ди зај ну или адвер тај зин гу, мо же 
да бу де си ла ко ја ме ња на шу ствар ност на бо ље.« De sig ned, 26. no vem bar,  
http://www.designed.rs/blog/ket/subverzivno_dobre_price_jer_bisere_treba_
bacati_dobro_upakovane, при ступ 26. апри ла 2018.
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струк ту ра са ко ји ма је у ре ла ци ји. По јам огле да ња и (са мо)
ре флек си је Фу ко (Fo u ca ult 1984: 34) је у свом есе ју увео и у 
ком па ра ци ју хе те ро то пи је и уто пи је (уто пи је као ви зи је јед
не уса вр ше не дру штве не струк ту ре са пот пу но склад ним и 
функ ци о нал ним од но си ма), и то је оно због че га нам се 
по нај ви ше чи ни ло да је хе те ро то пи ја аде ква тан оквир за 
по глед у струк ту ру и у по зи ци ју Фа ку лте та при ме ње них 
умет но сти.

Из ме ђу хе те ро то пи је и уто пи је, ка ко на во ди Фу ко, по сто ји 
јед но за јед нич ко по ље и из ме ша но ис ку ство, а то је огле да
ло. Ју би ле ји су го то во без из у зет ка при клад ни мо мен ти за 
по ста вља ње огле да ла у ко ме се ре флек ту ју вред но сти јед не 
ин сти ту ци је, при че му се у об зир узи ма ју све окол но сти ко је 
су од ре ди ле ка ко њен исто ри јат та ко и са вре ме ни тре ну так, 
али и зна чај и по зи ци ју ко је су ко лек тив и по је дин ци сте кли 
у раз ли чи тим сег мен ти ма дру штве не то по гра фи је.

У Фу ко о вој пред ста ви овог сло же ног од но са, огле да ло је 
ујед но уто пи ја и хе те ро то пи ја – уто пи ја, јер је иза огле да ла 
је дан не ре а лан про стор ре флек си је (не по сто је ћи без ре ал
ног ста ња ства ри), али и хе те ро то пи ја – јер је ствар но, и у 
ње му се ује ди њу је ре ал но са оним што же ли мо да ви ди мо. 
Ти ме се фо кус по ме ра са исто ри ја та на са гле да ва ње не раз
лу чи во по ве за ног по тен ци ја ла Фа кул те та при ме ње них умет
но сти, што је уо ста лом и би ла за ми сао из ло жбе »Фор ма, 
при ме на, умет ност«.

Фу ко о во уво ђе ње огле да ла схва та мо и као не из бе жно 
по ље ана ли зе и упо ре ђи ва ња – иде ал но за ми шље ног и 
ствар ног, про шлог и са да шњег, са да шњег и бу ду ћег, це ли не 
и по је ди нач но сти. Од нос из ме ђу ових еле ме на та, у јед ном 

дис кур зив ном по љу, је сте оно што да је ка рак те ри сти ке ак ту
ел ном иден ти те ту ко лек ти ва, јер иден ти тет је »про је кат, 
на ме ра, иде ал ност, ко ли ко и ре ал ност« (Ерик сен 2013: 169). 
У про сто ру огле да ла про жи ма ју се ми сли о ствар ним и мо гу
ћим окви ри ма и на чи ни ма на ко је Фа кул тет оста вља траг, као 
и ми сли о дру штве ном кон тек сту ко ји пре по зна је и под сти че 
по тен ци јал и ва жност умет но сти и обра зо ва ња за ства ра ње 
свих из ра жај них об ли ка ко ји не са мо да опле ме њу ју на ше 
окру же ње, већ и ду бо ко ути чу на на чи не дру штве них зби ва
ња и ин тер ак ци ја.

