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DECORATED FLAT SURFACES 
AND THE INVENTION OF DESIGN 
IN MEDIEVAL ARMENIAN ARCHITECTURE

ARMEN KAZARYAN
Research Institute for Theory and History of Architecture and Town Planning, 
State Institute for Art Studies, Moscow, Russia

The present report for the first time brings forward the issue of changes which occurred 
in the medieval Armenian architecture during its more than two hundred years evolution: 
from the last third of the 10th to the beginning of the 13th century. These changes are 
characterized by the penetrating of design principles into fundamentally classical archi-
tecture. The onset of this innovation may have been marked by the work of great archi-
tect Manuel, the builder of the church on the island of Akhtamar (915–921), and Trdat, the 
builder of the Argina (970-s) and the Ani Cathedrals (last quarter of the 10th century) and 
the church of Gagkashen (1000). In the facades’ details of the abovementioned churches, 
as well as of some later constructions, one can find the presence of ornamented elements 
– ribbons – flat horizontal belts and window frames; their usage was counter to the estab-
lished tradition of decorating with ornaments archivolts and cornices only. Another novelty 
was the ornamented flat ceilings and edges of the tented roof of zhamatun (for-church) in 
the Horomos monastery (1138) and the decoration of the interior space of the treasury (or 
library) in the Sanahin monastery (1063). These examples illustrate even greater freedom 
and departure from traditional architectural tectonics. 

Moreover, the study seeks to determine the transition made from carving to the poly-
chrome inlay on the flat ceilings of the monastic zhamatuns and in the portals’ tympana of 
the late 12th – early 13th centuries. At all stages of these changes the main role belonged 
to the Anian, that is, metropolitan school of Armenian architecture. Since the Bagratids era 
it, on the one hand, had been developing the achievements of Armenian architecture of 
the 7th century, at the same time focused on the principles and referencing the forms of 
classical Greco-Roman antiquity; and on the other hand, it had responded to the innova-
tions of the architecture of the East, in particular medieval Iran, which entered a new pros-
perous stage at the turn of 10th – 11th centuries. The latter factor significantly stimulated 
Armenian builders to interact with masters of applied arts, and it also established closer 
ties between Armenian and Seljuk architecture (especially in stone construction) already in 
the late 12th – early 13th centuries. In order to support the argument, the report also draws 
some attention to the flourishing of art of khachkar – from the end of the 10th century – 
which was based on the traditions of carpet ornamentation.

Keywords: Armenian architecture, Ani, decorated surfaces, ornamentation
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ART DECO – ART 
OF MODERNISM 
AND PROGRESS

EMMANUEL BRÉON
Musée des Monuments Français à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
Paris, France

Art Deco style, created in France around 1911, was discovered by the world in 1925 at a ma-
jor exhibition of decorative art in Paris. It was a whole new style, but not only that. It was 
interested in all the new forms and inventions of the moment: cars, aviation, film, trans-
mission, research, customs. It is an expression of progress in all domains. This modernity 
allowed it to expand and become the first true international style of all time. Like a hard 
drive, every country could adopt it and transform it according to their wishes.

Keywords: Art Deco, international style, modernity, progress, 20th centry
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DEFINING A STYLE: APPLIED ART
AND ARCHITECTURAL DESIGN 
IN SERBIAN ARCHITECTURE

MILAN PROSEN
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

The paper, entitled Defining a Style: Applied Art and Architectural Design in Serbian Archi-
tecture, focuses on the relationship between applied arts and the development of styles in 
Serbian architecture of the second half of the 19th and the first half of the 20th century. 
Observing the parallel development of architecture with the basic social and cultural phe-
nomena of the period, one can notice qualitative and quantitative rise of the applied arts, 
which in their various forms are a reflection of time. Through the stylistic flows of Aca-
demicism, Secession, Art Deco and modern architecture, as well as many transient stylistic 
phenomena depending on local and foreign influences that shaped them, a wide range of 
styles reflected in Serbian architecture. Although it was not open to constructive experi-
ments, Serbian architecture embraced the spirit of contemporary aestheticism adapting 
it to the local taste, expressing it with various sofisticately designed stylistic elements of 
applied artists. Stained glass, mosaic, wall painting, sculpture and relief, modern locksmith 
work, furniture and interior design, as well as the concept of facade composition in relation 
to the personal creative sensibilities of the author, taste and wishes of the clients, were 
given particular motifs and characteristics that determined the identity of the building in 
terms of style.

Keywords: architecture, applied arts, design, Academicism, Sesession, Art Deco
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ORIENTALISM AND INTERIOR 
DESIGN IN BELGRADE (1918–1941)

VLADANA PUTNIK PRICA
Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia

The orientalization of the interiors is present in European art and culture throughout the XIX 
century. First known examples of such design approach in Belgrade architecture have been 
present since the 1880s in the royal interiors of the Obrenović dynasty. However, the presenta-
tion of the investor’s “exotic taste” reached its peak in Belgrade during the interwar period. The 
reasons for this particular phenomenon can be found in the economic rise of the bourgeoisie 
after the First World War, leading them to travel both to Western and Eastern countries, thus 
increasing the general awareness and the popularization of the Oriental applied art. The exotic 
art was no longer reserved exclusively for the aristocracy, but it became available to the bour-
geoisie as well. The members of the intellectual elite carved their taste through education and 
travel to the European cultural centers such as Paris, Berlin, Vienna etc. Like their peers from 
the Western countries, many citizens from Belgrade also traveled to Turkey, Egypt, Palestine 
and even India and the far East. Upon returning from their travels, they brought souvenirs as 
mementos of their experience. Furniture, drawings, postcards and photographs all served to 
reflect the cosmopolitan spirit of the “frequent traveler”. The fascination for the Orient be-
came present in private spaces of houses and apartments even if their owners never travelled 
to the Eastern countries. Travelling distant lands became the object of desire for many, even 
if it would be only imagined through images hanging on the walls of their homes. The private 
space also became an exhibition area for its owner to present his/hers collection, refine taste 
and himself/herself to others though various exotic and oriental objects.

During the 1920s and 1930s, the journals for interior design advised their readers to 
decorate their homes with African masks or even traditional domestic ceramics which ap-
peared oriental. Exotic plants also contributed to this fashion. For example, readers were 
instructed how to make “Mexican gardens”. Many Belgrade architects such as Milan Zlok-
ović, Aleksandar Đorđević or Milutin Borisavljević designed luxurious houses, villas and 
mansions which included a Turkish, Bosnian or an Arab salon. There were also examples 
of a more traditional approach by decorating a salon in the style of Balkan folk applied art. 
Such were the designs of Dragutin Inkiostri Medenjak for the “Serbian room” in the house 
of Đorđe Genčić from 1932 and for the “Pirot room” in the villa of Darinka Mihailović from 
1939. Some of these particularly designed rooms served as a bureau-fumoir or a smoking 
room, thus referring to smoking as a part of Oriental culture.

Since there are few authentic interiors preserved to this day, the main focus of this ar-
ticle will be on the remaining and available sources which testify about the scales of this 
phenomenon. By presenting projects, design sketches, photographs of the interior and 
periodical articles about Oriental interiors, we will try to analyze in which manner was ar-
tificial oriental furniture and interior decoration produced and how many authentic pieces 
of applied art had served the purpose of exoticizing the private space. The general role of 
Oriental rooms will also be addressed, defined and emphasized within the everyday life and 
the representation of the Belgrade bourgeoisie.

Keywords: orientalism, interior design, Belgrade, interwar period
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SURREALISM 
IN INTERIOR DESIGN

ANA VUKOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

The artistic work is led by the idea on the realization of space and its perception through 
the senses and intuitive understanding with the tendency to suppress the logical way of 
thinking, in order to stimulate creativity and development of imagination. The conceptual 
solution, filled with the symbols and motives of the surrealistic thought, aims to emphasize 
and to reveal the personal inner life of an individual. This space transmits information to 
visitors through an emotional experience obtained via the interactive contents of the space 
setting. Space filled with symbolic elements that, like a secret language, provide differ-
ent interpretations and visions of timeless spaces, gently revealing their parallel mystical, 
dreamy and fantasy-filled world.

The research starts from the analysis of the early beginnings of the establishment of the 
Surrealism Movement, its development and representatives and the influence. The com-
parison and the dialogue with the Modernism in order to explore the existence of generally 
believed normalities and their acceptance. That is the reason why the theory of Henri Berg-
son plays an important role in this work, in the way it perceives concept of reality.
The multilayer structure and complexity of the work is reflected in finding ways to stim-
ulate the awareness of one’s personal real self – seeking one’s roots in order to achieve 
individual authenticity, which is considered to be hiding in the sphere of the unconscious.

Spatial realization is experienced as a game of hiding and revealing. One half is visible, 
while the other is moving away, and then against there is insistence on seeking and reveal-
ing. The process of hiding helps us to understand its essence, it is inaccessible to the same 
extent as we are inaccessible and incomprehensible to ourselves. The continuing quest for 
its revelation is synonymous with our search for cognition, for ourselves. For this reason 
Surrealism cannot be completely revealed, because most of it lives its parallel life in its 
own, that is in our own, personal unconscious. For that reason it can be said that Surrealism 
might be a sort of archetype.

Keywords: surrealism, interior space, intuition, unconscious, dreams
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WALL PAINTING AND ITS CONSERVATION: 
THE ROLE AND EUROPEAN PERSPECTIVES

BÉNÉDICTE MAYER
Cité de l’architecture et du patrimoine – Musée des Monuments français, Paris, France

Wall painting, ancient art, underwent a major rebirth in the late 19th and early 20th centu-
ries, supported by the combined forces of conservators and restorers of the eager preser-
vation and protection of fine art heritage in the 17th century, as well as contemporary wall 
painting bards led by Morris Denis.

Conservators, restorers, muralists, experts for heritage and historical monuments won-
dered what were the best ways to preserve works from ancient times, being inspired by 
sophisticated techniques developed by contemporary fresco artists.

Keywords: wall painting, conservation, preservation and protection of fine art heritage
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TRADITION AND MODERNITY: APPLIED 
ARTS GENERAL EXHIBITIONS AT 
RAKOVSKI 125 GALLERY (1962–1972)

NATASHA NOEVA
Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

The exhibition hall at 125 Rakovski Str., in Sofia, is the oldest still functioning art gallery in 
Bulgaria. It has never changed its intended purpose from as far back as 1940 when it all be-
gan, to date, despite the numerous social, political and economic twists and turns Bulgaria 
went through. Over this period of almost 80 years, this gallery has been hosting various 
sorts and genres of fine and applied arts, exhibitions outlining the dynamics of artistic pro-
cesses and transformations in art life, shaped by both inner evolutionary processes and fac-
tors external to the system: the reason why the 125 Rakovski Str. gallery is truly emblematic 
in the history of contemporary Bulgarian art. Its resilience as an institution would also be 
beyond doubt, having kept so straightforwardly its initial idea. Also, this was the first inte-
rior space in Bulgaria built specially to exhibit works by Bulgarian and international artists. 
From its very beginning, the gallery became the focus of numerous international contacts 
with similar artistic organizations resulting in a number of organized exhibitions. 

The focus of the current research was to follow and systematize the works presented at 
the general exhibitions of applied arts organized by the gallery over the 1962–1972 period. 
It was also an attempt to analyze the differentiation of applied arts as a discrete sphere of 
individual creative work as distinct from artistic crafts and the work of applied artists and 
designers of industrial aesthetics for various enterprises; to mark the main tendencies, re-
lation to tradition and the introduction of new aesthetics – something that characterized all 
of Bulgarian art over the period.

After 1960, the so called “synthesis of arts” became a focal point in Bulgaria. The general 
applied arts exhibition took place in 1962. A conference was organized on the occasion that re-
sulted in the promulgation of Decree No 142 of the Council of Ministers regulating the fund-
ing of arts. During the 1962–1972 period, 6 more general applied arts exhibitions were held, 
and, within the third one, another conference concerning synthetic art forms was organized. 

New objectives were set up and new questions asked, mainly of practical and aesthetic na-
ture and these were questions about the very essence of applied arts, the future trends, their 
further development, such as: Where should the border line (if and to the extent it existed) 
be drawn between applied art as produced by pure act of artistic creation and works intended 
to be implemented in industry? The 1964 exhibition, besides the applied art section, wherein 
works in textile, ceramics, mosaic etc. were displayed, included also samples intended for the 
industrial sector – hence the above question. The analyses of the phenomena provided op-
portunities for researchers of the applied arts development in Bulgaria to draw conclusions 
vis-à-vis these arts somewhat belated journey towards design. On the one hand, applied 
artists often created works of exceptional finesse, sense of form and color, that were major 
individual and truly inimitable achievements. And, at the same time they were challenged to 
to create a new aesthetics for mundane products used in everyday life. Revisiting those ap-
plied arts exhibitions of the past allows tracking down the evolution of the genre, comparing 
tradition and innovation, highlighting dominant stylistic trends, marking important specifics 
from the borderline between unique works of art and limited production quota.

Keywords: tradition, modernity, applied arts exhibitions, gallery
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EVERYDAY AESTHETICS 
IN ARCHITECTURE 
AND APPLIED ARTS

IRENA KULETIN ĆULAFIĆ
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia

Aesthetics is a philosophical discipline whose object of interest since its creation has been 
continuously developed and expanded to this day. Since its establishment in the 18th cen-
tury as a science of the sensual knowledge of the world and phenomena, the focus of aes-
thetics was primarily focused on theoretical, philosophical, axiological and critical consid-
erations of art, nature and beauty. Over time, aesthetics has expanded its research beyond 
the framework of individual arts to relations that govern among different arts, then the 
relationship between art and other disciplines, to eventually emerge from the fields of art 
and spread to fields of science, technology, ecology, media and communication, sociology, 
religion, politics, economics, etc. Therefore, today we can talk about the aesthetics of ar-
chitecture, aesthetics of music, aesthetics of media, aesthetics of science, aesthetics of reli-
gion, aesthetics of technology, aesthetics of computer software, environmental aesthetics, 
aesthetics of everyday life, ecological or green aesthetics, etc.

Nowadays, at the time of proliferation of visual sensations and more perfect media-com-
munication technologies, the boundaries of art are lost, and the boundaries of aesthetics 
have become more dispersive. Aesthetics in the 21st century has become one of the main 
determinants of today’s global neoliberal capitalist society. As a special type of knowledge 
and reasoning, aesthetics represents a specific relationship to the world based on which 
everything that a person does, thinks and creates can be interpreted from an aesthetic 
angle. Modern technology constitutes the basis and main mechanism of the process of 
aestheticization subjected to science, art, society, production, politics, economy, religion, 
philosophy, media, culture and everyday life. The aestheticization of everyday life is a 
phenomenon that started with the rapid progress of technology, science and industrial 
production at the beginning of the 20th century. Today our modern society lives and acts 
aesthetically. Starting from art, architecture, applied arts, music, film, theater, religion, 
politics, economy, social communication, technological gadgets, home interiors, gardens, 
clothes, cooking, blogging and life coaching – everything can be a subject of aesthetical 
consideration. 

The aesthetic sphere has become one of the main infrastructural spheres of everyday 
life. The process of aestheticization is present everywhere, whereas aesthetic values consti-
tute the primary domain of the emancipation of man today in society, politics, economics, 
culture and art.

The aesthetics of architecture and the aesthetics of applied arts represent the subtypes 
of aesthetics that will be examined in this paper from a common aesthetic position, in an 
attempt to share the same or similar theoretical and practical aspects. The essence of ar-
chitecture and applied art is the artistic creation of buildings, structures and objects that, 
in addition to certain aesthetic requirements, primarily seek to satisfy requirements of us-
ability, functionality, comfort and adaptability. Aesthetic considerations of the works of ar-
chitecture and applied arts also include considerations of style, poetics, artistic expression, 
creativity, material adequacy and overall appropriateness in terms of the form and content 
of the work itself.
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Since today’s man predominantly lives in cities, our environment is primarily determined 
by the architecture and objects of applied arts that we use almost daily. Therefore, in a joint 
interaction, architecture and applied arts form a specific atmosphere that will be explored 
in this paper through the concept of everyday aesthetics. Everyday aesthetics is one of the 
domains of modern aesthetics and constitutes one of the wider concepts of environmental 
aesthetics. Everyday esthetics involves human common objects, environments and activi-
ties that constitute people’s daily life, for example: artifacts of daily use, chores around the 
house, everyday activities, such as eating, walking, bathing, meeting with people, sport, 
architectural and interior design, design of objects and tools, etc.

The main aim of the paper is to explore the complex relationships that govern the domain 
of aesthetics of architecture and applied arts. From the point of view of the aesthetics of 
everyday life and the aesthetics of atmosphere, significant concepts of modern aesthetics 
of architecture and applied arts will be analyzed, such as: aesthetic objects, aesthetic recip-
ients, aesthetic experience, relationships between contemporary forms and their content, 
aesthetic perception considering contemporary technological conditions, the idea of total 
design and aesthetic unity, and others.

The paper seeks to clarify the contemporary movements of aesthetics, above all the phil-
osophical discipline which today deals not only with art, aesthetic categories and philoso-
phizing of art, but is directly present in man’s everyday life – in the actions and thoughts that 
man takes, in social connections and objects that man creates. The evolution of aesthetics 
is now viewed through the evolution of technology that traces the development of archi-
tecture and applied arts. Technological innovations, change of work technology, and transi-
tion to computer-aided design have largely changed aesthetic thinking about architecture 
and applied arts. The boundaries of architectural and design profession have opened up to 
interdisciplinary and transdisciplinary connections of designers, architects, psychologists, 
sociologists, IT designers, managers, experts, industrial engineers, and many others.

The results of this paper confirm the change of the focus of aesthetics from art to every-
day life and to people as actors, creators and consumers of aesthetic experience. In this 
respect, a new aesthetic discourse of interaction of technology, applied arts, architecture 
and art is realized. This disposition of the problem of aesthetics from the domain of art 
in the domain of environment (both natural and built environment) and the domain of 
practicality and everyday life caused by processes of cultural and general globalization can 
be seen as a decline in the philosophical integrity of aesthetics. On the other hand, aes-
thetics in the domain of everyday human life tries to build a comprehensive humanistic 
and philanthropic approach. Therefore, the environmentalist position of the aesthetics of 
architecture and applied arts finds a mutual confirmation both in the philosophical tradition 
of aesthetics and in the practical perception of aesthetics – especially through relations 
that rule between man, nature, society, art and objects that man creates and consumes in 
an intellectual and practical manner. Theoretical results of this paper are also supported by 
practical examples, while the study as a whole raises one of the main issues of the mobility 
of knowledge beyond the boundaries of aesthetics as a philosophical discipline. This points 
to new ways of development of the essence through multidisciplinary, interdisciplinary, 
cross-disciplinary and transdisciplinary approaches of the examination of art, architecture, 
applied arts, science and life in the unity of the main philosophical values of beautiful, good 
and true.

Keywords:  everyday aesthetics, aestheticization, aesthetics experience,aesthetics  
of architecture and applied arts, aesthetics of atmosphere
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ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА ПОРЦЕЛАНУ

БИЉАНА ЦРВЕНКОВИЋ
Музеј примењене уметности, Београд, Србија

По че так 21. ве ка до нео је но ве на уч не при сту пе у ис тра жи ва њу исто ри је есте ти ке и ди-
зај на пред ме та од пор це ла на. Ве ли ки под сти цај у про у ча ва њу и у ва ло ри за ци ји тог де-
ла кул тур не ба шти не да ју ра до ви уте ме ље ни у мул ти ди сци пли нар ном при сту пу ко ји 
са гле да ва ју ову вр сту на сле ђа кроз при зму дру штве них, ин те лек ту ал них и умет нич ких 
кре та ња, али и у кон тек сту гло бал не цир ку ла ци је на уч них до стиг ну ћа.

Осла ња ју ћи се на до са да шња ис тра жи ва ња на по љу исто ри је есте ти ке и исто ри је на-
у ке, циљ овог ра да пред ста вљао би ујед но и по ку шај да се на нов на чин ин тер пре ти ра ју 
де ла од из у зет ног зна ча ја на ста ла у ве ли ким европ ским ма ну фак ту ра ма пор це ла на у 
до ба про све ти тељ ства. У том сми слу те жи ште ра да ба ви ће се оним оства ре њи ма при-
ме ње не умет но сти у пор це ла ну ко ја су на ста ла под ди рект ним ути ца јем пр вих си сте-
ма ти зо ва них при род њач ких сту ди ја по след ње че твр ти не 18. ве ка. При ме ри ко ји ће 
би ти ана ли зи ра ни су за пра во пр ве при род њач ке ен ци кло пе ди је на пор це ла ну. Као 
научнe ди сци пли не ко је су за сно ва не на оп сер ва ци ји и кла си фи ка ци ји бо та ни ка, ор-
ни то ло ги ја и зо о ло ги ја су се од са мих за че та ка осла ња ле на ви зу ел не при ка зе. Ко ја би 
би ла њи хо ва уло га у вре ме про све ти тељ ства и шта би био не по сред ни раз лог за по ја ву 
ен ци кло пе ди ја на пор це ла ну не ка су од пи та ња на ко је би овај рад мо гао ука за ти. При-
влач ност пор це ла на и гра фич ких при ка за из ен ци кло пе ди ја, као и њи хо ва по тра жња 
ме ђу не на уч ним кру го ви ма ука зу је не са мо на пу те ве раз во ја есте ти ке пор це ла на већ 
и на тран сфе ре зна ња. Из тог раз ло га је дан део ра да ба ви ће се раз во јем есте ти ке пор-
це ла на али и уло гом Ен ци кло пе ди је, и не са мо као про дук та епо хе про све ти тељ ства, 
већ и као по жељ ни обје кат не за о би ла зан ме ђу нај ви шим дру штве ним сло је ви ма. Ана-
ли зи ра ће се и раз ли чи те по јав но сти ко је под сти чу те жње за пре но ше њем но вих от кри-
ћа и са зна ња у окви ру ко јих се као ре зул та ти по ја вљу ју и из ван ред на де ла у пор це ла ну.

Кључне речи: енциклопедија, порцелан, примењена уметност, просветитељство
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НОВО ЧИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
СТИЛА ДРАГУТИНА ИНКИОСТРИЈА 
МЕДЕЊАКА – СЕЦЕСИЈА ИЛИ 
ТРАДИЦИЈА / ДИЗАЈН ИЛИ АРХИТЕКТУРА

МАРИНА ПАВЛОВИЋ
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Србија

Ства ра ла штво Дра гу ти на Ин ки о стри ја ко ји се сма тра ро до на чел ни ком ди зај на у Ср би ји 
по чет ком два де се тог ве ка и да ље је не до вољ но про ту ма че но и вред но ва но у све тлу ути-
ца ја на фор ми ра ње на ци о нал ног сти ла као и на ар хи тек тон ско ства ра ла штво тог до ба.

