
ПИСМО

12

Јана Оршолић, доц.

NANOS GIGANTUM 
HUMERIS INSIDENTES

Ово ни је гре шка, не ка кав Lo rem Ip sum на слов из 
ма три це пре ло ма за Сиг нум. То је вер зи ја из ре ке на 
ла тин ском ко ју бих са ен гле ског пре ве ла као Ста

ја ти на ра ме ни ма ди во ва. Исак Њутн је раз у ме ва ње ове 
ре че ни це усме рио ка да је ре као If I ha ve seen furt her, it is by 
stan ding on the sho ul ders of gi ants.

На Пи сму је ди на мич но у по след ње вре ме. Док тор ске сту
ди је ко је су кре ну ле на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти 
2013. го ди не, на на шем пред ме ту су ге не ри са ле но ву енер
ги ју. Лич но и по слов но че сто бу ду нео дво ји ви аспек ти жи во
та ства ра ла ца, па сам се, раз ми шља ју ћи о ово ме, пи та ла да 
ли је та про ме на мо је ви ђе ње си ту а ци је, као из ре че ни це 
Anaïs Nin Wе don't see things as they are, we see them as we are. 
Ка кве год да су, са си гур но шћу мо гу да ка жем да су про ме
не ту, са да ка да ре зул та ти ове ма ле ти хе ре во лу ци је по ста ју 
ви дљи ви на Фа кул те ту, у гра ду и на пла не ти.

Кроз три ма ле сту ди је слу ча ја ко је сле де пред ста вљам вам 
про јек те ко ји опи су ју те ку ће ре де фи ни са ње Пи сма ко је гра
ди мо на те ме љи ма оно га што су на пра ви ли на ши про фе со
ри то ком исто ри је ФПУ ду ге го то во 70 го ди на.

КО ФЕР
Пред по че так школ ске 2015/16 на став ни ци на пред ме ту Гра
фи ка књи ге, Мир ја на Жив ко вић и Оли ве ра Ба та јић Сре те но
вић, по зва ле су ме да ста вим тач ку на уре ђи ва ње њи хо вог 
но вог рад ног про сто ра. Ста ра ра ди о ни ца за оф сет штам пу, 
ко ју го ди на ма ни смо упо тре бља ва ли, са да је је дан од нај
у год ни јих про сто ра за рад на Ко сан чи ће вом вен цу. Ка да 
уђе те у ту »18ицу«, од мах с вра та угле да ће те ве ли ки ци тат 
на зи ду, до про зо ра. Ова ре че ни ца про фе со ра Фи ле ки ја је 
де лић раз го во ра ко ји је са њим во ди ла Оли ве ра Ба та јић Сре
те но вић и ко ји је об ја вљен у из да њу на шег удру же ња Ти по
ме тар, у књи зи Ко фер пун сло ва. Ја сам тај ци тат уоб ли чи ла 
у ком по зи ци ју ис пи са ну смек ша ним ћи ри лич ним кур зи вом 
ко ја се са да жи ви на фа кул те ту сва ко днев но нас под се ћа ју ћи 
не са мо на про фе со ра Фи ле ки ја, већ и про фе со ра Вла хо
ви ћа ког је Оли ве ра на сле ди ла на Књи зи, па и на све дру ге 
ди во ве на чи јим ра ме ни ма сто ји мо.

КРЕ ДА
У ју ну 2015. за по че ли смо но ву тра ди ци ју. Та бла у те о риј ској 
са ли, у згра ди ФПУ у Ка ра ђор ђе вој ули ци, по ста је уни кат ни 
пла кат пред ме та Пи смо то ком за вр шне из ло жбе сту дент
ских ра до ва. Овај рад ве ли ких ди мен зи ја бу де упе ча тљи
ва сли ка за по зив по се ти о ци ма пре ко дру штве них мре жа и 
им по зант на до бро до шли ца ка да нам до ђу у го сте. Упра во је 
ме наџ мент бе о град ског ба ра Цве ће зла на дру штве ним мре
жа ма ви део овај сту дент ски рад и кон так ти рао ме са же љом 
да сту ден ти по ну де ре ше ње за слич ну слов ну ком по зи ци ју 
ве ли ких ди мен зи ја ко ја би се на шла у њи хо вом про сто ру. У 
пи та њу је из ду же на та бла ко ја се про те же кроз цео про стор, 
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по зи ци о ни ра на из над шан ка ду жи не осам ме та ра. Сту ден
ти че твр те го ди не гра фич ког ди зај на по ну ди ли су ре ше ња 
ко ја су упра во оно што су у Цве ћу зла има ли на уму. Рад 
ко ји је за по чео низ ве ли ких ком по зи ци ја из ве де них обич
ном школ ском кре дом на цр ној та бли овог вра чар ског про
сто ра де ло је Мар ка Јо зо ви ћа. Ње гов рад LES FLE URS DU 
MAL, сло жен ра зно ли ким вер зал ним сло ви ма, ори ги нал ни 
на зив култ ног Бо дле ро вог де ла по ком је бар до био име, је 
до да так на ра сту ћу ко лек ци ју за ни мљи вих са вре ме них умет
ни на ко је Цве ће зла па жљи во са ку пља укљу чу ју ћи мла де 
ау то ре, са вре ме ну умет ност и ди зајн у сва ко днев ни жи вот. 
У ова квом окру же њу на кло ње ном екс пе ри мен ту и кре а ци ји 
у свим обла сти ма, од хра не до де ко ра као statementa, вред
ност ра до ва као што је Мар ко ва ком по зи ци ја кре дом спе ци
фич на је и због свог при вре ме ног ка рак те ра. Цве ће зла нам 
је да ло дра го це но игра ли ште ко је ће у бу дућ но сти за по се
ти на ред ни сту дент ски ра до ви ин спи ри са ни де ко ра тив ном 
фран цу ском ти по гра фи јом 19. ве ка.