У при бли жа ва њу та квој дру штве ној си ту а ци ји (уто пи ји?), 
Фа кул тет има упра во фор ма тив ну уло гу. Раз ма тра ју ћи бу ду
ће на ра ти ве еду ка ци је у при клад но на сло вље ном есе ју 
Бу дућ но сти обра зо ва ња: уто пи је и хе те ро то пи је, ау то ри 
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опи су ју ши ри ну не ка да шњих уто пи ја у по гле ду обра зо ва ња 
ко је су фун да мен тал но би ле окре ну те ка естет скомо рал ним 
про це си ма и те жња ма за по сти за њем су шти не и пу но ће 
ствар но сти (Pe ters, Hu mes 2003: 431). С њи ма упо ре ђу ју 
са вре ме не ви зи је обра зо ва ња и кри ти ку ју њи хо ве су же не 
пер цеп ци је, све де ност на де фи ни са ње по себ них ме то до ло
ги ја и ди сци пли на и утвр ђи ва ње крај ње тех нич ких смер ни ца 
де ло ва ња и раз во ја (че сто са мо фор мал но при сут них на 
па пи ру). Њи хо во пи та ње – ко ји су то ме та на ра ти ви ко ји упра
вља ју еко но ми јом зна ња да нас (ibid.: 433) – ни је на од мет 
по ста ви ти и у до ма ћем кон тек сту. Са вре ме ним ма три ца ма 
по сто ја ња, ко је од ли ку ју бр зе и те мељ не про ме не, отво ре
ност, умре жа ва ња и но ви на чи ни усва ја ња зна ња, при ла го
ђа ва се у свим сег мен ти ма и струк ту ра Фа кул те та, од си сте ма 
ода би ра сту де на та и на став ног ка дра, пре ко про гра ма, до 
ар хи тек ту ре про сто ра. Не сум њи во је да спољ ни фак то ри уз 
зна чај но при су ство по ли ти ке, еко но ми је и рас по де ле мо ћи 

и ин те ре са ме ђу до но си о ци ма од лу ка, као и уз стал ни им пе
ра тив ра ци о на ли за ци је, еко ном ске ефи ка сно сти и уште де, 
ути чу и на ака дем ску за јед ни цу. Ме ђу тим, Фа кул те ти као 
ака дем ска сре ди шта, осим што од го ва ра ју на по тре бе дру
штве ног по рет ка и тре нут ка, има ју уло гу и у ви зи о нар ском 
кре и ра њу вред но сти, про на ла же њу и ус по ста вља њу но вих 
на уч них и умет нич ких прак си, оних обра зов них мо де ла ко ји 
ће ути ца ти на фор ми ра ње по тре ба за дру га чи јим и ква ли тет
ни јим окру же њем и од но си ма уну тар ње га. Не до ста так раз
у ме ва ња за при ме ну на у ке, тех но ло ги је и умет но сти, као и 
тзв. естет ска од сут ност, ка ко на во ди Ђи ло Дор флес, по сле
ди ца су не до вољ ног од го ја кроз умет ност и од го ја за умет
ност, ко јој је не пра вед но да та са мо ком пле мен тар на уло га 
(Dor fles 1963: 7374). Фа кул тет при ме ње них умет но сти као 
обра зов на ин сти ту ци ја не са мо да об ли ку је бу ду ће ства ра о
це и пе да го ге, већ тра си ра и пу те ве за но ве на чи не сти ца ња 
зна ња ко ји ће до при не ти тран сфор ма ци ји и сен зи би ли за ци
ји сре ди не за при хва та ње свих ин те лек ту ал них, етич ких и 
кре а тив них по тен ци ја ла, ка ко умет нич ког обра зо ва ња, та ко 
и са ме умет но сти. 

Сви ау то ри из ло жбе »Фор ма, при ме на, умет ност« уче
ству ју у ова квом по ду хва ту сво јим умет нич ким, тех но ло
шким, на уч ним, пе да го шким зна њем и ра дом, про на ла зе
ћи и ства ра ју ћи та ко тач ке у ко ји ма њи хо ви из ра зи и де лат
но сти »за ди ру у људ ско да из ме не дру штве ност« (Ba sti de 
1981: 185).
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