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UMESTO UVODNIKA

Protekla [kolska godina donela je mnogo novina, uzbu
] enja i preokreta. Sve nas je potresao odlazak dragog 
profesora Filekija, »dobrog duha« na[e [kole, poslednjeg 
profesora koji je i \ivotom i radom povezivao prve dane 
Akademije primenjenih umetnosti i najnovije, kompju
tersko doba. Ove godine iz [tampe je iza[la latini;na 
verzija njegove kapitalne knjige »Pismo 26+30«, kao i 
biografska knjiga »Kofer pun slova« u izdanju Tipome
tra. {kolska 2011/12. 'e se pamtiti po odr\ a va nju dve 
diplomske izlo\be u Muzeju primenjene umetnosti – 
prve »bolonjske« generacije ;etvrte godine studija i pos
lednje generacije diplomaca pete godine »po starom«. 
Godina je bila i uspe[na, da pomenemo samo nagrade 
koje su osvojili na[i studenti Fotografije, Grafi;kog dizaj
na i Animacije na {evroletovom konkursu.
 Kao [to je u prethodnom broju tema dodatka u 
sredini ;asopisa bila istorija tipografije, centralna tema 
ovog broja je istorija plakata, koja se razvila iz jednog pre
davanja prof. Zdravka Mi'anovi'a. U nedostatku ud\ be
nika iz mnogih oblasti primenjenih umetnosti, ove ve'e 
tematske celine u na[em ;asopisu poku[avaju da popu ne 
tu prazninu, a bili bismo ponosni ako jednog dana pre
rastu u prave ud\benike. I ova tema 'e biti prire]ena u 
obliku izlo\be u galeriji Vodolija. Pro[logodi[nja izlo\ 
ba »Pisma Milo[a "iri'a« sa tekstom Vukana "iri'a, 
prire ]ena u okviru sedmih »"irinih da na«, prenesena je 
integralno u ovom broju. 
 Stalna rubrika posve'ena profesorima grafike sa 
FPU nastavlja se i u ovom broju, a po[to je na redu bio 
prof. Dragoslav Stojanovi' Sip, zamolili smo Marijanu 
Petrovi' Rai', kustosa i prire]iva;a velike retrospektivne 
izlo\be prof. Sipa u Muzeju primenjene umetnosti, da za 
ovaj broj sa\me sadr\inu obimnog kataloga te izlo\be.
 U saradnji sa Jugoslovenskom Kinotekom, pri
kupljena je i obra]ena velika koli;ina animiranog ma
terija nastalog na na[em fakultetu od kojih su skoro svi 
nepoznati [iroj publici (stotinjak filmova i minijatura i 
160 izabranih animiranih knji\ica) i prire]ena na 5 DVD 
diskova koji ;ekaju da budu objavljeni.
 R. ".
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„Život umetnika — umetni;ki život, neiscrpan je 
i pun odu[evljenja, stalno napregnut i istraživa;ki. 

Napori, nastojanja, rad i stvaranje, istraživanja 
i novi putevi, bolovi, stradanja i žalosti, radosti, 

ushi'enja i sve;anosti vrlo su razli;iti i toliko 
mnogobrojni. Zvuci, boja, masa, osvetljenje i pokreti, 

kao doživljaji i izraz, javljaju se samo jedanput, 
jedanput žive i po drugi put takvi ne bivaju.” 

D. Stojanovi' Sip1 
                                      

Dragoslav Stojanovi'-Sip (1920, Petrovaradin – 
1976, Beograd), profesor na Fakultetu primenje-
nih umetnosti u Beogradu – slikar i primenje-
ni grafi;ar, studirao je na Akademiji likovnih 

umetnosti u Beogradu od 1941. do 1947. godine. 
Slikarski odsek je zavr[io u klasi profesora Mila 
Milunovi'a, a kod profesora Mihaila Petrova se 
specijalizovao na Katedri za grafiku 1949. godine. 
Za redovnog profesora na Fakultetu primenjenih 
umetnosti izabran je 1962. godine, na predmetu 
Teorija forme.
 Na pragu sedme decenije pro[log veka, 
zapažena je Sipova istrajna aktivnost oko reformi 
i utvr]ivanja rada ULUPUDS-a, kao i pionirska 
uloga u harmoni;nom ustrojstvu njegovih sek-
cija. Kao ve' prekaljeni borac za slobodno funk-
cionisanje ULUS-a, Sip 'e sa posebnim entuzi-
jazmom ostvariti pionirsku ulogu reformatora u 
organizaciji izložbenog života ULUPUDS-a. Svoja 
iskrena uverenja i nadu da ULUPUDS može da 

DrAgoSLAv STojANovi"-SiP (1920 – 1976)

Se'anje na profesore

1) Stojanovi' Sip, “Misao i re;”, Lik, Beograd, br. 1, 29. novembar 
1950.
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postane ozbiljna institucija, pre svega primenjenih 
umetnika, Sip je iskazao kao sekretar, a potom i 
kao predsednik u periodu od 1955. do 1964. godine. 
 Dragoslav Stojanovi'-Sip bio je osniva; 
;asopisâ Lik i Umetnost i industrija< kao i jedan od 
osniva;a institucija i manifestacija Grafi;ki kolektiv 
i Zlatno pero Beograda. Za svoje stvarala[tvo 1968. 
dobija nagradu Forum, a 1971. godine oktobarsku 
nagradu grada Beograda za izložbu primenjene 
grafike u Muzeju primenjene umetnosti u Beo-
gradu.2 U toku svog izuzetno bogatog stvarala[tva 
u periodu od 1951. do 1971. godine Sip je uzeo 
u;e['a na mnogim samostalnim i kolektivnim 
iz ložbama, na kojima se podjednako pojavljuje 
sa ostvarenjima iz domena slikarstva, grafike i 
grafi;kog dizajna.3  
 Dru[tveno veoma aktivan, Sip je biran za 
potpredsednika Me]unarodne federacije gra  fi; kih 
umetnika iCogrADA od 1963. do 1967, dok je 
[kolske 1971–1972. i 1972–1973. izabran za prorek-
tora, a 1974–1975 i 1975–1976. godine za rektora 
Univerziteta umetnosti u Beogradu. 

 Pored izuzetnog pregala[tva i istrajnog 
rada na pomenutim aktivnostima, autor se pod-
jednako uspe[no bavio svim oblastima primenje-
ne grafike (grafika, grafi;ki dizajn, pismo), kao i 
zidnim slikarstvom i slikarstvom.

AKADeMSKA KArijerA

Kao profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Sip 
se isticao svojim pedago[kim radom u okviru dva 
predmeta> Pismo (do 1952) i Teorija forme (1962–
1976).4  
 Njegova duboko promi[ljena predavanja 
na predmetu Teorija forme, su studente uvodila 
u složeni svet likovnih elemenata> harmonije i 
boje, odnos svetlog i tamnog… Svoja predavanja, 
koja je 1966. godine preto;io u knjigu “elementi 
oblikovanja – osnova oblikovanja”, bazirao je na 

2) U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, maja 1971. godine 
Sip je održao svoju prvu i, nažalost, poslednju retrospektivnu 
izložbu, koja je obuhvatila dvadeset godina rada, pokazala širinu 
dijapazona Sipovih interesovanja i istakla njegovu pionirsku 
ulogu u oblasti primenjene grafike. Za ovaj projekat umetnik je 
dobio oktobarsku nagradu grada Beograda 1971, a ve' slede'e 
godine i nagradu ULUPUDS-a.

3) Sip je u;estvovao na ukupno dvanaest samostalnih i mnogob-
rojnim kolektivnim izlobama, od kojih možemo izdvojiti neke, sa-
mostalne> 1954 – galerija grafi;ki kolektiv< 1956 – izlo\ba grafike, 
grafi;ki kolektiv< 1971 – izložba slika i grafika, Ba;ka Topola< 1972 
– izložba serigrafija i kolaža, galerija grafi;ki kolektiv.

4) Sip napu[ta Akademiju prvi put 1952, nakon otvorenog istu-
panja u krilu Samostalnih. „Na FPU Sip se pominje da je radio 
u statusu asistenta u periodu od 1949. do 1952, a od 1962. do 
1976. kao redovni profesor na katedri ve'a zajedni;kih pred-
meta za predmet Teorija forme. Bio je prodekan od 1969–1970 do 
1971–1972, od 1971. do 1973. prorektor, a od 1974. do 1976. rektor 
Univerziteta umetnosti u Beogadu.” (50 godina FPU, Preminuli 
profesori, Beograd, 1998, str. 226.)

Plakat, 1954.

Plakat, 1958.
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prihva'enim znanjima teoreti;ara anglo-sakson-
ske [kole. Kao profesor, daje podr[ku mladim ge-
neracijama u njihovim nastojanjima, usmeravaju'i 
ih svojom kreativno osmi[ljenom nastavom.
 Predavanja je pripremao studiozno na pro-
u;enim nastavnim planovima Bauhausa, ugledne 
[kole koja mu je po mnogo ;emu bila uzor.
 Stojanovi' je želeo da svoje studente uvede 
u tajne stvaranja, a uvodna predavanja je po;injao 
slikovitim tuma;enjima o tome [ta su lepo, har-
monija i ritam.
 o atmosferi na ;asovima profesora Sipa, 
svedo;i i tekst u monografiji Fakulteta primen-
jenih umetnosti za 1974. godinu u kome se uo;ava 
da je profesor svoje studente uvodio u svet oblika 

kroz igru i „ogledne vežbe”. Sistemati;no im je 
otkrivao tajne ras;lanjivanja i odgonetanja sveta 
oblika i njihove uzajamne povezanosti, kao i us-
postavljanje usagla[ene ritmike likovnih elemena-
ta, bez ;ega se ne moze zamisliti struktura jednog 
likovnog dela. Kao rektor Univerziteta, Stojanovi' 
se veoma aktivno bavio reformama Univerziteta 
umetnosti i nastavnih programa. 

 Poslednjih meseci \ivota (1976), Drago-
slav Stojanovi' Sip sve svoje napore i radnu ener-
giju ulaže u re[avanje problema reforme visokog 
[kolstva, odnosno zajedni;ke platforme sva ;etiri 
fakulteta Univerziteta umetnosti. „reforma zna;i 

Sip u svom ateljeu, 1962. 
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prilago]avanje jednom vremenu koje dolazi i 
koje 'e biti sasvim druga;ije. Mi moramo misli-
ti na to da se ovi mladi ljudi koji dolaze sada na 
fakultet prakti;ki živeti u 21. veku u okolnostima 
i dru[tvenim situacijama koje ce odlikovati jedna 
razvijena tehnologija i ve'e mogu'nosti. Umet-
nost se prostire na druge medije, demokratizuje 
se, postaje potreba mnogo [irih masa. Problem 
osavremenjivanja nastave je i u boljoj motivaciji 
izu;avanja umetnosti. jo[ su prisutni elementi 
tzv. zanatskog preno[enja znanja. iz debate koja 
se vodi na fakultetima, vidi se da u ovom mo-
mentu treba da uklju;imo vi[e nau;ne motivaci-
je, a naro;ito umetni;ko-istra\iva;kog u procesu 
nastave.5

Kompozicija 020642, drvorez u boji, 40 x 30 cm, 1962.

Tri pri;e, serigrafija u boji, 46 x 38 cm, 1972.

Jo[ka iz Sente, serigrafija u boji, 46 x 38 cm, 1973.

