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УВОДНИ ТЕКСТ

Ево још једног броја Сигнума направљеног уз помоћ 
доброг старог ентузијазма. Професори Графичког одсека 
још једном су ујединили своје мождане ћелије и креирали 
текстове из својих области. Необична фотографија на 
корицама, као и оне на унутрашњим странама корица 
представљају преокупације и експерименте нове генерације 
графичара–фотографа.
 У сталној рубрици Сећање на професоре на ред је 
дошао стари професор Петар Младеновић, који је недуго 
предавао Писмо на Графици и још почетком шездесетих 
прошлог века отишао са факултета да би се бавио сликар-
ством. Пошто се одселио у САД, кад смо пре 7 година 
правили изложбу о професорима са Одсека, нисмо имали 
скоро никаквих информација о њему. Убрзо смо дошли 
до неких каталога, па до монографије, да бисмо на крају 
сазнали да је проф. Младеновић још увек жив, у својој 92. 
години.
 Наша колегиница доц. Маријана Пауновић, 
наследница проф. Иване Марцикић, од ове године са 
успехом наставља да води предмет Пројектовање облика 
и да проучава ову област: најновија тема је Перспектива 
на цилиндру. На страни 64 приказана је и њена акција са 
студентима, на Калемегдану.
 Као плод дугогодишњег рада, проф. Илија 
Кнежевић ове године је завршио дебелу књигу о 
типографији, која је проглашена за капитално дело.
 Професор на предмету Плакат, Здравко 
Мићановић, овог пута је обрадио тему везану за плакат 
намењен деци.
 Две професорке Писма, Оливера Стојадиновић 
и Јана Оршолић обрадиле су две занимљиве теме које 
представљају програм овог предмета.
 Централна тема броја наставља представљање 
заборављеног серијала Графичка уметност из часописа 
Графички рад, који је уређивала предходна генерација 
професора са Графичког одсека и који је директни 
претходних нашег часописа Сигнум. У овом другом, и 
последњем темату објављени су текстови стари трећину 
века, који представљају ауторе–графичаре из различитих 
области: графике, иустрације, графичког дизајна, писма. 
Тада млади ствараоци сада су у пензији, они који су управо 
дипломирали данас припадају старијој генерацији, а неки 
од аутора и писаца текстова нису више са нама.
 Доц. Оливера Батајић, наследница проф. Југослава 
Влаховића на предмету Графика књиге, представља се 
обимном студијом на тему будућности књижног дизајна.
 Млада колегиница Мина Симић, у свом богато 
илустрованом тексту говори о историјату необичне и мало 
познате струје у илустрацији – просторних склопова и 
конструкција. Ово је део њеног мастер рада у коме је и у 
пракси показала мајсторство у креирању веома сложене 
поп-ап сликовнице.

Р. Ћ.

Фотографија на корицама: Јована Младеновић (Акт, 2015)  
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Академски сликар Петар Младеновић рођен је у Бе о
граду 1923. године у коме је завршио основну шко лу 
„Филип Вишњић“ и Четврту мушку гимназију. У то ку 
рата похађао је Школу за примењену уме тност. При
кључио се НОБу и био на Сремском фрон ту. Ра дио 
је за Врховни штаб у оквиру сликарског оде ље ња. 
Примљен је на Академију ликовних уме  т  но с ти у Бео
граду. Студирао је код професора Ивана Та ба ко ви ћа, 
Недељка Гвозденовића и Марка Челе бо но ви ћа. Ди
пломирао је 1950. године. Постављен је за про фе сора 
у Шестој мушкој гимназији. Пре ла зи на Ака де мију за 
примењене уметности, 1952. го дине, прво као хоно
рарни наставник, а затим у зва њу до цен та за предмет 
Писмо на катедри Графика.

Од 1962. године има статус слободног уметника. 
Био је члан групе „Лада“. На Међународној изложби 
„Цве ће 1969“ у Паризу добио је награду и дипло
му. Медаљу Оr anusara, за израду уникатне повеље 

и ликовну опрему изложбе „Камбоџа“, добио је од 
Но родома Сиханука. Издвајамо његову изложбу у га 
лерији „Le Carrefour Des Arts“ – Монтреал, Кана да. 
Са мо стално је излагао у Београду, Стокхолму, Ми лану, 
Монтреалу, Чикагу и другим градовима. Уче ствовао 
је на бројним колективним изложба ма у земљи и 
ино странству. Међу њима и на ЈАТов ој „Из ложби над 
Атлантиком“. 

Ангажован је на опреми велике изложбе, посвеће
не нашој земљи и нашим људима, одржане у Југосло
венском павиљону на ЕКСПОу, такође у Мон треалу. 
Поред ове извео је ликовне опреме број них изложби 
у земљи (Загреб, Нови Сад, Београд) и иностранству 
(Њу Делхи, Утрехт, Хелсинки, Сток холм). Опремио је 
више репрезентативних албу ма за председника Тита 
и друге државнике.

Има запажене радове из области приме ње не гра
фи  ке: ликовна решења и реализације поштан ских ма 
ра   ка, диплома, повеља, значки, шпица за филмове. 
Ба вио се илустрацијом и опремом књиге. Има гра 
фи  чке радове везане за плакат. 

Данас живи и ради у Чикагу.
Разговор уваженог новинара и публицисте Ми

лоша  Јевтића са сликаром Петром Младеновићем 
еми тован је 11. априла 1993. године у оквиру циклу
са „Гост Другог програма“ Радио Београда на 70. ро
ђен дан овог нашег угледног сликара. Издавач „Луна“ 
из Београда објавио је овај интервју јуна 1993. годи
не. Занимљиво је да је уз првих 50 нумерисаних 
при ме рака приложена по једна оригинална графика 
Петра Младеновића.

У аутобиографској књизи „Живот са палетом“ из
да  вача IBC’98 Београд, 1997. године, Петар Младе
но вић већ насловима одељака упућује на своју 
осет љиву и благу природу, на своју посвећеност 
умет ности… Међу њима издвајамо:Бајка о ружиној 
ви ли и мајстору кројачу, Рукопис природе  рукопис 
уметности, Рађање сликара, Детињство, Пријате ље
ва библиотека, Стрип потискује филм, Гимназија, 
Из ложбе, Рат, Окупација, Школа за примењену 
уме т ност, Писмом уметности против писма хаоса, 
Ли ков на психологија, Калиграфско чудо, Уметнич
ка академија, Два антипода: Рашко Димитријевић 
и ди ја лек ти чки материјализам, Забрана путовања, 
Пов лаш ћени студентски живот, Радне акције, Магда, 
Пе да го шки рад, Писмо, Старо сајмиште, Жудња за 
па ле том, Магнетна чар Париза, Полетарац, Слободан 

ЖУДЊА ЗА ПАЛЕТОМ
Сећање на професоре: ПЕТАР МЛАДЕНОВИЋ

Ивана Марцикић

Младеновић је озбиљан и студиозан сликар 
који је постигао највише под постављеним условима.
Павле Васић

Аутопортрет, 1952. уље, 44 х 31



3

уметник, Караван сликара, Атеље  радионица и рас
пра ва оница, Зашто цветови, Критика, Иностранство 
или путовања, Италија  уточиште сликара, Сећање 
на Бројгела  музеји, Исељенички случај, Сиромаш
на Америка, Чар излагања…

Младеновић са сетом и врло емотивно износи своје 
сећање на крај у коме је провео детињство. Издваја
мо део којим наговештава своју животну професију. 
„Терен Црвеног крста је узвишен, а из ку ће се, са 
првог спрата пружао поглед ширине и ду би  не перс
пективе…с једне стране Звездара и опсерваторија, с 
десне, према југу, Авала, а на супротној река Дунав. 
Раскошна перспектива која је улазила у сликарево 
око и надилазила његову могућност да је разуме. 
Биће потребно пуно времена да бих сазнао шта је 
тајна перспективе. И оне уметничке, и оне животне“.

Описујући своје другаре из краја као Кајмакчалан
це из Кајмакчаланске улице, робусне у игри и оне 
друге мирне, из Жичке улице, на које као да је пала 
манастирска благост, Младеновић нас посредно 
подсећа на важну везу уметника и назива његових 
слика. Ови називи посматрачу причају причу о лич
ности ствараоца, јер имена су често знамења.Нашу 
пажњу посебно привлачи поетско у називима слика 
рађених старом сликарском техником уља или оном 
са темпером и уљем, а то су: Атмосфера залазећег 
сунца, 1968; Игра црвеног пупољка, 1968; Отуђење, 
1968; Лирско расположење, 1968; Изненађење, 1968; 
Сећање на старе мајсторе, 1970; Амстердам у сли
каревим мислима, 1972; Време, 1974; Пропаст цве
та, 1976; Цвеће, 1982; Музика, 1983; Заробљени нар, 
1995; Римска глава, 1996; Хармонија, 1997; Тајна 
кристала, 1997; Сусрет цивилизација, 1997; Сенти
ментално цвеће, 1998; Порекло геометрије, 1999; 
Сто цветова, 2000, и друге.

„…И у гимназији сам био одличан из цртања. Прве 
праве поуке сам добио од професора Винка Грдана, 
са којим сам, касније, био колега на Академији и у 
УЛУСу. Позајмљивао ми је књиге са репродукција
ма и разговарао са мном над мојим цртежима  о 
сликарству. У ствари, професор Грдан ми је и помо
гао да се определим за уметност.“

Младеновић истиче два догађаја, њему изузетно 
важна, из 1939. године. Први је изложба „Францу
ско сликарство 19. века“ у Музеју кнеза Павла, јер 
је тада први пут имао прилику да види оригинал
не радове Сезана, Короа, Курбеа, Делакроа, Манеа, 
Давида и др. Други догађај је била Изложба Саве 
Шумановића на којој је било изложено много слика, 
акварела, цртежа и скица… Пажњу му је привукла 
Шумановићева чаролија употребе беле боје. Док је 
дуго разгледао радове, посматрао га је сам Сава 
Шумановић о коме пише „…остао ми је урезан, ду
боко у сећању, лик човека са беретком на глави. 
Физичким изгледом привлачио је пажњу. Исто тако, 
из њега је избијала нека магнетна сила, иста она 
енергија која се видела на његовим сликама…“

Из периода окупације, када је похађао Школу за 
примењену уметност, описује услове у којима су 
школе радиле. „Из зграде уметничке школе, пре

ко пута Патријаршије, често смо се селили у дру
ге зграде. Сами смо преносили клупе, штафелаје и 
гипсане моделе… тако смо неко време настављали 
рад у просторијама Музеја кнеза Павла, да би после 
неколико месеци прешли у зграду Архитектонског 
факултета који није радио. Средње и више школе 
отаљавале су ово унесрећено време.“

„Ја сам упорно цртао и писао трском, како нас 
је учио професор Радочај, упоређујући писмо и 
изједначавајући га са осталим уметностима. То није 
било механичко прецртавање слова разних азбука, 
већ слободно писање трском, без лењира и шес
тара… без поштапала како је имао обичај да каже 
Радочај…

„… Ја сам – упоредо са студијама графике и сли
карства – почео да се интензивно занимам и за 
декоративно и орнаментално писмо, којима ме је 
несебично подучавао Радочај. Касније сам један део 
живота „жртвовао“ калиграфији, занату над зана
тима, односно уметности руке, која усмерава туђи 
текст. Мислим и данас да је калиграфија била моја 
ликовна психологија, која је тек требало да ми от
вори пут потпуне слободе ка сликарству, дакле мојој 
уметности. У осталом, бављење писмом је дружење с 
књигом. Писмо и није ништа друго но потреба да се 
мудрост речи обогати визуелном мудрошћу!“

Пред крај рата Младеновић је ступио у Народно
ослободилачку војску. По ослобођењу, био је, одлу
ком Врховног штаба, додељен сликарском одељењу, 
које је било у пасажу у Кнез Михаиловој улици. Ту 
су били и Иван Табаковић, Матија Зламалик и Антон 
Хутер.

Сто цветова, 2000. темпера - уље, 92 х 65
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По завршетку II светског рата, Младеновић је упи
сао Академију ликовних уметности. 

Био је у класи професора Ивана Табаковића зајед
но са Петром Омчикусом, Батом Михајловићем, 
Мићом Поповићем, Милетом Андрејевићем, Алек
сандром Јеремићем Цибетом, Љубинком Јовановић, 
Вером Божичковић…“ нека ми опросте оне колеге 
и колегинице које ненамерно нисам споменуо, јер 
сећање, као и сликарска срећа, долази од тренутка 
до тренутка.“

Младеновић наглашава изузетност професора 
Рашка Димитријевића од кога су научили шта је то 
достојанство уметности.

