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LOREM IPSUM
do lor sit amet… писало би овде да се нисам подухватио 
пи сања предговора.

Пролетело је више од две године од претходног броја. У 
ме ђу вре ме ну не ке ства ри су се из ме ни ле на oд се ку При ме
ње на гра фи ка: де кан Фа кул те та пос тао је про фе сор Зо ран 
Бла жи на, који га веш то во ди, а мо дул Гра фич ки ди зајн је 
по с тао одвојен одсек.

Нови број Сигнума отвара се сталном рубриком Сећање на 
про фе со ре у којој проф. Здравко Мићановић пред став ља 
свог прет ход ни ка, до аје на пред ме та Пла кат Бо ри во ја Бо ру 
Ли ки ћа. Анимацију покрива текст о једном од првих срп ских 
цр та них ани ми ра них филмова Авантура из 1963. го ди не у 
ко јој је израђен први српски цртани филм, а у коме је сце
но гра фи је креирала илустраторка Ида Ћирић.

Следе три текста три професора на предмету Писмо: Јана 
Ор шо лић пред ставља три занимљива пројекта из области 
пис ма, као и студентску изложбу у Народној би блио те ци 
Ср би је. Оливера Стојадиновић нам даје студију о упо тре би 
ћи ри ли це у рачунару, а Ведран Ераковић најновији хро мат
ски, вишебојни фонт Ана.

Уходани тим из предмета Пројектовање облика, ос ни вач 
и професор у пензији Ивана Марцикић и садашњи про фе
сор на овом предмету доцент др Маријана Пауновић при
пре мио је два прилога из области геометрије.

У претходна два броја Сигнума био је детаљно представљен 
се ри јал Графичка уметност из часописа Графички рад, пре
те ча нашег часописа. У овом броју настављамо тра ди ци ју 
објав љи ва ња заборављених издања Графичког од се ка и до но
си мо репринт првог броја ча со пи са CO OR DI NA TE из 1967.

Оливера Батајић Сретеновић нам пише о обнављању сло во
сла гач ни це ФПУ, која је од недавно под заштитом Му зе ја нау
ке и технике, о новом веб сајту Графике књиге и пред ста вља 
награду Богдан Кршић за најлепшу књигу на Сај му књи га.

Професор Здравко Мићановић представља два текста 
Пе ђе Милосављевића из 1958. у контексту предстојеће про
сла ве 70годишњице Факултета и увек актуелне рас пра ве о 
уло зи примењених уметности у друштву.

Две студенткиње ФПУ – Ања Јовановић и Ирена Мухар 
из ве шта вају нас о радионици ћирилице одржаној у Сплиту 
мар та 2016. 

Представља се нова књига професора Илије Кнежевића 
Ма ла типографска почетница…, а бивша студенткиња 
ФПУ Јелена Јаћимовић преноси нам своја размишљања о 
то ме шта радити после завршеног факултета.

Укратко, ево, успели само да направимо још један број 
часописа Сигнум! Р. Ћ.
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о ривој Ли кић је по ла гао при јем ни ис пит на сли
кар ском од се ку Ака де ми је при ме ње них умет но
сти у Бе о гра ду 1952. го ди не. На ис пи ту је би ло 

пре ко 80 кан ди да та, и те го ди не при ми ли су на све од се ке 
са мо њих де вет. У ин дексу Ака де ми је, до си је 207, сто ји да је 
Ли кић упи сан као ре до ван сту дент АПУ на од се ку Де ко ра
тив но сли кар ство, 25. 09. 1952. го ди не.

Део Ака де ми је био је сме штен у Сре бре нич кој ули ци, у 
ба ра ци на те ме љи ма бом ба ма сру ше не На род не би бли о те
ке. Про зо ри учи о ни це су гле да ли на Ко сан чи ћев ве нац број 
19. Ту је би ла сме ште на и за дру га Удру же ња ли ков них умет
ни ка. У ба ра ци се од ви ја ла на ста ва за гра фи ча ре и ва ја ре. 
По ле пом вре ме ну ва ја ри су пред ба ра ком кле са ли у ка мену.

На Ака де ми ји при ме ње них умет но сти пр ве две го ди
не при па да ле су при прем ном те ча ју, а оста ле три стру ци. 
На ста ва на Ака де ми ји тра ја ла је пет го ди на. У дру гој го ди
ни сту ди ја, де ка нат при ма још око 20 сту де на та, у про стор 
цен трал не згра де Ака де ми је. У тре ћој го ди ни сту ди ја по чи
ње струч ни про грам од се ка Де ко ра тив но сликарство. Осим 
ве ли ког бро ја ча со ва цр та ња и сли ка ња, стр уч ни де ко ра тив
ни про јек ти на зи ра ли су се углав ном у ски ца ма за мо за ик, 
згра фи то, фре ску и ви траж, као и за ин тар зи ју. 

Пред ме ти су би ли Цр та ње, Сли ка ње, Тех но ло ги ја бо ја, 
Зид но сли кар ство, Пи смо, Исто ри ја сти ло ва, Ана то ми ја, 
Ве чер њи акт, Де ком по зи ци ја, Пер спе кти ва. Би ло је ка сни је 
још пред ме та ко ји су при па да ли де ко ра тив ним умет но сти
ма, углав ном за нат ског прав ца.

На став ни ци су би ли: др Па вле Ва сић, арх. Алек сан дар 
Се ку лић, Бран ко Шо тра, Жив ојин Пи пер ски, Вин ко Гр дан, 
Ма ти ја Зла ма лик, Иван Лу чев, Јеф та Пе рић, Ва са По мо ри
шац. Глав ни мен тор сли кар ског од се ка био је Вин ко Гр дан. 
У цр те жу ин си сти ра на до бром ли не ар ном ре а ли стич ком 
цр те жу, по ка зу је ра до ве Ен гра, а ба зи ра се на из у зет ним цр
те жи ма Па бла Пи ка са.

Цр та ње је пре да вао Па вле Ва сић, та ко ђе и пред мет Те о
ри ја фор ме. Ли кић је то звао крат ким кур сом о ап стракт ном 
сли кар ству. Ту је по ка зи вао из у зет не спо соб но сти, па су га 
ко ле ге иро нич но про зва ле Озан фан1, чи ју је те о ри ју Ва сић 

1 Аме де Озан фан (франц. Аmédée Ozenfant; 15. април 1886, Сен Кен тен, 
Фран цу ска – 4. мај 1966, Кан, Фран цу ска) био је фран цу ски сли кар. Је дан 
је од осни ва ча умет нич ког прав ца пу ри зма. Пу ри зам (франц. Le Purisme), 
(од франц. pur – чи сто) је умет нич ки пра вац ко ји је на стао у Фран цу ској 
1918. го ди не. Идеј ни твор ци по кре та су фран цу ски сли кар Аме де Озан фан 
и ар хи тек та и сли кар ШарлЕдуар Жа не ре (CharlesÉdouard Jeanneret) по
зна ти ји по псе у до ни му Ле Кор би зје (Le Corbusier). Пра вац је на стао као 

нео бич но це нио. Про фе сор Па вле Ва сић је сту ден ти ма уме
шно пре но сио са зна ња из обла сти те о ри је. Ње го ва про у ча
ва ња Озан фа на, Ло та, Клеа, Пи ка са и ве ли ког бро ја ре не сан
сних сли ка ра, оста вља ла су упе ча тљив ути сак на слу ша о це. 
Све што се ти ца ло са вре ме не умет но сти Ва сић је убе дљи во 
ко мен та ри сао и био нео бич но зна ча јан за ге не ра ци је и ге
не ра ци је сту де на та.

Па вле Ва сић је као ли ков ни кри ти чар ра дио за лист По
ли ти ка 40. го ди на. За ни мљи во је да је, ба ве ћи се ли ков ном 
кри ти ком, ре дов но пра тио и рад Бо ра Ли ки ћа, свог не ка да
шњег сту ден та, на из ло жба ма УЛУСа, Ок то бар ског са ло на 
и дру гим ли ков ним ма ни фе ста ци ја ма.

Ма ти ја Зла ма лик је био про фе сор Пла ка та. Био је из у зет
но упу ћен у област ко ју је пре да вао. Пре ци зан, објек ти ван 
и ау то ри та ти ван, во дио је на ста ву пла ка та бес пре кор но, а 
не ки ра до ви сту де на та до се за ли су вред но сти та да ве о ма 
афир ми са них европ ских мај сто ра пла ка та. Ба зи ра ју ћи се на 
огра ни че ном бро ју бо ја, ка ко је та да шња штам пар ска ин ду
стри ја зах те ва ла, про фе сор Зла ма лик је пру жао сту ден ти ма 
мак си мум и био мо жда нај зна чај ни ји за ка сни ја оства ре ња 
сту де на та као бу ду ћих ства ра ла ца, не са мо у пла ка ту, не го 
и свим гра фич ким ди сци пли на ма при ме ње не умет но сти.

У обра зо ва њу сту де на та зна чај но ме сто је за у зи мала би
бли о те ка Ака де ми је. У то вре ме, пе де се тих го ди на прошлог 
века, бро ја ла је пре ко 1500 на сло ва из свих обла сти при ме
ње не умет но сти, и би ла је дра го цен из вор зна ња. Би бли о те ка 
је би ла прет пла ће на на швај цар ски ча со пис Гра фис (Graphis) 
и ита ли јан ски ча со пис До мус (Domus). Ли кић је, као и дру ги 
сту ден ти, по мо ћу тих ча со пи са пра тио свет ску сце ну при ме
ње не гра фи ке и ди зај на, што је зна чај но ути ца ло на ње гов 
раз вој у обла сти пла ка та и при ме ње не умет но сти. 

Вред на за обра зо ва ње би ла су и број на пре да ва ња из ра
зних обла сти на Ко лар че вом уни вер зи те ту, као и по се те 
Ки но те ци, где су се сме њи ва ли ци клу си фил мо ва Швед ске, 
Не мач ке, Фран цу ске и дру гих зе ма ља. Дру же ње са пи сци ма, 
пе сни ци ма, но ви на ри ма, а по себ но сту ден ти ма са Ли ков не 
ака де ми је, као и са Драм ске и Му зич ке, про ши ри ва ли су 
ви до кру ге и до при но си ли но вим са зна њи ма. 

ре ак ци ја на ку би зам, од но сно на ње го ву прак су раз ла га ња и де фор ми са ња 
пред ме та ко је по ку ша ва да при ка же, за ко ју је сма трао да као та ква ства ра 
умет ност ко ја је пре ви ше ор на мен тич на и де ко ра тив на. Пу ри зам се пр вен
стве но за сни ва на нео пла то ни стич кој фи ло зо фи ји ко ја у умет нич ком сми
слу зна чи од ба ци ва ње ре ал ног пред ста вља ња пред ме та и по ку шај при ка
зи ва ња »су шти не« ње го вог об ли ка. Ова кву есте ти ку по ку ша ва да при ме ни 
на све об ли ке пла стич ног из ра за – сли кар ство, ди зајн и ар хи тек ту ру.

приредио Здравко Мићановић, ред. проф.

Текст настао према подацима из бележница професора Боривоја Бора Ликића које је писао 
у време студирања и рада на Факултету примењених уметности у Београду 
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Ли кић је де се ти се ме стар, по све ћен ди плом ском ра ду, ра
дио на зид ној ком по зи ци ји и пла ка ту. Исто вре ме но, са проф. 
Ива ном Лу че вим ра ди на уре ђе њу па ноа за Му зеј шу мар
ства и ло ва. По сао је био до бро пла ћен, те је Ли кић мо гао да 
упла ти екс кур зи ју, ко ју је ор га ни зо вао Фа кул тет. Пу то ва ло 
се у Ита ли ју. Био је то ње гов пр ви од ла зак ван зе мље. Од 
Бе о гра да до На пу ља ишло се во зом пре ко Ри ма, Фи рен це, 
Па до ве и Ве не ци је, као и у по врат ку. Сту ден ти су по се ти ли 
све зна чај ни је му зе је ита ли јан ске и свет ске кул ту ре. 

Ли кић је за вр шио ре дов не сту ди је на Ака де ми ји при ме
ње них умет но сти на од се ку Де ко ра тив но сли кар ство 04. 06. 
1957. го ди не. По ло жио је ди плом ски ис пит са сред њом оце
ном 9.3, а глав ни пред мет са од лич ним успе хом.

Сеп тем бра 1957. го ди не Ли кић од ла зи на од слу же ње вој
ног ро ка. Ста ци они ран је у ис точ ној Хер це го ви ни, у шко ли 
ре зер вних офи ци ра. По ред ра зних пред ме та, по сто јао је и 
пред мет То по гра фи ја. Слу чај но до би ва то по граф ску кар ту, 
чи ју је сек ци ју већ по се до вао. Ту то по граф ску кар ту, за пра во 
у јед ну ње ну по ло ви ну би ле су упа ко ва не ци пе ле, до био је 
од обу ћа ра 1943. го ди не, у то ку пе те офан зи ве. Као де чак 
ту кар ту да ни ма је про у ча вао, да би је ка сни је увр стио у 
ко лек ци ју са де се тина ма  вој них ка ра та ко је је до би вао, ку по
вао или ме њао. Кар то гра фи ја је за Ли ки ћа би ла нео бич но 
ва жна. При ку пио је око 100 вред них ге о граф ских атла са, и 
мно го ви ше ау то кар ти. Оно чи ме је Ли кић био оку пи ран у 
ства ри, би ла је ли ков на об ра да мо ти ва, и по се бан сми сао за 
ли ков ну ин тер пре та ци ју да тих струк ту ра. »Ге о граф ска кар та 
је за Ли ки ћа уни вер зал ни сим бол ко ји је ви ше зна чан (гра
фич ко и ми са о но пре мо шћа ва ње да љи на, спа ја ње ра зних 

све то ва)« пи ше Мир ја на Вај дић у тек сту по во дом јед не 
Ли ки ће ве из ло жбе.

Кар то граф ски из во ри Вер ме ра и текст James А. Waley, 
Vermeer: His Cartographie Sources, су по вод за 12 сли ка по све
ће них Вер ме ру ко је је Ли кић на сли као 2010. го ди не.

На кон кур су Ми ни стар ства кул ту ре Ср би је до би ја сти пе
нди ју на две го ди не за спе ци ја ли за ци ју. Упи су је те му: »Пла
кат и  ре клам но про па ганд на гра фи ка«. По че так про јек та био 
је ди на ми чан и те ме љан. Због болести про фе со ра крај њи 
ре зул тат Ли ки ћа не за до во ља ва у пот пу но сти, али спе ци ја
ли за ци ју за вр ша ва. Са тим про јек том од 12 пла ка та кон ку ри
сао је 1962. го ди не за ме сто аси стен та на Ака де ми ји.

За вр ше ном ма ги стра ту ром гу би сти пен ди ју. При ма ју га на 
проб ни рад, у вој ној но вин ској уста но ви На род на ар ми ја као 
илу стра то ра, а по том и у стал ни рад ни од нос. Ли кић је ра дио 
као уред ник илу стра ци је у ли сту Фронт. Рад на илу стра ци
ја ма био је ве о ма сло жен. Те ме су би ле рат не и зах те ва на је 
крај ње фак то граф ска ре а ли за ци ја. Лист је штам пан у ви со
кој штам пи, а илу стра ци је на кнад но штам па не у ба кро ти ску. 
Рад у ли сту отво рио је Ли ки ћу свет штам пар ства. Ту је сте
као ко ри сна ис ку ства за ка сни ји рад у при ме ње ној гра фи ци. 
Ли ки ћев рад у ли сту тра јао је од ма ја 1961. до ок то бра 1962.

На рас пи са ни кон курс за рад но ме сто аси стен та на Ака де
ми ји при ме ње них умет но сти Ли кић је кон ку ри сао и, у ја кој 
кон ку рен ци ји, иза бран је за аси стен та на пре дме ту Пла кат 
код проф. Ма ти је Зла ма ли ка. Би ло је то ок то бра 1962. го ди
не. Ли кић ни је имао при ли ку ни је дан дан да ра ди са про
фе со ром по што се про фе сор Зла ма лик раз бо лео. Пред мет је 
спо ра дич но во ди ло не ко ли ко на став ни ка ко ји су се ме ња ли. 
У ства ри, це лу на ста ву је во дио Ли кић, а по зва њу ни је имао 

У атељеу, 130 × 160 cm
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пра во на пот пис у ин дек су и пра во на оце њи ва ње. Ипак, 
до бро се сна шао у на ста ви, јер је имао пе то го ди шње ис ку
ство на про јек ти ма пла ка та.

Бо ри вој Ли кић је при мљен за аси стен та 17. 10. 1962. на 
пред мет Пла кат и про па ганд на гра фи ка. У зва ње до цен
та иза бран је 1965. го ди не. У тек сту за пред лог уна пре ђе ња 
на во ди се и сле де ће: »Упо тре бом и ко ри шће њем раз ли чи тих 
сред ста ва и на чи на из ра жа ва ња (ги гантра стер, фо то гра фи
ја, шприцтех ни ка, чи ста по вр ши на и фо тогра фи ка), Ли кић 
по сти же увек јед но став ност и упе ча тљи вост иде је, да ју ћи при 
то ме при о ри тет ли ков ном из ра зу. Ње го ве пла ка те ка так те ри
ше ра ци о нал на и функ ци о нал на упо тре ба бо је, при че му су 

по след њи ра до ви све де ни углав ном на две бо је. Та ко ђе је 
при мет но до бро по зна ва ње пи сма и ње го ве при ме не, при 
че му је пи смо по ста ло рав но прав ни еле мент пла ка та.«

Го ди не 1964. кон ку ри ше за сти пен ди ју за уса вр ша ва ње у 
не кој ино стра ној зе мљи. Избор је пао на Пољ ску, од но сно 
на Ака де ми ју ле пих умет но сти у Вар ша ви, код проф. Хен ри
ка То ма шев ског, ко ји је при па дао нај и стак ну ти јим ау то ри ма 
пла ка та Евро пе.

У Ли ки ће вом из ве шта ју о струч ном ра ду на Ака де ми ји, 
на сталом по по врат ку, на ла зи се де та љан опис ак тив но сти:

1. По се ћи вао сам пре да ва ња и ве жбе у оде ле њу за сту дијe 
пла ка та, где сам пра тио раз ра ду идeј них ре ше ња од за да те 
те ме до ко нач не ре а ли за ци је про јек та, кон стант но пра те
ћи ко рек ту ре и ме то де про фе со ра. 
2. Ко ри стио сам бо га ту би бли о те ку Ака де ми је као и збир
ку, стал ну по став ку пла ка та, ра до ва сту де на та Ака де ми је, 
уз об ја шње ња адјунк та2 Јо длов ског. 
3. Му зеј пла ка та у Ви ла но ву крај Вар ша ве пру жио ми је 
мо гућ ност да се упо знам са исто ри ја том пољ ског пла ка та 

2 адјункт – по моћ ник; по моћ ни слу жбе ник, мла ђи чи нов ник.

од нај ра ни јих по ку ша ја про је ка та пла ка та, до из у зет них 
про је ка та са вре ме ног пла ка та. По себ но би се освр ну ли на 
филм ски и по зо ри шни пла кат. 
4. Да бих што све стра ни је ис ко ри стио бо ра вак, ра дио сам 
идеј на ре ше ња на те му Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја. 
Тра жио сам за да так, да бих прак тич но ис ку сио и ко ри стио 
ко рек ту ру проф. То ма шев ског. За да так је кон ци пи ран на 
тај на чин да се пла кат ски, сим бо ли ма об ра ди мо но лит
ност, ком пакт ност ор га ни за ци је, сло бод но, са вре ме но без 
ко ри шће ња илу стра тив ног. 

У то ку шко ло ва ња и по сле ди пло ми ра ња про фе сор Бо ро 
Ли кић се ба вио гра фич ким ди зај ном и ди сци пли на ма при
ме ње ног сли кар ства, као и но вин ском илу стра ци јом. Ра дио 
je на про па ган ди ва ри је теа »Ор фе ум« у Бе о гра ду, на сај
мо ви ма тех ни ке и Сај му књи га у Бе о гра ду, на ре а ли за ци ји 
из ло жби Исто риј ског ар хи ва, Исто риј ског му зе ја Ср би је, на 
ре а ли за ци ји зид них ком по зи ци ја »Ава ла фил ма« (Сид ни По
лак »Чу ва ри зам ка« итд.); Са ра ђи вао са ре дак ци ја ма ли сто ва 
»Осло бо ђе ње«, »6. април«, »За дру гар« у Са ра је ву, »На род на 
ар ми ја«, »Фронт«, »Да нас« и »НИН«, у Бе о гра ду. За »НИН« 
из ра дио око 20 на слов них стра на…

Недељивост форме и поруке
Опус про фе со ра Бо ра Ли ки ћа је у сво јој ра зно ли ко сти па ра лел
но ве зан за при ме ње ну и ли ков ну умет ност, а нај са др жај ни ји 
је у об ла с ти ма пла ка та и сли кар ства. Ли кић сли кар ство, не што 
ка сни је и пла кат, има у фо ку су сво јих ин те ре со ва ња од до ла ска 
на Фа кул тет при ме ње них умет но с ти, пр во као сту дент, де мон
стра тор, он да аси стент, и нај ду же про фе сор пред ме та Пла кат.

То ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на Ли кић ре а ли зу је, 
у кон ти ну и те ту, нај ве ћи број пла ка та, ко ји на ста ју или као кон
крет не на руџ бине или су ра ђе ни за кон кур се ко је та да по пра
ви лу ор га ни зу ју град ске или ре пу блич ке дру штве нопо ли тич ке 
ор га ни за ци је и ин сти ту ци је у обла сти ма по ли ти ке и кул ту ре. 
Кон курс ни пла ка ти су на ста ја ли по во дом др жав них пра зни ка, 
кон гре са и дру гих по ли тич ких ма ни фе ста ци ја. Пла ка ти ма су 
обе ле жа ва ни и зна чај ни ју би ле ји, пре све га ве за ни за НОБ и 
нај че шће су би ли при год ног ка рак те ра. Рад на овим пла ка ти ма 
је под ра зу ме вао по што ва ње од ре ђе ног иде о ло шког и по ли тич
ког дик та та, и на рав но, за те при ли ке, при ме ну уна пред ус по
ста вље ног сим бо лич ког ре пер то а ра. 
Пла кат за 1. мај, из 1966. го ди не, при па да пла ка ти ма ко ји ма су 
се тра ди ци о нал но обе ле жа ва ли зва нич ни др жав ни пра зни ци 
какав је и Ме ђу на род ног пра зни ка ра да. У рад ној би о гра фи ји 
про фе со ра Ли ки ћа на ла зи мо и по да так да је те, 1966. го ди не, 
на ве де ни пла кат на гра ђен пр вом на гра дом.
За др жа ва ју ћи се на цве ту, стан дард ном и не за о би ла зном мо ти
ву пла ка та у обе ле жа ва њу нај зна чај ни јег рад нич ког пра зни ка, 
Ли кић укљу чу је тех ни ку ко ла жа, усре дсре ђу ју ћи се на (ли ков ну) 
фор му као но си о ца зна че ња и па жњу посматрача, градњом, а не 
илустровањем цвета, измешта из очекивано. У пи та њу је дру га
чи је кон ци пи ран по сту пак ра да у од но су на сли кар ски и илу
стра тив ни при ступ с ли ков ним мо ти вом као ис кљу чи вим (пре)
но си о цем по ру ке. Ли ки ћев пла кат је пот пу но осло бо ђен иде о
ло шког »ин вен та ра«, пар тиј ских и др жав них сим бо ла: др жав не 
и пар тиј ске за ста ве, пе то кра ке, ср па и че ки ћа, не за о би ла зних 
на по ли тич ким пла ка ти ма по сле рат ног пе ри о да. Ис кљу чи ва ње 
стан дард не иде о ло шке и по ли тич ке ико но гра фи је, а он да и сам 
ли ков ни по сту пак, усме рен у прав цу ак ту ел них ли ков них тен
ден ци ја, што је под ра зу ме ва ло не де љи вост по ру ке од фор ме, 
свр ста ва ли су овај пла кат у вред не при ме ре, у то вре ме још 
не ти пич ног (нео че ки ва ног) раз ми шља ња у обла сти пла ка та. 
Та кав по сту пак је под ра зу ме вао, не са мо су о ча ва ње са естет
ским, не го и етич ким иза зо ви ма; а они тек об је ди ње ни оправ
да ва ју чин ра да на пла ка ту да ју ћи му пу ни сми сао.

Bonifacio, 97 × 130
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Изабрани ци та ти, на ста ли по во дом из ло жби Бо ра Ли ки ћа, 
до дат но осве тља ва ју ис тра жи ва ња и рад ау то ра.

Умет ност Ли ки ћа
»…Пре ду го ли ша ван истин ске умет но сти, с по тре ба ма ко је 
по сле дич но усах њу ју и иш че за ва ју, на род оста је без по след
њег рас по ло жи вог ори јен ти ра те по ста је без лич на ма са, 
по дат на сва ком гње че њу и усло вља ва њу […] За то, при пр вом 
су сре ту с Ли ки ће вим де лом ио ле об у че ни по сма трач пр во 
уо ча ва не сва ки да шњу те сто га ве о ма упа дљи ву моћ убе дљи
вог ли ков ног ис ка зи ва ња ства ри и по ја ва. Ва ља ис та ћи да је 
ре че но обез вре ђи ва ње ве шти не су шта су прот ност ›умет нич
кој сло бо ди‹ ко јом се оно обич но прав да. На про тив, упра
во је ве ли чи на ве шти не сра змер на рас по ло жи вој сло бо ди. 
Што је ве ће ве шти на из ра жа ва ња – то су ве ћи или ви ши 
хо ри зон ти мо гућ но сти про во ђе ња осе ћај ног и ми шље ног у 
ви дљи во. И обрат но…
Уо ста лом, и ван ред на сли кар ска ве шти на Ли ки ћа је сво је
вр сна дис тан ца спрам ни хи ли зма За па да. Она је нео п ход на 
за за дат ке умет но сти ко ји оче ку ју европ ског чо ве ка с оне 
стра не кра ја за пад не ци ви ли за ци је.« 
Дра гош Ка ла јић 

Не мир, по тра га и на да
»По сто је умет ни ци ко ји про ми чу по крај нас ти хо и не на ме
тљи во да тек по ко јом ри јет ком из ло жбом под сје те на сво ју 
пот пу ну пре да ност сли кар ству. Та кав је и Бо ро Ли кић… 
Мје ра као осо би на ка рак те ра. Ту не ма ничег што по не се на 
пр ви по глед. Тек ти ши на у оса ми… Београд, 97 × 130 cm, 1999

Грчки манастир, 65 × 92
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Не те шка ба рок на дра ма, свје тлотам но, већ убла же ни сти
ли зо ва ни су коб. Уви јек исти и у истом омје ру…«
Ог њен Ра ду ло вић

Гра фич ки ди зајн Бо ра Ли ки ћа
»Ова кон тро ли са на и из ба лан си ра на це ли на је ма ни фе ста
ци ја те жње да се от кри ју мо гућ но сти ди рект ног ви зу ел ног 
го во ра ап стракт них гра фич ких еле ме на та. Илу стра тив ност 
се гу би и ус по ста вља се нов, рав но пра ван од нос из ме ђу пла
стич ног ор га ни зма пла ка та и ње го ве по ру ке…. 
Циљ ис пи ти ва ња је осло ба ђа ње фор ме од ње не сло же не 
ли ков но сти и исто риј скоса др жај ног кон тек ста, чи ме се она 
пре во ди у гра фич ки знак. Ње но уни вер зал но сим бо лич ко 
зна че ње је исто вре ме но и над и сто риј ско. Ана ли тич косин
те тич ко ис тра жи ва ње Бо ро је на звао пла кат тренд.«
Мир ја на Вај дић

Пла кат и тренд Бо ри во ја Ли ки ћа
Ли кић је ти ха и по ву че на лич ност, без на ме та ња и упа дљи
вих ге сто ва ко ји ма се кат кад ис ти чу по чет ни ци, убе ђе ни у 
сво ју ве ли ку ми си ју у умет но сти. Ни тра га од та квог ста ва 
код Ли ки ћа, не го са мо пре да ност и уду бљи ва ње, би ло да је 
у пи та њу цр та ње ко је смо зва нич но на зи ва ли ана ли тич ким, 
или те о ри ја фор ме, но ви пред мет ко ји је ду го вре ме на био 
пре да ван са мо у на шој Ака де ми ји. Уче ње Ли ки ћа се и ту 
ис ти ца ло те мељ но шћу.
Ли ки ће во де ло се раз ви ја ло у ја сно одво је ним ци клу си ма 
ко ји при ка зу ју не са мо ду би ну ње го вог са зна ва ња не го и 
ши ри ну, ра спон про фе си о нал них тех нич ких мо гућ но сти, 
чи ја је основ на осо би на ра зно вр сност.
…Ту се на го ми ла ло зна ње и ис ку ство, та ко ре ћи нео сет но и 
не пре кид но, у ко ме се удру жу ју у са свим од ре ђе ном стил
ском је дин ству ли ков ни и сли кар ски ре зул та ти упо ре до са 
оства ре њи ма на по љу при ме ње не гра фи ке.
Па вле Ва сић

Ро ђен у За то ну код Ду бров ни ка 1932. го ди не. Од ро ђе
ња жи ви у Са ра је ву, где је и ма ту ри рао 1951. Упи сао 
Ака де ми ју при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, 1952. 
го ди не, и ди пло ми рао 1957. Сту ди рао код М. Зла ма
ли ка, В. Гр да на, П. Ва си ћа. Спе ци јал ни те чај за вр шио 
1960. го ди не. Кра ће вре ме сту ди рао у Вар ша ви, на 
Ака де ми ји ле пих умет но сти код Хен ри ка То ма шев ског 
1964. Члан про фе си о нал них удру же ња ли ков них умет
ни ка Ср би је, УЛУСа од 1961. го ди не, а УЛУ ПУДСа од 
1964. го ди не. Ре дов ни про фе сор у пен зи ји Фа кул те та 
при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду. Био је хо но рар ни 
про фе сор на Фа кул те ту ли ков них умјет но сти на Це ти
њу 1994–1999. на пред мету Гра фич ке ко му ни ка ци је. 
Фор ми рао је два пред ме та на Уни вер зи те ту СЛО БО
МИР, у Би је љи ни и у До бо ју на Фа кул те ту за ди зајн, 
где ра ди од 2004–2007. го ди не. 
Ба ви се сли кар ством и гра фич ким ди зај ном. 
Сту диј ска пу то ва ња: Ита ли ја, Фран цу ска, Пољ ска, Шпа
ни ја, Ма ђар ска и Грч ка. 
Ра до ви му се на ла зе у Му зе ју пла ка та у Вар ша ви 
(Ви ла нов), Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 
На род ној би бли о те ци Ср би је, Кон гре сној би бли о те ци 
у Ва шинг то ну, а сли ке у при ват ним ко лек ци ја ма у Бе о
гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Ле сков цу, Са ра је ву, Бије љи
ни, Тре би њу, За гре бу, Спли ту, Под го ри ци, Мон тре а лу, 
То рон ту, Њу јор ку, Шток хол му, Ку вај ту, Ме ра ну, Ри му 
и др. 
Из ла гао на око осам де сет ко лек тив них из ло жби у 
зе мљи и ино стран ству: Ок то бар ски са лон 1963–1972, 
Мај ске из ло жбе, Ме ђу на род ни би је на ле пла ка та и др. 
Уче ство вао на ко лек тив ним из ло жба ма Ју го сло вен ске 
умет но сти у гра до ви ма: Мо сква, Ле њин град, Минск, 
Вар ша ва, Праг, Штут гарт, Бра ун швајг, Окла хо ма си ти, 
Пе кинг, Хан џуо, Пјон гјанг, Ха ној, Ал жир, Бу ку решт, Тел 
Авив, То кио, Рим, Бар це ло на и др. 
До бит ник пр ве на гра де за Гра фи ку, на пр вом Са ло ну 
при ме ње них умет но сти. 
До бит ник 10 на гра да за пла кат на јав ним кон кур си ма. 
Са мо стал но из ла гао: Бе о град 1966, 1970, 1983, 1991, 
1993, 2001, Ле ско вац 1983, Би је љи на 2002, Ме ра но 
1990. 
По вре ме но об ја вљи вао тек сто ве о пла ка ту за ка та ло ге 
из ло жби пла ка та, но ви не, ча со пи се…
Са рад ник пред го во ра мо но гра фи је »Бе о град ски по ли
тич ки пла кат 1944–1974«.

Хирошима, 97 × 130 cm
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Растко Ћирић, ред. проф.

АВАНТУРА
ИДЕ ЋИРИЋ

о ком ве ли ке ре тро спек тив не из ло жбе илу
стра ци ја Иде Ћи рић (1932–2007) у Му зе ју 
при ме ње не умет но сти, у окви ру про гра ма 

ани ми ра них фил мо ва, при ка зан је и је дан од пр вих 
бе о град ских цр та них фил мо ва »Аван ту ра« из 1963. О 
овом фил му ве о ма се ма ло зна, а при ка зан је за хва
љу ју ћи Ар хи ву ју го сло вен ске ки но те ке и љу ба зно сти 
го спо ди на Са ше Ер де ља но ви ћа. 

Први анимирани филмови у Србији
Го ди на 1963. ва жна је за срп ски ани ми ра ни филм, јер 
се та да у Бе о гра ду ја вља ју пр ви про фе си о нал ни цр та ни 
фил мо ви. Ра ни ја ау тор ска про дук ци ја ани ма ци је, не 
ра чу на ју ћи ре кла ме, бе ле жи че ти ри лут каани ми ра
на фил ма: »Пи о нир и двој ка« Ве ре и Љу би ше Јо ци ћа 
из 1949. (наш пр ви ани ми ра ни филм), још два њи хо ва 
оства ре ња из 1951, филм »Све тлан и змај« Ра ди во ја Ло
ле Ђу ки ћа из 1957. и ама тер ски пр ве нац Див не Јо ва но
вић »Рок« из 1960. цр тан ди рект но на тра ку. По што су 
до 1993. го ди не сви фил мо ви мо ра ли да бу ду зва нич но 
одо бре ни за јав но при ка зи ва ње, да тум под ко јим су 
за ве де ни био је зва ни чан да тум њи хо ве из ра де. Пр ви 
срп ски цр та ни или тач ни је ре че но цр та ноани ми ра
ни фил мо ви, оба за ве де на да на 22. ма ја 1963. је су два 
фил ма Ни ко ле Мај да ка »Чо век од кре де« и »Со ли ста«. 
»Аван ту ра« је ре ги стро ва на на дан 20. но вем бра, а сле
де још два фил ма у де цем бру. Сви ови фил мо ви ра ђе
ни су кла сич ном тех ни ком »цел ани ма ци је«. 

Цр та ни филм »Аван ту ра«, ра ђен у про дук ци ји Ава ла 
фил ма из Бе о гра да, је филм за де цу еду ка тив ног ка
рак те ра. Тра је 9 ми ну та и по чи ње »жи во« сни мље ном 
сли ком де ча ка ко ји на цр та »чи ча гли ша сте« фи гу ре де
ча ка и де вој чи це и ко ји »од са ња« цео цр та ни филм у 
фор ми пре ли ста ва ња бу ква ра и про ла ска ани ми ра них 
ју на ка кроз сва сло ва абе це де. Они се су ко бља ва ју са 
бр ка тим сна га то ром ко ме се за ме ра ју у по чет ку фил ма 
и он их про га ња кроз књи гу ме ња ју ћи ко сти ме у од но
су на раз ли чи те жан ро ве ко је ну де сло ва абе це де ко ја 
се сме њу ју. 

Овај цр та ни филм, на сце на рио Ђор ђа Ра ди ши ћа, ре
жи рао је и ани ми рао Слав ко Мар ја нац, а глав ни цр теж 
ка рак те ра пот пи сао је То ми слав Бог да но вић. Слав ко 
Мар ја нац (Оси јек, 1922) по сле за вр шет ка Вој не ака
де ми је, од 1950. го ди не по чео се ба ви ти цр та ним фил
мом у За гре бу, про шав ши све фа зе из ра де ани ми ра ног 
фил ма, од цр та чако пи сте, пре ко ани ма то ра, сце на ри
сте, глав ног цр та ча, до ре жи се ра. Ра дио је на јед ном 
од пр вих фил мо ва За гре бач ке шко ле цр та ног фил ма 
»Ве ли ки ми тинг« као фа зер, и као са рад ник на још 
два де се так фил мо ва. Са мо стал но је за За греб филм 
ре жи рао три фил ма из се ри је »Слу ча је ви« у ко ји ма је 
глав ну уло гу имао лик »ин спек тор Ма ска«. Мар ја нац 
се са су пру гом из За гре ба до се лио у Бе о град где је 
остао ма ње од две го ди не и то ком тог пе ри о да на стао 
је филм »Аван ту ра«. 

Приказ мање познатог, трећег београдског цртаног филма

T
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То ми слав Бог да но вић (1937), наш по зна ти илу стра
тор, сво је вре ме ни до бит ник »Злат ног пе ра Бе о гра да« 
и дру гих на гра да у ино стран ству, из ра дио је и сце но
гра фи ју за наш пр ви цр та ни филм »Со ли ста«. За филм 
»Аван ту ра« ди зај ни рао је, пре ма Мар јан че вим упут
стви ма, глав не ка рак те ре, а по ње го вој пре по ру ци је 
Ида Ћи рић по зва на да из ра ди сце но гра фи је, као спе
ци ја ли ста за деч ју илу стра ци ју. Му зи ку за филм ком
по но вао је чу ве ни Дар ко Кра љић, пи о нир на ше за бав
ни му зи ке (»Де вој ко ма ла«, »Ча мац на Ти си«, му зи ка за 
филм »Љу бав и мо да«).

Београдски круг и Загребачка школа
Ве о ма је те шко раз лу чи ти ко је ли ков ногра фич ке од
ли ке де фи ни шу Бе о град ски круг цр та ног фил ма, а још 
те же де фи ни са ти оне ко је раз ли ку ју Бе о град ску од 
За гре бач ке шко ле. У оба цен тра ау то ре мо же мо раз
дво ји ти на оне ко ји су у ани ма ци ју до шли из ре до ва 
но вин ских ка ри ка ту ри ста и оне ко ји су до шли са ли
ков них ака де ми ја, би ло да су у пи та њу сли ка ри, гра
фи ча ри, гра фич ки ди зај не ри или илу стра то ри. Да кле, 
ако из обе шко ле из у зме мо фил мо ве ра ђе не ка ри ка
ту рал но (ко ји ма је ли ни ја глав но сред ство из ра жа ва
ња, а дра ма тур ги ја окре ну та ка гег по ен ти) и обра ти мо 
па жњу на та козва не »ли ков не« фил мо ве, при ме ћу је мо 

да је нај ве ћи број бе о град ских ау то ра, ве за них за ани
ма ци ју ли ков ног усме ре ња, про ис те као са гра фич ког 
од се ка Фа кул те та (Ака де ми је до 1973) при ме ње них 
умет но сти (Ида Ћи рић, Алек сан дар Пај ван чић Алекс, 
Ра ди вој Бо ги ће вић, Вељ ко Би кић, Ду шан Пе три чић, 
Раст ко Ћи рић, Ду ши ца Жар ко вић и дру ги). 

Ве ли ки број ани ми ра них фил мо ва За гре бач ке шко ле 
ли ков не ори јен та ци је за сни ва се на из ра зи то тек сту
рал ном гра ђе њу по за ди не (»Су ро гат« је је дан од њих, 
али ту од ли ку има ју и фил мо ви Ва тро сла ва Ми ми це, 
Вла де Кри стла, Марк са и Ју три ше, Бо ри са Ко ла ра, 
Па вао Штал те ра, као и ра ни фил мо ви Дов ни ко ви ћа и 
Дра ги ћа). Ути ца ји за ова кво ко ри шће ње тек сту ре до ла
зе по свој при ли ци из сли кар ства, ре ци мо ен фор ме ла 
ко ји је био по пу ла ран то ком пе де се тих, кад је За гре
бач ка шко ла на пу сти ла ути цај Ди зни ја и за по че ла свој 
свет ски по знат опус. 

Цртани филм на ФПУ
Ин сти ту ци јал ну шпи цу САФ (Сту дио ани ми ра ног фил
ма) АВА ЛА ФИЛМ, Бе о град, ко ја се по ја вљу је на по
чет ку овог фил ма ди зај ни рао је Идин су пруг Ми лош 
Ћи рић (1931–1999). У пи та њу је ини ци јал ни знак сту ди
ја (ла ти ни цом) ко ји је јед но став но ани ми ран сук це сив
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ним по ја вљи ва њем три сло ва ко ја чи не знак. Ми лош 
Ћи рић ће сле де ће, 1964. го ди не до ћи на Ака де ми ју 
при ме ње них умет но сти у зва њу до цен та и осно ва ти 
пред мет Гра фич ке ко му ни ка ци је. Ка сни је ће на том 
пред ме ту би ти пре да ва на и ани ма ци ја, нај че шће у 
слу жби ожи вља ва ња гра фич ког ди зај на, што ће Ћи рић 
на зва ти »па сив ном ани ма ци јом«. 