Дра гу тин Ин ки о стри Ме де њак, ро ђен у Спли ту 1866. го ди не, чи та вог жи во та био је 
по све ћен умет но сти. Од нај ра ни је мла до сти ра дио је као по моћ ник свог оца ар хи тек-
те, да би 1891. го ди не за вр шио Ака де ми ју де ко ра тив них умет но сти у Фи рен ци. По не-
сен па три о ти змом и пан сла вен ском иде јом 1905. го ди не до ла зи у Бе о град, где се за-
по шља ва као пре да вач фол клор но ор на мен тал не де ко ра ци је у Умет нич ко за нат ској 
шко ли Бе те и Ри сте Ву ка но вић. Ин спи ра ци ју за сво је ства ра ла штво цр пи из на род не 
де ко ра тив не умет но сти, сма тра ју ћи да је она од раз истин ског ду ха јед ног на ро да. При-
дру жу ју ћи се ге не ра ци ји на уч ни ка и ства ра ла ца ко ји су се, сва ко у сво јој обла сти, по-
све ти ли те мељ ном из у ча ва њу Ср би је и ре ги о на – као што су Ми ло је Ва сић, Ми лу тин 
Вал тро вић, Јо ван Цви јић, Ан дра Сте ва но вић – Ин ки о стри бе ле жи и из у ча ва на род ну 
де ко ра тив ну и при ме ње ну умет ност оби ла зе ћи те ри то ри је на ко ји ма су жи ве ли Ср би, 
од Ма ке до ни је пре ко Ср би је, Цр не го ре, Хер це го ви не и Дал ма ци је. На осно ву ис тра-
жи ва ња пот кре пље ним соп стве ном ин спи ра ци јом фор ми ра те о ри ју на ци о нал ног сти-
ла ко ју из ла же у об ја вље ним де ли ма као што су књи ге Пре по ро ђај срп ске умет но сти и 
На ша ар хи тек ту ра, обе об ја вље не 1907. го ди не. Раз ви ја ње и уте ме љи ва ње те о риј ске 
ба зе ства ра лач ког ра да у до ме ну при ме ње не умет но сти ко ји је у те сној ин тер ак ци ји 
са ар хи тек ту ром, укла па пло се у дух вре ме на и те жњи ка то тал ди зај ну, што је чи ни-
ло основ не по став ке сти ла Се це си је ко ји је осва јао бе о град ску ар хи тек тон ску сце ну. 
Ме ђу тим, Ин ки о стри се бе ни је ви део као пред став ни ка Се це си је, већ као ства ра о ца 
у но вом на род ном сти лу осло бо ђе ном дог ми ака де ми зма. Ње гов рад на ис тра жи ва њу 
срп ске на род не де ко ра тив не умет но сти и по ку шај ње ног ожи вља ва ња кроз умет нич-
ки рад до би ја по твр ду у при зна њу ко је је му је би ло уру че но 1910. го ди не, а чи ји пот-
пи сни ци су би ли ис так ну ти срп ски умет ни ци, ар хи тек те, кул тур ни и на уч ни рад ни ци. 
Дра гу ти нов умет нич ки и ства ра лач ки опус то ком бо рав ка у Бе о гра ду об у хва тао је ши-
ро ки ди ја па зон по сло ва од из ра де де ко ра ци је и на ме шта ја за углед не пред став ни ке 
ин те лек ту ал не ели те, као што су ге о граф Јо ван Цви јић, се на тор Дра го слав Ђор ђе вић, 
по ли ти чар Ђор ђе Ген чић, пре ко ен те ри је ра јав них и др жав них зда ња: На род ног по зо-
ри шта, ен те ри је ра три со бе Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, све ча не са ле На род не 
бан ке и све ча не са ле Тре ће бе о град ске гим на зи је, срп ског па ви љо на на Бал кан ској из-
ло жби у Лон до ну, све до де ко ра ци је пив ни це Ко ла рац и ка фа не Дар да не ли. Ме ђу тим, 
по сле по чет ног при хва та ња у бе о град ској сре ди ни, вр ло бр зо те о риј ске по став ке, али 
и ства ра ла штво Ин ки о стри ја, би ва из ло же но кри ти ка ма и то од ро до на чел ни ка на ци о-
нал ног сти ла у Ср би ји Ан дре Сте ва но ви ћа и Бран ка Та на зе ви ћа. Њи хо вом кри ти ком се 
пр вен стве но оспо ра ва Ин ки о стри је во раз у ме ва ње ар хи тек ту ре од но сно ин тер ак ци је 
де ко ра ци је и кон струк ци је чи ме се до во де у пи та ње и те о риј ска по ла зи шта при ме не, 
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али и раз у ме ва ња на род не ор на мен ти ке и на ци о на ног сти ла у функ ци ји ар хи тек тон-
ског ства ра ла штва. Иако при знат и це њен ван гра ни ца Кра ље ви не Ју го сла ви је, Дра-
гу тин Ин ки о стри је тек пред смрт по во дом 50 го ди на ра да до био при зна ње са ових 
про сто ра за сво ју де лат ност – пи сме но при зна ње Кра љев ске ака де ми је на у ка. 

Рад има за циљ кри тич ко пре и спи ти ва ње те о риј ског и прак тич ног ра да Дра гу ти на 
Ин ки о стри ја Ме де ња ка у све тлу кри ти ке са вре ме ни ка. Кон тек сту а ли за ци јом те о риј-
ских по став ки и ана ли зом де ла ко ја су би ла пред мет кри ти ке те жи ће се осве тља ва њу и 
објек ти ви за ци ји пи та ња ин тер ак ци је се це си ја – на ци о нал ни стил/ ар хи тек ту ра-ди зајн. 
Упра во пи та ња ин тер ак ци је ин спи ра ци је и те о риј ских по став ки, као и ин тер ак ци је 
при ме ње не умет но сти и ар хи тек ту ре су кру ци јал на за кон тек сту а ли за ци ју и вред но ва-
ње ства ра ла штва Ин ки о стри ја. Фор ми ра ње на ци о нал ног сти ла ду бо ко је по ве за но са 
дру штве но по ли тич ким и кул тур ним де ша ва њи ма ко ји су има ли свој од раз у фор ми ра-
њу же ље ног/по жељ ног на ци о нал ног кон струк та. Ана ли зом ши рег кон тек ста у окви ру 
ра да, до при не ће се раз у ме ва њу по зи ци је Ин ки о стри је вог ства ра ла штва као и ње го вих 
ути ца ја на раз вој на ци о нал ног сти ла. Сво је вре ме но оспо ра ван, пре вас ход но од стра не 
ар хи те ка та, због не по зна ва ња ар хи тек ту ре и кон струк тив них за ко ни то сти, пе жо ра тив-
но ети ке ти ран као де ко ра тер, Дра гу тин Ин ки о стри Ме де њак да нас пред ста вља не за-
о би ла зно име у исто ри о граф ским ра до ви ма и мо но гра фи ја ма ко је се ба ве исто ри јом 
ар хи тек ту ре и при ме ње ном умет но шћу Ср би је по чет ком два де се тог ве ка. Са чу ва на 
де ла Ин ки о стри ја пред ста вља ју нај зна чај ни ја ен те ри јер ска оства ре ња у Бе о гра ду по-
чет ком два де се тог ве ка чи ме овај ства ра лац за слу жу је отва ра ње ши рег дис кур са у ис-
пи ти ва њу пу та од ин спи ра ци је до ин тер ак ци је.

Кључне речи:  Драгутин Инкиостри Медењак, национални стил, сецесија,  
примењена уметност, ентеријер
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МУТЊАКОВИЋА И РЕГИОНАЛИЗМИ У 
ПОЗНОЈУГОСЛОВЕНСКОЈ АРХИТЕКТУРИ

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ 
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Србија

На Ко со ву и Ме то хи ји, ауто ном ној ју го сло вен ској по кра ји ни у са ста ву Ре пу бли ке Ср-
би је, од 1971. до 1988. го ди не је раз ви јан ар хи тек тон ски пра вац на зван „ко сов ски ре-
ги о на ли зам”, ко ји је екс пли цит ним сим бо лич ким на гла сци ма тре ба ло да из ра зи об-
је ди ње ну кул тур ну по ли ти ку рав но прав них на ро да и на род но сти. Из ра стао на та ла су 
дру штве них ре фор ми по усва ја њу но вог фе де рал ног уста ва јед но пар тиј ске со ци ја ли-
стич ке др жа ве (1974), пар ти ку лар не кул тур не тен ден ци је афир ми сао је и на по љу гра-
ђе ња. Мо де ли стич ки до ми нант но осло њен на ду го по ти ски ва ну ори јен тал ну осман ску 
тра ди ци ју, ко ли ко и на оп ште иде а ле про гре си стич ког мо дер ни зма, ре ги стро ван још у 
свом вре ме ну, ре зул ти рао је са не ко ли ко ори ги нал них оства ре ња, у ко ји ма су ма што-
ви то ево ци ра ни коц ка сто-сфе рич ни мо ти ви по кра јин ске гра ди тељ ске тра ди ци је.

У кре и ра њу но вог кул тур ног иден ти те та, по ред струч ња ка из ал бан ског и тур ског на-
ци о нал ног кор пу са, уче ство вао је и ве ли ки број срп ских ауто ра и ур ба ни ста. По себ-
на па жња је по кла ња на из град њи обје ка та кул ту ре и про све те, као што је На род на и 
уни вер зи тет ска би бли о те ка Ко со ва (1971–1982) у При шти ни за гре бач ког ар хи тек те Ан-
дри је Мут ња ко ви ћа, ин спи ри сан ви зан тиј ско-срп ским сред њо ве ков ним не и мар ством 
и осман ским при зрен ским ама мом. Об у хват на и на ме тљи ва, по ста ла је не за о би ла зни 
град ски сим бол, за сно ван на ре ги о на ли стич ки пре по зна тљи вој се ман ти ци, ко ја је под-
ста кла слич не екс кур се и у дру гим у дру гим ју го сло вен ским ар хи тек тон ским сре ди на-
ма. Њен спе ци фи чан про стор но-об ли ков ни склоп, исто риј ски зна чај и ста тус у си сте му 
спо ме нич ке за шти те по след њих го ди на при вла че ве ли ку па жњу ме ђу на род не кул тур-
не јав но сти.

Кључне речи:  архитектура, Југославија, регионализми, Приштина,  
Универзитетеска библиотека

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч-
ног про јек та „Срп ска умет ност ХХ ве ка. На ци о нал но и Евро па” (бр. 
177013), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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DESIGN PRINCIPLES 
FOR ACHIVING 
INTERIOR SPATIALITY

ĐORĐE ALFIREVIĆ
Studio Alfirević, Belgrade, Serbia
SANJA SIMONOVIĆ ALFIREVIĆ
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia

Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a cer-
tain visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The meth-
ods relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by 
use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete 
opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illu-
sions that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used, 
spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed, 
which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass 
through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as 
an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the 
space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions. 

The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’ 
principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior, 
achieve a higher level of spatiality.

Keywords: architecture, interior, space, spatiality, design principles
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СЦЕНОГРАФИЈА КАО ПРЕВОД 
ТЕКСТА: СРПСКА СЦЕНОГРАФИЈА 
ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

НИНОСЛАВА ВИЋЕНТИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Рад на ста је сa на ме ром да до при не се ус по ста вља њу и раз вит ку исто ри је и те о ри је срп-
ске сце но гра фи је и раз ма тра ства ра ла штво во де ћих сце но гра фа у пе ри о ду од пе де се-
тих до осам де се тих го ди на ХХ ве ка. Упра во та да од го вор ност и сло бо да сце но гра фи је у 
уоб ли ча ва њу по ли фо нич них аутор ских тек сто ва у је дин стве не це ли не све ви ше ра сте, 
па се она ус по ста вља као јед на од до ми нант них ком по нен ти сцен ског из ра за.

Пр ви део ра да ука зу је на сце но гра фе чи ја је прак са обе ле жи ла мо дер ни за ци ју срп-
ског по зо ри шта и омо гу ћи ла ње го во убр за но укла па ње у ак ту ел на европ ска и свет ска 
по зо ри шна кре та ња. И по ред зна чај не уло ге ко ју је има ло у оса вре ме њи ва њу срп ског 
по зо ри шта, ства ра ла штво Вла ди ми ра Ма ре ни ћа, Ду ша на Ри сти ћа, Ми о ми ра Де ни ћа, 
Ми лен ка Шер ба на, Вла ди сла ва Ла лиц ког и оста лих срп ских сце но гра фа, до сад ни-
је до би ло те о рет ску па жњу ко ју за слу жу је, па је ово при ли ка да се ис пра ви не прав да 
пре ма умет но сти и кул ту ри на ше сре ди не, а исто вре ме но и по вод да се фор ми ра ис-
тра жи вач ко по ље без ко га би те о ри ја и исто ри ја срп ске при ме ње не умет но сти би ла 
не пот пу на. 

Освр том на њи хо ва нај зна чај ни ја умет нич ка до стиг ну ћа ана ли зи ра се и на чин на ко-
ји сце но гра фи ја уче ству је у ту ма че њу тек ста и ње го вом пре во ду у дру ги зна ков ни си-
стем. Ово чи ни око сни цу дру гог де ла ра да ко ји ће сце но гра фи ју по сма тра ти као но ви 
текст, пре вод де ла у ви зу ел ни зна ков ни си стем. Сце но гра фи ја се ту ма чи са се ми ло-
шког аспек та, као знак са чи њен од раз ли чи тих ви зу ел них од но са и на чи на њи хо вог 
рас про сти ра ња и ком би но ва ња. Ка ко би се што пот пу ни је са гле да ла ње на ком плек сна 
уло га у од ре ђе ној по став ци би ће ис так ну те и функ ци је сце но гра фи је при ли ком ту ма-
че ња де ла и на чин на ко ји на ста ју ве зе за са мим тек стом на ко ји игра ре фе ри ше.

Кључне речи:  сце но гра фи ја, срп ско по зо ри ште, Вла ди мир Ма ре нић, Ду шан Ри стић, 
Ми о мир Де нић, Ми лен ко Шер бан
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DADA-JOK И ZENIT EKSPRES/DADA-JOK 
VS. DADA TANK И DADA JAZZ: САДРЖАЈ 
И ФОРМА ЧАСОПИСА У ФУНКЦИЈИ 
ПРОПАГАНДНЕ БОРБЕ

ВЕСНА КРУЉАЦ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Као мул ти ме ди јал но и ко лек тив но де ло на ста ја ло под окри љем аван гар де, ча со пис 
са др жи ви ше аспе ка та ко ји су у функ ци ји вер бал ног и ви зу ел ног ак цен то ва ња, де-
мон стра ци је и афир ма ци је кључ них иде ја по кре та. За раз у ме ва ње са др жа ја и фор ме 
ча со пи са Da da Tank и Da da Jazz с јед не, а с дру ге стра не Da da-Jok и Ze nit eks pres/Da da-
Jok, као сред ста ва про па ганд не бор бе и плат фор ми кон фрон ти ра ња аван гард них, али 
кон ку рент ских по кре та у Ју го сла ви ји то ком 1922, нео п хо дан је кра так осврт на исто-
риј ски и умет нич ки кон текст на стан ка зе ни ти зма и ју го-да де, умет нич ку иде о ло ги ју 
ових по кре та и умет нич ки про фил њи хо вих но си ла ца – Љу бо ми ра Ми ци ћа, Бран ка Ве 
По љан ског и Дра га на Алек си ћа.

Во ђен иде јом да се по сле тра у ма тич них ис ку ста ва и ка та стро фал них по сле ди ца Пр-
вог свет ског ра та на мар ги на ма европ ског под руч ја кре и ра но ва, про гре сив на и дру-
штве но ан га жо ва на умет ност, Љу бо мир Ми цић је као ак ти ви ста, књи жев ник, пу бли ци-
ста, уред ник ча со пи са и књи га, ли ков ни кри ти чар и те о ре ти чар умет но сти, дао кљу чан 
до при нос ар ти ку ла ци ји иде о ло ги је и по е ти ке зе ни ти зма. Био је то пр ви из вор но ју-
го сло вен ски аван гард ни по крет са се ди штем у За гре бу (1921–1923) и Бе о гра ду (1924–
1926), ко ји се про фи ли сао као спе ци фич на умет нич ка, али и сво је вр сна иде о ло шка и 
со ци о кул тур на па ра диг ма. У осно ви зе ни ти стич ке иде о ло ги је био је чо век, „бал кан ски 
Бар ба ро ге ни је” као кре а тор но вог, ре во лу ци о нар ног кул тур ног мо де ла и но си лац пан-
сло вен ског умет нич ког иден ти те та уте ме ље ног на афир ма тив ним ту ма че њи ма бал-
кан ског при ми ти ви зма и вар ва ри зма, а про тив ног не са мо до ми нант ним есте тич ким и 
со ци о по ли тич ким ма три ца ма, већ и си сте му вред но сти на ко јем је ве ко ви ма по чи ва ла 
за пад но е вроп ска ци ви ли за ци ја. У пи та њу је спе ци фич на фор му ла аван гар де, ко ја је на 
кре а ти ван на чин ап сор бо ва ла мно штво раз ли чи тих, ино ва тив них по е ти ка (екс пре си о-
ни зам, пост ку би зам, фу ту ри зам, да да и зам, кон струк ти ви зам, су пре ма ти зам, Ба у ха ус, 
ап страк ци ја, над ре а ли зам). За сно ва на на син те зи умет но сти и жи во та, но вих ме ди ја, 
раз ли чи тих сти ло ва и жан ро ва, она се укла па ла у про блем ски дис курс ме ђу на род них 
по кре та аван гар де. Као про грам ско гла си ло зе ни ти стич ког по кре та, ча со пис Зе нит 
је за хва љу ју ћи ин тер на ци о нал ној ори јен та ци ји, про гре сив ној кон цеп ци ји – со ци јал-
но ан га жо ва ном аспек ту и ино ва тив ном ви зу ел ном иден ти те ту сте као ре спек та бил ну 
по зи ци ју у ме ђу на род ном кон тек сту. То ме у при лог го во ри ве ли ки број ино стра них и 
до ма ћих са рад ни ка, ауто ра илу стра тив них и тек сту ал них при ло га, чи је су се умет нич-
ке кон цеп ци је ре флек то ва ле у са др жа ју и фор ми ча со пи са Зе нит. Ме ђу њи ма би ли 
су и екс по нен ти да де, пре свих Дра ган Алек сић, пе сник, есе ји ста, ли ков ни и филм ски 
кри ти чар и те о ре ти чар, осни вач по кре та ју го-да да (1921). Због те жње да ју го-да ди обез-
бе ди ауто ном ну по зи ци ју у од но су на зе ни ти стич ки круг из ко јег је ини ци јал но про ис-
те кла, Алек сић 1922. у За гре бу осни ва Да да клуб и пу бли ку је да да и стич ке ре ви је Da da 
Tank и Da da Jazz, ко ји ма је де мон стри рао рас кид са зе ни ти змом. Кон се квент но, до ла зи 
у су коб са до не дав но бли ским, али ри гид ним Ми ци ћем и ње го вим бра том Бран ком Ве 
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По љан ским, ко ји као про ти вод го вор исто вре ме но по кре ћу ре ви ју Da da-Jok, под јед на-
ко по ле мич ку и афир ма тив ну пре ма да да и зму. Алек сић и По љан ски би ли су кре а то ри 
и се лек то ри ви зу ел них и тек сту ал них при ло га у по ме ну тим ча со пи си ма, на чи јим се 
стра ни ца ма од ви јао сво је вр сни про па ганд ни рат за хе ге мо ни ју зна че ња во ђен не са-
мо пи са ном реч ју, већ и гра фич ким ди зај ном на слов них и уну тра шњих стра ни ца, ти-
по граф ским ре ше њи ма, ви зу ел ним сим бо ли ма и илу стра тив ним при ло зи ма (ко ла жи, 
цр те жи, фо то гра фи је, илу стра ци је). 

Бо ре ћи се за при о ри тет ну по зи ци ју ју го-да де и зе ни ти зма као истин ских но си ла ца 
ра ди кал ног пре вра та у ју го сло вен ском дру штву, кул ту ри и умет но сти, оба ауто ра су 
се у кон цеп ци пи ра њу по ме ну тих ча со пи са осла ња ла на ис ку ства и ре ше ња не мач ке 
да де. У пи та њу су се ман тич ки па ра док сал не, ало гич не и фор мал но не стан дард не вер-
бал не и ви зу ел не тво ре ви не ауто ра из зе мље и ино стран ства: ти по граф ске (фо нет ске 
и оп то фо нет ске) пе сме, ис ка зи за сно ва ни на мул ти пли ка ци ји ре чи и удва ја њу сло ва, 
про во ка тив ни сло га ни и пам флет ски тек сто ви, илу стра тив ни при ло зи обо га ће ни ауто-
граф ским ин тер вен ци ја ма и јук ста по зи ци о ни ра ни са ни зом гра фич ких сим бо ла и ти-
по граф ских зна ко ва раз ли чи тих ди мен зи ја и не стан дард них фор ми. Та кав кон цепт ча-
со пи са у да том вре ме ну и сре ди ни пред ста вљао је фор мал но-са др жин ску ино ва ци ју и 
зна чио суб вер зи ју есте тич ких ка но на до ми нант них у кон вен ци о нал но кон ци пи ра ним 
пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма. За хва љу ју ћи овој умет нич кој кон фрон та ци ји и ком пе ти-
ци ји по јам умет нич ког де ла про ши рен је на под руч је при ме ње них умет но сти и, та ко, 
отво рен пут ар ти ку ла ци ји ка сни јих, нео а ван гард них фор ми умет нич ког ис по ља ва ња у 
Ју го сла ви ји (књи га умет ни ка у кон цеп ту ал ној умет но сти).

Кључ не ре чи: зе ни ти зам, да да и зам, ча со пис, про па ган да, кон фрон та ци ја, Ју го сла ви ја

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч-
ног про јек та „Срп ска умет ност ХХ ве ка. На ци о нал но и Евро па” (бр. 
177013), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ГРАДИВНЕ, ДЕКОРАТИВНЕ 
И ЈЕЗИЧКО-ПОЈМОВНЕ 
ОСОБЕНОСТИ 
ПОВЕЗА КЊИГА

АЛЕКСАНДАР ЋЕКЛИЋ
УЛУПУДС, Београд, Србија

У овом ра ду пред ста ви ће мо исто ри ју по ве за срп ских књи га са по себ ним освр том на 
по ве зи вач ке из ра зе, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да код нас књи го ве зач ки пој мо ви ни су 
још увек нор ми ра ни, што оте жа ва ис тра жи вач ки рад, као и пре но ше ње књи го ве зач-
ког зна ња. Раз ја шња ва ње те мат ских пи та ња и исто риј ске гра ђе под ра зу ме ва ту ма че ње 
спе ци фич ног пој мов ни ка.

Као осно ва за ис тра жи ва ње ове те ме по слу жи ли су по ве зи из би бли о те ка ма на сти-
ра Хи лан да ра, Де ча на, Ни кољ ца, Ар хи ва СА НУ, На род не би бли о те ке Ср би је, Ма ти це 
срп ске, као и не ко ли ко бо га тих при ват них ко лек ци ја. По себ на па жња по све ће на је за-
пи си ма мај сто ра по ве зи ва ча књи га. На осно ву ове гра ђе пред ста ви ће мо гра див на, де-
ко ра тив на и је зич ко-пој мов на обе леж ја по ве за књи га од сред њег ве ка до да нас, кроз 
три нај ва жни ја пе ри о да: 

 • Срп ско-ви зан тиј ски пе ри од. Од нај ста ри јих по ве за до по ве за дру ге по ло ви не 
XVII ве ка, са од го ва ра ју ћим срп ско сло вен ским пој мо ви ма; 

 • Срп ско-ба рок ни пе ри од то ком XVI II ве ка, са од го ва ра ју ћим сла ве но серб ским 
из ра зи ма, те

 • Пе ри од сред њо е вроп ског и за пад ног ути ца ја од кра ја XVI II ве ка до да нас, са ту-
ђи ца ма пре те жно не мач ког по ре кла.

Са тер ми но ло шког аспек та, у ра ду се по ми њу и на зи ви за по је ди не ма те ри ја ле, при-
бор и ору ђа, али се го во ри и о од ре ђе ним гра див ним еле мен ти ма књи га чи ји су на зи ви 
за у век из гу бље ни услед пре ки да тра ди ци је и не до стат ка пи са них из во ра, па се сти че 
по тре ба њи хо вог по нов ног име но ва ња. Та ко ђе, ука зу је се и на ра зно ли кост је зич ких 
тра ди ци ја у са вре ме ном срп ском је зи ку, где ар хе о граф ски ис тра жи ва чи те же је зич-
кој чи сто ти, а гра фи ча ри и за на тли је књи го ве сци ко ри сте спе ци фи чан реч ник пој мо ва 
пре у зет из не мач ког је зи ка. Аутор на сто ји да раз ја сни раз ли чи те је зич ке тра ди ци је и 
раз ли чи те ути ца је ка ко би ис та ко бо гат ство умет нич ког и за нат ског из ра за и кон ти ну-
и тет по ве зи вач ке тра ди ци је.

Кључ не ре чи: по вез књи га, књи го ве сци, књи го ве зач ки пој мо ви, гра див ни еле мен ти
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COOPERATION OF THE NATIONAL BANK 
AND PAVLE PAJA JOVANOVIĆ DURING THE 
PERIOD 1928–1939. А CASE STUDY: ARTISTIC 
DESIGNS FOR THE 1000-DINAR BANKNOTE 
WITH THE PORTRAIT OF QUEEN MARIJA 
KARAĐORĐEVIĆ

GORDANA JAUKOVIĆ
National Bank of Serbia, Belgrade, Serbia

Тhis paper will present a manner in which visual culture in the process of making visual solu-
tions was developed, i.e. drawings for banknotes of National Bank in the period of National 
Bank of the Kingdom of Yugoslavia. Namely, as a result of cooperation between Nation-
al Bank and Pavle Paja Jovanović, emerged a proposal of standards regarding appearance 
of banknotes, i.e. through forming new concept of visual identity and in order to prepare 
banknotes for Kingdom of Yugoslavia. Mentioned drawings for banknote that originates 
from collection of The Institute for Manufacturing Banknotes and Coins in Topčider we at-
tribute to artist Pavle Paja Jovanović. The review of the drawing, recording of the drawings 
and development of clichés were produced in Paris, at the Banque of France, where the 
engraver for this banknote, Emile Deloche, was employed. One precious source of data are 
minutes from the sessions of the National Bank’s Governing Council, kept at the Archives 
of the National Bank of Serbia. They can be used to track the procedures and decisions nec-
essary for drafting the concept designs for banknotes. This led to the identification of the 
use of standardised symbols required when producing artistic designs, and subsequently 
the money in circulation.

