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U godini proslave 65 godina Fakulteta primeyenih 
umetnosti u Beogradu, evo jo[ jednog »ni;im izaz

vanog« broja ;asopisa Signum, izra]enog entuzijazmom 
nastavnikâ Grafi;kog odseka Fakulteta primeyenih 

umetnosti u Beogradu. 

Sredi[ya tema ovog broja je prete;a na[eg ;asopisa 
Signum – serija od tridesetak dodataka za ;asopis 

Grafi;ki rad, pod naslovom Grafi;ka umetnost, koje je 
ure]ivao prof. Bogdan Kr[i', a u;estvovali profesori 
sa Grafi;kog odseka FPU od 1979. do 1983. Namera je bila 
ista – da se neguje istorija i teorija struke i zabele\i i 

sa;uva ono [to je vredno iz teku'ih zbivaya.

I u ovom broju Signuma nastavqaju se stalne rubrike> 
Se'aya na profesore, prilozi koji 'e pomo'i nastavu 

na predmetima Projektovaye oblika, Grafi;ke komuni
kacije, Pismo, Animacija, Grafika…

Prof. Zoran Bla\ina u svom tekstu kriti;ki se osvr'e 
na beogradsku scenu grafi;kog dizajna posledyih ;etr
desetak godina. Ovakvi tekstovi, koji sublimiraju du\i 

period jedne [iroke oblasti, veoma su retki kod nas.

Tri teksta koja nadgra]uju program predmeta Projek
tovaya oblika pojavquju se u prelomnom periodu, u 

momentu kada osniva; ovog predmeta prof. dr Ivana 
Marciki' treba da povede svoju posledyu [kolsku godi
nu pre penzije, dok yena naslednica, asistent Marijana 
Paunovi' priprema polagaye doktorata na Arhitekton
skom fakultetu u Beogradu. Verujemo da 'e se ostvariti 
dobar kontinuitet u nastavi ovog uspe[nog predmeta.

Duhovit prilog Sr]ana Markovi'a o razvoju Interneta 
kroz vekove, pravo je osve\eye.

Studija Vladimira Bo\inovi'a o izlo\bi DODIR 
prof. Zdravka Mi'anovi'a u galeriji Grafi;ki kole
ktiv stigla je prekasno da bi bila objavqena u katalogu 
izlo\be. Umesto toga, objavqujemo je u na[em ;asopisu.

 
Fotografija na koricama> Nemaya |ivkovi', 4. godina

Zaglavqe ;asopisa> student Veqko Zajc, 2006.

Izdava; Fakultet primeyenih umetnosti u Beogradu, 
Primeyena grafika, 

Kosan;i'ev venac 29, Beograd. Tel. 2625 399
Za izdava;a prof. Zoran Bulaji', dekan FPU

Urednici prof. Rastko "iri' i prof. Jugoslav Vlahovi'
Redakcija profesori Olivera Stojadinovi', 

Ilija Kne\evi', Zdravko Mi'anovi', Mirjana |ivkovi'
Grafi;ki oblikovali prof. Rastko "iri', as. Marijana 

Kalabi' (47–57)
Juli 2013.
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Prilog za istoriju FPU

ZBORNIK
FPU 1
Samo par godina posle odlaska na[eg profesora 
Bogdana Kr [i'a u penziju, novim studentima Gra
fike, po[to Kr[i'evo ime vi[e nije figuriralo u 
indeksu, bilo je sasvim nepoznato, a o delu da ne go
vorimo. Nije ;udo – osim nekoliko monografija u 
biblioteci (mala je verovatno'a da 'e se spontano ma
[iti ba[ za yih!), studenti nisu imali gde da ;uju 
za Bogdana Kr[i'a i vide yegove 
grafike. Ovakav zaborav va\io 
je za sve na[e stare profesore, ne 
samo moje, ve' i za profesore mojih 
profesora – {otru, Petrova, Zla
malika i mnogo drugih. Osetila 
se potreba za zidnim podsetnikom 
na kome bi bili predstavqeni svi 
profesori sa Grafi;kog odseka 
koji vi[e nisu sa nama. Tako je 
2006, u okviru proslave »"irinih 
dana«, nastala izlo\  ba »Grafi;ki 
odsek – od osnivaya do danas« sa 20 
predstavqenih profesora> Gordana 
Popovi' Vasi' je napisala prate'i 
tekst, a profesor Ilija Kne\ e vi' ju 
je tipografski oblikovao. Izlo\ba 
jo[ uvek stoji u hodniku koji vodi ka 
Biblioteci FPU. Grafi;ki odsek je 
samo jedan od deset odseka na Fakul
tetu – pomislio sam da bilo lepo da 
i ostali odseci imaju sli;ne izlo\ 
be. Mnogo je tu va\  nih imena kojima bi se FPU morao 
danas di;iti, da pomenemo samo Ivana Tabakovi'a.
 Dve godine kasnije, 2008, u okviru proslave 
»60 godina FPU« i veli ke izlo\be radova profe
sora u pa viqonu Cvijeta Zuzori', pru\ila mi se 

prilika da napravim prate'u izlo\bu u okviru koje 
su obuhva'eni svi odseci Fakulteta. Tokom prikup
qaya  fotografske gra]e sa \ a qeyem sam uvideo da 
Fakultet nema sre]enu dokumentaciju, osim maye 
koli;ine fotografija u Biblioteci, da pojedini 
odseci nemaju NI JEDNU fotografiju iz svoje pro
[losti na kojoj bi se, na primer, video neki od yi
hovih va\nih profesora u prostorijama Fakulteta. 
Grafi;ki odsek je imao sre'u da u svom sastavu ima 
predmet Fotografija, tako da poseduje ve'i broj sni
maka koji prikazuju atmosferu na fakultetu i koji 
su potencijalna gra]a za dokumentaciju. Sa video 
materijalima situacija je jo[ gora. Moj predlog da 
se u okviru biblioteke napravi »Medijateka«, sa 
mo'nim (ali ne i skupim) kompjuterom koji bi ;uvao 
fotografije, radove studenata i profesora, faksi
mile, filmove, emisije, ukratko sve vrste arhivske 
gra]e Fakulteta, nai[ao je na odobravaye i tu je sve 
stalo. 

Ideja za ovu kyigu nastala je pre ne
koliko godina, kad sam u zaostav[ti
ni mog oca Milo[a pro na[ao uko
ri ;ene stranice pisa 'om ma [inom 
kucanih {otrinih dnevnika sa stu
dentskih ekskurzija sa po;etka pede
setih. Lep, lite rarno zanimqiv ma
terijal iz naj ranijeg doba postojaya 
Akademije primeyenih umetnosti i 
to iz pera yegovog osniva;a. 
 Dragoceni {otrini dnevni
ci, pou;ni i poeti;ni, govore o 
Branku {otri kao promi[qenom, 
is kusnom i odli;nom vo]i, ali 
i veoma obrazovanom i pismenom 
;oveku prebogatog re;nika. Osim 
neo;ekivane emotivnosti i spisa
teqske ve[tine u opisivayu pri
zora, ;itaoca po;esto obraduje neka 
divna zaboravqena re;> omaglica, 
suhodolica, hiqadak… Ispravqe
ne su samo o;igledne [tamparske 

gre[ke, a ostavqene su re;i pisane po starom pravo
pisu, skra'enice, i naravno, {otrina ijekavica.
 Sam dnevnik sadr\ao je samo uko ri;ene ku
cane stranice, bez ijedne ilustracije ili crte\a. 
Na sre'u, prona[ao sam ve'i broj lepih crte\a mo
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jih roditeqa koje su radili tokom tih ekskurzija, 
tako da je prvi dnevnik mogao da bude ilustrovan 
autenti;nim crte\ i ma ra]enim na ;asovima crta
ya u prirodi koje je {otra vodio i koji se mogu vide
ti na fotografijama  sa;uvanim u {otrinom foto 
albumu. Fotografije prikazuju tada[ye studente 
Akademije primeyenih umetnosti tokom rada ili 
odmora, a na mnogim grupnim fotografijama nalazi 
se i {otra (iako je ve'inu on sam snimio). Nekoliko 
strana sa ovim, do sada neobjavqenim fotografija
ma, grupisao sam kao poseban odeqak, jer su snimqene 
i na drugim ekskurzijama (Ohrid, Makedonija, mana
stiri Srbije…) koje su u to vreme, prema kazivayu 
profesora Qubodraga Jankovi'a Jaleta, bile veoma 
;este> najmaye jedna velika ekskurzija tokom leta i 
vi[e kra'ih tokom [kolske godine.
 Na[i sada[yi studenti ne mogu se pohva
liti ni;im sli;nim. Tokom devedetih profesor 
Kr[i' je organizovao jednu ekskurziju po manastiri
ma Srbije, kojoj sam posvetio jedan tekst, a za ;etiri 
ekskurzije u inostranstvo koje sam ja uspeo da izve
dem, sre'om postoje dnevnici koje sam zajedno sa stu
dentima vodio. Oni ne li;e na {otrine literarne 
dnevnike, to su ilustrovani albumi novog medijskog 
doba, koji su puni crte\a, fotografija, nalepnica 
i drugih artefakata prikupqenih tokom puta. Tako 
ovaj Zbornik po;iye i zavr[ava se dnevnicima sa stu
dentskih eks kurzija ra]enim u razmaku od 50 godina.
 Treba pomenuti da je, posle diplo miraya, 
moj otac Milo[ "iri' ostao u prijateqskoj vezi sa 
{otrom do yegove smrti 1961. godine. Otud su se kod 
yega na[li dragoceni {otrini dnevnici, veliki 
foto album, kao i {otrina mala grafi;ka presa koju 
sam pre nekoliko godina poklonio Fakultetu u \ eqi 
da se tim artefaktom za;ne budu'i Muzej FPU… Ona 
stoji, izlo\ e na na postamentu sa plo;icom, u holu 
zgrade na Kosan;i'evom vencu.
 Materijal za ovu kyigu prikupio sam odakle 
god sam mogao, neki tekstovi su bili ve' objavqeni 
ili su napisani na moju molbu. Tri priloga u ovoj 
kyizi preuzeta su iz objavqenih kyiga iz kojih su 
izdvojeni segmenti koja se odnose na na[ Fakultet – 
autobiografski zapisi Bosiqke Ki'evac, Aleksan
dra Ajzinberga i Bogdana Kr[i'a. Tu su i se'aya 
Zore |ivadinovi' Davidovi', Qubodraga Jankovi'a 

Jaleta i Branislava Stajevi'a ob javqena u monogra
fiji »50 godina FPU«< prikaz jednog duhovitog, na 
sre'u sa;uvanog, crte\a tada[yeg studenta Ivice 
Stevi'a koji prikazuje presek cele zgrade u Kara  ] or
] evoj ulici sa svim profesorima, studentima i sta
novnicima< se'aye Aleksandra Pajvan;i'a Aleksa 
na de[avaya iz burne 1968. (kojih se i ja se'am> imao 
sam 13 godina kad me je otac jednom odveo u zgradu u 
Kara ] or]e voj tokom »opsade«). Moj otac je sa;uvao i 
[tampanu propusnicu iz tog vremena. Kuriozitet 
predstavqaju i sa;u vani rukom ispisa ni natpisi sa 
maskenbala, do;eka nove godine, projekcije crtanih 
filmova koje su organizovali studenti katedre Gra
fike Akademije primeyenih umetnosti, po;etkom 
pedesetih. Jedan od yih, do pola sa;uvan (jer je bio 
iskori['en sa pole   ]i ne – papir je tada bio drago
cen), lepo je po slu\   io da se ilustruje Jaletov tekst o 
profesoru Jefti Peri'u. Tekstovi o \ivotu i radu 
profesora Stjepana Filekija, iz magistarskog rada 
Olivere Bataji' u me]uvremenu su objavqeni u okvi
ru kyige »Kofer pun slova« u izdayu »Tipo metra« 
(2011). Pomenuta kyiga sa dr\i i tekstove zasnova
ne na intervjuima sa jo[ dva profesora Pisma sa 
na[eg Fakulteta> Aleksandra Dodiga (tekst Vedra
na Erakovi'a) i } or]a |ivkovi'a (iz pera Olivere 
Stojadinovi').
 Naslov kyige, »ZBORNIK FPU 1« dat je sa \ e
qom da ovo bude prva od mnogih budu'ih kyiga. Ube] en 
sam da mnogi sada[yi i biv[i profesori i studenti 
ve' imaju zapisana neka od zanimqivih se'aya (ili 
crte\e, fotografije, artefakte…) na dane provedene 
na Akademiji ili Fakultetu primeyenih umetnos
ti, a svi mnogo toga nose u sebi. Sve [to se ne zapi[e, 
nepovratno je izgubqeno. Istorija nije samo daleka 
pro[lost, ona se neprestano doga] a, a de[avaya koja su 
se danas ili ju;e desila kroz neko vreme ima'e pati
nu nostalgije, romanti;nu ili mitolo[ku vrednost. 
Pozivam sve one koje se'aya vezuju za ovaj Fakultet/
Akademiju da ih zapi[u i prilo\e za slede'e nastav
ke ove kyige. Sva se'aya, i lepa i ona druga, neophod
na su za do;aravaye atmosfere koja je vladala tokom 
ne;ijeg studiraya, a dragoceni su prilozi istoriji 
jednog vremena koje se ne'e vratiti.

Rastko "iri', urednik kyige
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Se'anja na profesore

ĐORĐE 
KREKIĆ

 
I
Velika je šteta što se niko na Fakultetu primenje

nih umetnosti u Beogradu nije setio da za vremena 
prikupi i pribeleži biografije ljudi koji su ovu visoku 
školu osnovali i /ili/ na njoj predavali. Zanimljiv 
kao ličnost, a značajan kao arhitekt i pedagog, profe
sor Đorđe Krekić je danas gotovo sasvim zaborav
ljen. Njegovi studenti polako nestaju pa se i sećanja 
na njega postepeno gase.

Mene pamćenje još pomalo služi pa ću pri
be  ležiti ono čega se, u vezi sa mojim profesorom 
Krekićem, još sećam.

Bilo je to u leto 1947. godine. Otišao sam do 
Škole za primenjenu umetnost u ulici 7 Jula [1] da se 
raspitam kada će ispiti biti, šta se polaže i koje do
kumente treba da spremim. Bio je raspust, u sekre
tarijatu nije bilo nikoga, ali su se u dvorištu muvali 
neki majstori. Zaustavio sam jednoga koji je, umrljan 
krečom, nosio neke daske, i zapitao ga gde se mogu 
dobiti potrebna obaveštenja. On mi je, vrlo spremno, 
objasnio sve što mi je trebalo. Za svaki slučaj, ušao 
sam u hodnik Škole i na oglasnoj tabli našao napisano 
tačno ono što mi je onaj umrljani rekao. Posle izves
nog vremena sam polagao prijemni ispit i bio prim
ljen. Sećam se prvog dana školske 1947/48. godine. 
Sakupili su nas u jednoj učionici na prvom spratu 
Škole i rekli da će doći direktor da nas pozdravi i da 
nam održi jedni kraće predavanje. I, na moje najveće 
iznenađenje, pojavio se moj poznanik – onaj što je u 
dvorištu Škole, zamazan krečom, nosio daske. Bio je 
to arhitekt }ordje Krekić, jedan od osnivača  Škole za 
primenjenu umetnost u Beogradu.

II
Profesor Pavle Vasić zabeležio je: …„Ideja o 

osnivanju Škole za primenjenu umetnost nastala je 
uporedno sa osnivanjem Akademije likovnih umet
nosti. Akademija je osnovana 1937, a Škola 1938. 
godine. Osnivači u najužem smislu reči bili su nas
tavnici ove škole Milan Nedeljković, vajar, Đorđe 
Krekić, arhitekta, Ivan Tabaković, slikar i Mihailo 
Tomić, vajar. Kasnije dolazi veći broj nastavnika iz 
Beograda, Zagreba. Ova škola nije mogla da se po
hvali kontinuitetom postojanja i rada, jer joj je rat 

uzeo četiri godine, kada je životarila. Tri godine po
sle rata bila je ukinuta. Učesnici su Školu sukcesivno 
završavali i prelazili na Akademiju, osnovanu 1948. 
godine. Aka demija primenjenih umetnosti počela je 
sa radom u jesen 1948. godine. (…) Nastavnički ka
dar Akademije regrutovan je iz redova beogradskih 
umetnika koji su se istakli u svojoj struci kao umet
nici ili kao predagozi”…

Meni je profesor Krekić predavao u Školi za 
primenjenu umetnost, a kasnije i na Odseku en
terijera Akademije primenjenih umetnosti. Bio je 
odličan pedagog i zdušno je prenosio sva svoja 
znanja i iskustva na nas. Svoje bavljenje studenti
ma nije prekidao završivši predavanja predviđena 
rasporedom časova: vodio je računa o studentima 
slabijih materijalnih mogućnosti pa je, nakon nji
hovog diplomiranja, koristio svoje veze da im nađe 
posao, a bio i veoma aktivan u našem planinarskom 
društvu „Jurica Ribar” redovno učestvujući gotovo 
u svim ekskurzijama koje je naše društvo organi
zovalo, čime je svoje bavljenje sa studentima nastav
jao i u vanškolsko vreme.

Tokom studija udružio sam se sa još dvojicom 
kolega sa istog odseka: Brankom Babićem i jednu 
generaciju starijim Zvonimirom (Zvon kom) Vebe
rom. Nalazili smo poslove iz struke i radili zajedno. 

}or]e Prudnikov> portret }or]a Kreki'a (po;etak 90-tih)
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Pred kraj naših studija, bilo je to 1954. godine [2], 
radili smo nacrte za neku putujuću izložbu JNA. 
Nalazili smo se svako popodne u prostorijama Za
voda, tamo crtali i pravili makete. Dolazio je i profe
sor Krekić koji je, kao spoljni saradnik, takođe radio 
u Zavodu. Dogovorili smo se da nas četvorica, kad 
Babić i ja diplomiramo, kao grupa, osnujemo atelje. 
Čak smo i ime tog ateljea smislili: ATELJE 4.

Sledeće godine smo Babić i ja diplomirali. Ja 
sam se razboleo pa sam se tek 1956. godine priključio 
grupi. Oni su upravo dobili jedan, za ono vreme vrlo 
zanimljiv posao, adaptaciju i unutrašnje uređenje 
zgrade Radničkog univerziteta Đuro Salaj. U toj 
zgradi smo dobili dve prostorije u kojima je bio naš 
atelje. Naravno, ubrzo se saznalo za nas, mnogo smo 
radili, a najveći deo poslova smo dobijali zahvaljujući 
imenu našeg profesora. Projekte smo potpisivali 
tako što je na prvom mestu uvek bilo Krekićevo ime, 
a nas trojica smo se potpisivali menjanjući ciklično 
redosled imena.

Izvrstan crtač i akvarelista, profesor Krekić je, 
po odlasku u penziju,  napustio projektovanje i „za 
svoju dušu” se posvetio toj grani umetnosti. Njegovi 
crteži, po stilu i kvalitetima nalik na radove Ljube 
Ivanovića, krase stanove njego vih bivših studenata 
i prijatelja ali je velik deo, nažalost zbog nebrige ili 
nečije pohlepe, izgubljen.  

Umro je 6. marta 1997. godine.
 
III
Koliko mi je poznato, prvi direktor Škole 

za primenjenu umetnost u Beogradu bio je Milan 
Nedeljković, a 1945. godine, ovu je dužnost preuzeo 
profesor Krekić koji je istovremeno na Odseku en
terijera predavao Istoriju stilova u arhitekturi, Pro
jektovanje za vajare i Perspektivu.