Филм »Аван ту ра« је за ни мљив хи брид ко ји спа ја еле
мен те бе о град ског ли ков ног кру га и За гре бач ке шко
ле цр та ног фил ма. У стил ском по гле ду, на »Аван ту ру« 
сна жно су ути ца ли фил мо ви За гре бач ке шко ле цр та
ног фил ма, на ро чи то фил мо ви Ду ша на Ву ко ти ћа, што 
је пот пу но ра зу мљи во, по што је Мар ја нац био ње гов 
са рад ник и при ја тељ. Прет ход не го ди не Ву ко тић осва
ја Оска ра за филм »Су ро гат« (1961) а ње гов сле де ћи 
филм »Игра« (1962), у ко ме се »жи во сни мље ни« де чак 
и де вој чи ца су ко бља ва ју пре ко сво јих деч јих сти ли зо
ва них цр те жа, та ко ђе до жи вља ва ве ли ки ме ђу на род ни 
успех. »Аван ту ра« је ра ђе на под ди рект ним ути ца јем 
ова два Ву ко ти ће ва фил ма: »жи во сни мље но« де те цр
та сво је »чи чагли ша сте« ју на ке као у »Игри«, а њи хов 
опо нент је сти ли зо ва но на цр тан и ани ми ран у ду ху 

»Су ро га та«. Чак и не ки ге го ви, на при мер онај са ри
бомте сте ром ко ја пре те сте ри ше ча мац у ко ме је не
га ти вац Бр ка, ве о ма ли че на оне из »Су ро га та«. Да кле, 
ре жи ја, ани ма ци ја и цр теж са мо су од јек оно га што се 
већ де си ло у За гре бач кој »шко ли«, али кон цепт и из
глед сце но гра фи је Иде Ћи рић са свим је ау тен ти чан. 
Она ју је из ра ди ла у свом пре по зна тљи вом сти лу ко ји 
се на до ве зу је на ње но илу стра тор ско де ло. Ту сце но
гра фи ју, са илу стра тор ске стра не, од ли ку је жив ко ло
рит, стро га, пло шно по ста вље на и ра ди кал но ге о ме
триј ски сти ли зо ва на ком по зи ци ја, код ур ба них пеј за
жа нај че шће ре шет ка сто ка се ти ра на, а код при род них 
при зо ра све де на на обле ге о ме триј ске фор ме. Тех ни ка 
аква ре ла, сво јом тек сту ром ко ја на ста је по те зом чет ке 
и не до зво ља ва тон ски ујед на че ну по вр ши ну, гра ди 
кон траст но је дин ство са ге о ме три за ци јом у струк ту ри. 
Те аква рел не сце но гра фи је ко је је Ида Ћи рић на по
чет ку сво је ка ри је ре на пра ви ла за овај филм, и ко јих 
има два де се так у фил му, пр ве су и по след ње илу стра
ци је ко је је из ра ди ла за не ки цр та ни филм и до кра
ја сво је ка ри је ре не ће ви ше има ти кон так та са овим 
ме ди јем. То је би ла је ди на Иди на »аван ту ра« у ме диј 
ани ма ци је.
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Јана Оршолић, доц.

NANOS GIGANTUM 
HUMERIS INSIDENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фо то  пројекта Цвеће зла: Ка та ри на Ћир ко вић, сту дент че твр те го ди не модула Фо то гра фи ја
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а чу на ри се већ не ко ли ко де це ни ја ко ри сте у гра
фич кој ин ду стри ји као алат за при пре му штам па
них пу бли ка ци ја, у по сло ви ма ад ми ни стра ци је, али 

и као сред ство уни вер зал не ко му ни ка ци је. У ра чу нар ским 
си сте ми ма, ти по граф ска пи сма у ви ду ди ги тал них фон то ва 
пред ста вља ју зна ча јан ре сурс од ко га за ви си из глед тек ста, 
ка ко на екра ну, та ко и у штам пи. Иа ко су пи о нир ска вре ме
на дав но за на ма и ра чу нар ска тех но ло ги ја сва ко днев но и 
убр за но на пре ду је, а по ну да фон то ва је ве ћа не го икад, не ке 
те шко ће са ко ји ма смо се од по чет ка су о ча ва ли ка да се ра ди 
о упо тре би ћи ри ли це на ра чу на ри ма, оста ле су и до да нас 
при сут не. У ме ђу вре ме ну су се по ја ви ле ино ва ци је ко је ну де 
од лич на ре ше ња и ве ро ват но је са мо пи та ње вре ме на ка
да ће оне уни вер зал но би ти при ме ње не у свим гра фич ким 
про гра ми ма и про це со ри ма тек ста, по себ но у они ма ко ји се 
код нас нај ви ше ко ри сте. 

Ра чу на ри и штам пар ство, по че ци
Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на ка да 
су ра чу на ри код нас по че ли ин тен зив ни је да се ко ри сте, на 
рас по ла га њу је би ло са мо не ко ли ко ра чу нар ских ћи ри ли ца, 
ма хом оних ко је су сти за ле за јед но са опе ра тив ним си сте
ми ма. Те шко ће са њи хо вим ко ри шће њем би ле су мно го број
не, по чев од не мо гућ но сти да се до пре до код них стра на са 
ћи ри ли цом, чак и ка да оне по сто је у фон то ви ма, па до уво
ђе ња по себ них, при ла го ђе них рас по ре да у ко ји ма се сло ва 
ћи ри ли це сме шта ју на ме ста ко ја при па да ју ла ти ни ци или 
ин тер пунк ци ји, у на ме ри да се са та ста ту ре до пре до по
треб них сло ва. 

Не за до вољ ство из гле дом по ну ђе них ћи ри ли ца би ла је 
сле де ћа пре пре ка за њи хо во ко ри шће ње, а по се бан про
блем су пред ста вља ла кур зив на сло ва г, д, п и т ко ја су у 
до ступ ним фон то ви ма об ли ко ва на на на чин уо би ча јен за 
ве ћи број је зи ка ћи рил ског под руч ја, али ко ја ни су у скла ду 
са на шом штам пар ском тра ди ци јом. Иа ко не ки ко ри сни ци, 
па и струч ња ци, сма тра ју да су та сло ва у до вољ ној ме ри 
пре по зна тљи ва и да не ма по тре бе ин си сти ра ти на на шим 

ал тер на ти ва ма, у ве ћи ни су они ко ји ми сле да у на шем је зи
ку ова сло ва тре ба да из гле да ју она ко ка ко смо ми на ви кли. 
Ако се упо ре ди текст ко ји је сло жен па ра лел но јед ном и дру
гом ва ри јан том, уоч љив је њи хов пот пу но раз ли чит из глед.

Уни код и ти по гра фи ја
Уво ђе ње уни ко да у све ра чу нар ске про гра ме био је зна ча
јан ко рак на пред ко ји је, за по че так, сме стио сва ко сло во 
на сво је ме сто и уки нуо по тре бу за не стан дард ним код ним 
рас по ре ди ма. По чет ком де ве де се тих го ди на под нет је зах
тев Кон зор ци ју му за уни код (The Uni co de Con sor ti um) да се 
од ре де по себ на ме ста на ко ји ма ће би ти сме ште на по треб
на кур зив на сло ва ко ја се раз ли ку ју од по ну ђе них. Ме ђу
тим, овај зах тев је од би јен са об ја шње њем да се не ра ди о 
по себ ним сло ви ма, већ су у пи та њу ал тер на тив ни об ли ци 
по сто је ћих сло ва.

У уни код та бе ли пред ви ђен је ве ли ки сло бо дан про стор 
ко ји за у зи ма осми ну свих по сто је ћих ме ста на та бе ли. То 
под руч је но си на зив При ват на зо на (Pri va te Use Area), са ме
сти ма озна че ним уни код бро је ви ма ко ји по чи њу хек са де ци
мал ним ци фра ма E и F. Овај про стор пред ви ђен је за сме
штај свих ал тер на ти ва и дру гих зна ко ва за ко ја не по сто је 
стан дар ди зо ва на ме ста у уни код та бе ли. По ред ра зно вр сних 
ти по граф ских ва ри ја ци ја као што су ли га ту ре, ма ла ка пи та
ла, ку рент не ци фре, раз лом ци, укра сни об ли ци и дру го, ту 
је пред ви ђен и сме штај ло кал них ал тер на ти ва, укљу чу ју ћи 
и на ше об ли ке кур зив них сло ва. Иа ко ни је про пи са но ка ко 
ће се рас по ре ди ти зна ци у при ват ној зо ни, не ке уо би ча је
не ал тер на ти ве до би ле су и сво ја стал на код на ме ста. Та ко 
су на ше кур зив не ал тер на ти ве за у зе ле ме ста F6C4 – F6C8, 
за хва љу ју ћи ком па ни ји Ado be, ко ја их је пр ва уне ла у сво је 
фон то ве. Ипак, тре ба узе ти у об зир да се у но ви је вре ме за 
ал тер на ти ве уоп ште не ко ри сте уни код ме ста, већ им се са
мо да ју име на, на осно ву ко јих се њи ма упра вља пу тем Open 
Type про гра ми ра ња.

Р

градска типографија
градска типографија

0433 0434 043F 0442

г д п т
F6C4 F6C6 F6C7 F6C8

г д п т
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Мул ти лин гвал ни фон то ви и Open Type 
У да на шње вре ме ра сте број мул ти лин гвал них фон то ва ко ји 
са др же ћи ри ли цу, а че сто има ју и на ше кур зив не ал тер на ти
ве. Осим ал тер на ти ва за срп ску ћи ри ли цу, мо гу да са др же и 
дру ге ло кал не ал тер на ти ве, на при мер оне ко је се ко ри сте у 
Бу гар ској. Фон то ви ко ји са др же ве ли ки број код них стра на 
и ши рок ра спон ти по граф ских ал тер на ти ва че сто но се су
фикс »Pro« . Иа ко то ни је оба ве зно, ови фон то ви че сто има ју 
ћи ри ли цу и/или грч ки ал фа бет. Про фон то ве ка рак те ри ше 
Open Type про гра ми ра ње. То је по себ на вр ста про гра ми ра ња 
ко ја је са став ни део са мог фон та. По сто ји не ко ли ко основ
них про ме на ко је се овим пу тем уре ђу ју: за ме на јед не гру
пе сло ва не ком дру гом гру пом сло ва, за ме на два или ви ше 
сло ва јед ним сло вом (ли га ту ром), за ме на јед ног сло ва ко је 
се на ђе у од ре ђе ном кон тек сту не ким дру гим сло вом и про
ме на по зи ци је сло ва, у кон тек сту или не за ви сно од ње га.

При ступ ал тер на тив ним слов ним об ли ци ма ре шен је по
мо ћу Open Type функ ци ја (Open Type fe a tu res). Сва ка функ
ци ја има сво је име, на ме ну и лин гви стич ки кон текст. За OT 
функ ци ју ло ка ли за ци је (locl) ко ја ме ња од ре ђе на сло ва из 
основ не код не стра не у ал тер на ти ве ко је ва же за не ки дру ги 
је зик, лин гви стич ки кон текст пред ста вља си стем пи са ња (на 
при мер: ла ти ни ца, ћи ри ли ца, грч ки итд.), као и је зик (ре ци
мо, ћи ри ли ца има ло кал не ал тер на ти ве за срп ски и бу гар ски 
је зик; у ла ти ни ци по сто је ло кал не ал тер на ти ве за тур ски, 
ру мун ски, мол дав ски и друге језике). Ка да се тек ст сло же н 
ћи ри ли цом озна чи као срп ски, по ја ви ће се срп ске ва ри јан те 
кур зив них сло ва г, д, п и т уме сто по чет них об ли ка (оних 
ко ји се ко ри сте, на при мер, у ру ском је зи ку: г, д, п и т).

Што се ти че са мих фон то ва, из гле да као да је све пот пу но 
ре ше но. Уко ли ко пи смо са др жи ћи ри ли цу и од го ва ра ју ће 
ал тер на ти ве за срп ски је зик (за то ће се по бри ну ти кре а то ри 
пи са ма), а про гра ми ра но је на про пи сан на чин, по треб но 
је да се у апли ка ци ји ко ја пре по зна је Open Type функ ци
ју ло ка ли за ци је иза бе ре срп ски је зик из па да ју ћег ме ни ја 
и на ша кур зив на сло ва би ће до ступ на пре ко та ста ту ре за 
срп ски је зик (ко ја се би ра, од но сно ме ња, пре ко си стем ске 
апли ка ци је на ра чу на ру) .

Про грам ска по др шка
На жа лост, про гра ми ко ји пру жа ју све на ве де не мо гућ но сти 
су рет ки. Про гра ми из но ви јих гра фич ких па ке та Ado be CS и 
CC има ју мо гућ ност из бо ра ве ћег бро ја Open Type функ ци ја, 
а функ ци ја ло ка ли за ци је је увек ак тив на. Ме ђу тим, срп ски 
је зик не по сто ји у па да ју ћем ме ни ју, па не мо же да се иза
бе ре. При кљу чи ва ње да то те ка за срп ски је зик ко је са др же 
реч ник и пра ви ла за де ље ње ре чи, као и ак ти ви ра ње у па да
ју ћем ме ни ју, омо гу ће но је са мо за про грам In De sign, ма да 
ни то не успе ва увек. Ипак, у свим про гра ми ма из ових па
ке та, ви дљи ви су, пре ко Glyphs па ле те, сви зна ци из фон та, 
па и на ше кур зив не ал тер на ти ве, без об зи ра да ли има ју 
уни код озна ку или не.

Про це сор тек ста ко ји је код нас нај за сту пље ни ји, Mic ro
soft Word, за са да не по др жа ва ло ка ли за ци ју, иа ко по сто ји 
мо гућ ност да се иза бе ре је зик у ко ме се пи ше. Он та ко ђе 
не ма из бор Open Type функ ци ја, ма да се не ке од њих ау то
мат ски при ме њу ју (као што је функ ци ја mark ко ја слу жи за 
ком би но ва ње сло ва са ди ја кри ти ци ма). Да си ту а ци ја бу де 
још без на де жни ја, на ша кур зив на сло ва ни је мо гу ће про
на ћи на па не лу In sert Symbols, где се ина че би ра ју зна ци из 
фон та до ко јих не мо же да се до ђе пу тем та ста ту ре, по што 
се тај па нел за сни ва на ус прав ном фон ту као пред став ни ку. 
То је исто вре ме но раз лог што не мо же да се на пра ви ма кро 
за за ме ну сло ва (што ина че од лич но функ ци о ни ше ка да је 
у пи та њу про ме на из ла ти ни це у ћи ри ли цу или обр ну то). 

feature locl { 
script cyrl; #Cyrillic
language SRB exclude_dflt ; 

sub [uni0433 uni0434 
uni0435 uni0436] by 
[uniF6C4 uniF6C6 uniF6C7 
uniF6C8];

} locl;

languagesystem DFLT dflt; 
languagesystem latn dflt; 
languagesystem cyrl dflt; 
languagesystem cyrl SRB ; 
languagesystem cyrl BGR ; 
languagesystem grek dflt;
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Шта ви ше, па нел In sert Symbols не пре по зна је сло ва и зна ке 
ко ји не ма ју уни код озна ку, та ко да су они не ви дљи ви за ко
ри сни ке Wordа, у ко је спа да, из ме ђу оста лих, и це ло куп на 
на ша ад ми ни стра ци ја. Због то га се у ве ћи ни зва нич них до
ку ме на та на ла зе »по гре шна« кур зив на сло ва, а »лек« за то, 
за са да, не по сто ји.

Од ли чан при мер про гра ма ко ји већ ду го и у пот пу но сти 
при ме њу је до стиг ну ћа Open Type про гра ми ра ња, по себ но 
функ ци ју ло ка ли за ци је, је сте про це сор тек ста Mel lel, про из
вод ма ле изра ел ске ком па ни је Re dleX. Не са мо да по сто ји 
Open Type ме ни, не го се у ме ни ју за из бор је зи ка на ла зи 
и срп ски је зик, та ко да су до ступ не спе ци фич не кур зив не, 
као и уо би ча је не ти по граф ске ал тер на ти ве. По ред при сту
пач не це не, ко ја пред ста вља пред ност, Mel lel функ ци о ни
ше ис кљу чи во на Ma cOS опе ра тив ним си сте ми ма, па је то 
пре пре ка за на ше окру же ње ко је је пре те жно ори јен ти са но 
на Win dows.

Што се ти че ин тер не та, у по след њих не ко ли ко го ди на де
си ле су се мно ге по зи тив не про ме не. Омо гу ће но је ко ри
шће ње соп стве них вебфон то ва, а Open Type функ ци је, укљу
чу ју ћи и ло ка ли за ци ју, ак ти ви ра ју се до да ва њем јед но став
них ко ман ди у дефиницији стила вебстра ни це (CSS). У овом 
слу ча ју, пра вил на при ме на ћи ри ли це за ви си у ве ли кој ме ри 
од оба ве ште но сти и до бре во ље кре а то ра вебстра ни це.

Пре ла зна ре ше ња
Оста ло је пи та ње ка ко се, у са да шњој си ту а ци ји, до ал те р
на ти ва до ла зи и ка ко учи ни ти да се оне ко ри сте на лак и 
ло ги чан на чин до сту пан сва ком ко ри сни ку. За ово још увек 
не по сто ји уни вер зал но ре ше ње.

Шта мо гу да ура де про из во ђа чи фон то ва? Пре све га, зна
чај но је до де ли ти ал тер на ти ва ма код на ме ста из При ват не 
зо не. Овим по ступ ком ал тер на ти ве по ста ју ви дљи ве у про
гра ми ма као што је Mic ro soft Word, исто као и у си стем ској 
апли ка ци ји Cha rac ter Map. Та ко ђе, тре ба пред ви де ти ме ста 
у ус прав ном фон ту аде кват на ме сти ма на ко ји ма се на ла зе 
кур зив не ал тер на ти ве. Тач ни је, ус прав ни и кур зив ни фонт 
јед ног пи сма тре ба да са др же иден тич на код на ме ста. У том 
слу ча ју, мо гу ће би би ло на пра ви ти ма кро за за ме ну сло ва.

Што се ти че Open Type про гра ми ра ња, ко ри сно је, по ред 
ло ка ли за ци је, до да ти и Styli stic Set ко ји спро во ди исту за
ме ну као и ло ка ли за ци ја, са мо што је не за ви сан од из бо ра 
је зи ка. На исти начин може се предвидети и избор између 
двеју варијанти слова б, односно б.

Уни вер зал но ре ше ње за све про гра ме, ка да се пи ше ис
кљу чи во на срп ском је зи ку, пред ста вља за ме на од го ва ра ју
ћих сло ва срп ским кур зив ним ал тер на ти ва ма, чи ме фонт 
по ста је пот пу но функ ци о на лан у свим про гра ми ма, али са мо 
за срп ски је зик, док су ал тер на ти ве за ру ски је зик, уко ли ко 
по сто је, до ступ не или не до ступ не, у за ви сно сти од про гра ма 
ко ји се ко ри сти. Ово ре ше ње при ме ње но је при из ра ди БГ 
фон то ва, у окви ру про јек та »Ћи ри ли це на по клон« удру же
ња Ти по ме тар. Циљ је био да се обез бе де фа ми ли је пи са ма 
ко је ће мо ћи да се ко ри сте у свим про гра ми ма и опе ра тив
ним си сте ми ма на за до во ља ва ју ћи на чин.

На кра ју
Као што је би ло по треб но не ко вре ме да се уве де уни код у 
све про гра ме и као што су веб про гра ми мо ра ли да се убр за
но при ла го де ве ли ком бро ју ино ва ци ја, та ко ће, ве ро ват но, 
би ти и са Open Type функ ци ја ма и при ме ном ло ка ли за ци је. 
До та да, ва жно је да ко ри сни ци, као и про из во ђа чи фон то ва, 
бу ду упо зна ти са но вим мо гућ но сти ма и на чи ни ма њи хо ве 
при ме не

.element {  
    font-feature-settings: 
“locl” on;
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feature ss01 {# Stylistic Set 1 
 # DEFAULT 
  sub [uni0433 uni0434 uni0435 
uni0436] by [uniF6C4 uniF6C6 
uniF6C7 uniF6C8];
 script cyrl; #Cyrillic
  sub [uni0433 uni0434 uni0435 
uni0436] by [uniF6C4 uniF6C6 
uniF6C7 uniF6C8]; 
 language SRB ; 
}ss01;

feature ss02 {# Stylistic Set 2 
 # DEFAULT 
  sub uni0431 by uniF6C5;
 script cyrl; #Cyrillic
  sub uni0431 by uniF6C5;
 language SRB ; 
}ss02;
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feature locl { 
script cyrl; #Cyrillic
language SRB exclude_dflt ; 

sub [uni0433 uni0434 
uni0435 uni0436] by 
[uniF6C4 uniF6C6 uniF6C7 
uniF6C8];

} locl;

feature ss01 {# Stylistic Set 1 
 # DEFAULT 
  sub [uni0433 uni0434 uni0435 
uni0436] by [uniF6C4 uniF6C6 
uniF6C7 uniF6C8];
 script cyrl; #Cyrillic
  sub [uni0433 uni0434 uni0435 
uni0436] by [uniF6C4 uniF6C6 
uniF6C7 uniF6C8]; 
 language SRB ; 
}ss01;

feature ss02 {# Stylistic Set 2 
 # DEFAULT 
  sub uni0431 by uniF6C5;
 script cyrl; #Cyrillic
  sub uni0431 by uniF6C5;
 language SRB ; 
}ss02;

languagesystem DFLT dflt; 
languagesystem latn dflt; 
languagesystem cyrl dflt; 
languagesystem cyrl SRB ; 
languagesystem cyrl BGR ; 
languagesystem grek dflt;
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Ведран Ераковић, доц.