Keywords:  Pavle Paja Jovanović, drawings for banknotes, National Bank, Kingdom  
of Yugoslavia, Banque de France
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СЛОБОДНИЈА ОД ПТИЦЕ 
И ЛАКША ОД ЛЕПТИРА – ЦИРКУС 
КАО УМЕТНИЧКА ИНСПИРАЦИЈА

МАРИЈА Б. ДИВАЦ
Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, Србија
САРА М. МИЛОШЕВИЋ
Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, Србија
КАТАРИНА Ж. ЈЕВТИЋ-НОВАКОВИЋ
Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, Србија

Цир ку ски спек такл у мно гим умет ни ци ма бу дио је ин спи ра ци ју но се ћи у се би ди на-
ми ку, дра му и уз бу дљи ве ви зу ел не ефек те са јед не, а са дру ге стра не ме лан хо ли ју и 
се ту, ко је су оста ви ле ду бо ке тра го ве у умет нич ким де ли ма. И сам на слов овог ра да 
пред ста вља нам де ло чи ја је ин спи ра ци ја упра во цир кус (ци ти ра ли смо ре чи из при по-
вет ке Иве Ан дри ћа, у ко ји ма је са др жа на пи шче ва фа сци на ци ја из не на ђу ју ћих мо гућ-
но сти ар тист ки ње на жи ци). Раз ли чи ти ви до ви умет но сти, при ме ње не умет но сти, сли-
кар ство, му зи ка, књи жев ност и филм пра ти ли су раз вој цир ку ског спек та кла и упра во 
њи хо ва де ла пред ста вља ју глав не све до ке ње го вог по сто ја ња кроз исто ри ју. Са ма ар хи-
тек ту ра цир ку ских обје ка та, ње не сло же не ге о ме триј ске фор ме, но се тра го ве се ћа ња 
на цир ку ски спек такл из пе ри о да ње го вог нај ви шег ни воа раз во ја. У овом ра ду, кроз 
при каз умет нич ких де ла ин спи ри са них цир ку сом, по ку ша ће мо да осве тли мо ин тер ак-
ци ју по је ди них умет но сти и цир ку ског спек та кла.

Фе но мен цир ку ског спек та кла има зна чај но ме сто у со ци о ло шким, пси хо ло шким и 
ан тро по ло шким сту ди ја ма, али као део кул ту рал ног пам ће ња по себ ну па жњу при вла-
чи умет ност, ко ја је на дах ну та при зо ри ма цир ку ске сце не. Ре ле вант ни по јам за ово 
ис тра жи ва ње чи ни по јам цир кус, па је нео п ход но тер ми но ло шки га од ре ди ти, јер цир-
кус има два зна че ња – пред ста вља вр сту сцен ског из во ђе ња и ујед но обје кат у ко ме се 
он одр жа ва. Пред мет овог ис тра жи ва ња те мат ски под ра зу ме ва кри тич ко раз ма тра ње 
и ана ли зу ар хи тек тон ских фор ми цир ку ских обје ка та и умет нич ких де ла по све ће них 
цир ку су – пла ка та, умет нич ких фо то гра фи ја, сли ка, скулп ту ра, књи жев них ра до ва, 
му зи ке и фил ма, јер све су то еле мен ти ко ји чи не исто ри ју цир ку ског спек та кла. Ис-
тра жи ва ње се за сни ва на до са да шњим са зна њи ма и оче ку је се да ће омо гу ћи ти бо ље 
раз у ме ва ње сло же но сти фе но ме на, ко ји пред ста вља цир кус, што смо по ста ви ли као 
циљ ис тра жи ва ња овог ра да. На ње гов раз вој, има ле су ути цај исто риј ске и по ли тич ке 
про ме не и нео п ход но је узе ти у об зир пре кла па ња со ци јал них, по ли тич ких, про стор-
них, умет нич ких, об ли ков них и број них дру гих ути ца ја. За про у ча ва ње тих ути ца ја, 
при ме ње на је ме то да ис тра жи ва ња исто риј ске гра ђе уз ме то де ана ли зе, ком па ра ци је 
и син те зе. Пре гле дом ових зби ва ња по сма тра се ак ту ел ност цир ку ског спек та кла у раз-
ли чи тим пе ри о ди ма и про ме не ко је су има ле ути цај и на да на шње ста ње умет нич ких 
де ла ин спи ри са них цир ку сом, што пред ста вља оче ки ва ни ре зул тат ис тра жи ва ња.

Цир кус као умет нич ка фор ма и ње го ва ар хи тек ту ра
У мно гим зе мља ма цир кус је до био ста тус драм ске умет но сти и са став ни је део про гра-
ма у окви ру ин сти ту ци о нал них по зо ри шта. По је ди ни ауто ри га ту ма че као спек такл, а 
дру ги га свр ста ва ју у из во ђач ке умет но сти. Не ки цир ку ско из во ђе ње сма тра ју син те-
зом мно гих вр ста умет но сти, ко ји ма је при до дат спорт ски дух и иза зов, но се ћи у се би 
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из раз из не на ђу ју ћих мо гућ но сти чо ве ко вог те ла и ду ха. Оно о че му се ма ње раз ми-
шља, је сте ту ма че ње цир ку са као про сто ра, од но сно као ме ста од и гра ва ња цир ку ске 
пред ста ве. Та ко про стор цир ку са мо же би ти опи сан кон крет ним фи зич ким про сто ром, 
од но сно пред ста вља ти ста ци о нар ни обје кат из гра ђен од чвр стог ма те ри ја ла. Са дру ге 
тач ке гле ди шта, про стор за одр жа ва ње цир ку са мо же би ти пре ла зног об ли ка, мон та-
жног ти па, по зна ти јег под пој мом цир ку ски ша тор. Тре ћи об лик про сто ра за цир кус 
је отво ре ног, нај ма ње од ре ђе ног ти па, и да нас се ове пред ста ве по пу лар но на зи ва ју 
улич ним пер фор ман си ма. Овај про стор, фи зич ки нео гра ни чен, углав ном се пре кла па 
са дру гим, на мен ски од ре ђе ним ур ба ним ме сти ма, пре те жно ули цом или тр гом. Ар хи-
тек ту ра по је ди них ста ци о нар них обје ка та и њи хо ва ге о ме триј ска фор ма ин спи ра тив не 
су за да ља ис тра жи ва ња.

Кул ту рал но пам ће ње цир ку ског спек та кла
Сли кар ство: Цир кус се ја вљао као те ма у раз ли чи тим умет нич ким епо ха ма. Цир ку ски 
мо ти ви за о ку пља ли су па жњу мно гих сли ка ра. При зо ри мо гу би ти раз ли чи ти, од за-
у ста вље них мо ме на та из пред ста ва до окол них сце на пу бли ке, акро ба та и жи во ти ња 
у ка ве зи ма. У ра ду ће мо из дво ји ти ра до ве три сли ка ра – Мар ка Ша га ла (Марк За ха-
ро вич Ша гал, 1887–1985) и Па бла Пи ка са (Pa blo Pi cas so, 1881–1973), као и Алек сан дра 
Лу ко ви ћа (1924–2014), чи је су ства ра ла штво обе ле жи ли цир ку ски мо ти ви.
При ме ње не умет но сти – пла ка ти, ке ра ми ка… Као пр ви об лик ре кла ме, по сто је из во ри 
ко ји чу ва ју фо то гра фи је пр вих пла ка та за спек такл, они да ти ра ју још из 18. ве ка. Ин-
те ре сант ност ле жи у при ка зи ва њу умет нич ких мо гућ но сти, ја сном при ка зу ода бра ног 
сег мен та из пред ста ве, као те ме ко ја тре ба да при ву че па жњу по се ти ла ца, за јед но са 
од го ва ра ју ћим сти лом ком по зи ци је пла ка та. Пла ка ти ма Ху бер та Хил ше ра (Hu bert Hil-
scher, 1924-1999) по све ти ће мо по себ ну па жњу. 

Пр ви „мо би ли” Алек сан де ра Кол де ра (Ale xan der Cal der, 1898–1976) по све ће ни су 
упра во цир ку су. Ње гов ки не тич ки цир кус се са сто јао од тру пе од пре ко се дам де сет 
ми ни ја тур них фи гу ра и жи во ти ња, са сто ти на ма до да та ка као што су мре же, за ста ве, 
те пи си и лам пе, а сам аутор је им про ви зо вао на сту пе овог цир ку са за вре ме свог бо-
рав ка у Па ри зу. Ин спи ра тив не су и цир ку ске илу стра ци је ке ра ми ке од Пи ка са, до са-
вре ме них ауто ра.
Филм и фо то гра фи ја: Цир кус је те ма и на слов јед ног од култ них не мих фил мо ва Чар ли 
Ча пли на (Char lie Cha plin 1889–1977), а у филм ској про дук ци ји сни мље но је мно го фил-
мо ва, ко ји ма је цир кус био ин спи ра ци ја. Оска ром на гра ђе ни филм „Нај ве ћа пред ста ва 
на све ту” је дра ма ко ју је ре жи рао Се сил Де мил (Ce cil De Mil le, 1881–1959). Кроз ова 
два фил ма и њи хо ву крат ку ана ли зу по ку ша ће мо да про ник не мо у раз ли чи те при сту пе 
цир ку су. Као фо то гра фа издвoјићемо Алек сан дра Ми хај ло ви ча Род чен ка (Алек сан др 
Ми ха й ло вич Род чен ко, 1891–1956), ко ји је био је дан од уте ме љи ва ча кон струк ти ви зма.
Му зи ка: Ин спи ра ци ја ни је за о би шла ни му зи ча ре, да у сво јим сти хо ви ма при ка жу 
цир кус. За ни мљи во је да су се мно ги кон цер ти одр жа ва ли упра во у цир ку ским објек ти-
ма. Због раз ли чи тих оп ци ја про ме не сцен ске плат фор ме, ра све те, му зич ке аку сти ке и 
дру гих мо гућ но сти, чак он да кад ни је би ла раз ви је на тех ни ка, цир ку си су то по се до ва-
ли, што је мно го зна чи ло за из во ђе ње му зич ких кон це ра та. Они се и да нас по вре ме но 
одр жа ва ју на овим ме сти ма. Цир кус је био ин спи ра ци ја и ју го сло вен ској рок му зи ци. 
Не ке гру пе су у сво јим пе сма ма ко ри сти ли цир кус за раз ли чи те жи вот не ме та фо ре и 
че сто су омо те пло ча кра си ли цир ку ски при зо ри.
Књи жев ност, ча со пи си: Ка ко смо и за по че ли наш рад, ре чи ма из при по вет ке „Цир-
кус” Иве Ан дри ћа (1892–1975), ко ја го во ри о им пре си ји де ча ка цир ку ском пред ста вом, 
за вр ши ће мо га упра во об ја вље ним ро ма ном швед ског пи сца Јо на са Кар лсо на (Jo nas 
Kar lsson, 1971), са истим на зи вом, у ко ме то ком ма ђи о ни чар ске пред ста ве до бро во љац 
из пу бли ке ми сте ри о зно не ста је. Из дво ји ће мо књи гу „Адриа иде да ље” Осто је Ђу ри ћа 
(1934), као је ди ну књи гу са ових про сто ра ко ја бе ле жи исто ри јат јед ног цир ку са. Та ко-
ђе, ни пе сни ци ни су оста ли рав но ду шни пре ма овој те ми, пе сма Ми ке Ан ти ћа (1932–
1986), „По смрт ни марш клов но ва” са се том ево ци ра цир ку ске при зо ре, кроз пе сни ко во 
раз ми шља ње о смр ти. Ча со пи си и ма га зи ни су би ли са став ни део цир ку ског жи во та. 
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Ча со пи си се мо гу и да нас на ћи на ин тер нет стра на ма, у њи ма су да ти про гра ми и ко-
мен та ри пред ста ва, при че ар ти ста, про сла ве и го сто ва ња.

Умет нич ка де ла ко ја су ин спи ри са на цир ку ским спек та клом, чи не ње го во кул ту рал-
но пам ће ње и омо гу ћа ва ју бо ље раз у ме ва ње сло же но сти фе но ме на ко ји пред ста вља 
цир кус.

Кључ не ре чи: цир кус, спек такл, инспирацијa, умет ност, сећањe, интеракцијa
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SOULFUL RHYTHMIC OBJECT: 
SOCIAL ROLE OF ART 
IN BAKHTIN, LEVINAS, KRISTEVA

EIICHI TOSAKI
Faculty of Philosophy, Monash University, Melbourne, Australia

Levinas’s “Reality and Its Shadow” is the only monograph on the condition of aesthetics 
in art and its use in society among his writings. His key terms are ‘resemblance’, ‘morality’ 
and ‘rhythm’. Levinas warns that ‘resemblance’ in art is immoral when accompanied by the 
enchantment of rhythm. To understand Levinas’s arguments on the ethical condition of 
art, it is useful to reference Bakhtin’s concern about the condition of rhythm in terms of the 
single subject (spirit/id) and in relation to others (soul/super-ego), and how these co-exist.
Kristeva’s understanding of Plato’s ‘chora’ provides theoretical grounds for consideration 
of the role of rhythm and the independent condition of aesthetics and art, which she ar-
gues in terms of rhythm’s pre-linguistic (pre-symbolic) importance in the developmental 
stage of the soul.

This paper will address how the condition of the artwork has been taken for granted; how 
naive (or disingenuous) the proponents of modern art have been by advocating an ‘inde-
pendent’ status for art in social life. For Levinas, the critique of modern art’s dominant con-
dition is requisite for the possibility of post-Holocaust art practice. Aesthetic judgements 
independent of ethical overtones are not so much useless as harmful for the basic human 
condition. If we follow Levinas’s prescription of the condition of art, the question arises: is 
it still art without subjective aesthetic judgement? Everything is a ‘text’ if all human activity 
occurs within language. Art is not an exception. A bigger question is: how can art get out-
side the representational system? Can non-representational (or non-linguistic) expressions 
of art be free from ethical problems?

Keywords: rhythm, Levinas, Bakhtin, Kristeva, aesthetics, Plato, chora, representation
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ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 
АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА: 
ИЗМЕЂУ ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЛИКОВАЊА 
И АРХИТЕКТОНСКЕ ЛИКОВНОСТИ

АНА Д. КОНТИЋ
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Србија
РАДОЈКО ОБРАДОВИЋ
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Србија
МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Србија

Рад је усме рен на ана ли зу кон струк тив ног скло па за штит ног објек та ар хе о ло шког на-
сле ђа, као из ра за ин же њер ског об ли ко ва ња и ар хи тек тон ске ли ков но сти. У пр вом де лу 
ра да ана ли зи ра не су ак ту ел не од ред бе у обла сти за шти те ар хе о ло шког на сле ђа, ко ји-
ма се де фи ни шу кри те ри ју ми за вред но ва ње ин же њер ског об ли ко ва ња при ме ње ног 
кон струк тив ног скло па. У дру гом де лу ра да, исти кон струк тив ни склоп је по сма тран из-
раз ар хи тек тон ске ли ков но сти, кроз ана ли зу тек то ни ке про сто ра. Циљ ис тра жи ва ња је 
да се кроз ана ли зу при ме ра из прак се ука же на спе ци фич ност про јек то ва ња и чи та ња 
за штит них обје ка та ар хе о ло шких на ла зи шта, ко ји мо же уна пре ди ти од нос са ар хе о ло-
шким на сле ђем у бу ду ћем ра ду на ре кон струк ци ји. 

Са вре ме на док три на за шти те, кроз ме ђу на род не и на ци о нал не по ве ље, де фи ни-
ше кри те ри ју ме за вред но ва ње раз ли чи тих при сту па у про це су за шти те ар хе о ло шког 
на сле ђа. У пр вом де лу ра да, нео п ход на је те о риј ска кон тек сту а ли за ци ја, ко ја омо гу-
ћа ва бо ље раз у ме ва ње по сто је ћих кон це па та и стра те ги ја, као и ана ли за ак ту ел них 
од ред би ка ко би се пре по зна ли ре ле вант ни кри те ри ју ми за вред но ва ње ин тер вен-
ци је на ар хе о ло шким на ла зи шти ма (ре вер зи бил ност, очу ва ност ори ги нал не струк-
ту ре, ком па ти бил ност упо тре бље ног ма те ри ја ла…). Ана ли за кон струк тив ног ско па, 
ода бра не сту ди је слу ча ја, за штит ни обје кат над рим ским ар хе о ло шким на ла зи штем, 
Пи те ра Цум то ра (Shel ters for Ro man ar cha e o lo gi cal si te, Pe ter Zumt hor), вр ши се кроз 
прет ход но де фи ни сан сет кри те ри ју ма. У дру гом де лу ра да, кон струк тив ни склоп исте 
сту ди је слу ча ја, ана ли зи ран је као из раз ар хи тек тон ске ли ков но сти. Из ра жа ва ње ли-
ков но сти кроз об ли ко ва ње кон струк ци је, де фи ни сан је као тек то ни ка у ар хи тек ту ри. 
Пор фи рос (Porphyri os) на во ди да је бри га тек то ни ке тро стру ка и да се огле да у огра-
ни че ној при ро ди кон струк тив них ка рак те ри сти ка ма те ри ја ла; на чи ни ма оства ри ва ња 
ве за из ме ђу кон струк тив них еле ме на та; ви зу ел ној ста ти ци фор ме, по пи та њу ста бил-
но сти, је дин ства и рав но те же. У овом кон тек сту, ва жно је де фи ни са ње тер ми на тек-
то ни ке, и ње го во пре ци зни је од ре ђи ва ње. Ода бра на сту ди ја слу ча ја сма тра се аде-
кват ном за ову вр сту ана ли зе, јер ис пу ња ва по себ не функ ци о нал не и естет ске зах те ве 
кроз при ме њен кон струк тив ни склоп, те та ко отва ра мо гућ но сти за раз ли чи те на чи не 
чи та ња истог. 

Пред мет ис тра жи ва ња је ар хе о ло шко на сле ђе, ко је по сво јој при ро ди ука зу је на не-
мо гућ ност ус по ста вља ња ге не рал ног, ис прав ног и све о бу хват ног при сту па. По ред то га, 
ужи пред мет ис тра жи ва ња је сте ода бра на сту ди ја слу ча ја, за штит ни обје кат над рим-
ским ар хе о ло шким на ла зи штем, Пи те ра Цум то ра. У ана ли зи при ме ра из прак се, про-
бле ма ти ка се од но си на пре по зна ва ње при ме ње ног кон струк тив ног скло па, и ње го во 
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вред но ва ње кроз прет ход но де фи ни са не кри те ри ју ме. Исто вре ме но, про бле ма ти ка се 
од но си и на чи та ње тек то ни ке про сто ра као де ла ар хи тек тон ске ли ков но сти. 

При мар ни циљ ис тра жи ва ња је сте да се ука же на дво ја ку при ро ду кон струк тив ног 
скло па, као из ра за про це са ма те ри јал ног об ли ко ва ња, и из ра за ар хи тек тон ске ли-
ков но сти. Ана ли за је спро ве де на на кон крет ној сту ди ји слу ча ја, кроз кри те ри ју ме де-
фи ни са не ме ђу на род ним и на ци о нал ним по ве ља ма, као и при ка зи ва ње умет нич ког 
об ли ко ва ња кон струк ци је у ар хи тек ту ри. За да ци ис тра жи ва ња су фор ми ра ни та ко да 
омо гу ће си сте мат ско ис тра жи ва ње, од те о риј ске кон тек сту а ли за ци је до пре по зна-
ва ња стра те ги ја на кон крет ном про стор ном окви ру. У од но су на по ста вље не ци ље ве, 
де фи ни шу се сле де ћи за да ци ис тра жи ва ња: се лек ци ја ре ле вант них ме ђу на род них и 
на ци о нал них од ред би у обла сти за шти те на сле ђа, си сте ма ти за ци ја пре по ру ка у ци љу 
ства ра ња се та кри те ри ју ма за вред но ва ње, ана ли за сту ди је слу ча ја кроз пред ло же не 
кри те ри ју ме, де фи ни са ње тер ми на тек то ни ке про сто ра, ана ли за сту ди је слу ча ја у кон-
тек сту тек то ни ке про сто ра.

По ла зне хи по те зе ис тра жи ва ња: Фор ми ра ње за штит ног објек та над ар хе о ло шким 
на ла зи шти ма, на са мом по чет ку отва ра пи та ње од но са на сле ђа и но ве струк ту ре. У 
скла ду са де фи ни са ним пред ме том, про бле мом, ци ље ви ма и за да ци ма ис тра жи ва ња, 
де фи ни са не су сле де ће по ла зне хи по те зе: – Сва ка ин тер вен ци ја на ар хе о ло шком на-
сле ђу, с об зи ром на ње го ву спе ци фич ност, зах те ва све о бу хват но и про ду бље но ис тра-
жи ва ње про стор них, кон струк циј ских и об ли ков них ка рак те ри сти ка сва ког на ла зи шта 
по на о соб, и у том кон тек сту се не мо же утвр ди ти је дан основ ни, пра ви лан, све о бу хва-
тан при ступ, ко ји би се мо гао при ме ни ти на раз ли чи те за да те про бле ме. – Кон струк-
тив ни склоп за штит них обје ка та, мо же се упо ре до по сма тра ти као из раз ма те ри јал ног 
об ли ко ва ња и ар хи тек тон ске ли ков но сти, и ове две при ро де не ис кљу чу ју јед на дру гу. 
Ме то де ис тра жи ва ња: У окви ру ра да, по треб но је ко ри сти ти не ко ли ко на уч них ме то да 
ис тра жи ва ња: ме тод при ку пља ња по да та ка, ме тод об ра де по да та ка, ме тод струк тур не 
ана ли зе, ме тод ап страк ци је, ме тод де дук ци је.

Ци ље ви и за да ци ис тра жи ва ња су по ста вље ни та ко да крај њи ре зул тат ис тра жи ва ња 
омо гу ћи са гле да ва ње кон струк тив ног скло па као пре се ка на у ке и умет но сти: ма те ри-
јал ног об ли ко ва ња и из ра за ли ков но сти, и ти ме ство ри но ва ис ку ста у од но су са ар хе о-
ло шким ло ка ли те ти ма, за да љи рад на за шти ти кул тур ног на сле ђа.

Кључ не ре чи:  за шти та и пре зен та ци ја на сле ђа, ме ђу на род не по ве ље и пре по ру ке, 
кон струк тив ни склоп, те кот ни ка про сто ра
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МУЗЕАЛИЗАЦИЈА ЗАОСТАВШТИНЕ 
АРХИТЕКТЕ МИЛАНА ЗЛОКОВИЋА КАО 
ПРИМЕР ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ
Музеј града Београда, Београд, Србија

Ар хи тек та Ми лан Зло ко вић (1898–1965) био је је дан од пи о ни ра мо дер не ар хи тек ту ре 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и је дан од осни ва ча Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав-
ца ко ја се пр ва за ла га ла за при ме ну на че ла мо дер не ар хи тек ту ре у срп ској сре ди ни. 
Ње го ва по ро дич на ку ћа у Ули ци Ин тер на ци о нал них бри га да 76 сма тра се нај ста ри јим 
де лом мо дер не ар хи тек ту ре у Бе о гра ду. Са чу ван ар хи тек тон ски опус, али и ре зул та ти 
те о риј ског и ис тра жи вач ког ра да, као и ду го го ди шња пе да го шка ак тив ност на ме сту 
про фе со ра на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду усло ви ли су да Ми-
лан Зло ко вић у ли те ра ту ри бу де ис так нут као је дан од нај зна чај ни јих срп ских ар хи те-
ка та пр ве по ло ви не 20. ве ка. За о став шти на Ми ла на Зло ко ви ћа, у ко јој се на ла зе ори-
ги нал ни про јек ти и до ку мен та ци ја за по диг ну те згра де, кон курс ни ра до ви, об ја вље ни 
на уч ни ра до ви и ру ко пи си, бе ле шке, фо то гра фи је, лич ни пред ме ти и до ку мен та и ко ја 
се чу ва у по ро дич ној ку ћи у Ули ци Ин тер на ци о нал них бри га да 76 у Бе о гра ду, по сто-
ја ла је још за жи во та ар хи тек те, али до са вре ме ног тре нут ка ни је би ла му зе о ло шки 
вред но ва на, због че га ни ка да ни је сте кла ста тус кул тур ног до бра. На след ни ци Ми ла на 
Зло ко ви ћа осно ва ли су 2016. го ди не Фон да ци ју Ми лан Зло ко вић, с ци љем да по мог-
ну очу ва њу и за шти ти гра ђе ви на по диг ну тих по про јек ти ма овог ар хи тек те, али и да 
оси гу ра ју за о став шти ну. На кон пре го во ра са Му зе јом гра да Бе о гра да, у ма ју 2017. го-
ди не је пот пи сан Про то кол о са рад њи на осно ву ко јег ће за о став шти на из по ро дич не 
ку ће би ти пре не та у Му зеј гра да Бе о гра да и фор ми ран Ле гат Ми ла на Зло ко ви ћа, чи ме 
за по чео про цес му зе а ли за ци је при ка зан у овом ра ду. Сам про цес об у хва та не ко ли-
ко ак тив но сти, чи јим спро во ђе њем се оси гу ра ва за шти та по крет них кул тур них до ба ра 
(му зеј ских пред ме та или му зе а ли ја), а ко је су: очу ва ње пред ме та (чи не га се лек ци ја, 
акви зи ци ја, кон зер ва ци ја и упра вља ње му зеј ском збир ком), ис тра жи ва ње и ка та ло ги-
за ци ју, а за тим и ко му ни ка ци ју ко ја се мо же оба вља ти пу тем из ло жби, пу бли ко ва ња 
или дру гих на чи на пре зен та ци је пред ме та. Циљ овог ра да је да се, у од но су на За кон 
о кул тур ним до бри ма и по је ди не му зе о ло шке те о риј ске по став ке, по пут оних Пи те-
ра ван Мен ша или Иве Ма ро е ви ћа, про цес му зе а ли за ци је пред ме та из за о став шти-
не Ми ла на Зло ко ви ћа у Му зе ју гра да Бе о гра да при ка же као је дан од осно вих на чи на 
за шти те кул тур них до ба ра, као и да се по себ но на гла си ва жност ње го ве ис прав не и 
те мељ не ре а ли за ци је, ко јом се обез бе ђу је очу ва ње свих ре ле вант них по да та ка ко је 
пред мет са др жи, под јед на ко као и ње го ве до ку мен тар не вред но сти, као пред у сло ва 
сва ке да ље ко му ни ка ци је, али и аде кват не за шти те. 