Akademija za primenjenu umetnost [3] os
novana je u Beogradu 1948. godine. Prvi rektor je 
bio slikar Branko Šotra, a za prorektora je postavljen 
Krekić. Naravno, Krekić je i dalje predavao Istoriju 
stilova i Projektovanje za vajare, a kasnije i Projek
tovanje enterijera.

Sticajem nekih okolnosti, do ruku su mi došle 
tri biografije koje je profesor Krekić o sebi napisao. 
Prvu sam gotovo doslovno prepisao koristeći u tek
stu, umesto prvog lica, treće lice jednine:

Đorđe Krekić je rođen 1903. godine u Doboju.
Nakon završetka četiri razreda Realke u Sa

rajevu, prešao je na srednju tehničku školu u istom 
mestu gde je maturirao 1922. godine, da bi, iste 
godine, otišao u Minhen gde se upisao u Školu za 
primenjenu umetnost, Odeljenje za unutrašnju i 
dekorativnu arhitekturu kod prof. R. Berndla, gde je 
ostao šest semestara, do godine 1925. Po apsolvira
nju dobio je otpusno sve dočanstvo sa ocenom „vrlo 
dobar”.

Godine 1925. upisao se na Akademiju likovnih 
umetnosti u Beču na Odeljenje za arhitekturu kod 
prof. Klemensa Holcmajstera [4] i položio diplom
ski ispit za akademskog arhitekta (diploma je nos
trifikovna od strane Tehničkog fakulteta u Beogradu 
pod br. 6870 od 14. oktobra 1937).

Odmah nakon položenog diplomskog is pita 
stupio je u atelje prof. Holcmajstera, ali je zbog regu
lisanja vojne obaveze ubrzo napustio atelje i otišao u 
vojsku gde je ostao do oktobra 1929.

U oktobru 1929, na poziv prof. Holcmajstera, 
stupio je u njegov privatni atelje u Beču gde je ostao do 
novembra 1930. godine radeći na projektima za javne 
zgrade u Ankari i za razne sakralne i druge objekte.

Od novembra 1930. do oktobra 1940. godine 
živeo je i radio u Zagrebu kao arhitekt.

Od 1930. do jula 1931. godine bio je zaposlen u 
ateljeu arh. Vladimira Šterka baveći se projektovan
jem gradskih kuća, vila i nameštaja.

U junu 1931. počeo je da radi u zajednici sa 
arhitektima Jovanom Korkom i Georgijem Kivero
vom [5] baveći se svim poslovima koji spadaju u de
lokrug rada arhitekta. U toj zajednici sem praktičnih 
radova iz oblasti arhitekture sudeluje sa uspehom 
i u mnogim javnim arhitektonskim konkursima. U 
zajednici sa navedenim saradnicima on, od 1932. do 
1937. godine učestvuje na izradi projekta i realizaciji 
palata Javne berze rada u Zagrebu,  Brodu, Osijeku i 
Karlovcu, zatim palatu Radničke komore u Zagrebu, 
više vila u Zagrebu i Dubrovniku, kao i stanbene 
zgrade u Zagrebu i drugim mestima.

Za nastavnika na Državnoj obrtnoj školi u Za
grebu postavljen je 1933. godine. Tu je predavao Isto
riju stilova, Perspektivu i Komponovanje za klesare i 
vajare sve do oktobra 1940. godine.

Godine 1937. projektovao je i nadzirao izvo
đenje Jugoslovenskog paviljona za drvnu industriju 
na Internacionalnoj izložbi u Parizu.

1940. godine prelazi u Beograd gde je, na os
novu konkursa, oktobra 1940. godine, izabran za 
šefa Arhitektonskog odelenja Škole za primenjenu 
umetnost u Beogradu. U Školi istovremeno predaje 
Istoriju stilova u arhitekturi i Arhitektonsko projek
tovanje enterijera i nameštaja. Kao šef arhitektonsk
og odelenja Škole za prime njenu umetnost radio je 
sa šefovima ostala dva odelenja Škole na osnovnoj 
organizaciji i nastav nom planu Škole.

Tokom 1940. godine adaptirao je nekadaš nju 
zgradu Umetničke škole koja je bila dodeljena Školi 
za primenjenu umetnost.

Od aprila 1941. godine do aprila 1945. bio je u 
nemačkom zarobljeništvu.

Po povratku, 1945. godine, nastavlja rad kao 
nastavnik na Školi za primenjenu umetnost u Beo
gradu gde predaje Stilove u arhitekturi, Projek
tovanje za vajare i Perspektivu.
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1945. godine imenovan je za direktora Škole za 
primenjenu umetnost s tim što je nastavio da predaje 
navedene predmete.

Kada je 1948. godine osnovana Akademija pri
menjene umetnosti (među prva tri postav ljena pro
fesora) postavljen je za vanrednog profesora Aka
demije, a odmah zatim izabran za prorektora i šefa 
Arhitektonskog odeljenja. Istovremeno je predavao 
Istoriju stilova u arhitekturi i Projektovanje dekora
tivne arhitekture i enterijera.

Za redovnog profesora Akademije primenje
nih umetnosti izabran je 1950. godine.

Od povratka iz zarobljeništva, sem predava njima 
na Akademiji, bavio se i projektova njem, sudelujući na 
nekoliko javnih konkursa, projektovao nekoliko javnih 
zgrada i manjih spomenika, a bavio se projektovanjem 
nameštaja i enterijera za javne ustanove.

Od decembra 1953. godine do kraja 1955. bio 
je stalni spoljni saradnik Zavoda za prime njenu 
umetnost gde se bavio projektovanjem enterijera, 
nameštaja i adaptacijama lokala. Sem ovih radova 
bavio se propagandom savremenog stanovanja i 
nameštaja kao i primenjene umetnosti uopšte, držeći 
javna predavanja i pišući o toj tematici.

Za vreme svog rada u Školi za primenje
nu umetnost od 1945. do 1948. godine osnivao je 
večernje tečajeve na Školi i držao predavanja za sto
larske i soboslikarske radnike.

Po završetku II Sv. rata, okviru Saveznog 
ministarstva za prosvetu i kulturu, sarađivao je na 
sastavljanju Plana i Programa za Škole primenjenih 
umetnosti u FNRJ u. Sudelovao je na svim konferen
cijama (u Beogradu i na Bledu) po pitanju programa 
i planova za škole primenjenih umetnosti i dao os
novne smernice za program Akademije primenjenih 
umetnosti u Beogradu. Kroz niz poslednjih godina 
bio je izaslanik na završnim ispitima i inspektor u 
raznim školama za primenjenu umetnost u Srbiji 
kao i drugim školama te vrste u zemlji.

Od osnivanja Udruženja umetnika za primen
jenu umetnost kao sekcije ULUSa, bio je stalni član 
Udruženja, jedan od osnivača sekcije i njen prvi sek
retar, a od osnivanja samostalnog Udruženja umet
nika primenjenih umetnosti tri puta je bio izabran za 
predsednika…

 
IV
Iz druge, nešto kraće i očigledno na brzinu na

pisane biografije izvadio sam podatke koji se odnose 
na njegovu stručnu aktivnost. Znam da je dosta toga 
i propustio da navede jer je, verovatno, pišući zabo
ravio ili je smatrao da to i nije tako važno budući 
svestan sudbine enterijerista da njihova ostvarenja 
posle izvesnog vremena postanu démodé, da se 
„modernizuju” ili sasvim izmene…

Prepisaću samo ono što je on, u toj drugoj bio
grafiji, naveo:

 Od oktobra 1928. do novembra 1930. u ate ljeu 
prof Holzmeistera sudeluje u projektovanju i razradi 
javnih državnih zgrada u Ankari.

Od 1930. do 1939. živi u Zagrebu i radi u zajed
nici autorske grupe arhitekata „KKK” koja postiže 
značajne uspehe u učestvovanju na javnim arhi
tektonskim konkursima (Markarnica u Beogradu, 
zgrada Državne štamparije u Beogradu, hram na 
Cetinju, planinarski dom na Sljemenu kraj Zagreba, 
odmaralište u Baru, a projektuje Radnički dom u Za
grebu, javne berze rada u Zagrebu, Osijeku, Karlov
cu i Slavonskom Brodu, zgradu Srpske pravoslavne 
opštine u Zagrebu kao i nekoliko vila i zgrada za 
stanovanje.

Godine 1937. projektuje i vodi nadzor nad iz
vođenjem Jugoslovenskog paviljona drvne indus
trije u Parizu.

Tokom 1940. godine izvršio je celokupnu adap
taciju zgrade bivše Umetničke škole (u uli ci Kralja 
Petra br. 7) u kojoj je bila smeštena novoosnovana 
Škola za primenjenu umetnost.

U okviru Ateljea 4 učestvovao u izradi projekta 
adaptacije i unutrašnjeg uređenja zgrade radničkog 
univerziteta Đuro Salaj u Beogradu; nizu prosto
rija u Domu sindikata u Beogradu; uređenju mini
malnog tipskog stana na revijalnoj izložbi Porodica 
i doma'instvo u Zagrebu; projekat  za izložbu Umet-
nost u službi ;oveka u Zrenjaninu; Biblioteke  Matice 
srpske u Novom Sadu; projekat i oprema enterijera 
obe zgrade DSNO u Beogradu; enterijera kluba 
Saveznog izvršnog veća u Beogradu; enterijera i 
nameštaja Robne kuće „Terazije” u Titovom Užicu; 
enterijere Doma JNA u Beogradu; enterijere Doma 
JNA u Skoplju; adaptaciju i celokupno uređenje 
reprezentativne državne vile u Beogradu, adaptaciju 
Doma kulture „Veselin Masleša” u Beogradu; pro
jekat enterijera za ambasadu Pakistana u Beogradu; 
celokupno unutrašnje uređenje nove vojne bolnice u 
Skoplju, kao i niza izložbi, privatnih stanova što os
tvarenih, što u projektu.

                                                                                                                
Novembra 2010.
arh. Aleksandar Ajzinberg
                                                                                                 

[1] Sada se u toj zgradi nalazi Fakultet primenjenih 
umetnosti i dizajna, a ulica je ponovo dobila naziv koji je, pre II 
Svetskog rata imala: Kralja Petra.

[2] Veber je već bio diplomirao i zaposlio se u Zavodu za 
primenjenu umetnost.

[3] Kasnije: Fakultet primenjenih umetnosti
[4] U Beču je diplomirao 1928. godine.
[5] Grupa je, po početnim slovima njihovih prezimena, 

nosila naziv KKK
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}or]e Kreki'> Dvori[te manastira Studenice, 
akvarel, 1977.
U vlasni[tvu Ljubodraga Jankovi'a Jaleta, Beograd.

}or]e Kreki'> Obala reke, akvarel, 1985.
U vlasni[tvu Jelene Veber, Beograd



Како се пројектују фонтови

У време када се слагало металним слогом, слова су се изливала у 
словоливницама, а за њихово коришћење биле су потребне штампарске 
машине. Словоливнице су ангажовале дизајнере који су правили нацрте за 
фонтове. То је било занимање резервисано за мали број стручњака.
У данашње, дигитално доба, тај посао је доступан свакоме ко је упућен у 
коришћење графичких програма на рачунару. Фонтови се праве у посебним 
програмима који су само томе намењени. 
Данас је у понуди огроман избор фонтова до којих се долази на 
једноставан начин – куповином преко интернета. Ипак, увек постоји 
потреба за још неким, оригиналним и различитим, који ће бити прави 
избор за одређен графички задатак. Обично је тешко наћи одговарајући 
фонт који садржи ћирилицу.

Идеја – скица
Идеја може да се развија у склопу одређене 
задате теме из области графичког дизајна, 
обликовања књиге или интернет презентације. У 
том случају намена одређује особине. Пре свега, 
важно је да ли ће се писмо користити у мањим 
или већим величинама, за слагање текста или 
у рекламне сврхе. Фонт може да се развије на 
основу неколико слова смишљених за логотип 
или натпис. Писмо може да се креира и без 
познатог наручиоца, да буде намењено тржишту, 
али и тада се сврстава у неку од постојећих 
групација. 

Почетак су скице, било да су цртане 
руком, односно на рачунару или да су 
добијене неким другим поступком: писањем 
различитим алатима, сликањем, колажирањем, 
комбиновањем предмета, фотографисањем… 
Сваки ликовни поступак је применљив, уз 
ограничење да облици слова треба да буду 
недвосмислено препознатљиви и стилски 
уједначени. Скице треба да садрже сва потребна 
слова, интерпункцију и посебне знаке. Данашњи 
фонтови имају уникод распоред, што значи да се 
у једном фонту налазе различите кодне стране, 
између осталог ћирилица и латиница. Што је 
скица прецизније урађена, биће лакше спровести 
остале фазе израде фонта.

Уношење у рачунар
Уколико скице нису урађене на рачунару, 
уносе се скенирањем или снимањем, као слике 
(дефинисане помоћу тачака). Важно је користити 
довољно добру резолуцију (број тачака по 
јединици површине) да би се скице ваљано 
интерпретирале. За даљи рад потребне су црно-
беле слике, али се оне некад уносе у боји или у 
сивим тоновима, да би се одређеним поступцима 
трансформисале у црно-бели облик. Ти поступци 
подразумевају отклањање непотребних детаља и 
пречишћавање облика.

Векторизација – опцртавање
Ово је поступак који црно-белу слику претвара 
у геометријски – линеаран цртеж који опцртава 
црне облике.  Овај цртеж може да се увећава 
и смањује по потреби. Поступак векторизације 
(trace) може да се обави у неком програму 
за векторско цртање, као и у самом програму 
за прављење фонтова. Од избора параметара 
опцртавања зависиће сличност скица и 
геометријских облика слова, као и број тачака 
(чворова) које одређују цртеж.

Оливера Стојадиновић
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Уједначавање величина
Одређују се основне пропорције: висина малих 
и великих слова, горњих и доњих продужетака, 
дебљине танких потеза, стубова и заобљених 
потеза, величине препуста облих слова. Слова се 
подешавају према усвојеним димензијама.

Размаци
Размаци између слова су важни као и њихови 
облици. Размаци се праве систематски тако што 
се одреди густина слога помоћу једноставних 
усправних и заобљених слова (H, O, n, u, о, н), а 
остали размаци се одређују у односу на њих.

Цртање облика слова
Слова се цртају на различите начине у зависности 
од природе скица и врсте фонта. Слова за 
слагање текста се најчешће састоје из правилних, 
геометријских облика, а поједини делови могу да 
се копирају. Овакви облици дефинисани су помоћу 
минималног броја тачака. Цртеж се ради на основу 
облика добијених из скица, поновним цртањем 
или подешавањем постојеће контуре. Напротив, 
код писама која треба да дочарају рукопис или 
текстуру, остављају се неправилне контуре, онакве 
какве су биле на скицама, и већи број тачака.

Пробе и подешавања
Када се сва слова нацртају и поново се подесе 
размаци, потребно је додати керн-парове 
–корекцију размака између појединих парова 
слова (као што су, на пример, АТ). Уписују се 
неопходни подаци о фонту: име фонта, подаци о 
аутору, основне мере, кодне стране и слично. Још 
један важан корак је хинтовање, посебна врста 
програмирања којим се обезбеђује уједначеност 
слова у малим величинама. Уколико постоји 
потреба, могуће је програмирати коришћење 
лигатура, алтернатива, курентних бројева и још 
многих корисних функција које фонтове чине 
»паметним« и лако употребљивим.

Пробе изгледа у тексту могу да се изврше и 
без инсталирања у систем. На основу њих се врше 
многобројне коректуре и подешавања.

Генерисање фонта
Последњи корак је формирање записа у 
стандардним форматима који се затим 
инсталирају у систем и могу да се користе за 
слагање текста у свим рачунарским програмима.

Овај текст је штампан у облику брошуре поводом радионице 
која је одржана током Ноћи музеја, 18. маја 2013. године, у 
склопу изложбе Латино фонтови/Tipos Latinos, у Културном 
центру Сервантес у Београду.  
За илустрације је коришћен фонт Косанчић Луке Тилингера, 
студента четврте године Факултета примењених уметности.
Текст је сложен писмом Nioki BG Маријане Оршолић.
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Zoran Blažina

VREME DIZAJNA 
U BEOGRADU
(Tekst preuzet iz geopolitičkog časopisa LIMES1–2 Filozofskog 
fakulteta u Beogradu, suizdavač Hesperia, Beograd, 2012)
 
Od vremena početka sedamdesetih, kada sam u SKC-u 
slušao i gledao Viktora Papaneka1 pun nade, veliki svet 
posmatram iz žablje perspektive dizajnerske struke, a on 
sve više liči na izgubljeni brod koji već sluti svoju hrid. 
Nemamo daha da shvatimo, potreban nam je vremen-
ski otklon jer ne vidimo. Novi odnosi, medijski prostori, 
novo tržište i potrebe. U promenama se teško snalazimo. 
Društveni život se seli iz realnog u virtuelni. Svet beo-
gradskog dizajna nacrtan je iz semantičke2 perspektive. 
Ona ne podrazumeva logiku poretka linearne3 vanvre-
menske perspektive, da je nešto iza manje a nešto ispred 
veće, već je odnos veličina opsena i relativan pojam. 

Godine iza nas, kako kaže Pekić, pojeli su skakavci, Be-
ograd je početkom sedamdesetih godina dvadesetog 
veka imao (a sad nema) veliki Dizajn centar na uglu Knez 
Mihajlove i Zmaj Jovine pod vođstvom dr Miroslava 
Fruhta4. Centar, koga je identifikovao i danas moderan 
znak Milana Rakića, funkcionisao je na postulatima Bau-
haus škole i bio mesto okupljanja dizajnera iz zemlje 
(Jugoslavije) i inostranstva. Pratila ga je jaka infrastruk-

tura u vidu respektabilne srednje Škole za dizajn, koja je 
sarađivala i sa engleskim koledžima i Akademije za pri-
menjenu umetnost i dizajn, gde su Ivan Tabaković i Miloš 
Ćirić5 do sedamdesetih već uspostavili evropski model u 
obrazovanju dizajnera. Zatim Muzej primenjene umet-
nosti, sa moderno uređenim galerijskim prostorom po 
projektu prof. arh Milana Pališaškog u prestižnoj zgradi 
porodice Čelebonović, Udruženje likovnih umetnosti 
pri  menjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, sa 
velikim posleratnim imenima arhitekture, dizajna, foto-
grafije, kostimografije. Pratio ih je časopis „Industrijsko 
oblikovanje” Zavoda za ekonomiku domaćinstva (1975 
–1983 )… Većina dobrih umetnika je bila relativno situ-
irana i obezbeđena ateljeima dobijenim od države. Ipak, 
i u to vreme, među primenjenim umetnicima a naročito 
dizajnerima, osećalo se nezadovoljstvo proisteklo iz uve-
renja da planska socijalistička privreda i nije plodno tlo za 
dizajn; preovlađivao je stav da je kapitalizam nedosanja-
no društvo koje donosi preporod, a dizajnu obezbeđuje 
materijalni stimulans koji relaksira, oslobađa kreaciju. 

Paralelno, pre skoro 40 godina, imali smo u Beogradu par 
manjih preduzeća za ekonomsku propagandu. Krenulo 
se od akviziterskih poslova, terenskih propagandista, 
kontaktmena koji su ne retko sa preduzećima poslove 
pravili preko prasećih ušiju i pevačica na kafanskom sto-
lu. Stvari su se polako menjale uvođenjem termina mar-
keting sedamdesetih, i tako sve do „otkrića” gurua mar-
ketinga Filipa Kotlera početkom osamdesetih i pojave 
domaćeg maga promocije i samopromocije Dragana Sa-
kana, čoveka koji je među prvima gradio svoje kampanje 
empirijskom metodom i ispod čijeg kaputa su izašli go-
tovo svi oni koji nešto danas znače u svetu srpskog ad-
vertajzinga.

Milan Rakić: DIZAJN CENTAR, Beograd, 1972.