:ovek koji je voleo more, \ene, tempera, 32 x 40 cm, 1972.
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SLiKAr, grAFi:Ar, PriMeNjeNi UMeTNiK

Po svom osnovnom obrazovanju Sip je bio slikar. 
Prva generacija umetnika po zavr[etku Drugog 
svetskog rata, kojoj je pripadao i Sip, sazrevala je 
na razme]u starog i novog – tradicije i savremenih 
umetni;kih kretanja. 
 Apstrakcija je bila osnovno polazi[te njego-
vog umetni;kog usmerenja, odakle se sa lako'om 
orijentisao ka geometrijskoj apstrakciji i stilizaciji 
figure. ovakav stilski kontinuitet, podjednako 
održava u delima primenjene i likovne umetnosti, 
o ;emu i sam kaže> „U slikarstvu i grafici kojom se 
posebno bavim i primenjenim umetnostima koje 
ne odvajam od prvih, strastan sam radnik.”6

 Pažljivom analizom figuralnih kompozici-
ja autora, zapazi'emo da se postepeno proces re-
dukcije forme poklapa sa promenama u pojedi-
nim fazama  njegovog stvarala[tva geometrijske 
apstrakcije. U mediju plakata (Kolo, 1954. i Svi 
na izbore, 1958), autor sa\ima tekstualna i vizuel-
na zna;enja sa namerom da postigne efekat de-
korativnosti. Sve složenija metarmofoza figure 
od pojednostavljenih formi do apstraktnog zna-
ka, postepeno se razvija u delima autora tokom 
[ezdesetih i sedamdesetih godina. 
 Povremeno je sebi dopu[tao avanture i is-
traživanja nadrealisti;kih, metafizi;kih, a ponekad 
i konstruktivisti;kih prostora, analiziraju'i i pro-
u;avaju\i antologijske primere velikana savremene 
umetnosti. Po;etkom sedme decenije dvadesetog 
veka, umetnik utvr]uje vokabular geometrijskih 
oblika> trougao, krug, kvadrat, paralelogram. Sa 
geometrijsko-apstraktnih re[enja, autor prelazi na 
geometrizovanu predstavu seoskih, vojvo]anskih 
pejzaža.Takav motiv se može na'i na Sipovim de-
lima u muralu, kerami;kim zidnim kompozicija-
ma, intarziji, plakatu, a najvi[e na grafi;kom listu 
(u delima> mural za hotel „Patria”u Subotici, 1962< 
grafike< Jo[ka iz Sente iz 1973, Kompozicija 200374, 
Selo ravno, 1974< kao i na plakatu Takmi;enja sela 
Srbije, 1974).
 ovi oblici postaju ustanovljeni svet sim-
bola, koje umetnik uklju;uje u svoje, sve složenije 
osmi[ljene kompozicije. 
 Tokom vizuelnih istraživanja poslednjih 
godina svog \ivota, koja su se bazirala na koor-
diniranoj dinamici oblika i odnosa boja tj. na tra-
si ranje nepravilnih povr[ina udruženih sa rafino-

vanijim koloritom, umetnik dolazi do novih 
 re [enja. To upravo potvr]uju dela sa izložbe 
kolaža i serigrafija u grafi;kom kolektivu (1972), 
u kojima je Sip je poku[ao da iskristali[e svoje 
dugogodi[nje kolebanje izme]u stilizovane figu-
re i ;iste geometrijske forme. U ovom ciklusu 
enigmatskog naziva Specimen i kompozicije su 
metafori;kih naziva< Sabinjanke, Džemper boje 
[afrana, Kosmonauti, Artisti, Hetere, Konjic…

:AroBNi SveT grAFi:Kih KoMUNiKACijA

Dragoslava Stojanovica-Sipa pamtimo kao umet-
nika koji je mukotrpno istraživao i stvarao u ok-
viru sveta grafi;kih komunikacija.
 Umetnik je svoja istraživanja u ovoj oblasti 
preveo u autenti;ni postupak eksperimentisanja 
formom. Sedamdesete godine su za Sipa u znaku 
najuspelijih grafi;kih re[enja, koja je bilo lako iden-
tifikovati kao njegova. Bio je to za njega zna;ajan 
period bavljenja grafikom, doba umetni;ke zre-
losti. Svet vizuelnih simbola je za Sipa nepresu[ni 
svet oblika, njihovih me]uodnosa i zna;enja. Taj 
svet ;ini složeni vokabular simbola – alfabet, pik-
togram i logotip. Primenjuju'i metod re[avanja 
likovnih odnosa povr[ina sa selekcionisanim ele-
mentima, kao [to su kvadrat, trougao i krug, Sip 
se u svetu grafi;kih komunikacija iskustveno ko-
risti rezultatima pomenute apstrakcije. U svojim 
najuspelijim re[enjima alfabeta, kao [to je za[titni 
znak Kolar;evog narodnog univerziteta (1965), 
autor za kreativno polazi[te uzima osnovnu silu-
etu slova „K”, koju potom stilizuje.
 Alfabet tako postaje kompleksna kompo-
zicija geometrizovanih elemenata u minijaturno 
ukomponovanom prostoru. Sli;an princip Sip 
primenjuje u za[titnom znaku za galeriju Milan 
Konjovi' u Somboru (1965). Pažljivom analizom 
ovih grafi;kih re[enja zapaža se uticaj reklamnog 

5) M. Bazina, „razgovor sa rektorom Univerziteta umetnosti u Be-
ogradu, sa prof. Dragoslavom Stojanovi'em Sipom – XXi stole'e 
po;inje danas”, oko, Zagreb, 8. april 1976.

6) Nepotpisani autor, “jedan trenutak sa Sipom”, Nin, Beograd, 
11. maj 1957.

ZA{TiTNi ZNAKovi> gra]evinsko preduze'e rAD, 1956< 
Fabrika sijalica FoKUS, 1964< KoLAr:ev NAroDNi UNiver-
ZiTeT, 1965< gALerijA MiLAN KoNjovi", Sombor, 1965< 
iNSTiTUT ZA ArhiTeKTUrU i UrBANiZAM SrBije, 1965< X 
oKToBArSKi SALoN, 1969< Sportsko takmi;enje SMig, Beo-
grad, 1969< UMeTNi:KA KoLoNijA e:KA, Zrenjanin, 1971.
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i tipografskog dizajna Bauhausa. Usvajaju'i os-
nove vizuelnog jezika umetnika, profesora Bau-
hausa (npr. Laslo Moholi Na]), kao [to su lepota 
u jednostavnosti i funkcionalnost, Sip utvr]uje 
svoje principe stvarala[tva savremenog grafi;kog 
izraza.
 Autor je svoje modele vizuelnih znakova 
i amblema prilago]avao geometrijskom i struk-
turalnom na;inu izražavanja. Tako, znaci i sim-
boli (npr> za[titni znak i logotip za gra]evinsko 
preduze'e Rad, grafi;ke varijacije na temu Steri-
jinog pozorja ili vizuelni identitet v Oktobarskog sa-
lona) postaju sastavni deo na[eg vremena. 
 Umetnik je ispred sebe imao jasan cilj, da 
umetnost dru[tveno demokratizuje i socijalizuje. 
Postavljaju'i takav zadatak ispred sebe, autor je 
pionirski [irio teoriju o ekonomskoj nužnosti po-
vezivanja industrije i umetnosti. 
 istraživanjem li;nosti i dela Dragoslava Sto-
janovi'a Sipa prolazimo kroz razli;ita isku[enja i 
raspoloženja. U jednom trenutku imamo ose'aj 
otvorenog i pristupa;nog prostora, dok u dru-
gom istraživa;kom ;asu vlada ose'aj nemo'i pred 
jednim hermeti;kim umetni;kim sistemom, koji 
nas ostavlja bez odgovora i prepu[ta sopstvenoj 
intuiciji. Dragoslav Stojanovi' Sip je bio zatvore-
na i uzdržana li;nost, zbog ;ega su pisani izvori, 
dokumentacija i arhivska gra]a o njegovom radu 
oskudni.
 Kada se upozna li;nost Dragoslava Sto ja-
novi'a Sipa, kroz se'anja njegovih savremenika i 
prijatelja, i otkrije njegov radoznali slobodni duh 
i ogromna energija, lako je zaklju;iti da je bio 
prava osoba za pionirske poduhvate, afirmaciju i 
demokratizaciju umetnosti kod nas.
 Svoj moto da umetnost mora biti pristu-
pa;na svakome, Sip potvr]uje stvarala;kom i 
pedago[kom praksom, [irokim pogledima i uve-
renjem da se moraju razvijati novi oblici komuni-
kacija, uskla]eni sa tehnolo[kim, civilizacijskim i 
duhovnim razvojem.
 Dela Dragoslava Stojanovi'a-Sipa su u ko-
lekcijama vojnog muzeja i Muzeja primenjene 
umetnosti u Beogradu, u umetnickim kolonijama 
u e;koj, Subotici i Ba;koj Palanci, kao i kod privat-
nih kolekcionara u italiji, vojvodini i Beogradu.
 o autoru su pisali Pavle vasi', Miroslav 
Fruht, Miodrag B. Proti', Aleksa :elebonovi'…
 Posthumno, 2003. godine Muzej primenje-
ne umetnosti organizuje celovitu, retrospektivnu 
izložbu ovog autora (na osnovu njegovog legata, 
koji je u posedu Muzeja, a koji broji vi[e stotina 
predmeta), s ciljem da ukaže na zna;aj poslenika 
i pionira posleratne generacije primenjenih umet-

nika koji su neumorno radili na afirmaciji prime-
njenih umetnika, borili se za njihov satus i sve ob-
like njihovog organizovanja. organizator izložbe i 
monografije o prof. Dragoslavu Stojanovi'u Sipu 
je bila kustos Marijana Petrovi' rai'. ovaj pro-
jekat dobio je nagradu ULUPUDS-a “Pavle vasi'” 
za 2003. godinu.

Marijana Petrovi' Rai'
istori;ar umetnosti

28. 06. 2012.

Zaostav[tina Dragoslava Stojanovi'a Sipa ;uva se u 
Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. 

U tekstu su 
kori['ene repro-
dukcije iz mono-
grafije Marijane 
Petrovi' rai'> 
DrAgoSLAv 
STojANovi" SiP 
(1920–1976), SKiCA 
ZA PorTreT< 
Muzej primenjene 
umetnosti, 6. 
novembar 2003 – 
2004. ja nuar 2004, 
Beograd. 

Projekat autorskog pisma SIMPLEX, 1975.
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Ulica Dragoslava 
Stojanovi'a Sipa
U broju 4 na[eg ;asopisa posvetili smo dve strane uli-
cama koje su nazvane po profesorima Fakulteta pri-
menjenih umetnosti. Da se potsetimo, ima ih osam i 
to su ulice Branka {otre (na :ukarici), Mihajla Petro-
va (u naselju Medakovi'), Pavla vasi'a (na kraju Bu-
levara kralja Aleksandra), vinka gr dana (naselje Kr-
nja;a), vase Pomori[ca (naselje Bor;a), Aleksandra 
To ma[evi'a (Zvezdara), ra denka Mi[evi'a (u Zemu-
nu) i Dragoslava Stojanovi'a Sipa, koja se nalazi u 
Aviati;arskom naselju u Novom Sadu.

Mia "uk, studentkinja fotografije sa Akademije u No-
vom Sadu, u klasi profesora ivana Karlavarisa, prijat-
no nas je iznenadila poslav[i fotografije ove ulice, uz 
poruku>
 
Prolaze'i pre neki dan kroz Avijati;arsko naselje, setila sam 
se da fotografi[em ulicu nazvanu po va[em nekada[njem 
profesoru. Nažalost, ve' se spustio mrak i bilo je ki[no 
ve;e, Ali ulica se i pored toga ;inila veoma lepa. Nizovi 
porodi;nih ku'a i simpati;no ure]enih bašti. U svakom 
slu;aju, drago mi je da sam malo pro[etala ovim delom 
grada koji slabo poznajem i otkrila jo[ nekoliko zanimljivih 
ulica. 
Veliki pozdrav iz Novog Sada vama i va[im studentima,
ww
Mia "uk
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QUBODRAG 
JANKOVI" JALE

ANALIZA 
CRTE|A

1. LINEARNI CRTE|– MEHA
NI:KA LINIJA> lapidarna 
linija koja iskqu;ivo ima za ciq 
odvajaye jednog oblika od drugog.

2. LINEARNI CRTE| – ARTI
KULISANA LINIJA 1> promenom 
debqina linija blago se sugeri[e 
senka, odnosno pravac osvetqeya.

3. LINEARNI CRTE| – ARTI
KULISANA LINIJA 2> jo[ uvek 
se ostaje u sferi linearnog,  ali 
podrazumeva slobodan tretman 
koji izra\ava senzibilitet i 
 individualni rukopis autora.
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Ova studija Qubodraga Jankovi'a Jaleta, 
profesora Fakulteta primeye nih umet
nosti u penziji, nastala je 1965. godine 
kao prilog u okviru  materijala prilo\ e
nih za reizbornost u zvayu asistenta za 
predmet Crtaye i slikaye (na tada[yoj 
Akademiji prime yenih umetnosti). 
Ovo istra\ivaye iz oblasti likov nih 
 elemenata predstavqa faze crta;kog 
tretmana forme, od mehani;kog linear
nog crte\a do potpune, hiperrealisti;ke 
studije materijalizacije forme. 