Кључ не ре чи: му зе а ли за ци ја, Ми лан Зло ко вић, за шти та кул тур них до ба ра, ле гат
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THE THRONE ICONS OF THE 
ICONOSTASIS IN THE BIGORSKI 
MONASTERY (THE SHADES 
FROM THE PAST)

ANGELINA POPOVSKA
National Conservation Centre, Skopje, North Macedonia
SVETLANA MAMUCEVSKA-MILJKOVIC
National Conservation Centre, Skopje, North Macedonia

Introduction: Recognizing art through science raised higher respect and contribution for 
the throne icons from Bigorski monastery. Settled in the womb of the church St. John the 
Baptist, in the aura of the Bigorski monastery, the magnificent and huge icons from the 
famous carved iconostasis, still retain our attention and breath. Modern scientific pene-
tration contributes to the identification of the painting palette, a stratigraphic layout of the 
layers and especially to the discovery of the painting skills of the old masters performed by 
the Samarians school of the zoographos, during their stay in Bigorski monastery (1831–32). 
The father and son, Michail and Daniil monk, their painting has remained unrevealed until 
the bliss of the modern magnifying glass of the highly developed scientific methods and 
apparatus. 

Scientific research: The exclusive technology of these icons was analyzed by qualitative 
analyzes in combination with XRF analyzes made on 27 samples taken from different places 
of throne icons. The system of painting layers and their material compound was displayed 
through a stratigraphic presentation that identifies tempera emulsion as a traditional icon 
style, finishing with several layers of natural resin varnish. Identified pigments used over the 
centuries (lead red, cinnabar, red and yellow ocher, copper green, orpigment, carbon black, 
ultramarine, azurite and lead white) were mixed with oil resin medium. Gilded-plated surfac-
es with golden leaves glued to the orange bolus, as well as the final strokes on the clothing 
with liquid gold (golden pigment), were additionally enriched by the rare technique of punch-
ing and engraving, simply glorified the throne figures depicted in the central space, rounded 
off with scenes. Analyzes, together with proposals and decisions on restoration methods and 
treatments, discussed mostly about the old varnish and its degradation. The upper layers of 
the varnish noted deeper cracking in the form of cracklelures, which did not reflect harmful-
ly on the deeper layers, or on the iconography. During these probes, it was established that 
in the gold plating zone, the signatures as well as some outer brown contours of the figures 
were performed between the two layers of varnish. The decision to regenerate a part of the 
varnish using rapidly volatile solvents was sensitivity especially due to the duration of the 
dissolution and fast varnish drying. By regeneration, it was possible to dissolve and distribute 
the upper varnished layer which initiated the homogenization and dispersion of the entire 
surface evenly. The biggest difficulty was due to the size of the icon and its dimension, that 
is, the beginning and duration of the process, which once started, had to be carried out with-
out any interruption on the treated surface. Due to the rapid evaporation of toxic solvents, 
the process had to take place continuously, and without protective masks for better visibility. 
The dedication of the artistic presentation was extremely important. 

Discussion: The legislative from 1991 until nowadays has pushed the idea of parallel au-
thority of the cultural heritage, based on the possession of the churches and returning to 
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the former properties of the church. Through legislation, each conservation project is man-
datory with the approval of church authorities. Squeezed between the legislative and the 
ecclesiastical authorities, conservation usually ends with the adoption of laws or courting 
the church’s owners and their will, which in many cases does not approach the level of pro-
tection and reconstruction standards, but rather to the desired goals, remaining trapped 
by the intentions or tastes of church authority. Empowered ecclesiastical authorities give 
themselves the right to authorize private companies that work according to their order and 
their needs, which is often in conflict with the rules of protection that have further become 
the subject of future discussions about how cultural heritage should not be treated and 
maintained. By changing the cultural environment with high-tech equipment, the intention 
of mass tourism, along with the birth of a multitude of new believers, begins the era of 
cultural consumption and the destruction of cultural landscapes by the monks community, 
which brings the economy to the level of industry, slowly vanishing the spiritual sanctuaries 
in monasteries. As a competitor, the statutory church also changes the type of conservation 
into restoration, the reconstruction into the blur copy from the old cultural heritage, once 
in the past registered and documented as a culture value. 

Conclusion: The artistic and aesthetic presentation was the finish of the conservation 
efforts that implemented European standards for preservation of all authentic layers, in-
cluding several layers of varnish, visibility and transparency that do not involve any distor-
tion or optical deformation. Тhe aging of the natural-resinous varnishes and their yellow-
ing familiar to the old masters, further justified the method of regeneration of the surface 
varnish layer or non-removing the old varnish. In response to all our efforts to preserve the 
authenticity at the same time to respect the taste of the monks, we encountered a huge 
effort in upbringing and the abolition of their own, despotic style mixed with a kitsch and 
some sense of “purity”! Compared with the true values of pure, correct relation to the cul-
tural heritage and its compound, we could not in any way embrace a compromise with the 
monk’s rigor in the term considered as “purity”. Nowadays these two icons still remain with 
all layers of the varnish, and those once regenerated, as well as the lower ones, all authentic 
and preserved with the restoration standards applied to the cultural heritage. Nowadays, 
monks still consider our restoration as a “spoiled egg purred over” the iconography. In spite 
of the modern technology, in spite of the church dogma, despite conservatism in conser-
vation and in the end – despite the professionalism of the expert team – Does empirical 
science really contributes in the monk’s spiritual folder and behavior? What educational 
tools should be used to break the mind’s frame for sympathy, empathy towards the values 
of the cultural good and its quiet return to us, as believers? In this case, the conservators & 
science can only and simply say in a return: Just Believe It!

Keywords: throne icons, Bigorski monastery, varnish, presentation



36      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

CONSERVATION AND RESTORATION 
OF A SPECIMEN FROM THE PRIVATE 
LEPIDOPTERA COLLECTION

BOGDAN KNEŽEVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
RADMILA DAMJANOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
TIJANA LAZIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
MINA JOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

Subject of this paper relates to the restoration of a damaged Lepidoptera specimen from 
the private collection. The specimen belongs to a group of three separately stored butter-
flies that were placed between glass sheets joined with aluminum frame. The bodies of 
specimens were fixed for the back glass sheets with an adhesive. After fall, two of three 
frames were damaged. The back glass sheet of one frame cracked, so it was necessary to 
replace it with a new one. This was a delicate process as it included separating the body of 
an undamaged specimen from the glass. The other frame broke into pieces, which caused 
damage to body and wings of the specimen. After the current state analysis the following 
problems were detected, which were to be treated during the conservation and restoration 
process: reconstruction of missing body part, reconstruction of missing wing parts, joining 
separated parts of wings, joining wings with body, reconstruction of antennas. It was also 
necessary to place specimens on new glass sheets, so that they are framed in a way that 
corresponds to the original frames. Before restoration was done the tests were performed 
in order to choose an adequate material for repairing missing parts of body and wings, ad-
equate adhesive for joining separated parts of wings as well as adhesives for joining wings 
with body, materials for antennas reconstruction and retouch techniques. By owner’s re-
quest it was necessary to attain the visual blending of original and added materials. The 
principle of reversibility was followed as much as applied materials allowed. 

Кeywords: lepidoptera, conservation, restoration, insects
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ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО САВРЕМЕНОГ 
ПРИСТУПА У КОНЗЕРВАЦИЈИ И 
РЕСТАУРАЦИЈИ ДРВЕНИХ НОСИЛАЦА 
ИКОНА – ПРИМЕР РАЗВОЈА 
КОНЗЕРВАТОРСКЕ ПРАКСЕ ГАЛЕРИЈЕ 
МАТИЦЕ СРСКЕ

ДАНИЕЛА КОРОЛИЈА ЦРКВЕЊАКОВ
Галерија Матице српске, Нови Сад, Србија
ЛУКА КУЛИЋ
Галерија Матице српске, Нови Сад, Србија

Др во је ве о ма чест но си лац сли ке, а по себ но је ра ши рен у ико но пи су. Тра ди ци о нал не 
ви зан тиј ске и пост-ви зан тиј ске, зо граф ске и ба рок не ико не нај че шће су сли ка не на да-
сци. Да ска је чест но си лац и за ико не 19. и 20. ве ка. Са про ме ном исто риј ских и стил ских 
епо ха ме ња ла се и тех ни ка из ра де ико на, али си сте мат ско ис тра жи ва ње исто риј ских тех-
ни ка из ра де срп ских ико на до са да ни је спро ве де но. Ма ло об ја вље них ра до ва о тех нич-
ким ис пи ти ва њи ма ико на углав ном се ба ви ло ка рак те ри за ци јом бо је них сло је ва и пре-
па ра ту ре или су ис пи ти ва ња спро ве де на као део кон зер ва тор ских ра до ва по је ди нач них 
де ла. Ка да је реч о кон зер ва ци ји ико на сли ка них на да сци, ра до ви на др ве ним но си о-
ци ма су нај че шће по ве ра ва ни сто ла ри ма са ма ње или ви ше кон зер ва тор ског ис ку ства 
и при сту па. Из то га у ве ли кој ме ри про из и ла зи и ма ли обим ис тра жи ва ња и си сте ма ти-
за ци је исто риј ских кон струк тив них тех ни ка, као и кон зер ва тор ска прак са за сни ва на на 
сто лар ским прин ци пи ма. Тра ди ци о нал не ме то де кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је др ве ног 
но си о ца су исте оне ко је се ко ри сте и код ње го ве из ра де: ле пље ње да са ка, укру ћи ва ње 
ку ша ци ма и оја ча ва ње др ве ним леп ти ри ма. За ико не ко је су се ја ко ви то пе ри ле, не кад 
су из ра ђи ва ни но ви ку ша ци са кри ви ном ко ја је пра ти ла кри ви ну да ске но си о ца. Ова кав 
при ступ у кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји др ве ног но си о ца да вао је ста бил ност ако да ска 
ни је из ло же на ве ли ким ва ри ја ци ја ма вла ге и тем пе ра ту ре ко ји би усло ви ли њен стал ни 
рад и тен ден ци ју по нов ног кри вље ња, а по том и по ја ву но вих пу ко ти на и пот кло бу че ња 
бо је ног сло ја. Кон зер ва тор ски при ступ ни је под ра зу ме вао по све ће но про у ча ва ње др ве-
них но си ла ца, јер ни су схва ће ни као ва жни де ло ви умет нич ких де ла. Та ко ђе, не до ста-
ја ло је при ме ње но зна ње о ком плет ном по на ша њу др ве та у раз ли чи тим усло ви ма. У са-
вре ме ној кон зер ва тор ској прак си, др ве ним но си о ци ма се при сту па на дру га чи ји на чин. 
По ла зи се од ана ли зе про бле ма бо је ног сло ја, као нај ва жни јег сег мен та ли ков ног де ла, 
про у ча ва ју се мо гу ћи узро ци про бле ма, а за тим се пла ни ра кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци-
ја др ве них но си ла ца та ко да се си ле ко је узро ку ју де фор ма ци је но си о ца и по сле дич не 
пу ко ти не да ске и пот кло бу че ња бо је ног сло ја сма ње и др же под кон тро лом, у скла ду са 
при род ним кре та њем и де фор ма ци ја ма др ве та ко је ни је мо гу ће спре чи ти. При ступ ко ји 
се при ме њу је је по што ва ње ин те гри те та при ро де др ве та на свим рас по ло жи вим аспек-
ти ма, у ци љу кон тро ле а не спре ча ва ња де фор ма ци ја. Де фор ма ци ја да ске и си ле ко ји се 
у њој раз ви ја ју об ја шње ни су са ста но ви шта при ро де ма те ри ја ла и фи зи ке, а кон зер ва-
тор ска ре ше ња су плод са рад ње на уч ни ка и ис ку сних кон зер ва то ра. 

У ко лек ци ји Га ле ри ји Ма ти це срп ске на ла зе се сто ти не ико на ко је су при ме ри свих 
на ве де них сти ло ва и тех ни ка из ра де, а ве ли ки број је кон зер ви ран и ре ста у ри ран у 
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про те клим де це ни ја ма, тра ди ци о нал ним при сту пом. Иако су ин фор ма ци је о кон зер-
ва тор ским тех ни ка ма при ме ње ним на др ве ним но си о ци ма, ако и по сто је у до ку мен та-
ци ји, вр ло шту ре, ко лек ци ја ико на Га ле ри је Ма ти це срп ске оста је из у зет на ба за за да-
ља ис тра жи ва ња ове те ме. До са да су на ста ли тек сто ви (нео бја вље ни) ха би ли та ци о них 
ра до ва, од ко јих се је дан из два ја по ква ли те ту, а у но ви је вре ме ве ћи кон зер ва тор ски 
про јек ти пра ће ни су пре глед ним сту ди ја ма о тех ни ци из ра де ико на, ко ји се мо гу узе ти 
као за че так си сте мат ски јег при сту па у про у ча ва њу тех ни ке из ра де др ве них но си ла ца 
ико на. Са вре ме ни при ступ кон зер ва ци ји др ве них но си ла ца ико на при ме њен је у ра ду 
Га ле ри је Ма ти це срп ске од кра ја 2018. го ди не на ико на ма из Му зе ја срп ске пра во слав-
не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји и Ри зни це Бач ке епар хи је. Он је укљу чио сту ди ју 
ста бил но сти си сте ма да ска – пре па ра ту ра – бо је ни слој, ис тра жи ва ње узро ка де фор ма-
ци ја да ске и про це ну ње не ста бил но сти на кон осло ба ђа ња од кру тих ку ша ка, про на-
ла же ње аде кват ног од но са есте ти ке це ли не и струк ту рал ног ин те гри те та умет нич ког 
де ла и из во ђе ње но вих ела стич ни јих ку ша ка, а све кроз ана ли зу спе ци фич но сти про-
бле ма, ди ја лог и кон сул та ци је. 

У ра ду ће би ти при ка зан пре глед ста рих кон зер ва тор ских тех ни ка на др ве ним но си-
о ци ма, ана ли за њи хо ве ефи ка сно сти и оправ да но сти у све тлу но вих при сту па, као и 
де таљ но обра зло жен но ви при ступ кроз из ве де ни трет ман кон зер ва ци је и ре ста у ра ци-
је др ве ног но си о ца на при ме ру ико не Ми хај ла Жив ко ви ћа „Ски да ње с кр ста” из фон да 
Му зе ја срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји. 

Кључ не ре чи: др ве ни но си о ци, ико на, кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја
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THE INSPIRING MEDIATION 
OF ARCHAEOLOGICAL HYPOTHESES 
BY ARCHITECTURAL ABSTRACTION

DOMINIK LENGYEL
BTU Cottbus-Senftenberg, Germany
CATHERINE TOULOUSE
Lengyel Toulouse Architects, Germany

Subject: Architecture is the archetype of the synthesis of art and science. If architectural 
methods help to mediate archaeological knowledge, art and science get even closer. Both 
disciplines have common interests. Architecture creates spaces, first in the mind, than in 
reality. Archaeology creates spaces in the mind as hypotheses of a lost reality. And both dis-
ciplines traditionally use similar tools like measures, drawings and models. Since the evolu-
tion of the digitalisation both disciplines emphasized different topics. Architecture focused 
on formal design, archaeology on registration and annotation. Still both disciplines used 
the ongoing technological developments to optimize their digital outcomes. Architecture 
and archaeology coincide in the majority in using photorealistic imagery developed with 
the help of computer aided design and rendering applications for the mediation of their 
respective contents. Imaginary projects and hypothetical assumptions both appear in a way 
that promises more than would be possible in a responsible way. But other than in architec-
ture where the promises of a photorealistic visualisation could meet the needs and could 
even equal the latter realisation, in archaeology a photorealistic visualisation is always far 
away from its scientific content. In practically any archaeological case of hypotheses con-
cerning lost architecture, its original appearance as presented in photorealistic visualis-
ations will never be known. It is simply impossible to ever find out exactly how lost building 
looked like. This renders a fundamental distinction between projecting architecture and 
researching archaeology also in their respective visualisation. Photorealistic visualisations 
in archaeology necessarily mislead, their enormous amount of pure phantasy not only vis-
ually dominates any scientific core, they are suggestive in a way that the spectator believes 
what he or she sees. Any reflection and notion of its scientific grounds, of its contemporary 
interpretation or even of any scientific uncertainty or ambiguity, of science itself, is sup-
pressed. 

Aim: This is where we developed a method of visualising archaeological hypotheses con-
cerning lost architecture. We re-established traditional methods of abstract modeling and 
architectural photography, a combination that relies on traditional methods of perception, 
of historical clay models and contemporary photographical compositing, in order to evoke 
the traditional perception of architecture. The abstraction serves as a clear statement of 
scientific knowledge. Scientific knowledge in archaeology contains certainty as of findings, 
but it also contains obvious completions like walls on foundations, necessary complemen-
tations like roofs on walls as well as vague but justified assumptions like tympani on col-
umns whose alternative solutions can even contradict each other. This altogether well call 
uncertain knowledge. 

Method: Visualising uncertain knowledge via abstract geometry provokes self-reflection 
by the spectator. The obvious lack of realism makes the spectator think about what he or 
she sees – think about the content, but also think about the context and the origins on the 
presented content. Science becomes obvious, and if presented properly, science becomes 
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a work of art, simply because a verbal hypotheses has to be made visible by an architect 
who is familiar in designing geometry that provokes certain ideas of architecture, just as in 
projecting architecture to be realised. This way, abstract geometry presented as an archi-
tectural project serves as inspiration and therefore calls for interaction. It inspires archaeol-
ogists to think further. Being able not only to think about other archaeologists’ hypotheses, 
but being able to see them, and this in a direct and not distorted way, not covered by pure 
phantasy, inspires for ongoing hypotheses. These visualisations work as scientific tools. Just 
as for archaeologists, these visualisations work as mediators of archaeology, of archaeol-
ogists’ hypotheses themselves as well as of their hypothetical character as such. The core 
approach though is not to only literally depict the degree of certainty of every single archi-
tectural part of every building, but to create visions by abstract scenes, to literally translate 
verbal hypotheses to their visual representation only as the first step, and then, in a second 
step, to project this abstract geometry as if it was realised architecture. We call this virtual 
photography as we do not consider the virtual model as the final piece of mediation, but 
its projection as an equally important counterpart, its complement. Photographed just as 
reality, abstract geometry can entirely unveil its architectural content. By working as vir-
tual photographers, another strong impetus of art influences the work. Sculptural design 
and photography together present science in a way that addresses all senses, not only the 
severe rational scientific perception but also the emotional perception of space. This way, 
digital technologies are perceived as mediators of cultural heritage. In composing photo-
graphic imagery based on virtual and abstract geometry, the results resemble to a large 
extent graphic design and illustration, so that several artistic disciplines are combined in or-
der to serve archaeological science. In creating new formal elements that stand for abstract 
verbal archaeological entities, the challenge also consists of creating a visual terminology 
that literally depicts the verbal archaeological terminology. This is an original architectural 
demand, and this approach is very close to the everyday architectural effort, that is to de-
sign space in order to create visions the the spectators imagination, to make the spectator 
think about what he or she sees, to provoke inspiration and interaction. 

Results: The presentation aims to demonstrate and illustrate this method by several pro-
jects developed by the authors in cooperation with archaeological research institutions like 
– Cologne Cathedral and its Predecessors (by order of and exhibited in Cologne Cathedral), 
– The Metropolis of Pergamon (within the German Research Fund Excellence Cluster TO-
POI, lastly exhibited in Leipzig as part of Sharing Heritage, the European Cultural Heritage 
Year 2018 and so being a European Commission Project regarding Cultural Heritage, in-
cluding 2D – 3D Digital Image Acquisition for the re-contextualisation of 3D scanned sculp-
tures in their hypothetical original architectonic context), – The Palatine Palaces in Rome 
(by order of the German Archaeological Institute, both latter exhibited in the Pergamon 
Museum Berlin), – The Ideal Church of Julius Echter (by order of the Martin von Wagner 
Museum in the Würzburg Residenz, exploring Human – Computer Interaction for Cultural 
Heritage Applications by combining physical models, auto-stereoscopic explanatory video 
and Oculus VR experience).

Кeywords: architecture, visualisation, uncertainty, photography, cultural heritage
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ANALYTICAL INVESTIGATION OF TWO 
LACQUER PANELS IN THE FACULTY 
OF APPLIED ARTS MUSEUM – EGYPT

MONA FOUAD ALI
Faculty of Archaeology, Cairo University, Egypt
HEMDAN RABEE ELMITWALLI
Faculty of Archaeology, Cairo University, Egypt
YOSR ABDELATIF ELSAYED
Faculty of Archaeology, Cairo University, Egypt

The aim of this study was to identify the structural composition (grounds, pigments and 
media) and the most important aspects of the damage of two lacquer panels in the Faculty 
of Applied Arts museum. The first one is farm panel, and the second one is horses panel. 
This study is based on a visual inspection and study the cross sections by USB optical micro-
scope, scanning electron microscope SEM provider with EDX unit, X-ray diffraction (XRD), 
and FTIR. The results indicating that wooden support coated with a ground layer from a 
mixture of Calcite and Quartz was used in the farm panel, while the support of plaster 
support from a mixture of Gypsum and Hematite was used in horses panel. The results of 
the study also demonstrated that type of lacquer used is the Japanese lacquer, and color-
ed materials used are from natural minerals such as litharge (Lead oxide PbO), hematite 
Fe2O3,Crocoite PbCrO4, Sulaiminat Al2SiO2, goethite FeO (OH), graphite C, gold Au, as 
and brass CuZn. The results showed that the most significant damage in these panels are 
the separation between layers and support, micro cracks. The most important deteriora-
tion factor are changes in temperature and humidity, direct light in addition to poor storage 
at the Museum. 

Кeywords: museum, applied arts, lacquer, USB, minerals, deterioration
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ПРИМЕНА КОМПОЗИТА НА БАЗИ 
МИКРОФИБРИЛИСАНЕ ЦЕЛУЛОЗЕ 
У КОНЗЕРВАЦИЈИ ПАПИРА

ЈОВАНА МИЛАНОВИЋ
Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду, Србија
ТИЈАНА ЛАЗИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
ИРЕНА ЖИВКОВИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
МИРЈАНА КОСТИЋ
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Србија

Умет нич ка де ла на па пи ру и ар хив ска гра ђа су, с об зи ром на сво је до ми нант но ор ган-
ско по ре кло, ве о ма осе тљи ва на деј ство спо ља шњих ути ца ја и као та ква скло на оште-
ће њу ко је се мо же ма ни фе сто ва ти у об ли ку пу ко ти на, окр зли на, шу пљи на, гу бит ка 
ин те гри те та и сл, пра ће ног по гор ша њем ме ха нич ких свој ста ва, па са мим тим на ру-
ше ном ста бил но сти та квог де ла. Ста би ли зо ва ње та квих де ла је ве о ма ва жно ка ко би 
се спре чи ло њи хо во да ље оште ће ње и са чу вао њи хов ин те гри тет. У тра га њу за но вим 
ме то да ма и ма те ри ја ли ма за кон зе ва ци ју и ре ста у ра ци ју умет нич ких де ла и кул тур ног 
на сле ђа, на уч на и струч на јав ност су по себ ну па жњу усме ри ли на на но ма те ри ја ле. Ка-
да су у пи та њу умет нич ка де ла на па пи ру и ар хив ска гра ђа, а има ју ћи у ви ду чи ње ни-
цу да је це лу ло за основ на ком по нен та па пи ра, на но- и ми кро-фи бри ли са на це лу ло за 
пред ста вља ју ве о ма ин те ре сан тан ма те ри јал за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју па пи ра и 
умет нич ких де ла на па пи ру. 