Vikrot Papanek i knjiga DIZAJN ZA 
STVARNI SVET, 1973.

1) Viktor Papanek (1927–1998) Dizajner i profesor iz SAD. Gostovao u 
Beogradu 1974. u Studenskom kulturnom centru, promovisao svoju 
knjigu „Dizajn za stvarni svijet”, (Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 
1973)
2) Semantička (ikonološka) perspektiva ne rešava odnose veličina 
među likovima, s obzirom na njihovu udaljenost, već s obzirom na 
njihovu važnost. Već mala djeca koriste semantičku perspektivu;  to 
nazivamo „emocionalni realizam”, gde djeca likove koje doživljavaju 
važnijima prikazuju i većima. Svoju mamu dete će prikazati ne-
proporcionalno velikom i time izraziti njenu važnost i značenje, a 
svoja stavove i osjećanja, vrijednosne sudove i opredelenja; time dečji 
crtež postaje poruka. Tu se doslovno prikazuje ono što simbolično 
označavamo kao „velike” i „male” ljude: svojoj hijerarhijskoj važnosti; 
stoga govorimo o perspektivi značenja.
3) Linearna perspektiva  geometrijska konstrukcija zasnovana na a 
nedogledima, vidimo kako se svi oblici koji se udaljuju od posmatrača 
pravilno smanjuju.
4) Miroslav Fruht (1922–2000), teoretičar i istoričar dizajna. Diplo-
mirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zvanje doktora nauka stekao 
tezom Funkcija industrijskog dizajna u proizvodnom preduzeću.
5) Miloš Ćirić (1931–1999), profesor na FPU. Dizajner i teoretičar dizaj-
na, autor knjiga Heraldika 1, Grafička identifikacija 1961–1981, Grafičke 
komunikacije 1954–1984, Grafički znak i simbol, Letopis simbola 1–5.
6) Ivan Tabaković (1898–1977), rođen u Aradu, u današnjoj Rumuniji. 
Školovao se u Budimpešti, Zagrebu i Minhenu. Tridesetih je bio član 
grupe „Zemlja”. U Beogradu je radio kao profesor na Akademiji pri-
menjenih umetnosti.
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Srećno–nesrećni spoj medija, dizajna i marketinga kod 
nas je dobio obrise današnjih odnosa upravo početkom 
osamdesetih. Samo jedan od mnoštva zapadnih mode-
la, uspeo je i kod nas pojavom marketing ili advertajzing 
agencija. Insistiralo se na tome da je dizajn samo deo tim-
skog rada, što je marginalizovalo ulogu dizajnera na više 
načina, između ostalog prenošenjem prava na potpis di-
zajn produkta sa dizajnera na agenciju.
Taj novi koncept dovodi do mnogih nesporazuma pošto 
izvestan broj dizajnera ne pristaje da se odrekne autor-
stva verujući da samo dizajnerska imaginacija i odgovor-
nost, bez obzira na impute tima, proizvodi utilitarnu ali 
i umetničku vrednost. Dobar primer je izložba dizajnera 
Miloša Arizovića u Kulturnom centru Beograda 1996. go-
dine, izložba oko koje se podigla velika prašina usled toga 
što je Arizović potpisao radove koje je radio za nekolicinu 
agencija. Pobunili su se kopirajteri, kreativni direktori, 
akaunt menadžeri i ostali, tražeći u likovno grafičkim ra-
dovima svoj deo slave. 
Danas u respektabilnom srpskom Art directors klubu, koji 
je striktno vezan za struku dizajn, skoro da je isti broj 
propagandista kao i dizajnera.

Ipak, mnogi dizajneri su sa pravom videli agencije kao 
veliku šansu da rade i da se dalje usavršavaju, uverene da 
dizajn u marketingu može da se realizuje u neslućenim 
formama, motivisani i mnogobrojnim advertajzing kola-
či ćima kao što su promocija u status art direktora ili 
priznanja na festivalima advertajzinga, na kojima je di-
zajn osnovno izražajno sredstvo, a agencijama uglavnom 
samopromocija. 

U datim društvenim okolnostima, urušavanja jednog 
i pojave novog, još nedefinisanog drušvenog sistema, 
došlo je do povezivanja pojedinih agencija sa političkim 
establišmentom, što je dovelo do njihovog jačanja u cen-
tre moći koji su, u klimi nepostojanja pravog tržišta, gušili 
rad i postojanje free-lance dizajnera, studija za dizajn, di-
zajnerskih menadžera pa i promociju institucije dizajnera 
zvezde. 

Treba napomenuti da je obrazovna struktura ljudi koji 
su se profesionalno bavili dizajnom u Beogradu u pre- 
informatičko vreme bila, u najvećem broju slučajeva, 
diplomirani dizajner, i po neki arhitekt ili slikar. Ako izu-
zmemo retke inženjere arhitekture, prethodne dve stru-
ke su uglavnom kod nas školovane da budu vrhunski 
kreativci. Elokvencija neophodna za odbranu i definiciju 
stava, koja se uglavnom neguje kroz teoriju, nije bila u pr-
vom planu. Ovo je kasnije, u strukturi marketinškog tima, 
imalo svoje reperkusije, obzirom da su ostali članovi tima 
uglavnom dolazili sa fakulteta društvenog smera – so-
ciolozi, psiholozi, ekonomisti, producenti… Vizuelno ne 
previše kreativni ali elokventni klikeraši sa dobrim or-
ganizatorskim sposobnostima, osećajem za racionalno i 
nosom za novac, nadoknađivali su manjak vizuelne kul-
ture i uglavnom vrlo brzo uspostavljali odnos koji se u 
agencijama do danas nije promenio. 

Digitalna tehnologija

U našem okruženju prvi grafički MAC računari pojavili 
su se u Beogradu 1986. godine (Brana & Zoran studio). 
Prelaz na digitalnu tehnologiju učinio je da otpadne cela 
jedna generacija dizajnera koji se nisu prilagodili. Svojim 
mogućnostima ova tehnologija je doprinela formiranju 
nove svesti i senzibiliteta, i veoma uticala na promenu 
karaktera dizajna tako da je, posle duže vremena, naprav-
ljen veliki i pozitivan otklon od Bauhaus škole. Artificijel-
nost dizajna dobija na snazi, a dizajneru se istovremeno 
pružaju nove mogućnosti da izrazi i pokaže dubinu i moć 
ličnog i spiritualnog. 

Sa druge strane, lako dostupan softver daje jednako pra-
vo bilo kome da veruje da može da se bavi ovim poslom. 
Pojavilo se dosta ljudi iz profesija koje nisu bliske dizaj-
nu, autodidakta koji su nesvesni svog eklekticizma. Oni 
preplavljuju tržište, što samo po sebi i ne bi bio problem 
da postoji pravo tržište. Softver je dobar alat u rukama 
jake kreativne ličnosti, a gospodari nejakim, koji (ne)
svesnim preuzimanjem postojećeg softverskog grafizma 
počinju da produkuju upravo onu vrstu dizajna koji na-
nosi najvise štete našoj vokaciji. Rezultati ovog procesa 
su porazni. Iako je očigledno da likovna, odnosno kon-
ceptualna umetnost danas sve više crpi ideje primenjene 
umetnosti, sve glasnija je škola mišljenja da dizajn nije 
umetnost. Verujem da taj stav proizilazi iz rezultata ba-
nalizacije grafičkih komunikacija koje se kao agencijski 
produkt sve češće javljaju na tržištu u trivijalnim oglas-

Knjige Miloša Ćirića



12

nim ili outdoor kampanjama i nestručnim i naivnim pro-
jektima vizuelnog identiteta. 

Pojavljuju se fantomske grupe „primenjenih umetni-
ka” sa namerom da postanu institucije pod okriljem 
države. Etabliraju nove cenovnike dizajnerskih usluga 
sa ponižavajućim iznosima u odnosu na ULUPUDS-ove 
cenovnike iz sedamdesetih godina. Ti novi cenovnici su 
pravljeni na nivou dogovora – ja ti uradim zaštitni znak, ti 
mi iskolmuješ kosu.  

Duboko neshvatanje dizajna kao umetničke discipline je 
široko rasprostranjeno, čak i među umetnicima. Činjenica 
je da svaki dizajner ne proizvodi uvek umetničko delo, 
baš kao što ga ne proizvodi ni svaki slikar, vajar, muzičar, 
filmski reditelj, itd.  U jednoj TV emisiji gost je bio umetnik 
koga veoma cenim kao našeg veoma uglednog slikara. 
Pozvan je da govori sa pozicije dekana jednog privatnog 
fakulteta za primenjenu umetnost i dizajn. U toj emisiji 
on je tvrdio, parafraziraću, da dizajn nije umetnost, te da je 
on više tehnička podrška umetnosti.

Teorija i kritika

Da li srpski dizajn zapravo nema teorijsko i kritičko ute-
meljenje? Ne postoji relevantna škola mišljenja koja 
prati, procenjuje i kritički oblikuje našu dizajnersku 
scenu.  Osim nekoliko časnih izuzetaka, uglavnom nema 
posvećenih istoričara umetnosti koji vole dizajn i koji 
mogu relevantno da ustanove sistem vrednosti. Pojavlju-
ju se retki i loši prevodi stručnih knjiga ili novi naslovi au-

tora koji suštinski niti poznaju niti osećaju dizajn. Ono što 
je vredno pomena na polju teorije poteklo je od samih di-
zajnera ili nekolicine teoretičara koji se, nažalost ne čuju 
daleko (M. Fruht, M. Mušić). Ne možemo zaobići časopise: 
Industrijsko oblikovanje (1975–1983), Dizajn (1992–1993), 
nešto kasnije Kvadart. Tu je i trotomno izdanje knjige Zna-
kovito koja, bez obzira na subjektivan pristup dizajnera 
autora po principu  „ovoga volim, ovoga ne volim”, kao i 
na pojedine nedopustive interpretacije znakova umesto 

njihovog faktografskog prikazivanja, ipak predstavlja do-
kumentarnu vrednost. I najzad, najbitnije, knji ge dizaj-
nera i profesora Miloša Ćirića koje su napisane pre više 
od trideset godina i koje i danas predstavljaju domaću 
dizajnersku Bibliju.

Puno je festivala, advertajzinga koji su zapravo festivali 
dizajna u advertajzingu. Ljudi iz marketinga su ustanovili 
sisteme istraživanja kojima se valorizuje utilitarnost dizaj-
na, iako tim principima valorizacije, koji potiču delimično 
iz preteče savremenih grafičkih komunikacija – heraldike, 

a delimično iz Bauhaus škole, izmiču nove vrednosti i 
značenja ostvareni evolucijom vizuelnih komunikacija i 
pojavom digitalne tehnologije.
Zavidim likovnim umetnostima na njihovoj muci koja 
se zove teorija i kritika, uprkos tome što pojedini njihovi 
teoretičari gore od želje da postanu autori umetničkog 
dela umesto istinskog autora. Toliko je tekstova koji 
približavaju i demistifikuju stvaralaštvo likovnih umet-
nika. Toliko je zapisa za buduća pokolenja – dokumenata 
vremena. U toj hiper-produkciji naravno nećemo tražiti 
istinu u pojedinačnim subjektivno obojenim tekstovima, 
već ćemo čitati između redova. Važno je da se pisana 
kultura prenosi kroz generacije a inteligencija čitaoca i 
vreme će biti sudije. Teorijski radovi, kad je dizajn u pita-
nju, kod nas skoro da ne postoje. Kroz vreme vas vode 
sačuvani uglavnom Ulupuds-ovi katalozi grupnih izložbi, 
u kojima o dizajnerima nema ništa ili vrlo malo, obično: 
ime i prezime, kućna adresa i fotografija rada. Tu i tamo, 
doduše retko, poneka porodica dizajnera je sačuvala 
nešto od opusa onih koji su nam prethodili. Mnogo 
značajnih stvaraoca je zaboravljeno, i već u sledećem ko-
lenu za njih niko i ne pita. Šta danas znače imena Nikola 
Masniković7 (znak Bemusa, Beobanke), Milan Martinović8 

Časopis KVADART 
Radomira Vukovića

Ljubomir Pavićević Fis: znak za izdavačku kuću PROSVETA
 iz Beograda

7) Nikola Masniković, katalog ULUPUS, Oblikovanje u Srbiji, 1973. 
8) Milan Martinović, isto kao i 7.
9) Aleksandar Daskalović, isto kao i 7.
10) Ivko Milojević, isto kao i 7.
11) Dragoslav Stojanović SIP (1920–1976), Skica za portret, autora 
Marijane Petrović Raić, kustosa MPU, studijska izložba za 2003, otvore-
na od 6. novembra 2003. do januara 2004. godine, Muzej primenjene 
umetnosti u Beogradu.
12) Ljubomir Pavićević Fis, Pola veka Fis dizajna. Ljubomir Pavićević Fis, 
retrospektivna izložba, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, sep-
tembar 2008. Ljubomir Pavićević Fis, pionir srpskog i jugoslovenskog 
dizajna, zasigurno je naš najstariji i najpoznatiji dizajner.
13) Iz kataloga izložbe Hvala Raši Teodosijeviću, Muzej savremene 
umetnosti, Beograd, 2. novembar – 22. decembar 2002.
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(znak studija B i Muzeja primenjenih umetnosti), Alek-
sandar Daskalović9 (znak Bim Slavije), Ivko Milojević10 
(znak Novosadskog sajma), Nenad Novakov…? 

Muzej primenjene umetnosti je mesto dizajnerske nade. 
Dešavaju se povremeno velike izložbe, ali čini se da ne-
dostaje žara i energije, ideja, a možda i novca kada je 
dizajn u pitanju. Pre nekoliko godina ovaj muzej je na-
pravio sjajnu izložbu povodom trideset godina od smr-
ti Dragoslava Stojanovića Sipa11, kao i vrlo dobru retro-
spek tivnu izložbu našem doajenu Ljubomiru Pavićeviću 
Fisu12. Fis je jedan od najstarijh i najdugotrajnijih živih 
grafičkih dizajnera. O Fisu je u katalogu izuzetno nadah-
nuto pisao odličan teoretičar i likovni kritičar Dejan Đorić, 
i za to mu hvala. Od Fisove izložbe nam je ostao katalog, a 

kako stvari stoje, to će jedino ostati od njegove preko 60 
godina duge i uspešne karijere. Da li postoji neko kome 
bi palo na pamet da napravi Fisu jednu ozbiljnu mono-
grafiju, ne zbog njega, nego zbog nas? 
Desila nam se u Muzeju primenjene umetnosti i izložba 
Primenjena umetnost u Beogradu 1918–1941. Izuzetan 
tekst Bojane Popović u pratećem katalogu, ali izgleda 
tanka arhivska građa i nedovoljno sačuvanih kvalitet-
nih eksponata. Očekivanja su bila velika, a posle raz-
gledanja osećate opor ukus: nasleđe pretežno agrarne 
države, izašle iz ratova. Insistiranje društva tog vremena 
na nacionalnom i tamo gde mu nije bilo mesto imalo je 
za posledicu i problematičan stav u odnosu na prime-
njenu umetnost i dizajn. Iznad cele izložbe lebdi pitanje 
– da li je moguće da gledamo pravu sliku tog perioda? 
Inkinostrio i Pomorišec na toj izložbi izgledaju kao retro 
i petparačka priča dok Dušan Janković sa, nažalost, par 
skromnih radova, vraća nadu da se u tom periodu ipak, 
osim narodne radinosti, nešto dešavalo. Grupe Zenit, 
koja je svojom avangardom dala možda najjači pečat 
periodu 1918–1941, na izložbi uopšte nema. Koliko se u 

posleratnom periodu (ratovi devedesetih) stav društva 
poistovetio sa onim u predhodno navedenom periodu 
u odnosu na primenjenu umetnost i dizajn? Uzmimo za 
primer Srpsku akademiju nauka i umetnosti, gde danas 
osim likovnih, ne postoji ni jedan primenjeni umetnik ili 
dizajner, a kako stvari stoje, u skorijoj budućnosti neće ih 
ni biti…

Neodoljiva društvena hipokrizija

U Beogradu, u pričama građanskih krugova često se ne-
kada mogao čuti popularan stav da je italijanski dizajn 
njihov brend, ali se nije razmišljalo o dubini i smislu izgo-
vorenog. Moji periodični boravci u Londonu 1987–1992. 
učinili su da sam imao priliku da živim stav da je njihov 
dizajn njihov nacionalni brend. To je potpuno novo is-
kustvo koje vas ispunjava strahopoštovanjem i kod 
stranca apriori izaziva osećaj inferiornosti. Sa kakvom 
snagom i samouverenošću da su najbolji, da su jedini, 
mediji podižu britanski dizajn! Oseća se da je to državna 
politika, a dizajn strateški proizvod. Naravno, oni nisu 
autistični, preko svojih moćnih medija ne obraćaju se 
samo sebi. Njihovo tržište su, pre svega, njihove bivše 
kolonije, sad zemlje Commonwealth-a, a onda i ceo svet. 
Svaki kreativni dizajner koji želi da se bori za svoju ideju 
može dobiti podršku u prvoj robnoj kući iza ugla. A biti 
dizajner, naročito uspešan, tamo je statusni simbol. Zato 
je važno biti i native speaker, inače ćete lako postati junak 
Romana o Londonu. 

Dizajnerska hijerarhija se poštuje, junior dizajneri sa 
godišnjim platama daleko su ispod senior dizajnera. Seni-
or dizajerima i art direktorima često je u oglasu, pored 
plate na godišnjem nivou, nuđen smeštaj i službeni auto. 
Kategorija dizajnera–zvezde tretirana je finansijski i sta-
tusno kao i kategorija filmske ili rok zvezde. Oni su za bi-
znis korisni jer se promovisanjem njih kao nacionalnog 
brenda projektuje potreba za tim brendom. Britanija 
je stvorila mnogo svojih značajnih imena–brendova, 
zahvaljujući tome, Britanci imaju veliko tržište koje traži 
taj brend, zarađuju novac i zapošljavaju ljude.

Naravno, da bi neko bio promovisan u dizajnera–zvezdu 
njegov rad mora da vredi. Originalnost bi trebalo da bude 
jedan od osnovnih kriterijuma. Sa druge strane, u posled-
nje vreme, verovatno zbog ubrzanja obrta kapitala, sve 
više se recikliraju stare stvari i serviraju se kao nove, sveže 
i originalne ideje novim generacijama, koje krupno ot-
vorenih očiju i usta hrle ka životu. Iskustvo mi daje za pra-
vo da verujem da bi, u skoro svakoj generaciji na Fakulte-
tu primenjenih umetnosti u Beogradu, najmanje jedan 
student potencijalno mogao da bude dizajner–zvezda, a 
do sad je odškolovano više od šezdeset generacija.