ТИПОГРАФСКО ПИСМО 
»АНА«

Ана је ау тохро мат ско, ви ше бој но ти по граф ско 
пи смо. Са др жи 26 ла ти нич них ини ци ја ла, ин спи
ри са них слов ним фор ма ма не по зна тог ау то ра из 

19. ве ка. Сва ко сло во од ли ку је рас ко шан ор на мент, на пра
вљен та ко да чи ни склад ну це ли ну са сло вом ко јем при па да. 
Ве ћи део ор на мен та по ста вљен је с ле ве стра не сло ва, док 
је на де сној стра ни оскуд ни ји, ка ко би текст мо гао да се 
по ста ви бли же ини ци ја лу.

Хро мат ски фон то ви ни су но вост. Пр ви пут се по ја вљу ју 
1841. го ди не, у ка та ло гу Џор џа Ф. Не зби та (Nes bitt’s Fo urth 
Spe ci men of Mac hi nery Cut Wo od Type). По ста ју по пу лар ни 
то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, за хва љу ју ћи раз во ју штам
пар ске тех но ло ги је. Обич но су ко ри шће ни у круп ни јим 
ве ли чи на ма, па су нај че шће пра вље ни од др ве та.

Прет ход них го ди на при ме тан је об но вље ни ин те рес за 
хро мат ска пи сма, па све ви ше ау то ра же ли да се опро ба на 
овом по љу. Осим што ви ше бој на пи сма ис ти чу са др жај, 
до да ју му ду би ну и спе ци фи чан ка рак тер, је дан од бит ни јих 
раз ло га за ову по ја ву је зна ча јан на пре дак тех но ло ги је ко ја 
се ко ри сти за из ра ду и при ме ну ти по граф ских пи са ма. Не ко
ли ко ве ли ких ком па ни ја, по пут Адо би ја, Гу гла, Мо зи ле и 
Мај кро соф та ра де на уса гла ша ва њу стан дар да ко ји би омо
гу ћио упо тре бу хро мат ских фон то ва на ни воу опе ра тив них 
си сте ма, а не са мо у окви ру од ре ђе них про гра ма. За са да су 
то са мо иде је и пред ло зи, али мо жда не ће мо ду го че ка ти да 
ви ше бој на сло ва по ста ну уо би ча јен при зор.

Ве ћи на хро мат ских фон то ва мо ра да се по де ша ва руч но. 
На при мер, ако се сло во са сто ји из де сет де ло ва, то обич но 
зна чи да по сто ји и де сет по је ди нач них фон то ва нео п ход них 
за из ра ду ко нач ног об ли ка сло ва. Да кле, ко ри сник фон та 
мо ра да на пра ви исто то ли ко сло је ва (ле је ра) у про гра му за 
об ра ду тек ста, и да на сва ки слој по ста ви од ре ђе но сло во, 
ко је ће за тим обо ји ти и пре ба ци ти у од го ва ра ју ћу вер зи ју 
фон та. Ово је ком пли ко ван и спор про цес, јер укљу чу је рад 
са ве ли ким бро јем ле је ра и по је ди нач них фон то ва.

За раз ли ку од по ме ну тог на чи на ра да, Ана са др жи од ре
ђе на тех нич ка уна пре ђе ња ко ја омо гу ћу ју знат но лак ше, 
бр же и за бав ни је ко ри шће ње. Сви еле мен ти нео п ход ни за 
из ра ду ини ци ја ла на ла зе се уну тар јед ног фон та, па је за 
чи тав по сао до во љан са мо је дан ле јер, као и код стан дард
них фон то ва. Ви ше бој ни ини ци јал се до би ја та ко што се 
од ре ђе но сло во на пи ше пет пу та. На кон што им се до де ли 
бо ја, сло ва се се лек ту ју и укљу чи се ко ман да Con tex tu al 
Al ter na tes. Фонт је про гра ми ран да чи тав про цес пре тва ра ња 
сло ва у од го ва ра ју ће об ли ке и њи хо во уклапањe у фи нал ни 
об лик ини ци ја ла ура ди ау то мат ски. Не ма по тре бе за но вим 
ле је ри ма, по је ди нач ним фон то ви ма, као ни за до дат ним 
ан га жо ва њем ко ри сни ка. Ово се мо же из ве сти у про гра ми ма 
ко ји по др жа ва ју рад са про гра ми ра ним OpenType фон то ви
ма, као што су, на при мер, In De sign или Il lu stra tor.

Слов не об ли ке у стан дард ним фон то ви ма је ла ко ме ња ти, 
јер са др же ма ли број та ча ка и јед но став не су кон струк ци је. 
Ме ђу тим, цр та ње сло ва ти по граф ског пи сма Ана био је 
му ко тр пан по сао. Сва ко сло во са др жи ком пли ко ван ор на
мент са мно го та ча ка, са ста вљен из мно штва тан ких ли ни ја 
ко је се ме ђу соб но пре пли ћу. По ред то га, и са мо сло во се 
са сто ји из не ко ли ко тан ких, па ра лел них по вр ши на. Због то га 
и обич не ин тер вен ци је, као што су до да ва ње или бри са ње 
та ча ка, ме ња ње де бљи не или на ги ба, мо гу пред ста вља ти 

aaaaa
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пра ву ноћ ну мо ру. Ипак, па жљи во пла ни ра ње, љу бав, по ма
ло зна ња и ис ку ства, по мо гли су да се све ура ди ка ко тре ба.

Иа ко ово пи смо по се ду је од ре ђе ну упо треб ну вред ност 
(по год но је за ко ри шће ње у бај ка ма, екс тра ва гант ним ча со
пи си ма, пла ка ти ма… као и за све на ме не где је по треб на 
ова ква вр ста ис ти ца ња), то ни је био је дан од бит ни јих ци ље
ва овог про јек та. На ме ра ау то ра је би ла да ис тра жи нео бич
не ти по граф ске фор ме, као и да осми сли јед но став ни је и 
бо ље ре ше ње за рад са хро мат ским ини ци ја ли ма.  
Осим то га, има ју ћи у ви ду да ће ова област тек да се ис тра
жу је и уна пре ђу је, по сто ји оче ки ва ње да ће овај про је кат 
под ста ћи и дру ге ау то ре да да ју свој до при нос. 

На пре сти жном кон кур су Com mu ni ca tion Arts 2017 ти по
граф ском пи сму Ана до де ље на је на гра да Award of Ex cel len
ce. На гра да је осво је на у кон ку рен ци ји 1839 ти по граф ских 
про је ка та. 
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СЛИКАРСКА
ПЕРСПЕКТИВА

и зу ел ни ефек ти се ве зу ју за умет нич ка де ла ко ја је 
ство ри ла људ ска ру ка у да ле кој, а по том и у бли жој  
про шло сти, као и да нас. Нај че шће се ту ма че ис  кљу
 чи во та ко што се по ла зи од ка те го ри ја ко је смо 

са зна ли, усво ји ли и при ла го ди ли ни воу да на шњих са зна ња 
са вре ме них обла сти ду ха – но вих на у ка и но вих на уч них 
те о ри ја.  Упра во то оправ да ва наш по ку шај да уо чи мо и 
из дво ји мо ви зу ел не ефек те, не са мо кон струк тив не, не го и 
сли кар ске пер спек ти ве (узе те као си стем укуп но сти сли кар
ског из ра за), а за тим и ви зу ел не ефек те од сту па ња од кон
струк ци је, до стиг ну ћа ко је је по на шем ми шље њу, сто жер, 
ге о ме триј ски ин стинкт ко ји ле жи у осно ви вред но сти сли
кар ског де ла, ма где оно на ста ло и ма ка ко би ло ре а ли зо ва
но, без об зи ра на то да ли је ње гов ау тор по зна вао те о ри ју 
или је сли као ис кљу чи во во ђен сво јим ин стинк том би ра ју ћи 
на чин ка ко ће да из ра зи про стор. Јед на од мо гућ но сти да се 
до ђе до ори ги нал не пред ста ве про сто ра и обје ка та у ње му 
је жр тво ва ње пра ви ла.

Укљу чи ва ње би ло ког сли кар ског еле мен та као сред ства 
ко је сво јим фи зич ким осо би на ма мо же да по ја ча, ума њи 
или не у тра ли зу је ви зу ел ни ефе кат ду би не, пред ста вља 
ко ри шће ње сли кар ског пер спек тив ног ме то да, од но сно сли
кар ску пер спек ти ву.

По сто је раз ли чи ти на чи ни по мо ћу ко јих се по сти же ути
сак ду би не на сли ци. У том сми слу, зна чај но ме сто за у зи ма
ју пла но ви сли ке (зад њи, сред њи и пр ви). Ва жан је од нос 
ве ли чи на еле ме на та на сли ци. Оно што је ве ће оста вља ути
сак да је бли же, од но сно у пр вом пла ну. По ред ве ли чи не, 
на сли ци се та ко ђе ко ри сти пре кла па ње еле ме на та као про
стор ни од нос, та ко да се оно што је пре кло пље но са гле да ва 
као да је иза.

Сли кар ска пер спек ти ва екс пли цит но не мо ра да ис кљу чи 
кон струк тив ну ме то ду ко ју сли кар или до пу њу је, или од ње 
од сту па, у ци љу по сти за ња од ре ђе ног ви зу ел ног ефек та 
ду би не про сто ра. Ре не сан сни мај сто ри су по зна ва ли и при
ме њи ва ли кон струк тив ну пер спек ти ву, али они су зна ли и 
за ко не оп тич кофи зи о ло шке пер спек ти ве. Уз то, мо жда нај
ва жни је, пер спек ти ву бо је и бо ју у пер спек ти ви, све тлост и 
сен ку, за ко не ком по зи ци је, као и ути цај по ло жа ја ком по зи
ци је у про сто ру за ко ји је она на ру че на, од но сно деј ство 
ар хи тек тон ских еле ме на та ен те ри је ра на на сли ка ни про стор.

Не сум њив је хро но ло шки след на чи на пред ста вља ња про
сто ра пре ма ко ме се ин верз на пер спек ти ва осла ња на 
по зна ва ње ан тич ке пер спек ти ве. Обе се мо гу де фи ни са ти 
и ре а ли зо ва ти кон струк тив ним по ступ ком, чи ме се по сти же 

ег закт ност, про вер љи вост и ме то до ло шка за сно ва ност, на су
прот ту ма че њи ма ко ја су ре зул тат естет скоком по зи ци о но
иде о ло шких, да кле, вред но сних су до ва. Ин верз на пер спек
тив на сли ка мо же да се јед но став но кон стру и ше, пр во као 
фрон тал на пер спек ти ва, а за тим по мо ћу ин вер зи је ви дљи
вих иви ца (кон ту ра се не ме ња, а до та да ви дљи ве иви це 
по ста ју за кло ње не и обр ну то, за кло ње не по ста ју са гле ди ве) 
фронтална прелази у инверзну перспективну слику.

Вер мер и ка ме ра оп ску ра (познато је да ју је ко ри стио) су 
из ра зит при мер ко ји до ка зу је да је за сли кар ску пер спек ти
ву нај ва жни ја спо соб ност умет ни ка да кроз свој, ау тен ти чан 
до жи вљај, при ка же ре ал ни 3D про стор на 2D рав ни. Сли кар 
на гла ша ва осо би не об ли ка, рас по ре ђу је пра зни во лу мен, 
де фи ни ше ком по зи ци о ни ри там, уво ди хар мо ни ју или 
на мер ну дис хар мо ни ју бо ја, од но сно сво јим на чи ном по сти
же ори ги нал ност при ка за, нај ва жни ју ка рак те ри сти ку сва ког 
ре мекде ла.

Ис ти че мо ва зду шну пер спек ти ву (Ле о нар до, Ве ла скез). 
По сто је кри те ри ју ми по ко ји ма од ре ђу је мо да ли је она 
оства ре на на сли ци или не, да ли је при род ну ма гли ну сред
њег пла на пеј за жа умет ник успе шно по сти гао на плат ну. 
Ва зду шна пер спек ти ва се нај че шће при ме њу је при ли ком 
при ка зи ва ња екс те ри је ра. По ме ну та пер спек ти ва под ра зу
ме ва да се пла но ви сли ке ре ша ва ју убла жа ва њем кон ту ре 
уда ље них еле ме на та ком по зи ци је и до да ва њем пла ви ча стог 
то на ко ји се по ја ча ва са уда ље њем пла на сли ке, чи ме се 
ре ду ку ју ка рак те ри стич на ло кал на бо ја и кон страст . Ва зду
шну пер спек ти ву пр ви је опи сао Ле о нар до [Le o nar do Da 
Vin ci, 1452–1519] у сво јој сту ди ји Трак тат о сли кар ству1 и 
де фи ни сао је као по сле ди цу гу сти не ва зду ха (Да Вин чи, 
1990:95). Је ди но је Ве ла скез ва зду шну пер спек ти ву успе шно 
ко ри стио у сли ка њу ен те ри је ра.

У тра ди ци о нал ном ки не ском сли кар ству ва зду шна пер
спек ти ва се оства ру је раз ли чи тим прин ци пи ма, нпр. по де
лом по вер ти ка ли на три основ не зо не ком по зи ци је. Оне 
пред ста вља ју по де лу по ду би ни са де та љи ма ко ји су у пред
њем пла ну и ко ји се по сте пе но гу бе у да љи ни или ис ти чу 
сред њи план ко ји је ма гло вит, са де та љи ма ко ји су не по сред
но ис пред по ја са ма гле. По не кад је на сли ци за пи сан по да
так ко ли ко су ис так ну ти обје кат или ре љеф уда ље ни од 
по сма тра ча. Ме ђу тим, илу зи ја про сто ра не за ви си са мо од 
по ме ну тих прин ци па, већ и од то га да ли је ком по зи ци ја 

1 Трак тат о сли кар ству Ле о нар да Да Вин чи ја, пр ви пут је штам пан у Па
ри зу 1651. го ди не. Ото Би ха љиМе рин у пред го во ру (Да Вин чи, 1990).

В
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сли ке (че сто је фор ма та из ду же ног пра во у га о ни ка) вер ти
кал на или хо ри зон тал на. Од то га за ви си и по сти за ње ви зу
ел ног ефек та па но рам ске пер спек ти ве.

У пе ри о ду ро ман ти зма ва зду шна пер спек ти ва је у сли кар
ству по стиг ну та упо тре бом, ка ко пла ви ча стих то но ва, та ко и 
по мо ћу то но ва то плог де ла спек тра. У том сми слу, ефе кат 
илу зи је ду би не ре ша вао се гра да ци јом, од но сно за си ће но
шћу пла но ва љу би ча стом или жу том бо јом, што је по себ но 
ко ри шће но у им пре си о ни зму.

Ве ли ки сли кар Тар нер [Jo seph Mal lord Wil li am Tur ner, 1775–
1851] ко ји је исто ри ју сли кар ства обо га тио из ван ред ним при
ме ри ма пер спек ти ве бо јом, пре да вао је од 1807. до 1828. 
го ди не ге о ме триј ску пер спек ти ву на Кра љев ској ака де ми ји 
у Лон до ну. Имао је шест пре да ва ња у то ку го ди не, а њи хов 
са др жај са зна је мо из Тар не ро ве бе ле шке. На во ди мо га као 
сли ка ра ко ји по ка зу је да успе шно и пот пу но ко ри шће ње 
сли кар ске пер спек ти ве не ис кљу чу је вла да ње оном дру гом 
– кон струк тив ном.

Ком би но ва на пер спек ти ва је сли кар ска ме то да при ка зи
ва ња про сто ра укла па њем не ко ли ко раз ли чи тих пер спек тив
них сли ка ко је се ве што по ве зу ју та ко да де лу ју је дин стве но. 
Хо ланд ски гра фи чар Ешер [Ma u rits Cor ne lis Escher 1898–
1972] у свом ра ду че сто је ко ри стио ком би но ва ну пер спек
ти ву. Др во рез »Дру ги свет« је при мер ком би но ва не фрон
тал не пер спек ти ве, код ко је је ар хи тек ту ром (кон стру и са на 
је по мо ћу јед ног глав ног не до гле да) успе шно ре шен пре лаз, 
из пти чи је, пре ко нор мал не, до жа бље пер спек ти ве. Иа ко је 
за кон стру и са ње по ме ну тих пер спек ти ва по ло жај оч не тач ке 
раз ли чит у од но су на при ка за ни про стор, ком по зи ци ја де лу
је као је дин стве на це ли на.

По себ но су за ни мљи ви при ме ри псе у до пер спек ти ве (Де 
Ки ри ко, на ши сли ка ри Ме ди а ле…) где умет ник ду би ну 
по сти же са мо мре жом ор то го на ла (са цен трал ним не до гле
дом). Мре жу, по пра ви лу, сме шта у пр ви план, док ефе кат 
ду би не оства ру је фрон тал ним пла но ви ма сли ке. Ово је 

на ро чи то ко ри шће на ме то да за пре зен та ци ју сце но граф
ских ски ца.

Ан ти пер спек ти ва (По лок) је по слу жи ла сли ка ри ма чи ји 
је циљ био да по ни ште тре ћу ди мен зи ју еу клид ског про сто
ра и на гла се дво ди мен зи о нал ност по вр ши не сли ке. Да би 
то по сти гли ану ли ра ли су пер спек ти ву бо је и исто вре ме но 
из бе гли ефе кат ду би не про сто ра ко ји до но си та ла сна ду жи
на бо је.

Сли кар ско уме ће, осо бе но за сва ког ве ли ког ства ра о ца, 
има ма ло еле ме на та ко ји су за јед нич ки са др жа о ци за де ла 
раз ли чи тих умет ни ка. Ана ли за сли кар ске пер спек ти ве оста
је не пот пу на и онда ка да се укљу че све до да нас по зна те 
те о ри је сли кар ства, по себ но те о ри ја бо је, об ли ка, све тло сти 
и сен ке, јер не по сто је уни вер зал не ме то де за ње но ре ша
ва ње – она је тај на сва ког сли кар ског ате љеа по је ди нач но. 
Чи ње ни ца је да и шко ле ве ли ких мај сто ра са мо пра те нит 
њихове умет нич ке ге ни јал но сти. Али сви по ку ша ји да се у 
еду ка тив ном про це су умет ни ка мо за ик сли кар ске пер спек
ти ве по пу ни не до ста ју ћим еле мен ти ма, да се ма ње лу та и 
да се по ве же кон струк тив но са ин ту и тив ним, ни су до вољ ни 
ако се из о ста ви ути цај фи зи о ло ги је ока, тог при род ног фе но
ме на, без ко јег пот пу но раз у ме ва ње те о ри је сли кар ске пер
спек ти ве ни је мо гу ће.

Da Vin či, Le o nar do. Trak tat o sli kar stvu, Knji žar sko pred u ze će 
Be ta, Be o grad, 1990.
Kemp, Mar tin, The Sci en ce of Art, Yale Uni ver sity Press, New 
Ha ven and Lon don, 1990. 
Мар ци кић, И., Ефек ти кон струк ци је про сто ра у ви зу ел ним 
умет но сти ма, док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер зи тет умет но
сти у Бе о гра ду, 2002.
Па у но вић, М., Ге о ме триј ски про стор ни мо де ли и по ступ ци 
кон стру и са ња ана мор фо за са при ме ном у ви зу ел ним умет
но сти ма, док тор ска ди се р та ци ја, Ар хи тек тон ски фа кул тет, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 2016.
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ЗЛАТНИ УГАО,
ТРОУГАО И ПРОСТОР

р ву ја сну де фи ни ци ју по де ле ду жи у сред њој и 
крај њој раз ме ри код ко је се ве ћи део M (ма јор) 
пре ма ма њем де лу m (ми нор) од но си као це ла 

дуж (M+m) пре ма ве ћем де лу М, об ја снио је око 300. го ди
не п.н.е. Еу клид из Алек сан дри је [грч. Εύκλείδης, 325–265 
п.н.е.]. На звао је ову ха р мо ниј ску, кон ти ну ал ну про пор ци ју 
(M+m):M=M:m не пре кид ном по де лом (сл. 1).

Φ (фи) је сим бол бро ја чи ја је вред ност 1,61803… злат на 
про пор ци ја. То је је ди ни ре а лан број чи ја је ре ци проч на 
вред ност 1/Φ јед на ка том бро ју ума ње ном за 1. Као по чет но 
сло во Фи ди ји ног име на [грч. Φειδίας, 500–432. п.н.е.], Φ 
пред ста вља омаж грч ком ва ја ру и ма те ма ти ча ру ко ји је пр ви 
про у ча вао злат ни пре сек и ка сни је при ме нио у про пор ци о
ни са њу сво јих скулп ту ра на Па р те но ну [атински Акро пољ, 
грађен: 447–438 п.н.е.]. 

Златни угао 
Злат ни угао (сл. 2) де ли круг на два сег мен та та ко да је од нос 
лу ко ва над ма њим (минор) и ве ћим сег мен том (мајор) јед
нак од но су лу ка над ве ћим сег мен том (мајор) пре ма оби му 
кру га (мајор + минор).