Пред крај студија уведен им је предмет дијале
ктички материјализам. Већина је сматрала да им 
није потребан, јер „мало је времена у студирању 
сликарства од четири године, да се постигне одличан 
успех. Па још трошити време и на политизовање.“ 
Чини нам се да је данас, у поступку реакредитације 
по начелима Болоње, добро да се подсетимо на ово 
мишљење из 50тих година прошлог века студена
та сликарства прве послератне генерације Ликовне 
академије, да четири године студија нису довољне 
да се постигне највиши резултат. Њихов став је још 
једна потврда да су три године основних студија 
потпуни промашај.

„Дипломирао сам у пролеће, а већ у јесен по
стављен за професора приправника у Шестој муш
кој гимназији. Као члан УЛУСа имао сам право 
на максимум од 16 часова недељно. Током рада у 

Гимназији оформио сам први атеље у Београду за 
обдарене и заинтересоване ученике.“

Као професора гимназије, декан Академије за 
примењене уметности Бранко Шотра и професор 
Иван Табаковић позвали су Младеновића да предаје 
Писмо на Графичком одсеку. Касније је конкурсом 
примљен у звање доцента. „Као професор писма, 
односно његовог развоја и палеографије, неговао 
сам код студената осећање за карактер слова, за 
њихов смисао и за психолошко одређивање онога 
ко га употребљава. Овај психолошки ниво писма 
треба видети на примеру такозваног курзива. Они 
који нису никада видели рукописе Бодлера, Ма
лармеа или Мајаковског, сиромашнији су за разу
мевање унутрашњег вулкана који у свакоме од нас 
постоји, а који се код уметника најизраженије ак
тивира…

Имао сам доста студената… Међу њима, ипак, ис
тичем Богдана Кршића, Љубу Поповића, Саву Ра
кочевића, Миодрага Вартебедијана и Слободана 
Јевтића  Пулику. Многих се, нажалост, не сећам 
по имену… Имао сам велико задовољство у раду 
са студентима.“ Они су га из милоште звали Пера 
Бамбус. „Многи су имали великог успеха у опреми 
књига, насловних страна и слично… Писмо је таква 
дисциплина духа која је добра основа за уметничко 
умеће уопште.“

„Лична познанства са најпознатијим стрип  мај
сторима обогатила су моја цртачка сазнања. Међу 
њима сам највише ценио Кузњецова, Лобачева, Со
ловјева, Ђуку Јанковића, а нарочито сам волео ра
дове Николе Навојева.“

„ Доласком на Графички одсек, схватио сам да је 
моје раније бављење стрипом био тек почетни корак 
ка уметности. Покушај да се стави на папир покрет 
фигуре људи, животиња или свега осталог у приро
ди, што намеће израда цртежа у стрипу, разликује се 
потпуно од цртежа гледаног очима уметника слика
ра, графичара или скулптора. Јер, кроки носи један 
специфичан и неупоредив набој сугестивности.“

„Од 1954. године највише државне и јавне инсти
туције су ми се обраћале за стручну помоћ, пре 
свега из области писма. Велики је списак тих радова, 
ликовно  графичких решења, опрема и стилиза
ција диплома, марака, повеља и албума. Посебну 
педантност и артифицијелност захтевао је рад на 
повељама страним државницима… Поводом прог
лашења цара Хаила Селасија почасним грађанином 
Београда израдио сам нацрт и потом извео повељу 
на пергаменту коју сам украсио чистим златом… На 
пример на повељи Бурманској унији, којој је наша 
влада поклањала наоружање, исписивање сам радио 
нашим и бурманским писмом, па је златом украше
на повеља садржавала преко хиљаду знакова  слова 
писаних тушем на пергаменту.“

Морамо се сложити да је овај озбиљан уметнич
ки рад најчешће анониман, јер тај изузетан труд 
уложен у радове из области примењене графике са 
специфичним уникатним садржајем и вредношћу, 
на подлогама какве су пергамент, кожа или свила, 

Сећање на старе мајсторе, 1970. уље, 63 х 50
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има прилику да види само мали број људи а, нај
чешће, ова дела одлазе из земље.

Шездесетих година Младеновић је био ликовни 
уредник часописа за децу „Полетарац“. Наглашава 
да га је тај рад вратио у свет детињства, да је „По
летарац“ био дело великог броја ентузијаста. Из
дваја академика Љубицу Сокић, затим Марка Кр
смановића, Десанку Максимовић, Драгана Лукића, 
Слободана Гавриловића…Сентиментално га назива 
„листом који је богатио, а не претио, благодарном 
језику детињства“.

У свим временима државна служба значила би 
уметнику решену и сигурну егзистенцију. Зато нас 
Младеновићево напуштање доцентског посла, ради 
испуњења унутрашње потребе да штафелају преда 
сву радну и менталну енергију, уверава да ове редове 
посвећујемо делу уметника рођеног да буде сликар.

„Сликање од 1962. године испуњава сав мој живот. 
Пејзажи, мртве природе и, нарочито, цвећа  постају 
моја опсесија  зашто цветови? Можда једино зато 
што су цвећа, у мом поимању света, представе жи
вота и мисаоности.“

Под утиском ауторове лирске прозе о почетку ве
лике љубави родитеља која је њиховој деци остала 
као узор, а о којој читамо… „Учећи језик једно од 
другог отац и мајка су се учили сталним виђањима: 
за сваку новонаучену реч даровали су једно друго 
ружом. За сваки неспоразум, због незнања језика, 
мирили су се даривањем руже.“

Чини нам се као да је симбол ове љубави садржан 
и задржан у сваком насликаном букету њиховог сина.

„Цвећа сам, и до данас наставио да сликам упорно 
бранећи свој поглед на свет од свих изазова модер
не цивилизације и модерне уметности.“

Ненад Симић, историчар уметности, пише: „Жи
вети као заточеник у свету своје тематске ренесан
се, доследни поклоник цвећа, хармоније и ритмике, 
Младеновић је, у овом веку технократије, у ствари 
залутали бард…“

У тачност ових навода не сумњамо и зато што нас 
је Младеновићево сећање, на пример на двориште 
родитељске куће његове мајке у Сливену, у Бугар
ској, уверило да постоји његова директна веза и по
треба за сликањем само оног што види и посматра 
у околини, оног што најчешће подразумевамо под 
појмом природа. 

„С обе стране стазе растао је шимшир, који је ис
пуштао пријатан, освежавајући мирис. То зелено 
бокорасто жбуње испуштало је рано изјутра опојни 
мирис, свој дах, али исто тако и на јаком сунцу, и 
посебно после пролазних пљускова, и тај се мирис 
упио и везао уз мене за читав живот.“

„Неспорно је да сам се определио за стару техни
ку, боље рећи технику старих мајстора. То значи да 
слагање боја, односно појава или предмета – у овом 
конкретном случају: цветова – вршим на другачији 
начин. Код мене лазури не постоје да би изнашли 
или изнудили тон, већ су они сама структура, а са
мим тим и наративни део слике… С обзиром на 
технику сликам дуго и пажљиво. Не журим.“

Од многобројних критика угледних историчара 
уметности и ликовних теоретичара издвајамо сле
деће две. У тексту насловљеном као „Загонетни реа
лизам“, ликовни и књижевни критичар Предраг Дра
гић Кијук, истиче: „Открића увек смишљено одабра
не перспективе, увек пажљиво наношење површине 
боје на платно, увек одабрано нијансирање уз помоћ 
лазура – уверава нас у потребу враћања овим сли
кама, и спознаји да нас је артифицијелност обману
ла. Тек захваљујући студиознијем посматрању ових 
тема о цвећу откривамо загонетни слој ликовног 
значења, откривамо скривену анализу света, један 
истовремено поетски и метафизички реализам.“

Италијански ликовни критичар Марио Синтик је 
записао: „…са Младеновићем тема о цвећу, данас 
такорећи заборављена, враћа се у нашу свест и из
ражава се у нашој души, стимулишући једну нову и 
активнију интерпретацију.“

Разочаран у ликовна остварења која је имао при
лике да види у Америци, а која, по Младеновићу, 
не прате њено материјално богатство, он пише: „…
одлучио сам да прекинем са путовањима и свој 
уморни штафелај поставим у имагинарну статич
ност мог Београда. Одавде видим боље, и разумем 
боље, смисао уметности и живота. Ако са старошћу 
уметника долази мудрост, онда сам је ја нашао у 
одгонетању византијске молитве светлости.“

Захваљујући литерарном дару да кроз свој днев
ник „Живот са палетом“ остави документарни траг 
о људима и догађајима који га прате све до данас, 
значи готово девет деценија, Младеновић постаје 
хроничар времена у коме живимо помажући нам да 
боље разумемо прошлост, садашњост и будућност 
ликовног стваралаштва код нас и у свету.

Калиграфија - ружа у иницијалу -
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Пројектовање облика

У примењеним и ликовним уметностима, поред пер
с пек тиве на равни, често се користе и перспективе 
на облим површима, међу којима највећу примену 
има перспектива на цилиндру. То је врста централне 
про јек ције тачке (А) из дефинисаног центра проји
ци  рања О (очне тачке) код које се уместо ликоравни1 
(Сл.1-а) користи ротациони цилиндар (Сл.1-б). Пер
спек тивна слика (А1) се одређује као продор видног 
зра ка кроз омотач цилиндра. 

За разлику од перспективе на равни (Сл.2-а), код 
ко је права (p) има једну тачку недогледа (N), свака 
пра ва у перспективи на цилиндру има две тачке не

до  гле да (Сл.2-б). Недогледи (N1 и N2) су продори 
упо редног зрака2 (Up) кроз омотач цилиндра, уместо 
кроз ликораван.

Права (CD) у општем положају има перспективну 
сли  ку (C1D1) као пресечну полуелипсу цилиндра и 
равни одређене правом (CD) и очном тачком (О) 
(Сл.3). Права (EF) која је паралелна са осом ротаци
је и у перспективи (E1F1) остаје паралелна са осом, 
јер има недоглед бескрајно далеку тачку осе рота ције 
ци линдра. Права (АВ) која је у равни кроз очну тачку, 
управну на осу ротације цилиндра, има перспекти
вну слику (А1В1) као полукружницу – пара лелу.

Сл.1
(а) Перспектива А1 тачке А на ликоравни, аутор
(б) Цилиндрична перспектива А1 тачке А, аутор

Сл.3 Праве АВ, CD, EF и њихове перспективне слике 
А1В1, C1D1, E1F1, аутор

Сл.2
(а) Одређивање недогледа (N) праве (p) на ликоравни, аутор
(б)  Одређивање недогледа (N1,N2) праве (p) у перспективи 

на цилиндру, аутор

Сл.4
(а)  Ректификација круга по Коханском (A. Kohansky), аутор
(б) Ректификација кружног лука на тангенту, аутор

Пројектовање облика

ПЕРСПЕКТИВА НА ЦИЛИНДРУ
Маријана Пауновић

(а)
(б)

(а)

(б)

(а)

(б)
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Цилиндрична перспектива се представља у равни 
као слика на развијеном омотачу поменутог рота
ционог цилиндра. 

Ширину 2rπ, π = 3.14159..., развијеног омотача вер
тикалног ротационог цилиндра, као и растојања та
чака цилиндричне перспективе мерених по хори
зонтали, могуће је и графички одредити рек ти фи
ка  цијом3 кружнице и њених делова (Сл.4). Висина 
h правоугаоника који је мрежа омотача једнака је 
ви сини цилиндра.

Положај очне тачке може бити изван или унутар ци
линдра (Сл.5). Када је очна тачка унутар вертикал
ног ротационог цилиндра, а видни угао у хоризон
талној равни наглашено велики, онда је перспектив
на слика панорамска (Сл.6 и Сл.7). У случају када 
је положај очне тачке изван ротационог цилиндра 
(Сл.5-a) положаји реалних тачака у простору и њи
хових перспективних слика ограничени су видним 
пољем између тангенцијалних равни цилиндра (Оt1 
и Оt2) постављених кроз очну тачку.

Сл.5
(а)  Цилиндрична перспектива коцке када је очна тач ка 

из ван цилиндра, а коцка унутар цилиндричне по вр ши, 
ау тор 

(б)  Цилиндрична перспектива коцке када је очна тачка 
унутар цилиндра, а коцка ван њега, аутор

Сл.6
(а) Коцка АBCDEFGH у којој је цилиндар, аутор 
(б)  Цилиндрична перспектива А1B1C1D1E1F1G1H1 ивица 

коцке са недогледима, аутор

Сл.7 Цилиндрична перспектива А1B1C1D1E1F1G1H1 
поменуте коцке (Сл.6-а) са недогледима на развијеном омотачу цилиндра, аутор 
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Примена перспективе на цилиндру

Перспектива на цилиндру нашла је примену у мно
гим пољима уметности, како у графици, фотогра
фији, анимацији, у штафелајном, али и зидном 
сликарству, са директном функцијом илузионизма 
у ентеријеру, тако и у савременој скулптури.