4. SVETLOSTSENKA> 
stroga podela masa oblika na 

svetle i tamne oblasti< odvajaye 
svetlosti od senke.

5. VALER> svo]eye masa predmeta 
na valerske, tonske vrednosti. 

Valer kao povr[ina koja prati 
lokalni ton predmeta

6. NAGOVE{TAJ FORME> dozirana 
naznaka oblika iskazanih senkom. 

Ovo nije potpuna studija forme, 
senka samo sugeri[e volumen.
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7. FORMA> potpuno definisaye 
oblika senkom.

8. VALER I FORMA> sjediyena 
dva elementa – tonska gradacija i 
iluzija volumena. Jedinstvo valer
ske mase i potpuna studija oblika 
senkom.

9. MATERIJALIZACIJA> 
potpuna sugestija materije pred
meta (staklo, gle], draperija, 
pozla'eni ram, papir, metal, 
refleksi na staklu…).
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Fakultet primeyenih umetnosti u saradyi sa 
Jugoslovenskom Kinotekom objavquje 5 DVD-ja 
pod zajedni;kim nazivom ANIMACIJA FPU. 
Materijale je prikupio i uredio prof. Rastko 
"iri', a za autoring diskova zaslu\na je dr Na -
ta[a Teofilovi'. 

ANIMACIJA FPU 1> PO:ECI
a) Rani radovi / Grafi;ki dizajn i RAF FDU (1963–
1983)
b) Animirana ilustracija (1995–2005)
 Prvi disk predstavqa dva perioda> prvi 
je vezan za ateqe Grafi;ki dizajn APU i saradyu 
sa Fakultetom dramskih umetnosti, ta;nije sa 
Radionicom za animirani film na FDU koju je 
osnovao pionir srpske animacije prof. Nikola 
Majdak. Drugi deo diska predstavqa period od 
1995–2005. Po[to predmet Animacija ne'e zva-
ni;no postojati do 2006, animirani filmovi su 
rea lizovani na predmetu Ilustracija kao »ani-
mirana ilustracija«.
 Prvi radovi posredno vezani za Fakultet 
prime yenih umetnosti mogu se povezati sa 1963. 
godinom, kad je napravqen prvi crtani film u 
Srbiji (:ovek od krede Nikole Majdaka). To su jed-
nostavna animirana [pica Milo[a "iri'a za 
SAF (Studio Animiranog Filma) Avala filma 
i scenogra fije za crtani film Avantura iz 

1963. Me]u najranijim materijalima su i slu-
;ajno prona] e  na proba za izgubqeni film 
Perpetum mobile Aleksandra Pajvan;i'a Aleksa, 
ve\be i dva di plomska filma izra]ena u okvi-
ru predmeta Grafi;ke komunikacije (Grafi;ki 
dizajn) koji je vodio prof. Milo[ "iri'. Ovi 
radovi predstavqaju prve animacije ra]ene u 
nekoj edukativnoj ustanovi u Srbiji, a potpisa-
li su ih budu'i profesori Slobodan Jelesijevi' 

i Branislav Dobanova;ki. O ovim ranim materi-
jalima pisano je u na[em ;asopisu broj 1 (str. 
47–52) i broju 2 (str. 52–54).
 Po;etkom osamdesetih, na poslediploms-
kim studijama, animacijom po;iye da se bavi 
(tako ] e budu'i profesor) Rastko "iri' i ovde 
su predstavqena ;etiri yegova studentska rada 
od kojih su prvi rezultat saradye FPU sa Fakul-
tetom dramskih umetnosti i, prof. Ni  kolom 
Majdakom. Jedan od tih radova, film Stop, prvi 
je srpski nagra] e ni studentski film (na 
Evropskom studentskom festivalu u Minhenu 
1982, eks-ekvo sa istoimenim filmom |ivote 
Cileta Neimarevi'a).
 Drugi deo diska predstavqa period od 
1995–2005. i animirane radove studenata prof. 
Rastka "iri'a. 

ANIMACIJA FPU 1–5

Dragómir Petrovi' ispred svoje 
ru;no pravqene trik kamere.

Nikola Majdak i Du[ica |arkovi', grafi;ar i animator na FDU za 
trik-stolom (1986). 

Aleksandar Pajvan;i' Aleks i Radivoj 
Bogi;evi' za trik-stolom (1968).

Рођен је у Земуну, у породици у којој су се бавили 
штампарством. Његов таленат за цртање, љубав према 

књизи и крхко здравље усмерили су га ка уметничкој 
каријери. Студије на новооснованој Академији 
примењених уметности завршава 1954. године.

На Факултету примењених уметности предавао је од 
1961. до 1993. године Писмо и Теорију форме. Декан 

Факултета био је од 1981. до 1985. године. Значајно је 
унапредио Писмо трансформишући га у важан уметнички 

предмет у коме се изучавају традиционални и савремени 
рукописни облици и пројектују типографска писма. У 

наставу је укључио предавања о теорији и историји писма. 
Почетком седамдесетих година у програм уводи рукописну 

ћирилицу, а затим и израду нацрта за словне облике, чиме 
је засновао београдску школу типографског писма која ће, 

са развојем рачунарске технологије, произвести значајан 
број аутора са међународном репутацијом.

Најважнији део своје уметничке, професионалне и јавне 
делатности Стјепан Филеки је посветио области писма. 

Успешно се бавио калиграфијом, својим талентом и 
мајсторством претварајући ову племениту вештину у 

уметност. Одласком у пензију, наставио је рад у окриљу 
Универзитета уметности савладавши рад на рачунару који 

му је омогућио креирање многобројних типографских 

писама која садрже ћирилицу. Међу најважнијима су 
реконструкције старих рукописних и клесаних писама 
(Мирослав, Инок Сава, Студеница и Милутин), као и 
реконструкција књижног писма из 19. века (Неопланта). 
Аутор је школског писма које се користи у буквару као 
узор за облике писаних слова. За потребе стручних 
издања пројектовао је савремено писмо које служи за 
транскрипцију старих ћириличних натписа и докумената. 
Његов професионални рад обухватао је и друге делатности 
из домена графике – обликовање диплома, књига, 
часописа, новчаница, поштанских марака, као и уметничку 
графику. Одржао је многа јавна предавања и објавио 
бројне текстове о писму и ћирилици. Покренуо је процес 
стандардизације облика типографске ћирилице. Његова 
књига »26+30, Историја писма и типографије«, дело од 
фундаменталног значаја, изашла је из штампе 2010. године 
у издању Универзитета уметности.

Стјепан Филеки је живот провео у непрестаном раду. 
Његово свакодневно присуство у минијатурној собици, 
у којој је, попут доброг духа, вредно стварао, било је 
драгоцено колегама и студентима са којима је сарађивао 
и којима је био узор. Његовом смрћу српска култура је 
изгубила значајног ствараоца, а Факултет примењених 
уметности један од својих стожера.

КОФЕР ПУН СЛОВА
Аутори: Оливера Батајић, Ведран Ераковић и Оливера 
Стојадиновић.
Нова књига у издању Типометра приказује живот и 
рад три професора Писма ФПУ: Стјепана Филекија, 
Александра Додига и Ђорђа Живковића.

26+30 PISMO
Латинична верзија

капиталне књиге 
Стјепана Филекија 

(допуњено издање) у 
издању Универзитета 

уметности (2012). 
Доброчинитељи оба 

издања били су Mme 
Valérie Ruhmkorff и M. 

Mare Radakovic.

IN MEMORIAM

Prof. STJEPAN FILEKI
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Fakultet primeyenih umetnosti u saradyi sa 
Jugoslovenskom Kinotekom objavquje 5 DVD-ja 
pod zajedni;kim nazivom ANIMACIJA FPU. 
Materijale je prikupio i uredio prof. Rastko 
"iri', a za autoring diskova zaslu\na je dr Na -
ta[a Teofilovi'. 

ANIMACIJA FPU 1> PO:ECI
a) Rani radovi / Grafi;ki dizajn i RAF FDU (1963–
1983)
b) Animirana ilustracija (1995–2005)
 Prvi disk predstavqa dva perioda> prvi 
je vezan za ateqe Grafi;ki dizajn APU i saradyu 
sa Fakultetom dramskih umetnosti, ta;nije sa 
Radionicom za animirani film na FDU koju je 
osnovao pionir srpske animacije prof. Nikola 
Majdak. Drugi deo diska predstavqa period od 
1995–2005. Po[to predmet Animacija ne'e zva-
ni;no postojati do 2006, animirani filmovi su 
rea lizovani na predmetu Ilustracija kao »ani-
mirana ilustracija«.
 Prvi radovi posredno vezani za Fakultet 
prime yenih umetnosti mogu se povezati sa 1963. 
godinom, kad je napravqen prvi crtani film u 
Srbiji (:ovek od krede Nikole Majdaka). To su jed-
nostavna animirana [pica Milo[a "iri'a za 
SAF (Studio Animiranog Filma) Avala filma 
i scenogra fije za crtani film Avantura iz 

1963. Me]u najranijim materijalima su i slu-
;ajno prona] e  na proba za izgubqeni film 
Perpetum mobile Aleksandra Pajvan;i'a Aleksa, 
ve\be i dva di plomska filma izra]ena u okvi-
ru predmeta Grafi;ke komunikacije (Grafi;ki 
dizajn) koji je vodio prof. Milo[ "iri'. Ovi 
radovi predstavqaju prve animacije ra]ene u 
nekoj edukativnoj ustanovi u Srbiji, a potpisa-
li su ih budu'i profesori Slobodan Jelesijevi' 

i Branislav Dobanova;ki. O ovim ranim materi-
jalima pisano je u na[em ;asopisu broj 1 (str. 
47–52) i broju 2 (str. 52–54).
 Po;etkom osamdesetih, na poslediploms-
kim studijama, animacijom po;iye da se bavi 
(tako ] e budu'i profesor) Rastko "iri' i ovde 
su predstavqena ;etiri yegova studentska rada 
od kojih su prvi rezultat saradye FPU sa Fakul-
tetom dramskih umetnosti i, prof. Ni  kolom 
Majdakom. Jedan od tih radova, film Stop, prvi 
je srpski nagra] e ni studentski film (na 
Evropskom studentskom festivalu u Minhenu 
1982, eks-ekvo sa istoimenim filmom |ivote 
Cileta Neimarevi'a).
 Drugi deo diska predstavqa period od 
1995–2005. i animirane radove studenata prof. 
Rastka "iri'a. 

ANIMACIJA FPU 1–5

Dragómir Petrovi' ispred svoje 
ru;no pravqene trik kamere.

Nikola Majdak i Du[ica |arkovi', grafi;ar i animator na FDU za 
trik-stolom (1986). 

Aleksandar Pajvan;i' Aleks i Radivoj 
Bogi;evi' za trik-stolom (1968).
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ANIMACIJA FPU 2> DOMAR 

NIKOLE VULOVI"A
Ovaj disk posve'en je samo jednom filmu, kome 
po du\ini malo nedostaje da bude dugometra\ -
ni, iako on po svojoj strukturi to jeste. Samo je 
;etvorominutni pilot (trejler) za ovaj film 
bio diplomski rad i nastao tokom studija. 

Ostatak filma Nikola je uradio samostalno, a 
za postprodukciju dobio je sredstva od Minis-
tarstva kulture. Rezultat je profesionalno 
realizovan animirani film, tre'i po du\ini 
u Srbiji (posle dugometra\nih Film Noir i Teh no-
tajs> Edit i ja) 
 Domar je polu;asovni superherojski 
kompjuterski crta ni film ;ija se radya odigra-
va na lokaciji jedne od ;etiri zgrade Fakulteta 
 primeyenih umetnosti (Kara]or]eva 15). Ve'ina 
studenata – junaka iz filma su Ni  koline kolege 
iz generacije. Muzi;ki spot pred stavqa grupu 
Intruders, ;iji su neki ;lanovi studenti FPU, a 
;ija je muzika bila nominovana za EMA – 
European Music Award 2006. godine.