Ве ли чи на злат ног угла је 137,5°, а ње го ва до пу на до пу ног 
угла од 360° је угао од 222,5°, од но сно у не пре кид ној по де
ли злат не про пор ци је: 137,5° : 222,5° = 222,5° : 360° = 0,6180…

На при ме ри ма рас по ре да ли сто ва би ља ка – фи ло так си је 
[грч. φύλλο – лист и τάξις – распоред] уо ча ва мо злат не угло ве 
ко ји обез бе ђу ју оп ти ма лан по ло жај сва ком ли сту и ти ме рав
но ме ран раст биљ ке. Спи рал но, а не ра ди јал но, рас по ре ђу ју се 
ли сто ви на раз ма ку ко ји се ме ри злат ним углом (сл. 3) и (сл. 4).

Ле о нар до Пи за но – Фи бо на чи [итал. fi glio di Bo nac ci, око 
1170 – око 1250] је увео ин до а рап ски си стем бро је ва, по ред 

по сто је ћих рим ских, да ју ћи ве ли ки до при нос европ ској на у
ци, по себ но ма те ма ти ци. У Пи зи, 1225. на так ми че њу из 
ма те ма ти ке, ко ме је при су ство вао и цар Фри дрих II [нем. 
Fri e drich II, 1194–1250] (сл. 5), Фи бо на чи је ре шио за да так 
ко ли ки је број па ро ва зе че ва по сле n ме се ци раз мно жа ва ња, 
као низ це лих бро је ва (сл. 6) где је сва ки на ред ни члан јед
нак зби ру прет ход на два, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Из два ја мо Фи бо на чи је ву спи ра лу на при ме ру чу вар ку ће 
[лат. sem per vi vum] чи ји рас по ред ли сто ва пра ти об лик по ме
ну те спи ра ле (сл. 7). Та ко ђе је ка рак те ри сти чан при мер рас
по ре да се ме на сун цо кре та (сл. 8), ко ја се ре ђа ју по ло га ри
там ским спи ра ла ма, а чи ји број од го ва ра ви шим чла но ви ма 
Фи бо на чи је вог ре да, нпр. 55, 89, 144, итд. 

Златни троугао
Еу клид у сво јој IV (од укуп но XI II књи га Еле ме на та), у 10. ста
ву, кон стру и ше јед на ко кра ки тро у гао чи ји су угло ви на осно

П

Сл. 1 Сл. 2
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ви ци α=β=2π/5=72°, дво стру ко ве ћи од тре ћег γ=π/5=36°. 
Тро у гао (36°, 72°, 72°) на зван је злат ни тро у гао (сл. 09), јер је 
од нос кра ка a пре ма осно ви ци b јед нак бро ју Φ=1,61803… 

По де лом кра ка злат ног тро у гла ABC на ма јор и ми нор 
по мо ћу си ме тра ле на спрам ног угла (сл. 10), до би ја мо те ме 
G но вог злат ног тро у гла GBA, од но сно цен тар кру жног лу ка 
спи ра ле слич не спи ра ли из ве де ној из злат них пра во у га о ни
ка. При ме ном не пре кид не по де ле кон ти ну ал ним уве ћа њем 
и ума ње њем, до би ја мо ге о ме триј ско ме сто цен та ра по ме ну
те спи ра ле.

Гно мон је об лик, чи јим до да ва њем или од у зи ма њем од 
основ ног ге о ме триј ског об ли ка, до би ја мо но ви об лик сли
чан1 основ ном. Та ко је од ре ђен злат ни гно мон, ко ји од го ва

1  Та ле со ва те о ре ма из V ве ка п.н.е. де фи ни ше је дан, од укуп но че ти ри 
ста ва о слич но сти тро у гло ва.

ра злат ном тро у глу, као ту по у гли јед на ко кра ки тро у гао (108°, 
36°, 36°) код ко га је 1/Φ=Φ1=0,61803 од нос кра ка b пре ма 
осно ви ци a. Злат ни тро у гло ви и гно мо ни мо гу да се де ле на 
ма ње тро у гло ве ко ји су по но во злат ни тро у гло ви и гно мо ни, 
а та ко ђе мо гу и да се кон ти ну ал но уве ћа ва ју. Спи ра ла до би
је на из злат них тро у гло ва и спи ра ла из злат них гно мо на су 
ме ђу соб но по ду дар не.

Злат ни гно мон мо же да се кон стру и ше и из пра вил ног 
пе то у гла (сл. 11). За ни мљи во је да гно мон јед ног пра вил ног 
пе то у гла чи не пет злат них тро у гло ва (A,B,1; B,G₁,2; G₁,C,3; 

Сл. 3

Сл. 5 Сл. 7

Сл. 8

Сл. 9 Сл. 10

Сл. 6

Сл. 4
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C,G₂,4; G₂,A,5) и пет злат них гно мо на (1,2,B; 2,3,G₁; 3,4,C; 
4,5,G₂; 5,1,A).

За јед нич ка осо би на спи ра ле из злат них тро у гло ва, од но
сно исте спи ра ле из злат них гно мо на тих тро у гло ва, и спи
ра ле из злат них пра во у га о ни ка (гно мон злат ног пра во у га о
ни ка је ква драт) је њи хо ва кон вер ген ци ја ка јед ној је ди ној 
тзв. асимп тот ској тач ки (сл. 12).

Фи бо на чи је ва спи ра ла не знат но од сту па од спи ра ле из ве
де не из злат них пра во у га о ни ка (сл. 13) и не по сред но до ка
зу је при бли жа ва ње Фи бо на чи је вог ни за2 вред но сти ма злат
ног пре се ка.

Златни простор
Екс пе ри мен ти са при ме ном злат не про пор ци је у ен те ри је ру 
за ди мен зи о ни са ње аку стич не со бе (сл. 14), по ка за ли су да 
је ова про пор ци ја иде ал на ка да се ра ди о ар хи тек тон ској 
фи зи ци пре но ше ња зву ка у уну тра шњем про сто ру.

2  Овај низ је ве ро ват но био по знат ин диј ским ма те ма ти ча ри ма у VI ве ку, 
Фи бо на чи га је до нео у Евро пу. (Лу чић, 2009:293)

Ко ри сте се три су сед на чла на Фи бо на чи је вог ни за (нпр. 
5, 8, 13) као x, y, z ме ре злат ног ку бо и да, од но сно ква дра – у 
ли те ра ту ри За па да на зва ног злат ни тра па гон.

За ква ли тет пре но ше ња зву ка пре су дан је об лик про јек то
ва не кон церт не дво ра не, ње не ди мен зи је, упо тре бље ни 
ма те ри ја ли и по себ но по ло жај ор ке стра. Код из во ђе ња ита
ли јан ске опе ре и Мо цар то ве му зи ке, ор ке стар се сме шта у 
ра ван осно ве сцен ског про сто ра (сл. 15), док је Ваг нер лич но 
зах те вао да за из во ђе ње ње го вих ком по зи ци ја ор ке стар бу де 
»спу штен« ис под би не (сл. 16), чи ме су по стиг ну ти по себ ни 
аку стич ни ефек ти фор те пар ти ја.

За ни мљив је по да так да је Шек спи ров Глоб те а тар про јек
то ван у окви ру ге о ме три је бро ја 72 (пре ко пра вил ног пе то
у гла по ве за на је са бро јем Φ) ко ја се сма тра кључ ном за 
из ван ред ну аку сти ку овог, у све му је дин стве ног, по зо ри шта.

Бо ри са вље вић, Ми лу тин. Злат ни пре сек и дру ги есе ји, Бе о
град: Срп ска књи жев на за дру га, 1998.
Corbalán, Fer nan do. Der Gol de ne Schnitt, Ker kdriel: Li bre ro, 2016.
Lu čić, Zo ran. Ogle di iz isto ri je an tič ke ge o me tri je, Be o grad: Slu ž
be ni gla snik, 2009.
He men way, Priya. Taj ni kod, Za greb: vbz, 2009.
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НАГРАДА »БОГДАН КРШИЋ«

ДОКТОРАТИ У ПРОЗИ

ланови Жирија (Југослав Влаховић, проф. 
ФПУ, председник; Тијана Којић, доц. ФПУ; 
Оли ве ра Ба та јић Сре те но вић, доц. ФПУ) 

је дно глас но су одлу чи ли да На гра да Бог дан Кршић за 
нај леп шу књигу на Београдском међународном сајму 
књи га 2017. године буде додељена књизи Докторати 
у про зи, аутора Николе Здравковића и Ивана Умељића, 
у графичкој опреми Милене Савић.
Образложење награде: Књига Докторати у прози 
свој им из гле дом, осим што при вла чи паж њу, пред став
ља добар при мер са вре ме ног гра фич ког обли ко ва ња. 
Ефек тно ти пограф ски ре ше на илус тра ци ја на ко ри ца
ма пра ви за ним љи ву иг ру из ме ђу ап страк тног и чи тљи
вог, а из бор так тил ног ма те ри ја ла бу ди по се бан од нос 
пре ма књизи. Све дени ко ло рит са ко ри ца нас потом 
уво ди у књи жни блок, где те кст пра те трио тон илу стра
ци је ко је на јав љу ју тек ст и корес пон ди ра ју са пре ло
мом, јас но де фи ни са ним, гео мет риј ски ком по но ва ним 
у бе ли ни стра не. Та бе ли на обо га ће на је фи ним из бо
ром па пи ра, бо је љу ске ја јета, по дав наш њим пра ви ли
ма опре ме књиге. У овој књи зи зас туп ље но је ви ше 
илус тра то ра, што на пр ви по глед није при мет но, иа ко 
су у из ра зу раз ли чи ти и ау тен тич ни. Њихов рад др жи 
књи гу у чв рс тој стил ској фор ми и не ремети њен ток. 
Целине у књизи јасно су одвојене, чему је помогла 
доследно спроведена ти по граф ска хијерахија. Ми шље
ња смо да је ово убедљиво графичко решење до при
не ло још занимљивијем доживљају необично ос ми
шље не теме ове књиге.

Ч

Жири за награду за најлепшу књигу
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приредиo Растко Ћирић, ред. проф.

+COO

прет ход на два бро ја Сиг ну ма био је де таљ но пред
ста вљен се ри јал Гра фич ка умет ност из ча со пи са 
Гра фич ки рад, пре те ча на шег ча со пи са. У овом 

бро ју на ста вља мо тра ди ци ју об ја вљи ва ња за бо ра вље них 
из да ња Гра фич ког од се ка и до но си мо ре принт пр вог бро ја 
ча со пи са +CO OR DI NATÆ из 1967, у под на сло ву скром но 
на зва ног Бил тен АПУ. Као уре ђи вач ки од бор пот пи са ни су 
Со фро ни је Ба рач ко вић (та да шњи струч ни са рад ник за Књи
гу), Спа се ни ја Ха џи па вло вић (исто ри чар ка умет но сти, та да
шња би бли о те кар ка), про фе сор Бог дан Кр шић ко ји је ра дио 
гра фич ку опре му и очи глед но био ини ци ја тор овог про јек
та, про фе сор Дра го слав Сто ја но вић Сип и про фе сор др 
Па вле Ва сић, од го вор ни уред ник из да ња. Ча со пис до но си 
тек сто ве Ва си ћа, Си па, Кр ши ћа, Дра гу ти на Ми три но ви ћа, 
Ми ло ша Ћи ри ћа, Ан ђел ке Сли јеп че вић и Ђор ђа Кре ки ћа.

То је би ло вре ме кад је на Ака де ми ју при ме ње них умет но
сти до шла дру га ге не ра ци ја про фе со ра да за ме ни пр ву или 
на ста ви да пре да је за јед но са ста ри јим про фе со ри ма ме ђу 
ко ји ма су би ли и осни ва чи Ака де ми је. Ре ци мо, про фе сор 
Ма ти ја Зла ма лик је оти шао у пен зи ју 1965, Ми хај ло Пе тров 
и Вин ко Гр дан 1966, Па вле Ва сић 1968. Ђор ђе Кре кић је пре
да вао до 1973, а проф. Дра го слав Сто ја но вић Сип до сво је 
смр ти 1976. го ди не. Та да мла ди про фе со ри, ко ји су ди пло
ми ра ли ме ђу пр вим ге не ра ци ја ма, сре ди ном пе де се тих, у 
пр вој по ло ви ни ше зде се тих по че ли су да пре да ју на АПУ: 
Стје пан Фи ле ки од 1961. (Те о ри ја фор ме и Пи смо), Бог дан 
Кр шић (Гра фи ка књи ге), Ан ђел ка Сли јеп че вић (Ко стим) и 
Дра го слав Сто ја но вић Сип (Те о ри ја фор ме), од 1962, Ми лош 
Ћи рић (Гра фич ке ко му ни ка ци је) од 1964. Ов де по ми ње мо 
са мо про фе со ре ко ји су уче ство ва ли у овом ча со пи су. Из 
им пре су ма се ви ди да је ре дак ци ја би ла са ста вље на од ста
рих про фе со ра (Ва сић, Кре кић) ко ји су та да би ли пред пен
зи јом и но вих про фе со ра (Кр шић, Сли јеп че вић, Сип, Ћи рић, 
Фи ле ки) пу них ен ту зи ја зма, ко ји су за јед но же ле ли да 
по кре ну не што што би иза шло из окви ра оба ве зне на ста ве.

На кра ју ча со пи са ви ди мо те жњу да се об ја ве и ак ту ел ни 
при ло зи: на бра ја ју се те ку ће из ло жбе, на сту пи на ших про
фе со ра у ино стран ству, кон кур си, ак ци је, на гра де… То упу
ћу је на то да је план био да се ча со пис из да је ре дов но и 
че сто. Је ди ни траг ко ји мо жда упу ћу је на то да је ча со пис 
на ста вио са из ла же њем је штам па ни ДО ДА ТАК из 1972, у 
ко ме се до но си кра так текст о АПУ, пре ве ден још и на ита
ли јан ски, ен гле ски и не мач ки. За са да ни смо про на шли дру
ги број ча со пи са из дат 1972, па је мо гу ће да је овај до да так 
био ка сни ји су пле мент пр вом бро ју ко ји је био штам пан у 

ре ла тив но ве ли ком ти ра жу од 500 при ме ра ка. То је и знак 
да је ме ђу на род на са рад ња би ла та да у за ма ху, што се ви ди 
из на бро ја них ак тив но сти на кра ју бро ја. Та ба ко вић та да 
из ла же у Њу јор ку, Ин ди ја но по ли су, Фи ла дел фи ји и Бо сто ну, 
Ли кић и Ћи рић у Вар ша ви, Кр шић и Џмер ко вић у Кра ко ву, 
Кр шић у Бр ну. Па вле Ва сић др жи пре да ва ња у Швед ској, 
Не вен ка Пе тро вић бо ра ви у Че хо сло вач кој, Кр шић и Бо го
љуб Те о фа но вић по се ћу ју Лон дон, а Бо ри вој Ра кић Па риз. 
По ми њу се и сту дент ске екс кур зи је у ино стран ству. Да је 
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ова кав ча со пис ре дов но из ла зио, Фа кул тет би имао не са мо 
од лич ну и де таљ ну ар хи ву из ла га ња де лат но сти и успе ха 
про фе со ра и сту де на та АПУ, већ и сјај ну збир ку ко ри сних 
тек сто ва из стру ке.

Ка ко је до шло до то га да се овај из гу бље ни ча со пис по ја ви 
на све тло сти да на? До цент Оли ве ра Ба та јић Сре те но вић, 
чим се при хва ти ла ме ста про фе со ра на пред ме ту Гра фи ка 
књи ге, као на след ник проф. Ју го сла ва Вла хо ви ћа (ко ји је 
на сле дио проф. Бог да на Кр ши ћа), од мах је за по че ла са 
ве ли ким спре ма њем про сто ри ја и та мо про на ђе них до ку ме
на та и ма те ри ја ла. Ево шта она ка же о то ме: »Не се ћам се 
баш тач но ка да је то би ло, али сре ђи ва ли смо учи о ни цу Гра
фи ке књи ге, по зна ти ју као Оф сет. У ор ма ни ма смо про на
шли мно го за ни мљи вих, за бо ра вље них, па пи ра на ко ји ма су 
бе ле шке, за па жа ња и ски це за не ка кве про јек те, про фе со ра 
Бог да на Кр ши ћа. Ин спи ри са ни по да ци ма са тих па пи ра, а 
не зна ју ћи баш мно го о исто ри ји од се ка и пред ме та, оти шла 

сам у на шу би бли о те ку не бих ли про ве ри ла не ке по дат ке. 
Би бли о те кар ка Љу би ца Је ли са вац ме је пу сти ла да пре ту рим 
це лу по ли цу ко ја се на ла зи у нај у да ље ни јем де лу би бли о те
ке и та мо сам, по ме ра ју ћи ста ре пра шња ве књи ге, про на шла 
не ка кву тан ку ма лу бро шу ру цр ве не бо је. Па жњу ми је пр во 
при ву као ло го тип на ко ри ца ма, ла ти нич ни, мо де ран и вр ло 
са вре мен. Као да је мо гао да се при ме ни на да на шњем 
из да њу ча со пи са о умет но сти и ди зај ну. По че ла сам да 
ли стам и схва ти ла да је то ве ро ват но ча со пис од се ка, или 

Фа кул те та, или… по ка за ла сам Љу би ци и пи та ла за још. 
Про ба ли смо да на ђе мо, али очи глед но је ту био са мо тај 
је дан број. Не ду го по том, у учи о ни ци сам на и шла на још 
је дан ма ли до да так са истим име ном, на фран цу ском је зи ку. 
Ка ко је Раст ко Ћи рић не ко ко има све де таљ но и па жљи во 
ар хи ви ра но, ми сли ла сам да би он мо гао зна ти које је то 
ма ло из да ње, али ни ње му ни је би ло по зна то. Оста ло је на 
ње му да про у чи ка ко је и за што до шло до тог из да ња, ко је 
вам до но си мо у овом бро ју Сиг ну ма у це ло сти.«

Ис тра жи ва ње ни је да ло ре зул та та: овог ча со пи са ни је 
би ло ни у На род ној би бли о те ци,  ни у би бли о те ци Му зе ја 
при ме ње не умет но сти. Да кле, пред ва ма је фак си мил не по
зна тог, из гу бље ног ча со пи са +CO OR DI NATÆ. Тек сто ви ко ји 
су пред ва ма го во ре о осни ва њу Ака де ми је (1948) из вре
ме на кад је Ака де ми ја би ла ста ра »са мо« 30 го ди на, от кри
ва ју нам ка ко се та да гле да ло на по ло жај ове ин сти ту ци је у 
дру штву, на по ли ти ку обра зо ва ња, на ка дро ве, на став не 

про гра ме… под се ћа ју нас ко је те ме су би ле ак ту ел не у 
стру ци у по гле ду про бле ма ћи ри ли це, гра фич ког ди зај на, 
тек сти ла, ко сти ма… ка ко су та да шњи мла ди про фе со ри 
при ре ђи ва ли сво је пр ве са мо стал не из ло жбе, уче ство ва ли 
на ино стра ним ма ни фе ста ци ја ма, до би ја ли на гра де на кон
кур си ма и из ло жба ма… Ови тек сто ви, об ја вље ни тач но пре 
50 го ди на, ве о ма при год но де лу ју да нас, пред про сла ву 
70го ди шњи це Фа кул те та ко ја ће се одр жа ва ти то ком це ле 
сле де ће го ди не.
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Оливера Батајић Сретеновић, доц.

ДВЕ СТВАРИ О »КЊИЗИ«

стина, за ове две године, колико Сигнума није 
би ло, на предмету Графика књиге десило се мно
го више него две ствари: учествовали смо на 

не ко лико групних и имали неке самосталне изложбе. Та ко
ђе, сарађивали смо са разним институцијама и издавачким 
ку ћама, размењивали искуства са студентима са других 
фа кул тета у региону. Ипак, овде издвајамо две нама важне 
ства ри, а то су обнова словослагачнице, познате као Ти по
граф ска радионица, као и покретање сајта посвећеног књизи.

СЛО ВО СЛА ГАЧ НИ ЦА
Тач на ис то ри ја сло во сла гач ке ра ди о ни це у згра ди на Ко сан
чи ће вом вен цу ни је по зна та и оста је да бу де ис тра же на. Оно 
што зна мо је да је би ла вр ло ак тив на и да је ве ћи на књига, 
из на ше бо га те ар хи ве би бли о фил ских из дања, би ла у њој 
од штам па на. Кроз њу је про шло не ко ли ко ма ј сто ра сло во
сла га ча, а по следњи међу њима био је Сте ва Кењало, о че му 
све до че и лич ни па пи ри и до ку мен та ко је смо про на шли по 
фи о ка ма ра ди о ни це. По том, што због за ста ре ло сти руч не 
тех ни ке штам пе, што због ка сни је по пла ве у на ј ни жем де лу 
згра де, ра ди о ни ца је за бо рављен а, као по то ну ли брод на 
дну фа кул тет ског мо ра.