У овом ра ду про у ча ва на је при ме на ком по зит них фил мо ва на ба зи ми кро фи бри ли-
са не це лу ло зе, па муч ног лин тер са ок си ди са ног у си сте му 2,2,6,6-те тра ме тил пи пе ри-
дин-1-ок си ра ди кал (TEMПO)/ Na Br/NaC lO, уз ко ри шће ње CaC03 и/или Al(OH)3 као 
пу ни ла ца и гли ко ла као пла сти фи ка то ра, за ста би ли за ци ју па пи ра и њен ути цај на 
ме ха нич ка, оп тич ка и сорп ци о на свој ства па пи ра. Ми кро фи бри ли са на це лу ло за до-
би је на је ул тра звуч ном дез ин те гра ци јом ТЕМ ПО ок си ди са ног па муч ног лин тер са, 
пре ма про це ду ри опи са ној у ли те ра ту ри. Во де не дис пер зи је ми кро фи бри ли са не це-
лу ло зе раз ли чит пог са ста ва: 1 и 3% ми кро фи бри ли са не це лу ло зе, до13% CaC03 и/или 
Al(OH)3, дo 16% про пан-1,2-гли ко ла и до 21% ТЕМ ПО ок си ди са ног па муч ног лин тер са, 
на но ше не су чет ки цом на мо дел па пи ре по вр шин ске ма се од 140 и 200 г/м2, без до-
дат ног ад хе зи ва. По ла зни мо дел па пир и па пи ри на сло је ни ком по зит ним фил мо ви ма 
на ба зи ми кро фи бри ли са не це лу ло зе ока рак те ри са ни су са аспек та из гле да по вр ши не 
ске ни ра ју ћом елек трон ском ми кро ско пи јом, хе ми је по вр ши не ин фра цр ве ном спек-
тро ско пи јом са Фу ри је о вом тран сфор ма ци јом и при гу ше ном то тал ном ре флек си јом, 
док је за те зна чвр сто ћа од ре ђе на пре ма стан дар ду TAP PI: T 404 cm – 92, кру тост (тј. от-
пор ност на са ви ја ње) пре ма стан дар ду SRPS ISO 2493-1:2014, спо соб ност упи ја ња во де 
(Ме то да по Ко бу) пре ма стан дар ду SRPS EN ISO 535:2014, а оп тич ка свој ства ока рак те-
ри са на ме ре њем кри вих ре флек си је и сте пе на бе ли не (CIE сте пен бе ли не) пре ма стан-
дар ду SRPS ISO 11476:2014. До би је ни ре зул та ти су по ка за ли да се на сло ја ва њем па пи-
ра фил мо ви ма на ба зи ми кро фи бри ли са не це лу ло зе по бољ ша ва ју ме ха нич ка свој ства 
па пи ра, при че му по бољ ша ње за ви си од кон цен тра ци је ми кро фи бри ли са не це лу ло-
зе у дис пер зи ји али и од вр сте пу ни о ца (CaC03 и/или Al(OH)3). У слу ча ју ко ри шће ња 
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CaC03 као пу ни о ца и дис пер зи је са 1% ми кро фи бри ли са не це лу ло зе за те зна чвр сто-
ћа је по ве ћа на за 7,2%, а у слу ча ју дис пер зи је са 3% ми кро фи бри ли са не це лу ло зе за 
10,1% у од но су на за те зну чвр сто ћу не мо ди фи ко ва ног па пи ра. Ко ри шће ње Al(OH)3 као 
пу ни о ца ре зул то ва ло је у не што ма њем по ве ћа њу за те зне чвр сто ће мо ди фи ко ва них 
па пи ра: 2,4% за дис пер зи ју са 1% ми кро фи бри ли са не це лу ло зе, од но сно 3,7% за дис-
пер зи ју са 3% ми кро фи бри ли са не це лу ло зе. Сви мо ди фи ко ва ни узор ци ка рак те ри шу 
се зна то ве ћим пре кид ним из ду же њем у од но су на по ла зни па пир, по ве ћа ње пре кид-
ног из ду же ња у оп се гу од 53,6 до 57,1%, што у прак си зна чи олак ша но ру ко ва ње овим 
па пи ри ма. На сло ја ва ње па пи ра ком по зит ним фил мо ви ма на ба зи ми кро фи бри ли са не 
це лу ло зе до ве ло је до сма ње ња њи хо ве спо соб но сти упи ја ња во де у оп се гу од 0,7 до 
26,8%. Ка да су у пи та њу оп тич ка свој ства мо ди фи ко ва них па пи ра ни су уоче не зна чај-
не про ме не у од но су на по ла зне, не мо ди фи ко ва не па пи ре. 

Кључ не ре чи:  ми кро фи бри ли са на це лу ло за, кон зер ва ци ја па пи ра, ме ха нич ка  
свој ства, спо соб ност упи ја ња во де, оп тич ка свој ства

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је део про јек та Функ ци о на ли за ци ја, ка-
рак те ри за ци ја и при ме на це лу ло зе и де ри ва та це лу ло зе Број про-
јек та: OI172029 (2011 – )
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WOODEN ROMANESQUE DOORS 
OF THE SPLIT CATHEDRAL – VIRTUAL 
RECONSTRUCTIONS 

MLADEN ČULIĆ
UMAS, Split, Croatia
ŽANA MATULIĆ BILAČ
Croatian Conservation Institute Split, Department for Conservation, Split, Croatia

The theme of the presentation is the result of the completion of the conservation and res-
toration project of the Croatian Restoration Institute, which has been carried out by Žana 
Matulić Bilač, consultant conservator-restorer from Split Department for Conservation. In 
the period from 2014 to 2018, she has preserved the doors themselves, but also 65 of their 
fragments which are owned by the Museum of the City of Split. Apart from studying the 
history and technical properties of this monumental and fragile monument (whose excep-
tional preservation stems partly from the fact that they were preserved in the place where 
carved and painted), the research also involved a much wider history of wood and carving 
monumental heritage on the Croatian coast, establishing already now a significant data-
base of various professional and scientific data. The whole venture was presented in May 
2018 with a separate exhibition at the Gallery of Art in Split, a scientific colloquium and a 
series of lectures. 

On that occasion, a virtual reconstruction of the original polychrome of three figural re-
liefs was presented, based on the mapping of the preserved microparticles of paint, and 
in the virtual concept of Mladen Čulić who also made a computer 3D CAD model – visu-
alization of the structures of the gate itself. The knowledge of the original polychrome of 
Buvina’s masterpiece has become even clearer in the meantime. A complete overview of 
the pigment residues on the doors, the targeted sampling and the analytical interpreta-
tion process, where Žana Matulić Bilac and her associates spent five years, has presented 
enough elements to propose a complete reconstruction of the original polychromy – as 
they could be imagined by their author, Andrija Buvina, pictor de Spaleto (as mentioned 
in the contemporary record), back in 1214. All this was at help for Mladen Čulić to create 
a suggestive virtual colored model of the whole door, painted with computer-tailored pig-
ments. In the restoration process in 1908, the gateways were given a new visual identity of 
the unified color and optical effect, but almost all traces of the original polychromy were 
irreversibly lost. At this time, virtual model is our only link with the possible original appear-
ance of the Buvina’s Gate, a complete and authenticly painted sculpture of the 13th century 
in Split. The first presentation of the virtual model was held in the same cathedral, within 
the Science Festival in April 2019, under the title: De Coloribus Andreae Buvinae, with the 
introductory presentation of the excellent conossieur of Buvina, a well-known art historian, 
dr.sc. Joško Belamarić from the Institute of Art History. Therefore, in the basic lines, the 
problems of conservation and restoration of the gate will be presented, and the method of 
reconstructing the original layout, i.e. the computer visualization of the constructive door 
elements.

Keywords: virtual, reconstruction, Вuvina, color, computer, polychromy
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БИФОРА СА ПТИЦАМА – СЛОЖЕНОСТ 
ПРОЦЕСА РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ЗАПАДНЕ 
ФАСАДЕ БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У 
СТУДЕНИЦИ

НЕВЕНА ДЕБЉОВИЋ РИСТИЋ
Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Србија
ГОРАН ЧПАЈАК
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
ТИХОН РАКИЋЕВИЋ
Манастир Студеница, Србија

Од нос на у ке пре ма умет нич ким прак са ма, осо би то пре ма ре ста у ра ци ји исто риј ских 
спо ме ни ка, ни је мо гу ће раз у ме ти у пот пу но сти уко ли ко се у ње го во раз ма тра ње, по ред 
прет ход них исра жи ва ња фор ме и са др жи не, као и при ме не тех нич ких и тех но ло шких 
по сту па ка, не укљу чи при мар но пи та ње при ро де ма те ри ја ла од ко је је са чи ње но умет-
нич ко/ар хи тек тон ско де ло. Овај рад на сто ји да кроз сло же ност про це са ра да на ре-
кон струк ци ји и ре ста у ра ци ји јед ног сег мен та ар хи тек тон ске струк ту ре за пад не фа са де 
Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци, ко ји је то ком вре ме на стра дао и не стао, ука же на 
зна чај на уч не ве ри фи ка ци је вр сте ма те ри ја ла од ко јих је са зда на цр ква, за рад ве ро до-
стој ни је ре ин те гра ци је, као не за о би ла зног по ступ ка у об но ви ко ја под ра зу ме ва ин тер-
ди сци пли нар ни при ступ. Ме ђу соб на про жи ма ња раз ли чи тих ди сци пли на, од но сно 
те о риј ских, те о ло шких, ар хи тек тон ских, пе тро граф ских, ва јар ских, ре ста у ра тор ских 
зна ња и ве шти на, омо гу ћи ле су ус по ста вља ње кон сти ту тив них еле ме на та пр во бит не 
фор ме не до ста ју ћих еле ме на та се вер не би фо ре за пад не фа са де Бо го ро ди чи не цр кве, 
у ори гин лном ма те ри ја лу – сту де нич ком мер ме ру. 

Ис тра жи ва ња ко ја су прет хо ди ла прак тич ном спро во ђе њу кон зер ва тор ско-ре ста у ра-
тор ских по сту па ка зах те ва ла су при ку пља ње свих ре ле вант них по да та ка, ар хе о ло шких 
на ла за, упо ред них ана ли за пр во бит не фор ме, ту ма че ња ико но ло шке пред ста ве са са-
чу ва них де ло ва лу не те би фо ре, као и фор ми ра ња аде кват не гра фич ке до ку мен та ци-
је за ре а ли за ци ју про јек та. Два фраг мен та лу не те са скулп то рал ним ре ље фом пти ца, 
про на ђе ни су при ли ком кон зер ва тор ских ра до ва 1956. го ди не. Са чу ва ни фраг мен ти 
ни су озбиљ ни је раз ма тра ни због не до стат ка ма те ри јал них по да та ка ко ји би упот пу ни-
ли де ло ве пр во бит не фор ме. То ком ка сни је спро ве де них ар хе о ло шких ис ко па ва ња у 
ма на сти ру Сту де ни ци, иден ти фи ко ван је још је дан фраг мент ко ји је омо гу ћио бли жу 
де фи ни ци ју ар хи вол та би фо ре. Ме ђу са чу ва ним фраг мен ти ма мер мер не пла сти ке са 
Бо го ро ди чи не цр кве, на се бе је,тек не дав но, па жњу скре нуо фраг мент са нео бич ном 
кле сар ком ме ко ћом об ра де, не пре по зна тљи ве фи гу ре глат ког дво чла ног пре пле та, са 
бла гим кри ви на ма спо ља шње и уну тра шње иви це. У ре кон стру и са ној ге о ме три ској 
схе ми са ла ко ћом је иден ти фи ко ва но ме сто ко ме је овај фраг мент при па дао. Пу тем ти-
по ло шке ана ли зе утвр ђе ни су и дру ги не до ста ју ћи еле мен ти кон струк ци је би фо ре. По-
ла зе ћи од ле по те, ва ри је те та и трај но сти мер ме ра од ко јих је са гра ђе на Бо го ро ди чи-
на цр ква, ње них фа са да и ори ги нал них ар хи тек тон ских еле мен та ви со ког кле сар ског, 
умет нич ког уме ћа, про цес ра да на ре кон струк ци ји и ре ста у ра ци ји за по чео је из бо ром 
исто вр сног ма те ри ја ла за кле са ње и умет нич ку об ра ду не до ста ју ћих де ло ва се вер не 
би фо ре за пад не фа са де. Узор ко ва ње мер ме ра са фа са да Бо го ро ди чи не цр кве са свим 
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пе тро граф ским и хе миј ским ис тра жи ва њи ма спро ве де на су сре ди ном де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка. 

До ступ ност ре зул та та на уч них ис тра жи ва ња омо гу ћи ла су упо ре ђи ва ње пе тро граф-
ских и хе миј ских ис тра жи ва ња 3 но ва на мен ски иза бра на узо ра к ме ре ме ра, са два 
исто риј ска ка ме но ло ма из не по сред ног окру же ња ма на сти ра. За хва љу ју ћи ег закт ним 
на уч ним до ка зи ма из вр шен је ода бир ма те ри ја ла ори ги нал не гра ђе. Иако је уна пред 
би ло ја сно да са став ма те ри ја ла иако хе миј ски го то во исто вет них ка рак те ри сти ка не 
мо же пре не ти аутен тич ну ма те ри ју ра ни јег ар хи тек тон ског и/или умет нич ког де ла, јер 
ће га исто ри зо ва ти рад са вре ме ног умет ни ка, ње го вом упо тре бом би ло је нео п ход но 
при бли жи ти се пр во бит ном је дин ству акр хи тек тон ског, ко ли ко и ва јар ског де ла. Ме то-
до ло шки нај сло же ни ја фа за од но си ла се на при ме ну тех нич ких кле сар ских по сту па ка 
ко јим су се из во ди ли и укла па ли не до ста ју ћи фраг мен ти лу не те, а ко је је зах те ва ло 
ту ма че ње фор ме ар хе о ло шких де ло ва ка пи те ла, ула же ње у ту ма че ње и ре кон струк ци-
ју исто риј ског ме то до ло шког про це са и умет нич ке об ра де, да би се мо гла офор ми ти 
укуп на ге о ме три ја би фо ре и по но ви ти из у зет на ве шти на кле сар ског по ступ ка. Пре по-
зна ва ње ли та жа пре кри ве ног па ти ном, раз ре ше ње пи та ња ствар них ди мен зи ја, те о ло-
шко и сим бо лич но ту ма че ње кре та ња три пле та у ре ље фу, ра ди ре ста у ра ци је де ло ва 
ко ји су не до ста ја ли, чи та ње кле сар ских ме то да са чу ва них на ори ги нал ним еле мен-
ти ма, до ве ли су у ин тер ак ци ји свих уче сни ка, до зна чај них ре зул та та, уво де ћи чи тав 
опе ра тив ни про цес у је дин ствен струк ту рал ни и естет ски си стем. Ре ин те гра ци јом се-
вер не би фо ре са пти ца ма ко је у кљу но ви ма но се уви је ни три плет ло зе, сим бо ли зу ју ћи 
Св. Тро ји цу, вра ћен је пун ар хи тек тон ски, умет нич ки и ико но граф ски сми сао за пад-
ном про че љу Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци. Кроз сло жен про цес при ре а ли за ци-
ји об но ве се вер не би фо ре са за пад не фа са де Бо го ро ди чи не цр кве, ја сно се са гле да ва 
ва жност ак тив ног и жи вог преплитања различитих ди сци пли на по чев од те о риј ских 
и при род но-на уч них аспе ка та, пре ко ар хи тек тон ских, умет нич ких и ре ста у ра тор ских 
прак си, ко је су у ме ђу соб ном по ве зи ва њу и упот пу ња ва њу зна ња и ве шти на, до ве ли до 
ви дљи вог уве ћа ња кул тур но-исто риј ских, естет ских и ду хов них вред но сти Бо го ро ди-
чи не цр кве у Сту де ни ци. 

Кључ не ре чи: мер мер, пе тро гра фи ја, ре ста у ра ци ја, ре кон струк ци ја, ико но ло ги ја
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ШТА ПОВЕЗУЈЕ ГЕОЛОГИЈУ ЈУГОИСТОЧНЕ 
СТИРИЈЕ И ЈЕДАН ОД ПРВИХ АУТОПОРТРЕТА 
У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ?

НАТАША ИЛИЋ
Народни музеј у Београду, Србија

То ком пе ри о да од ви ше ве ко ва, по себ но у XVII и XVI II, умет ни ци у Евро пи су че сто 
сли ка ли на плат ни ма при пре ма ним – нај че шће ко мер ци јал но – сло јем цр ве не гли-
не, екс пло а ти са не на број ним ло ка ли те ти ма ши ро ког европ ског про сто ра. Ка ко су све 
гли не истог, алу мо-си ли кат ног са ста ва, сва ко при бли жни је ло ци ра ње про ви ни јен ци је 
ма те ри ја ла мо ра ло би да по чи ва на спе ци фич ним обе леж ји ма ко ја ука зу ју на по ре-
кло. Она се кри ју у ми кро струк ту ра ма и еле мен ти ма при сут ним у тра го ви ма. Ана ли за 
узо ра ка струк тур них сло је ва сли ке „Ауто пор трет” Ни ко ле Не шко ви ћа, по твр ди ла је да 
је вр шач ки умет ник из XVI II ве ка ства рао у скла ду са тех но ло шким оби ча ји ма у окви ру 
ге о граф ских, и од ред ни ца епо хе, ко ји ма је при па дао. Ис пи ти ва ња ин стру мен тал ним 
ме то да ма, са по себ ним фо ку сом на под ло гу од цр ве не гли не, от кри ла су еле мен тар-
ни и ми не ро ло шки са став при прем ног ни воа сли ке и ње го ве зна чај не спе ци фич но сти. 
Ана ли за до би је них ре зул та та по слу жи ла је пре ли ми нар ним раз ма тра њи ма аустриј ске 
ју го и сточ не Сти ри је, као по тен ци јал ног ме ста ге о граф ског по ре кла ма те ри ја ла. 

Кључ не ре чи:  исто риј ске сли кар ске тех ни ке, под ло ге у бо ји, бо лус, ка рак те ри за ци ја 
сли кар ских ма те ри ја ла
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НОВИ ПРИСТУПИ ЧИШЋЕЊУ 
ПАПИРНЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

САЊА БЕЛИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
СЛОБОДАН ГАЏУРИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
НАТАША ДИМИТРИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
МАЈА КАРАМАН
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
ДАНИЕЛА КОРОЛИЈА ЦРКВЕЊАКОВ
Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, Србија
МИЛАН ВРАНЕШ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија

У овом ра ду пред ло жен је но ви при ступ чи шће њу па пир не ар хив ске гра ђе од гљи ви ца 
и бак те ри ја по мо ћу но вих еко ло шки при хва тљи вих рас тва ра ча ко ји се на зи ва ју јон ске 
теч но сти ко је по се ду ју из вр сна свој ства и мо гу да по слу же за за ме ну кон вен ци о нал них 
ис пар љи вих, на гри за ју ћих и ток сич них рас тва ра ча ко ји се да нас ши ро ко при ме њу ју и у 
про це су кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је кул тур ног на сле ђа. На зи ва ју се и ди зајн рас тва-
ра чи по што им се у то ку са ме син те зе мо же по де ша ва ти струк ту ра, а ти ме и же ље на 
свој ства као што су не ис пар љи вост, не ток сич ност и не ко ро зив ност чи ме се у знат ној 
ме ри сма њу је ри зик од за га ђе ња жи вот не сре ди не, а и ште тан ути цај по здра вље са мог 
кон зер ва то ра. Уз то, мо гу да се ме ша ју са во дом, ал ко хо ли ма и дру гим ма ње ток сич-
ним теч но сти ма и без бед но при ме њу ју. Сто га је пред мет овог ра да упра во пред лог но-
ве ме то де чи шће ња па пир не ар хив ске гра ђе по мо ћу де вет јон ских теч но сти ко је смо 
син те ти са ли, пот пу но ока рак те ри са ли и ис пи та ли њи хо ву ток сич ност пре ма ви шим и 
ни жим ор га ни зми ма, у ци љу при ме не у кон зер ва ци ји кул тур ног на сле ђа. Пред ло же не 
јон ске теч но сти су при пре мље не у ци љу про у ча ва ња њи хо ве ан ти ми кроб не ак тив но-
сти и мо гу ће при ме не укла ња ња гљи ви ца и бак те ри ја са оште ће не па пир не ар хив ске 
гра ђе, књи га и по ве за. Те сто ви су ра ђе ни на де сет фи ла мен то зних гљи вич них со је ва и 
два бак те риј ска со ја изо ло ва них из спе ци фич не пиг мент не по вр ши не оште ће них књи-
га у Че шком ма га ци ну би бли о те ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Ре зул та ти овог ра да 
по ка зу ју да на ан ти ми кроб ну и ан ти фун гал ну ак тив ност ода бра них јон ских теч но сти 
зна чај но ути чу спе ци фич не функ ци о нал не гру пе у њи хо вој струк ту ри, а си сте мат ским 
про у ча ва њем би ће обез бе ђе на де таљ на и ши ра при ме на. Ове чи ње ни це су отво ри-
ле мо гућ ност ди зај ни ра ња но вих јон ских теч но сти са ја ким ин хи би тор ским свој стви-
ма пре ма бак те ри ја ма, пле сни ма и ква сци ма ко ји се че сто мо гу на ћи на по вр ши на ма 
оште ће них књи га. Овим ра дом по твр ђе на је при ме на у чи шће њу и чу ва њу ар те фа ка та, 
као и мо гућ ност сма ње ња упо тре бе кон вен ци о нал них рас тва ра ча и ор ган ских суп стан-
ци ко је су ток сич не за љу де и жи вот ну сре ди ну.

Кључ не ре чи: одр жи ви раз вој, зе ле ни рас тва ра чи, ан ти ми кроб на ак тив ност

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је део про јек та При сту пи одр жи во сти и 
зе ле не хе ми је у раз во ју еко ло шки по год них, ана ли тич ких ме то да и 
скла ди ште њу енер ги је. Број про јек та: ОН172012 (2010 – ).
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FUNORI: NATURAL SEAWEED EXTRACT 
FOR THE RESIZING OF PAPER MATERIALS

Francesco Baudone
Institute for Art and Restoration Palazzo Spinelli, Florence

In the past decades it has often been observed that the synthetic products used for conser-
vation operations contained harmful products for the environment, for humans and espe-
cially for works of art, frequently exacerbating the state of conservation. For this reason, 
finding products that could provide a greater guarantee of stability over time is becoming 
an increasingly widespread necessity, with a view to performing reversible, compatible and 
less invasive interventions on the works of art. With an eye turned to this necessity, re-
search and experimentation on the adhesive seaweed extract product, commonly known 
as Funori, was introduced. In the last few years, Funori has become more and more wide-
spread in the field of conservation of works of art, but is still poorly studied. The objec-
tive of this study was to identify whether its application for the resizing of paper materials 
could be a valid substitute for the commonly used cellulose ethers. All the tests performed 
on different types of ancient and modern paper supports, making a continuous compar-
ison with the cellulose ethers used, gave the same result: the Funori seaweed extract is 
able to strengthen the bonds between the cellulosic fibres, giving them the right physical 
properties of elasticity, flexibility and rigidity suitable in relation to the thickness of the 
support, also leading to the creation of a neutral chemical environment that has remained 
unchanged after four years of monitoring in conservative environments at different levels 
of relative humidity and temperature.

Keywords: Funori, seaweed, resizing, conservation, paper materials, cellulose ethers
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ЕКОЛОШКИ ПОГОДНИ 
РАСТВАРАЧИ У КОНЗЕРВАЦИЈИ 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

СЛОБОДАН ГАЏУРИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
САЊА БЕЛИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
МИЛАН ВРАНЕШ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
НАТАША ДИМИТРИЋ
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија
ДАНИЕЛА КОРОЛИЈА-ЦРКВЕЊАКОВ
Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, Србија

Је дан од основ них пра ва ца уна пре ђе ња са рад ње из ме ђу умет ни ка (кон зер ва то ра) и 
на уч ни ка (хе ми ча ра) је сте по бољ ша ње по сто је ћих кон зер ва тор ских ме то да и тех ни ка 
чи шће ња раз ли чи тих пред ме та кул тур ног на сле ђа по пут па пир не гра ђе или бо је них 
сло је ва као јед не од нај ри скант ни јих фа за кон зер ва тор ског трет ма на. Кон зер ва то ри 
тра ди ци о нал но ко ри сте ла ко ис пар љи ве и ток сич не ор ган ске рас тва ра че за укла ња-
ње по вр шин ских на сла га, гљи ви ца, по жу те лих ла ко ва или не же ље них пре сли ка. Ри-
зик ко ји ова опе ра ци ја но си не са мо за око ли ну не го и здра вље љу ди је са став ни део 
сва ко днев ног ра да. Да би се стру ка кре та ла на пред и овај ри зик сма њио, све ви ше се 
ра ди на из на ла же њу но вих ме то да и при ме ни но вих рас тва ра ча у ту свр ху, при че му је 
нај ве ћа па жња усме ре на на јон ске теч но сти ко је су озна че не као рас тва ра чи 21. ве ка. 
То су по де фи ни ци ји ор ган ска јон ска је ди ње ња чи ја је тач ка то пље ња ма ња од 100 С. 
То је да нас нај ве ћа гру па је ди ње ња у хе ми ји ко ја но си на зив и ди зај ни ра ни рас тва ра-
чи, јер се њи хо ва струк ту ра, па та ко и свој ства, мо гу по де ша ва ти у то ку син те зе. Због 
сво јих од лич них свој ста ва као што су не ис пар љи вост и ни зак на пон па ре, не ток сич-
ност и не ко ро зив ност на зи ва ју се још и зе ле ним рас тва ра чи ма. Не ис пар љи вост им да-
је пред ност над кон вен ци о нал ним ор ган ским рас тва ра чи ма, а мо гућ ност да се ме ша ју 
са во дом, ал ко хо ли ма и дру гим ма ње ток сич ним теч но сти ма да је мо гућ ност за при-
ме ну у кон зер ва ци ји и чи шће њу умет нич ких пред ме та. Ве ли ка ви ско зност усло вља ва 
сла бу пе не тра ци ју у сло је ве сли ке или хар ти је и ла ко укла ња ње дру гим не ток сич ним 
рас тва ра чи ма. Сто га је пред мет овог ра да упра во из на ла же ње но вих и мо ди фи ко ва-
ње кла сич них кон зер ва тор ских ме то да при ме ном екол шки при хва тљи вих – зе ле них 
рас тва ра ча. У пи о нир ским ра до ви ма Па ће ко и са рад ни ка и Ко ро ли ја-Цр кве ња ков и 
са рад ни ка опи са на је по тен ци јал на при ме на јон ских теч но сти као но вих ма те ри ја ла у 
кон зер ва ци ји кул тур ног на сле ђа ко ја се ба зи ра на чи шће њу при род них и син те тич ких 
смо ла и пре ма за на ода бра ним сли ка ма и ико на ма. У ра ду Га џу рић и са рад ни ка су но-
во син те ти са не јон ске теч но сти по пр ви пут упо тре бље не за укла ња ње гљи ви ца и бак те-
ри ја са оште ће не па пир не ар хив ске гра ђе при че му је по сто је ћа ме то да мо ди фи ко ва на 
и оп ти ми зо ва на та ко да не об у хва та ток сич не и ла ко ис пар љи ве суп стан це као што је 
ши ро ко ко ри ште ни ти мол. С об зи ром на на ша до са да шња ис тра жи ва ња и чи ње ни цу 
да се јон ске теч но сти мо гу ди зај ни ра ти и њи хо ва свој ства на тај на чин по де ша ва ти, у 
да љем ра ду ће би ти ис пи ти ва на рас твор љи вост но вих рас тва ра ча и бр зи на де ло ва ња, 
а на чин при ме не још ви ше при ла го ди ти по тре ба ма кон зер ва то ра. Та ко ђе, но во син те-
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ти са не јон ске теч но сти са ци тра том и до де цил сул фо на том као ан јо ни ма су скло не ми-
це ли за ци ји и гра ђе њу хе ла та, та ко да је ти ме из бег ну та до дат на упо тре ба тен зи да и 
ли га на да, а по сту пак при пре ме рас тво ра за чи шће ње знат но по јед но ста вљен. 