ANIMACIJA FPU 3> STUDIO ZA 
ANIMACIJU FPU / izbor 2006–2010
Izbor animiranih radova nastalih u novoos-
novanom Studiju za animaciju FPU. Studio je 

aprila 2006. sve;ano otvorio }analberto Ben-
daci (Giannalberto Bendazzi), jedan od najpoznati-
jih istori;ara i teoreti;ara animacije.
 Pedesetak animiranih filmova i mi -
nijatura na ovom di  sku (sa konkursnim i kolek-
tivnim radovi ma), odaju utisak velike raz novrs-
nosti tema, tehni ka, likov nih stilova i pris-
tupa. Ovi radovi predstavqaju prvi period u 
razvitku Studija za animaciju FPU, prve 
poku[aje, prve eksperimente, prve uspehe i prva 
iskustva u okviru me  ] unarodnih radionica.
 Va\nu ulogu u radu studija odigrao je 

poznati teore ti ;ar me  dija RANKO MUNITI" 
(1943–2009). Pored stalne podr[ke, ogroman do -
prinos dao je objavqivayem dve svoje kapitalne 
kyige koje predstavqaju te  meqnu teorij sku pot-
poru za medije stripa i animacije. To su Deveta 
umetnost strip (2006) i Estetika anima cije 
(2007), obe u izdayu edicije Signum Fa  kulteta 
primeyenih umetnosti. U okviru iste edicije 
objavqena je i kapitalna kyiga {kola crtanog 
filma Borivoja Dovnikovi'a, prvaka Zagreba;ke 
[kole crtanog filma. 

}analberto Bendaci otvara Studio za animaciju FPU.

Rastko "iri' i Ranko Muniti' u Filmskom centru Srbije, 2006.

Posle me]unarodne radionice za animaciju odr\ane maja 2010, koju je 
vodila poznata japanska animatorka Maja Jone[o (Maya Yonesho), na 

kojoj je ve'ina u;esnika – studenti iz Srbije i Gr;ke i dva gr;ka profe-
sora, Eleni Mouri i Menelaos Meletzis. Od na[ih, u;estvovali su 

studenti sa FPU i studenti doktorskih studija Univerziteta 
umetnosti. Kao rezultat radionice napravqen je film Flipnuti u 

Beogradu (Flipping Through Belgrade) koji je u;estvovao na mnogim 
 festivalima [irom sveta.

Domar u akciji ispred zgrade u Kara]or]evoj 15.
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ANIMACIJA FPU 4> ANIMIRANE 
KYI|ICE
Od ukupno 280 animiranih kyi\ i ca izra]enih 
tokom 18 godina u okviru predmeta Ilustracija, 
iza brano je 160. U ovom izboru vi  de'ete [kolske 
radove budu'ih asistenata i profesora na FPU 
i drugih danas  va\   nih gra fi;ara, ilustratora, 
gra fi;kih dizajnera, fo  tografa i medij skih 
autora. Poseban kuriozitet su prvi animirani 
radovi Alekse Gaji'a, tvorca prvog srpskog 
dugometra\nog animi ra nog filma i Nikole 
Vulovi'a, autora filma Domar.
 Izabrani radovi su na dis ku ras po re]
eni u trinaest temat skih blokova, a ;etrnaesti 
je kolektivni film »Svetlosti« sastavqen od 
deset animiranih kyi\ica, izdaye firme Buck.
  Za snimaye kamerom bio je zadu\en Alek-
wsandar Zlatanovi'.

ANIMACIJA FPU 5> GENERACIJA 
2011
Po[to je predmet Animacija u vremenu od osni-
vaya Studija (2006) postao modul, [to je zna;ilo 
da se studenti ve' na prijemnom ispitu oprede-

quju za animaciju kao oblast, godine 2011. Studio 
za animaciju FPU prvi put je skupio dovoqno 
animiranog materijala da se popuni ceo disk. 
Na petom disku u ovoj ediciji predstavqaju se 
naj mla]i autori animiranog filma. Ve'ina 
ovih filmova (11) primqena je u glavni stu-
dentski program me]unarodnog festivala 
Balkanima ’11, a dva filma (|ivot u ramu Ma -
rice Kicu[i' i Ogle dalo Ivana Stojkovi'a) su 
bila i nagra]ena. Nadajmo se da 'e diskovi sa 
zavr[nim radovima animatora na FPU postati 
redovno godi[ye izdaye.

 Svih pet diskova sadr\i vi[e od 100 ani-
miranih radova>≠44 fil ma, 58 minijatura (pod 
;ime podrazumevamo razne kratke filmske 
vrste – ve\be, re  klamne, tematske ili mu  zi;ke 
spotove, [pice, w in glove, pilote, animatike) i 
160 animiranih kyi\ica. Ukupno trajaye wje 4 
sata i 20 minuta.

 

 Kompletan animirani materijal na ovim 
diskovima do sada je neobjavqen i verujemo da 'e 
izazvati zanimaye i predstavqati iznena]eye 
za [iru javnost.

Rastko "iri'

Animacija na izlo\bi Diploma ’11 u Muzeju primeyene umetnosti.

Iz nagra]enog filma |ivot u ramu Marice Kicu[i', ra]enog 
te[kom i retko kori['enom animacijom peska.

Radionica animacije plastelina koju je aprila 2010. vodio Roni Oren, 
profesor za Bezalel univerziteta u Jerusalimu. 

Studenti animatori i prof. Rastko "iri' predstavqaju filmove 
Svetlosti i Tole  rancija na konferenciji za [tampu Festivala 

kratkog metra u Beogradu, aprila 2010. 
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INICIJALI 
BRANKA {OTRE
U ostav[tini prof. Milo[a "iri'a prona]en je koverat sa 
originalnim crte\ima dve serije inicijala Branka {otre 
(1906–1960), osniva;a i prvog dekana (rektora) na[eg 
fakulteta. Na koverti i crte\ima nije zapisana godina 
izrade, verovatno su izra]eni po;etkom pedesetih, 
tokom prvih godina {otrinog  profesorovanja na Aka
demiji primenje nih umetnosti (1948). Po[to alfabeti nisu 
kompletni, pretpostavljam da su inicijali bili ra]eni kao 
po ;eci tekstova odre]enih knjiga. Ako bi se te knjige 
prona[le, mogla bi da se precizno odredi godina izrade. 
Po merama pored crte\a vidi se da je predvi ] ena visina 
metalnih kli[ea za [tampu bila 3,3 odnosno 2,5 cm.
 Prva serija ima 21. latini;no slovo i predstavlja 
varijan tu Direrove verzije kvadratne kapitale sa zanimlji
vim grafi;kim ornamentalnim ukrasima koji su svetliji 
od slova, tako da ona i dalje dominiraju. 
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 Druga serija oslikava duh vremena u kome je 
nastala. To su vertikalna uzana blok slova, moderna 
u to doba, o[tro i grubo rezana s namerom da budu 
[to kompaktnija u masi. Za razliku od prve serije, 
ovi inicijali su manje ;itki, te\i su i »zapu[eniji«, jer 
su likovi slova i pozadina podjednako oboga'eni 
gustim [rafurama. Pozadina je ujedna;ena mre \ asta 
[rafura, namerno »pokidana« tu i tamo (slikarsko 
platno? mre\a za komarce? tkanina?), a slova su de
korisana geometrijskim ornamentima od kojih neki 
direktno potse'aju na narodne [are. 
 Po[to u okviru 18 slova ima i latini;nih 
i 'irili;nih oblika, moglo se pretpostaviti da je u 
pitanju dvojezi;na knjiga, ali u tom slu;aju sva slova 
bi morala da imaju svoje parove, [to nije slu;aj sa 
slovima P i U (osim ako ti crte\i nisu izgubljeni). 
Jo[ uvek nisam siguran da li je uve'ano slovo – A ili 
'irili;no D, ;ime bi se objasnila neobi;na pro[irenja u 
donjem delu slova.
 Po svom dejstvu ovi inicijali potse'aju na 
{otrine grafike, naro;ito na one koje prikazuju stabla 
sa bogato obra] e nom korom. I ovde su ornamenti iz
vedeni i upotrebljeni na neobi;an i neo;ekivan na;in, 
bez o;iglednog sistema na osnovu koga bi se mogla 
izvesti slova koja nedostaju.

Rastko "iri'

INICIJALI 
BRANKA {OTRE
U ostav[tini prof. Milo[a "iri'a prona]en je koverat sa 
originalnim crte\ima dve serije inicijala Branka {otre 
(1906–1960), osniva;a i prvog dekana (rektora) na[eg 
fakulteta. Na koverti i crte\ima nije zapisana godina 
izrade, verovatno su izra]eni po;etkom pedesetih, 
tokom prvih godina {otrinog  profesorovanja na Aka
demiji primenje nih umetnosti (1948). Po[to alfabeti nisu 
kompletni, pretpostavljam da su inicijali bili ra]eni kao 
po ;eci tekstova odre]enih knjiga. Ako bi se te knjige 
prona[le, mogla bi da se precizno odredi godina izrade. 
Po merama pored crte\a vidi se da je predvi ] ena visina 
metalnih kli[ea za [tampu bila 3,3 odnosno 2,5 cm.
 Prva serija ima 21. latini;no slovo i predstavlja 
varijan tu Direrove verzije kvadratne kapitale sa zanimlji
vim grafi;kim ornamentalnim ukrasima koji su svetliji 
od slova, tako da ona i dalje dominiraju. 
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ПИСМО 3: МУРАЛ
Предмет Писмо 3, чији један део чини Примењена кали
гра   фија, има прецизно али флексибино формулисан про   
грам. Резултати рада које сагледавамо на завршним 
из  лож  бама у последњих неколико година говоре да је сту
ден  ти у овој области направе скок у креативном, идејно
концептуалном, али и техничком смислу који понекад ис
пад не веома при јатно изненађење и за њих саме. Науче 
још понешто о креативном процесу, својим јаким странама 
али и сла бост има, о трагању по себи али и о потребама 
других.

Управо овај задатак представља кулминацију рада на про
јек тима који су се низали са идејом да завршни рад буде 
јасан завршетак ове фазе њиховог рада. Тренутак у коме 
могу да подвуку црту и сагледају како су започели годину, 
а како је завршавају. Овај пројекат није интроспективан, 
не захтева трагање по сопствeним потребама, већ упућује 
на ангажованост у свом непосредном окружењу. Студенти 
су имали за задатак да укажу на проблем у крају у ком жи
ве и да једним словним муралом покушају да иницирају 
промену. Постављена су два услова: да мурал исказује 
мотивишућу поруку а не негативну, као што су прекор или 
бес, као и да буде исписан ћирилицом.

Цитат или ауторска реченица, словна целина требало је да 
пренесе личну поруку уобличену у форму различиту од 
оних које обично виђамо код нас и који су најчешће ли ш е
ни ауторског печата и географских посебности. Пред вама 
је неколико најуспелијих радова који најбоље об једињују 
вишеслојност овог задатка. Они ви зу елно ос ве жа вају крај 
у коме се налазе а освежиће и дух онога ко у градској 
вреви ухвати тренутак да прочита поруку са му ра ла.

Јана Оршолић

Стеван ИвићСења Вилд
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PLAKAT ZA IZLO|BU SCENOGRAFIJE
Studenti III godine Ilustracije> interni konkurs za plakat izlo\be Scenografije FPU, 3–11. maj 2012, Galerija RTS

Realizovani plakat Marije }eranovi' Luka Tilinger
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Мој ош̅ац Ћира [1] је волео да ради сам. Подаци о ономе 
шш̅а је радио посш̅оје само у напоменама које је написао у 
својим књигама. Будући да је био окренуш̅ визуелном језику, 
све шш̅о је написао о својим писмима је шш̅уро и недовољно 
за неку објекш̅ивнију сш̅удију. Овај ш̅ексш̅ направио сам 
као причу о креаш̅ивним подсш̅ицајима који сш̅оје иза 
сш̅варања писма, као нешш̅о шш̅о ја могу да понудим на 
основу аналогија са оним шш̅о је Ћира говорио и радио. 
Мислим да ш̅о може биш̅и поучно. Мој рад на словима био 
је нешш̅о шш̅о нас је додаш̅но приближило, мада нисмо 
много говорили о ш̅оме. Његове последње записане речи, на 
недовршеном папиру у писаћој машини, биле су похвале мом 
магисш̅арском раду о меш̅одама преш̅варања ћириличних 
рукописа у ш̅ипографска писма. Заш̅о ја сада пишем о 
његовим словима. 