Вероватно најпознатији примери примене цилин
дричне перспективе јесу Ешерове [M. C. Escher] 
литографије Up and Down (Сл.8) и House of Stairs 
(Сл.9). Свакој од њих претходи велики број студија 
на којима уметник решава простор на слици. Раз
рађујући композицију кроз конструктивну анализу 
просторне ортогоналне решетке у перспективи на 
цилиндру (Сл.10) уметник је створио „парадокса
лан“ простор на слици, примењујући знања комби
новане перспективе на цилиндричну перспективу.

Како се при цртању перспективе у равни оптимално 
користи видни угао од 60° до 90°, у циљу добијања 
недисторзивне слике, тако свака промена видног 
поља у анимацији, захтева решавање перспективе 

посебно за сваки фрејм, а што је дуготрајан и за
хтеван посао. Практично се то може избећи цилин
дричном перспективом (Сл.13). Коришћењем ви
дног угла од 180° приказана је, у анимираном фил
му „Tummy Trouble“, позадина – дугачка просторија 
у којој се Роџер Зека креће с десна у лево. У Дизније
вом филму „Fantasia“ цилиндрична перспектива ис
коришћена је у приказивању вертикалног стуба низ 
који се крокодили спирално спуштају (Сл.17). Видни 
угао је такође 180°.

Једна врста панорамске фотографије је цилиндрич
на перспектива. Постоје савремени панорамски фо
тоапарати који дају слику под углом од 360° на за
кривљеном филму. Међутим, често коришћен алат 
за добијање фотографије са цилиндричном перспек
тивом јесте софтвер, којим се фотографије добијене 
стандардним објективом фотоапарата који се ротира 
око своје осе, спајају у једну целину уз помоћ ре
перних тачака (Сл.19). Убедљива илузија простора 
постиже се инсталацијом фотографије на цилиндар 
(Сл.16) при чему важну улогу има пропорција преч
ника цилиндра и висине посматрача. 

Пројектовање облика

Сл.8  Up and Down, М. К. Ешер, литографија, 1947., у The 
Ma gic of M. C. Escher. Thames & Hudson Ltd, London, 
2000. стр. 139.

Сл.9  House of Stairs, М. К. Ешер, литографија, 1951., у The 
Ma gic of M. C. Escher. Thames & Hudson Ltd, London, 
2000. стр. 126.

Сл.10  Цилиндрична перспектива просторне ортогонал-
не ре ше тке, студија за House of Stairs, М. К. Ешер, 

оловка и туш, 1951., у The Magic of M. C. Escher. 
Thames & Hudson Ltd, London, 2000. стр. 120.

Сл.11  Илузионизам у архитектури, ефекат продора кроз 
закривљену површ свода, Стела Батаља и Ђани 
Миљета [Stella Battaglia и Gianni Miglietta]

Сл.12  Перспективно преношење слике на цилиндрични 
свод, аутор

Сл.13  „Tummy Trouble“ редитељ Роб Минкоф [Rob Minkoff], продукција Волт Дизни [Walt Disney Pictures] и Стивен 
Спилберг [Steven Spielberg] 1989, 4:33 мин. © 1947, The Maroon Corp. 
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Поменути однос изузетно је значајан и код илузио
нистичке архитектуре (Сл.11). Пројектовањем слике 
на свод добија се цилиндрична перспектива (Сл.12), 
са циљем поништавања утиска закривљене површи
не, а користи се да би се постигао, или ефекат равне 
површи, или ефекат продора кроз површину цилин
дричног свода.

У сликарству цилиндрична перспектива нашла је 
место, како преко функције преношења слике на 
свод у циљу постизања илузионистичког ефекта и 
приказивања панорамских призора, тако и у ост
варивању одређеног израза и утиска. Закривљене 
линије цилиндричне перспективе хоризонталних 
праваца (Сл.18) на Тарнеровој [J.M.W. Turner] сли
ци, подржане перспективом боје и експресивним 
потезима четке, приказују унутрашњу динамику 
наизглед мирног пејзажа. Овим једноставним сред
ствима наглашена је дубина композиције, а недогле
дима који су ван формата слике појачан je утисак 
ширине приказаног простора.

Иструмент за цртање перспективе на цилиндру 
(Сл.14) који убрзава процес изрaде цилиндричне 
перспективе осмислио је и направио Балдасаре 
Ланчи [Baldassarre Lanci]4. Једино ограничење по
менутог перспектографа је унапред дефинисан мак
симални пречник базисног круга цилиндра.

Кроз 3D графику цилиндрична перспектива нашла је 
примену и у савременој скулптури (Сл.15). Сеунг Мо 
Парк [Seung Mo Park] дефинише положај посматра
ча изван цилиндра користећи део спољашње стране 
цилиндричног омотача. Слојевима жичане мреже 
постиже ефекат светла и сенке, чиме појачава, ци
линдричном перспективом добијен, утисак простора. 

1 Раван слике.
2  Упоредни зрак је зрак из очне тачке паралелан са прaвом чији 

се недоглед одређује.
3  Ректификација (лат. rectificatio) је исправљање криве линије у 

део праве и одређивање дужине њених делова. 
4  Балдасаре Ланчи (1510–1571), италијански архитекта и ин

жењер.

Сл.14 Инструмент за цртање перпек-
тиве на цилиндру, Балдасаре Ланчи, у 
Вињолиним списима: Le due regole della 
prоspettiva pratica. Rome, 1583.

Сл.15 „Maya“, Сеунг Мо Парк,
жичана цилин дри чна 
скул птура,187х67х280, 2011

Сл.16 Просторна инсталација Монт Евереста, Јадaгара Асизија 
[Yadegar Asisi], Лајпциг, 2012. http://www.asisi.de/en/panoramas/everest/
photo-gallery.html 

Сл.17 „Fantasia“ група редитеља, 
продукција Волт Дизни,1940, 105:23 мин. 
© 1940, The Walt Disney Productions.

Сл.18 „Petworth Park, Tillington Church in the Distance“, 
Вилијам Тарнер, уље на платну, 60х145.7, Tate, Лондон, 
1828. © 2014, Tate, London.

Сл. 19 Цилиндрична перспектива добијена спајањем 
фотографија (Nikon Coolpix 5000) у програму PTgui, 
Rich Niewiroski Jr. © 2007, Rich Niewiroski Jr.
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Прилог за струку

ТИПОГРАФСКЕ 
ПРИЧЕ ИЛИЈЕ 
КНЕЖЕВИЋА
Предмет Типографија један је од фундаменталних на 
графичком одсеку ФПУ.
 Проучавање обликовања књиге за студенте овог 
модула започиње у трећој години студија и своди се 
на два основна предмета, Типографију, која проучава 
обликовање текстуалног дела књиге, и Илустрацију, 
која се бави њеним сликовним аспектом. Ова два 
предмета у четвртој години сту дија спајају се у предмет 
Графика књиге. Про фесор Кнежевић предаје предмет 
Типографија предано и строго већ двадесетак година.
 Колико је мени познато, Факултет при ме ње
них уметности једина је институција у Србији која 
се обликовањем књиге бави на овај начин, а заслугу 
за то свакако носи оснивач ових предмета, проф. 
Богдан Кршић (1932–2009). У најбољој традицији свог 
предходника и ментора, проф Илија Кнежевић већ 
годинама продубљује материју из свог предмета. Да се 
подсетимо, у нашем часопису Сигнум број 5 из априла 

2011. проф. Кнежевић је приредио, као централну 
тему и додатак броју, Малу историју типографије, 
која студиозно представља развој типографије и типо
графских писама од њиховог настанка до 19. века. 
Ова студија представља значајан допринос предмету 
Типографија и свакако важан сегмент будућег уџбеника.
 Књига ТИПОГРАФСКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ ко
ја је спремна да угледа светлост дана, на 426 страна 
представља изузетно богато илустрован зборник текс
това о историји Типографије, зналачки изабран из 
мноштва мало познатих књига из историје. Проф. 
Кнежевић је ове текстове много година страсно сакуп
љао по стварним и виртуелним библиотекама из целог 
света. 
 Ауторов предговор, написан скромно, арха
ич ним стилом, у духу старих текстова, само благо 
наговештава огромну заљубљеност коју проф. Кнежевић 
још од својих студентских дана гаји према овој теми и 
области. По својој природи, ова књига би могла да се 
сврста у помоћне уџбенике за предмет Типографија. 
Непотребно је напоменути да је из ове области код нас 
преведено или написано изузетно мало књига. 
 Имам изузетно задовољство да препоручим 
књигу ТИПОГРАФСКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ проф. Илије 
Кнежевића, која се свакако по свом значају и обиму 
може уврстити у капитална дела.

Растко Ћирић
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SAŽETAK:
Konstataciji da gotovo nema 
književnosti za decu koja nije u sprezi 
s nekom drugom umetnošću ili drugim 
medijem mogu se s punim pravom 
dodati i određena iskustva vezana za 
plakat. 
Namera je da se ovim tekstom ana-
liziraju šaroliki odnosi, dodiri i 
ukrštanja dečije književnosti i plakata, 
time i neke spolja manje vidljive, često 
i neprimećene izražajne mogućnosti 
stvorene tim susretom. Uverenje je 
da vizuelno/narativna celina, nastala 
iz navedenih relacija, omogućava 
barem pomeranje sa udarnog mesta 
uobičajenih stereotipnih konotacija, 
vezanih pre svega za plakat. 
Naracija (priča, pričanje, pripovedan-
je) i njeno uvođenje u plakat je 
središna tačka ovog istraživanja, a 
temporalnost, odnosno vremenski tok- 

ključno određenje priče, granična linija 
dijagnosticiranja nekih žižnih tačaka 
kod serije plakata.
Izabrani primeri iz sveta dečije 
književnosti i plakati proizašli iz tih 
dela, su bili dodatno podsticajni u 
navedenoj analizi. 1 
 
KLjUČNE REČI:
priča, plakat, serija
Naracija je samo jedan, svakako 

značajni deo, umetničkog obliko-
vanja u (dečijoj) književnosti. Plakat 
karakteriše znakovna struktura, i 
kod njega je naracija, uslovno rečeno 
„umetnuti” deo. Zahvaljujući toj ot-
vorenosti plakata, književno delo do-
bija priliku da se širi u neočekivanom 
– vizuelnom pravcu, a plakat is-
tovremeno redefiniše svoju funk-
ciju, stvarajući uslove i za drugačija 
čitanja. 
Nastao u drugoj polovini 19. veka, 
formiran kao medij i primenjena 
grafika, plakat se jednim svojim delom 
prestao strogo držati pragmatičnih 
okvira, odnosno posredovanja u 
oglašavanju, istovremeno nudeći i 
drugačija ishodišta. Neka od njih su 
određena autorskom (individualnom) 
namerom, kao na primer reakcijom 
na neki događaj, dijalogom, stavom,  
prevrednovanjem već ustanovljenih 

(svakako i plakatskih) vrednosti... 
Sve u svemu, medij evidentnih 
izražajnih mogućnosti i bogatstva 
značenja... 

Za početak biće predstavljena tri 
različita sadržaja: 
Prvi primer:
Leptir-mašna se jasno ističe na figuri 
u crnom odelu stopljenoj sa pozadi-
nom identičnog tona. Crne tačke na 

žutoj podlozi čine taj istaknuti modni 
detalj još intenzivnijim. Postupno 
menjajući boje prelaze u žute, crvene 
i plave tačke, sada već na crnoj pod-
lozi leptir mašne. Mašna se na kraju 
pretvara u konkretnog leptira žutih 
raširenih krila.
Drugi primer:
Devojčica dinamičnog pokreta izrasta 
u razigranu devojku leđima okre-
nutim posmatraču. Devojka se menja 
u staricu sa štapom, zadržavanjem 
položaja i ne gubeći postojeću 
živahnost.
Treći primer:
Dečak se igra sa zvezdama visoko 
uzdignutih ruku. U drugom tre-
nutku on sedi i na njegove šake 
padaju zvezde. Onda, dečak je snažno 
zakoračio, ponavljajući taj pokret i 
u nastavku, opet okružen nebeskim 
svicima, koji su sada u izmenjenom 

rasporedu. Dečak je u jednoj sceni i 
u uspravnom položaju, dočekujući 
ispruženih ruku zvezde koje sleću na 
njegove dlanove.
Predstavljeni opisi poseduju određen 
tok radnje, hronološki poredak, neki 
početak, razvoj, pa može se reći i 
razrešenje. Ako bi se stalo na ovako 
predočenim zbivanjima, ne bi im se 
mogle sporiti odlike priča sa ba-
jkovitim sadržajima. Potvrda tome 

Zdravko Mićanović

DEČIJA KNJIŽEVNOST I PLAKAT*
odnosi, dodiri, ukrštanja

Verica Sokanović: Andersen Bajkoviti, 2005.
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nalazi se i u tekstu Zdenka Lešića o 
bajci i noveli. Ukazujući na karak-
teristike tih književnih vrsta, Lešić 
između ostalog ukazuje i na sledeće: 
„Fikcionalni narativ se oslobađa 
obaveza prema stvarnosti, pa u svom 
narativnom razvoju slijedi podsticaje 

svoje vlastite strukture, s težnjom da 
ostvari cjelovitu, završenu i u sebi za-
tvorenu priču”. Prelazak leptir-mašne 
u leptira, maštovita komparacija: 
devojčica – devojka – baka i dečakova 
igra sa zvezdama, to potvrđuju. 