Кључ не ре чи: одр жи ви раз вој, зе ле ни рас тва ра чи, ток сич ност.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је део про јек та При сту пи одр жи-
во сти и зе ле не хе ми је у раз во ју еко ло шки по год них, ана-
ли тич ких ме то да и скла ди ште њу енер ги је. Број про јек та: 
ОН172012 (2010 – ).
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КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ 
РАДОВИ НА ПОЛИХРОМНИМ МЕРМЕРНИМ 
ПОВРШИНАМА И КАМЕНОЈ ПЛАСТИЦИ 
БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У СТУДЕНИЦИ

СТОЈАНКА САМАРЏИЋ
Републички Завод за заштиту споменика културе – Београд
ДЕСИМИР ТАНОВИЋ
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
ВОЈИН НИКОЛИЋ
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд

До са да је ма ло об ра ђи ва на те ма по ли хро ми је на сту де нич кој ка ме ној пла сти ци ко ја 
је са чу ва на за хва љу ју ћи ка сни јим пре ма зи ма, или због то га што је уну тар објек та па је 
би ла за шти ће на од ути ца ја ат мос фе ри ли ја. Овај рад ће се ба ви ти по ступ ци ма утвр ђи-
ва ња за те че ног ста ња, за шти те и свих при ме ње них об ли ка об но ве ова квих по вр ши на 
ко ји су спро ве де ни упо ре до са ра до ви ма на кон со ли да ци ји ду бо ких оште ће ња мер-
мер них укра сних еле ме на та у ен те ри је ру цр кве пред ход них 15 го ди на. 

Нај ра ни је ин тер вен ци је на мер мер ној фа са ди Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци из-
ве де не су то ком об но ве 1839. го ди не, ан га жо ва њем мај сто ра На ста са Сте фа но ви ћа, ко-
јом при ли ком су ко ри шће ни ве о ма ја ки це мент ни мал те ри, па су угра ђе не и над гроб не 
пло че у ве нац ку бич ног по сто ља. У пе ри о ду од 1952–1956. го ди не у ма на сти ру Сту де-
ни ци из ве де ни су обим ни ис тра жи вач ко и кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски ра до ви под 
ру ко вод свом арх. Сло бо да на Не на до ви ћа. Том при ли ком је из вр ше на кон зер ва ци ја и 
ре ста у ра ци ја мер мер них фа са да, де ко ра тив не пла сти ке и скулп ту ре Бо го ро ди чи не цр-
кве. Кон зер ва тор ски ра до ви на ка ме ним еле мен ти ма Бо го ро ди чи не цр кве усме ре ни 
су на укла ња ње прет ход них ин тер вен ци ја и њи хо вом за ме ном но вим мер мер ним еле-
мен ти ма (ура ђе них на осно ву са чу ва них ори ги нал них еле ме на та). Нај зна чај ни ји ра до-
ви из ве де ни су на за пад ној фа са ди. Ин тер вен ци је на пор та лу об у хва ти ле су пре све га 
ре ста у ра ци ју Бо го ро ди чи не скулп ту ре у тим па ну пор та ла, за тим ре ста у ра ци ја два ла ва 
ис пред пор та ла, као и плом би ра ње не ких ма њих пу ко ти на. 

Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ср би је, под ру ко вод ством ар хи тек-
те Сло бо да на Ба ри ши ћа, за по чео је 1992. го ди не са ре а ли за ци јом про јек та кон зер ва-
ци је и ре ста у ра ци је мер мер них фа са да и де ко ра тив не пла сти ке Бо го ро ди чи не цр кве 
ма на сти ра Сту де ни це. Ра ди се о ве о ма спе ци фич ном по ду хва ту, јер се по пр ви пут сва-
ки мер мер ни еле мент тре ти рао по свим кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ким прин ци пи-
ма, уз при ме ну са вре ме них ма те ри ја ла, док се то ра ни је ре ша ва ло за нат ски. Из ра ди 
про јек та пред хо ди ли су ве о ма обим ни и си сте ма тич ни ра до ви на утвр ђи ва њу ста ња 
сва ког по је ди нач ног ка ме ног еле мен та, у ци љу де фи ни са ња узро ка, вр сте и сте пе на 
оште ће ња, као и де фи ни са њу усло ва, ода би ра и ла бо ра то риј ских про ве ра од го ва ра-
ју ћих ма те ри ја ла ко ји би у пот пу но сти за до во љи ли по ста вље не усло ве. Ипак, об но ве 
ко је су вр ше не то ком пред ход них 150 го ди на ни су об у хва та ле по вр ши не ко је су обо је-
не и по зла ћи ва не у сред њем ве ку. Углав ном су се сво ди ле на об но ву укра сних еле ме-
на та ка ме не пла сти ке у ци љу ус по ста вља ња ар хи тек тон ске функ ци је по је ди них де ло ва 
цр кве. Ка ко су оста ци бо је и по зла те на по је ди ним ме сти ма би ли ми ли ме тар ских ди-
мен зи ја, че сто су оста ја ли не за па же ни или ока рек те ри са ни као за пр ља не по вр ши не на 
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бе лом сту де нич ком мер ме ру. Они су углав ном и би ли пре кри ве ни де бе лим на сла га ма 
ма сне ча ђи или пре ма за. 

То ком 2010. обав ље ни су ис пи ти вач ки ра до ви у Ра до сла вље вље вој при пра ти на за-
пад ној фа са ди и пор та лу што је уоб ли че но у Про је кат за кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор-
ски ра до ве на за пад ној фа са ди и по ли хром ној ка ме ној пла сти ци на за пад ном пор та лу. 
Ови ра до ви су тра ја ли су од 2010. до 2012. го ди не. Про је кат био под ру ко вод ством ар-
хи тек те и кон зер ва то ра ре ста у ра то ра сли кар ства упра во због то га што је тре ба ло об-
ра ди ти по ли хром не кон струк тив не и укра сне еле мен те у ен те ри је ру цр кве. То ме су 
прет хо ди ли оба ве зни увид у ста ње, ис тра жи вач ки ра до ви и при пре ма про јек та кон-
зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва. Пре вен тив ни ра до ви на не ста бил ним де ло ви ма. 
У на ред ним се зо на ма оба вља ни су кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски ра до ви на тим па-
но ну за пад ног пор та ла и ком плет ни кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски ра до ви на мер-
ме ру и на по ли хром ним мер мер ним по вр шин ма. При ли ком ре кон струк ци је ка ме не 
ол тар ске пре гра де и про ски ни та ра и кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва на де лу 
сту ба ца ис под про ски ни та ра 2011. го ди не, оба вљен је увид у ста ње вен ца про ски ни та ра 
и окол ног жи во пи са. На осно ву уви да у ста ње де ко ри са них де ло ва на вен цу про ски ни-
та ра утвр ђе но је да је зе ле на бо ја ко ја се опа жа ла на по вр ши ни за пра во ок си ди сао уља-
ни пре маз. Ис под ње га су се на зи ра ла сло ва куф ског пи сма ко ја су у сре њем ве ку до ста 
ко ри шће на и због свог де ко ра тив ног из гле да. Пр ве про бе су из ве де не још де ве де се-
тих го ди на и на осно ву тих ис ку ста ва пред у зе то је укла ња ње пре ма за пре ма за и на сла-
га со ли и ча ђи. Сло ва су пр во бит но би ла по зла ће на. По зла та је би ла на мик сти о ну , тј 
мат по зла та, пре ла ки ра на ка сни је уља ним ла ком. Ка ко је све по там не ло, то ком ка сни-
јих об но ва пре ма зи ва но је брон за ном бо јом и ла ком, отуд зе ле ни там ни слој ко ји се 
фор ми рао ок си да ци јом ком по нен ти ових пре ма за. То ком на ред не се зо не оба вље ни су 
ком плет ни ра до ви чи шће ња ових пре ма за. Да се не би оште ти ли оста ци сло ва чи шћен 
је по себ но сва ки ме ђу про стор из ме ђу об ли ка, та ко што је укло љен пре маз са ме ста 
где ни је би ло сло ва а тра го ви леп ка са оста ци ма по зла те ни су ди ра ни да би се са чу вао 
пр во бит ни обрис сло ва. У су прот ном би оста ле са мо по вр ши не са оста ци ма по зла те и 
за у век би из гу би ли це ло ку пан из глед нат пи са. Овај де ли ка тан по сту пак при ме њен је и 
на свим оста лим ме сти ма где су от кри ве ни тра го ви по ли хро ми је или ор на мен ти ке на 
ка ме ним по вр ши на ма. То ком ра до ва у уну тра шњој при пра ти истим по ступ ком је очи-
шће на мер мер на по вр ши на ко ја се на ла зи на ка ме ном окви ру око фре ске Бо го ро ди ца 
са Хри стом на ко јој је нат пис по све ћен Бо го ро ди ци ко ји се на ла зи из над ула за у на ос. 
Ту по сто ји и по ли хром на ор на мен ти ка ве о ма фи не из ра де ко ја се про сти ре дуж луч ног 
де ла из над фре ске. Та ко ђе у окви ру кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва на фре-
ска ма у ол тар ској ап си ди већ утвр ђе ним по ступ ци ма су укло ње ни на кнад ни сло је ви и 
пр љав шти на са Гор њег ме ста у са мом че лу ол та ра.

Кључ не ре чи: Сту де ни ца, кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, по ли хро ми ја, по зла та, мер мер



54      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

МАКЕТЕ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ 
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ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧИЋ
Факултет уметности, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Србија

У ра ду ће би ти ре чи о ма ке та ма срп ских сред њо ве ков них цр ка ва ко је је из ра дио учи-
тељ Пе тар Д. Пе тро вић (Пећ, 1881–1963) у кон тек сту кул тур них при ли ка у ко ји ма су 
на ста ја ле, као и о њи хо вој по то њој суд би ни и на ме ни. Пе тро ви ће во ин те ре со ва ње за 
срп ско сред њо ве ков но на сле ђе, ис ка за но по себ но у ства ра њу ма ке та цр ка ва, у де це ни-
ја ма на кон осло бо ђе ња Ста ре Ср би је од ото ман ске вла сти, од но си се на же љу за раз у-
ме ва њем исто риј ских про ме на ко је су ути ца ле на об ли ко ва ње кон крет них гра ђе ви на, а 
ра ди мо гућ но сти њи хо ве за шти те и про мо ци је, тј. ши ре ња зна ња о истим ме ђу ста нов-
ни штвом, од но сно ра ди ства ра ња осно ве за да ља про у ча ва ња да тог на сле ђа. Пе тро вић 
је из ра дио др ве не ма ке те, на рас кла па ње, че ти ри нај зна чај ни је цр кве на Ко со ву и Ме-
то хи ји, цр кве ма на сти ра Гра ча ни це, Де ча на, Пећ ке па три јар ши је и цр кве Бо го ро ди це 
Ље ви шке, у ци љу про у ча ва ња ар хи тек ту ре ових зна чај них спо ме ни ка срп ске сред њо-
ве ков не исто ри је и умет но сти. Све ма ке те су про пор ци о нал но ума ње не у од но су на 
ори ги нал не гра ђе ви не и све су рас кло пи ве ка ко би се лак ше са гле да ли ар хи тек тон ски 
пла но ви, од но сно про стор ни од но си у хра мо ви ма. Исто ри ја и суд би на ових ма ке та 
ни је за са да са свим по зна та, ни ти про у че на. На и ме, ма ке та Бо го ро ди це Ље ви шке је 
за бе ле же на на фо то гра фи ја ма ко је су део до ку мен та ци је По кра јин ског за во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре – При шти на, а пу бли ко ва не су ка сни је у об ја вље ној ди сер-
та ци ји ар хи тек те Сло бо да на Не на до ви ћа. Ма ке та ука зу је на Пе тро ви ће во раз у ме ва ње 
исто риј ског раз во ја Бо го ро ди це Ље ви шке – он је прет по ста вио да је пе то ку пол ни део 
цр кве ста ри ји, а да су у Ми лу ти но вој об но ви до да ти оп ход ни бро до ви ко ји су на ма-
ке ти и по крет ни. Ма ке та де чан ске цр кве је као по клон до спе ла у Ме мо ри јал ни цен-
тар Јо сип Броз Ти то, чи је су збир ке пред ме та на кон уки да ња Цен тра ин кор по ри ра не 
у са да шњи Му зеј Ју го сла ви је, где се ма ке та и да нас чу ва. На овој ма ке ти су по крет ни 
при пра та и ку по ла, но не по сто је по да ци о вре ме ну на стан ка и на чи ну до спе ћа у му зеј. 
Иако зна мо да је на ста ла, ни је нам по зна то где се да нас чу ва ма ке та ком плек са цр ка ва 
Пећ ке па три јар ши је, док смо ма ке ту гра ча нич ке цр кве иден ти фи ко ва ли у про сто ри ја-
ма Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду. На њој су по крет ни 
ку по ла и при пра та. Због не про у че них окол но сти под ко ји ма су на ста ја ле, ко ри шће не 
и пре но ше не ове ма ке те, оне пред ста вља ју по себ но ис тра жи вач ко пи та ње ко ме ће мо 
се по све ти ти овом при ли ком. У ра ду ће би ти осве тље на и лич ност Пе тра Д. Пе тро ви ћа 
из углед не ва ро шке по ро ди це, си на Ди ми три ја П. Пе тро ви ћа, учи те ља и пи сца. Био је 
учи тељ, вешт у ра ду са др ве том, ка ко се чи ни, али је де ло вао и као до пи сник „Ца ри-
град ског гла сни ка”, при по ве дач, вла сник пр ве штам па ри је тог вре ме на у Пе ћи и фо то-
граф. Као оче ви дац дру штве них про ме на у При зре ну у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, а 
по том у Пе ћи где је та ко ђе ра дио као учи тељ, бе ле жио је жи вот гра да, у при ча ма као и 
у фо то гра фи ја ма. Не ки од пр вих фо то граф ских сни ма ка Бо го ро ди ца Ље ви шке из вре-



55      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

ме на ка да је би ла џа ми ја су упра во ње го ви. У пр вим де це ни ја ма про шлог ве ка, ка да и 
Пе тро вић де лу је, у Бе о гра ду је ин сти ту ци о нал но пре по зна та ва жност ко пи ја, ма ке та и 
од ли ва ка ко ји чу ва ју од за бо ра ва угро же но или не до ступ но сред њо ве ков но на сле ђе. 
Та кве ини ци ја ти ве су охра бри ва не у 19. ве ку, по чет ком 20. ве ка су у Ср би ји при хва ће-
не у му зеј ској прак си као део пре вен тив не за шти те, док су са ме ма ке те има ле нај пре 
еду ка тив ну уло гу. Оне су би ле део и знат но по зни јих, па и са вре ме них из ло жби ко је 
пре зен ту ју вред но сти спо ме нич ког на сле ђа. У том сми слу про у ча ва ње ма ке та Пе тра Д. 
Пе тро ви ћа на ста лих у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, да је до при нос њи хо вој ва ло ри за ци-
ји као му зеј ских пред ме та (што не ке је су) као и по зи ци о ни ра њу истих у ду гој исто ри ји 
ис тра жи ва ња ко сов ско-ме то хиј ског на сле ђа и на по ри ма да се оно са чу ва. 

Кључ не ре чи: ма ке те, сред њо ве ков но на сле ђе, Пе тар Д. Пе тро вић, за шти та на сле ђа 

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је део про јек та Тра ди ци ја и тран сфор ма-
ци ја – на сле ђе и на ци о нал ни иден ти тет у Ср би ји у 20. ве ку. Број 
про јек та НО47019.
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APPLICATION OF THE PRINCIPLES 
OF PARAMETRIC MORPHOLOGY 
IN THE DESIGN PROCESS OF 
AUTONOMOUS VEHICLES
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This research explores features of creating autonomous vehicles by using modern combi-
natorics computer tools to create digital models (forms) in the Creative phase (synthesis) 
of the Design process. The object of research is the creative search of the form by digi-
tal tools – algorithmic morphogenesis. The aim of the report is to demonstrate that dig-
ital approaches to vehicle modeling are better than traditional analog techniques in way 
of the synergy of the function-form relationship. The comparative analytic methods are 
used to achieve the goals. Attention is drawn to exemplary concepts of vehicles, whose 
functional character is visibly influenced by such process as the Mercedes Sculptures, Sina 
Rahmani’s Sentire, The Cirin, DS E-TENSE, Delta7, Ross Lovegrove’s Renault Twin’Z, EDAG 
Light Cocoon, BMW Vision next 100. As a result of the analysis are derived methodological 
approaches of morphogenesis (creation of forms) for every example, and as a conclusion, 
it can be said that they should be applied in design education.

Keywords: function-form, digital combinatorics, parametric design, automotive design
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ТИПОГРАФСКОГ ПИСМА

ЈЕЛЕНА ЖАРКО
Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија
УРОШ НЕДЕЉКОВИЋ
Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Пред мет ра да: Од ре ђе не ка рак те ри сти ке спе ци фич не за ди зајн пи сма оста вља ју раз-
ли чи те ути ске на по сма тра че, али ов де се ја вља ис тра жи вач ки про блем у ко ме не мо-
же мо ја сно да уочи мо ко је спе ци фич не или уни вер зал не ка рак те ри сти ке пи сма ути чу 
на до живљј ка рак те ра пи сма. Чест про блем ко ји се ја вља у до са да шњим ис тра жи ва њи-
ма је сте да фон то ви ва ри ра ју на мно го ва ри ја бли и исто вре ме но се раз ли ку ју по ши ри-
ни сло ва, те жи ни, кон тра сту и струк ту ри. Са мим тим, те шко је од ре ди ти кон крет но ко је 
уни вер зал не и спе ци фич не ка рак те ри сти ке пи сма ути чу на сам до јам пи сма. Пред мет 
овог ра да је изо ло ва ње ва ри ја бле све тли не ли ка и ис тра жи ва ње у ко ли кој ме ри и на 
ко ји на чин она ути че на до жи вљај ка рак те ра ти по граф ског пи сма.

Циљ ра да: Основ ни циљ овог ра да је пру жа ње ем пи риј ске по др шке на те о риј ске 
прет по став ке, на до ве зи ва ње на прет ход на ис тра жи ва ња на те му ка рак те ра пи сма и ти-
по граф ске ре то ри ке са крај њим ци љем да по ка же ка ко кон крет на спе ци фич на ка рак-
те ри сти ка пи сма ути че на сам до жи вљај пи сма. Ово ис тра жи ва ње за ду го роч ни циљ 
има де фи ни са ње но ве, функ ци о нал не кла си фи ка ци је пи сма пре ма ка рак те ру пи сма, 
од но сно, ви зу ел но ре то рич ком по тен ци ја лу ти по граф ских пи са ма.

Ме тод: Об ли ко ван је про то тип ни за сло ва ко ји ва ри ра са мо по све тли ни. Про то тип 
је де фи ни сан пре ма мо де лу Адри а на Фру ти ге ра о „за јед нич ком ске ле ту”, ко ји пред-
ста вља не у тра ла ни об лик сло ва, јер су ње го ве осо би не иден тич не са осо би на ма ко ри-
шће них фон то ва. Ис пи ти ва но је 20 ка рак те ра пи сма за 10 ре зо ва све тли не ли ка ни за 
‘Ha fo nur mtges biv’. Овај низ је узет са ци љем да се не би вр шио ни ка кав об лик су ге сти је 
ве зан за са др жај тек ста, док сам ода бир сло ва ко ја чи не низ, са др жи све бит не фор ме 
сло ва. Де фи ни са но је 20 де скрип то ра за про це ну ка рак те ра пи сма, ко ји су оце њи ва ни 
Ли кер то вом ска лом, ко ја се кре ће од 1 до 7.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња: Ре зул та ти екс пе ри мен та са ис пи та ни ци ма до ка зу ју да уче-
сни ци до след но при пи су ју од ре ђе не ка рак те ре пи сма од ре ђе ним све тли на ма ли ка да-
тог пи сма. Ре зул та ти су та ко ђе по твр ди ли прет по став ке да по сто је зна чај не раз ли ке 
из ме ђу ка рак те ра пи сма. Фак тор ска ана ли за глав них ком по нен ти, у ко јој су об у хва ће-
ни са мо ре зо ви све тли не ли ка, по ка зу је нам да су се ре зо ви гру пи са ли у три фак то ра 
ко ја се раз ли чи то про це њу ју за сва ку све тли ну пи сма. Ре зул та ти су нам по ка за ли ко ји 
ка рак те ри пи са ма у нај ве ћој и нај ма њој ме ри опи су ју сва ку по је ди нач ну гру пу ре зо ва 
све тли не ли ка. При мет но је да су се ре зо ви све тли не ли ка гру пи са ли пре ма пи сми ма 
из ме ђу ко јих је ма њи про цен ту ал ни кон траст, што се мо же упо ре ди ти са ре зул та ти ма 
вред но сти сред ње си ве, из ме ре не софт ве ром за ди ги тал ну ана ли зу сли ке. На осно ву 
ре зул та та фак тор ске ана ли зе глав них ком по нен ти на ка рак те ри ма пи сма, при ме ће но 
је да се из два ја ју три гру пе фак то ра код ко јих по ве ћа ње/сма ње ње све тли не ли ка ути че 
на по ве ћа ње/сма ње ње ста ва пре ма при пи са ним ка рак те ри ма пи сма.

Кључ не ре чи:  ка рак тер пи сма, ви зу ел на ре то ри ка ти по граф ског пи сма, уни вер зал на 
струк ту ра пи сма
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BIO-INSPIRED PATTERNS 
IN DESIGN OF SPATIAL
STRUCTURES

JELENA MILOŠEVIĆ
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia
ALEKSANDRU VUJA
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia

The effectiveness of using biology as a knowledge and inspiration source, frequently com-
bined with other sources, has been demonstrated many times. This paper focuses on the 
application of bio-inspired generative strategies in the design of spatial structures in ar-
chitecture. Spatial structures encompass structural typologies made of an assemblage of 
elements interconnected to each other in space that distribute influences spatially. Due to 
the formal and physical complexity of these structures, their design often seeks for appli-
cation of unconventional generative approaches heavily relying on computer technologies. 
Generative design strategies imply the use of systems for autonomous formation in the de-
sign process. In these processes, designs emerge as a result of the manipulation of diverse 
parameters of the applied system. 

The diverse natural or artificial system could be used, but the application of automated 
computational systems is the most frequent. Furthermore, current computational systems 
increasingly feature a great deal of openness, dynamism and unpredictable behavior, forc-
ing to shift design from traditional, centralized approaches to nature-inspired, self-organ-
izing techniques. Although different techniques have been proposed in order of improving 
these processes, still there is a lot of opportunities to study, analyze, classify and develop 
them in terms of design patterns, and how they could be potentially systematically applied 
to solve design problems. 

Correspondingly, this paper is directed at modeling bio-inspired mechanisms in terms of 
design patterns, exploring whether some fundamental behavior can play the role of basic 
design patterns to define higher-level patterns featuring more complex behavior. In this 
way, the aim is the creation of mechanisms from the adaptation of existing biological be-
haviors underlying each pattern in order to enhance the design of spatial structures.