Ко ли ко је ме ни по зна то, то ком по следње де це ни је, у све
ту се ова кве ра ди о ни це об нављај у, по но во стављају у функ
ци ју и ко ри сте се у еду ка тив не свр хе, ра ди упо зна вања са 
ис то ри ј ом штам пе књиге и штам пе уоп ште, али и као ак тив
не штам па ри је за та ко зва на лук су зна из дања или лук су зне 
оти ске за раз ли чи те на ме не (по зив ни це, пла ка ти...). По себ
ну пажњу ми је при ву као The Cen ter for Bo ok Arts у Њуј ор ку, 
као и Ti po te ca Ita li a na, на до мак Па до ве, ко је сам има ла при
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ли ке да по се тим. Пажња и пре да ност са ко ј ом су ове сла гач
ни це об новљен е и стављене у функ ци ју би ле су при мер и 
ин спи ра ци ја да се и код нас по сту пи на сли чан на чин са 
дра го це ном и рет ком опре мом ко ју по се ду ј е мо.

Након што је по пла ва са ни ра на, и на не кин на чин из ве де
на дез ин фек ци ја про сто ра, по зва ли смо Му зеј на у ке и тех
ни ке и го спођу Сло бо дан ку Шиба лић да по пи ше све што 
чи ни штам пар ско бла го на шег Факул те та, те је та ко ра ди о
ни ца стављена под за шти ту овог Му зе ја.

Годи не 2015. смо, као Факул тет при мењених умет но сти, 
на кон кур су Град ског се кре та ри ј а та за кул ту ру, кон ку ри са ли 
за сред ства у обла сти ис тра жи вање, за шти та и ко ри шћење 
кул тур ног на слеђа, а за об нављање сло во сла гач ке ра ди о ни
це. На на ше ве ли ко из не нађење и још ве ћу сре ћу сред ства 
су нам би ла одо бре на у ју ну 2016. го ди на, али ка сно упла
ће на, па је об но ва за по че ла тек у апри лу 2017. го ди не. Уз 
ве ли ку по моћ ма ј сто ра Јови це Кон стан ти но ви ћа и Нико ле 
Или ћа, као и сту де на ткиња Јане Вуко вић, Ире не Му хар и 
Јеле не Жигић, ра ди о ни ца је стављена у функ ци ју, а по том 
су од штам па ни пр ви оти сци по иде ј а ма на ших сту де на та са 
ма стер и основ них ака дем ских сту ди ја.

Иде ја је да се већ од ове го ди не об новљен а ти по граф ска 
ра ди о ни ца ко ри сти у ре дов ној на ста ви на пред ме ти ма из 
обла сти Гра фи ке књиге на свим ни во и ма сту ди ја, али и да 
се у не ком тре нут ку отво ри за јав ност и да се ор га ни зу ју 
ра ди о ни це за де цу и за ин те ре со ва не за ову вр сту штам пе.

САЈТ НА ШЕГ ПРЕД МЕ ТА
Пр во као блог, у ок то бру 2014, а по том као са јт 2016, на ста ла 
је стра на fpuk nji ga.org. По чет на иде ја је би ла да то бу де јед
на вр ста он ла јн бро шу ре за сту ден те на пред ме ту Гра фи ка 
књиге, као и пор тал за све ин фор ма ци је о де ша вањим а из 
све та об ли ко вања књиге, да би се она уско ро тран сфор ми
са ла у са јт ко ји пре зен ту је ра до ве сту де на та на пред ме ту 

Гра фи ка књиге на свим ни во и ма сту ди ја – основ ним, ма стер 
и док тор ским. Сајт је та ко и сег мен ти ран: Свет књиг е је 
на ста вак по чет не иде је и на њему се мо гу на ћи ин фор ма ци
је о ис то ри ји књиге, струк ту ри књиге као обј ек та гра фич ког 
об ли ко вања, по том ин фор ма ци је о из ло жба ма књига, о 
из да вач ким ку ћа ма, ди за ј не ри ма, и тех ни ка ма ко је ми ко ри
сти мо и учи мо у на ста ви кроз ра ди о ни чки рад. 

По том сле де сег мен ти ко ји се ти чу са ме на ста ве, рас по
ређени  по ни во и ма сту ди ја, па су под на сло вом Основ не 
сту ди је пред стављени ра до ви по за да ци ма, али и ра ди о ни
це, са рад ни ци на ра ди о ни ца ма и ван на став не ак тив но сти, 
као што су са радња са раз ли чи тим ин сти ту ци ј а ма и из ло жбе.

Одељак Ма стер сту ди је пред ставља за дат ке на ма стер сту
ди ј а ма: би бли о фил ска из дања и књига умет ни ка, али и по се
бан за да так – есеј о ода бра ном ди за ј не ру књига, са ак цен том 
на на шу ис то ри ју и са дашњос т. Ту су пред стављени и за вр
шни ра до ви сту де на та ко ји су иза бра ли да књигу, схва ће ну у 
на ј ши рем сми слу, ра де као свој за вр шни рад. И ов де се на ла
зи по се бан део по све ћен ван на став ним ак тив но сти ма.

У де лу Док тор ске сту ди је, пред стављени су за да ци 
рађени у сва ком се ме стру сту ди ја, са есе ј и ма о из ве де ним 
ра до ви ма. Овај део ће до жи ве ти на ј ви ше про ме на јер но вом 
акре ди та ци ј ом пред виђамо и но ве пред ме те са дру га чи ј ом 
иде ј ом и струк ту ром. И ту су пред стављени ван на став ни 
про ј ек ти и из ло жбе у ко ј и ма су уче ство ва ли док то ран ди.

По чев од овог бро ја Сиг ну ма и тек ста Јеле не Јаћи мо вић 
пред стављеног у њему, по ј а ви ће се још јед на ка те го ри ја на 
на шем са ј ту, под на зи вом Шко ла+ где би сво ја ис ку ства са 
пр вим по слом пи са ли не ка дашњи сту ден ти, из дво ј ив ши 
знања и ис ку ства са Факул те та ко ја су им на ј ви ше по мо гла 
у том про це су.

Нада мо се да је наш са јт ко ри стан из вор знања за сту ден
те, до бра пре зен та ци ја и ар хи ва њихо вих ра до ва, као и про
стор за но ве иде је ко је не гу ју и ве ли ча ју књигу.
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приредио Здравко Мићановић, ред. проф.

ИЗЛОЖБА И СОНАТА
ПРИМЕЊЕНОЈ УМЕТНОСТИ

ва тек ста на шег из у зет но при зна тог ли ков ног ства
ра о ца и све стра ног ин те лек ту ал ца Пе ђе Ми ло са вље
ви ћа пред ста вље на у овом бро ју Сиг ну ма при па да ју 

збир ци ње го вих чла на ка са бра них у књи зи Из ме ђу тру бе и 
ти ши не.1 Књи га је об ја вље на 1958. го ди не у из да њу Но ли та. 

Раз ло зи по нов ном об ја вљи ва њу по ме ну тих тек сто ва, 
ше зде сет го ди на од њи хо вог по ја вљи ва ња, су ви ше струки. 
Два раз ло га по себ но ис ти че мо. Пр ви од на ве де них је ви ше 
не го очи гле дан, пред ста вља за вр шну из ло жбу пр ве ге не ра
ци је сту де на та на шег фа кул те та, дав не 1951. го ди не, а те ма 
дру гог тек ста се, из ме ђу оста лог, ба ви и дру штве ном уло гом 
при ме ње них умет но сти. За ни мљи во сти ви ше не го са мо 
исто ри о граф ског ка рак те ра.

У тек сту »Со на та при ме ње ној умет но сти« са др жа ни су и 
да нас из не на ђу ју ће ак ту ел ни ста во ви Пе ђе Ми ло са вље ви ћа 
о зна ча ју и дру штве ној уло зи при ме ње не умет но сти и обра
зо ва ња у тој обла сти. Пре ма Ми ло са вље ви ћу: »Го во ри ти о 
при ме ње ној умет но сти зна чи го во ри ти о мно го зна чај ни јој 
ства ри: о ма те ри јал ној кул ту ри уоп ште, о оној кул ту ри на 
осно ву ко је се у исто ри ји све та, про це њу је и су ди о ве ли чи
ни јед ног вре ме на, о кул тур ном ни воу сва ке епо хе.« 

ИЗЛОЖБА АКАДЕМИЈЕ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Ака де ми ја при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, осно ва на пре 
три го ди не, при ре ђу је пр ву из ло жбу ра до ва сво јих уче ни ка! 
То је исто вре ме но и пр ва из ло жба де ко ра тив не умет но сти! 
До га ђај ко ји се сву да у све ту већ дав но од и грао у свим 
ве ћим гра до ви ма и кул тур ним цен три ма!

Го во ри ти о при ме ње ној умет но сти зна чи го во ри ти о мно
го зна чај ни јој ства ри: о ма те ри јал ној кул ту ри уоп ште, о оној 

1 Пе ђа Ми ло са вље вић, Између трубе и тишине, члан ци о умет но сти, 
Но лит, Бе о град, 1958.

кул ту ри на осно ву ко је се у исто ри ји све та, про це њу је и су ди 
о ве ли чи ни јед ног вре ме на, о кул тур ном ни воу сва ке епо хе.

На осно ву сна ге ма те ри јал не кул ту ре про це њу је се и 
не што још зна чај ни је: до ко је је ме ре јед на кул ту ра на ци о
нал на, до ко јих се гра ни ца ши ре спо ме ни ци на род не кул ту
ре! Нај зад и то: до ко је је ме ре та кул ту ра пле ме ни та и ве ли
ка и до ко је ме ре бе зна чај на и вар вар ска. Јер исто ри ју не 
пи шу са мо до га ђа ји, осва ја ња, ве ли ке ми сли, на род ни ми то
си, за пи си у ка ме ну, и тек сто ви раз не вр сте, не го исто то ли
ко, а у да ле кој пер спек ти ви још и ви ше, спо ме ни ци ма те ри
јал не кул ту ре, не ми све до ци нај леп ших, нај пле ме ни ти јих 
ин спи ра ци ја пот пи са них или ано ним них ства ра ла ца, оних 
ин спи ра ци ја чи ја је по тре ба и сна га би ла та кo ду бо ко ху ма
на. Они нај ре чи ти је и нај у бе дљи ви је го во ре о про гре су или  
де ка ден ци ји. То су ста ре исти не! Ства ра ла штво свих вре ме
на, оно што се стал но чу ва, што се пре да је као за ве шта ње 
из ге не ра ци је у ге не ра ци ју, што су глав ни до ка зи и глав ни 
раз ло зи да се јед на на ци ја и јед на кул ту ра бра ни, чу ва, раз
ви ја и но си.

Мо жда вам овај до га ђај још не из гле да до вољ но зна ча јан. 
У на шој сре ди ни по не кад се чу је да је при ме ње на умет ност, 
у по ре ђе њу са чи стом, ли ков ном умет но шћу, не што дру го
ра зред но. Чу је се кат ка да и то да де ко ра тив ни мо ме нат у 
сли кар ству и скулп ту ри при па да ви ше про шло сти, јер је 
мо дер на ар хи тек ту ра, ар хи тек ту ра на шег вре ме на, из над 
све га функ ци о нал на, за сно ва на на но вим прин ци пи ма хи ги
је не, са вре ме ног ур ба ни зма ко ји се ори јен ти ше пре ма при
ро ди, на по тре би да се од ба ци све што је су ви шно, спо ред
но и за ста ре ло. Ми сли ко је се по ма ло и кат ка да при пи су ју 
чак и Адол фу Ло су. 

Ду бо ке за блу де и не спо ра зу ми! Де ко ра тив на умет ност чи ни 
не раз двој ну це ли ну са ли ков ном умет но шћу и исто ри ја 
умет но сти не са мо да се не би мо гла на пи са ти у чи стом 
об ли ку, не го се уоп ште не би мо гла раз у ме ти. Ве ли ка умет
ност у Ита ли ји раз ви ла се за хва љу ју ћи ар хи тек ту ри и по тре
би и сми слу за де ко ра тив но. А кад се ове за блу де и екс це си 
у су прот ном сми слу за ца ре, ка кав је већ био слу чај у исто
ри ји му сли ма на, он да се »ли ков но« су бли ми ра у де ко ра тив
ном у нај ве ли чан стве ни јем об ли ку. Уо ста лом, за што о то ме 
го во ри ти? Пре ли стај те са мо јед ну бо љу књи гу о пер си ском 
ћи ли му и ми ни ја ту ри, ки не ској умет но сти, грч кој скулп ту ри, 
сли кар ству или исто ри ји це ло куп не фран цу ске умет но сти, 
па по ку шај те да из дво ји те ли ков но у за себ ну ка те го ри ју. 

Тек сто ви пре у зе ти из књи ге Пеђе Милосављевића »Из ме ђу тру бе и ти ши не« об ја вље не 1958. го ди не
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Ево нас у на шој мла дој Ака де ми ји, са мла дим уче ни ци ма, 
пр вом ге не ра ци јом бу ду ћих умет ни ка – де ко ра те ра. За раз
ли ку од сво јих европ ских ко ле га, оних из Ци ри ха или из 
Па ри за, са ве ли ких ака де ми ја и шко ла при ме ње них умет но
сти, ко је су оку пи ле уче ни ке и сти пен ди сте це лог све та, са 
свих кон ти не на та, за раз ли ку од њих, они су учи ли под нај
те жим при ли ка ма, ли ше ни свих нај о снов ни јих сред ста ва и 
мо гућ но сти за рад. Јер за раз ли ку од свих ових шко ла, пра
вих екс пе ри мен тал них фа бри ка, бе о град ска Ака де ми ја не ма 
ни шта: ни од го ва ра ју ће про сто ри је, ни ате љеа, ни из во ђач
ке ра ди о ни це, ни ма те ри ја ла за рад, а да не го во ри мо о 
ин ста ла ци ја ма, ла бо ра то ри ју ми ма, о чи та вом ни зу нај о снов
ни јих уре ђа ја и по моћ них сред ста ва, као и о чи ње ни ци да у 
Бе о гра ду, уства ри, још не ма ни му зе ја при ме ње них умет но
сти. Та ко је Ака де ми ја до би ла је дан при вре мен про грам те о
ри ских пред ме та пре да ва ња, јер ни је у ста њу да пру жи про
грам јед не са вре ме не ака де ми је, рад ни, екс пе ри мен тал ни, 
из во ђач ки про грам.

Али, упр кос свих те шко ћа, и на овој пр вој из ло жби осе ћа 
се плод ве ли ког тру да и за ла га ња це ло куп не Ака де ми је, 
на став ни ка и да ро ви тих уче ни ка. Од зна ча ја је на ро чи то 
по ја ва, дра го це на као здра вље, да се у њи хо вим ра до ви ма, 
мно гим ра до ви ма на овој из ло жби, осе ћа укус, сми сао за 
ле по и склад но, же ља за зна њем и ра дом.

Же ља пле ме ни та, јер шта их све не оче ку је? И њих и низ 
но вих ге не ра ци ја оче ку је мно го ви ше не го умет ни ка на 
За па ду! Не са мо ства ра лач ки, не го и пи о нир ски рад. Рад на 
об но ви на ше ке ра ми ке, рад на ре ор га ни за ци ји на шег ћи ли
мар ства, бор ба про тив ра зних по ја ва ло шег уку са у тек сти лу, 
на ули ци (пла кат, из ло зи, ам ба ла жа), рад на сту ди ра њу 
на шег др ве та, див ног и пл е ме ни тог ма те ри ја ла, са ко јим се 
мо же ми сли ти, ства ра ти, сли ка ти, у ин тар зи ја ма и на ме шта
ју, рад на мо за и ку ко ји зах те ва по себ не сту ди је и жр тве, 
об но ва др во ре зба ри је и по зла тар ства, раз ви ја ње кле сар ства 
и об ра де ка ме на, бор ба за ар хи тек ту ру у ка ме ну, сту ди ра ње 
вр то ва и пар ко ва, сту ди ра ње цве ћа као из во ра ин спи ра ци је, 
раз ви ја ње ин вен ци је у уну тра шњој ар хи тек ту ри, бор ба про
тив ло шег уку са у фи ли гра ну и гра ну ла ци ји као и на ки ту 
уоп ште, рад на по ди за њу на шег пла ка та на европ ски ни во, 

је ди ни мо гу ћи, са вре ме ни стил (јер је пла кат еспе ран то), 
рад на чу ва њу и раз ви ја њу по је ди них об ли ка на ше на род не 
умет но сти, на ко ри шће њу ове ве ли ке тра ди ци је (ства ра ла
штво ко је је про шле и ове го ди не по бу ди ло нај жи вље ин те
ре со ва ње у Швај цар ској и Нор ди ским зе мља ма) и нај зад 
нај ве ћи и нај те жи рад, ко ји ни је са мо њи хов, не го рад свих 
ства ра ла ца, по ку шај да се це ло куп ном овом ра ду, где год је 
уме сно, са уку сом и па жљи во, да обе леж је на ше кул ту ре, 
је дан тон, је дан звук, је дан глас, на је ди ни, мо гу ћи, на пре
дан – са вре мен на чин!

За ства ра ње и по ди за ње ове кул ту ре тре ба би ти ши ро ко
груд, по че ти од основ ног, по ди ћи у на шем глав ном гра ду 
јед ну мо дер ну ака де ми ју при ме ње них умет но сти слич ну 
оној у Ци ри ху. Јер тре ба ре ћи и оно што је нај ва жни је. Та 
ака де ми ја, бу ду ће ср це и мо зак на ше ма те ри јал не кул ту ре 
не сме се ства ра ти по сле оста лих обје ка та. Не за бо ра ви мо 
да се мо дер на ин ду стри ја у све ту ин спи ри ше уку сом, да тек
стил не фа бри ке, ра ди о ни це за об ра ду др ве та и об ли ко ва ње 
ин ду стри ских ар ти ка ла уоп ште, ин ду стри ја пар фи ме ри је, 
це ло куп на спољ на тр го ви на, као и це ло куп на кул ту рна про
па ган да у све ту по чи ва на до бром уку су и пре сти жу, том 
нај моћ ни јем сред ству за осва ја ње тр жи шта и у крај њој ли ни
ји за ши ре ње кул ту ре.

Бу ду ћа ака де ми ја, удру же на са бу ду ћим, ре ор га ни зо ва
ним За во дом за при ме ње ну умет ност тре ба да уче ству је на 
нај ва жни јем по слу око по ди за ња на ше ма те ри јал не кул ту ре 
и на ше ин ду стри је, две не раз двој не по тре бе на ци је и са вре
ме ног дру штва.

Мо же мо искре но и са ша па том ре ћи ме ђу на ма: на по љу 
уку са тре ба по че ти из но ва!

Бе о град, 1951
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СО НА ТА ПРИ МЕ ЊЕ НОЈ УМЕТ НО СТИ
Ама те ри ма и уметницимаде ко ра те ри ма

Allegro Moderato
За раз ли ку од ли ков не умет но сти (сли кар ства и ва јар ства) 
ко ја је не по крет на и ко ја вас не уз не ми ра ва ако на њу не 
ми сли те, при ме ње на умет ност има чуд ну упор ност да се 
дру жи са сви ма без раз ли ке. Она вас пра ти и кад не зна те и 
ре пре зен ту је или ком про ми ту је ско ро на сва ком ко ра ку. Све 
што до так не те углав ном је ње но де ло. Упор на као сен ка, она 
вам не ће да ти ми ра ни кад сун це за ђе, јер је оби чај да вас 
по том ство оце њу је, за вр шном и не при стра сном оце ном, у 
ва шем не ми нов ном от су ству, на ро чи то на осно ву успо ме на 
и пред ме та ко јим сте би ли окру же ни. Јер је оби чај да се 
чи та ва ет нич ка гру па, чи та ва за јед ни ца, це ла на ци ја, оце њу
је у за вр шном на уч ном освр ту на осно ву ње ног це ло куп ног 
кул тур ног сло ја, на осно ву ма те ри јал не кул ту ре.

Јер при ме ње на умет ност ни је ни шта дру го, ни шта ви ше и 
ни шта ма ње од ци ви ли за ци је. А она, у име про гре са, стал но 
по зи ва на на пре дак, на од го вор ност да жи ви те као цео свет. 
Она вам ви ше не до пу шта да бу де те ди вљак. Та од го вор
ност, ве ро ва ли или не, по чи ње од са мог ро ђе ња. Још од 
ма ле на у ва ше се ћа ње ути сну ла се сли ка окри ља: кре ве та у 

ко ме сте ра сли, тр пе зе за ко јом сте је ли, сто ли це на ко јој сте 
чи та ли, шко ле ко ја вас је по ди гла, пред ме та ко је сте во ле ли 
– све га што сте ви де ли (ми сле ћи да је то свет) и све га што 
сте за во ле ли (ми сле ћи да се два пут не мо же истин ски во ле
ти) – сли ка суд бо но сна за чи тав ваш жи вот.

И јед ног да на би ће те по зва ни на јед ну од две ју ду жно сти: 
да ства ра те и да чу ва те оне што вас окру жу ју, сва ва ша и 
на ша до бра, сав онај бес ко нач ни низ пред ме та без ко јих 
чо век ни као је дин ка ни као дру штве но би ће не мо же за ми
сли ти ег зи стен ци ју.