Ipak, dilema će biti otklonjena; u 
ovim prikazima se ne govorili o ba-
jkama, niti o nekoj drugoj književnoj 
vrsti. Navedeni opisi pripadaju plaka-
tima, bolje rečeno, serijama plakata. 
Prvi opis, odnosno, prva serija od tri 
plakata, pripada obeležavanju jubileja  
200 godina od rođenja Hansa Kris-
tijana Andersena (Hans Christian 
Andersen). Na svakom plakatu se 
ponavlja identičan tekst Andersen 
bajkoviti, postavljen kod sva tri rada 
u donjem delu. Ovim odnosom tekst/
slika je formirana i osnovna struktura 
plakata. 
Druga serija plakata, je urađena 
povodom 60 godina od rođenja 
Pipi Duge Čarape (u originalu na 
švedskom jeziku Pippilotta Viktualia 
Rullgardina Krusmynta Efraimsdot-
ter Långstrump). Rečenica (slogan): 
Stara Pipi još uvek mlada (Old 
Pipi still young) je, kao i u preth-
odnom primeru, ponovljena na 
svim nastavcima „priče”, ali sada sa 
određenim vizuelnim modifikacija-

ma, sadržajno zasnovanim na para-
doksu koji karakteriše i kontroverznu 
junakinju - „najjaču devojčicu na 
svetu, toliko jaku da može da pod-
igne svog konja Malog Prijatelja” 2. 
Rečenica (slogan) ostvaruje logičnu 
vezu sa književnim delom a unutar 

plakatske celine, uz repeticiju, izrasta 
u efektnu poentu. 
Treća plakatska celina, predstav-
ljena u pet segmenata, pripada 
obeležavanju 65-e godišnjice nastan-
ka Malog princa (Le Petit Prince). 
Ova serija u odnosu na prethodne 
dve, sadrži i jednu novinu. Naracija 
sada ne proizilazi iz logičnog, pravo-
linijskog toka radnje. Ni jedna faza 
nema svoje fiksirano mesto u poret-
ku, ne proizilazi nužno iz prethodne i 
ne uslovljava sledeću. Plakati se mogu 

međusobno slobodno raspoređivati 
a da se celovitost osnovne ideje ne 
naruši.
Nakon predstavljanja ovih elemenata, 
evidentno je da se navedeni sadržaji 
odnose na razvoj određene radnje 
koju čine zasebni i specifični, različito 

uvezani, događaji. 
Karakterističan Andersenov književni 
postupak oživljavanja mnogih 
predmeta iz svakodnevnog života: 
igračaka, ormara, ogledala, nastav-
lja se i ovim plakatima. Ali, ono što 
je bitno, sada je to u izmenjenom 
predstavljačkom ključu; sada je to 
dato vizuelno, odnosno crtački. Silu-
eta u crnom je portret Andersena koji 
se pomalja iz crne pozadine. Akcenat 
je dat motivu leptir-mašne, odnosno, 
posle se vidi i, leptira. Spona između 

Nevena Đokić: Old Pipi still young, 2006.
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postupak oživljavanja mnogih 
predmeta iz svakodnevnog života: 
igračaka, ormara, ogledala, nastav-
lja se i ovim plakatima. Ali, ono što 
je bitno, sada je to u izmenjenom 
predstavljačkom ključu; sada je to 
dato vizuelno, odnosno crtački. Silu-
eta u crnom je portret Andersena koji 
se pomalja iz crne pozadine. Akcenat 
je dat motivu leptir-mašne, odnosno, 
posle se vidi i, leptira. Spona između 

Nevena Đokić: Old Pipi still young, 2006.

fantazije i realnosti, simbolike i 
realizma u Andersenovim delima, 
ovim primerom je samo nastavljena i 
proširena.
Serija sa Pipi Dugom Čarapom je 
realizovana kolažno/montažnim 
postupkom, primenom sličnih ili 
čak i identičnih likovnih eleme-
nata (odeća, pozadina, tekst). Likovi 
različitih starosnih dobi predstavljeni 
su i kroz njihove fizičke karakteris-
tike, učvršćujući postojeći narativni 
integritet.
Kod trećeg primera, tekst koji se po-
navlja: „Mali princ 65. godina među 
nama”, učestvuje u oblikovanju celine 
aktivno, kao ravnopravan vizuelni el-
emenat. Jednom je trag zvezde, drugi 
put tlo sa kojeg Mali princ hvata 
zvezde, sledeći put je brdo na kojem 
dečak sedi. Dramaturški tok kod ove 
serije nema hronološki kontinuitet. 
Logički poredak toka radnje defini-
tivno ne postoji. 
Sada se može reći da je detaljnije 
predstavljen sadržaj sve tri serije. Na-
vedene su i neke karakteristike koje 
izlaze izvan književnog pripovedanja, 
premeštanjem istog u medij vizuelne, 
odnosno plakatske prirode. 
Naracija se odvija pomeranjem 
pažnje sa detalja na celinu, „...sa 
izgleda dela na koncept, jer delo 
ne nudi samo svoj vizuelni izgled, 
već tim izgledom ukazuje na logiku 
građenja poretka...” (Šuvaković).  
Plakat aktivira priču, odnosno pojavu 
temporalnosti, uvođenjem principa 
serije.  Kao što se vidi, i predstavljeni 

plakati su sastavljeni iz više delova. 
Vezivno tkivo koje ovu naraciju čini 
kompaktnom, takođe idejno i vizue-
lno opravdanom, pronalazimo unutar 
već ustanovljene priče i „vizuelnog 
vokabulara”, koji pripada plakatu.
Pažnja je i dalje zadržana na 
jezičkom obratu i uslovnostima koje 
tu promenu omogućavaju. Liko-
vni rukopis serije mora biti jasan i 
doslednog personaliteta. Da bi serija 
sačuvala čitljivost i celovitost, sastavni 
elementi moraju sačuvati jasno raz-
vijenu ikoničku strukturu u kojoj se, 
kao što smo videli, ne ponavlja samo 
tekst. Ali, ponavljanje teksta nije 
uslov. Jedna od specifičnosti plakata 
nastalih povodom jubileja, naravno 
i ovih primera, je poželjno fokusir-
anje pažnje i na tekst kao vizuelnu 
činjenicu. Ako se tekst i ponavlja, on i 
kao takav evoulira, ali formom, čime 
konsekventno sudeluje u oblikovanju 
celine.  
Pored teksta, u prvom primeru se po-
navlja lik Andersena. U drugom, iako 
su likovi različitih godina, i devojčica, 
i devojka, pa i baka su u istoj odeći. 
Kod Malog princa ne postoji kon-
tinualna naracija; isključen je princip 
i logičnog predstavljanja prostora. 
Ambijent se menja u svakoj sceni. 
Ti prostori su koloristički različiti 
i ispunjeni dinamičnim, talasastim 
formama. Ali, Mali princ  koji prolazi, 
odnosno plovi tim imaginarijumom, 
zadržava spoljne karakteristike, on je 
uvek u istoj odeći sa velikim plaštom.
Serija kao postupak kod oglašavanja 

je česta. Poznato je da plakat određuje 
umnožavanje poruke/informacije 
i njeno izlaganje na javnom mestu. 
U slučaju serije zastupljena su dva 
načina pojavljivanja; prvi je simulta-
ni, istovremenim postavljanjem svih 
delova celine, a drugi hronološki, što 
podrazumeva pojavu pojedinačnih 
delova u određenim vremenskim 
intervalima. Način i redosled postav-
ljanja plakata u javnom prostoru 
zavisan je pre svega od organizacije 
narativnog toka.
U gradnji strukture „plakatske priče” 
stilske figure i poenta su od velikog 
značaja. Dok se figurama priče 
izmeštaju iz uobičajenog, očekivanog, 
poentom se zgušnjava i kristališe 
smisao celine. 
Svi ovi primeri sadrže različite 
stilske figure. Seriju sa Andersenom 
karakteriše metafora, gde leptir-
mašna prelazi u leptira. Kod Pipi 
Duge Čarape je nekoliko stilskih 
figura stopljeno u obrisima, ali je 
alegorija u prvom planu. Mali princ 
sadrži karakteristike i personifikacije 
i hiperbole.
Poenta je takođe neizostavan i bitan 
elemenat. Njom se do kraja sažima, 
kristališe i idejno objedinjuje celina 
serije/priče. U prvom primeru po-
enta je smeštena u završni plakat sa 
leptirom. Kod druge dve serije ona je 
provučena kroz sve delove podjedna-
ko, odnosno sagledava se kroz celinu.
Zaokružujući analizu naracije kao 
vezivnog tkiva u odnosu dečije 
knjiženosti i plakata mogu se još 

Tijana Đinđić: Mali princ 65. godina među nama, 2008.
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jednom utvrditi neke nesporne 
činjenice. Plakat kao medij i pri-
menjena grafika u određenim okol-
nostima nadilazi svoju standardnu 
pojavnu formu organizovanu na 
jednom listu, nadomeštajući je 
serijom, Što je, definitivno, i osnovni 
uslov pojave naracije kod plakata. 
Takođe, plakat se uspeva izmigoljiti i 
iz svoje primarne funkcije kao sred-
stva oglašavanja. Tim promenama 
postaje pre svega samodostatno delo 
zaokruženo unutar vlastitih jezičkih 
određenja i značenjski okrenut uni-
verzalnim temama i sadržajima. U 
ovom slučaju, temama iz sveta dečije 
književnosti. Tada plakati nisu sred-
stvo ponude, prodaje, manipulacije. 
Ali zadržavaju nameru da skrenu 
pažnju na nešto i izvan njih samih. 
Uspostavljaju neposredan odnos, 
ukrštaju se sa delima koja su polazna 
tačka njihovog nastanka. Obogaćuju 
ista novim sadržajima izmeštenim u 
prostor. 
I na kraju, ti plakati kao i dela dečije 
književnosti su namenjeni svima ko-
jima je (još) stalo do začudnosti. 

1 Analizirani plakati su studentski radovi, i ta 
specifičnost je prirodno onemogućila njihovu 

Ovogodišnji Bijenale je prevazišao sva prethodna 
izdanja. Naime, žiri VI Svetskog bijenala studenskog 
plakata, sastavljen od renomiranih grafičkih diza-
jnera iz Poljske, Danske, Francuske, NR Kine i Srbije 
je imao veoma složen zadatak da oceni više od 2300 
pristiglih radova koje su poslali studenti, njih više od 
1000, iz 48 zemalja svijeta!!!      (Iz kataloga bijenala)
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Finn Nygaard / DENMARK 
Wieslaw Grzegorczyk / POLAND 
Li Xu / CHINA
Darko Vuković / SERBIA

1. NAGRADA
Marija Gajević
Save ocean
Ime profesora / Professor’s name
Slobodan Štetić & Zdravko Mićanović
Univerzitet / University

Faculty of Applied Arts in Belgrade
Država / Country Serbia

2. NAGRADA
Jan Bajtlik
“E” letter from poster series “Be a man, read!”
Ime profesora / Professor’s name
Lech Majewski
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Država / Country Belarus

potpunu autorsku verifikaciju. Navedeni 
razlozi proizilaze iz jednostavne činjenice 
da su to vežbe nastajale u istraživanjima i 
proveri nekih izražajnih mogućnosti jezika 
plakata u sklopu predviđenog programa 
predmeta Plakat.  Ali kada određeni primeri 
nagoveštavaju inspirativne rezultate izvan 
uobičajenih i opšteprihvaćenih pravila medija, 
kao u ovom slučaju, postaju izazov kojim se 
svakako vredi, makar i načelno, baviti. To je 
i učinjeno. Serije plakata uključene u analizu 
nastale su na Fakultetu primenjenih umet-
nosti u Beogradu, odsek Primenjena grafika, 
ateljei: Grafički dizajn i Fotografija, na pred-
metu Plakat I, treća godina.
Ovi radovi kao izvedeni plakati predstavljeni 
su u sklopu Međunarodnog festivala za decu 
„Vezeni most” u Tuzli.
Plakate su radili:
Verica Sokanović: Andersen Bajkoviti, 2005.
Nevena Đokić: Old Pipi still young, 2006.
Tijana Đinđić: Mali princ 65. godina među 
nama, 2008.
2 http://sr.wikipedia.org/sr/Pipi_Duga_Čarapa

Citirana literatura:
a) Lešić, Zdenko. Teorija književnosti (349 = 
350). Beograd: Službeni glasnik, 2007
b) Šuvaković, Miško. Pojmovnik moderne i 
postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 
1950, (odrednica 536. SERIJALNA UMET-
NOST, str 304), Beograd i Novi Sad: SANU i 
Prometej, 1999.