Starting from the brief analysis of available methods and tools we propose and test 
through design experiment an approach that combines biological and technical knowledge, 
in a way that it is compatible with both. Information related biological functions are translat-
ed in terms of technical functions to solve design problems. In this set, computer-generated 
design artifacts are produced by an algorithmically determinate system of rules. Generative 
design activity needs to define with accuracy the problems to solve, in order to understand 
accurately relation, flows, and performances and obtain design solutions which have desira-
ble attributes of biological systems. The suggested approach enables avoiding preconceived 
solutions and psychological inertia, due to the finite experience, creative methods drive de-
signers through the problem abstraction and after through the abstraction of solution.

The connection among different domains provides logic abilities that can be visualized 
and analyzed in a CAD environment. This is important because currently designs are creat-
ed and visualized in CAD systems. The modern CAD systems enable constraint-based mod-
eling in which every element may be connected by means of parameters, relationships, and 
references. The logical set of rules can be implemented to automate the entire or part of 
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the modeling process providing the possibility to create an integrated functional structure, 
and obtained designs demonstrate the sustainability of the suggested approach.

Using nature as a model, mentor, and appropriating biological patterns can lead not only 
to the rational design solutions but to the optimization of the design process. Finally, this 
paper may be interesting not only for those related to the design of spatial structures but 
since it can be generalized and applied to different design domains also to those generally 
concerned with design methodologies and especially to computational generative design 
strategies. The paper concludes with a discussion of an open question for the field of bio-in-
spired design.

Keywords:  biomimicry, bio-inspired mechanisms, design patterns, biological system 
modeling, spatial structures, architectural design
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THISTHEORYDOESNOTEXIST: HISTORICIZING 
AND UNDERSTANDING THE HYPER-REAL
IN PHOTOGRAPHIC DATA VISUALIZATIONS

KRIS BELDEN-ADAMS
University of Mississippi, USA

The website thispersondoesnotexist.com offers a refreshable, seductively realistic, series 
of images of exactly that: amalgamations of fictional people. Built from an unknown num-
ber of photographs gleaned from the open archives of the internet, these photographically 
hyper-realistic images enjoy the appearance of veristic “truth” yet are framed their own 
irony as synthetic products generated by “Artificial Intelligence.” 

Like other images generated using Artificial Intelligence algorithms called General Ad-
versarial Networks, or GANs, thispersondoesnotexist is known as a “DeepFake” genera-
tor. Sites and applications such as thispersondoesnotexist, FakeApp, DeepFaceLab, Deep-
Dream, Lyrebird, among a proliferation of others, create images (and even videos) so seem-
ingly realistic using an archive of materials that they hardly – if at all – can be distinguished 
from actual footage and/or photographs of people. 

As such, this technology prompts us to re-examine what Florian Rötzer suggested in 1996 
was “photography after photography,” or the medium’s departure from one of a part of its 
essence: its relationship to “truth.” In addition, Fred Ritchin has argued that the medium’s 
“status as an inherently truthful pictorial form” has been compromised since the introduc-
tion of digital-manipulation software in the late 1980s undermined its indexicality. W. J. T. 
Mitchell has even suggested that photography has been “dead – or, more precisely, radical-
ly and permanently displaced” since 1989. And recent “Post-Photography” debates about 
the work of Andreas Gursky have raised questions about whether a composite still can be 
regarded as a “photograph” at all, given that its impetus is arguably rooted in painting. 

In this paper, I will argue that digital photomontage is not a new approach to making photo-
graphic images, even if the use of Artificial Intelligence (human-generated algorithms) to make 
them is. A look at photography’s history will reveal that the practice of composite photogra-
phy was pioneered by Hippolyte Bayard, Édouard-Denis Baldus and Gustave LeGray in the 
mid-nineteenth century, and was continued by Oscar Reijlander and Henry Peach Robinson, 
the Dada photomontagists and others through the 20th Century and up to today. Algorithms 
merely have provided a new tool for produce composite, or montaged, images so realistic that 
they are uncanny. Moreover, they also prompt another discussion that has its own history: 
photography’s basis as a machine-made image with questionable relation to the human hand. 

After situating digitally amalgamated images and their “rhetoric of realism” historically, 
this paper will address the above debates through a case study of exemplary portraits from 
the GAN-algorithm-employing sites such as thispersondoesnotexist. This paper will argue 
that photography’s capacity for temporal complexity and multiple degrees of authenticity 
has been a condition of the medium since its invention. The emergence of digital media 
simply calls us to the task of addressing and articulating the complicated nature of the 
photographic medium’s ability to function as “data portraits” that can be synthesized inde-
pendent from human agency. Truly, digital composite photographs point out the need for a 
new kind of history, one that addresses the multiple identities of “the photographic” rather 
than simply the monolithic “photograph,” and one that is responsive to the technology of 
Artificial Intelligence.

Keywords:  data visualization, General Adversarial Network, GAN, thispersondoesnotexist,  
Lyrebird, photographic realism, hyperreal, Photoshop, Deepfake
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„KLANGFARBENMELODIE” 
ВИДЕО ИГРИЦА

КСЕНИЈА КОВАЧЕВИЋ
Суботица, Србија
ПЕТАР БАЈИЋ
Нови Сад, Србија

Кlangfarbenmelodie ви део игри ца је на ста ла на осно ву ма ги стар ског ра да из пред ме та 
Ви зу ел на кул ту ра (Ксе ни ја Ко ва че вић, Ви зи бил ност па ри ти ту ра са вре ме не му зи ке 
по сле Шен бер га) под мен тор ством проф. Ко сте Бог да но ви ћа на Ака де ми ји умет но сти 
у Но вом Са ду. Овај про је кат је над град ња са мог ис тра жи ва ња и же ља да се иде ја (спој 
ли ков не и му зич ке умет но сти) при ме њу је кроз игри цу. 

Пред при пре ма је ре а ли зо ва на као му зич ко-сцен ски до га ђај кроз упо тре бу и из во-
ђе ње му зи ке на кла сич ним ин стру мен ти ма уз са рад њу са про фе со ри цом Дра га ном 
Ни ко лић Ри стић и про фе со ри цом пан то ми ме Дра га ном Стој ме но вић. По сто ји сни мак 
кон цер та као за пис. У овој игри ци је спо је но зна ње из две умет но сти, ли ков не и му зич-
ке, где ко ри сник игри це би ра бо је – цр ве на, жу та, на ран џа ста, зе ле на, љу би ча ста, пла-
ва, ро за, све тло цр ве на – ко је сла же у од ре ђе ни низ и ви зу ел но ком по ну је сли ку, а ујед-
но ком по ну је и му зи ку. Од ре ђе на бо ја је од ре ђе на но та. Ко ри сник игри це је и кре а тор.

Ко ри сник мо же да иза бе ре сле де ће ин стру мен те: ги та ра, ме та ло фон, фру ла, тром-
бон, бу бањ, хар фа, ви о ли на, сак со фон. Наш циљ је при ме на зна ња и ис ку ства и екс-
пе ри мен ти са ње осе ћа јем за ри там, бо ју, ком по но ва ње, ис тра жи ва ње ли ков них еле-
ме на та… Ис ход игри це је пре ла же ње из ис ку ства кла сич ног ме ди ја у ви ше ме диј ски 
про стор. Игри ца се мо же ко ри сти ти и у еду ка тив не свр хе, у на ста ви ли ков не и му зич ке 
кул ту ре, јер се укла па у на став ни план и про грам као део ди ги тал ног ча са. 

Циљ игри це је ја ча ње са мо по у зда ња и упор но сти ко ри сни ка, јер она ни је ни пре ла ка 
ни агре сив на, већ је еду ка тив на и при ме њи ва, отво ре на за раз ли чи те уз ра сте – за све 
оне ко ји же ле да се опро ба ју у јед ном но вом ствaра лач ко-умет нич ком ис ку ству.

Кључ не ре чи: игри ца, бо је, му зи ка, ли ков но, му зич ко, ди ги тал но
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ВЕШТАЧКИ РАЈЕВИ – СИМУЛАЦИЈА 
УТОПИЈСКИХ ПРЕДЕЛА МЕТОДОМ 
ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ

МИЉАН СТЕВАНОВИЋ
Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Пред мет умет нич ко-те о риј ског ис тра жи ва ња пред ста вља уза јам ни од нос ма те ри јал ног, 
ре ал ног све та и вир ту ел ног све та у обла сти ли ков них, ви зу ел них умет но сти. Оквир те о-
риј ског ис тра жи ва ња се ба зи ра на про у ча ва њу пи са ног ма те ри ја ла о фе но ме ни ма и пред-
ста ва ма две при ро де као и њи хо вом ме ђу соб ном од но су: ду а ли зам ре ал не и вир ту ел не 
при ро де. Прак ти чан циљ умет нич ког ис тра жи ва ња је ре а ли за ци ја иде је о дво стру ком 
све ту, све та ре ал ног и све та из ван гра ни ца, и њи хо ве ме ђу соб не за ви сно сти ко ри шће њем 
тра ди ци о нал них и но вих ме то да из ра жа ва ња. Ре а лан свет је пред ста вљен у ме ди ју сли ке. 
Мо тив ра до ва је тран спо но ва на, ап стра хо ва на при ро да у јед но став не ли ков не еле мен те: 
бо ја као глав ни но си лац ква ли те та сли ке и бо је ни ак цен ти у ви ду ма њих по вр ши на и по-
те за. Вир ту ел ни свет, свет из ван гра ни ца се на ла зи на ин тер не ту у бес ко нач но сти сај бер 
про сто ра. Ова ко ви зу а ли зо ва ни про сто ри под ра зу ме ва ју из ра ду тро ди мен зи о нал ног, 
вир ту ел ног, ди ги тал ног мо де ла. Кре и ран мо дел ра да пре зен ту је се у фор ми вир ту ел не 
ре ал но сти или про ши ре не ствар но сти, а но ва тех но ло ги ја као ме диј уво ди чо ве ка у но ве 
има ги на ре све то ве. Ме ди јум из ме ђу ор ган ског све та и све та ве штач ких пеј за жа је су ан-
дро ид ски уре ђа ји и апли ка ци ја спе ци јал но кре и ра на да омо гу ћи пре кла па ње ре ал ног и 
вир ту ел ног про сто ра. Апли ка ци ја би ске ни ра њем сли ке, ко ја би пред ста вљао јед ну врст 
кôда (мар ке ра) и ко ји би слу жио као осно ва, про на ла зи ле дру ги део ра да. Дру ги део при-
о де, скла ди штен на ин тер не ту, био би про јек то ван пре ко пр вог пла на – по вр ши не плат-
на. Овај по сту пак до во ди у од нос и син те ти зу је вир ту ел ни про стор са ре ал ним.

Циљ овог умет нич ког ис тра жи ва ња је из во ђе ње сли ка ко је са сво јим естет ским ква-
ли те ти ма и са вир ту ел ном на до град њом од го ва ра ју те о риј ско-идеј ним по став ка ма. 
Кон цеп ци ја ових ра до ва под ра зу ме ва и осми шља ва ње по сту па ка за умет нич ку пре-
зен та ци ју вир ту ел не при ро де ме то дом про ши ре не ствар но сти. Пре ма то ме сам кон-
цепт ра до ва је функ ци о ни са ње два ра ли чи та ен ти те та при ро де као це ли не, а не као 
две по дво је не ком по нен те.

Као по ла зи ште у про бле ма ти ци си му ла ци је уто пиј ских пеј за жа, пер ци пи ра ње при-
ро де у ери но вих тех но ло ги ја и о есте ти ци бо ја, као кључ них за прак тич ни рад, ко ри-
шће ни су кон цеп ти фи ло зо фа Жа на Бо дри ја ра (фра. Jean Ba u dril lard) и Бер на ра Де ло-
ша (фра. Ber nard De loc he). За ана ли зу и упо тре бу про ши ре не ствар но сти као ме тод за 
из ра жа ва ње и о ком плек сно сти ства ра ња вир ту ел ног про сто ра ко ри шће ни су тек сто ви 
ар хи тек те Пе тра Пе ји ћа. 
Те о риј ско-кон цеп ту ал ни фе но ме ни (из бор): 
–  Есте ти ка сли ка: 1. мо дер ни стич ки кон цепт сли ке – бо ја као но си лац до жи вља ја  

2. пост мо дер нист кич ка ин тер пре та ци ја све та и при ро де но вих ме ди ја
–  Пер ци пи ра ње при ро де уз по моћ ан дро ид ских тех но ло ги ја
–  Ком плек сност ства ра ња вир ту ел ног про сто ра

Есте ти ка сли ка
Мо дер ни стич ки кон цепт сли ке- бо ја као но си лац до жи вља ја
Глав ни ква ли тет прак тич но-умет нич ког де ла ра да је при дат бо ји. Бо ја као глав ни но си-
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лац ка ва ли те та и есте ти ке сли ка има за циљ да при ка же до жи вље но. Бер нар Де лош у 
сво јој књи зи „Вир ту ел ни му зеј” на во ди да при ка зив ње ни је ни шта дру го до пре о бра зи-
ти не ку ствар у сли ке и да је је ди ни за да так умет но сти да пра ви сли ке ко је би иза зва ле 
емо ци ју, али не оба ве зно и све сни ути сак. Бо ја се сма тра но си о цем осе ћа ња. Реч је о 
ма ни пу ли са њу до жи вље ним у чи стом ста њу и та да се умет но сти ста па с до жи вље ним.

Пост мо дер ни стич ка ин тер пре та ци ја све та и при ро де но вих ме ди ја
Је ле на Гу га, те о ре ти чар но вих ме ди ја и умет но сти, ис ти че да се пост мо дер ни стич ки 
тех но е сте тич ки рад са вир ту ел ним или сај бер про сто ри ма за сни ва на уве ре њу да је 
це ло куп на при ро да уве де на у ки бер не тич ки си стем про из вод ње но ве ре ал но сти. Сај-
бер про стор се сма тра уто пиј ском ви зи јом пост мо дер ног вре ме на, а сам тер мин озна-
ча ва ве штач ки тро ди мен зи о нал ни про стор, ге не ри сан у ком пју тер ским про гра ми ма, у 
ко јем се од ви ја ју ки бер нет ске, по врат не ве зе и кон тро ла.

Пер ци пи ра ње при ро де уз по моћ ан дро ид ских тех но ло ги ја
Бо дри јар сма тра да је тех но ло ги ја про ду же так те ла. Да пред ста вља функ ци о нал ну уса-
вр ше ност јед ног људ ског ор га ни зма ко ја му до зво ља ва да се из јед на чи са при ро дом и 
да је по бед нич ки при сво ји. Ан дро ид омо гу ћа ва ствар ну син те зу ре ал ног, по ве зи ва ње 
те две при ро де у ре ал ном вре ме ну. Са вир ту ел ном на до град њом сли ке, на пр ви по глед 
па сив ни по сма тра чи по ста ју ак тив ни ји јер упо тре ба но вих тех но ло ги ја зах те ва вољ не 
по ступ ке. По сма трач мо ра да до не се од лу ке у ви зу ел ном из бо ру при ру ко ва њу ма ши-
на ма, али су ње го ве од лу ке ли ми ти ра не уна пред од ре ђе ним мо гућ но сти ма из бо ра.

Ком плек сност ства ра ња вир ту ел ног про сто ра
За кре и ра ње вир ту ел ног про сто ра умет ник тре ба да пре у зме уло гу ар хи тек те, јер ком-
плек сност про бле ма зах те ва по зна ва ње, упо тре бу и про у ча ва ње ви ше обла сти као што 
су ге о ме три ја, ви зу е ли за ци ја, ар хи тек ту ра, ауто ма ти ка и про гра ми ра ње. Ар хи тек та 
Пе тар Пе јић је ком плек сност кре и ра ња са мо стал ног вир ту ел ног про сто ра по доб но об-
ја снио у об ја вље ним на уч ним сту ди ја ма као и у док тор ској ди сер та ци ји “Си стем пре-
зен та ци је тро ди мен зи о нал них мо де ла ар хи тек тон ских обје ка та ме то дом про ши ре не 
ствар но сти”. Је дан од ре зул та та Пе ји ће вог ис тра жи ва ња је и раз ви ја ње са вре ме ног хар-
две ра као и ње го ва упо тре ба у си сте ми ма про ши ре не ствар но сти.

Ре а ли за ци ју ра да „Ве штач ки ра је ви” – си му ла ци ја уто пиј ских пре де ла ме то дом 
про ши ре не ствар но сти по де ље на је у две фа зе. Пр ва фа за је из во ђе ње сли ка на плат-
ну кла сич ним сли кар ским тех ни ка ма, а дру га фа за је кре и ра ње тро ди мен зи о нал ног 
вир ту ел ног пре де ла ме то дом про ши ре не ствар но сти. По ве зи ва њем пр вог и дру гог де-
ла ра да син те ти зо ван је про цес кре и ра ња умет нич ког ра да Ве штач ки ра је ви, си му ла-
ци ја уто пиј ских пре де ла ме то дом про ши ре не ствар но сти. Успе шна при ме на ме то де 
про ши ре не ствар но сти у ци љу кре и ра ња ра до ва ко ји би што ре ал ни је од го во ри ли на 
основ на по ста вље на на че ла. Ре зул тат ис тра жи ва ња је ре а ли за ци ја ра до ва ко ји у пот-
пу но сти пре зен ту ју иде ју о дво стру кој при ро ди ко ри шће њем тра ди ци о нал них и но вих 
ме то да из ра жа ва ња. 

Кључ не ре чи:  вир ту ел на ре ал ност, ма те ри јал на и вир ту ел на при ро да, 
ан дро ид ска тех но ло ги ја
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ФУЗИЈА НАУКЕ, ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА И 
РЕШЕЊА КОЈА НАМ ДАРУЈЕ ПРИРОДА

МАЈА МИЛИНИЋ БОГДАНОВИЋ
Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд, Србија

Тран сфор ма ци ја пер цеп ци је ди зај на тек сти ла укљу чи ва њем мул ти ди сци пли нар но сти, 
где се при ме њу ју но ва до стиг ну ћа на у ке, кроз упо тре бу но вих тех но ло ги ја, са ак цен-
том на ФДМ тех но ло ги ју (тех но ло ги ја моделoвањa то пље ним фи ла мен ти ма ко ји се 
на но си у сло је ви ма ства ра ју ћи тро ди мен зи о нал не објек те), ути ца ће на раз вој ди зај-
на тек сти ла ка ко са тех нич ко-тех но ло шког аспек та раз во ја при вре де и тек стил не ин-
ду стри је, та ко и са аспек та естет ских ква ли те та но вих ди зај нер ских ре ше ња. Пра те ћи 
ак ту ел ни, са вре ме ни тренд ко ји сво ју ин спи ра ци ју цр пи из не по гре ши во сти при ро де 
и ре ше ња ко ја су уста но вље на ве ко ви ма раз во ја на шег чо ве чан ства, да нас, ви ше не го 
икад, је нео п ход но да се до го ди фу зи ја на у ке ди зај на и при ро де. 

Уло га ади тив не про из вод ње у тек сти лу се кон стант но раз ви ја, са зна чај ним по ра стом 
све сти и ин те ре са ве за ним за упо зна ва ње са но вим тех но ло ги ја ма од стра не ди зај не ра. 
Раст зна ти же ље и ра до зна ло сти до ла зи из ком плет ног спек тра ди зај нер ске стру ке. По-
јам ади тив не про из вод ње још увек ни је до сти гао ма сов но тр жи ште, ме ђу тим раз ма-
тра ју се им пли ка ци је ре ше ња за та кву про из вод њу. Нео п ход но је да се ди зајн тек сти ла 
у ин ду стри ји вра ти на одр жив мо дел про из вод ње, ко ји под ра зу ме ва ви ше ло ка ли зо-
ва не про из вод ње, омо гу ћа ва ју ћи ма лим ди зај нер ским и про из вод ним ку ћа ма да бу ду 
кон ку рент ни на тр жи шту. Ка кве ће би ти по сле ди це уво ђе ња ади тив не про из вод ње у 
ди зајн тек сти ла, пи та ње је ко је ће у бу дућ но сти на ћи сво је од го во ре. У све ту кон стант-
них тех но ло шких до стиг ну ћа, тек стил се та ко ђе мо же сма тра ти кључ ним сред ством за 
при каз ве ли ких мо гућ но сти 3Д про из вод ње. У ди зај ну тек сти ла се отва ра но ви на чин 
по ве зи ва ња са тех но ло ги ја ма бу дућ но сти и омо гу ћа ва ве ће уче шће и ове гра не ди зај-
на у ње ном на прет ку. Огром не мо гућ но сти при ла го дљи во сти ади тив не про из вод ње су 
још јед на ва жна пред ност за ин ду стри ју. Са да је до ступ но кре и ра ти ма ши не та ко да 
са вр ше но бу ду прилагођенe од ре ђе ној ве ли чи ни и ер го но ми ји сва ког де ла те ла, омо-
гу ћа ва ју ћи ствар ну пер со на ли за ци ју. 

Ади тив на про из вод ња се мо же по сма тра ти као пот пу но но ва ин ду стриј ска ре во лу-
ци ја. Умет нич ко-ис тра жи вач ки до при нос има по тен ци јал у сми слу са гле да ва ња ино-
ва тив них обра за ца за раз вој ди зај на тек сти ла. Тех но ло шки раз вој од ли ку је се ни зом 
но вих тех но ло ги ја, спа ја ди ги тал не и би о ло шке све то ве, а сва ка ко ће има ти ути цај на 
ин ду стри ју тек сти ла и по зи ци ју ди зај не ра у да на шњем рад ном окру же њу. Ади тив на 
про из вод ња мо же да уна пре ди упо тре бу от па да ко ји уве ли ко за га ђу је на шу жи вот ну 
сре ди ну. Омо гу ћа ва из ра ду ди зај нер ских про из во да ко ји су еко ло шки при хва тљи ви. 
За раз ли ку од мно гих тра ди ци о нал них по сту па ка про из вод ње, ко ји има ју раз ли чи та 
огра ни че ња, ади тив ном про из вод њом омо гу ће на је ве ћа флек си бил ност про из во ђа-
чи ма да оп ти ма ли зу ју, бр зо и ефи ка сно, ди зајн за про из вод њу. От пад ова квом про-
из вод њом се ели ми ни ше. Ади тив ном про из вод њом по сти же се мо гућ ност тополошкe 
оптимализацијe ди зај на, а ти ме се по ве ћа ва функ ци о нал ност про из во да, што да ље 
сма њу је ко ли чи ну утро ше не енер ги је и оста лих при род них ре сур са нео п ход них за 
функ ци о ни са ње не ког про из вод ног про це са. 

Ка да се при сту па сло же но сти раз во ја не ког про из во да на ме ње ног чо ве ку, ва жан сег-
мент ди зај нер ског про ми шља ња је ер го но ми ја. Она под ра зу ме ва на у ку ко ја се ба ви 
ди зај ном про из во да та ко да они нај бо ље бу ду при ла го ђе ни људ ском те лу. По ла зе ћи 
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од ста ва да је ер го но ми ја у су шти ни, али и са др жај но мул ти и ин тер ди сци пли нар на 
на у ка ко ја се ба ви си сте мом чо век-при звод ка ко би се ди зај нер ски про из вод при ла-
го дио чо ве ко вим био-пси хо-со ци јал ним огра ни че њи ма и зах те ви ма, те ка ко би упо-
тре ба тог ди зај на би ла ефи ка сни ја, без бед ни ја и по у зда ни ја и при ла го ђе на људ ском 
те лу и ње го вим огра ни че њи ма. Да нас се не мо же за не ма ри ти да чо ве ко ва пси хич ка и 
со ци јал на огра ни че ња, по тре бе, зах те ви мо гу би ти та ко ђе ли ми ти ра ни у ко ри шће њу 
не ког про из во да и да и њих тре ба учи та ва ти при ли ком про јек то ва ња тех нич ког сред-
ства или тех нич ког си сте ма. На ста нак ер го но ми је се ве зу је за бр зи раз вој тех ни ке и 
тех нич ких сред ста ва ко ја су би ла све са вр ше ни ја и ефи ка сни ја, али се он да ја вио чо век 
као онај ко ји сво јим огра ни че њи ма по ста је ли ми ти ра ју ћи фак тор ње го вог раз во ја. Тех-
нич ки узев ши, не ко нај са вр ше ни је сред ство ни је ер го ном ско ако га чо век са сво јим 
био-пси хо-со ци јал ним ка рак те ри сти ка ма не мо же ефи ка сно ко ри сти ти, и то је да нас 
ли ми ти ра ју ћи фак тор тех нич ког и тех но ло шког раз во ја. По крет је та ко од су штин ског 
зна ча ја за те ло, па тим и из у зет но ва жан у раз ви ја њу тек стил них по вр ши на ко је су на-
ме ње не упо тре би у одев ном тек сти лу. Сје ди њу ју ћи фор му, струк ту ру и ма те ри ја ле на 
нов на чин, мо гу ће је оства ри ти оп ти мал ну ком фор ност и не сме та но кре та ње.

Тек стил не по вр ши не из ра ђе не ади тив ном про из вод њом мо гу ће је при ме ни ти у ди-
зај ну са вре ме ног оде ва ња, али и ди зај ну ен те ри је ра. Да љим раз во јем ових тех но ло-
ги ја до сти же се но ва сло бо да ди зај на чи ме ће се отво ри ти но ве гра ни це или мо жда 
пре ци зни је, гра ни це ће би ти сру ше не. Као је дан од за кљу ча ка је и то да ће се ди зајн 
у бу дућ но сти сва ка ко ме ња ти, а са тим про ме на ма сва ка ко ће се ме ња ти и ди зајн тек-
сти ла. Осва ја њем јед ног но вог све та ма те ри ја ла и са вре ме ним на чи ном раз ми шља ња, 
а ти ме и но вим кон цеп ти ма ства ра ла штва, до сти ћи ће се но ви ква ли те ти тек стил них 
по вр ши на ко ји мо ра ју пра ти ти и на уч на до стиг ну ћа.