КА НИ БАЛ
Не ки про јек ти се гра де ду го, кле шу се и по ли ра ју стр пљи во и 
њи хов шарм ис пли ва ва на по вр ши ну по сле мно го уло же ног 
вре ме на и па жње. За ти по граф ска пи сма ко ја на ста ју ова
ко по треб на је со лид на ви зи ја, не по му ћен фо кус и озбиљ на 
ис трај ност. С дру ге стра не, по сто је фон то ви ко ји од пр вих 
ски ца има ју спе ци фи чан дух, шарм ко ји хва та па жњу на 
пр во гле да ње. На та квим про јек ти ма је дру га чи је ра ди ти, 
као да са ма сло ва има ју свој уну тра шњи ге не ра тор енер ги је 
за рад, а њи хов ау тор им је за пра во у слу жби, са мо из вр ша ва 
оно што му се ди ри гу је. 

Ова кав је од по чет ка био фонт Ка ни бал Ми ло ша Зла та но
ви ћа. Ка да је на тре ћој го ди ни до нео ски це за dis play фонт, 
од лич не ка ли граф ске ис пи се, био је из не на ђен ка да сам 
га охра бри ла да на ста ви да раз ви ја сло ва ко ја је за по чео 
да цр та у крат ком ни зу од пар сло ва ал фа бе та. Сва ко сло во 
би ло је дру га чи је од прет ход ног и би ло је ја сно да су на ста
ла из чи стог ужи ва ња, из ис тра жи ва ња слов них фор ми кроз 
гра фич ку игру цр но бе лих фор ми ко ја мо же да се раз ви је у 
не што ин те ре сант но. Ми лош је ис ко ри стио свој до бар та лас, 
у кон ти ну и те ту гра де ћи то ком че твр те го ди не цео ком плет 
ћи ри лич них и ла ти нич них сло ва, бро је ва и ин тер пунк ци је. 
Ка да је пр ви пут те сти рао свој фонт у на ста ја њу ко ри сте
ћи текст пре у зет са ин тер не та, не ка кав из ве штај о ак ту ел
ним по ли тич ким до га ђа ји ма је у тре нут ку из не у трал ног 
сло га са веба у Fon tLab те сти ра њу био сло жен на гла ше но 
ди зај нер ском екс пе ри мен тал ном ти по гра фи јом. Ово је био 
ин те ре сан тан, чак ци ни чан обрт, из ког су се ро ди ле иде је о 
мо гу ћим пре зен та ци ја ма фон та. Њих је пу бли ка ви де ла на 
за вр шној из ло жби, у ју ну 2016, на ко јој су фон то ви сту де на та 
че твр те го ди не пр ви пут би ли пред ста вље ни на Ко сан чи
ће вом вен цу где и на ста ју, а од мах по сле то га и у Му зе ју 

при ме ње не умет но сти где је Ка ни бал про гла шен за нај бо
љи рад из обла сти Пи сма на основ ним сту ди ја ма и по стао 
до бит ник на гра де ко ја но си име про фе со ра Фи ле ки ја ко јим 
ова при ча и по чи ње.

У са мом фо то фи ни шу 2016. го ди не Ка ни бал је по стао 
до сту пан и у нај ве ћој гло бал ној про дав ни ци фон то ва, 
MyFonts, где се са да, у ја ну а ру 2017, на ла зи на ли сти нај
про да ва ни јих но вих фон то ва, Hot New Fonts. Ово ме си гур но 
до при но си и то што је за Ка ни ба ла Ми лош Зла та но вић осво
јио глав ну на гра ду на кон кур су аме рич ког ча со пи са Print у 
ка те го ри ји Сту дент ски ти по граф ски ди зајн за 2016. го ди ну 
пла си рав ши се ис пред сту де на та аме рич ких шко ла, од ко јих 
су три на гра ђе на ра да са пре сти жног њу јор шког фа кул те та 
School of Vi sual Arts.

Ова на гра да, по себ но у кон тек сту оста лих ин те ре сан тих 
до га ђа ја на Пи сму од ко јих сам не ке ов де по ме ну ла, је под
стрек и за мла ђе сту ден те, а и за на став ни ке ко ји ве ру ју у 
при па да ње кон ти ну и те ту и бри жљи ву ак ту е ли за ци ју обра
зов ног кон цеп та Фа кул те та при ме ње них умет но сти.

Фо то  пројекта Цвеће зла: Ка та ри на Ћир ко вић, сту дент че твр те го ди не модула Фо то гра фи ја
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