Kod nas postoji nekoliko grupa zainteresovane javnosti. 
U prvoj grupi su oni koji bi da dizajnere nazovu žižnitelji, 
(termin zanatskog karaktera iz vremena Svetog Save), 
polušaljivo obelodanio ga je arh. Pedja Ristić alias Pedja 

Dragoslav Stojanovi Sip: Znak za građevinsko preduzeće RAD (1958) i 
Kolarčev narodni univerzitet (1965)

Milan Martinović: Znakovi Studija B i Muzeja primenjene umetnosti 
u Beogradu
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Isus, na jednoj tribini sredinom devedesetih. Ili oni koji bi 
da dizajn zabrane, kako je to početkom devedesetih for-
mulisao vođa (trenutno odsutan) jedne poprilično desne 
stranke.
U drugoj grupi su umetnici poput Raše Teodosijevića, 
koji, u svom tekstu „Edinburška izjava – ko profitira od 
umetnosti a ko pošteno zarađuje”13 nabraja, između os-
talih: „plakateri, grafički urednici, dizajneri koji potkrada-
ju umetnike”, da bi zaključio, „i svi ostali jeftini politikanti 
koji su se na „tajnovit” način, preko svojih roditelja i veza 
dočepali sinakure, pa sole pamet umetnicima i od tog be-
smislenog posla zarađuju za dva života”.
U posebnu grupu mogli bi se uvrstiti oni koji sa „večitim 
pogledom ka Evropi”, traže samo „mlade dizajnere” sa 
„novim idejama”. U sebi se pitate – zašto samo mlade 
a ne dobre dizajnere? Poneti akademskom masom, a 
duboko zbunjeni i uplašeni sasvim izvesnim rizikom da, 
ako postavite to pitanje, ne ispadnete glupi i odbačeni, 
i vi počinjete da vičete glasno da vas čuju, „Samo mladi 
dizajneri!”, i već kao kameleon jednim okom gledate da 
li vas posmatra grupa, a drugim tražite koji će zbunjeni 
slučajno da se izlane i naivno pita „Zašto samo mladi a 
ne dobri dizajneri?” Onda ćete ga zgaziti većom žestinom 
nego što bi vas zgazili oni od kojih ste zazirali. Verovatno 
ćete osetiti veliko zadovoljstvo, jer pripadate grupi.

I zaista, zašto samo mladi dizajneri sa „novim idejama”? 
Zar nije logično da ne postoji dobar dizajn bez nove 
ideje? I kakve to ima veze sa godinama dizajnera? Zar 
nije logično da aktivan dizajner kroz godine razvija svoje 
obrazovanje i svoj intelekt, usavršava svoj kreativni ru-
kopis i proizvodi kvalitet? Zašto ta urbana akademska 
masa kad ide na, ne daj Bože, neku hiruršku intervenciju, 
ne kliče ”Hoćemo mladog hirurga sa novim idejama!”? 
Hipokrizija. Ali ne samo hipokrizija. Filozofija palanke. 
Interes i sve ozbiljnija generacijska diskriminacija na 
globalnom nivou.

Zašto samo mladi dizajneri? Jedan od logičnih odgo-
vora vezan je za određenu interesnu grupaciju koja zna 
da su to jeftini dizajneri, čiji se mesečni dohodak kreće u 
rasponu od 0 do 300 evra, a radno vreme od 9h do 23h. 
Često se dešava da mladi dizajneri, kako bi dobili prvu 
šansu, pristaju da rade besplatno i po šest meseci. U po-
slednjih nekoliko naših viđenja pred njegov odlazak, Dra-
gan Sakan mi je par puta polurezignirano rekao „danas 
ovde nikoga ne interesuje kreacija, samo novac”.

I na kraju, zašto samo mladi dizajneri? O ovome treba 
otvoreno govoriti, i zbog sve izraženije generacijske dis-
kriminacije uopšte. Uvredljivi diskriminatorski tekstovi 
u medijima prema starijima, poniženja u rijalitima i TV 
spotovima, u dnevnoj politici, na ulici. Svi o tome ćute. 
Porušeni vrednosni sistem je doprineo da u današnjem 
srpskom društvu sve više i bez otpora jačaju ultra desni 
stavovi. Neko baš pokušava da nas vrati u vreme dvade-
setih godina prošlog veka, kad smo na velikim svetkim 
izložbama kao najsavremenije srpske umetničke produk-
te izlagali pirotske ćilime, ne želeći da znamo da je de-

set godina ranije (1914), slovenska duša Kazimir Maljevič 
postavio Evropi i svetu domaći zadatak slikom Crni 
kvadrat na beloj pozadini, i time stavio tačku na klasičnu 
umetnost. 
Ovo je matrica po kojoj funkcioniše naše društvo u tran-
ziciji iz građanskog u prigradsko. Logična je onda pojava 
netrpeljivosti prema različitostima bilo koje vrste. Dizajn 
je opasno blagotvoran, može da pomogne, jer on je znak, 
on je naše lice pred svetom. 

New Deal
Devedesete su donele politički besmisao koji je mno-
go štošta pojeo sledećim generacijama, ali struka je 
preživela. U Beogradu je gostovao Dejvid Karson, čovek 
koji se prvi usudio da u grafičkom dizajnu razbije tekstu-
alni stubac, a od ostatka tipografije napravi umetničko 
delo. On je jedan od dizajnera koji je smogao snage i hra-
brosti da funkciju podredi formi i da svetu kaže  „za mene 
je dizajn je prvo umetnost a onda funkcija”. 
U minijaturnom galerijskom prostoru Grafičkog kolektiva 
pojavila se godišnja izložba dizajna Grifon.

Od 2000. godine počinje dekada prestrojavanja i pro-
mene moći u svetu domaćeg advertajzinga. Neke velike 
svetske advertajzing agencije sa svojim klijentima došle 
su na naše tržište. Dogodila nam se i hiperprodukcija 
fakulteta i viših škola na kojima se studira dizajn. Danas, 
u Beogradu, pored državnog fakulteta FPU ima još naj-
manje šest privatnih fakulteta. Ostaje otvoreno ozbiljno 
pitanje programa i kvaliteta nastave na tim fakultetima. 
Problem nije uslovljen nedostatkom kvalitetnih profe-
sora već profitnom politikom vlasnika. Ti nedostatci 
se nadoknađuju agresivnim reklamnim kampanjama, 
čime se sve više nameću kao relevantni, dok se „državni” 
Fakultet primenjenih umetnosti, sa višedecenijskom tra-
dicijom i neospornim kvalitetom, po inerciji ponaša pa-
sivno, gotovo indiferentno, ne shvatajući da je na tržištu i 
da se stvari mogu brzo promeniti. 

Sticajem navedenih okolnosti broj dizajnera se višestruko 
povećao. Problem dobijanja posla sve je izraženiji. Veoma 
mali broj dizajnera danas ovde živi od struke. Opstanak u 

GRIFON, izložba dizajna, galerija Grafički kolektiv, Beograd
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dizajnu nije samo pitanje talenta već i psihičke i fizičke 
izdržljivosti, podrške okoline, sreće i osećaja da se ne pro-
pusti velika šansa koju  često nije lako odmah prepoznati. 
Nadarenima, osim mladosti (ako je imaju), ništa ne ide na 
ruku. Lome padovi, usponi, pa opet padovi državnog pro-
jekta „Srbija u Evropskoj uniji”, a u svakom novom usponu 
i padu egzistencijalna pitanja se sve više zaoštravaju. 
Državu sve direktnije osećamo kako nam diše za vratom. 
Tržište se sužava i nestaje. Ekonomska depresija podseća 
na veliku krizu dvadesetih godina prošlog veka iz koje se 
svet iščupao zahuktavanjem ratne mašinerije.  
Američka kriza tog vremena donela je i neka socijalna 
rešenja „New Deal”, socijalni program javnih radova koje 
je potpomogla država radi očuvanja mnogih radnih 
mesta ali i grana delatnosti u privredi i kulturi. Kod nas 
se događa nešto slično, umesto države, kreativci sami 
sebe organizuju shodno vremenu u kome živimo. Pojavili 
su se značajni festivali. Pre svih muzički festival EXIT na 
kom dizajn ima značajnu ulogu. Može se reći da je EXIT 
kao kulturološki model otvorio put za kasnija dešavanja 
i pojavu festivala vizuelnih komunikacija „No Name” u 
Čačku, kreativnosti „Mikser” i „Design week” i multimedi-
ja kom pjuter arta „B–link” u Beogradu… Ovi festivali su 
uglavnom građeni na entuzijazmu pojedinaca. Oni pozi-
vaju kreativce da prilože svoje projekte koji su najčešće 
urađeni, nažalost, za fiktivnog naručioca i izvedeni o 
trošku autora. U sad već prezagušenom dizajnerskom 
prostoru Beograda, ipak ima sve više malih dizajn studija 

i neformalnih grupa dizajnera koje ne zavise od agencija 
i samostalno traže svoj put. 

Kakva je perspektiva? Onakva kakvu imaju država i njen 
narod, ekonomija i tržište, nauka i tehnologija, obrazov-
ni sistem, sistem vrednosti, kultura… Istorija umetnosti 
potvrđuje tezu po kojoj je kreativnost čoveku inherentna 
zato što kreacija uvek nađe put i način. Istina je i dok je 
u izvesnim periodima kretivnost cvetala, u drugima je 
tinjala. Hronološki gledano, umetnost je prešla veliki put 
od klasičnog perioda, kada je postojala u okviru onoga 
što se zvalo techne. Posmatrajući iz žablje perspektive 
dizajnera, još uvek verujem da je dizajn sastavni deo 
budućnosti ovog prostora, onakve budućnosti u koju je 
verovao i kojoj je težio vizionar Steve Jobs, kao i da će 
uloga dizajna u toj budućnosti biti znatno veća od uloge 
nekih drugih vizuelnih umetnosti. Ovde na Balkanu treba 
to vreme samo da dočekamo. 

NO NAME, Festival grafičkih komunikacija 
koji je pokrenuo Zoran Blažina

Sa samostalne izložbe Zorana Blažine u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu za Noć muzeja 2012. 
Od radova posvećenih delima Tenesi Vilijamsa objavljujemo dva: „Bizarna smrt Dabl–ju–ti-ja“ i „Slatka ptica mladosti“.
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 U blizini Irske, 7. maja 1915. nema;ka podmornica je bez upo-
zorenja torpedovala i potopila britanski putni;ki brod Lusitaniju, na 
putu iz Njujorka za Liverpul. Brod je potonuo za svega 18 minuta, sa 
1198 ljudi, me]u kojima su bila i 124 Amerikanca. Ovaj doga]aj je bio 
jedan od klju;nih faktora ulaska Sjedi nje nih dr\ava u Prvi svetski rat. 
Ogor;en, MekKej je odlu;io da prika\e ovu tragediju [to je mogu'e 
detaljnije. Za POTAPANJE LUSITANIJE napravio je oko 25.000 crte\a 
na celuloidnim folijama i to je trajalo skoro dve godine. Film je prika-
zan 20. jula 1918. izazvav[i jake emotivne reakcije gledalaca kojima 
nije bilo re;eno da je Lusitanija bila dobro naoru\an brod. Ovo je 
jedan od najneobi;nijih crtanih filmova ikada napravljenih i vi[e li;i 
na dokumentarni nego animirani film. (Slika 1)

 Odmah na po;etku Drugog svetskog rata, 1941, posle 
:aplinovog Velikog diktatora iz 1940, Diznijev studio se uklju;uje u 
op[tu kampanju protiv Hitlera i zemalja osovine. Tokom ratnih godi-
na nastaju desetine propagandnih i edukativnih animiranih filmova. 
Prvi u seriji bili su »reciklirani« stari filmovi> od docrtanih delova iz 
Sne\ane nastao je film »Sedam mudrih patuljaka«(Seven Wize Dwarfs), 
a od »Tri mala praseta« (Three Little Pigs) iz 1933, {TEDLJIVO PRASE 
(THRIFTY PIG). Docrtane izmene tako]e su »[tedljive«> cigle kojima 
tre'e prase zida ku'u zamenjene su »neuni[tivim« sertifikatima gra]
anskog zajma dr\avi, a zlom vuku su docrtani hitlerovski br;i'i a na 
kapi i oko ruke nacrtana svastika. (Slika 2)

 Iako je Lenjin proglasio film najboljim medijem za »informis-
anje« masa o slavnoj kolektivnoj budu'nosti, animirani film u Rusiji 
posle Oktobarske revolucije nije bio ra]en pre 1924. Najbolji animato-
ri, kao Starevi;  i Aleksejev, na primer, prebegli su u Francusku. Ve' 
po;etkom Drugog svetskog rata, 1941, »patrijarh« ruske animacije 
Ivan Ivanov Vano animira propagandni film FA{ISTI:KE :IZME 
NE"E GAZITI NA{U DOMOVINU, gde je Nema;ka prikazana kao 
stilizovana zla i krvo\edna svinja, a ruski konjanici u realisti;kim 
proporcijama i glorifikovanom izgledu. (Slika 3)

 Neobuzdani Teks Ejveri 1942. re\ira svog BLITZ VUKA 
(ironi;na igra re;i sa Blitz-Krieg, nema;kim terminom za brzi rat koji 
je trebalo da za kratko vreme pokori svet). Hitler dobija jo[ jedno, ali 
ovog puta posebno dizaj nirano, parodi;no obli;je animiranog vuka-
gubitnika. Ejveri 'e ovog vuka nastaviti da koristi kao glavnog juna-
ka mnogih svojih kasnijih filmova. Ovi filmovi su »nastupali« na 
frontu zajedno sa \ivim peva;kim i gluma;kim zvezdama da bi podi-
gli moral vojnika. (Slika 4)

 Tokom 1943, Diznijev studio pravi veoma zabavan film 
FIREROVO LICE (THE FÜHRER’S FACE), a ulogu poverava ve' 
popularnom Paji Patku. Paja igra bespomo'nog i iskori['avanog 
prose;nog Nemca uhva'enog u ratnu ma[inu. Pored Hitlera, tu su i 
karikature Musolinija i Hirohita. Ovaj film je ipak izuzetno retko pri-
kazivan posle rata, jer je studio smatrao da bi, iako u kontekstu par-
odije, lik Paje sa kukastim krstom na[kodio njegovom imid\u. 
Izvu;en van konteksta sigurno i bi. :ak i u novije vreme, Diznijev 
studio je najavio program ratnih filmova na jednom od velikih festiv-
ala animacije, ali je program bio otkazan. (Slika 5)

POLITIKA U ANIMACIJI

1
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 Komi;ni lik Hitlera pojavljuje se i u propagandno-eduka-
tivnom filmu ZAUSTAVITE TAJ TENK (Stop That Tank) iz 1943. U 
njemu Hitler voze'i tenk ne uspeva da se odbrani od napada speci-
jalne protivtenkovske pu[ke koju s lako'om koriste hrabri branioci. 
Kao i kod Ejverija, Hitler neminovno dospeva u pakao, a nastavak 
filma predstavlja tehni;ko upoznavanje sa ovom pu[kom i uputstva 
za obuku. (Slika 6)

 DUH ’43 (THE SPIRIT OF ’43) postavlja Paju u moralnu dile-
mu> da li da svoj novac potro[i za svoje zadovoljstvo na [ta ga nagov-
ara njegovo »drugo ja« Dendi Paja ili izvr[i svoju patriotsku du\nost i 
ulo\i novac u rat, za [ta se zala\e njegovo »tre'e ja« [tedljivi Paja 
{kotlan]anin. Film se sre'no razre[ava, jer Paja, naravno, ula\e u 
bombe. (Slika 7)

 Posleratni crtani film Grigorija Lomidzea TEBI MOSKVO iz 
1947, opisuje istoriju Moskve i napade osvaja;a tokom istorije. 
Zanimljiv deo koji se odnosi na revoluciju iz 1905. prikazuje veoma 
dobro animiranog carskog dvoglavog orla kome gromovi (rata) skida-
ju krunu i iz kand\i izbijaju odli;ja imperije da bi na kraju pao i razbio 
se na plo;niku. (Slika 8)

 Film SUSEDI Normana MekLarena iz 1952, ra]en je tehni kom 
piksilacije (animacije ljudi), a zvuk je crtan direktno na traku. Ovaj 
film, koji je te godine osvojio Oskara, mo\e se nazvati jednim od naju-
ticajnijih animiranih filmova svih vremena. Pri;a o susedima koji 
uni[tavaju jedan drugog zbog cveta, tuma;ila se kao metafora global-
nih politi;kih odnosa u svetu i pretnje nuklearnim uni[tenjem ;ove-
;anstva koja je stalno lebdela tokom perioda hladnog rata. (Slika 9)

 Srednjeevropska kriza iz sredine [ezdesetih. Par godina nakon 
[to su Rusi 1968. okupirali :ehoslova;ku, Dragi' re\ira kratki film 
PUT K SUSJEDU koji sa\eto i duhovito komentari[e ovu te[ku situaci-
ju. :ovek se tu[ira i sprema za ve;ernji izlazak. Umesto u kola seda u 
– tenk. (Slika 10)

 Prelazimo u sam epicentar doga]aja. :uveni ;e[ki re\iser i ani-
mator Jan {vankmajer, od 1964. godine bavi se raznim prostornim 
tehnikama animacije, kao [to su animacija predmeta, lutki i ljudi, a 
;esto kombinuje animaciju sa igranim i dokumentarnim snimcima. 
Godine 1972. re\ira film LEONARDOV DNEVNIK, svoj osmi film u 
toku ruske okupacije. U njemu su animirani Leonardovi crte\i, od 
kojih neki za veoma okrutne ratne ma[ine, koji su kombinovani sa 
dokumentar nim snimcima protesta protiv re\ima. Da li je ovaj film (ili 
samo ovaj) bio razlog, ali vlasti su mu zabranile da se bavi filmom 
tokom sedam slede'ih godina, tako da od 1972. do 1979. godine zjapi 
praznina u {vankmajerovoj biografiji. (Slika 11)

 Karikature Zuka D\umhura, koje su redovno komentarisale 
svetske politi;ke doga]aje na naslov nim stra nama Politike, bile su 
inspiracija za na[u animatorku Veru Vlaji' da ih o\ivi u filmu 
U ALEJI VELIKANA I VELIKIH DOGA}AJA iz 1977. i tako prika\e 
hroniku svetskih previranja posle Drugog svetskog rata. (Slika 12)

 Jan {vankmajer nije ostao du\an ruskim vlastima. Godine 1990. 
re\ira film SMRT STALJINIZMA U BOHEMIJI, [to je staro ime za 
:e[ku. Film ostavlja otvoreno pitanje ko je naslednik ruske politike u 
:e[koj. (Slika 13)
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 Film BRITANIJA D\oane Kvin, sjajnog crta;a i animatora, pred-
stavlja o[tro ismevanje Velike Britanije, njenih imperijalisti;kih te\nji, 
krutih i konzervativnih stavova. Velika Britanija je osorni i zli buldog 
koji se, padom Imperije, pretvara u pudlicu. (Slika 14)

 Devedesete donose serijale beskompromisnih crtanih filmova 
za odrasle predvo]ene namerno nesimpati;nim »Bivisom i Bathedom« 
Majka D\ad\a (Mike Judge) na koje su se nastavili satiri;ni »Simpsoni« 
Meta Greninga (Matt Groening) i »South Parc« Treja Parkera i Meta 
Stouna (Trey Parker & Matt Stone). Neo;ekivana komercijalnost ovih 
serijala i junaka definitivno uvodi »animaciju za odrasle« me]u [iroku 
gledala;ku publiku. Odsustvo i najmanjih obzira prema politici, religi-
ji, seksu i osta lim tabu temama za komercijalne filmove (za koje je 
Dizni jo[ tridesetih postavio moralne standarde), defini[e sasvim novu 
gene raciju gledalaca koja kriti;ki gleda na stvarnost i kojom je mnogo 
te\e manipulisati. 