Има ма ло ве ро ват но ће да ће те би ти до бар ства ра лац и 
мно го ве ро ват но ће да ће те би ти лош при те жник ако ни кад 
не по ми сли те и ни кад не до зна те шта зна че ови пред ме ти 
у јед ној сре ди ни ко ја се уз ди же. Шта зна чи ства ра ти у јед ној 
зе мљи ко ја је пре ста ла да ства ра још 1389. го ди не и ко ја се 
вра ћа у свет тек од 1804. И ко и кад мо же би ти ства ра лац на 
по љу на ком се ви на ла зи те. У сва ком овом ства ра лач ком 
чи ну по сто ји је дан естет ски и је дан ра ци о на лан мо ме нат, 
две ком по нен те ко је су не раз двој не. Не раз двој ни кроз чи та
ву исто ри ју де ко ра тив не умет но сти, ле по дру гу је са ко ри
сним а склад но са еко но мич ним у сва кој до број ства ри, од но
сно до ци ља се до ла зи нај леп шим и нај кра ћим пу тем. Чак и 
ства ри нај ра ско шни је, пред ме ти од зл а та и дра гог ка ме на и 
нај пле ме ни ти јег др ве та, сло но ве ко сти и дру гих рет ких и 
ску по це них ма те ри ја ла, увек пра ти исто чу ло, исто осе ћа ње 
ме ре и уз држ љи во сти, ко је је код пра вог ства ра о ца уро ђе но. 
За кон уни вер за лан, основ ни. Пра ви ло на ко ме по чи ва укус. 
Код се ља каства ра о ца ово осе ћа ње је ин стинк тив но. Раз у ме 
се да се на то чу ло мо же ути ца ти и да се укус, са зна њем и 
ис ку ством, мо же сти ца ти као и сва ка дру га те ко ви на. Са тим 
чу лом ра ђа се и дру го основ но осе ћа ње: осе ћа ње ма те ри ја
ла, вер ност и до след ност ма те ри ја лу.

Ли ков на умет ност мо же би ти уса мље на, не схва ће на; она 
мо же уми ра ти са сво јом ту гом и сво јом но стал ги јом. Она 
мо же до че ка ти или не до че ка ти љу бав бу ду ћег по ко ле ња. 
Де ко ра тив на умет ност, ме ђу тим, увек је дру штве на ствар. 
Она се ра ђа из не по сред них, тре нут них по тре ба, као од јек 
еко ном ских мо ме на та. Она на ста је као дар ци ви ли за ци је да 
про ду жи, са јед ним ге стом ви ше, нај леп ши и нај фи ни ји 
ин стру мент ко ји је при ро да икад ство ри ла: људ ске ру ке. 
Ру ке, је ди ни пра ви дру штве ни ор ган, да ју чо ве ку оно што 
ни јед на дру га си ла до сад ни је из у ме ла.

От ка ко по ста ји раз ме на до ба ра, са до бри ма цир ку ли шу 
уства ри и не ви дљи ве ми сли ства ра ла штва. Ова раз ме на ко ју 
на зи ва те еко ном ском, уства ри је исто то ли ко и кул тур на. Јер 
осим са др жи не до бра има ју и во лу мен, об лик, пре зен та ци
ју. Оно што пре ла зи из ва ших ру ку у ру ке ва ших бли жњих и 
из њи хо вих ру ку у ру ке не ви дљи вих су се да, ре пре зен ту је 
та ко и вас и чи та ву за јед ни цу.

Го во ри ли смо о се ља куства ра о цу и зна ча ју при ми тив не 
умет но сти. Са ми сли ма о фол кло ру ис цр пи ли смо је дан део 
ових ре флек си ја. Оста је да ка же мо не ко ли ко ре чи и о ства ра
о цугра ђа ни ну, о ства ра о цуци ви ли за то ру. О ва шем, кат ка да, 
не ми ло срд ном кон ку рен ту. О чо ве ку чи ји пре ци ни су до жи
ве ли по мра че ње сун ца из ме ђу 1389. и 1804. го ди не. О чо ве ку 
ка кав би сте и ви би ли да ва ше прет ход не ин кар на ци је ни су 
би ле ту жне и тра гич не. И за ко јим ви по ср цу и та лен ту не 
за о ста је те и ко ји је за сад су пер и о ран је ди но због из ве сних 
сит ни ца због ко јих се ви, за сад и кат кад, не ра зум но сме је те!

Scherco
Ваш ко ле га (умет никде ко ра тер, ста ри нарде ко ра тер, умет
никза на тли ја, про јек тантцр тач, ар хи тектде ко ра тер), оба
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ве штен о све му, но си ре дов но кра ва ту по по след њој мо ди! 
По ње го вој кра ва ти, ви ше не го из ње го вог дл а на, мо же те 
за кљу чи ти мно го о ње го вој естет ској ори јен та ци ји. У лиф ту 
ски да ше шир чим уђе не по зна та или по зна та же на – де таљ 
зна ча јан за де ко ра те ра и про јек тан та лиф та да не за бо ра ви 
огле да ло у тре нут ку успо на. Го сте оба по ла во ди уз или низ 
сте пе ни це да их за шти ти од не си гур но сти и по ве де у не из
ве сност ства ра ла штва. За сто лом не ма по тре бе да го во ри о 
не по треб ном. Зна да ка же, не из го во рив ши ни јед ну реч и 
ру ку ју ћи спрет но при бо ром за је ло: још! или при че кај те! 
или мо же те од не ти! За хва љу ју ћи овом не му штом је зи ку, 
нож и ви љу шка, је дан стар и је дан млад ин стру мент до жи
ве ли су ве ли ку ево лу ци ју у ма лом, не из ме нив ши ни об лик 
ни те жи ну ви ше од ево лу ци је ор га на за је ло. Он са вр ше но 
по зна је њи хо ве уло ге од XVI ве ка, кад на сту па нож а кад 
ви љу шка, кад у дру штву, ка ко се од ма ра ју и сме њу ју, и кад 
за хва љу ју, и са мо он, или и ви, ако све то зна те, мо же те би ти 
про јек тант до бре, склад не ви љу шке, или до брог, пле ме ни
тог, без о па сног но жа. Он гле да кри тич ки у сва ку ча шу чи ји 
се род сил но раз мно жио. И има пот пу но пра во, као и Мон
тењ, што не пи је из сва ке ча ше, јер зна да је ча шу ро дио 
кри стал, а ви но гро жђе, а гро жђе је сен, а је сен сун це, и да 
су пе сни ци, му дра ци и смер ни љу ди и пре ње га пи ли ви но 
са пу но уме ре но сти и уз мно го ре чи то сти. Он има пра во на 
овај пре зир, у име ва ше, све док се не се ти те да га и ви 

ис ка же те, све док пи је те ви но из ча ше чи је ста кло не ма ни 
про зир ност во де, ни ре скост кри ста ла, ни об лик и склад јед
ног зр на гро жђа, ни бо је то па за ни бо је ру би на, ни скром
ност ства ра лач ког де ви чан ства. Он са вр ше но зна ка ко се 
чу ва ви но и ка ко по све ту хо да, у ка квим фла ша ма и ка квој 
оде ћи, кад ко је ви но, уз ко је је ло, у ко је са те и ко јим ре дом 
на ста вља овај ства ра лач ки ци клус по пред ви ђа њу не по гре
ши вог сун ца. И тек ако и ви зна те за све ове ле пе и зна чај
не са те, мо же те би ти пра ви и си гу ран про јек тант склад не 
фла ше и смер не ети ке те, ње ног те ла и ње не оде ће: да их 
не свла чи те у дру штву оде ве них и не оде ва те у дру штву 
на гих, да бе ло ви но не би цр ве не ло, а цр ве но ви но бле де ло 
од сти да. Он зна за тај ну да су и са ме ства ри уства ри дво
пол не. Да су фо те ље, иа ко жен ског уства ри му шког ро да, а 
та бу ре ни, иа ко му шког уства ри жен ског ро да. И он ће 
му дро по ну ди ти фо те љу чо ве ку а та бу рен или ди ван же ни, 
јер зна да же ну још ви ше чи ни ха љи на, а чо ве ка још ви ше 
фо те ља: да се ха љи на са чу ва и да се по ка же, а фо те ља оду
жи чо ве ку за све ње го ве естет ске на по ре. И тек ако и то 
зна те мо же те би ти си гу ран про јек тант јед не ори ги нал не 
фо те ље ко ја се не би сло ми ла под те ре том ду ха и до брог 
ди ва на на ко ме би се мо гла ро ди ти и са ма де ко ра тив на 
есте ти ка. итд.

Allegro Con Brio
Али, ра ста ни мо се од овог чуд ног чо ве ка и по ма ло ма ни ја ка 
и вра ти мо се ствар но сти на ше ши ре отаџби не, ствар но сти 
чи та ве на ше Евро пе. Од Фран цу ске ре во лу ци је до са вре ме
не ре во лу ци је, у то ку ви ше од јед ног ве ка, це ло куп но ства
ра ла штво пре тр пе ло је круп не из ме не. Пла мен овог ду ха, 
овај не у га си ви пла мен ци ви ли за ци је, пре да ван је из ру ку 
ма ну фак ту ра и ком па њо на у ру ке све ре ђих за на тли ја, и из 
ру ку за на тли ја у ру ке рад ни ка. А пла мен ини ци ја ти ве из 
ру ку кра ље ва и вла сте ли на у ру ке бур жо а зи је и из ње них 
ру ку у ру ке про ле та ри ја та. Са свим је при род но што је с вре
ме на на вре ме, у до ба ра то ва и дру гих по тре са, ова бук ти ња 
кат кад ис па да ла из ру ку и што је у чи та вој Евро пи на стао 
је дан тран зи тор ни пе ри од, пе ри од без де фи ни са ног сти ла, 
пе ри од у ко ме до бра во ља пре ва зи ла зи ре зул та те. И са свим 
је при род но што су све зе мље, на ро чи то зе мље с ви со ким 
стан дар дом и раз ви је ном ин ду стри јом, ко је же ле да са чу ва
ју свој ве ков ни пре стиж, узе ле ини ци ја ти ву да ор га ни зу ју 
ства ра ла штво. Оне осни ва ју ве ће или ма ње ор га ни зме у 
ко ји ма се кон цен три шу све по ки да не ни ти, сви ве ли ки ка на
ли и то ко ви ства ра ла штва: ака де ми је и ин сти ту ти за при ме
ње ну умет ност и ин ду стри јску есте ти ку.

Ове ака де ми је и ови ин сти ту ти по ста ли су ве ли ки свет ски 
цен три по ве за ни са си сте мом за на та и ин ду стри ском мре
жом и де ко ра тив ном ар хи тек ту ром. Цен три у ко ји ма се го во
ри са вре ме ним је зи ком о есте ти ци и ху ма но сти ма ши на, о 
ма те ма тич кој не по гре ши во сти иде ал не фор ме, о ана ли ти ци 
про пор ци је, о ло ги ци кри ста ла и ато ма, о све му што пре о
ку пи ра на ше до ба усред на по ра да се от кри је и при ме ни 
чи тав низ но вих не слу ће них син те тич них ма те ри ја ла.

И усред ве ка у ко ме се ове ака де ми је и ови ин сти ту ти раз
ви ја ју чу ју се гла со ви и пред ло зи да на шу Ака де ми ју за при
ме ње ну умет ност тре ба уки ну ти. И ми сли да је она су ви шна 
и ску па! Ка ко су ску пе ове ми сли у до ба и тре нут ку кад се 
уви ђа зна чај при ме ње не умет но сти, ње на уло га, ње на про
све ти тељ ска функ ци ја и њен бу ду ћи зна чај за на шу мла ду 
ин ду стри ју. У до ба кад је до шао час да ова за по ста вље на и 
за бо ра вље на Ака де ми ја до би је бар кров и мо гућ ност да сво
ју на ста ву про ши ри у са вре ме ном прав цу. Пи та ње при ме
ње не умет но сти по ста је све зна чај ни је и оно нам ви ше не 
до пу шта да га узи ма мо ола ко. По но сни на на шу на род ну 
кул ту ру и на ше умет нич ке тра ди ци је у це ли ни, ре ша ва мо о 
јед ном пи та њу ко је из ла зи из окви ра при ми тив не кул ту ре.
До шав ши из се ла у град и осни ва ју ћи ве ли ке гра до ве, сте
кли смо при ви ле ги је и на ви ке да ми сли мо и као су гра ђа ни 
ви со ких гра ђе ви на и су се ди би бли о те ка, му зе ја, уни вер зи
тет ских ка те дри и Ака де ми је за при ме ње ну умет ност. Сте
кли смо пра во да пред лог за уки да ње Ака де ми је за при ме
ње ну умет ност до че ка мо ре чи ма са ко јим је до че као је дан 
од пр вих чл а но ва фран цу ске ака де ми је на у ка кра јем XVII 
ве ка гру пу про из во ђа ча ста кла (ко ји су сте кли плем ство за 
за слу ге у свом за на ту): Gentilhommes de verre, si vous tombez 
à terre, adieu vos qualités!2

Бе о град, 1956

2 Пле ми ћи ста кла (од ста кла), ако пад не те на зе мљу, збо гом ва ше ти ту ле 
(и ква ли тет ста кла).

Пре драг Пе ђа Ми ло са вље вић (Лу жни це, 4. фе бру ар 1908 
– Бе о град, 25. ја ну ар 1987) је био срп ски сли кар, ди пло
ми ра ни прав ник, ди пло ма та, драм ски пи сац, дра ма тург 
и члан СА НУ.
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РАДИОНИЦА ЋИРИЛИЦЕ
У СПЛИТУ

о чет ком мар та, као сту дент ки ње че твр те го ди не 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти из Бе о гра да, на 
по зив Ни ко ле Ђу ре ка, про фе со ра Умјет нич ке ака

де ми је у Спли ту, до би ле смо при ли ку да от пу ту је мо у Сплит 
где смо уче ство ва ле у ра ди о ни ци ћи ри ли це. Циљ ра ди о ни це 
је био да мла ди ди зај не ри, ко ји се ба ве об ли ко ва њем пи сма 
са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, на у че ка ко тач но тре ба да 
из гле да ћи ри ли ца и ка ко да се на ис пра ван на чин на пра ве 
сло ва ћи ри ли це у фон ту у ко ме већ по сто је сло ва ла ти ни це. 
Од оста лих уче сни ка ра ди о ни це смо се раз ли ко ва ле, јер је 
ћи ри ли ца на ше пи смо ко је до бро по зна је мо, а сло ва ка рак
те ри стич на за срп ски је зик већ смо има ле у на шим ски ца ма 
за фон то ве ко је смо за по че ле у пр вом се ме стру.

Пр ви дан је по чео пре зен та ци јом мо де ра то ра Иље Ру дер
ма на о ње го вом ра ду у по љу ти по гра фи је и кре и ра ња фон
то ва. Оно што је ин те ре сант но је сте да се Иља ба ви кре и ра

њем ћи ри ли це за већ по сто је ће, ла ти нич не фон то ве, као и 
то да је уче ство вао у мно гим ве ли ким про јек ти ма у Ру си ји. 
Тог да на смо се ба ви ли и по сма тра њем са мог из гле да ћи ри
лич них сло ва и екс пе ри мен ти са њем са раз ли чи тим ала ти ма.

На ред ни да ни би ли су ре зер ви са ни за из ра ду ћи ри лич ног 
фон та од већ по сто је ћег ла ти нич ног ко ји смо при пре ми ли 
пре ра ди о ни це, па смо ра ди ли вер за ле, ку рен те и по том 
сре ђи ва ли ре зул та те. На жа лост, ни смо има ли до вољ но вре
ме на да се ба ви мо раз ма ци ма, кер нин гом, као ни не ким 
ком плек сни јим функ ци ја ма у кре и ра њу фон то ва, али смо 
за то до би ли вр ло де таљ ну ана ли зу фор ме сло ва.

По што је Иља из Ру си је, он се пр вен стве но фо ку си рао на 
ру ску ћи ри ли цу, ко ја је у не ким де ло ви ма дру га чи ја од 
на ше – за то смо ка сни је при ча ли о срп ским и бу гар ским 
ал тер на ти ва ма. Што се ти че бу гар ске ћи ри ли це, са ма фор
ма сло ва те жи да бу де што слич ни ја ла ти ни ци. На при мер, 
сло ва Л и Д има ју тро у гла сто те ло у осно ви, су штин ски 
ко ри сте ћи фор му сло ва А, за раз ли ку од срп ске, у ко јој је 
осно ва об лик сло ва П. Још не што што нам је би ло ин те ре
сант но је сте да они рет ко ко ри сте исте об ли ке за сло во К у 
ћи ри лич ној и ла ти нич ној вер зи ји – нај че шће се из глед тог 
сло ва раз ли ку је.

Академија умјетности у Сплиту, 1 – 5. марта 2016.

П

http://typejournal.ru/en/articles/Ilya-Ruderman-Interview
http://typejournal.ru/en/articles/Ilya-Ruderman-Interview
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По ред прак тич ног де ла, то ком ра ди о ни це има ли смо и 
те о риј ска пре да ва ња. Јед но пре да ва ње би ло је о исто ри ји 
ћи ри ли це, ка ко је на ста ла, где и ка да су се по ја ви ли пр ва 
штам па на де ла. Нај ве ћи осврт је био на ре фор ме Пе тра 
Ве ли ког и ње гов ути цај ко ји је до при нео то ме да ћи ри ли ца 
има да на шњи об лик. Пе тар Ве ли ки је пу то вао по Евро пи и 
био је оча ран штам пар ством, па је због то га на ре дио да се 
на пра ве пр ва из ли ве на сло ва за ћи ри ли цу. Уз то је про ме
нио и са мо пи смо – уло жио је ве ли ки труд у из глед и ода бир 
сло ва, а по сто је и до ку мен ти ко ји по ка зу ју ка ко он уво ди 
сло ва по узо ру на књи жну ла ти ни цу, па је чак не ка сло ва 
ћи ри ли це са свим из ба цио из упо тре бе.

Дру га пре зен та ци ја је би ла Ter ri ble Cyril lic где смо раз ма
тра ли си стем ске фон то ве у ко ји ма су ло ше ура ђе не ћи ри ли
це. У овом сег мен ту смо пре гле да ли мно ге фон то ве ко је 
ко ри сти мо сва ко днев но – Myriad, Ti mes, Ti mes New Ro man, 
Ba sker vil le, Arial, Hel ve ti ca и мно ге дру ге. Кроз де таљ ну ана

ли зу по ку ша ва ли смо да уо чи мо ло ше ура ђе не об ли ке и 
де та ље код по је ди нач них сло ва и на кра ју за кљу чи ли да од 
си стем ских фон то ва, Ge or gia има нај бо ље уса гла ше но ћи ри
лич но и ла ти нич но пи смо. На при мер, је дан од фон то ва ко ји 
се че сто ко ри сти код нас је Ti mes ко ји има при лич но ло шу 
ћи ри ли цу – сло во Д ни је до вољ но ши ро ко, сло ва К и Ж ни су 
стил ски ком пле мен тар на, на гиб ле вог по те за сло ва Л је пре
ви ше оштар и дру го.

По след њег да на има ли смо за јед нич ку пре зен та ци ју где 
смо пред ста ви ли рад са ра ди о ни це сту ден ти ма и про фе со
ри ма Ака де ми је. За не што ма ње од 4 да на, це ла гру па је 
ус пе ла да кре и ра ћи ри лич ни фонт и це ло ис ку ство је би ло 
вр ло ин те ре сант но за њи хо ве сту ден те као и за нас а ре зул

та ти ра ди о ни це су би ли сјај ни. На у чи ле смо мно го о на чи
ну раз ми шља ња при кре и ра њу фон та и си гур но ће нам 
зна ња са ове ра ди о ни це по мо ћи у да љем ра ду у обла сти 
ти по гра фи је.

О ра ди о ни ци:
https://www.be han ce.ne t

Ко ри сни ре сур си:
http://www.typo ni ne.co m/
http://dailytype.com/
http://type jo ur nal.ru /en /

http://www.tipometar.org/kolumne/Petar/Index.html
http://www.tipometar.org/kolumne/Petar/Index.html
https://www.behance.net/gallery/34792391/Cyrillic-workshop-Ilya-Ruderman-Split-March-2016
http://www.typonine.com/
http://dailytype.com/
http://typejournal.ru/en/
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ТИПОГРАФИЈА

Растко Ћирић, ред. проф.