REZIME:
Susret i dodir dečije književnosti i plaka-
ta posredovan naracijom omogućava 
uključivanje temporalnosti kod plakata, a 
dela književnosti izmešta i vodi putanjama 
vizuelnog. 
Preplitanjem dečije književnosti i plakata, 
šarolika i razuđena istorija plakata postaje 
dodatno bogatija, a dečija književnost nalazi 
nove oblike širenja i popularizacije.

KEYWORDS:
story, poster, series

SUMMARY:
The encouner and the touch of children’s 
literature and posters mediated with narration 
allows the inclusion of temporality in posters 
and in literal works in some branches is lead-
ing to pathways of  the visual. 
The ratio of mixing children’s literature and 
posters, colorful posters and jagged his-
tory becomes further enriched and  mixing 
children’s literature is finding new forms of 
expansion and popularization. 

* Rad je predstavljen na Savetovanju o 
književnosti za decu s temom: „Književnost za 
decu i intermedijalnost“ u sklopu 57. Zmaje-
vih dečijih igara održanom 5. i 6. juna 2014. 
godine u Novom Sadu.

NA VI SVETSKOM BIJENALU STUDENTSKOG PLAKATA
P R VA  N A G R A D A  Z A  M A R I J U  G A J E V I Ć 

Studentkinja Marija Gajević, koja je na FPU završila master studije na modulu Grafički dizajn u školskoj 2013/14 godini, 
dobitnica je Prve nagrade na VI Svetskom bijenalu studentskog plakata u Novom Sadu
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Мулти-мастер је поступак помоћу кога се може развити фамилија 
фонтова из два основна, фонта која се називају мастери. Оба фонта 
раде се заједно, у истом запису, што обезбеђује да сви облици имају 
исти број тачака и тангенти, као и заједничке особине.
Из два мастера могу се извести, интерполацијом, фонтови који 
се налазе између мастера, а екстраполацијом и они који су изван 
интервала између њих. Осим што проширује скалу мулти-мастер 
фонтова, облици који се добијају екстраполацијом служе и за 
контролу усклађености мастера, пошто су грешке и разлике, које 
су на мастерима  неприметне, на крајњим облицима израженије и 
видљивије. 
Особине које се варирају могу бити: тежина, ширина, оптичка 
величина или стил. Коришћењем више мастера може се варирати 
више особина, па је могуће извести фонтове који имају жељени 
проценат сваке од тих особина. 

Мулти-Мастер на ФПу

Прву мулти-мастер фамилију на Факултету 
примењених уметности урадио је Ведран 
Ера ковић (сада доцент на предмету Писмо) 
као део свог магистарског рада (2006-2009. 
године). То је фамилија књижних фонтова 
Адамант, предвиђена за коришћење у ма-
њим величинама, погодна за новински слог. 
Састоји се из две мулти-мастер фамилије, 
усправне и курзивне, док је променљива осо-
бина тежина. Писмо карактеришу кратки 
горњи и доњи продужеци и робусни детаљи, 
а контраст између потеза се повећава при 
порасту тежине. Фамилија Адамант у шест те-
жина данас је део понуде издавача Parachute, 
а четири фонта под називом Адамант БГ могу 
се добити бесплатно преко сајта Типометар 
од 2008. године. Адамант је рађен од почетка 
као мулти-мастер. Прво су урађени мастери у 
основној тежини, нормал и италик, а из њих 
су изведени мастери веће тежине. 
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uslov pojave naracije kod plakata. 
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potpunu autorsku verifikaciju. Navedeni 
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nastale su na Fakultetu primenjenih umet-
nosti u Beogradu, odsek Primenjena grafika, 
ateljei: Grafički dizajn i Fotografija, na pred-
metu Plakat I, treća godina.
Ovi radovi kao izvedeni plakati predstavljeni 
su u sklopu Međunarodnog festivala za decu 
„Vezeni most” u Tuzli.
Plakate su radili:
Verica Sokanović: Andersen Bajkoviti, 2005.
Nevena Đokić: Old Pipi still young, 2006.
Tijana Đinđić: Mali princ 65. godina među 
nama, 2008.
2 http://sr.wikipedia.org/sr/Pipi_Duga_Čarapa

Citirana literatura:
a) Lešić, Zdenko. Teorija književnosti (349 = 
350). Beograd: Službeni glasnik, 2007
b) Šuvaković, Miško. Pojmovnik moderne i 
postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 
1950, (odrednica 536. SERIJALNA UMET-
NOST, str 304), Beograd i Novi Sad: SANU i 
Prometej, 1999.

REZIME:
Susret i dodir dečije književnosti i plaka-
ta posredovan naracijom omogućava 
uključivanje temporalnosti kod plakata, a 
dela književnosti izmešta i vodi putanjama 
vizuelnog. 
Preplitanjem dečije književnosti i plakata, 
šarolika i razuđena istorija plakata postaje 
dodatno bogatija, a dečija književnost nalazi 
nove oblike širenja i popularizacije.

KEYWORDS:
story, poster, series

SUMMARY:
The encouner and the touch of children’s 
literature and posters mediated with narration 
allows the inclusion of temporality in posters 
and in literal works in some branches is lead-
ing to pathways of  the visual. 
The ratio of mixing children’s literature and 
posters, colorful posters and jagged his-
tory becomes further enriched and  mixing 
children’s literature is finding new forms of 
expansion and popularization. 

* Rad je predstavljen na Savetovanju o 
književnosti za decu s temom: „Književnost za 
decu i intermedijalnost“ u sklopu 57. Zmaje-
vih dečijih igara održanom 5. i 6. juna 2014. 
godine u Novom Sadu.

NA VI SVETSKOM BIJENALU STUDENTSKOG PLAKATA
P R VA  N A G R A D A  Z A  M A R I J U  G A J E V I Ć 

Studentkinja Marija Gajević, koja je na FPU završila master studije na modulu Grafički dizajn u školskoj 2013/14 godini, 
dobitnica je Prve nagrade na VI Svetskom bijenalu studentskog plakata u Novom Sadu

 



16

Тамара Пешић и Илија Лазаревић су своја усправна књи жна писма Карета и Ивица проширили 
у фами лије. За фамилију Карета Тамара Пешић је 2013. године добила награду Golden Bra у ка-
те горији Типографија на словеначком конкурсу Магдалена, а убрзо затим и прво место на 
типографском конкурсу »Дон Кихот« у организацији шпанског Института Сервантес из Београда, 
где је о наградама одлу чивао међународни жири.

На радионици Типоберба 2011. го -
дине, Немања Јоановић је иско-
ристио ус правни фонт своје књижне 
фами лије Минка из 2009. годи не да 
од њега добије већи распон тежина 
помоћу мулти-ма стера, за са да само 
ћирилицу. Истим ме  тодом Тамара 
Брчић је свој рукописни фонт Ма-
ли ша пре творила у фамилију са ви-
ше тежина.
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Следеће писмо у мулти-мастер формату настало је 
адаптацијом постојећих фонтова фамилије Неопланта 
аутора Стјепана Филекија. Ово писмо изворно је из-
ве дено у три тежине које су рађене као независни 
фонтови, па су међу њима постојале одређене стилске 
ра злике које нису могле да се уједначе њиховим ди-
ректним убацивањем у мулти-мастер матрицу. Да 
би се добиле додатне тежине употребљене су светле 
верзије Неопланте у усправном и курзивном облику, 
а тежи мастери су додати визуелним поређењем са 
оригиналном медијум и болд тежином. Током ус-
кла ђивања вршене су и одређене измене на основ-
ном мастеру, па крајњи резултат, иако у духу веран 
оригиналу, има нову вредност и разликује се у дета-
љима од почетних фонтова. Карактеристика ове фа-
ми лије су танки хоризонтални потези и серифи, ко ји 
се незнатно проширују у тежем мастеру, док се сту-
бови ојачавају у много већој мери, чиме се кон траст 
интезивира у већим тежинама. Из мулти-мастера до-
би јена су четири фонта, односно две тежине фамилије 
Неопланта БГ, која је доступна за бесплатно коришћење 
од 2009. године.   

Ивана Ћировић дипломирала је 2010. 
године, а део њеног завршног рада био 
је семисериф Малага у усправном и 
курзивном облику. То је била основа за 
мулти-мастер фамилију, касније пре-
именовану у Платан, која је за вр шена 
2011. године. Ове фонтове карак теришу 
изду жени облици слова, умерен кон-
траст и геометризовани детаљи. Под 
називом Пла тан БГ може се добити бес-
платно на сајту Типометар.

         Брза
  вижљаста
        The quick
        лија хоће
         brown fox
 да ђипи преко
        jumps over
    њушке a lazy
        Неопланта
 флегматичног
         џукца
             dog

Дипломац из 2011. године, Маријана Оршолић, у за -
врш ној годи ни је креирала усправни линеарни сан-
сериф Ниока у две екстремне тежине (Thin и Fat), а 
затим је додала и Regular, механичким проширивањем 
потеза првог фонта. Од две веће тежине формиран 
је мулти-мастер. Током следеће године додат је и 
италик, такође у мулти-мастер облику. На радионици 
Типоклиника, у Словенији, 2012. године, Томато Ко-
шир, ментор радионице, предложио је да се на тежем 
мастеру повећа тело малог слова и олакшају спојеви 
потеза заобљеним усецима (ink traps). Његов предлог 
је била и измена имена писма у Ниоки. На радионици 
Типоберба, уз помоћ Ведрана Ераковића, урађени 
су размаци и керн употребом класа. Три фонта ове 
фамилије чине писмо Ниоки БГ.

Nioki Thin Nioki Thin Italic 
Nioki Regular Nioki Italic 
Nioki Bold Nioki Bold Italic 
Nioki Fat Nioki Fat Italic

Палачинке,
Куглов, Ролат,
Топао Пудинг,
Пишкоте,
Жито, Кнедле,
Кифлице,
Осино Гнездо,
Бундевара…
НиокиРегулар.
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Тамара Пешић и Илија Лазаревић су своја усправна књи жна писма Карета и Ивица проширили 
у фами лије. За фамилију Карета Тамара Пешић је 2013. године добила награду Golden Bra у ка-
те горији Типографија на словеначком конкурсу Магдалена, а убрзо затим и прво место на 
типографском конкурсу »Дон Кихот« у организацији шпанског Института Сервантес из Београда, 
где је о наградама одлу чивао међународни жири.

На радионици Типоберба 2011. го -
дине, Немања Јоановић је иско-
ристио ус правни фонт своје књижне 
фами лије Минка из 2009. годи не да 
од њега добије већи распон тежина 
помоћу мулти-ма стера, за са да само 
ћирилицу. Истим ме  тодом Тамара 
Брчић је свој рукописни фонт Ма-
ли ша пре творила у фамилију са ви-
ше тежина.

АБВГДабвгдђ
ежзијклљмнњоп
рстћуфхцчџш
АБВГДабвгдђ
ежзијклљмнњоп
рстћуфхцчџш

АБВГДЂабвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГДабвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВГабвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
АБВабвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш

 IvicaThinАБВГДЂЕЖЗ
абвгдђежзијклљм

нњопрстћуфхцчџш
 IvicaLightАБВГДЂЕЖ

абвгдђежзијклљм
нњопрстћуфхцчџш

 IvicaRegularАБВГДЂ
абвгдђежзијклљм

нњопрстћуфхцчџш
 IvicaBoldАБВГДЂЕЗ

абвгдђежзијклљм
нњопрстћуфхцчџш
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М��� П�������
Фонт мој
zzz.mina@gmail.com
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Нохо Скрипт је писмо Богдана 
Новаковића рађено на завршној (петој) 
години студија школске 2012/13. као 
мулти-мастер фамилија. За ово писмо 
Богдан је освојио треће место на конкурсу 
»Дон Кихот«. 
Тех Александра Андрејића започето је 
на четвртој години основних студија, 
када је урађена основна тежина. 
На мастер студијама Александар је 
применио мулти-мастер и тако добио 
распон од неколико тежина. Да би 
остварио хармоничне пропорције у свим 
тежинама, одлучио је да висина малог 
слова варира, тако што ће се повећавати 
са порастом тежине.