	 Ћира	је	био	заљубљеник	у	слова.	За	њега	су	она	
била	најчистија	графика	и	најчистија	комуникација.	Када	
се	још	узме	у	обзир	да	је	писмо	елемент	свих	графичких	
облика	којима	се	он	бавио,	мислим	да	нећу	претерати	
ако	кажем	да	је	оно	имало	за	њега	неки	посебан,	готово	
мистичан	значај.	
	 Ћирилица	је	на	све	то	имала	и	додатну	ауру	личног	
идентитета,	будући	да	је	сматрао	да	смо	као	Срби	обележени	
тим	писмом	и	да	би	њиме	требало	да	се	представљамо.	
	 Сва	та	писма	која	сам	пронашао	на	разним	местима	
су	некако	све	време	била	ту,	а	да	им	нисмо	знали	порекло	
и	број.	Испоставило	се	да	ни	Ида [2]	ни	Растко [3]	ни	ја	не	
знамо	много	о	њиховом	настанку,	тако	да	је	овај	текст	у	
најбољем	случају	покушај	да	се	оживе	нека	сећања	и	да	се	
направи	преглед	једне	од	области	Ћириног	рада.		
	 Овде	сам	одабрао	примере	целовитих	ауторских	
писама	[4]	која	је	Ћира	именовао	и	одвојио,	било	да	су	
настала	као	делови	нечијег	графичког	идентитета,	као	
истраживање	или	продукт	инспирације.	Свако	од	наведених	
писама	би	могло	да	се	схвати	као	коначан	облик	сличних	
писама	која	је	исцртавао	[5]	за	најразличитије	намене.		

1. Растко,	латиница,	1955. 
Не	знам	да	ли	је	писмо	већ	било	започето	или	завршено	
те	године	када	се	Растко	родио	и	када	је	одлучио	да	га	
назове	именом	свог	првог	сина.	Индикативно	је	да	се	
следеће	писмо,	Вукан,	појавило	непосредно	пошто	сам	
ја	рођен,	тако	да	је	могуће	да	су	оба	направљена	као	
посвета,	као	израз	посебног	расположења	и	жеље	да	
обележи	тренутак.	
	 Писмо	је	верзално	и	направљено	је	само	у	
једној	тежини.	Мислим	да	је	замишљено	као	светло,	
готово	линеарно	и	да	је	то	део	његовог	карактера.	
Конструкција	писма,	његова	основна	тема	и	вероватно	
идеја	која	је	покренула	целу	ствар	је	једноставан	однос	
између	једнаких	хоризонталних	правоугаоника.	Танки	
стубови	заправо	исцртавају	површине	тих	правоугаоника	
и	сопственом	игром	варирају	задату	тему.	Стубови	су	
строго	хоризонтални	и	вертикални,	али	у	себи	крију	врло	
фини	однос	облина	и	оштрих	углова.	Ови	односи,	заједно	
са	одмереним	косинама	у	тој	привидној	строгости	и	
једноставности	облика	праве	утисак	разиграности.	Нека	
од	слова	имају	варијанте.	Писмо	је	широко	и	отворено.

[1]	Извињавам	се	 због	ове	условности,	али	заиста	не	могу	да	 зовем	свог	
оца	 другачије	 него	 онако	 како	 сам	 га	 звао	 од	 малих	 ногу.	 Исписивање	
његовог	званичног	имена	учинило	би	да	се	осећам	сувише	дистанцираним,	
док	управо	пишем	са	становишта	блискости.	Дакле	Ћира	је	Милош	Ћирић.	
[2]	Ида	Ћирић,	Ћирина	жена	и	моја	мајка.	Такође	графичар,	илустратор	и	
тема	за	неке	друге	текстове.	И	сама	је	исписивала	дивна	слова.	[3]	Растко	
Ћирић,	Ћирин	син	и	мој	старији	брат.	О	њему	је	већ	много	писано,	а	и	он	је	
много	писао,	нарочито	о	Ћири.	[4] Под	ауторским	писмима,	подразумевам	
она	 писма	 која	 је	 направио	 као	 целовита	 у	 функционалном	 смислу,	 са	
свим	знаковима	и	интерпункцијом.	Већина	тих	писама	је	и	ауторизована	и	
смештена	у	одвојен	опус,	са	називом	и	годином	израде.	[5] Сва	писма	радио	
је	 као	 комбинацију	 конструкције	 класичним	 алатима	 (шестар,	 лењир,	
рајсфедер...)	и	цртања	слободном	руком.	Увек	је	користио	растворену	црну	
темперу,	ретко	туш.	Белу	темперу	користио	је	за	покривање	завршетака	
слова.	 Тиме	 је	 добијао	 прецизне	 оштре	 углове	 на	 крајевима	 стубова	 и	
серифа.	Онда	 би	 замолио	 неког	фотографа	 да	 сними	 слова	 на	 графички	
„штрих“	 филм	 са	 кога	 би	 слова	 повећавао	 на	 фото	 папир	 и	 исецао	 да	
би	 склопио	 речи.	 Склопљени	 текст	 би	 опет	 морао	 да	 буде	 снимљен	 на	
графички	 филм	 и	 пренешен	 на	 фото	 папир.	 Појава	 фотокопир	 машине	
за	њега	 је	 значила	испуњење	свих	његових	техничких	потреба	у	 вези	 са	
писмом	 и	 дизајном	 уопште.	Од	 тада	 је	 могао	 све	 да	 повећава	 и	 смањује	
колико	му	је	потребно	и	да	има	спремне	табаке	папира	са	којих	би	исецао	
слова	и	склапао	речи.	Ивице	исечених	слова	маркирао	је	„корексом“	или	
белом	темпером	да	се	не	би	виделе	на	завршној	копији.

Вукан	Ћирић			 	 	 				Прича	иза	типографије
РЕЧИ	О	СЛОВИМА	МИЛОША	ЋИРИЋА
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2. Вукан,	латиница,	1960.	
Као	и	прво,	ово	је	писмо	–	посвета.	Већ	сам	поменуо	да	је	
као	датум	настанка	убележено	време	непосредно	после	мог	
рођења.	Као	ни	мој	брат,	нисам	знао	да	то	писмо	постоји.	
Никада	нам	о	томе	није	ништа	поменуо.	Једноставно	их	
је	ставио	у	своју	другу	књигу,	„Графичке	комуникације“.	
За	мене	је	то	било	откриће	и	још	један	доказ	Ћирине	
необуздане	љубави	према	деци	и	према	писму.	Овакав	тип	
писма	ми	у	кући	бисмо	назвали	„резано“.	То	значи	да	је	
рађено	под	утицајем	класичне	технике	високе	штампе	или	
да	је	згодно	за	такву	примену.	Код	линореза	и	дрвореза	
облине	у	детаљима	противе	се	природи	материјала	и	алата.	
Заравњења	и	замена	правих	облина	оптичким	утиском	
заобљавања	је	природно	решење	и	зато	делује	допадљиво.	
Као	што	одређена	решења	у	типографским	писмима	
настају	стилизацијом	потеза	пера,	тако	овде	слова	настају	
из	природе	других	материјала	који	су	исто	традиционална	
подлога	за	слова	и	графику.	На	пример	дрворез	и	
линорез.	Заправо	је	овде	типографија	обогаћена	Ћириним	
искуством	које	је	имао	са	словима	која	је	изрезивао	за	
своја	библиографска	издања	о	којима	је	мој	брат	већ	писао.	
Релативно	танки	стубови	чине	структуру	паралелних	
линија,	пресечених	косинама	због	контраста	и	ритма,	а	
једва	приметни	серифи	дају	оптичку	чврстину	на	крајевима.	

3. Галерија Графички 
колектив,	ћирилица,	1962.	
У	време	настанка	овог	писма	Графички	колектив	био	је	
веома	важно	место	за	графику	и	уметнички	живот	града	
уопште.	Ћира	је	сигурно	желео	да	направи	нешто	што	
би	то	место	учинило	и	узором	графичког	идентитета.	
То	писмо	требало	је	да	својом	особеношћу	да	додатну	
препознатљивост	Галерији	и	графичарима.	
 

Ћира	је	увек	имао	објашњење	зашто	нешто	ради	баш	на	
одређен	начин,	а	не	некако	друкчије.	Објашњења	би	могла	
да	гласе	отприлике	овако:	
	 Прво	би	било	да	је	желео	да	направи	асоцијацију	
на	корене	писма	(и	графике)	у	Србији,	а	то	су	рукописне	
ћирилице.	Претпостављам	да	се	реферисао	на	наслове	
средњевековних	рукописа,	на	специфичан	ритам	слова	и	
њихово	довитљиво	уклапање.	То	је	могао	бити	начин	да	
позиционира	галерију	као	место	које	наставља	традицију	
графичке	уметности	у	Србији.	

 

Други	разлог	је	могао	да	буде	то	што	је	желео	да	покаже	да	
се	у	графици	свако	представља	својом	индивидуалношћу,	
односно	да	је	галерија	место	које	окупља	ауторе.	Мислим	
да	се	зато	одлучио	да	одабере	писмо	које	толико	одражава	и	
сопственог	аутора.	
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	 Писмо	је	направљено	тако	да	ангажује	празнине	
у	разним	комбинацијама	слова.	Ти	односи	између	знакова,	
разлике	у	пропорцијама	и	ширини	слова	и	контрасти	између	
облина	и	равних	линија	дају	врло	посебан	укупан	изглед	
писму.	Иако	је	по	карактеру	декоративно,	ово	писмо	је	ипак	
сведено	и	некако	свечано	у	тој	својој	разиграности.	Серифи	
и	светлина	подсећају	на	претходно	писмо	„Вукан“.	
	 Ово	је	и	прво	Ћирино	писмо	које	је	било	
претворено	у	компјутерски	фонт	и	тако	постало	доступно	
неофицијелном	тржишту	вечито	гладном	за	ћирилицама.	
Тако	је	и	једна	пекара	украла	део	идентитета	галерије	и	
направила	себи	лого	од	врло	сличног	писма.	То	последично	
поређење	графике	са	насушним	намирницама	би	Ћири	
сигурно	импоновало.

4. Триптихон	(мој	назив),	
ћирилица,	1962. 
Још	једно	„резано“	писмо,	али	овога	пута	заиста	узето	из	
узорка	направљеног	у	линорезу.	Пронашао	сам	га	пред	крај	
овог	истраживања,	међу	писмима	која	је	Ћира	издвојио	за	
неку	нову	књигу	о	својим	радовима.	Било	је	без	назива	па	
сам	му	дао	име	по	наслову	библиофилског	издања	из	кога	
је	извађено.	Ово	је	само	једно	од	могућих	писама	која	би	се	
дала	направити	из	његових	линореза.	Можда	је	и	планирао	
да	уради	тако	нешто	па	је	ово	требало	да	буде	само	почетак.	
	 Будући	да	је	писмо	рађено	у	линорезу	оно	носи	и	
све	особине	које	тај	материјал	захтева.	Заправо	боље	би	
било	рећи	да	има	све	карактеристике	писма	идеалног	за	тај	
материјал.	Осим	тога	оно	нам	доноси	и	карактеристичне	
потезе,	ритам	неуједначених	дебљина	стубова,	игру	слова	
у	односу	на	линијски	систем,	све	оне	дивне	и	неочекиване	
облике	које	даје	графика	и	само	она.	Када	се	извуче	из	
контекста	у	коме	је	настало,	ово	писмо	постаје	оригинални	
типографски	оглед.	