 U insertu iz epizode THE SNUKE, neprevodivog naslova koji 
se igra re;ima Nuke (nuklearka) i  \ argonskim izrazom za \enski polni 
organ, otkriva se da su teroristi postavili nuklearnu tempiranu bombu 
na najneo;ekivanije mesto – ba[ unutar \ene predsednika D\ord\a 
Bu[a. Urnebesan i neverovatno bezobrazno koncipiran scenario (koji je 
istovremeno i parodija na [pijunsku TV seriju »Alias«), izveden je kra-
jnje [ematizovanim crte\om i pora\avaju'e redukovanom animacijom, 
koja podse'a na de;je radove. Ovakav kontrast, kakav je koristila i 
Agata Kristi koriste'i de;ije pesmice kao strukturalnu podlogu za mis-
teriozna ubistva, jo[ vi[e je poja;ao efekat brutalnih i bizarnih doga]
anja u ovoj seriji. (Slika 15)

 Politika se na razne na;ine uvla;ila u crtani film ili se slu\ila 
njime. Kao i u zvani;noj, »velikoj« umetnosti, ratna stradanja bila su 
neminovno inspiracija umetnika animacije. Tokom Drugog svetskog 
rata, animacija, kao efikasan i direktan komunikativni medij, stavljena 
je u slu\bu propagande. Po re;ima re\isera Frenka Kapre, ratni propa-
gandni filmovi izra]ivani su kao ratno oru\je. Po[to su najpopularniji i 
najkomercijalniji crtani filmovi bili de;ji filmovi, isti junaci (Paja, Tri 
praseta, Pluton, Sedam patuljaka…), nacrtani i animirani na isti na;in, 
iskori['eni su ovog puta kao nosioci nametljivih moralnih i rodoljubi-
vih vrlina. Ubacivanje novog zna;enjskog sloja u postoje'i simboli;ki 
sistem, dizajn i jezik pretvorilo je ove de;je filmove (ta;nije porodi;ne) 
u filmove za odrasle. Zanimljivo je da najpopularniji Diznijev junak 
Miki Maus nije nikad kori[;en kao glavni junak ratnih filmova, ve' je 
u ve'ini glavni akter Paja Patak. O;igledno da je prznica i nam'or Paja 
bio realniji i kao karakter bli\i obi;nom ;oveku u tim vremenima. 
Miki, kao ideal dobrog, mogao je da bude ili \rtva ili apsolutni pobed-
nik, pa se o;igledno nije pokazao kao dovoljno ubedljiv kao sredstvo 
identifikacije kod gledalaca.
 
 Posle Rata, animatori su koristili ovaj medij za iskazivanje svog 
politi;kog mi[ljenja, neretko u protestnom i o[tro satiri;nom tonu, a u 
najnovije vreme, u doba Interneta i ekspanzije komunikacija, potreba 
za sve ve'im osloba]anjem dovela je satiri;ni ton do krajnjih granica 
pristojnosti, ali i iskrenosti i otvorenosti. Internet, kao najdemokrati;ni-
ji medij zbog svoje interaktivnosti i brze dvosmerne komunikacije, nije 
vi[e tako efikasan za jednosmerno nametanje propagandnih sadr\aja 
kao [to je bio slu;aj sa [tampom, filmom i televizijom.

Rastko "iri'
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Izbor faksimila iz prilogâ GRAFI:KA UMETNOST 
u ;asopisu GRAFI:KI RAD (januar 1979 – april 1983) 

koji je ure]ivao i opremao prof. Bogdan Kr[i'. 
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Mese;ni ;asopis GRAFI:KI RAD 
(podnaslov> :asopis grafi;ara Jugoslavije)  izdavalo je Op[te udru\enje grafi;ke  delatnosti 

Jugoslavije, Beograd, Terazije 23, a sadr\aj bio je orijentisan ka grafi;koj tehnologiji. Pos-
le 34. godine izla\enja, re     dakcija i glavni urednik Mihajlo }. Gli[i' stupili su u kontakt sa 

prof. Bogdanom Kr[i'em i januara 1979. godine za po ;eli sa objavljivanjem dodatka Grafi;ka 
umetnost. Osamdesetih, glavni urednik postaje Radivoje Vojinovi'. Saradnja je trajala do av-
gusta 1982. posle ;ega je redakcija poku[ala da samostalno vodi ovu rubriku, ali to vi[e nije 
imalo mnogo veze sa prvobitnom idejom i razumevanjem umetnosti grafike. Tokom ;etiri 
i po godine izla\ e nja i 34 dodatka od po 4 strane, ukupno 130 strana, objavljeni su va\ni 

stru;ni tekstovi iz raznih oblasti umetnosti grafike. Profesori sa katedre grafike kontinuirano 
su svojim tekstovima doprinosili teorijskoj misli o pitanjima struke. Neki od tih tekstova bili 

su kasnije objavljeni kao ud\benici ili knjige.

Najvi[e strana ovog dodatka bilo je posve'eno serijalu Heraldika prof. Milo[a "iri'a, ukup-
no 30 strana. Kompletan materijal, revidiran i dopunjen, bio je 1983. objavljen kao knjiga u 
izdanju Univerziteta umetnosti, u funkciji ud\benika za predmet Grafi;ke komunikacije 
koji je prof. "iri' predavao na ateljeu Grafi;ki dizajn. Slede'a po obimu bila je serija tek-

stova Pri;e o grafici prof. Branislava Make[a koji je predavao predmet Grafika. Objavljena u 
15 nastavaka, ova tematska celina prvi put je grupisana u ovom broju Signuma i nudi bazu 
za ud\benik iz predmeta Grafika. Kr[i'ev prevod teksta Alberta Kapra Sto i jedna re;enica o 
opremi knjige, prvi put objavljen u XXVI nastavku Grafi;ke umetnosti, kasnije je objavljen kao 

knjiga u izdanju FPU. Pored stru;nih tekstova iz oblasti fotografije, grafi;kog dizajna, plaka-
ta, grafike, pisma i grafike  knjige, objavljeni su prikazi umetni;kog rada mnogih li;nosti 

vezanih za na[ fakultet i grafiku> Milovan Vitezovi' pi[e o Jugoslavu Vlahovi'u (II), Bo\idar 
D\merkovi' o Milici Vu;kovi' (III), Bogdan Kr[i' o Idi "iri' (IV), Sne\ana Risti' o Generaciji 
diplomaca 1979 (da pomenemo samo one koji su ostali vezani za FPU> Jovica Veljovi', Milica 
|arkovi', Borut Vild, Mihal Kiralj, Rastko "iri'…) (V), Bogdan Kr[i' o Mihailu Petrovu (VII) 
i  Oldrihu Hlavsi (X), Jovica Veljovi' o Ivanu Boldi\aru (XVII) i Andreasu Frutigeru (XXIII), 

Stevan Vujkov o Miletu Grozdani'u (XXVIII) i Milo[u "iri'u (XXIX). Osim Kr[i'evog prevo-
da Kapra, jedini serijal koji nije specijalno pisan za Grafi;ku umetnost bio je serijal Kratka is-

torija tipografije (A–Z), prenesen iz The International Journal of Typographics, u prevodu Branke 
Arsovski. Treba jo[ pomenuti tekst Svete Luki'a o odnosu  knji\ evnosti 

i umetnosti knjige (III) koji je napisao na molbu Bogdana Kr[i'a.

Danas zaboravljeni serijal GRAFI:KA UMETNOST iz ;asopisa Grafi;ki rad mo\e se sma-
trati inspiracijom i direktnom prete;om na[eg ;asopisa SIGNUM. Za;udo, ispostavilo se 
da u Biblioteci Fakulteta primenjenih umetnosti nije ostao sa;uvan ni jedan broj ;asopisa 

Grafi;ki rad. Ve'ina primeraka ostala je sa;uvana u kolekciji prof. Rastka "iri'a, koji je tada 
bio student diplomac. Nedostajala su ;etiri dodatka da bi se ovaj serijal kompletirao< kom-
plet, za;udo, nije bio prisutan ;ak ni u legatu urednika prof. Bogdana Kr[i'a, ni u legatu 

prof. Milo[a "iri'a. Nedostaju'e strane bile su prona]ene kod sada[njeg profesora predmeta 
Plakat Zdravka Mi'anovi'a, koji je sve dodatke iz Grafi;kog rada sakupio dok je \ iveo u 

Tuzli i ukori;ene ih doneo u Beograd. Zahvaljuju'i njemu mogli smo da kompletiramo sve 
dodatke Grafi;ka umetnost i priredimo dodatak ovom broju Signuma.

Nadamo se da 'e se makar mrvica entuzijazma biv[ih profesora na[eg fakulteta preneti na 
sada[nje i budu'e grafi;are. Zavr[io bih usklikom prof. Branislava Make[a koji nam u dru-

gom nastavku serijala Pri;e o grafici predstavlja Sv. Hristifora, najstariji 
datirani grafi;ki list iz 1423> (…) „To je mo' i dra\ grafike. 

|IVELA GRAFIKA!”

Rastko "iri'
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GRAFI:KA UMETNOST
Prilog u ;asopisu GRAFI:KI RAD (januar 
1979 – april 1983), urednik, oblikovanje i 
autor zaglavlja ;asopisa prof. Bogdan Kr[i', 
Ukup no 130 strana i 13 ilustracija na koricama. 

BROJ 1, januar 1979. Naslovna strana> Bojana 
Komadina> tipografske ilustracije za knjigu Srpski 
rje;nik Vuka Karad\i'a, FPU 1974. (najava priloga 
GRAFI:KA UMETNOST)

BROJ 2, februar 1979. Naslovna strana> Dragoljub 
Sandi'> Studija nov;anice, 1977.
GRAFI:KA UMETNOST I (11–14)
Bogdan Kr[i'> OBRAZOVANJE UMETNIKA 
GRAFI:ARA NA FPU U BEOGRADU
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (grafika u 
svakodnevnom \ivotu)
Jovica Veljovi'> ELEKTRONIKA I OBLIKOVANJE 
PISMA NA ATYPI 78

BROJ 3, mart 1979. Naslovna strana> Jugoslav 
Vlahovi'> Ilustracija
GRAFI:KA UMETNOST II
Milovan Vitezovi'> GRAFI:AR JUGOSLAV 
VLAHOVI"
Bogdan Kr[i'> KNJI|NO PISMO – {TA JE TO? 
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (po;eci, tri 
tehnike [tampe)
Jovica Veljovi'> PISMO I NJEGOVA DANA{NJA 
UPOTREBA U NAS
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (A)
Prevela Branka Arsovski

BROJ 4, april 1979. Naslovna strana> Milica 
Vu;kovi'> Maskenbal, akvatinta, 1978.
GRAFI:KA UMETNOST III
Bo\idar D\merkovi'> GRAFI:KI LISTOVI MILICE 
VU:KOVI"
Sveta Luki'> KNJI|EVNA UMETNOST I 
UMETNOST KNJIGE U DANA{NJICI
(…)> {TA KA|E VALTER BENJAMIN O TEHNI:-
KOJ REPRODUKCIJI UMETNI:KOG DELA
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (drvorez u 
srednjem veku)
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (B)

BROJ 5, maj 1979. Naslovna strana> Jovica Veljovi'> 
Projekt pisma, 1978.

BROJ 6, jun 1979. Naslovna strana> Ida "iri'> 
Ilustracija za Bajke Gane
GRAFI:KA UMETNOST IV
Bogdan Kr[i'> GRAFI:KO DELO POSVE"E NO 
DECI (o ilustracijama Ide "iri')
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (C)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (drvorez)

BROJ 7–8 1979.
GRAFI:KA UMETNOST V
Sne\ana Risti'> NOVA GENERACIJA – Genera cija 
diplomaca 1979 sa Katedre grafike FPU (Jovica Ve -
ljovi', Borut Vild, Milica |arkovi', Janko Jovano vi', 
Mihal Kiralj, Milica Petrovi', Gordana Rado [evi'–
Cvetkovi', Ivica Stevi', Ljiljana Stojanovi', |eljko 
Ton[i', Rastko "iri', Miroslav Ceni', Olga Cveji')
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (D)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (Grafi;ki list)

BROJ 10, oktobar 1979.
Naslovna strana> Zvonko Grmek> Logotip Sezam
GRAFI:KA UMETNOST VI
Stjepan Fileki> KAKO NAM IZGLEDA PISMO
(…)> UMETNIK GRAFI:KOG ZNAKA (M. "iri')
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (E)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (duboka 
[tampa)

BROJ 11, novembar 1979. Naslovna strana> Mihajlo 
S. Petrov> Barke i mesec, drvorez, 1923.
GRAFI:KA UMETNOST VII

Bogdan Kr[i'> PROFESOR MIHAJLO S. PETROV
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (F)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (olovka)
 
BROJ 1, januar 1980.
GRAFI:KA UMETNOST VIII
Dragoljub Ka\i'> UMETNOST FOTOGRAFIJE I
Boro Liki'> IZLO|BA POLITI:KOG PLAKATA
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (G)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (bakrorez)

BROJ 3, mart 1980.
GRAFI:KA UMETNOST IX
Bogdan Kr[i'> BIBLIOFILSKO IZDANJE – 
NAJSAVR{ENIJI OBLIK KNJIGE
Dragoljub Ka\i'> UMETNOST FOTOGRAFIJE II
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (H)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (bakropis)

BROJ 4–5, 1980.
GRAFI:KA UMETNOST X
Bogdan Kr[i'> VELIKI MAJSTOR TIPOGRAFIJE 
OLDRIH HLAVSA
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (I)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (suva igla, 
meka prevlaka, mecotinta)

BROJ 6, juni 1980.
GRAFI:KA UMETNOST XI
Milo[ "iri'> II BIJENALE MA}ARSKE 
PRIMENJENE GRAFIKE
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (J)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (akvatinta)

BROJ 7–8, juli–avgust 1980.
GRAFI:KA UMETNOST XII
Milo[ "iri'> HERALDIKA (1) Uvod u heraldiku
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (K)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (Adam Riter 
Bar;)

BROJ 10–11, oktobar–novembar 1980.
GRAFI:KA UMETNOST XIII
Milo[ "iri'> HERALDIKA (2) Osnovna heraldi;ka 
pravila
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (L)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (Radionice u 
Francuskoj)

BROJ 10-11, oktobar-novembar 1980.
GRAFI:KA UMETNOST XIV
Milo[ "iri'> HERALDIKA (3) {tit i figure u grbu
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (M)
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (Radionice)

BROJ 1, januar 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XV
Milo[ "iri'> HERALDIKA (4) {tit i figure u grbu
Bogdan Kr[i'> NAJBOLJE OPREMLJENE KNJIGE

BROJ 3, mart 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XVI
Milo[ "iri'> HERALDIKA (5) Rang i dostojanstvo 
u grbu
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (NOPQR)

BROJ 4, april 1981. Naslovna strana> Ivan Boldi\ar> 
Projekti za Berthold
GRAFI:KA UMETNOST XVII
Jovica Veljovi'> IVAN BOLDI|AR, GRAFI:KI 
DIZAJNER
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (S)

BROJ 6, jun 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XVIII
Milo[ "iri'> HERALDIKA (6) :uvari [tita u grbu
The International Journal of Typographics> 

KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (NOPQR) 
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (litografija)

BROJ 7–8, jul–avgust 1981. Naslovna strana> Milo[ 
"iri'> Znak za izlo\bu Ustanak u Jugoslaviji 1941.
GRAFI:KA UMETNOST XIX
Milo[ "iri'> HERALDIKA (7) Lenta i deviza u grbu
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (UWV) 

BROJ 9, septembar 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XX
Milo[ "iri'> HERALDIKA (8) Grbovna draperija
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (XY) 

BROJ 10, oktobar 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XXI
Milo[ "iri'> HERALDIKA (9, 10) Gradski i univer-
zitetski grbovi
The International Journal of Typographics> 
KRATKA ISTORIJA TIPOGRAFIJE (Z) 
Stjepan Fileki> "irilica »Njego[«, 1981.

BROJ 11, novembar 1981.
GRAFI:KA UMETNOST XXII
Milo[ "iri'> HERALDIKA (11-13) Redovi, li;nosti, 
esnafi
Branislav Make[> PRI:E O GRAFICI (litografija)

BROJ 12, decembar 1981. Naslovna strana> ITC Isbell
GRAFI:KA UMETNOST XXIII
Jovica Veljovi'> PISMO I PAPIR DANA{NJEG 
:OVEKA (Predavanje A. Frutigera)

BROJ 1, januar 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXIV
Boro Liki'> SAVREMENI PLAKAT

BROJ 2, januar 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXV
Albert Kapr> STO I JEDNA RE:ENICA O 
OPREMI KNJIGE (preveo sa ;e[kog Bogdan Kr[i')

BROJ 3, januar 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXVI
Bogdan Kr[i'> GRAPHICA UNIVERSA
(izlo\ba profesora FPU u okviru Likovnih susreta 
u Subotici, februar–mart 1982)

BROJ 4, april 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXVII
Dragoljub Ka\i'> GRADACIJA U FOTOGRAFIJI

BROJ 6, jun 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXVIII
Stevan Vujkov> TREBA MNOGO TRUDA ALI I 
SLOBODNOG DUHA (O Miletu Grozdani'u)

BROJ 7–8, jul–avgust 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXIX
Stevan Vujkov> LAPIDARNI JEZIK ZNAKOVA 
MILO{A "IRI"A

BROJ 9, septembar 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXX
KNJIGA I :ITANJE U JUGOSLAVIJI / Unesko> 
Svetski kongres knjige

BROJ 12, decembar 1982.
GRAFI:KA UMETNOST XXXI
David Montiljo> JEDNOFAZNA OBRADA 
FOTOGRAFSKOG MATERIJALA

BROJ 3, mart 1983.
GRAFI:KA UMETNOST XXXII
Prof. Josip Restek> LIKOVNO GRAFI:KO 
OBLIKOVANJE KNJIGE (Predavanje u Zagrebu)

BROJ 4, april 1983.
GRAFI:KA UMETNOST XXXIII
Stevan Vujkov> ALBATROS DU{ANA DEMI"A

BROJ 10, oktobar 1983.
GRAFI:KA UMETNOST (9–20, kolor)
(Reklamni dodatak ku'e Svjetlost iz Sarajeva)
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Naslovne strane ;asopisa GRAFI:KI RAD
vezane za FPU.
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Маријана Пауновић
ПРЕДМЕТ 
ПЕРСПЕКТИВА У 
ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ

Иако је перспектива била од велике важности за ренесансну 
рационализацију виђења, то не значи да је она историјски 
детерминисана. Јасно је да су тренутно значајнији резултати у 
пољу историјског дискурса од резултата примене перспективе 
у савременој науци и уметности. Међутим, управо просторни – 
геометријски модел перспективе даје могућности за техни чке, 
филозофске, као и метафоричке обрасце поимања света. 

Компарацијом изучавања перспективе и нацртне геоме
т рије у различитим периодима нашег друштва, али и разли
читим образовним политикама, долази се до закључка да по
стоји континуитет у деградацији позиције њиховог изучавања у 
високом школству.

Очигледно је да је неопходно аргументовање да перспек тива, 
као метода која није изумрла, треба да се изучава у најширем смислу 
на свим факултетима који се баве визуелним стваралаштвом, 
поготовo на оним који подучавају будуће визуелне ствараоце.

НАУКА И / ИЛИ ФИЛОЗОФИЈА

Кроз теоријске парадигме двадесетог века које се баве 
перспективом, од Пановског и његове перспективе као сим
боличне форме1, Дамиша (Hubert Damisch) који, као струк
туралиста, истражује порекло перспективе2 до Кемпових (Martin 
Kemp) истраживања, могуће је разматрати њихове идеолошке 
призме. Контроверзне теорије поменутих аутора, расправе о 
слици и визуелној перцепцији користе се као ослонац, али и 
оправдање за одређене одлуке и поступке. Под утицајем пост
структуралистичких оријентација, а у циљу приближавања 
светским трендовима, изучавање перспективе из једне крајности – 
геометријске – као метода конструисања, прелази у другу крајност 
– у филозофску – у оквирима теорије визуелне презентације, а без 
полазног референцијала самог геометријског поступка. 

Међутим, запажања која наводи Пановски у свом раду3 
постављају питања која су актуелна и у савременој науци, а која 
нису решена новим технолошким достигнућима. Још је код нас 
Милутин Борисављевић4 постављао таква питања, додуше са 
тенденцијом да прикаже све мане перспективне методе. Идеолошке 
тенденције у послератној Србији, нису дале простора за његова 

истраживања и рад. Недискурзивни, једносмерни програмски 
систем није давао могућности за одговоре на његове дилеме и 
питања. Централизован програмски оквир и кадровски монопол 
није допуштао интеграцију нових искустава и актуелних 
знања. Оно што се тада предавало код нас имало је одређену 
сврху и функцију у профилисању једног архитекте, тако да се 
то није доводило у питање, а што је вероватно узроковало да 
сама дисциплина буде поистовећена, па самим тим и замењена, 
курсевима компјутерских софтвера. 