Мулти-мастер спада у напредне технике које 
нису део наставе основа пројектовања писма 
на Факултету примењених уметности. Сту ден-
ти који су учили по старом програму били су 
охрабривани на петој години да своје фонтове 
развију у мулти-мастер фамилију, али се то 
обично одвијало путем накнадних кон султација 
и на типо граф ским радионицама. По болоњским 
про гра мима на мастер студијама сту денти до-
би јају информације о мулти-ма сте ру, као и о 
осталим напредним техникама, али за примену 
имају времена само они који одаберу да раде 
завршни рад из области Писма. На докторским 
студијама које су започеле школ ске 2013/14. го-
дине, предвиђен је стручни изборни предмет на 
коме ће се ова техника детаљно проучавати и 
примењивати.  

Писма Адамант, Минка, Малага/Платан, Ниоки, Карета, Ивица и Нохо Скрипт 
рађена су под менторством проф. Оливере Стојадиновић.
Писмо Малиша је рађено као задатак код доцента Јане Оршолић.
Писмо Тех је рађено као задатак на четвртој години код доцента Ведрана Ераковића, 
а на мастеру код проф. Оливере Стојадиновић.
Писмо Неопланта транспоновала је у мулти-мастер формат Оливера Стојадиновић.
На радионицама Типоберба, под менторством доцента Ведрана Ераковића, рађена 
су у мулти-мастер формату писма: Минка, Платан, Малиша, Ниоки, Карета и Ивица.
Писма Адамант БГ, Неопланта БГ, Платан БГ и Ниоки БГ могу се добити бесплатно 
преко сајта Типометар (www.tipometar.org)

 En un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho 

tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero. 

‡ † ‡ † 
У једном месту у Манчи 
чијег имена не желим да 

се сетим, нема томе много 
времена, живео је неки 

идалго од оних с копљем у 
остави.

Л���� Б������
З�кон 
bodrozha@gmail.com

AБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉ
МНЊОПРСТЋФYХЦЧЏШ

ABCDEFGIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890 ČĆĐŠŽ
��������Љ���
���������
,<.“>?!”;:"[]-–=+

ZAKON

А��������� А�������
T��h
andrejic��@gmail.com
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Листови који илуструју сваку од 52 недеље у овом 
календару, настали су на предмету Писмо 3, у другом 
семестру школске 2014/15. године. У том периоду, један од 
пројеката на предмету Писмо, на ком раде студенти треће 
године модула Графика и књига, Графички дизајн, 
Фотографија и Анимација, су скице за фонтове. Пошто ово 
захтева индивидуалне консултације а група је велика, 
чекање уме да буде дуго и обесхрабрујуће. Да бисмо то 
време покренули, студенти су из недеље у недељу правили 

најмање једну словну композицију на листу димензија 
13x13cm, са флексибилном темом „Ово је недеља 
за…”. За рад на овом малом бочном пројекту нису били 
оцењивани, већ им је награда за труд био одабир рада 
за календар. Основне информације на почетку рада су 
биле да се календар штампа дигитално, црно-бело, на 
најједноставнијем папиру, некаквој офсетној хартији 
од стотинак грама. Уколико знате шта радите, ништа 
више од тога вам није ни потребно.

Јана Оршолић

Листови који илуструју сваку од 52 недеље у овом календару 
настали су на предмету Писмо 3, у другом семестру школске 
2014/15. године. У том периоду, један од пројеката на ком раде 
студенти треће године су скице за фонтове. Пошто ово захте-
ва индивидуалне консултације а група је велика, чекање уме 
да буде дуго и обесхрабрујуће. Да бисмо то време покренули, 
студенти су из недеље у недељу правили најмање једну слов-
ну композицију на листу димензија 13x13cm, са флексибил-

ном темом „Ово је недеља за…”. За рад на овом малом 
бочном пројекту нису били оцењивани, већ им је награда 
за труд био одабир рада за календар. Основне информа-
ције на почетку рада су биле да се календар штампа ди-
гитално, црно-бело, на најједноставнијем папиру, некак-
вој офсетној хартији од стотинак грама. Уколико знате 
шта радите, ништа више од тога вам није ни потребно.

Јана Оршолић
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Избор факсимила из прилогâ ГРАФИЧКА УМЕТНОСТ 
у часопису ГРАФИЧКИ РАД (јануар 1979 – април 1983)

који је уређивао и опремао проф. Богдан Кршић.
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Од када се појавио интернет, тачије од 
када је ушао у масовну употребу, човек 

се пребацио у један други, магични свет. По-
степено је фокус са телевизије, радија, књи-
га, часописа, па и социјалног живота, преба-
чен на екран – прозор из којег долази »све«. 
Сваке године у њему је све више информа-
ција. Тако настаје глобална мрежа, а људи 
постају »повезанији« него икада пре. Уједно, 
почело је да се шири знање и сазнања, ин-
формације су доступније него икада. Интер-
нет је постао глобална илустрована енцикло-
педија. Зове се то информатичка револуција.

Далеко од тога да је све што је претходило 
интернету престало да постоји. Наставило 
је да се прилагођава новом медију, а он је 
све што му је претходило временом инте-
грисао у себе, на једном сасвим другачијем 
нивоу. И данас се поставља питање да ли је 
могуће постојање паралелних светова, да ли 
садржаји једног морају бити дизајнирани на 
другачији начин за други, или се само могу 
пренети на нове медије, без промена.

Ни књигу није заобишла ова судбина. Прве 
веб стране које су се појавиле на интернету 
можемо посматрати као неку врсту фанзина, 
потом они постају часописи, нешто касније 
књиге, данас на интернету или на читачима 
(reader) можемо читати праве књиге. Многе 
од њих су пуко преношење изгледа и садр-
жаја са папира, јер и то што је одштампа-
но на папиру данас пролази прво обраду на 
екрану, тј. на рачунару, у графичким програ-
мима, па је лако пренети га на веб. Међутим, 
поред тих »класичних« књига, преузетих из 
припреме за штампу, можемо наћи и обиље 
»нових« књига, које су прошириле свет књи-
ге у више-димензионални простор. Такве 
књиге су интерактивне, а многе од њих су 
едитабилне. Сам читалац, или корисник, има 
могућност да утиче, како на изглед, тако и 
на садржај.

Интерактивност интернет страница пред-
ставља зачетак идеје о електронској књизи, 
а графички дизајнер неминовно проширује 
своју област деловања на веб дизајн, због 
чега је неопходно да стекне нова, специфич-
на знања.

Управо због свега овога јасно је зашто се 
посао графичког дизајнера променио – ко-
лико је постао шири и захтевнији и колико 
се много нових знања од њега тражи. То се 

НОВИ ВАВИЛОН
пут до интерактивне књиге

Оливера Батајић Сретеновић

Christoph Niemann за Google

Christoph Niemann за Google



односи на све који обликују ту »нову« књигу: 
писце који за такве књиге пишу, уреднике 
који такве књиге уређују, дизајнере који так-
ве књиге обликују, па и саме кориснике.

Познато је да савремени човек након чудес-
них открића очекује и тражи увек нова и но  ва. 
Магија за њега јако кратко траје, а по тре  бно 
му је нешто напредније, нешто ори  ги нал није 
на нивоу личних сензација. Ди зај  нер за так-
вим човеком мора да трчи, а са со бом да 
носи велики чаробни штапић.

Шта све стоји иза тог чаробног штапића? 
Пра вила обликовања која су била прилагође-
на штампи треба да се модификују. Потребно 
је да се редефинишу постулати графичког 
ди зај на и типографије, како би били примен-
љи ви у раду у новој области. Свакако се све 
оне преплићу међу собом и ту спону треба 
про на ћи, дефинисати и применити.

Хајде да видимо како је дошло до електрон-
ске интерактивне књиге.

ИНТЕРАКТИВНОСТ

Постоји неколико термина који су у вези са 
темом интерактивност:

Неинтерактивност (Noninteractive), када 
порука није у вези са претходном пору-
ком или садржајем,
Реактивност (Reactive), када је порука 
у вези једино са претходном поруком 
или садржајем,
Интерактивност (Interactive), када је 
порука у вези са великим бројем прет-
ходних порука или садржаја, као и са 
њиховим међусобним односом.

Пример базичне интерактивности је комуни-
кација међу људима. Ту се мисли на говор, 
покрет, на говор тела, итд. која преносе по-
руку саговорнику и на коју саговорник реа-
гује. У науци о компјутерима, када говоримо 
о интерактивности, мислимо на софтвер који 
прима наредбе од човека и који на њих ре-
агује. На пример, интерактивност корисника 
са ајпедом огледа се у његовој могућности 
да на овом уређају слуша музику, чита књи-
гу и још много тога (а не у његовом односу 
према дизајну направе).

Интерактивне технологије су компјутер, теле-
комуникације, мобилна телефонија, итд. Оне 
се сваким даном развијају, те доносе нове 
могућности за своје коришћење. Или, како је 
то рекао Џилијан Кремптон Смит 2002. годи-
не: „обликовање свакодневног живота, кроз 
дигиталне артефакте, за рад, игру, забаву”. 

Дизајн интерактивности везује се за појаву 
компјутера, иако тај термин тада није био 
у употреби. Тек касније, средином осамде-
сетих, овај термин (дизајн интерактивности) 
уводе дизајнери Bill Moggridge и Verplank 
(касније је у употреби и термин »дизајн ко-
рисничког интерфејса«). Под тим појмом се 
дефинише понашање производа, а оно се од-
носи и на форму и на садржај, као и на то 
како производ реагује на захтеве корисника.
Ипак, историја интерактивности је дуга и 
комплексна јер покрива много области. Тако 
постоји интерактивност у уметности, у техно-
логијама, на вебу, итд.
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ИНТЕРАКТИВНА КЊИГА

У мору интерактивног садржаја своје место 
је пронашла и књига. До данас је направљен 
велики број интерактивних књига, а техно-
логија која омогућава њихово постојање још 
увек је у повоју, и сваким даном се развија. 
Паралелно са тим расте и тржиште за такве 
књиге. 

Немало је дебата у којима се говори да 
нелинеарно читање књига, нарочито поја-
вом интернета, доводи до смрти штампа-
не књиге и уопште линеарног читања (оног 
које неће прекинути милион нових »табо-
ва« или истраживање о некој тек прочита-
ној информацији). Тзв. паралелно читање 
(супротно од линеарног, класичног читања 
књига) можемо поредити са појавом кубиз-
ма у уметности и са нарушавањем класич-
ног виђења перспективе: сагледавање онога 
што читамо из различитих углова. Текстом су 
експериментисали још футуристи на челу са 
Маринетијем (parole in libertа) избегавајући 
линеарност текста. Наравно, интенција њи-
хових тадашњих типографских експеримена-
та није била да промене изглед књиге, већ 

су се односиле на визуелни приказ стања/
осећања, позивале на бунт, промену, покрет, 
стављајући акценат на ослобођење од свих 
дотадашњих правила. Познати су и многи 
други правци који су експериментисали са 
текстом као што су Concrete poetry и visual 
poetry.1

Прве интерактивне књиге појавиле су се још 
1959. године. Биле су познате под именом 
»gamebooks«. Те књиге су биле писане у 
другом лицу у којем је читалац протагонистa 
који одлучује о даљем развоју радње. Књи-
гу увек започиње на истом месту, али после 
неколико пасуса сами доносите одлуку како 
ће се радња даље одвијати, избором стране 
на којој желите да наставите читање. Обич-
но су постојале две опције наставка приче, 
али како се број прича повећава тако се и 
број могућих завршетака књиге умногостру-

1)  Concrete poetry или поезија облика је поезија у којој се 
типографијом наглашавају значења речи, ритам, рима, итд. 
Некада је називају и visual poetry, термин који се користи за 
поезију где слика има исту важност као и текст, битнија је 
визуелна организација текста над садржајем. Визуелну поезију 
је дефинисао/присвојио Fluxus.

Маринетијеве стране, почетак 20.века

Мишји реп Луиса Керола, писца »Алисе у земљи чуда«, 1865;
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чује. Најпознатији серијали су биле књиге 
едиције Choose Your Own Adventure (они су 
2009. прославили 30 година постојања). Ор-
ганизација ових књига је претеча начина на 
који веб функционише, тј. нелинеарног чи-
тања, односно динамичког садржаја. Данас 
постоје многе анализе тих књига па се на 
интернету могу наћи и упутства за њихово 
успешно писање2. 

Постоји још много примера књига које на 
својим странама користе интерактивност 
како би привукле читаоца, активирале га, 

заинтересовале, пробудиле… Нпр. у једној 
математичкој енциклопедији да бисте до-
шли до стране коју тражите морате прво да 
решите задатак који стоји на месту пагина-
ције. Чувени пример нелинеарног текста је 
књига »Школице« Хулиа Кортасара написана 
1963. године. Потом књига »Историја бом-
бардовања« Свена Линдквиста, која иако је 
документарна нуди могућност избора страна 
и прављења неке »личне« историје. 