5. Академија,	ћирилица,	1966.	
Ово	писмо	је	направио	као	достојну	пратњу	за	знак	
Универзитета	и	Академије.	Направљено	је	тако	да	може	
да	се	примењује	подједнако	добро	на	папиру,	металним	
таблама,	печатима,	плакетама,	на	свему	што	је	могло	да	
затреба	Академији,	тој	за	њега	тако	важној	институцији.	
Слична	писма	користио	је	на	многим	другим	радовима	
током	каријере,	пре	свега	на	корицама	књига	и	на	
повељама,	на	местима	где	му	је	било	потребно	да	слова	
употпуне	утисак	озбиљности	и	свечаног	тона.	
	 Иако	на	први	поглед	може	некоме	изгледати	као	
обично	серифно	писмо,	оно	у	себи	носи	карактеристичан	
Ћирин	типографски	рукопис.	Готово	геометријска	
сведеност	облика	која	даје	утисак	декоративности.	Читкост	
и	могућност	лаког	преношења	у	све	материјале.	Особине	
добро	разрађеног	и	промишљеног	писма,	направљеног	
да	се	користи	без	проблема	и	да	остане	као	поука	о	
употребљивости.	
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Стубови	„Академије“	направљени	су	као	једноставни	
правоугаоници.	Изостављене	су	све	сувишне	облине.	
Серифи	су	троуглови	који	се	стапају	са	стубовима	и	
праве	оптички	утисак	заобљења	у	прегибима.	Разлике	у	
дебљинама	стубова	су	минималне	и	чине	писмо	тамнијим.	
Пропорције	слова	су	типичне	за	Ћиру	и	чини	ми	се	да	бих	
увек	могао	да	по	томе	препознам	слова	настала	под	његовом	
руком.

6. Болско,	латиница,	1966/67/68.	
Направљено	за	педагошке	сврхе,	у	оквиру	примера	за	
предавања	на	ФПУ	о	графичком	идентитету.	Бол	је	мало	
место	на	острву	Брачу	које	је	веома	важно	за	историју	
наше	породице.	Како	је	сам	Ћира	написао,	тема	и	назив	
су	настали	као	„израз	одушевљења“	према	месту	и	према	
његовим	становницима.	Дакле	поново	из	љубави	и	као	још	
једна	посвета	у	облику	писма.	
	 Да	би	показао	како	се	стилски	доследно	уклапају	
различити	елементи	идентитета,	Ћира	је	начинио	писмо	
које	на	најочигледнији	начин	објашњава	тај	проблем.	
Једноставно	писмо	у	складу	са	једноставним	облицима	
којима	се	придружује	и	који	се	њему	придружују.	
Структура	је	поново	заснована	на	контрасту	оштрих	и	
заобљених	облика.	Овога	пута	тај	контраст	је	духовито,	
школски	очигледан.	Све	негативне	површине	су	оштрих	

углова,	све	спољне	заобљене,	чиме	се	истовремено	добијају	
и	варијације	у	оквиру	стубова.	Кроз	примере	у	примени	
писмо	на	различите	начине	трпи	деформације	и	уклапа	се	у	
различите	облике.	

7. Девојачко,	ћирилица	и	
латиница,	1969.	
У	овом	тексту	су	више	пута	помињане	речи	љубав	и	
посвета,	али	на	овом	месту	те	речи	добијају	нови	смисао.	
Ово	изразито	декоративно	писмо	посвећено	је	женама,	
према	којима	је	гајио	много	више	од	„одушевљења“.	
Нарочито	ми	је	занимљива	идеја	да	писмо,	као	нешто	што	
је	пре	свега	утилитарно,	постане	средство	изражавања	
емоција.	
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Дакле,	ово	писмо	је	просто	процветало	од	потребе	да	се	
изрази	нека	неисказива	наклоност.	Форма	писма,	иако	
наликује	на	скрипт	по	утиску,	заправо	је	неки	чудни	
унцијал,	састављен	од	знакова	чији	се	препознатљиви	
конвенционални	облици	препуштају	распојасаном	бујању.	
Стубови	су	направљени	тако	да	подсећају	на	потезе	
шиљатог	пера	и	увијају	се	пратећи	несташне	спиралне	
завијутке.	

8. Ћирићица,	ћирилица,	1970/72.	
Ово	писмо	је	значајно	за	историју	нашег	писма	јер	је	
настало	као	резултат	првог	истраживања	претварања	
српске	писане	ћирилице	у	цртане-	конструктивне	словне	
знакове.	
	 Као	узор	коришћен	је	рукопис	Четвртог	Јеванђеља	
(по	Јовану),	писан	за	деспота	Ђурђа	Бранковића	(1428/29).	
Ћира	је	у	писаном	коментару	овог	пројекта	посебно	
нагласио	име	аутора	рукописа,	Инока	из	Далше,	очигледно	
из	поштовања	према	колеги	из	давнина.	
	 Коначне	конструкције	слова	биле	су	урађене	на	
основу	анализе	одабраних	варијанти	писаних	знакова.	
Резултат	анализе	је	било	словни	знак	оптималних	
пропорција,	датих	у	типографским	печатима,	који	је	својим	
обликом	одражавао	дух	рукописа	у	сложеном	тексту.	

	 У	својој	другој	књизи	ГРАФИЧКЕ	КОМУ	НИКА-
ЦИЈЕ	1954	–	1984,	где	можете	прочитати	коментаре	уз	
приказ	овог	рада,	написао	је	да	је	студија	урађена	поводом	
отварања	нове	зграде	Народне	библиотеке	СР	Србије.	
Вероватније	је	да	је	он	овај	свој	дуготрајни	рад	посветио	
отварању	Библиотеке,	имајући	га	већ	увелико	започетог	
или	довршеног.	То	је	за	њега	сигурно	био	добар	повод	за	
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промоцију	ћирилице	уопште	и	позив	другима	да	се	укључе	у	
рад	на	унапређењу	овог	писма	без	опасности	да	се	то	схвати	
као	излив	национализма	у	оно	време.	
	 Студија	је	изложена	први	пут	у	Галерији	
Графичког	колектива	1972.	године	на	99	картона.	
	 Мислим	да	је	назив	Ћирићица	за	мог	оца	био	више	
од	игре	речи	и	да	је	он	у	сличности	нашег	презимена	са	
именом	националног	писма	видео	неку	чудну	судбинску	
везу,	предодређеност	и	обавезу	да	се	њиме	бави.	

9. Војничко,	ћирилица,	1975.	
Да	бих	написао	нешто	о	овом	писму	морао	сам	да	потражим	
једну	књигу.	Тих	дана	када	је	писмо	настајало	та	књига	је	
стајала	на	Ћирином	столу	и	знам	да	ми	је	причао	о	давним	
ратовима	и	храбрим	војницима.	Књига	„ПЛАВА	ЛИНИЈА	
ЖИВОТА“	Бранка	В.	Радичевића	стајала	је	тамо	где	сам	
и	мислио	да	ћу	је	наћи,	у	атељеу	међу	насловима	који	су	
повезани	једино	личним	избором,	без	икакве	друге	логике.	
Књига	о	сеоским	споменицима	и	крајпуташима.	
	 Пронашао	сам	више	подвучених	реченица,	и	
мислим	да	неке	од	њих	сасвим	лепо	говоре	о	мотивима	за	
настанак	овог	писма:	
 ... Док диме ратишта – ничу камени војници. Погину у 
туђини па се у завичају окамене. И својом истином бодре људе 
да се одупру непријатељу. 
 ... орнаментике, шара и кривуља и оних чудесних слова 
која се претварају у људски говор. .
 ..Треба им дати говор да не остану неми. Нека и после 
смрти живе. Зато су се заоблила слова и потчинио камен. 
 ... Човек у камену зауставио је коњаника. Он скида капу 
окамењеном вонику. Коњаник поздравља земљу Србију. Слова 
вичу, слова дозивају и опомињу. Свуд су гробља поред друмова, 
на брдима у странама, сред шљивака, украј обала, на дну река и 
мора. Стоје српски војници. Стоје на мртвој стражи. Причају 
крива слова кратке животописе... 
 Шта значе велика и мала слова у китњастом рукопису 
народних клесара. Отаџбина се пише великим словом. Смрт, 
иако је унесрећила породице, такође се достојанствено 
усправља великим словом. Велико слово за Младост, Брата 
и попевку „Ооој“. Мало слово за издајицу и бугаре ( ово му је 
било посебно смешно ). Велико слово за добродељног Домаћина, 
Србина. И Живети пише се великим словом. Има ту необичне 

случајности. Зар малим словом написати Одличан Војник, 
Борећи се Против Аустрије за Добро Своје Отаџбине и Слободу 
Народа Погибе На Малом Панасу – село Гостиље у Босни. Наш 
Добри Друг, Брат упокојени Рисим Божовић из Драгојеваца; 
Чувени Ковач. 
	 Познавајући	мог	оца,	на	страну	национални	
сентимент	који	је	за	њега	имао	веома	јак	набој,	мислим	
да	се	ту	спојило	неколико	ствари.	Мислим	да	је	желео	да	
створи	писмо	које	је	споменик	споменицима.	Писмо	које	ће	
носити	у	себи	поезију	и	вредности	које	смо	заборавили	и	
пред	којима	би	други	могли	да	скину	капу.	
	 Мислим	да	је	његов	патриотизам,	ако	та	реч	није	
постала	сувише	излизана,	био	дирљиво	аутентичан	и	увек	
примењен	на	нешто	употребљиво,	као	и	његова	уметност.	

10. Писмо ВМА,	латиница,	
1976/1977.	
Велики	и	сложен	пројекат	рађен	за	Војномедицинску	
ака	демију	који	је	обухватао	целокупну	графичку	инфра-
структуру	нажалост	никада	није	примењен.	Једини	део	тог	
елабората	који	је	остао	за	употребу	је	латинично	писмо	
првобитно	названо	шифром	ЛАВМА-1.	Намењено	је	пре	
свега	за	натписе	и	путоказе	и	служило	је	као	основа	за	лого.	
Идеја	је	била	очигледно	да	пре	свега	буде	читко	и	лако	за	
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примену.	Свако	појединачно	слово	је	дато	са	упутством	за	
конструкцију	и	сачињено	је	од	једноставних	геометријских	
облика,	тако	да	је	било	ко	могао	да	их	нацрта	користећи	
само	лењир	и	шестар.	Идеја	је	сигурно	била	да	у	тој	својој	
примарној	једноставности	и	употребљивости	буде	што	је	
могуће	лепше.	

11. Београдско,	ћирилица	и	
латиница,	1982.	
Назив	овог	писма	требало	би	да	упућује	на	неки	извор	
или	инспирацију,	можда	на	повељу	Деспота	Стефана	или	
његов	печат,	али	нисам	успео	да	откријем	никакву	везу.	
Списак	назива	његових	писама	састављен	је	од	ствари	
које	су	одређивале	његов	живот.	У	том	списку	свакако	
је	недостајало	име	града	који	је	открио	када	је	после	рата	
дошао	да	студира	графику,	без	игде	икога.	У	речима	

Деспота	Стефана	„...	дакле	дошавши,	нађох	најлепше	место,	
од	давнина	превелики	град	Београд,	случајно	разрушен	и	
опустео	...“	сигурно	је	пронашао	израз	сопствених	мисли.	
Једно	од	његових	писама	морало	је	да	се	зове	Београдско.	
	 Пада	ми	на	памет	да	је	идеја	тог	писма	била	у	томе	
да	помири	обла	и	равна	слова.	Стилско	јединство	писма	
састојало	би	се	у	томе	да	равна	прихвате	неку	облину,	а	
обла	равнину,	где	год	је	то	могуће.	Тако	би	се	начинио	
склад	и	тамо	где	изгледа	немогућ	и	где	нико	није	успео	да	га	
направи.	Ма	колико	ово	не	личи	на	озбиљну	типографску	
анализу,	мене	подсећа	на	Ћирин	начин	размишљања,	па	
нека	остане	тако.	
	 Ово	писмо	употребио	је	за	дизајн	корице	и	наслова	
своје	друге	књиге	графичких	комуникација.