УКИДАЊЕ НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Постојао је и други проблем. Скраћени фонд часова нацртне 
геометрије5, наводио је професоре да сажму како методе наставе, 
тако и обим градива које није могло бити обухваћено тим фондом 
часова. 

Иако су већ од 1953. године почела стална саветовања 
наставника нацртне геометрије6 југословенских техничких 
факултета, а у Београду основан Савет за нацртну геометрију 
техничких факултета, коме је од стране Југословенског саветовања 
поверено извођење редовне наставе на више магистарских 
курсева, у трајању сваког од по три године, у оквиру београдског 
Архитектонског факултета7, резултати су само тренутно били 
успешни, с обзиром да се данас доводи у питање сам опстанак ове 
научне области и струке. 

Највећи проблем је пронаћи и формирати нови наставни кадар 
јер:

– не постоји место, као ни ужа научна област у оквиру које 
би се стекло образовање на начин на који је то чињено на чуве
ном магистарском курсу Архитектонског факултета, који је 
са својим циљевима, научном основом и начином перцепције 
простора одговарао свим факултетима који се баве визуелним 
стваралаштвом; 

– неопходна је изузетна вештина и педагошко искуство да се 
апстрактно решавање неког проблема транспонује у конкретно, 
што у процесу образовања стручњака подразумева развијање 
способности сагледавања просторних односа као једно од при
марних и најважнијих задатака наставног кадра који се бави 
поменутим областима геометрије.

ШИРОКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Перспектива, не само као конвенција за представу треће 
димензије у једној равни, већ кроз шире оквире, нарочито 
увођењем улоге посматрача, у савременој методологији и 
филозофији пројектовања, експлицитно архитектуре, још 

Шема 1. Семиолошки приказ 
перспективне методе у архитектури, 
аутор Маријана Пауновић

1)  Прво издање Die Perspektive als „symbolische Form" (Fritz Saxl [Hrsg.], Vorträge der 
Bibliothek Warburg 1924–1925, Leipzig, Berlin 1927, 258–330); Erwin Panofsky, Rasprave 
o osnovnim pitanjima nauke o umetnosti. превод Zoran Gavrić, Bogovađa, Beograd: Društvo 
istoričara umetnosti Srbije, 1999. стр. 145–227.
2) Hubert Damisch, The Origin of Perspective, превод: John Goodman, MIT Press, Cam
bridge, MA and London, 1994.
3) Од анализе порекла речи перспектива, преко навођених узрока „латралних 
деформација“ везаних за разлику између виђеног и перспективне слике које су често 
доводиле у питање саму перспективну методу.  Erwin Panofsky, „Perspektiva kao 
„simbolička forma“, u Rasprave o osnovnim pitanjima nauke o umetnosti, Preveo Zoran 

Gavrić (Bogovađa, Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije, 1999).
4)  Milutin Borisavljević, Optičkofiziološka perspektiva (Beograd: Izdavačko preduzeće 
Ministarstva građevina FNRJ, 1948) 
5) „Настава нацртне геометрије сведена је на већини машинских факултета у СФРЈ 
на једносеместралну, у Београду и Приштини 2+2 часа тј. укупно 26 часова и толико 
исто вежбања.“ Milorad Jovičić,  Tehnička nacrtna geometrija I deo: Jedna neposredna 
ortogonalna projekcija sa Monžovom senkom (Beograd: Izdavačko preduzeće Građevinska 
knjiga, 1970, стр. 4)
6) Данас постоји Српско удружење за геометрију и графику СУГИГ.
7) Ibid.

Projektovaye oblika
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увек нема у потпуности остварену примену. Савремена 
архитектонска пракса8 фокусирана највише на остваривање 
глобалних комуникацијских мрежа, ослања се на идеје и 
примере виртуелне природе, где интернет и нове компјутерске 
технологије заузимају главно место. Иако су то трендови, они 
не треба да буду у колизији са областима геометрије или нпр. са 
теоријом перспективе, већ напротив, њихово прожимање треба 
да доведе до научног и техничког напретка. 

Требало би истаћи разлике између перспективе и 
компјутерских софтвера, који су поистовећени тенденциозном 
заменом компјутерских програма за пројектовање са 
изучавањем и употребом перспективне методе. Теорију би 
некад пратиле вежбе са занемареним експерименталним 
делом програма, па је у савременој архитектонској пракси 
перспектива углавном била синоним за презентацију тј. 
перспективни геометријски цртеж (шема 1, лево). 

Семиолошки приказ перспективне методе у процесима 
пројектовања показује отворене могућности за шире читање ове 
методе (шема 1, десно). У том контексту, означитељ није само 
геометријски перспективни цртеж, већ може да подразумева 
позоришну перспективу, анаморфозу, илузионистичку слику 
или објекат, па чак и покретну слику, а док су тиме означени 
процеси у пројектовању, и то не само у архитектури, већ и 
шире. Много је значајније истаћи положај посматрача и његову 
улогу у сагледавању неког дела, што значи да примена неког 
од претходно наведених перспективних означитеља, директно 
или индиректно, може остварити савремену комплексност 
у архитектури, а која би вратила човека у улогу посматрача 
и одвојила га од виртуелности и симулација електронске и 
дигиталне архитектуре. За друге визуелне ствараоце тиме се 
отвара неограничено поље употребе ове методе у различитим 
областима уметности.

ПЕРСПЕКТИВА И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Мишљење и дијалог не могу се заменити ширењем 
технички употребљивог знања, иако с великим порастом 
нових технологија, расту и слободни простори за рационални 
избор између алтернативних средстава, како је рекао 
Хабермас9, они једино у међусобној спрези могу довести до 
нових идеја. Приликом формирања школског програма који 
замењује предмет на коме се учи и изучава перспектива, 
предметом на коме се уче AutoCAD и остали 3D програми, 
или се нису разумели појам и врсте знања, или су се смишљено 
– једна знања замењивала другим. Учење коришћења 3D 
компјутерских програма је стицање моторних вештина и 
никако се не може поистоветити са учењем разумевања 
различитих метода приказивања простора у једној и више 
равни. Друго наведено знање је комплексније, подразумева 
поред разумевања вербалног, такође и учење увиђањем и 
учење по моделу са којим се стичу нови ставови и вредности.  
Неопходно је у таквом образовању мотивисати студенте да 
развијају мишљење, а никако само вештине.  

Однос теорије перспективе и технолошких иновација, 
не одражава се само у образовању, иако је оно кључ за раст 
савремене мисли, већ и у зрелим ставовима и достигнућима 
уметника. У овом контексту, подразумева се да су компју
терски програми средство, а компјутерске вештине један 

од елемената за брже и једноставније добијање слике. Али 
и даље стоји питање да ли је савременим (компјутерским) 
пројектовањем перспектива изгубила свој значај. Прецизније: 
да ли савремени ствараоци рачунају на све визуелне ефекте 
које омогућава перспектива?

Тополошка пројекцијска слика, која је често полазишна 
референца савремене архитектонске мисли (да ли архитеката 
који су усмерени ка новим технологијама и медијима, 
или пак генерисању нових облика?) могла би се заменити 
перспективном пројекцијском сликом која је значајна када 
је у питању улога човека у архитектури. Сагледавањем 
пројектованог објекта одозго, не само планиметријски, већ 
и компјутерском визуром 3D модела, често се заборавља 
на његове реалне углове сагледивости, како у екстеријеру, 
условљеним урбанистичким планом, тако и у ентеријеру, 
пропуштањем да се у пројекат интегрише пропорција 
човека. Да ли је Колхас (Rem Koolhaas, сл. 2), за разлику од 
Хадидове (Zaha Hadid, сл. 3), рачунао на визуелни ефекат који 
производе његове површине са апликацијама? Да ли његове 
правоугаоне подне облоге са штампом различитих биљних 
врста фотографисаних из другачијих углова са ефектом 
анаморфозе10 (тако да оне које су издужене дају утисак као 
да искачу из хоризонталне површине), имају пројектовану 
функцију да произведу осећај губљења тла под ногама, или је 
њихова функција само декоративне природе?               

Сл. 2. Ентеријер Централне јавне библиотеке у Сијетлу, Рем Колхас, 2004. 
интернет извор:  http://unusuallife.com/page/7/ 

Сл. 3.  Изложба „Zaha Hadid and Suprematism“, Galerie Gmurzynska, Цирих, 
2010. интернет извор: http://www.wallpaper.com/architecture/zahahadidand
suprematismexhibitionzurich/4717

8) Намера да се истакне архитектура у односу на друге визуелне уметности лежи у 
томе јер је управо у оквиру ње највише деградирано, како изучавање и примена методе 
перспективног цртања, тако и нацртне геометрије.
9) Триво Инђић. Технологија и културни идентитет (Београд: Службени гласник, 
2009), стр. 89.
10) Анаморфоза је врста пројекције форме чије се значење разуме тек када се посматра 
из одређене очне тачке, из које је пројектована.
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Овакве врсте недоумица отварају питања, између осталог, 
и у домену филозофије и естетике, али у сваком случају да 
би се одговорило на њих мора се у разматрање укључити, 
како начин добијања одређене слике, тако и ефекат који она 
производи. У супротном, разматрање је површно, а одговор 
на некритичком, субјективном нивоу.  Можда је највише 
допринела оваквом занемаривању перспективе и геометрије 
„замена појмова“: технологија – перспектива. Та „замена 
појмова“ највероватније је проистекла из снаге ефекта илузије 
слике која се повећавала управо напретком технологије. 
Брзина којом напредују технологије и место које оне заузимају 
у друштву утицало је на то да се та снага илузије, коју је некад 
имала песпективна слика, а коју је заменила фотографија и 
надјачала покретна слика  филм, а касније интензивирала 
3D  пројекција и сада проширена реалност (augmented real
ity  АR)11, не разматра кроз исту парадигму протока времена. 
Следи закључак да поменута „замена појмова“ има значајнију 
и дубљу основу коју треба разрешити, не би ли се ствари у 
науци и образовању поставиле на право место. 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ИЗУЧАВАЊЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Поједини услови наметнути у школству последњих 
година, створили су курсеве који производе просечност, који 
пружају стицање несистематичних и делимичних  инстант 
информација, уместо стицања знања на уобичајен класичан 
начин – студирањем, које се још увек практикује на високим, 
ауторитативним универзитетима као што су Харвард, Окс
форд, Кембриџ… 

Поред најважнијег проблема – дефицитарног наставног 
кад ра, велику улогу у деградацији струке имали су нови 
стандарди и норме о: начину оцењивања, тестирању уместо 
ре шавању проблема, роковима колоквијума који такође усло
вљавају спуштање критеријума, итд. У одлучивање о оваквим 
критеријумима укључени су и сами студенти, тако да њихови 
захтеви за смањење истих јесу у супротности са идејом о 
студирању које није обавезно и које је само њихов избор. 

Треба истаћи занемарене могућности употребе перспек
тивне методе у високошколском програму. Перспективу, у 
најширем смислу, као методу представљања треће димензије, 
односно простора на слици, можемо разматрати и кроз 
историју визуелног стваралаштва. Потреба да се прецизним 
поступцима дође до убедљивог ефекта простора на слици 
у ренесанси довела је до геометријског метода, којим су се 

надаље користили визуелни ствараоци. Међутим, сликарска 
перспектива као одступање од геометријског поступка непра
ведно је дискриминисана од стране геометричара. Треба 
истаћи да се перспектива не може разматрати у потпуности 
без свих њених облика и да се спајањем геометрије са теоријом 
уметности кроз различите ауторске поставке може доћи до 
нових сазнања и нових примена у визуелном стваралаштву. 
Од аутора зависи да ли ће у делу преовладати конструктивна 
или сликарска перспектива, али свакако да представа простора 
увек постоји. Чак и празан блиндрам сликара Корнелиса 
Норбертус Гисбрехта12 (Cornelis Norbertus Gysbrechts, слика 
4) могао би да се схвати као нулта сликарска перспектива ако 
је рам и зид изабрао сликар13.

Ако се у разматрање укључе историјски ближа открића, 
као што је нпр. фотографија која је донела и нове доказе о 
суштини перспективе, може се закључити да она немају 
своје место у том интердисциплинарном наставном програму 
„курса перспективе“. Једино укључивање фотографије у та
кав програм јесте на тему реституције као методе добијања 
тачних пропорцијских просторних односа на слици, па самим 
тим и на фотографији. Чак ни када је перспектива била засебна 
геометријска област, није било простора за шире изучавање 
њеног односа са фотографијом, осим претходно поменутог. 

Некритичко и пасивно прелажење из једног образовног 
система у други логички је след догађаја. Међутим, позитиван 
пример повезивања фотографије са перспективом, поред 
осталих тема, у наставном програму и његовој реализацији 
као једног од задатака на предмету пројектовање облика на 
Факултету примењених уметности у Београду, најближе 
показује како би могла да се реализује интердисциплинарност 
у оквиру високошколског програма који се односи на 
перспективу. Тако да теме тог наставног програма, које се могу 
повезати са фотографијом, осим реституције, јесу: панорама, 
рибље око, ваздушна перспектива, перспектива боје и боја 
у перспективи, и друге. Слична је ситуација и са открићем 
филма који је омогућио ефекат кретања на слици. Употреба 
нових сазнања у том пољу стваралаштва не треба да потисне 
онај елементарни однос са перспективом који може бити 
повезан са другим облицима визуелног стваралаштва, чиме 
би се остварила мултидисциплинарност у оквиру релаизације 
неког рада, што је на овом предмету такође оствариво.

Са друге стране, перспектива као метода приказивања 
простора у једној или више равни је конструктивни систем 
који може и просторно да егзистира, а што се у савременој 
архитектури, скулптури, али и другим примењеним умет
ностима занемарује. 

Оно што је Гомбрих нагласио као „непорециву искуствену 
чињеницу“, а која заправо отвара невероватне могућности 
употребе перспективе је, како он каже „чињеница да не мо
жемо погледом да допремо иза угла“. И, с обзиром да је 
нека тачка перспективне слике пројекција било које тачке на 
правцу видног зрака који пролази кроз ту тачку, омогућена 
је двосмисленост и вишеструко читање те слике (слика 
5), а што у пракси значи да једна перспективна слика може 
симболизовати безброј форми у простору. Обрнуто речено, 
архитектонско дело, како каже Арнхајм (Rudolf  Arnheim), јесте 
предмет који нико никад није сагледао нити ће га сагледати у 
његовој потпуности.14 Оно је ментална слика синтетизована, 

Сл. 4. Trompe l'oeil. Наличје урамљене слике, Корнелис Норбертус 
Гис брехт, 16681672, интернет извор: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Trompe_l%27oeil._Bagsiden_af_et_indrammet_maleri.jpg 

11) „Проширена реалност (АR), односи се на технологију која некоме нуди у реалном 
времену приказ његовог непосредног окружења, измењен или појачан компјутерски 
генерисаним информацијама.“ Financial Times Lexicon, The Nottingham University, 
интернет извор: http://lexicon.ft.com/Term?term=augmentedreality
12) Стварао је у периоду од 1659. до 1672. године.
13) Ивана Марцикић, Ефекти конструкције простора у визуелним уметностима, 
докторска дисертација, Универзитет уметности у Београду, 2002, стр. 11.
14) Rudolf Arnhajm, Dinamika arhitektonske forme, (Beograd: Univerzitet umetnosti u 
Beogradu, 1999) стр. 101.
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са више или мање успеха, од појединачних изгледа. Наведене 
чињенице треба да укажу на значајан положај перспективе у 
процесу пројектовања у свим његовим фазама.

Посебно питање је анализа и изучавање инверзне пер
спективе15 за чије истраживање такође има мало простора, како 
у свету, тако и код нас. Иако je српско средњовековно сликарство 
непресушан извор за њено анализирање, мало је стручњака 
који се њом баве. Западни аналитичари, ако се и усуде да пишу 
о инверзној перспективи, они то често раде постављајући је у 
инфериоран однос са ренесансном перспективом16. Такве врсте 
компарација ове две перспективе указују на труд који западне 
земље улажу у истраживање свог културног наслеђа, као и на 
начин на који презентују одређену идеолошку слику о неком 
другачијем, туђем, историјском наслеђу.

ЗАКЉУЧАК

Проблеми услед којих је перспектива изгубила свој значај 
у образовном систему, веома су сложени и њихово решавање 
захтева много веће подухвате и промене који би требало 
да створе боље услове у оквиру самог образовног система. 
Међутим, мали подухвати у оквиру организације стручњака 
који се баве перспективом и нацртном геометријом, такође, 
доприносе афирмацији струке. Снагом и упорношћу њиховог 
деловања у пољу саме струке сигурно ће покренути питања и 
у ширим научним круговима. Такође, технолошки напредак 
треба да буде надградња научнообразовном програму, а не 
реформа у смислу искључивања и деградације постојећих 
знања, као и система вредности. 

Сви наведени потенцијали перспективе указују на поља 
њеног аплицирања у оквиру визуелног стваралаштва. Њено 
разумевање са геометријског и филозофског аспекта, само 
путем интердисциплинарности може довести до нових 
решења и нових форми.

Међутим, треба размишљати о свим могућим питањима 
која се покрећу овом темом, па и о оним на која одговара 
искључиво школство и образовни систем. Идеолошки оквири 
таквих питања значајно утичу на целокупно друштво, а често 
нису постављени од стране самог друштва. Ако се узме у 
обзир само један од означитеља, као нпр. оптичке илузије, 
чији је знак перспективна метода, закључује се да се њихов 

однос не изучава у научнообразовном програму „визуелаца“ 
(код нас једино на Факултету примењених уметности у оквиру 
предмета пројектовање облика), а да се снага тог означитеља 
перспективне методе у модерним друштвима веома експлоа
тише. У ери у којој замена стварног његовим знацима, за по
чиње ликвидацијом референцијала17 перспектива је искориш
ћена, а такође омаловажена на најбруталнији могући начин. 
Где је изгубљено место илузије, која је означавала спој 
између стварног и нестварног? Неограничена производња 
спектакала, интензивних слика, специјалних ефеката, као и 
екстремних осећања, који воде до дехуманизације друштва, 
отворила је перспективи простор у којем је она, од свега, 
подржала убитачну моћ слика (слика 6). Зар перспективна 
пројекција представљена на Фестивалу светла у Лиону (слика 
6), та мапирана пројектована слика која симулира разнолика 
изобличења фасаде, не би могла да се прочита и као немоћ 
архитектуре да егзиистира у служби човека самостално, без 
нових технологија? Или пак обрнуто, као симбол човекове 
покорености „мутанту“ архитектуре и технологије ? Јасно је да 
овакав модел употребе перспективе има идеолошку подлогу 
западно оријентисаних схватања. Међутим, немогућност да 
се као друштво одупремо таквим „напредним“ тенденцијама 
и подржимо оригиналне и специфичне наше програме и 
садржаје, указује на проблем у нашем образовном систему 
који од свега никако не сме да буде идеолошки обојен.