Данас се штампане интерактивне књиге 
углавном праве за децу. Такве су на пример 
књиге »Протрљај и помириши« (scratch and 
snif). Књиге које на једном свом делу имају 

2)  http://www.chooseyourownadventurebooks.org/write.interactive.
stories.html 
Такође можете наћи и упутство како да мотивишете ђаке да 
уче кроз интерактивне приче http://www.chooseyourownadven-
turebooks.org/interactives.lesson.plans.html

Едиција Choos Your Own Adventure 

Пример грађења књиге типа game books

»Школице« и принцпи читања књиге



49

посебан нанос који се састоји од микро-ам-
пула те када се пређе прстом преко њих оне 
пуцају и испуштају мирис. Потом су ту књиге 
преклапалице (lift-the-flap books), које нпр. 
на расклопима дају одговоре на нека пи-
тања постављена пре отварања стране. Потом 
музичке књиге где нпр. животиње испуштају 
звукове, или се чују различити инструмен-
ти, као и flip-books које траже да их листате 
брзо како бисте добили покретну слику, од-
носно анимацију. У ову групу можемо свр-
стати и pop-up књиге, мада је код њих ниво 
интерактивности најмања. Све што траже од 
вас је да их отворите како би се испред вас 
појавила слика у три димензије.

ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА

Под елeктронском књигом некада су се сма-
трале искључиво дигиталне верзије штампа-
них књига, које су могле садржати и текст 
и слику. Могле су се читати на компјутеру 
или било ком електронском апарату. Данас 
е-књиге могу постојати и без својих штам-
паних верзија. Оне се читају на читачима, 
таблетима, мобилним телефонима, паметним 
телефонима (smart phones).

Творац прве е-књиге не може се баш тач-
но утврдити. Неки мисле да је прва књига 
била »Index Thomisticus«, електронски ин-
декс радова Томе Аквинског, које је напра-
вио Roberto Busa крајм четрдесетих. Пре тога 
је Bob Brown, након гледања првог »talkie« 
(1930) написао књигу »The Readies«, у којој 
описује изум првог читача, критикујући 
штампу и трошење папира. Наравно, на так-
во размишљање потакла га је појава и развој 
филмске индустрије. Он сматра да за читање 
књига мора да се нађе нови медијум.

Учитељица Angela Ruiz Robles је још 1949. 
године представила прву електронску књигу, 

Интерактивне књиге за децу

илустрација: Јonathon Rosen

»Index Thomaticus«
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која је за циљ имала смањења броја књига 
које деца треба да носе у школу. То би веро-
ватно био први електронски уџбеник.

Неки историчари као прве наводе елек-
тронске књиге настале почетком шезде-
сетих. Ту се наводи пројекат NLS под вод-
ством Doug Engelbart-а са Stanford Research 
Institute (SRI), као и Hypertext Editing System 
и пројекат FRESS који је водио Andries van 
Dam на Универзитету Brown.

FRESS документ није био линијски него 
структурално формиран, форматиран дина-
мички. Имао је активан садржај – хиперлин-
кове, текст и слику. Наводно је Ван Дам и 
први употребио термин е-књига (у наслову 
једног чланка који датира из 1985. године). 
FRESS се на факултету користио прво за 
читање текстова онлajн, за разне дискусије 
на предметима (као што су били Енглеска 
поезија и Биохемија). Касније је филозоф 
Roderick Chisholm искористио овај програм 
како би направио неколико својих књига. Он 
је у уводу своје књиге »Person and Object« 
(1979) написао »ова књига не би била завр-
шена без епохалног проналаска и употребе 
File Retrieval и Editing System«.

Браунова концепција е-књига наставила 
се наредних година у многим пројектима 
међу којима су најпознатији: hypermedia 
system или InterMedia; потом је компа-
нија Electronic Book Technologies направи-
ла DynaText, први SGML систем за читање; а 
Scholarly Technology Group интензивно ради 

на стандардима Open eBook-а који је и данас 
најдоминантнији.

Знатно касније, 2006. године, Michael Hart 
и Gregory Newby су покренули пројекат »Гу-
тенберг«. Неке публикације, пак, наводе 
Харта као оца е-књиге. Харт је, наиме, ос-
мислио е-књигу 1971. на Универзитету Illinois 
користећи Xerox Sigma V, а покушавајући да 
открије све могућности тог система. Тада је 
направио свој први електронски документ 
уносећи у компјутер »Декларацију независ-
ности САД«. Пројекат »Гутенберг« формира 
се после тога у виду интернет-портала на 
који се постављају електронске верзије књига 
и других текстова доступних у штампаном 
облику. 

Прве е-књиге су биле писане у оквиру 
специфичних области и за мали број људи. 
Најчешће су то били приручници за хардвер 
и техничке уређаје. Брзим развојем интер-
нета деведесетих година омогућен је лакши 
пренос електронских фајлова, укључујући и 
е-књиге када почиње њихова масовнија про-
дукција.

ЧИТАЧИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КЊИГА

Постепено почињу да се појављују и чита-
чи е-књига. Dynabook је направљена 1970. 
за notebook компјутер, персонализовани 
портабл компјутер који је могао да прикаже 
и књигу за читање. Sony је 1992. пласирао 

Angela Ruiz Robles и први e-уџбеник Michael Hart и Gregory Newby / www.gutenberg.org
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Data Discman, електронски читач књига који 
је могао да чита књиге са ЦД-а. Једна од по-
знатијих публикација на том читачу била је 
»The Library of the Future«.

Развојем е-књига умножавају се формати за 
њихово читање. Укључују се велике компа-
није попут Адобија (Adobe) са својим PDF 
форматом, као и независни програмери са 

Open Source форматима. Сваки читач имао 
је свој засебан формат, што је створило теш-
коће на тржишту е-књига, те долази до бор-
бе за е-превласт.

Крајем деведесетих година коначно се поја-
вио и Open eBook формат како би аутори и 
издавачи могли да праве универзални доку-
мент који ће моћи да се чита помоћу разли-
читих читача. Open eBook користи XHTML и 
CSS, потом неколико мултимедијалних фор-
мата, и XML схему за »manifest«, помоћу 
кога се препознају делови књиге: садржај, 
корице, итд. Google Books (books.google.
com), на пример, транспоновао је многа дела 
за које је дозвољено јавно коришћење у овај 
отворени формат.

Године 2010. аутори заинтересовани за елек-
тронско издаваштво су почели да праве своје 
андерграунд тржиште. Многи издавачи су 
почели да дистрибуирају е-књиге које су се 
већ налазиле на јавним доменима. Такође, 
аутори чије књиге нису биле прихваћене код 
издавача, нудили су своја дела преко интер-
нета. Тако су интернетом почели да круже 
неауторизовани каталози књига, а појави-
ли су се и сајтови посвећени електронском 
издавашвтву, као и велики број пиратских 
сајтова са неовлашћеним издањима.

У овом тренутку код нас најпознатији и 
најобимнији извор књига (па и новина и ча-
сописа) у електронском облику налази се на 
сајту Народне библиотеке Србије (тзв. Диги-
тална НБС) http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/
Webbook.jsp. Преко њиховог сајта могуће је 
доћи до портала библиотека на којима је 
слободно доступан огроман број електрон-
ских књига.

Хардвер за читање електронских књига раз-
вијао се у више генерација. Издавачи су све 
више били заинтересовани за прављење соп-
ствених читача па тржиштем кружи неколико 
направа које се боре за превласт. Предност 
има она која у свом репертоару нуди већи 
избор књига. 

Читач Rocket eBook и још неколико њих, 
представљени су 1998. Међутим нису били 
нашироко прихваћени. Оснивањем компа-
није E Ink, 1997. године појављује се елек-

Оригинална илустрација Dynabook-а, Alanа C. Kay-а, 1972

Data Discman

Изум из априла 1935. у ‘Everyday science and mechanics’ 
приказује апаратуру са стакленим екраном 

(увећање путем пројектора) и дугмићима за окретање стране
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тронски папир, технологија која омогућава 
да екран рефлектује светло као и обичан па-
пир без потребе за додатним / позадинским 
осветљењем. Електронски папир кориштен је 
први пут на читачима Sony Librie (2004) и 
Sony Reader (2006), потом се појављује Ама-
зонов Kindle, који се данас највише користи 
(кад се појавио 2007. распродат је у року од 
неколико сати). Нови модели читача, хард-
верски напреднијих, појављују се 2009. го-
дине. У септембру 2009. Амазонов Киндл и 
Сонијев PRS-500 били су у Америци најрас-
прострањенији читачи. У марту 2010. неке 
анкете тврде да се читач компаније Barnes & 
Noble под називом Nook продаје више него 
Киндл (податак за Америку). Са друге стране 
е-књиге, у односу на читаче, још увек нису 
доживеле глобалну дистрибуцију.

27. јануара 2010. компанија Apple (Епл) је 
пласирала на тржиште мултифункционалну 
направу под именом iPad (Ајпед), и у исто 
време склапа уговоре са 6 највећих издава-
ча који ће дистрибуирати књиге преко Епла. 
Ајпед у себи има уграђене апликације за 
е-књиге које се зову iBooks и iBookstore. 

Након појаве првог комерцијалног таблет 
компјутера, 2011. се појављују таблети који 
раде преко Андроид система као и LCD вер-

зије Нука и Киндла. Супротно од претход-
них читача, таблети су мултифункционални, 
имају LCD екране (често осетљиве на додир 
– touchscreen), и на њих се могу инсталирати 
апликације разних издавача. 

Киндл, Амазонов читач е-књига

Ајпед, Еплов таблет
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Појавом таблета е-књиге доживљавају ог ро-
мну експанзију. У јулу 2010. Амазон је обја-
вио да је по први пут продаја е-књига над-
машила продају папирних издања. На сваких 
100 одштампаних књига прода се 140 Киндл 
верзија. Већ у јануару 2011. продаја е-књи-
га тотално је надмашила продају папирних 
издања. Ипак на целокупном америчком тр-
жишту продаја књига у меком повезу далеко 
је већа од продаје књига са тврдим корица-
ма и електронских књига.

ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КЊИГА

Како се развијају читачи тако се појављују и 
нови формати. Тренутно постоји неколико во-
де ћих на тржишту. Иако се радило на стандар-
ди за ци ји формата, како би књиге мо гле да се 
читају на различитим читачима про из во ђа чи 
су ипак задржали и неке сопстве не аутентич-
не формате, па књиге које ку пи те преко њих 
можете читати само на уре ђа ји ма које су они 
произвели. Опет, неки омо гу ћа вају да њихов 
софтвер инсталирате на друге уређаје па да 
пребацујете књиге на њих. Тако Киндл, нпр. 
има свој софтвер за ра чу на ре (мек и пи-си). 
Ово су само неки од најпопуларнијих фор-
мата за прављење е-књига: 
АZW (вероватно Amazon Word) Киндл фор-
мат (може се користити на компјутеру или 
iPhonu уз Киндл софтвер). Прави се преко 
KindleGen-а, софтвера који аутоматски ради 
преко Амазоновог сајта, али постоје и други 
генератори који га могу генерисати: MOBI 

tool (мењајући екстензију у AZW), Mobipocket 
Creator, Stanza, Calibre (calibre-ebook.com).
ePub за разлику од PDF-a нема статичне 
са др жаје, већ уређај на којем се користи 
прави динамички садржај, што значи да 
даје могућност мењања фонтова, величи-
не слова и сл. ePUB се може направити у 
InDesign-у, iLife-у (на мекинтош рачунари-
ма), а постоји и OpenOffice програмски до-
датак (extensions.services.openoffice.org/en/
project/epubGenerator), потом Sigil и eCub 
(прављење од самог почетка), а Calibre кон-
вертује све у ePub.
Такође веома распрострањен али веома мало 
динамичан је PDF формат, који се може на-
правити у великом броју програма.

ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА

Данашња интерактивна књига, дакле, сасвим 
је другачија од некадашњих верзија интерак-
тивних штампаних књига. Прво што можемо 
приметити код електронских књига јесте да 
је нестала корица. Првобитна функција ко-
рица (у штампаним књигама) била је заштита 



унутрашњег садржаја, касније она добија и 
комерцијалну функцију све до флоскуле која 
каже да »корица продаје књигу«. На пример, 
на Киндлу, корице књига су сасвим невидљи-
ве. Намера је, ваљда, да се што брже дође до 
текста, па иако постоје неке корице (обично 
црно бела верзија штампаног решења), и неки 
уводни текстови у књигу, када преузмете фајл 
књиге са Амазоновог сервера и отворите у 
жељи да читате, аутоматски ће се приказати 
почетак текста саме књиге, прескачући уводне 
стране са импресумом и корицама, до којих 
се може стићи, по жељи, тек кликом уназад.

На Ајпеду приступ је другачији. Како се на 
њему углавном читају књиге у виду интерак-
тивних апликација и саме корице су инте-
рактивне, нека врста „интроа”, анимираног 
и озвученог садржаја. 