ЗА ЉУБАЗНЕ 
АЛИ ЗАХТЕВНЕ ЧИТАОЦЕ

и су сви чи та о ци љу ба зни, а још ма ње их је зах тев
них. Или ја Кне же вић, про фе сор Ти по гра фи је на 
на шем фа кул те ту, ви ше од два де сет го ди на све

срд но по ку ша ва да од сту де на та гра фич ког од се ка на пра ви 
зах тев не чи та о це. Зах тев ном чи та о цу сме та ју дво стру ки раз
ма ци из ме ђу ре чи у сло гу. Зах тев ног чи та о ца нер ви ра кад 
при ме ти да је сло во сла гач уме сто дво стру ких на вод ни ка 
упо тре био знак за се кун ду. Зах тев ни чи та лац се оне ра спо
ло жи кад при ме ти да је ди зај нер у на сло ву на пи сао сло во А 
на о пач ке, као у огле да лу: уз ла зна ли ни ја де бе ла а си ла зна 
тан ка. Зах тев ни чи та лац се сне ве се ли кад ви ди ћи ри лич но 
сло во И на пра вље но од ла ти нич ног N. Зах тев ни чи та о ци 
би ра ју из да ва че књи га, но ви на, ча со пи са и оста лих пу бли
ка ци ја, јер не ће да се оне спо ко ја ва ју. Не же ле да се ба ве 
стал но истим три ви јал но сти ма, же ле да се по све те фи не са
ма и да ужи ва ју у њи ма.

Књи га МА ЛА ТИ ПО ГРАФ СКА ПО ЧЕТ НИ ЦА ЗА АМА ТЕ РЕ 
И СТУ ДЕН ТЕ ТИ ПО ГРА ФИ ЈЕ (по Или ји Кне же ви ћу) чи је је 
пр во из да ње угле да ло све тлост го ди не 2016, а дру го до пу
ње но из да ње упра во иза шло ок то бра ове го ди не, упра во је 
пр ви ко рак ка из град њи зах тев ног, или бар зах тев ни јег чи та
о ца. Кад по сле чи та ња на сло ва сти ша те сво ју су је ту са зна
њем да се под ама те ри ма не сма тра ју пре зре ни непро фе
си о нал ци, већ љу би те љи стру ке, мо жда бу ду ћи обо жа ва о ци 
ти по гра фи је, по ла ко ула зи те у Кне же ви ћев свет ста рих књи
га, ре не сан сних гра ви ра, олов ног сло га, де ко ра тив них ини
ци ја ла, исто риј ских пи са ма и ше ма пре ло ма књи жних стра
ни ца. Фу сно те и ко мен та ри су ра ци о нал но и ште дљи во 
до да ва ни на уза ну мар ги ну стра ни це на ко ло на ма не ши рим 
од сан ти ме тра.

Глав ни одељ ци по све ће ни су: Исто ри ји пи сма, По крет ном 
сло гу, Ти по граф ским ме ра ма, Раз во ју и кла си фи ка ци ји ти по
граф ских пи са ма, Па пи ру, Ар ти ку ла ци ји тек ста и Чи тљи во
сти сло га. По гла вља су оде ље на стра ни ца ма са ду хо ви тим и 
по уч ним ци та ти ма као што је онај од Фре де ри ка Га у ди ја: Ко 
шпа ци о ни ра ку рент мо гао би и да кра де ов це. На рав но, ни 
јед ном по ште ном ти по гра фу не би ни у сну па ло на па мет 
да шпа ци о ни ра ку рент.

Дру го из да ње ПО ЧЕТ НИ ЦЕ има шест до да тих стра на, али 
је штам па но на во лу ми но зном па пи ру, па је без ма ло дво
стру ко де бље од пр вог. Штам па је мо ра ла да за до во љи зах
тев ног ти по гра фа, па је би ла по ве ре на штам па ри ји Арак. 
Цео по сао око осми шља ва ња и при пре ме књи ге за штам пу 
био је му ко тр пан и уса мље нич ки рад про фе со ра Кне же ви ћа 
ко га сва ко днев но сре ћем у ње го вом рад ном ка би не ту на 

фа кул те ту у згра ди на Ко сан чи ће вом вен цу. Он из бе га ва 
гу жве и дру же ња и нај срећ ни ји је ка да је за ду бљен у екран 
свог ком пју те ра, где стр пљи во и са не скри ве ном ра до шћу 
ужи ва у про у ча ва њу ста рих књи га са ин тер не та. Ипак, у  
им пре су му, ау тор се за хва љу је тро ји ци: пре во ди о цу Жељ ку 
Бра ли ћу; Бо ба ну Ан ђел ко ви ћу, љу ба зном рад ни ку обез бе
ђе ња на пор тир ни ци, ко ји че сто оста не ду же ако не што тре
ба да се за вр ши; и ста ром при ја те љу и ве ли ком глум цу Де ја
ну Ча ви ћу за по моћ при пре во ду ци та та Ви ли ја ма Џеј мса 
Дју ран та и Ари сто те ла на стра ни 11: Од лич ност, отуд, ни је 
чин већ на ви ка: »ва ља ност чо ве ко ва је у од лич ном ду хов ном 
де ла њу за це ла жи во та; … јер као што не чи не про ле ће јед
на ла ста и је дан леп дан, та ко ни је дан дан или крат ко вре
ме не чи ни чо ве ка спо кој ним и срећ ним«.

Књига се може купити у згради Факултета, код професора 
Илије Кнежевића, по цени од 600 динара.
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СТУДЕНТ

Јелена Јаћимовић, алумна ФПУ

ДА ЛИ ЋЕШ РАДИТИ
ОНО ШТО ВОЛИШ

Знаш ли ка ко не ка да по ми слиш да ћеш сва шта да 
ра диш ка да за вр шиш факс и да ће свет би ти отво рен, 
да ће сви да те че ка ју ис пру же них ру ку? На кра ју, ка да 

до би јеш ди пло му и по след њи пут иза ђеш из сту дент ске слу
жбе као сло бо дан чо век, мла ди и та лен то ва ни до да так овом 
хи пер про дук тив ном дру штву – схва тиш да не ће би ти ла ко 
про би ти се кроз гу жву и учи ни ти да се твој глас чу је гла сно 
и ја сно, да се ја сно ра за зна је у мо ру ту ђих ми шље ња. 

То ком че ти ри го ди не основ них сту ди ја, три го ди не сам 
во лон ти ра ла у Цен тру за ин те гра ци ју мла дих у Бе о гра ду и 
сва ке не де ље во ди ла клин це из еко ном ски и со ци јал но 
угро же них по ро ди ца у вр тић пре фак са са ко ле га ма во лон
те ри ма из раз ли чи тих бран ши и са раз ли чи тим ин те ре со ва

њи ма. Та да сам се ис тре ни ра ла, још ви ше, за свет око се бе 
и по че ла још јед но став ни је да ка пи рам жи вот. Расчла ни ла 
сам вр ло ја сно оно што је бит но и не бит но у жи во ту. Пр ва 
љу бав ми је би ло сли ка ње, па гра фи ка, по том пи смо и ка ли
гра фи ја, али су мо ји жи вот ни по кре та чи од у век би ли књи га 
и илу стра ци ја. За че ти ри го ди не на у чи ла сам се ис трај но сти, 
пла ни ра њу ра да, про на ла же њу сми сла и об је ди ни ла све то 
кроз дру же ње и за јед нич ки рад на раз во ју са ко ле га ма и уз 
по др шку зна чај них про фе со ра.

Ме ни се де си ло то да сам по сле основ них сту ди ја од лу чи
ла да кре нем у по ход на сле де ћу ди пло му. Не за то што 
ни сам зна ла шта же лим, већ за то што сам зна ла и знам да 
тре ба ис ко ри сти ти могућност да се шко лу јем и на пре ду јем. 
Тре ба ис ко ри сти ти до бре стра не фак са, а то су сјај ни мен то
ри, ин тер ди сци пли нар не сту ди је, па чак и при ли ку да се у 
ми кро све ту соп стве ног фа кул те та из бо риш за сво ју и иде ју 

сво јих ко ле га. Иа ко не кад не ма свих тех нич ких усло ва за 
раз ви ја ње по тен ци ја ла код сту де на та у на шој зе мљи, увек 
има во ље и упор но сти оних ко ји же ле да уче и ства ра ју, та ко 
да се увек др жим по зи тив них стра на.

Упра во је упор ност оно што у овој ери од ре ђу је ко је сла
би ји, а ко ја чи; ко ће мо ра ти да при хва ти ком про мис при 
за по сле њу, а ко ће бор бом за сво је ме сто у све ту и без угро
жа ва ња ту ђих сло бо да, на ћи пра во ме сто за се бе и ме сто где 
ће би ти пла ћен за то што ра ди (а до бро је увек и ка да се 
по ма ло во лон ти ра из ху ма них раз ло га). Без упор но сти ко ја 
гу ра те бе и оног до те бе, без кре а тив но сти и же ље за лич
ним и на прет ком љу ди око те бе, не ма ме ста за по зи ти ван 
ис ход, у би ло ком сми слу. 

Али, од не че га се мо ра по че ти. Чи ме год да се ба виш, знај 
да би то тре бало да во лиш. Ако ни је та ко, ов де не ћеш на ћи 
ни шта ко ри сно за чи та ње. Мо ја при ча је као она јед на фи о
ка у ко јој др жиш све што чу ваш и што ти је дра го, али је све 
то сит но, па је та фи о ка пу на ра зно ра зних сит ни ца ко је ни су 
по ве за не и ко је кон стант но, ин ту и тив но, уба цу јеш у њу. Ту 
фи о ку не сре ђу јеш, пу шташ је да се на пу ни и он да јед ног 
да на, као ја са да, ма ло ба циш по глед и осе ћаш се срећ но, 
јер на ла зиш ства ри ко је си мо жда ма ло за бо ра вио/ла . Уо ста
лом, та ква је и тво ја при ча ако си на ста вио/ла да чи таш.

Освр ну ла бих се на кон крет но зна ње и ис ку ство сте че но на 
Фа кул те ту при ме ње них умет но сти. За вр ши ла сам смер ко ји 
се зо ве Гра фи ка и књи га и пр ве две го ди не сам ми сли ла да 
уоп ште ни сам за гра фи ку. Цр та ње ми је би ло не што при род
но, док ми је сли ка ње, ко је ни ка да ни сам баш во ле ла, код 
про фе со ра Мир ка Ог ња но ви ћа про бу ди ло ин ту и тив ност и 



68

рас плам са ло кра тив ност, због опу ште не атмосфере у овом  
ате љеу, коришћења ве ли ких фор ма та и сло бо де да схва та мо 
сли ку на свој на чин. На тре ћој го ди ни смо до би ли ра ди о ни цу 
за гра фи ку, ко ја је би ла са мо на ша, па смо ате ље за ме ни ли 
про сто ри јом ко ја је би ла пу на оти са ка, бо ја, па пи ра и ве се лих 
ко ле га. Ту сам, и тек та да, на кла си про фе сор ке Мир ја не То ма
ше вић, ко нач но схва ти ла да сва ка бо ја и тон, ком по зи ци ја и 
ди мен зи ја, има ју сво ју по ру ку и сми сао, да дво ди мен зи о нал
не гра фи ке има ју тро ди мен зи о нал но зна че ње. Тре ћу го ди ну 
обе ле жи ла је Ти по гра фи ја и про фе сор Или ја Кне же вић са сво
јим пе дант ним ко рек ту ра ма и освр ти ма на зна че ње осно ва 
ти по гра фи је и ства ра ња ком по зи ци ја по мо ћу сло ва и сим бо ла. 
На че твр тој го ди ни смо пра ви ли фонт це ле го ди не на пред
ме ту Пи смо код про фе со ра Ве дра на Ера ко ви ћа, па је ди ги тал
но ства ра ње на не ки нов на чин ушло у мој жи вот, јер је фонт 
не што што мо же мо да ко ри сти мо у мно штву ме ди ја. Та ко ђе, 
на че твр тој го ди ни се по ја ви ла Гра фи ка књи ге. Код доцента 
Оли ве ре Ба та јић Сре те но вић, ко ја ми је тре ну но мен тор на 

Ма стер сту ди ја ма, на у чи ла сам мно го о спо ју из ме ђу руч ног 
пра вље ња књи ге, руч не штам пе, кла сич них ма те ри ја ла и ди ги
тал не штам пе, ком би но ва ња ма те ри ја ла, ал тер на тив ним 
об ли ци ма књи ге и гра ни ца ма до ко јих књи га мо же би ти то 
што је сте. Та да се све спо ји ло, све је клик ну ло. Због свих са зна
ња ко ја смо до би ја ли на Фа кул те ту од про фе со ра и из ис ку ства 
ко ја смо де ли ли ме ђу соб но, про бу ди ло се не ко уве ре ње у то 
да ће мо од са да ве ро ват но све мо ћи да ство ри мо са ми, од 
ну ле. Мо је ко ле ге и ја смо на у чи ли кроз за љу бље ност у оно за 
шта смо та лен то ва ни, да ства ра мо де ло од ски це до тех нич ког 
из во ђе ња уз по зна ва ње или ис тра жи ва ње раз ли чи тих и, на 
мо мен те еклек тич них, про це са ра да. Због то га кла сич ни на чи
ни ра да и ства ра ња ни су ну жно за ста ре ли. Они су би тан те мељ 
за упо зна ва ње и са вла да ва ње про бле ма ко ји се ја вља ју у ства
ра њу ди ги тал них или других де ла и про из во да ко ји се из во де 

на мо де ран на чин или мо дер ним ала ти ма. Умет ност је при
мен љи ва са мо он да ка да смо упо зна ти са свим ни во и ма ко ји 
чи не област ко ја нас ин те ре су је (и ко ју нео пи си во во ли мо) и 
тек та да се њо ме мо же мо ба ви ти и исто вре ме но на до гра ђи
ва ти зна ње ко је мо дер но до ба у ко ме жи ви мо до но си. 

Вра ти ла бих се на при чу о остат ку свог ис ку ства ко је је 
прет хо ди ло по тра зи за мо јим про фе си о нал ним раз во јем. 
По сле основ них сту ди ја сам ишла у Грч ку са Клу бом пут ни
ка (ор га ни за ци ја ко ја оку пља љу де ко ји во ле ал тер на тив не 
начине путовања и дру жење) и део тог ле та пра ви ла сам 
ма пе грчких остр ва са озна ка ма ме ста где мо же и на који 
начин да се кам пу је. Отво рио ми се но ви, још ши ри, по глед 
на свет и то је би ло су пер. По че ла сам да схва там да по сто ји 
мно го ствари из ван кон вен ци ја кла сич ног ди зај на, илу стра
ци је, при ме ње не умет но сти и ком плет ног ства ра ња за не ку 
гру пу или по вод. Такође, са кам пер ским ран цем на плус 40 
у цен тру Ати не и по острву Амор гос, во лон ти ра ње је би ло 
одлично ис ку ство.

Упи са ла сам ма стер, ку пи ла сам та блу за цр та ње од сти
пен ди је и отво ри ла не ке про фи ле на по пу лар ним дру
штве ним мре жа ма под псе у до ни мом ко ји ко ри стим од 
основ не шко ле. Кре ну ла сам да се ди рект ни је по ве зу јем 
са љу ди ма и ор га ни за ци ја ма ко је це ним, да во дим ти ху 
бор бу про тив ве тре ња ча, бор бу за ма лог чо ве ка и се бе 
са му. Ина че сам на фак су до ста во ле ла да цр там и из ми
шљам не ке но ве ства ри, али је до шао мо ме нат да се укљу
чим у свет ко ји се на ла зи ван тих зи до ва ме ђу ко ји ма сам 
се, уз див не ко ле ге са кла се и до бре при ја те ље, осе ћа ла 
си гур но и про бу ђе но. Фа кул тет је тра јао, пре да ва ња и све 
што уз то иде су ми бу ди ла не ка пи та ња о то ме шта ћу 
по сле. Јед но од тих предмета био је и Веб ди зајн ко ји ми је 
од шкри нуо вра та ка тој мо јој нео т кри ве ној обла сти ин те
ре со ва ња.
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По че ла сам ма ло да учим HTML, CSS, да по вр шин ски из у
ча вам тај су пер Ja va Script и за ра зи ла сам се. На кра ју сам 
за вр ши ла све, сем за вр шног ра да и ње го ве од бра не, јер сам 
се, ка да је ле то по че ло, ба ци ла на тра же ње прак си и илу
стро ва ње за соп стве ну ду шу. Ра ди ла сам му рал са ко ле га ма 
у вр ти ћу на огром на три зи да, а у ме ђу вре ме ну сам би ла на 
прак си у Кре а тив ном цен тру. Док сам би ла на прак си у 
дру гој из да вач кој ку ћи, почела сам хо но рар но да ра дим за 
Кре а тив ни цен тар на при ла го ђа ва њу по сто је ћих кон трол
них ве жби за ин тер ак тив ну упо ре бу на ин тер не ту. Осе ћа ла 
сам се су пер. По че ла сам да  би вам све ви ше за у зе та оним 
што во лим. Али, схва ти ла сам да све ви ше ка пи рам и по чи
њем да во лим ин тер нет са др жа је, ин тер ак тив не еле мен те 
истог, ди зајн ко ји не че му до при но си, итд. Не ка ко, до шла је 
и је сен, јед на при ли ка за за по сле ње ни је би ла оно че му сам 

се на да ла (што се мог раз во ја ти че) и од лу чи ла сам да не 
кре нем тим пу тем. Он да ка да сам за тво ри ла јед на вра та, 
пра те ћи ин ту и ци ју и ослу шку ју ћи се бе, по че ла сам да 
ша љем рад ну би о гра фи ју ра зним ком па ни ја ма ко је се ба ве 
веб ди зај ном у по тра зи за још јед ном прак сом и ис ку ством.

Ишла сам на раз го во ре, по ка зи ва ла и при ча ла шта умем 
и шта же лим да на у чим и за што. Веома је бит но да схва ти мо 
да је у том мо мен ту мо ја при ча, она мо ја фи о ка са по чет ка, 
по че ла да по при ма не ки об лик, да до би ја сми сао. За то што 
сам увек искре но во ле ла све оно че му сам се по све ћи ва ла 
у свом про фе си о нал ном раз во ју. Умет ник као по јам ни је 
ис па рио из ме не. Са мо сам до би ла не ки ши ри опис. И то је 
океј. До би ла сам прак су, у тра ја њу од три ме се ца, у јед ној 
фир ми ко ја пра ви и одр жа ва сај то ве и апли ка ци је за нај по
зна ти је брен до ве и ком па ни је у ре ги о ну и по сле то га сам 
до би ла по ну ду да на ста вим да ра дим за њих. Хеј, за пла ту! 
И то на осно ву учин ка, на прет ка, ко му ни ка ци је са ко ле га ма 
и на рав но – же ље да сво је спо соб но сти раз ви јам још ви ше, 
иа ко ни сам мно го ко му ни ка тив на и ма ло више аут сај дер.

Си гур на сам да ово ни је крај, отва ра ју се но ва вра та за оне 
ко ји же ле да ра де кре а тив не ства ри и да их пре пли ћу са 
ди ги тал ним све том, у исто време ко мер ци јал ним. Ни је би ло 
ла ко, али ис пла ти ло се и по ред то га што и да ље хо но рар но 
ра дим за Кре а тив ни цен тар, илу стру јем во лон тер ски за 
не вла ди не ор га ни за ци је и за иде је ко је по др жа вам и за ко је 
се бо рим и, на рав но, за сво ју ду шу.

Ми сли ла сам да не упа дам ни у јед ну ку ти ју, да не при па
дам ни че му кон крет ном. Мо рам при зна ти да сам се ма ло и 
пла ши ла да на кра ју не ћу ра ди ти оно за шта сам се шко ло
ва ла. Ствар је у то ме да ни је ва жно шта упи шеш, бит но је да 
то во лиш, да те то за ни ма. Али не смеш се би до зво ли ти да 
из гу биш нит чо ве ка ко ји је си, тре ба да га јиш оста ла ин те ре
са ва ња ко ја те чи не ху ма ним и да схва тиш да ни си сам на 
све ту, ни ти си нај бо љи. Бит но је да раз ви јаш ху ма ност и са о

се ћа ње, иа ко то не ма ди рект не ве зе са на ла же њем по сла. 
Све тре ба ра ди ти искре но и сми сле но. Зна ти шта же лиш 
или шта не же лиш. Не мо раш да пла ни раш ду го роч но, јер 
се ти пла но ви увек из ја ло ве, па се раз о ча раш. Бит но је да 
стре миш ка не че му у шта ве ру јеш. Не мо раш да бу деш сле
по део неке гру пе. Бу ди аут сај дер, али не гуј при ја тељ ства са 
љу ди ма ко ји слич но ми сле као и ти. Отва рај ви ди ке и не 
пла ши се. Ко зна, мо жда ни ме ни ово што са да ра дим не ће 
тра ја ти ду го. Али, бит но је да ра ди мо не што док по сто ји 
про стор за раз вој. Он да се опет ша љу рад не би о гра фи је и 
пи шу мо ти ва ци о на пи сма, гле да се шта се тра жи нај ви ше у 
тво јој бран ши или обла сти ин те ре со ва ња и то је то. Ни шта 
стра шно. 

По сао не чи ни чо ве ка, али по сао ко ји во лиш до при но си 
тво јој сре ћи. Са мо, где год да си тре нут но по ку шај да на 
кра ју, ка да ода тле одеш, по не сеш са со бом са мо ле па ис ку
ства и што ви ше зна ња и уме ћа, преносећи ис ку ства и своја 
са зна ња. То је не ка ко мој са вет, од мла де осо бе дру гој мла
дој осо би. Ши ри да ље.
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