15) „Инверзна перспектива (обрнута или обратна) – представљање објеката 
правоугаоног склопа у средњовековном сликарству тако да је оно што је ближе мање, 
а оно што је даље веће, односно примењена је дивергенција паралелних правих.“ 
Ивана Марцикић, Ефекти конструкције простора у визуелним уметностима, докторска 
дисертација, Универзитет уметности у Београду, 2002, стр. 324.
16) Lawrence Wright. Perspective in perspective (London, Boston, Melbourne and Henley: 
Routledge and Kegan Paul, 1983) стр. 39.
17) Žan Bodrijar, Simulakrumi i simulacija (Novi sad: Svetovi, 1991) стр. 6.
18) Николас Хондроген је амерички уметник апстрактног експресионизма који је живео 
од 1952. до 2007. године.
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Сл. 6. Perspective Lyrique, 1024 Architecture, Lyons Festival of Lights, 2010, 
интернет извор: http://laughingsquid.com/videoprojectionmappingcreates
illusionofdancingsingingbuilding/ 

Сл. 5. „Анаморфоза НХ и Ханс“, перспективна анаморфоза, Николас Хон дро
ген (Nicholas John Hondrogen)18, 1976, интернет извор: http://www.nicholashon
drogen.com/media/ANAMORPHOSIS%20nh%20and%20hans.jpg
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Откриће конструктивне перспективе уследило је 
за потребом уметника да нађу начин како да што об
јек тивније и рацио налније прикажу простор. Истра
живањем на том пољу, практичном применом пер
спективе и доказивањем њених конструктивних правила 
дошло се до различитих изума који су од помагала, 
преко направа, еволуирали до инструмената за израду 
перспективних цртежа – перспектографа.  

Дрворези Албрехта Дирера [Аlbrecht Dürer] веро
ватно су међу најпознатијим приказима1 помагала за 
цртање перспективе. На једном од тих дрвореза види 
се сликар који директно на стаклу оцртава простор који 
види кроз гвирку (сл. 1).  Гвирка је помична, али само 

толико колико је уметник у могућности да осликава на 
стаклу виђено. Мало се зна да је Леонардо [Leonardo 
Da Vinci] још 1480. године у својим списима приказао 
перспективно одређивање контуре лопте2 помоћу исте 
цртачке методе (сл. 2). Једина мана ове методе је то што 
дистанца не може да буде већа од дужине сликареве 
руке. Данти је 1583. године у Вињолиним списима, 
приказао Лауретијеву направу која овим методом 
експериментално математички доказује недогледе 
паралелних правих (сл. 3).

Проблем мале дистанце, на неки начин, решен је 
помоћу направе са мрежом, коју је Дирер илустровао 
бакрорезом (сл. 4). Поменута мрежа постављена је 
вертикално и кроз њу уметник посматра простор. 
Друга мрежа, пропорционална њој, налази се на 
хоризонталном папиру на којем он црта. Уметник је 

Сл. 1 Албрехт Дирер, Underweysung der Messung mit dem Zirckel und 
Richtescheyt in Linien, Ebenen und gantzen Corporen, Nürenberg 1525, Durch 
Hieronymum Formschneyder, IV, fig. 63.

Сл. 2  Леонардо Да Винчи, Codice Atlantico, folio 5, 1480, Библиотека 
Амбризијана, Милано.

Сл. 3 Томас Лауретијева (Tommaso Laureti) направа, Е Данти [Egnazio 
Danti]. У Вињолиним списима: Le due regole della prоspettiva pratica. Rome, 
1583, стр. 39

Сл. 4 Албрехт Дирер, Underweysung der Messung..., Nürenberg 1538, Durch 
Hieronymum Formschneyder, IV, fig. 67.

Сл. 5 Јакоб Кајсеров изум, Албрехт Дирер, Underweysung der Messung..., 
Nürenberg 1538, Durch Hieronymum Formschneyder, IV, fig.  65–66.

Маријана Пауновић

ПЕРСПЕКТОГРАФИ

1) Дирер је направио четири дрвореза на којима приказује 
различите инструменталне методе цртања перспективе.
2) Ивана Марцикић, Ефекти конструкције простора у визуелним 
уметностима, докторска дисертација, Универзитет уметности у 
Београду, 2002, стр. 125.
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слободан да бира очну тачку чији положај задржава 
помоћу визира. Дирер је илустровао и Кајзерову [Jacob 
Keyser] методу (сл. 5) којом очна тачка није уметниково 
око, већ се налази на зиду иза њега. Тиме је значајно 
повећана дистанца. Гледањем путем цилиндричног 
визира низ затегнуту нит, која симулира видни зрак, а 
која је причвршћена за дефинисану очну тачку на зиду, 
уметник директно може да дефинише на стаклу сваку 
изабрану тачку која се налази иза стакла, односно равни 
цртежа. 

Диреров поступак познат као „врата“ (сл. 6) сло
женији је и прецизнији од претходно поменутих. Очна 
тачка се спаја видним зраком са тачком на објекту који 
се црта. Тај видни зрак пролази кроз рам на ко ме је, 
помоћу шарки, причвршћен папир на коме се црта. 
Перспективна слика сваке тачке понаособ дефинише се 
укрштањем две нити у равни рама, у тачки у којој видни 
зрак продире раван рама, а затим се преноси оловком 
на затворена „врата“ (цртеж). Направа (сл. 7) коју је 

осмислио Дон Ђироламо [Don Girolamo] из Перуђе 
захтева исти поступак, једина разлика је то што се 
уместо затегнутих нити које се укрштају у равни слике, 
употребљавају два штапа, чиме је повећана прецизност 
цртежа.

У потрази за практичнијим помоћним средствима 
за цртање перспективе настала су софистициранија 
решења. Једно од таквих решења илустровано је у 

Вињолиним [Jacopo Barozzi da Vignola] списима (сл. 
8). Два размерника постављена под правим углом у 
вертикалној равни (ликоравни) помична су, заједно 
са равни слике, по хоризонталном носачу који је на 
њу управан. Они представљају координатни систем 
којим се дефинишу тачке у простору преко њихових 
координата. Када се, гледано кроз визир, на видном 
зраку нађе жељена тачка и курсор који је на вертикалном 
размернику, могуће је очитати координате тачке. До
бијени подаци бележе се на одговарајућој мрежи, на 
папиру, на којој је уцртан координатни систем.

Цртање перспективе, без реалног модела, а на ос
нову пара ортогоналних пројекција (сл. 9), корисно 
највише за цртање геометријских тела, али такође 
и слободних форми, осмислио је златар и графичар 

Сл. 7 Don Girolamo da Perugia, У Вињолиним списима : Le due regole della 
prоspettiva pratica. Rome, 1583.

Сл. 8 Перспектина направа, Вињолини списи: Le due regole della prоspettiva 
pratica. Rome, 1583.

Сл. 9 Шематски приказ цртања перспективе тетраедра помоћу 
Јамницеровог перспектографа.

Сл. 6 Албрехт Дирер, Underweysung der Messung..., Nürenberg 1538, Durch 
Hieronymum Formschneyder, IV, fig. 64.
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Вензел Јамницер [Wenzel Jamnitzer]. На помичном 
вертикалном размернику обележи се висина одређене 
тачке. Поменути размерник постави се на пројекцију 
разматране тачке у хоризонталној равни. Та обележена 
тачка на одговарајућем месту спаја се видним зраком са 
очном тачком која је дефинисана вертикалом и независна 
од посматрача. На месту ликоравни је по мични 
вертикални размерник којим се бележи ме с то продора 
видног зрака, тј. перспективна слика посматране тачке. 

У Вињолиним списима такође се налази пер спек

тограф који је осмислио Балдасаре Ланчи [Baldassare 
Lanci], а којим се црта перспектива на унутрашњој 
површини ротационог цилиндра (сл. 10). Када се ви
зира одређена тачка у простору, њена перспективна 
слика се обележи на цилиндру иглом, која је паралелна 
са цевастим визиром. Тако се одређује перспектива на 

закривљеној цилиндричној површи. Нешто касније Марио 
Бетини [Mario Bettini] осмислио је верзију овог уређаја која 
има равну површ за цртање (сл. 11) уместо цилиндричне.

Један од најзанимљивијих и изузетно прецизних 
инструмената за цртање перспективе јесте Чиголијев [Lu
dovico Cigoli] перспектограф (сл. 12) који је захваљујући 
Ницерону [JeanFrançois Niceron] публикован 1638. 
године3. Овај перспектограф, поред тога што служи за 
цртање перспективе геометриjских модела, објеката 
из природе, слободних форми и пејзажа, такође може 
да користи и за перспективно преношење цртежа са 
папира на различите зидне површине. Перспективни 
цртеж простора који се посматра кроз визир настаје, у 
равни хоризонталног папира, кретањем тачака помоћу 
две струне. Једна струна, постављена дуж вертикалног 
и хоризонталног штапа, повезује тачку продора видног 
зрака кроз виртуелну вертикалну4 раван (ликораван) са 
маркером, којим се та тачка бележи у хоризонталној 
равни, чиме су они узајамно условљени. Тачка продора 
је истакнута куглицом причвршћеном за струну која 
је помична по поменутом вертикалном штапу, док 
хоризонтални штап усмерава маркер који се налази на 
крају те струне. Учвршћена два штапа крећу се, преко 
две паралелне вођице у хоризонталној равни, помоћу 
друге струне. Покретањем маркера за цртање помера се 
и тачка продора видног зрака кроз ликораван. 

Поред описаних, треба напоменути, уз Ламбертов [Jo
hann Heinrich Lambert] перспектограф, који је се користи 
за цртање планиметријских облика у перспективи, и 
Шајнеров [Christoph Scheiner] перспектограф, који 
користи зглобни паралелограм (пантограф), како за 
цртање перспективе реалног објекта, тако и за повећање 
или умањење одређене дводимензионалне слике. 
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Сл. 10  Уређај за цртање перспективе на цилиндру, Вињолини списи: Le due 
regole della prоspettiva pratica. Rome, 1583.

Сл. 11 Перспектограф Марија Бетинија, Apiaria Universae Philosophiae Math
ematicae, Bononiae: Io. Baptistae Ferronij; 1645, Apiarium V, Aput VI, p. 45.

Сл. 12 Шематски приказ цртања перспективе тетраедра помоћу Чиголијевог 
перспектографа.

3) Niceron, Jean François. Thaumaturgus opticus, seu Admiranda optics 
per radium directum, catoptrices per radium reflectum, Parigi 1646, II, 
pp. 191204.
4) На цртежу је вертикална, али је угао ликоравни у односу на 
хоризонталну раван променљив.
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Експерименти Брунелескија, теоријски радови Ал бер
тија и оригиналне конструкције Пјера дела Фран ческе, 
обележили су ову епоху у којој је настала нај  јаснија 
метода представљана простора на равни –  ре не сансна 
перспектива.

Опсесивно проучавање геометрије које је окарак
терисано као домен главног интересовања многих 
великих уметника ренесансе, тачније конструктивно 
решавање приказивања простора на дводимензионалној 
равни слике или на барељефу, постало је парадигма 
уметности њихове епохе.

Изузетно плитак рељеф добио је перспективну ду
бину помоћу детаљно представљених фигура у предњем 

плану, а насупрот њима оних датих само волуменом, 
крајње сведено приказаних ликова у даљини. 

Околност да о античкој перспективној методи са
мо површно знамо, осим на вазама немамо чврста 
сликарска артефакта, повећала је значај ренесансног 
открића, посебно и зато што је оно, у геометријском 
смислу, одвојило западно сликарство од византијског.

БРУНЕЛЕСКИЈЕВО ОГЛЕДАЛО

Изгубљена су оба Брунелескијева рада којима он 
доказује перспективну методу. Вероватно је пре 1413. 
године Филипо Брунелески насликао два огледна панела 

Сл. 1. Први Брунелескијев експеримент – 
перспектива и огледалска слика

Сл. 2. Фирентинска крстионица, 
перспективни цртеж са основом

Сл.3. Реконструкција Брунелескијевог 
експеримента помоћу реституције 

фотографије (аутор Семјуел Едгартон)  и 
перспективни цртеж (Мартин Кемп)

Ивана Марцикић

РЕНЕСАНСНА ПЕРСПЕКТИВА

Скица за избор видног угла

Сл. 7. Други Брунелескијев експеримент – 
основа трга и палате Векио
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да покаже како се представљају простор и објекти на 
дводимензионалној површи. Код првог експеримента 
помоћу огледала у коме се огледа перспективни цртеж 
фирентинске крстионице појачао је ефекат простора 
огледалском сликом и њеним тачним стапањем са 
околном архитектуром. Посматрач гледа кроз отвор на 
полеђини слике да би је видео у огледалу и то тако да 
она постаје део реалног модела.

Други експеримент је обухватио део трга испред 
палате Векио и код њега је Брунелески секао пано по 
конструисаној контури објекта чиме је за посматрача 
слици додао право небо. 

АЛБЕРТИЈЕВ ПРОЗОР

Сматра се да је Алберти први дефинисао дистан
тне тачке фронталне перспективе као недогледе хори
зонталних правих које према равни слике заклапају угао 
од 45°, односно као недогледе дијагонала хоризонталних 
квадрата у координатном положају. Објашњење зашто 
је Алберти линију хоризонта постављао двадесетак 

Сл. 4. Модел Брунелескијевог 
експеримента са огледалом, 
Институт и музеј историје 

науке, Фиренца, супервизор 
Филипо Камерота

Скица за избор 
видног угла

Сл. 5. Врата раја, источна врата фирентинске 
крстионице, Лоренцо Гиберти

Сл. 6. Прича о  Јакову и Исаку, Врата раја (детаљ)

Сл. 8. Албертијева метода конструисања хоризонталне квадратне мреже у фронталној перспективи, 1435, De Pictura
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Projektovaye oblika

сантиметара изнад очне тачке посматрача, односно 
у хоризонталној равни на удаљењу од равни основе 
једнаком висини људске фигуре, можда лежи у чи ње
ници да је у његово време просечна висина човека била 
управо двадесетак сантиметара нижа.

С обзиром да је он перспективу дефинисао као поглед 
кроз прозор, као посебан омаж овом архитекти његову 
ликораван (раван слике) називамо Албертијев прозор.

ЛЕОНАРДОВ ПЛАВИ ПЕЈЗАж

У својој студији Трактат о сликарству Леонардо први 
пише о „транспарентном плавичастом тону средњег 
плана“ који појачава утисак дубине, јер се удаљава од 
посматрача. Користећи физичке особине боје, дајући 
важност утицају светлости и сенке, примењујући ком

Сл. 9. Перспективна шема са компаративним величинама фигура 
Богородице и анђела Сл. 10. Пјеро дела Франческа, Благовести, 1470, олтарска 

композиција на дрвету, Национална галерија Умбрије, Перуђа

Сл. 11. Леонардо, Мадона у пећини, 1503–1506, уље на дрвету, Национална галерија, Лондон



биновану перспективу (различите висине хоризонта 
прате висину слике) и тако остварујући кинетички 
ефекат, јер помера поглед посматрача, Леонардо спаја 
научно сазнање и сликарске елементе остварујући 
успелу ренесансну перспективу. 

Експерименти са ваздушном перспективом актуелни 
су, како у епохама после ренесансе, тако и данас, јер 
истраживања феномена неоштрог, плавичастог, зама
гљеног, нејасног средњег плана, занимају сликаре, гра
фичаре, фотографе и двадесетпрвог века.

ФИГУРЕ У ПРОСТОРУ ПЈЕРА ДЕЛА ФРАНЧЕСКЕ

Највиши део олтарске композиције Благовести 
Пјера Дела Франческе је пример доследно употребљене 
фронталне перспективе за представљање архитектуре и 
намерно одступање од конструктивног поступка при 
одређивању величина фигура. Својим радовима повезао 
је уметност и науку као аутор књига из примењене 
математике, али и оних о сликарској перспективи. 

ИНТУИТИВНА ГЕОМЕТРИЈА ПАОЛА УЧЕЛА

Један од оних који су перспективу осећали као не
заобилазну вредност, био је Паоло Учело. Знао је све 
њене врлине и мане, умео је да од ње узме најбоље и 
нама остави ремек–дела од којих свако појединачно 
има своје скривене геометријске шеме и своје тајне до 
којих само малобројни ликовни критичари успевају да 
стигну.

Избором издуженог правоугаоника за формат ком
позиције и удвајањем њених елемената у симетричном 
распореду према вертикалној оси, Учело је остварио 
стереоскопски ефекат. Тачно конструисана фронтална 
перспектива има наглашену дубину помоћу хоризон
талних линија кретања које воде у главни недоглед. 

Ка њему су усмерени и погледи свих учесника у лову 
(ловци, коњи и пси). Атмосфера лова и илузија увећаног 
простора, уз панорамски ефекат наглашене ширине 
композиције, остварена је елементима позоришног 
рељефа, порталом који формирају стабла и крошње у 
првом плану сцене. 

Иако са много недостатака, уз потребу да се 
одступа од строгих правила ради постизања важних 
визуелних ефеката, ренесансна перспектива је постала 
најважнија метода успостављања просторних односа 
на сликарским композицијама њене епохе.

Вештина да се маскира све оно на слици што код 
посматрача ствара недоумицу или ефекат недовољно 
јасних односа елемената простора у равни, не учи се 
ни у пољу конструктивне, ни у домену сликарске пер
спективе.

Тек успела примена њихове симбиозе је оно по чему 
разликујемо велике од малих сликара.
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Сл.12. Паоло Учело, Ноћни лов, 1460–1470, 
уљана темпера на дрвету, Ашмолеан музеј, Оксфорд



Izbor sa izlo\bi odr\anih u holu Kolar;evog narodnog univer-
ziteta u Beogradu i BELEF-u 2011.
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Sr]an Markovi'

WEB
KROZ VEKOVE

HTML – OLD
Jedan od najstarijih sa;uvanih primera HTML 
programskog koda.
Pretpostavlja se da je nastao u 14. veku.
Sadr\aj i namena jo[ nisu poznati.

HTML – NOW
Primer savremenog HTML koda koji se koristi u 
modernim browserima.

SR}AN MARKOVI" (Knja\evac, 1970) Srednju likovnu [kolu zavr[io u 
Ni[u. Diplomirao 1994. na FPU, atelje Grafi;ki dizajn. Dizajner elektronskih 
efekata na RTS (1993–1996), Senior animator u SBM Studiju (1996–1998), 
Softimage 3D freelance trener (1996–1998), Art direktor na BK TV (1998–

1999), Kreativni i Art direktor u Hipermedia Ltd. na Kipru (1999–2003), sa 
suprugom Jelenom Obradovi' suvlasnik Multimediaworx agencije (od 2004), 

predava; na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umet-
nosti u Beogradu na predmetu Interaktivna multimedija (2006–2011), Head 
of Multimedia and Web Department u SAE Institutu u Beogradu (od 2010). 
Autor velikog broja aplikacija za interaktivne igre za web i mobilne telefone. 

Dobitnik nagrada za animaciju i interaktivnu multimediju. 

Istorija medija 21. veka

Ova hronolo[ka serija grafi;kih persifla\a, na 
duhovit na;in predstavlja alternativni razvoj 

Interneta i programiranja kroz istoriju



MONK PROGRAMER
Jedna od starih gravura na kojoj je prikazan kalu]er kako 
programira u HTML-u.

KURSORI
Razvoj kursora u browserima. Vidimo prelaz iz figura-
tivnog u pikselizovani, stilizovani stil diktiran novom 
tehnologijom prikaza putem piksela.

CAPCHA
Za[tita starih dokumenata se, kao i danas, zasnivala na 
proveri da li dokument ;ita ;ovek ili web pauk.

BOOKMARKS
Kod ranih primeraka bookmarks-a je jo[ uvek primetno 

njihovo knji\no poreklo. Nezgrapnost ru;nog upisivanja 
web adresa je kasnije unapre]ena.

WTF
Mnogi od dana[njih WEB izraza su nastali tokom Web-a 
1.0 Beta
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OS BROWSER
Redak prikaz browsera sa desktop-om gde mo\emo 
 videti kako su se ljudi nekada zabavljali ;ekaju'i da 
se otvori web stranica. U to vreme je Latinski jezik bio 
standardni jezik operativnog sistema.