12. Дукља,	ћирилица	и	латиница,	
1984.	
У	овом	случају	писмо	чини	основу	графичке	
идентификације.	Као	узорак	за	обликовање	писма	
Лексикографског	завода	Црне	Горе	узет	је	текст	са	оловног	
печата	Петра	архонта	(кнеза)	дукљанског.	Вероватно	зато	
што	је	писмо	носилац	идентитета	у	овом	случају	Ћира	
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је	написао	неку	реч	више	о	њему	у	књизи	„Графичке	
комуникације	1954	-1984“.	Написао	је	да	је	„повећао	и	
систематизовао“	слова	са	цртежа	који	је	направљен	у	
време	док	је	печат	још	био	у	добром	стању.	Још	је	написао	
и	да	је	желео	да	сачува	„свежину	неправилности“	и	да	
постоји	„неколико	дебљина	у	сваком	слову,	а	по	висини	су	
изједначена	само	оптички“.	
	 У	ствари,	чини	се,	да	осим	те	заиста	инспиративне	
неправилности	и	провокативне	неодређености	овај	узорак	
није	могао	да	понуди	много	јасних	стилских	одредница.	Али	
оно	што	је	Ћира	јасно	могао	да	прочита	из	тих	облика	је	језик	
његових	линореза	и	изрезаних	знакова.	Тако	је	Ћирин	стил	
природно	допунио	све	што	је	недостајало	да	се	писмо	доврши.	
	 Овакви	облици	слова	појављују	се	веома	често	на	
Ћириним	радовима.	Мислим	да	је	у	том	компромису	између	
писма	са	серифима	и	без	серифа,	у	комбинацији	читкости	и	
универзалности	примене	видео	практично	решење	за	многе	
задатке	које	је	добијао.	

13. Ивино писмо,	ћирилица	и	
латиница,	1986.	
Ћерка	мог	брата,	Ива	је	прво	дете	које	се	прикључило	
нашој	примењеној	породици.	Ћира	је	одмах	себи	доделио	
титулу	деде,	отворио	врата	свог	атељеа	и	показао	јој	све	
оне	игре	и	играчке	из	света	примењене	и	других	уметности.	
Поред	шашавих	игара,	обавезног	сигнума	и	много	чега	

другог,	Ива	је	добила	много	
сликовница	које	јој	је	деда	
правио	с	времена	на	време.	У	
сликовницама	је	било	песмица,	
цртежа,	слика	и	наравно	
слова.	На	једној	таквој	
сликовници	под	називом	
„Дедине	приче	–	Бесне	
глисте“	пронашао	сам	за	сада	
једино	место	где	је	писмо	било	
употребљено.	
	 Ово	је	пример	писма	које	
имитира	рељефне	облике.	

Необично	је	што	је	цртеж	рељефа,	са	полутоновима	и	
подлогом	за	сваки	знак,	направљен	као	гравира.	Нежне	
сенке	шрафиране	танким	пером	могу	да	асоцирају	и	на	
блиндрук	у	папиру,	клесани	камен	или	изливену	пластику.	
Вероватно	је	имао	неку	посебну	намену	у	виду	када	га	је	
правио.	Исто	тако	је	могуће	да	су	га	инспирисала	пластична	
слова	на	вратима	његовог	атељеа,	залепљена	у	висини	очију	
мале	девојчице	Иве.	Њено	име	је	ту	стајало	испод	дединог	
као	име	званичног	станара	тог	простора.

14. Вуков буквар,	ћирилица,	
1987.	
Све	што	за	сада	знам	о	настанку	овог	писма	је	да	својим	именом	
доследно	допуњава	списак	важних	ствари	и	људи	у	Ћирином	
Животу.	Вук	Караџић	је	за	њега	био	симбол	свега	што	вреди	у	
нашем	народу,	а	појам	писмености	је	проширивао	и	на	област	
графичке	комуникације	и	често	је,	на	пример,	лоше	знакове	звао	
„неписменим“.	Поводом	две	стотине	година	Вуковог	рођења	
правио	је	знак	годишњице	са	стилизованим	портретом,	али	је	
уз	њега	користио	„Војничко“	писмо,	а	не	ово	настало	у	време	
годишњице..	Претпостављам	да	је	настало	или	као	посвета,	или	
за	неку	намену	чије	трагове	још	увек	нисам	успео	да	пронађем.	
	 По	општем	утиску,	мене	ово	писмо	подсећа	на	
старовременске	књижне	слогове,	на	класицистичка	писма	
коришћена	за	слагање	књига	између	два	рата.	Вероватно	зато	
што	у	њему	има	нечег	архаичног,	носталгичног	и	вечитог.	Тако	
су	и	стари	буквари	намењени	да	трају	у	сећању	и	да	се	понове	у	
новом	светлу	када	дође	време.	Та	слова	су	и	озбиљна	и	забавна	
у	исто	време	и	ведра	и	достојанствена.	Она	служе	зато	да	буду	
запамћена	заувек	и	да	се	заволе	заувек.	Серифи	су	заобљени	као	
капљице,	као	разливени	завршетци	слова	у	ђачким	свескама.	
Облине	се	повремено	исправљају	и	прате	озбиљне	класичне	
стубове	који	своје	равнине	благо	прилагођавају	нежним	
серифима.Ово	је	једно	од	ретких	Ћириних	писама	које	има	
курентна	слова.	Однос	између	великих	и	малих	слова,	као	
пандан	односу	између	одраслих	и	деце	је	можда	још	једна	игра	
која	иде	уз	Ћирин	начин	мишљења.

15. Савино писмо,	ћирилица,	1987.	
Пар	година	пре	настанка	овог	писма	Ћира	је	направио	
Повељу	освећења	Светосавског	храма	која	је	била	исписана	
писмом	сличног	карактера.	Оно	је	забележено	само	на	
репродукцији	текста	повеље,	а	оригинал	је	зазидан	у	храм.	
Из	њега	је	вероватно	настало	ово	знатно	конзервативније	
писмо	уз	чије	име	је	додао	опис	„класична	ћирилица“.	
Верујем	да	је	себи,	пошто	је	много	пута	причао	о	томе,	
поставио	задатак	да	направи	писмо	које	ће	истиснути	из	
употребе	ружно,	аматерско	„Мирослављево“,	тако	што	
ће	да	понуди	примамљиву	замену.	Форма	је	окренута	
склоностима	и	потребама	исте	публике,	али	је	писмо	
урађено	са	искуством	и	познавањем	изворне	ћирилице	и	
типографије.	
	 Други	самопостављени	задатак	био	је	да	направи	
курент,	заправо	нешто	што	не	постоји	у	изворном	облику	
ћирилице	и	што	недостаје	да	писмо	постане	потпуно	
функционално.	Тиме	је	омогућио	да	се	њиме	слажу	дужи	
текстови,	а	да	се	очува	каква-таква	читкост	и	барем	
основна	типографска	одговорност. 
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16. Епитаф,	ћирилица, (мој	назив,	
година	непозната)	
Каменорезачко	писмо.	
Нашао	сам	га	међу	
фасциклама	са	узорцима	
слова	за	склапање	
текстова.	У	фасцикли	
је	тим	писмом	било	
исписано	много	имена	
драгих	људи	који	више	
нису	са	нама	и	много	
година	рођења	и	смрти.	
Оригинал	целог	писма	
био	је	нацртан	на	паусу	
и	то	је	једина	форма	у	
којој	постоји.	Ћира	га	
никад	није	сврстао	међу	
своја	званична	писма,	али	ја	сам	одлучио	да	га	ипак	додам	
јер	је	лепо,	функционално	и	сигурно	може	да	послужи	и	
некој	другој	намени.
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Ne de[ava se svakog dana da ;uveni rok mu
zi;ar napi[e pesmu posve'enu nekom od 
profesora sa Fakulteta primeyenih umet
nosti. Ne samo da su Bora i Juga drugari iz 
mladosti, ve' je Jugoslav autor svih omota 
plo;a i znaka Ribqe :orbe od samih po;e
taka grupe. To zna;i da je Juga ovu pesmu de
belo zaslu\io. Ne treba zaboraviti ni Ju
goslavove davne muzi;ke poduhvate i yegovu 
grupu »Porodi;na manufaktura crnog hle
ba« sa kojom je 1974. izdao album (longplej 
plo;u koja danas predstavqa diskografsku 
retkost i ima prili;nu cenu me]u kolek
cionarima). U grupi on je svirao prim, tako 
da je yegovo muziciraye sa Borom pravi 
profesionalni nastup. Demo verzija pesme, 
snimqena u stanu mo\e se preslu[ati na 
internet adresi>
http>//www.youtube.com/watch?v=nfHBtd7h2Rw
Studijska verzija pesme na'i 'e svoje mesto 
na novom albumu Ribqe :orbe.
 Refren »Jer se crta sve do smrta« mora 
da dotakne svakog likovnog umetnika, jer to 
je profesija koja se ne odra]uje, ve' se sa yom 
\ivi do kraja.

JER SE CRTA SVE DO SMRTA
(Pesma o Jugoslavu Vlahovi'u)
Muzika i tekst Bora }or]evi'

Kada sam k’o mla]an momak zavr[io grafiku
s novinama vrlo brzo stig’o sam u trafiku.
Zadovoqni urednici reko[e mi> alal vera,

daleko 'e[ dogurati,w pa mi dali jednog Pjera.

Sin mi kme;i, \ena sprema, sestra gun]a, ta[ta drema
Do[la je do ;ira zbog moga papira.

Jer se crta, crta, crta
Jer se crta sve do smrta.
Jer se ta;ka, ta;ka, ta;ka
Jer se ta;ka, ta;ka, ta;ka.

Jer se crta, crta, crta
Jer se crta sve do smrta.

Svaki dan karikature, \ivot mi je prosto divan
Po ro]enom mozgu kopam, moram biti inventivan.

Sin mi kme;i, \ena sprema, sestra gun]a, ta[ta drema
Do[la je do ;ira zbog moga papira.

Jer se crta, crta, crta
Jer se crta sve do smrta.
Jer se ta;ka, ta;ka, ta;ka
Jer se ta;ka, ta;ka, ta;ka.

Jer se crta, crta, crta
Jer se crta sve do smrta.

Primeyena rok muzika

BORINA PESMA 
O JUGOSLAVU

MaRKS i ENgElS Po DRUgi PUT ME}U 
SRBiMa – fotografija za Borinu stalnu 
rubriku u humoristi;kom ;asopisu Bre 
(2002) koji je izdavao Petar lazi'.
Fotografija> Jak[a Vlahovi'
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CRNA je najnovija kyiga Jugoslava Vlahovi'a 
sa ilustracijama ra]enim za kolumnu Post
ekologija Dragana Jovanovi'a, objavqenih u 
NIN-u izme]u 2004. i 2011. godi ne. Izdava; 
je Porodi;na manufaktura (gle podudarnos-
ti sa imenom stare dobre muzi;ke grupe!). 
Kyiga je u tvrdom povezu i ima 120 strana sa 
isto toliko izabranih crte\a. Izlo\ba is-
tog naziva odr\ana je na Frankfutskom saj-
mu kyiga oktobra 2011, a promocija je odr -
\ a na 26. oktobra na beogradskom Sajmu kyi-
ga.

Levo> Jugoslav Vlahovi' na TV promociji 
kyige CRNA, u emisiji |ikina {arenica, 
17. marta 2012.
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studentski nastupi

Tamara Pe[i'

Stefan Kne\evi'

Sanja Kusturica

Nikola Raki'

Marija Nedeljkovi', »Klimatske 
promene« – intervencije na ljudima

Marija Nedeljkovi', »Klimatske 
promene« – bed\evi

KLIMATSKE PROMENE

Kao nastavak ve' tradicionalne saradnje Gete in
stituta i FPU, na 56. Sajmu knjiga i u galeriji Gete 
Instituta, oktobra 2011. prire]e na je izložba stu
denata V godine sa predmeta Plakat na modulu 
Grafi;ki dizajn, na temu Klimatske promene. 
Studenti su radili serije od ;etiri ili pet plakata, 
manje grafi;ke forme i umetni;ke intervencije 
na ljudima.
      Ovim povodom vredi spomenuti dve zanim
ljivosti. Studenti izla ga;i su na [tandu Gete In
stituta tokom Sajma, na zanimljiv na;in animira
li publiku svojim intervencijama, a posle izložbe 
Gete Institut je Grafi;kom dizajnu poklonio 20 
velikih rasklopivih ramova, [to 'e omogu'iti 
kvalitetnije predstavljanje studentskih radova. 