Све у свему корица више није маркетиншко 
средство као што је некада било, она је само 
увод у књигу али не и оно што је продаје. 
Нпр. у Ајбукс и Ајпед и Киндл апликацијама 
корице су величине 200 пиксела. То значи да 
је типографија на корицама невидљива. Тако 
се корица своди на икону (као оне на ком-
пјутеру) на коју кликнете ако књигу жели-
те да читате (исти случај са плочама, затим 
ЦД-овима, који се сада приказују као иконе 
у програмима за слушање).

Иако многи не воде рачуна о изгледу елек-
трон ских књига, нарочито они који само пу
ко преносе штампане верзије у елек трон ске 
(мно ге књиге на Амазону су управо такве), 
по сто је издавачи који, када раде штампа не 
вер зи је књига, воде рачуна о томе да ко ри-
ца бу де функционална и у штампаној и у 
елек трон ској верзији. То се постиже упа д љи-
вом, атрак тивном иконографијом, крупном 
ти по гра фијом – тежи се ефектности (као код 
ло го ти па, тест се ради и на најмањем и на 
нај ве ћем формату). Оно што је добро код 
е-књига је да корица може да се мења, као и 
сам са др жај књиге. Преко свог читача кори-
с ник до би ја информацију да постоји нова 
вер зи ја књиге и могућност да се, по жељи, 
ста ра за ме ни новом. 

Гледајући најновије електронске књиге, оне 
ко је су у форми апликација, делује као да је 
да нас заправо цела књига корица (тј. сваки 
еле мент књиге је маркетиншки добро осми-
шљен/атрактиван у жељи да се што боље 
прода).

ЊЕГОВО ВИСОЧАНСТВО IPAD

Прича о интерактивној књизи била би непо-
тпуна без више информација о данас најпо-
пуларнијем уређају за њихово читање. Већ 
је речено да, појавом таблета књиге постају 
апликације, па и само њихово читање из-
лази из домена класичног начина читања. 
Врло често књиге постају игрице, нарочито 
оне прављене за децу. Да ли је то прави пут 
за књигу на коју смо навикли и да ли је то 
будућност књиге, тешко је рећи. Неки њен 
облик свакако јесте, али за праве љубитеље 
»сувог« текста, остају и даље атрактивни 
сада већ класични електронски читачи по-
пут Киндла. 

За разлику од штампаних књига у којима по-
стоје јасно дефинисане форме (како графич-
ке тако и текстуалне), у којима је место за 
текст јасно постављен, у којима се тачно зна 
на којој се страни нешто налази, у електрон-
ским књигама то није случај. Наиме, јако би 
било лако обликовати књигу у којој имате 
само текст. Он тече и прелива се у завис-
ности од екрана на којем се гледа. Међу-
тим када дођемо до слика, или неког другог 
визуелног елемента у тексту, ствар постаје 
много компликованије (зато на једностав-
нијим читачима није реткост видети празну 
страну у сред текста). Ако би завирили у по-
задину садржаја креираног за електронске 
књиге видели би да стране не постоје, већ 
да садржај слободно тече. То називамо са-
држајем без јасно дефинисане форме. Такве 
су и веб стране. Обично, да би прочитали 
текст, није потребно стране да листамо, већ 
скролујемо онолико колико је текст дугачак. 
Овакав приступ креирању потребан је и ради 
прилагодљивости различитим екранима, а и 
различитим позиционирањима (хоризонтал-
но и вертикално). Такав начин дизајнирања 
страна за веб назива се responsive design. 
Али он није применљив на класичним чита-
чима.

Појавом Ајпеда многи проблеми облико-
вања текста са визуелним материјалима су 
решени, а сам начин читања је промењен 
(наиме, како технологија напредује тако се 
и квалитет екрана побољшава па све раније 
замерке о замарању очију приликом читања 
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са екрана полако падају у воду). На Ајпе-
ду се лако ишчитава садржај са строго де-
финисаном формом. Иако, на први поглед, 
изгледа као да пред собом имате класичну 
књигу, пролазак кроз њу је сасвим другачији 
– динамичнији. На Ајпеду, као и на другим 
таблетима, изглед електронских књига остаје 
најближи класичном читаоцу, и класичном 
изгледу књига, док је израда таквих књига 
сасвим другачија. Зато, иако нам сви читачи 
па и Aјпед личе на књигу, приликом обли-
ковања књига за електронске уређаје треба 
одбацити логику која је важила за штампана 
издања, већ размишљати на потпуно нов на-
чин. То је уједно потребно и како би искори-
стили све могућности медија за који књигу 
правимо. Такође, иновацијом и креативно-
шћу настојимо да превазиђемо физичке гра-
нице читача / компјутера. 

ПРЕДНОСТИ И МАНЕ Е-КЊИГЕ

Многи као ману читања на екрану наводе 
брзо замарање очију. Како се екрани осавре-
мењавају, појавом ретина дисплеја тај недо-
статак се отклања. Истина, сви уређаји раде 
на некакве батерије (осим ако нису директно 
прикачени на струју). Батерија се троши и 
може да нестане у неком тренутку. Дакле, 
морамо водити рачуна о редовном пуњењу 
уређаја. Екрани читача обично су осетљиви 
на сунце, па електронске књиге не можете 
читати на плажи. Исто тако немогуће их је 
читати у кади јер нису отпорни на воду (мада 
ни штампане нису, али лакше се осуше).

Предност електронске књиге над штампаном 
књигом је многострука. Пре свега огледа се у 
могућности увођења интерактивности (а већ 
смо рекли да човек ужива да буде укључен 
у оно што ради или посматра, да се осети 
делом тога, а још боље ако може да се осе-
ти и креатором садржаја, или да сазнаје на 
различите начине), потом структурирање је 
другачије, па се књиге не читају линеарно 
него по дубини. То нам омогућавају хипер-
линкови и мултимедија.

Са друге стране електронске књиге су еко-
лошке (нема сече дрвећа и употребе боја у 
штампи). Не заузимају место у, све мањем, 
животном простору. Лако се замене новом 
верзијом, уколико до нових информација у 
вези са темом дође.

Сви они који су помпезно најавили крај 
штампане књиге мислим да су пожурили. 
Е-књиге су још увек на свом великом по-
четку. Јако је мало тих интерактивних које 
би могле бити некаква нова будућност књи-
ге, а највише је оних које су заправо пренет 
штампани текст са могућношћу да се пре-
тражује, са хиперлинковима, уграђеним реч-
ницима, и могућношћу да се текст подвуче. 
Отприлике све оне функционишу по принци-
пу на који студенти користе књиге док уче. 
И поред тога на издавачима, ауторима, уред-
ницима и дизајнерима је да размишљају о 
тој будућој књизи, упознају се са начинима 
њене производње и логиком њеног функци-
онисања.

Стив Џобс и Ајпед
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ПАНОРАМСКА
ПЕРСПЕКТИВА

аутентична архитектура утврђеног средњовековног града са замком из 
XI века, и лепота Тунског језера. Насликана пре двеста година, са та
ванског прозора, стана у поткровљу старог града, обухватајући пун круг 
од 360°, поглед на град и језеро све до планина бернског Оберланда, 
ова композиција, у необичној перспективи, посматрачу пружа доживљај 
личног учествовања у животу вароши давног летњег јутра. Чини му се 
да пролази двоспратном улицом (радње су на два нивоа, као и тро
тоари), завирује у станове и учионице, прелази мост преко реке Аре 
(Aare), поздравља пролазнике, међу којима и самог сликара… Оно што 
омогућава посебно упечатљив доживљај је очуваност старих фасада и 
амбијената овог града све до наших дана, тако да посматрач у првом 
тренутку помисли да је на слици данашњи изглед Туна и његове околи
не. Документарност у представљању око триста ликова у свакодневним 
ситуацијама, костима епохе, атмосфере, архитектонских детаља и др. 
додаје овој панорами историјску вредност. 

За излагање Вохер панораме саграђен је 1960. године у парку замка 
Шадау (Schadau) у Туну, на самој обали језера, наменски објекат у 
облику цилиндра у чијем центру је завојно степениште са подестима 
и клупама за посматрање слике са различитих висина. Овај објекат 
испуњава потребе једног музејског здања са свим пратећим садр
жајима. 

Други пример је панорама Бородинске битке урађена у техници уље 
на платну, висине 15m и дужине 115m. Француски сликар Франц Рубо 
[Franz Roubaud, 18561928] приказао је битку која се догодила септем
бра 1812. године у околини Москве, у рату између Наполеонове војске 
и Руса предвођених Кутузовим. Изложена је у Музеју цилиндричног 
облика посебно грађеног за ову слику. У бици је учествовало више од 
250 000 војника. Приказ битке и рељеф терена на коме се одвијала 
прате сценографски 3D модели у доњој зони композиције, позоришно 
осветљење и звучни ефекти (Увертира Чајковског „1812“) што доприноси 
укупном убедљивом доживљају реалног простора. Просторни модели 
помажу поништавању границе између насликаног и стварног.

Панорамска фотографија Туна

Кадрови на размаку од 15°

Бородинска битка, детаљ

Музеј Бородинске битке

ПАНОРАМСКА
ПЕРСПЕКТИВА
Ивана Марцикић

Појам ПАНОРАМА (из грчког ПАН – укупан и ХОРАМА – поглед) је 
ши  ро коугаони приказ простора. Ми сагледавамо простор под углом 
од приближно 140° као сферну панораму.

Визуелни ефекат филмске покретне слике који се постиже кретањем 
по сма трача карактерише панорамску перспективу на слици. У центар 
ро тационог цилиндра, на чијем унутрашњем омотачу је постављена па
но рам ска слика, смешта се завојно степениште које нам пружа могу
ћност да композицију гледамо под различитим видним угловима, на 
различитим висинама и са различитих дистанци. Крећемо се кроз 
про стор слике, постајемо део тог простора, а примењена перспектива 
чи ни да панораму доживљавамо као реални простор. Ирски сликар 
Ро берт Беркер [Robert Barker] из XVIII века први је користио појам 
па норамска слика за опис приказа Единбурга и Лондона. У XIX веку 
панораме су биле популарне. Публика је била заинтересована да види 
непозната, далека места, непознате пејзаже, приказе битака, посебно 
изгледе великих градова. Данас, не само као средство визуелних умет
ности, већ и нпр. у сеизмологији, посебно за 3D моделе, панорамска 
перспектива има велику примену. Фотографија и филм посебно су 
допринели усавршавању панорамске методе приказивања. 

Сматра се да је једна од најстаријих „кружних“ панорамских слика 
на свету Вохерова панорама Туна (Wocher Panorama Thun) града кан
тона Берн у Швајцарској. Базелски сликар Марквард Вохер [Marquard 
Wocher, 17601830] стварао је панораму Туна од 1809. до 1814. без 
асистента. Димензије слике, у техници уље на платну, су: висина 7.5m, 
а дужина 38m. Сликара Вохера, иначе минијатуристе, привукли су 

Пројектовање облика

Вохер панорама Туна

Бакрорез Туна из 1811. године

Вохер панорама, детаљ

Вохер панорама, детаљ

Панорама Бородинске битке, Франц Рубо 
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Први пут у Београду: 

3D street art – 
анаморфозе 
Студенти II године модула Примењено сли
карство Факултета примењених уметности, 
под менторством доц. Маријане Пауновић на 
предмету Пројектовање облика, учествовали 
су, 29. и 30. маја 2015. године, у пројекту ре
ализације илузионистичких слика на тему 
ВИЗУРЕ ГРАДА Јавног предузећа „Бе оград
ска тврђава“. Инспирисани бакрорезом из 
Картографске збирке Аћимовић Библи отеке 
града Београда, поменуту тему повезали су 
са местом на коме је рeализована илузија – 
Београдском тврђавом. Анаморфоза се на
лази на Савском шеталишту на Калемегдану 
и трајаће до септембра текуће године. 
Пројекат је подржало Министарство културе 
и информисања Републике Србије.

ДЕШАВАЊА



Gore: Sofija Modošanov: Vreme tamno. Dole: Nemanja Šiljić: Slobodna tema



Edicija Fakulteta
primeyenih
umetnosti
u Beogradu

1. Ranko Muniti'> 
DEVETA UMETNOST, STRIP 
(drugo izdaye) kyiga je o teoriji  stripa> 
   odli  kama i zna;eyu medija, majstorima i 
remek-delima, karakte rima, ukratko> 
stripovskoj »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 
predgovora 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 
animacija? Koji su yeni gradivni elementi? 
Koje sve vrste kinematografske  animacije 
postoje? Kakvo je yeno strukturalno bi'e? Kako 
se animacija 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 
simbolima, 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 летописа, ;asopisa 
Ekslibris dru[tva Beograd, istorijski 

tekstovi, 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 
crtanog 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 
takozvane filmske slike stvarnosti i 
stvarnosti 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. 