PORN
Iako je puritanska zajednica to striktno zabranjivala, 
porno sajtovi su u 18. i 19. veku ;inili skoro 60% web-a.

IGRE
Sajt iz sedamdesetih na kojem su se nudile besplatne 
on-line igre. Prelazak na prikaz putem piksela nakratko je 
unazadila grafiku video igara.

TWITTER
Primer kako je web servis uticao na razvoj tehnologije 
upo[te. Pronalaza; ponosno prikazuje svoju ma[inu koja 
[alje morzeov kod jednostavnim kucanjem po tastaturi. 
(morzeov kod je kasnije zamenjen savremenim internet 
protokolima).

SKYPE
Ljudi su oduvek \eleli da vide svog sagovornika dok 
 koriste telefon. Nova internet tehnologija je omogu'ila 
da taj san postane java. (U po;etku je bilo mogu'e videti 
samo stati;nu sliku)
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LOADER
:ekanje stranice da 

se u;ita je oduvek 
bilo nepopularno. 

Razni pronalasci su 
nudili na;ine da to 

;ekanje bude olak[ano 
informacijom o tome 

koliko je vremena 
preostalo do kraja 

u;itavanja.

EMAIL
Struktura email-a iz 50-tih. Mnogi termini su ostali jo[ iz 
tog vremena kada se za prenos mailova koristio teleprinter.

GOOGLE EARTH
Malo je toga promenjeno u 3D prikazu mapa. Uglavnom 
sve se svodi na prikaz mape, opciji da se mapa zumira i 
opciji da vidimo “street view” mape.

SEARCH
Primer starog procesa pretrage informacija. Zasnovan 
na tri koraka> pisanja zahteva za informacijama, prenos 
zahteva putem goluba pismono[e, pretrage u biblioteci, 
ponovnog kori['enja goluba pismono[e za vra'anje pro-
na]enih rezultata i, kona;no, prikaza rezultata. Proces je 
odba;en nakon velike epidemije pti;ijeg gripa u 18. veku 
kada je veliki broj goluba pismono[a uginuo.

KOMPJUTER
Na ovoj slici vidimo kompjuter sa po;etka 20. veka. 

Najve'i problem u izradi kompjutera koji su kori['eni za 
surfovanje internetom je bila cena izrade ekrana koja je 

limitirala veli;inu prikaza.

RCRUSOE BLOG
Jedan od prvih blogova 
je bio blog Robinzona 
Krusoa. Na osnovu 
njegovog bloga je kasnije 
nastala vrlo popularna 
knjiga Danijela Defoa.
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Vladimir Bo\inovi'

Avetinjski prizori iz
pozori[ta senki 
Zdravka Mi'anovi'a
Jedno od najinspirativnijih dela ;uvenog pisca i nobelovca Ive 
Andri'a svakako je Prokleta avlija. Delo u kome autor opisuje 
život zato;enika u ozlogla[enom istanbulskom zatvoru, mestu 
ovaplo'enja najdubljih ljudskih strepnji i patnji. Svako ko dospe u 
Prokletu avliju (pa makari bio i nepravedno osu]en), preispita'e 
svoje postupke, a verovatno i prepoznati po;injene grehe. Zbog 
njih 'e, kao i svi ljudi li[eni slobode, ispa[tati. :ini se da ova uni-
verzalna pri;a o ljudskoj tragediji predstavlja Andri'evo vi]enje 
i kritiku dru[tva i njegove sredine. Veliki pisac svoja zapažanja   
mudro prenosi u (gotovo rajski koncipiran) Istanbul na ;ijoj peri-
feriji kreira antagonisti;ki (pakleni) svet poznat kao Deposito. 
Navedeni Andri'ev koncept izme[tanja teme i njene kontekstual-
izacije u jedan paralelni prostor egzistencije upu'uje nas na crteže 
Zdravka Mi'anovi'a. Ovaj ciklus crteža i doslovno je fizi;ki inte-
grisan u navedeno delo ;ine'i jednu specifi;nu temu Mi'anovi'eve 
ilustracije. Po kazivanju umetnika ilustracije nisu u svom izvor-
nom obliku zami[ljene kao dijalog sa Andri'evim delom. Naime, 
ove likovne varijacije izvedene su u maniru tzv. automatizma pre 
dvadesetak  godina, pre nego [to je uop[te i postojala ideja da se 
uvedu u ;uveni Andri'ev spis i razvije njihov dijalo[ki odnos. Po-
tonjom selekcijom Mi'anovi' je crteže podelio, prate'i poglavlja 
knjige, u deset Celina koje su kona;no, idejno i fizi;ki, dovedene 
na relacijsku ravan tekst–likovni prilog. Može se re'i da je ovim 
postupkom uobli;ena i jedna netradicionalna muzejska postavka. 

U njoj se Andri'evo delo, kako navodi Rastko "iri', posmatra kao 
artefakt, pri ;emu je taj predmet nanovo muzealizovan kroz crteže 
Zdravka Mi'anovi'a. U ovom stvarala;kom postupku ostvarena 
je slojevita komunikacija izme]u samih crteža i teksta, a kao njen 
rezultat omogu'ena je specifi;na vizualizacija Andri'evog dela i 
kontekstualizacija nadrealnih crteža Zdravka Mi'anovi'a.

Prolog – PROSTOR
I sve to izgleda kao sveža rana u op[toj belini koja se proteže u nedogled …1

Prokleta avlija podse'a na mu;ne prizore života u jednom zatvore-
nom sistemu. Njeni zato;enici u daljini naziru bliske, a opet daleke 
bele obrise Istanbula. Jedan vid njihove kazne jeste i posmatranje 
ovog divnog prizora, a zatim vra'anje u mra;nu teskobu tam-
nice. Stanja antropomorfnih bi'a u Mi'anovi'evim crtežima levi-
tiraju u jednom gotovo nedefinisanom i praznom prostoru. Strah 
od praznog prostora potisnut je strahom od propadanja. Zato se ta 
razde[ena bi'a  konstantno su;eljavaju, a njihove konture prepli'u 
u borbi za sopstvenu poziciju< ba[ kao da su osu]ene na samo 
jedan mali segment ovog prostranstva koje se proteže u nedogled. 
Svojim konceptom dijalo[kog toka crteža sa Andri'evim tekstom 
Mi'anovi' kreira svojevrsnu pozornicu. Na toj pozornici sceno-
grafiju ;ini tekst knjige, a na proscenijumu promi;u avetinjske 
figure postaju'i pravi akteri ovog grotesknog pozori[ta senki (iz 
kojeg je Andri' i dao ime jednom od glavnih likova u knjizi).

I BU}ENjE
Kada svane dan, zdravom i ;istom ;oveku biva ne[to lak[e. Samo malo lak[e.

No'i u Prokletoj avliji su najteže. No' koja slobodnom ;oveku 
okrepljuje duh, zato;eniku predstavlja teret dok udi[e nezdrav i 
težak 'elijski vazduh. Bu]enje sa sobom nosi i nadu, nadu za iz-
bavljenjem. Me]utim, svakim novim danom zato;enik se nužno 
i bez svoje volje menja. :ak se i njegov lik fizi;ki transformi[e, 
a on postaje stariji (i bolesniji) pred neminovno['u da se preo-

Prikaz izlo\be
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brazi u deo Avlije koju prezire. U Bu]enjima Zdravka Mi'anovi'a 
izraženi su bol i bezna]e njegovih aktera dok prolaze kroz ovaj 
proces bolnih promena. U pojedinim situacijama oni su prikazani 
kao pomireni sa sudbinom, gotovo ravnodu[no, dok na drugima 
vidimo njihova sablasna i uznemiruju'a psihoti;na stanja.

II LIcA
Bili su brižni i upla[eni ali se na njihovim licima nije ni to videlo. Ni[ta.

Živeti u Prokletoj avliji, zna;i vremenom preuzeti jednu od ulo-
ga sa scenskim prikazima Pakla. Avlija 'e zato;enika oblikovati 
prema svome kalupu. Vremenom 'e svako preuzeti masku za 
unapred odre]enu ulogu. A to je zapravo preobražaj u bezli;no 
stvorenje blisko najnižim nagonima i podložno manipulaciji. 
Mi'anovi'evi  ;udni ljudi asociraju na takve kreature. Oni su 
prikazani bez jasnih kontura lica i karakternih osobina, a po-
jedini delovi tela (naj;e['e glave) su prenagla[eni, ;ime navedene 
specifi;nosti predstavljenih likova postaju jo[ ekspresivnije. 
 
III ŽUDNjA
Nije mu se ni pružila prilika da postane mu;enik.

Prokleta avlija ne prihvata mu;enike. Jer, biti mu;enik zna;i biti 
nevin, a ipak stradati. To nije ta;ka na kojoj se utvr]uje razlika 
izme]u žrtve i krvnika. U Avliji su svi krivi. Zanimljivi su prizori 
u kojima autor ove spodobe predstavlja u položajima koji aso-
ciraju na stradanje, ali bez romanti;arskog konteksta žrtve kako 
se prikazuje u hri['anskoj ikonografiji. Tako, na jednoj dinami;noj 
kompoziciji grupa figura stremi ka neuhvatljivom cilju, kao u na-
dahnutom religijskom zanosu. Ipak, sa druge strane nema odgo-
vora niti povratne reakcije. 

IV PONAVLjANjE  
A sutradan on je opet dolazio, ve' u rano jutro kao na ispovest. 

Kada vreme u Prokletoj avliji uzme svoj danak, i kada dani posta-
nu isti onda misli postaju najve'i ;ovekov neprijatelj. Pje[;ani sat 
Zdravka Mi'anovi'a podsetio je na kompleksnu karava]ovsku 
kompoziciju na kojoj su svi akteri sintetisani u jedan scenograf-
ski vrtlog, metafori;ki prikaz vremena. Me]utim, ovaj vrtlog 
vremena ne nosi pozitivne konotacije. On prisvaja i porobljava, 
a zato;ene figure kao da zveke'u svojim okovima, psuju'i besno 
gvož]e i onog ko je lance izumeo. Lica koja se umnožavaju jed-
nako nas podse'aju na ljudsku patnju u utopijskom sukobu sa vre-
menom i nepravdama.

V IzGNANIK
:ovek kratkog veka, zle sre'e i pogre[nog prvog koraka, ;ovek ;ije težnje 
stalno idu mimo onoga [to treba i iznad onoga [to se može.

Dolazak u Deposito personifikuje izgnanstvo iz realnog sveta. Da li 
je to izgnanstvo usledilo zbog ;ovekove zle sre'e ili pogre[ne težnje 
bitno je samo u po;etku, dok izgnanik jo[ uvek veruje u svoju nevi-
nost. Kao kakva bolest, vremenom se u njemu ra]a sumnja i dovodi 
sve u pitanje, pa ;ak i postupke koji su ranije izgledali posve nor-
malno. Na jednom od ovih Autsajdera bolna je promena izraza lica, 
kao simptoma duhovne transformacije. Telo bez volje i svesti.

VI DODIR
Postoje dva sveta, izme]u kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mo-
gu'nosti sporazuma, dva stra[na sveta osu]ena na ve;iti rat u hiljadu oblika.

To su Istanbul i Prokleta avlija, Raj i Pakao. Dve nespojive suprot-
nosti, krajnje utopije na kojima Andri' insistira. Dodir Zdravka 
Mi'anovi'a ;ini upravo suprotno. On spaja dva paralelna sveta, 
njihove prostore i zna;enja. Eksperiment primarno osnažen ek-
spresijom i nemirom crta;kih kontura. Kona;no, iz tog procesa kao 
krajnji rezultat nastala je ova mi'anovi'evska muzejska postavka, 
nadrealno obojena katarza.

VII STVARANjE
Stvarao se nov, no'ni svet i u njemu su stali da se javljaju sitni, ne-
stvarni glasovi i blesci od igre sluha i vida u tami i nesanici.

O;i zato;enika se vremenom navikavaju na mrak u tamnici. U 
njemu postepeno otkrivaju jedan do tada nepoznat svet (koji ih 
nažalost naj;e['e vu;e u ponor i ludilo). ;ak se i u moralnom padu 
nalazi snaga i potreba za daljim stvaranjem, pa makar to bila i 
ko[marna kreacija. Jedan od Mi'anovi'evih prikaza Ko[mara  blis-
ka je Mikelan]elovoj fresci Stvaranje Adama. Dinami;na kom-
pozicija i ekspresivni crta;ki potezi nagove[tavaju da ova uzne-
mirenost poti;e Iz haosa i ni[tavila. Može se re'i da prisustvujemo 
stvarala;kom ;inu koji ne stremi ka kona;nom skladu i lepoti, ve' 
nastoji da ostane autenti;no neure]en.

VIII VRTLOG 
A osje'am kako Avlija kao vodeni vrtlog vu;e ;oveka na neko tamno dno.

Iz Avlije se ne može pobe'i  jer ona i nije stvarno mesto. Ko jednom 
dospe ovde ostaje zauvek njen rob,  a Avlija nastavlja da  živi sama 
za sebe sa stotinu promena i uvek ista. Mi'anovi'eve Kompleksne 
kompozicije do;aravaju ovu tragi;nu dimenziju Andri'evog dela. 
Prostorna struktura dobija primat, ona uslovljava raspored aktera 
egzistiraju'i u zajedni;kom prostoru. Te[ko je uo;iti da li je interak-
cija figura ta koja kreira ove uzbudljive strukture ili su figure te koje 
se ra]aju iz nedefinisanog prostora koji (kao da) se konstantno menja.

Da li je ovo Kraj?
I tu je kraj. Nema vi[e ni;eg. 

Zapisao je Ivo Andri' ove re;i na kraju svoje Proklete avlije. Me]
utim, univerzalna poruka o tragizmu ljudske egzistencije koju 
nosi njegovo delo (i koja je uvek aktuelna) omogu'ila je da se ono 
ponovo otkriva, dalje interpretira i kontekstualizuje. Izložba ra-
dova Zdravka Mi'anovi'a predstavlja nesvakida[nji primer sin-
teze literalnog dela i vizuelnih predložaka jer, kao [to je navedeno, 
oni nisu nastali kao doslovne ilustracije teksta. Samim tim, bila 
je potrebna i jedna doza hrabrosti i vere u sopstveni rad da bi se 
ovakav koncept realizovao. Mi'anovi'evi crteži su nepredvidljiv 
vodi; kroz sumornu pozornicu Proklete Avlije i živote njenih 
zato;enika, ali je isto tako i Andri'eva Avlija postala svojevrsni 
klju; za dalje tuma;enje Mi'anovi'evih radova. 

Alhemi;arskim podvigom otvoren je za;arani krug kome se zaista 
ne nazire kraj.
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De[avaya

KONKURS YOUNG CRE-
ATIVE CHEVROLET 2013
Na NACIONALNOM takmi;eyu Young Creative 
Chevrolet 2013. nagra]eno je 10 studenata sa FPU 
koje su vodili profesori Rastko "iri' (Animaci
ja), Vladimir Tatarevi' (Fotografija) i Zdravko 
Mi'anovi' (Plakat).

U kategoriji VISUAL ART prvo mesto osvojio je 
Mihailo Kalabi' sa Grafi;kog dizajna, a drugo 
mesto tim u kome su bili Ivana Ubovi', Vladimir 
{ipka, i Milo[ Milivojevi'.
U kategoriji FOTOGRAFIJA prvo mesto osvojili su 
Vuka[in Stan;evi' sa modula Fotografija i Ste
van Miki' sa Grafi;kog dizajna, kao tim< na tre'em 
mestu bila je Ivana Ivanovi' sa Fotogra fije.
U kategoriji VIDEO, prvo mesto kao i na pro[lo
godi[yem konkursu, osvojio je Stefan Katani' sa 
master studija Animacije, a tre'e mesto tim Mari
ja } o ki' i Dijana Aran]elovi' sa Fotografije.

Na EVROPSKOM delu takmi;eya, 4. jula u Londo
nu, od onih koji su pobedili na nacionalnim ta k
mi;eyima, dva druga mesta u svojim kategorijama 
osvojili su STEFAN KATANI" sa animiranim 
radom Connection i tim VUKA{IN STAN:EVI" i 
STEVAN MIKI". 

STUDENTSKI PLAKAT
Tokom [kolske 2012/13 godine studenti na pred
metu Plakat u;estvovali su na vi[e javnih nastupa>
• Peti svetski bijenale studentskog plakata Novi Sad 
na kome je u;estvovalo 16 studenata, [to je izvanredan 
uspeh, po[to je izlo\ba \irirana. Fakultet je omo gu
'io studentima izlaga;ima boravak na otvarayu.
• Dve izlo\be ilustrovanih plakata na tekstove 
Wona Lenona U li;nom spravomspisu> Gitar art fe
stival, Sava centar i galerija Vodolija, FPU, Ko
san;i'ev venac 29 (mart–april 2013) sa studentima 
predmeta Ilustracija.    
• Izlo\ba Festivalski plakat na HH Me]unarod
nom festivalu pozori[ta za decu, Subo tica (15 
–25. maj 2013). Ujedno je predstavqen i izbor plakata 
studenata sa predmeta Plakat ra]enih tokom pret
hodne tri godine. Prvonagra]eni rad Igora Bubaye 
bio je usvojen kao zvani;ni plakat manifestacije. 
Ivana Zotovi' osvojila je drugo mesto, a Stevan 
Ivi' i Marko Danilovi' su podelili tre'e. Ista 
izlo\ba bila je preseqena i u hol modula Grafi;ki 
dizajn, od 15. juna do 30. septembra 2013. 

Za organizaciju i realizaciju ovih izlo\bi tokom 
prethodne ;etiri godine, prof. Zdravko Mi'ano
vi' je od grada Subotice dobio Plaketu za izuzetan 
doprinos razvoju i promociji festivala.

Gore> fotografija Vuka[ina Stan;evi'a i Stevana Miki'a, 
dole> slika iz filma Stefana Katani'a – I mesto na na-

cionalnom i II mesto na evropskom Chevrolet konkursu. Plakati Marka Danilovi'a i Tamare Pe[i'
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Gore> Ivana Iva;kovi', Marijana Grbovi' i Dijana Aran]elovi' (III mesto na nacionalnom konkursu Young Creative Chevrolet 2013). 
Dole> Senja Vild, 4. godina Fotografije
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SIGNUM 1, juni 2006.       SIGNUM 2, juni 2007.       SIGNUM 3, juni 2008.       SIGNUM 4, sept. 2009.        SIGNUM 5, april 2011.        SIGNUM 6, okt. 2012. 

1. Ranko Muniti'> 
DEVETA UMETNOST, STRIP 
(drugo izdaye) kyiga je o teoriji  stripa> 
   odli  kama i zna;eyu medija, majstorima i 
remekdelima, 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.  (RASPRODATO)

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 kinematografskoj 
animaciji u Srbiji, u izboru Ranaka 

Muniti'a – od teksta Milo[a 
Cryanskog o Mikiju Mausu iz 1930. preko 

va\nih eseja o Zagreba;koj [koli crta
nog filma i istoriji beogradske i 

svetske animacije do novih tekstova o 
kompjuterskoj animaciji.

Izdava;> FILMSKI CENTAR SRBIJE,  
Zagreba;ka 9 (2009). 242 strane. Cena 550,00 

dinara (studentima UU popust 20%)

Ranko Muniti'> 
FILMSKA SLIKA I 
STVARNOST 
Koja je su[tinska razlika izme]u takoz
vane filmske slike stvarnosti i stvar
nosti koja nas okru\    uje – jeste osnovna 
tema studije Ranka Muniti'a, koju u 
drugom delu kyi ge pro[iruje 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 (studentima UU 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.

8. ZBORNIK FPU 1
Dnevnici, prizori, 

se'aya
Priredio prof. Rastko 

"iri'
Izdava; FPU. 

(novembar 2013) 
200 strana, kolor. 