UŽIVAJ BEZ 
DUVANSKOG DIMA

Manifestaciju Dan bez duvanskog dima 2012. or
ganizovali su Kan celarija za prevenciju pu[enja 
Instituta za javno zdravlje Srbije »Dr Milan Jo
vanovi' Batut« i Komisija za prevenciju upo
tre  be duvana Ministarstva zdravlja Republi
ke Srbije povodom obeležavanja Nacionalnog 
dana bez duvanskog dima 2012. godine. Pravo 
u;e['a ima li su svi studenti osnovnih studija 
umetni;kih fakulteta u Srbiji. Student 5. godine 
na[eg fa kulteta STEFAN KNE|EVI" osvojio je 
prvu nagradu na konkursu za izradu plakata, a 
TAMARA PE{I", tako]e sa 5. godine, dobila je 
priznanje.
      :lanovi žirija bili su prof. Gojko Varda, 
arhitekta i dizajner, profesor Fakulteta za di
zajn u Beogradu< Aleksandra Luki', akademski 
slikar, pobednica prvog konkursa na istu temu< 
Tatjana {ljivar, istori;ar umetnosti< dr Zorica 
Plav[i' i Spomenka "iri'–Jankovi', psiholog.

XIX ME}UNARODNI 
FESTIVAL POZORI{TA ZA 

DECU U SUBOTICI

U Subotici je 21. maja 2012. godine otvorena 
iz ložba plakata studenata 4. godine Grafi;kog 
dizajna FPU. Plakati su ra]eni na temu XIX me
] unarodnog festivala pozori[ta za decu uz men
torsko vo] stvo profesora Zdravka Mi'anovi'a.
Žiri organizatora izabrao je plakat studenta NI
KOLE RAKI"A za plakat manifestacije a na
gra]eni su plakati SANJE KUSTURIcE, MERI 
IVANOVSKE i TAMARE JOVANOVI".
       Ovo je ve' tre'a godina kako traje saradnja 
iz me]u organizatora festivala u Subotici i na[eg 
fakulteta. Ona se ne sastoji samo u predstavlja
nju studentskih radova, ve' se omogu'uje na
gra]enom studentu da kreativno u;estvuje 
u kompletnom procesu razrade i realizacije 
oglasnog materijala. Uz to, organizator shodno 
svojim mogu'nostima izdvaja odre]ena sred
stva za nabavku opreme neophodne na modulu 
Grafi;ki dizajn. 

prof. Zdravko Mi'anovi'
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Sa izlo\be prof. Rastka "iri'a CRTE|I I SKICE 
SA IZLO|BI NASTAVNOG VE"A, odr\ a
noj od marta do maja 2012. u galeriji Vodolija, 
Kosan;i'ev venac 29. Slede izlo\be profesorâ 
Zdravka Mi'anovi'a i Miroslava An]elkovi'a.



64

U okviru Mikser festivala, 31. maja 2012, 
po peti put su dodeljene nagrade Mladi 
Kreativni Chevrolet (Young Creative Chev-
rolet) za Srbiju – panevropsko takmi;enje 
za studente fakultetâ primenjenih umet
nosti. Ovo takmi;enje svake godine od 
2007. u oblastima primenjene umetnosti 
pruža priliku studentima [irom sveta da 
primene svoje ve[tine na zadatke u real
nom životu, da sara]uju sa profesional
cima u njihovim stru;nim poljima i da 
predstave svoj rad [irokoj publici medija 
koji se bave životnim stilom. U roku od 
samo pet kratkih godina, YCC je postao 
dugo o;ekivan i pravi panevropski doga
] aj. Svake godine mladi umetnici iz sve 
ve'eg broja zemalja sa entuzijazmom se 
odazivaju kreativnim izazovima u odab
ranim disciplinama, kao [to su moda, fo
tografija, video i vizuelne umetnosti.
 Za sezonu 2012. studenti mode 
bili su pozvani da dizajniraju modnu 
kombinaciju za putovanje njihovih snova. 
Bez obzira koja je destinacija u pitanju, cilj 
je bio da se prikaže idealno iskustvo pu
tovanja kroz modu. Fotografi su obuhvati
li su[tinu poruke u samo jednom  snimku. 
Stru;njaci za vizuelne umetnosti napravili 
su jedinstven i upe;atljiv dizajn specijalne 
serije majica i dukseva sa kapulja;om, koje 
prikazuju {evroletov stav i dinami;nost. 
Studenti video produkcije priredili su vi
deo koji inspiri[e ljude da reaguju i os
tvare ne[to novo u svojim životima.
 Prva tri mesta osvojila su zna;aj
ne nov;ane nagrade, a prvoplasirani iz 
svake kategorije ima mogu'nost da se 
takmi;i i na evropskom nivou. Svi evrop
ski pobednici dobijaju pored nov;anih 
nagrada i ekskluzivno radno iskustvo iza 
scene, sa uglednim me]unarodnim umet
nicima i stru;njacima.

ŽIRI
MODA> Igor Todorovi', Ana Ljubinkov', 
Bata Spasojevi', Snežana Daki' Miki', Pe]a 
Vuka[inovic Getto, Petar Jano[evi', Brana 

Kosti' i Milica Mili'. VIDEO> Maja Uzelac, 
Stefan Arsenijevi', Igor Stoimenov i profesori 
fakultetâ primenjenih umetnosti. VIZUELNA 
UMETNOST> Maja Lali', Slavimir Stojanovi', 
Mihael Milunovi', Slobodan Jovanovi' Coba i 
profesori fakultetâ primenjenih umetnosti
FOTOGRAFIJA> Mi[a Obradovi', Neboj[a 
Babi', Marko Sovilj i profesori fakultetâ pri
menjenih umetnosti.

POBEDNICI
MODA> Jelena Leti', Mod’Art
VIDEO (Animacija)> Stefan Katani', FPU
VIZUELNA UMETNOST> Stefan 
Kneževi', FPU
FOTO> Ivana Ivanovi', Marijana Grbovi', 
Dijana Aran]elo vi', FPU

tekst> PR Chevrolet

MLADI KREATIVNI ChEvROlEt 2012

Fotografije sa dodele nagrada>
prof. Vladimir Tatarevi'



       Druga nagrada za fotografiju> Vuka[in Stan;evi' i Stevan Miki'

Tre'a nagrada za fotografiju> Jovana Mladenovi'

MLADI KREATIVNI {EVROLET 
YOUNG CREATIVE CHEVROLET



Edicija Fakulteta
primeyenih
umetnosti
u Beogradu

SIGNUM 1, juni 2006.       SIGNUM 2, juni 2007.       SIGNUM 3, juni 2008.       SIGNUM 4, sept. 2009.       SIGNUM 5, april 2011. 

1. Ranko Muniti'> 
DEVETA UMETNOST, STRIP 
(drugo izdaye) kyiga je o teoriji  stripa> 
   odli  kama i zna;eyu medija, majstorima i 
remek-delima, karakte rima, ukratko> stripovs-
koj »alhemiji«. Autor obja[yava su[tinu gra-
divne tajne ovog medija. Pomo'ni uwbenik za 
predmet Ilustracija. Izdava;i> TK MONT 
IMAGE i FPU (2006) 224 strane. Cena 400,00 din.

2. Borivoj Dovnikovi' Bordo> 
{KOLA CRTANOG FILMA 
(;etvrto integralno izdaye, prvo u Srbiji) 
Danas ve' klasi;an profesionalni priru; nik 
»klasi;ne« animacije, ova kyiga ;ini tandem 
sa  slede'om kyi gom iz ove edicije i one za -
tvaraju teorijski i  prakti;ni aspekt ani ma-
cije. »U ovoj kyizi sabijeno je trideseto godi-
[ye iskustvo jednog od najkompletnijih stva-
ralaca modernog crtanog filma.« (iz predgovo-
ra Ranka Muniti'a) 
Uwbenik za predmet Animacija. Izdava;i> 
FILMSKI CENTAR SRBIJE i FPU (mart 2007). 
208 strana. Cena 800,00 dinara.

3. Ranko Muniti'> 
ESTETIKA ANIMACIJE 
s predgo vorom klasika animiranog filma 
Aleksandra Aleksejeva (1901–1982). {ta je ani-
macija? Koji su yeni gradivni elementi? Koje 
sve vrste kinematografske  animacije postoje? 
Kakvo je yeno strukturalno bi'e? Kako se ani-
macija razvijala? {ta je moderna animacija? 
Koje su odlike digitalne animacije? Ranko 
Muniti' nam otkriva su[tinu ove umetnosti. 
Uwbenik za predmet Animacija.
Izdava;i> FILMSKI CENTAR SRBIJE i 
FPU (2007). 392 strane. (RASPRODATO)

4. Milo[ "iri'> 
GRAFI:KI ZNAK I SIMBOL 

(drugo izdaye)
Posthumno izdate bele[ke sa predavaya prof. 

Milo[a "iri'a, osniva;a odseka Grafi;ki 
dizajn FPU u Beogradu. Ova kyiga pru\a 

osnovne podatke o vizu el nim znakovima i sim-
bolima, po;ev [i od terminologije, preko 

kratkog istorijata znakova do savremenog doba i 
likov no–pro fe sio nalnih kriti;kih 

  komen tara ko ji ;itaoca upu'uju na na;in 
simboli; kog razmi[qaya i gledaya na znakove 

i simbole koji nas okru\uju.
Uwbenik za predmet Grafi;ke  komunikacije. 

Izdava;i> TK MONT IMAGE i FPU. (juni 2007) 
112 strana.  (RASPRODATO)

5. ZBORNIK O EKSLIBRISU
priredio Rastko "iri'

U ovoj kyizi sabrani su svi va\niji  tekstovi 
izdati kod nas o ovoj disciplini male grafike 
kojom se obele \a va vlasni[tvo nad kyigama. To 

su ;lan ci iz Ekslibris letopisa, ;asopisa 
Ekslibris dru[tva Beograd, istorijski teksto-

vi, kao i  oni iz kyiga i [tampe. Ova kyiga 
 zao kru \uje ;itavu ovu oblast kod nas. 

Izdava;i> FPU, Ekslibris dru[tvo Beograd 
i »Kotur i ostali« (oktobar 2007). 

368 strana. Cena 500,00 dinara.

6. Milo[ "iri'> HERALDIKA 
GRB> ILUSTROVANI OSNOVNI POJMOVI 

(tre'e izdaye) 
Kyiga predstavqa ilustrovani heraldi;ki 

»re;nik«, kao uvod u osnov  ne pojmove ove 
specifi;ne oblasti grafike.

Izdava;i> TK MONT IMAGE i FPU. (juni 2008) 
150 strana.  (RASPRODATO)

Ranko Muniti'> ZBORNIK 
O ANIMACIJI 

{ta je sve objavqeno o kinematograf-
skoj animaciji u Srbiji – od teksta 

Milo[a Cryanskog o Mikiju Mausu 
iz 1930. preko va\nih eseja o 

Zagreba;koj [koli crtanog filma i 
istoriji beogradske i svetske ani-

macije do novih tekstova o kompjut-
erskoj animaciji. Izdava;> 

FILMSKI 
CENTAR SRBIJE, Zagreba;ka 9 (2009). 
242 strane. Cena 550,00 dinara (napo-
mena> studenti UU imaju popust 20%)

»SVETLOST« 1-10
Komplet animiranih kyi\ica 
na temu »Svetlost«. Radovi stu-
denata ilustracije> Vuk Pali-
brk, Marica Kicu[i', Milica 
Mrvi', Mina {arenac, Vid Ra -
jin, Taya Lo[i', Nemaya Stan-
kovi', Nenad Krsti', Maya Le -
ki' i Marijana Or[oli'.

Ranko Muniti'> 
FILMSKA SLIKA I 
STVARNOST 
Koja je su[tinska razlika izme]u 
takozvane filmske slike stvarnos-
ti i one koja nas okru    \uje, sa jo[ 
deset eseja va\nih autora na istu 
temu, od 1896. do 2006. godine. 
Izdava;> FILMSKI CENTAR 
SRBIJE, Zagreba;ka 9 (2009). 132 
strane. Cena 450,00 dinara (napome-
na> studenti Univerziteta umetnos-
ti imaju popust 20%)
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7. BIBLIO -
FIL  SKA 
IZ  DAYA 

NA FPU 
(1964–2010)

Priredio prof. 
Jugoslav Vlahovi'. 

Izdava; FPU 
(oktobar 2010) 

208 strana, kolor. 
Cena 900,00 dinara.