По ве зи ва ње на у ке и ди зај на се пре по зна је као је дан од кључ них фак то ра за на пре-
до ва ње, а да би се ко хе зи ја до го ди ла нео п ход но је ова кве по став ке уве сти у обра зо ва-
ње. Ово пред ста вља ме то ду при ме не све га на ве де ног. Мо же се пре по зна ти же ља за 
ино ва ци јом и у окви ру обра зов ног си сте ма јер све ви ше ака де ми ја, стру ков них шко ла, 
сред њих шко ла, ин те гри шу ади тив ну про из вод њу у окви ру сво јих сту диј ских про гра-
ма. То је сва ка ко бу дућ ност чо ве чан ства. У окви ру ди зај на, тек стил се и да ље ба зи ра на 
тра ди ци о нал ној ме то до ло ги ји. За до бар на пре дак у обла сти штам па ног тек сти ла, али 
и у дру гим сег мен ти ма тек сти ла, као што су тка ње и та пи се ри ја, по треб но је са чу ва ти 
тра ди ци о нал на зна ња, али при том и раз ви ја ти но ва зна ња и ве шти не упо тре бе са вре-
ме них сред ста ва из ра де тек стил них по вр ши на. Но ве тех но ло ги је омо гу ћа ва ју те стил-
ним ди зај не ри ма да про ши ре сво ја до стиг ну ћа из ван тра ди ци о нал них гра ни ца ди зај-
на, да на тај на чин пре тво ре не ке од нај и за зов ни јих кон це па та ди зај на у ствар ност. 
Пре по зна је се ево лу ци ја пре ко тра ди ци о нал них ме то да про из вод ње тек сти ла пре ма 
тек сти лу ко ји је ком плет но из ра стао из ди ги тал них тех но ло ги ја. Је дан од ци ље ва ра да 
је афир ма ци ја ФДМ тех но ло ги је (FDM – engl. Fu sed De po si tion Mo de ling) у обла сти 
ди зај на тек сти ла, кре и ра њем но си вих ма те ри ја ла. Иде ја да тек стил но обра зо ва ње са да 
об у хва та ове ино ва тив не тех но ло ги је пред ста вља охра бру ју ћи ко рак на пред. Обра зо-
ва ње но ве ге не ра ци је ди зај не ра, као и уво ђе ње 3Д тех но ло ги ја и софт ве ра у ди зај ну 
тек сти ла је при род но по сте пен и тра јан про цес. Ти ме се мо же об ја сни ти за што је про-
ме на у ин ду стри ји тек сти ла на пр ви по глед успо ре ног ка рак те ра, ме ђу тим из ве сно је 
да ће се и на овом по љу ди зај на си ту а ци ја у бу дућ но сти про ме ни ти. Склоп ди ги тал них 
тех но ло ги ја је тран сфор ми сао тра ди ци о нал не при сту пе у са вре ме ном ди зај ну и умет-
но сти и до вео до пот пу но но вих фор ми. 

Кључ не ре чи:  мул ти ди сци пли нар ност, ди зајн тек сти ла, ади тив на про из вод ња,  
ФДМ тех но ло ги ја
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RESEARCH ON THE COLOR ENVIRONMENT 
IN THE DESIGN OF THE 1960S 
BY THE METHOD OF COLOR QUANTIZATION

RANGEL CHIPEV
Faculty of Applied Arts, National Academy of Art, Sofia, Bulgaria

By research of the iconic color images of material environment (Interior design) from the 
‘60s of the 20th century, created under the influence of different stylistic features in design 
and applied arts, the paper aims to collate the color schemes that adequately reflect the 
ideological and practical features of various modern and postmodern movements. For this 
goal is used method of color quantization of images to derive raw color palettes. Interaction 
of art movements from this period is tracked, through a comparative analysis of colors, 
used as a basic compositional tool.

Keywords: theory of color, design basics, color schemes, color quantization
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WHAT DO WE SEE WITH OUR EYES, AND 
WHAT DO WE ‘SEE’ WITH OUR FINGERTIPS?: 
UNDERSTANDING PAINTINGS WITH A 
SURFACE RELIEF

TAMARA TRČEK PEČAK
Academy of Arts and Design, University of Ljubljana, Slovenia
DEJA MUCK
Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia

Conservators-restorers often deal with artworks that need to be moved to safe storage 
spaces and replaced with copies specifically made for this purpose, all due to unsuitable 
exhibiting environment conditions. Another reason for potentially making artwork copies 
is that people, especially those with impaired vision, wish to touch artworks, which again 
is not in agreement with accepted preventive conservation practices and does not ensure 
basic heritage preservation conditions. Which is why the Restoration Department students 
of the Academy of Fine Arts and Design (ALUO) at the University of Ljubljana have been 
producing technological studies of artwork details in collaboration with the Museum of 
Modern Art in Ljubljana (MG+MSUM) within various projects. This allows museum visi-
tors to get acquainted with artworks also by touch, which is especially valuable with those 
artworks that have rich and interesting surface textures. These are difficult to completely 
recreate when making copies. Which is why 3D technologies have become known as a way 
of producing reliable copies of canvas paintings. Questions are being raised if and when 
this way of copying artworks will fully replace handmade copies, whether handmade copies 
even make sense anymore, and which of the two copying options resemble the original art-
work more. These are the key questions behind this project. Criteria are credibility of visual 
image, sensation when touching, production time frame and cost of expenses.

The research was set in motion with a pilot project combining four faculties of the Uni-
versity of Ljubljana (ALUO, Faculty of Natural Sciences and Engineering / NTF, Faculty of 
Arts / FF, Faculty of Education / PEF) and the MG+MSUM, and was co-funded by the Slo-
venian Ministry of Culture and the European Social Fund.

Two paintings from the MG+MSUM and a painting from an art student where chosen to 
have details copied to carry out this project. The two museum paintings were not and the 
student’s paining was allowed to be touched when gathering results. 

The selected paintings were:
•  Gabrijel Stupica, Girl at Table with Toys, around 1967, tempera on canvas, 128 × 168 cm, 

signed bottom right: Stupica G., Municipality of Velenje, Gallery Velenje
•  Gojmir Anton Kos, Three Women at Table, 1938, oil on canvas, 95 × 78,5 cm, signed and 

dated top right: G. A. Kos / 1938, Museum of Modern Art, Ljubljana, inv. n. 427/s
•  Sara Štorgel, Dance, 2019, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, owned by author
A detail was selected from each painting, which was copied using 3D printing, and also 

copied twice by hand – once using the same materials as its original, and once using similar 
but more durable materials.

It was studied:
•  Whether the same surface relief, same colour or same material contributed most to 

perceiving an artefact?
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• Whether a handmade copy is more similar to the original as a 3D printed copy?
•  What is the difference in perceiving a handmade and a 3D printed copy when visually 

observing and touching?
• Which of the two copying techniques is more suitable for a target audience?
• Which is more efficient time and money wise (production time, cost of resources)?
3D print copies were made in two different ways, depending on how elaborate the mo-

tif was. In paintings with a more of a relief surface structure, an Artec Space Spider laser 
scanner (from brand Intri) was used to capture the surface. A ZMorph multipurpose printer 
was then used to extrude thermoplastic layers and print, and an Apex 60 × 90cm Flatbed 
Digital Inkjet UV Printer to capture the colour and graphics. In paintings with less surface 
relief and black surfaces the scanner did not produce satisfying results, so additional 3D 
modeling in Blender was necessary. After, the same steps as outlined above applied. 

When producing handmade copies, it became apparent it is nearly impossible to produce 
the exact same surface as in the original artworks. The student’s painting was created on 
a pre-grounded, store-bought canvas using acrylic modelling paste, which allowed for re-
lief brushstrokes. Gabrijel Stupica created the surface relief in his painting using a collage 
technique and a thickly layered ground. The thin paint layers were then applied in egg tem-
pera. Gojmir Anton Kos painted his picture in oil on canvas, in which the relief was achieved 
by squeezing oil paint directly from the tube, which also meant his painting had the least 
textured surface. For making a copy of a detail selected from Sara Štorgel’s painting, an 
acrylic paste was used on pre-ground, store-bought canvas. For reproducing the chosen 
detail from Gabrijel Stupica’s painting, the canvas was primed and prepared by gluing a 
fan-shaped piece of a smaller canvas on each copy, one copy then painted in acrylic, and the 
other in the egg tempera technique. In the case of Gojmir Anton Kos’ copy, the spiral detail 
was painted once in oil and another time in acrylic paint.

Tests with blind and sighted individuals were then carried out in the MSUM so that those 
with sight also saw the original paintings and were able to compare the copies to the origi-
nal paintings. When talking to blind people who touched all three copies of the same detail, 
it was found that each of the copies demonstrated different information and each could be 
valuable when presented as part of a story. 

In people with sight, colours played a crucial role in determining the results. Therefore, if 
the copies are not held and touched, and 3D printing was produced in correct shades, this 
technique beats other copying methods.

With this research, it was shown that new, contemporary 3D technologies produce relia-
ble copies of art and contribute to the field of preserving and promoting cultural heritage. 
Considering technological equipment is becoming more and more affordable and there are 
less and less specialists for traditional painting techniques or complicated contemporary 
painting procedures, 3D printing makes for quicker and more reliable copying with a lot 
of applicable value. This project represents a great baseline for continuing studies in the 
areas of improving copy making and working together with blind as well as sighted museum 
visitors.

Keywords:  museums, canvas paintings, copying, 3D technologies, painting techniques, 
blind and sighted visitors
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НАЈБОЉЕ ЧИТАШ ОНО ШТО НАЈВИШЕ 
ЧИТАШ: СТУДИЈА ПРАЋЕЊА ПОГЛЕДА

УРОШ НЕДЕЉКОВИЋ
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Србија 
КАТА ЈОВАНЧИЋ
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Србија 

„Нај бо ље чи таш оно што нај ви ше чи таш.” Овом чу ве ном мак си мом Зу за на Лич ко твр-
ди да по зна те фор ме ти по граф ских пи са ма чит кост ду гу ју ви ше де це ниј ској од но сно 
ви ше ве ков ној из ло же но сти, као и да би сви но ви, про то тип ски не по ду дар ни об ли ци 
би ли под јед на ко чит ки уко ли ко би се уче ста ло ко ри сти ли.

Пред мет
У овом ра ду ње на тврд ња пре фор му ли са на је у ис тра жи вач ко пи та ње, а за тим под врг-
ну та ем пи риј ском те сту, по мо ћу спе ци јал но об ли ко ва них ти по граф ских сти му лу са, 
па жљи во ис про јек то ва них ин стру ме на та, софт ве ра за ана ли зу сли ке Ima geJ, уре ђа ја 
за пра ће ње по гле да на екра ну (енгл. eye trac ker) To bii X120 и ње му од го ва ра ју ћег софт-
ве ра To bii Stu dio 3.1.3. 

Ме то да
У по тра зи за од го во ром на ис тра жи вач ко пи та ње „Да ли је по де ша ва ње на фонт за ви сно 
од фа ми ли јар но сти са кон крет ним пи смом или фа ми ли јар но сти са основ ним ске ле том 
пи сма?”, у ра ду је нај пре дат пре глед ем пи риј ских ис тра жи ва ња у обла сти ма фа ми ли јар-
но сти пи са ма и ефек та при ла го ђа ва ња на фонт, а за тим је спро ве ден екс пе ри мент. Ефе-
кат при ла го ђа ва ња на фонт де фи ни ше се као по ја ва при ко јој се чо ве ков пер цеп ту ал ни 
си стем при ла го ђе ва пра вил но сти ма ти по граф ског пи сма, тј. „бр зо де лу ју ће по де ша ва-
ње ви зу ел ног си сте ма”, ко је „на сту па ка да чи та лац пре по зна од ре ђе не ка рак те ри сти ке 
ти по граф ског пи сма” и ме мо ри ше их као па ра ме тре ко ји има ју од ре ђе не вред но сти. На 
осно ву не ко ли ко сту ди ја (Sa noc ki, 1987; Wal ker, 2008; Gut hi er et al, 2006; Bеier&Lar son, 
2013) у ко ји ма је овај ефе кат до ка зан, кон кре ти зо ва на је хи по те за: По де ша ва ње на фонт 
за ви сно је од струк ту ре пи сма. Пре ма мо де лу по ко јем су спро ве де не сту ди је чит ко сти и 
ефек та при ла го ђа ва ња на фонт, тре ба ло је као је ди ну ва ри ја блу изо ло ва ти фор му ти по-
граф ског пи сма и сто га ода бра ти ти по граф ске сти му лу се по сле де ћем прин ци пу: пр во 
пи смо је по зна то и по ду дар но са уни вер зал ним ске ле том; дру го је не по зна то, али по ду-
дар но са уни вер зал ним ске ле том; тре ће је не по зна то и не по ду дар но са уни вер зал ним 
ске ле том. Као пр ви ти по граф ски сти му лус ода бра но је ши ро ко до ступ но без се риф но 
пи смо. Дру го пи смо је об ли ко ва но пре ма уни вер зал ном ске ле ту, уз мно штво не у о би-
ча је них, спе ци фич них ка рак те ри сти ка, ко је се од пр вог раз ли ку је у ши ри ни и све тли ни 
ли ка, отво ре но сти фор ме и спе ци јал ним ка рак те ри ма. Тре ће пи смо об ли ко ва но је по 
узо ру на пи смо Пе њо А. М. Ка сан дра и са др жи је дин ствен сет ка рак те ра (енгл. uni ca se).

По ду дар ност пр вог и дру гог, од но сно од сту па ње тре ћег пи сма од уни вер зал ног ске-
ле та ис пи та но је ди ги тал ном ана ли зом ма три це би нар ног за пи са. Об лик уни вер зал-
ног ске ле та до би јен је по узо ру на Фру ти ге ров ху ма ни стич ки про то тип – пре кла па њем 
осам нај че шће ко ри шће них пи са ма. Ана ли за слич но сти струк ту ре оправ да ла је из бор 
пи са ма, што је сва три сти му лу са ква ли фи ко ва ло за да ље те сти ра ње.

На уре ђа ју за пра ће ње по гле да, у стро го кон тро ли са ним усло ви ма про пи са ним стан-
дар дом, спро ве ден је тест бр зи не чи та ња пре и на кон из ло же но сти јед ном од три ти-
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по граф ска сти му лу са. Ин стру мен ти екс пе ри мен та су об ли ко ва ни у софт ве ру In De sign, 
уз на сто ја ње да бу де обез бе ђе на што бо ља чи тљи вост на кра ну, ка ко би је ди ни про-
мен љи ви па ра ме тар пред ста вља ла упра во фор ма ти по граф ског пи сма. При то ме је па-
жња усме ре на на оп ти мал но по де ша ва ње па ра ме та ра тек ста (х-ви си ну, ду жи ну ре да, 
про ред сло га, кон траст тек ста и по за ди не). Екс пе ри мент се са сто ји од три де ла, ко ји ма 
прет хо де ка ли бра ци ја на сва ком ис пи та ни ку и кон трол но чи та ње. У пр вом и тре ћем 
де лу екс пе ри мен та за де фи ни са но по ље ин те ре са на екра ну ме ре на је ду жи на фик са-
ци ја, ко ја се на кра ју по ре ди, док дру ги део пред ста вља пе ри од из ло же но сти ти по граф-
ском сти му лу су. Да би се раз ли ка из ме ђу ре зул та та пре и на кон пе ри о да из ло же но сти 
утвр ди ла, ко ри шћен је Вил кок со нов тест ран га.

Ре зул та ти
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да из ла га ње ти по граф ским пи сми ма ко ја зна чај но 
не од сту па ју од уни вер зал ног ске ле та ни је ре зул то ва ло зна чај ној про ме ни у бр зи ни 
чи та ња на екра ну, док је пе ри од из ла га ња ти по граф ском пи сму не по ду дар не струк-
ту ре ре зул то ва ло ста ти стич ки зна чај но ве ћем уве ћа њу бр зи не чи та ња на екра ну. Не 
сме мо за не ма ри ти бит не фак то ре ко ји угро жа ва ју уоп шта ва ње ре зул та та, а ко ји су у 
овом екс пе ри мен ту би ли при сут ни – раз ли чи те пер фор ман се у усло ви ма чи та ња са 
па пи ра и са екра на и осе ћај ис пи та ни ка да су „под ми кро ско пом” бу ду ћи да је екс пе-
ри мент спро ве ден у изо ло ва ној ла бо ра то ри ји. Са гле дав ши још је дан пут ем пи риј ске 
ре зул та те, мо же мо да уочи мо до при нос тра га њу за од го во ром ,,да ли је фа ми ли јар ност 
у слу жби ти по графк сог пи сма” и по на да мо се да не ће мо за и ста „про ве сти на ред на два 
ве ка уче ста ло се ко ри сте ћи ати пич ним пи сми ма” ка ко би смо ову по тра гу до вр ши ли. 

Кључ не ре чи:  ти по граф ско пи смо, чит кост, фа ми ли јар ност, ефе кат при ла го ђа ва ња  
на фонт, ме то да пра ће ња по гле да, екран
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Pattern means repetition, and as a visual approach it uses echoing the single element to 
construct a sense of rhythm, balance, contrast or movement. Patterns are used by artists 
as a technique of composition, often as the structure that organizes the parts of a compo-
sition. As well as in art, patterns are used in architecture as elements of language present-
ing certain rules. In architecture there is wide variety of meaning attributed with the term 
‘pattern’. In this paper the term pattern is used to describe regularity in shape in which the 
repetition of visual units is ordered by some rules. In architecture patterns vary from simple 
translational or rotational symmetry to complex ordered patterns that have a large infor-
mation content, which is organized and coherent (Salingaros, 1999). Patterns by their logic, 
organization rules and application are firmly linked to technology. Mutual mathematical 
background as underlying structure in patterns and technology organizes surfaces or struc-
tures in a consistent, regular manner. Advanced tools allow integration of the technology 
into the design process in a contrast with basic tools which are only used after the design 
process. Such technological advance shifts the paradigm of the design process towards the 
human-machine symbiosis which has certain advantages (Youngs, 2016). Advanced tools 
allow high complexity to be incorporated in the design process, and hence make the base 
for the expansion of pattern design in architecture in a new way.

One of the ways of generating patterns with the support of the technology is use of a 
parametric design tools. Basic parametric tools became available in the last few decades 
in software used by architects, and more recently the tools used for parametric design are 
much improved and offer the possibilities to create more complex relationships between 
the parameters. In this paper, the challenges and opportunities of parametric design tools 
used for pattern generation in architecture are analyzed. The aim of the paper is to explain 
and present the possibilities and constraints of parametric tools applied to architectural 
pattern design. 

Parametric design is based on algorithmic thinking and definition of rules, rather than 
definition of the design result. By selecting the parameters and setting the rules, designer 
creates the design intent which indirectly leads to the design result. In that way it is possible 
to examine the whole range of possible solutions and variability of the design. The process 
eliminates repetitive tasks and minimizes the effort needed to create and test design var-
iants. With less energy put into manual work, more space is open for a creative work. The 
simplification of the manual tasks in design process can also serve as a base for achieving 
more complexity in the design (Dinu, 2012). In parametric environment the complexity of 
the patterns can be achieved in two main design aspects: a) definition of the shape and 
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appearance of the pattern units and b) taking into account external influences such as ma-
terial, structural properties and fabrication tools (Poli, 2001). 

By introducing parametric tools into the design process, complex variations of shape 
and appearance of pattern units are possible and easily controllable by the designer. The 
complexity is applicable to two dimensional as well as to three dimensional shapes or any 
attribute of the pattern unit such as color, tone, texture, etc. Complex patterns (man-made 
or observed form nature) can be generated by transferring the simple rules which define 
the pattern (Holland, 2010). Simulation of random distribution, irregularities and organic 
structures can be introduced as variable and controllable parameters directly into the de-
sign process. Such variety of parameters and relationship rules changes the way of thinking 
about and applying patterns in architecture. The application can be seen in many recent 
designs such as Zaha Hadids designs or Marc Frones pavillions. 

In architecture variability of the parameters provides more advantages than mere visual 
appearance (Gerber, 2014; Moussavi, 2011; Meredith, 2008). The main benefit of paramet-
ric design is that the material and structural properties as well as the advantages and lim-
itations of fabrication tools can be considered during the design process. There are many 
examples where complexity in architectural design is achieved by applying structural and 
material simulations in parametric environment. In recent applied researches such simu-
lations are used to determine and/or improve repetitive pattern and its variability in order 
to achieve best structural performance. In the case of Armadilo pavilion in Venice biennale 
(Block research group, 2016) very thin complex shell structure is made out of irregular cubi-
cal stone blocks without the use of glue or ties. Lace wall (Cita, 2016) is large highly complex 
stiff structure made completely out of materials with low stiffness by repetitive variation of 
a single unit. 

Models made in parametric environment can also be easily adjusted to the properties of 
latest digital fabrication tools, such as CNC machines, industrial robot arm or the 3D print-
ers. High precision of such tools makes complex patterns possible in architectural practice. 
Tools can be used to make complex shapes which can be arranged into the irregular pattern 
as it is designed in 3D printed facade reconstruction for Munich’s Deutsches Museum or to 
achieve higher complexity of patterns made by simple elements such as bricks patterns in 
designs of Gramazio and Kohler who use industrial robot for brick lying. 

After the blind review, design projects (designed and made by authors of the paper) in 
which the previously described ideas are applied will be shown and described. 

When the designer is more familiar with parametric design tools it became more likely 
to create wider variety of designs, use more optimization and advanced fabrication tools. 
Thinking about the concept and design patterns via rules and relationships between dif-
ferent aspects of architectural designs makes new designs possible. For many designers 
main obstacle in application of parametric design are the limitations of software tools and 
requirement for scripting knowledge. However, with the recent development of the para-
metric environment adjusted for designers and large variety of extensions which can be 
incorporated in the design process, the limitations can be overcome. When embedding is 
involved there are no limits on creativity using rules (Stiny, 2011) and the capacity of digital, 
computational architectures to generate new designs is still highly dependent on the de-
signer’s abilities (Kolarevic, 2003).

Keywords: parametric design, architecture, digital fabrication, complexity
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KОРИШЋЕЊЕ ЦРТЕЖА 
И ФОТОГРАФИЈА У ПСИХОДИНАМСKОМ 
ОРГАНИЗАЦИОНОМ KОНСАЛТИНГУ

ОЛИВЕРА МИЋУНОВИЋ
Универзитет Метрополитан, Београд, Србија

Пут до не све сног, ко ји је од у век био нај ми стич ни ји и нај у да ље ни ји део нас и на ше пси-
хе и као та кав пред мет ис тра жи ва ња свих на уч них де лат ни ка из обла сти пси хо ло ги је, 
пси хи ја три је, пси хо а на ли зе, со ци о а на ли зе и дру гих гра на по ме ну тих пра ва ца, тра је 
већ ве о ма ду го. От ка ко се из дво ји ла као са мо стал на на у ка из фи ло зо фи је, пси хо ло ги ја 
је за по че ла рад на си сте ма ти за ци ји, струк ту и ра њу и ме то до ло ги ји ра да, ка ко би са би-
ра њем ис ку стве них ре а ли те та по мо гла и про ши ри ла раз у ме ва ње про це са уну тар по је-
ди на ца, њих у ин тер ак ци ји са дру ги ма, пси хо ди на ми ка гру па и њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма. Со ци о а на ли за ко ја се ба ви ис тра жи ва њем уло га по је ди на ца у дру штву, спа-
ја ме то до ло ги је и те о ри је из обла сти пси хо а на ли зе, груп не ана ли зе, ана ли зе ор га ни-
за ци о не уло ге, груп них од но са (gro up re la ti ons), дру штве ног са ња ња (so cial dre a ming) 
и дру ге пси хо со ци јал не ме то де и тех ни ке, од ко јих ће мо не ке де ли мич но и украт ко 
опи са ти у овом са жет ку.

Мно го број ни по зна ти те о ре ти ча ри и прак ти ча ри ових гра на си сте мат ског про у ча ва-
ња пси хо-со ци јал них уло га чо ве ка, оста ви ли су мно го број ну ли те ра ту ру на пи са ну на 
осно ву ем пи ри је у свом на уч ном ра ду и ис тра жи ва њу што ин ди ви ду ал них што груп-
них по на ша ња. Пси хо ди на ми ка људ ских со ци јал них ин тер ак ци ја, чи ји огро ман део 
чи ни упра во по сао и рад у гру па ма и ор га ни за ци ја ма, ука зу је на ра зна де ша ва ња, све-
сна и не све сна, ко ји ути чу на на шу би хе ви о ри сти ку, ког ни ци ју и емо ци ју. Од но си ма 
уну тар по је ди на ца и гру па ба ви ли су се го то во сви на уч ни де лат ни ци из ове про фе си је, 
али ми ће мо се освр ну ти на при ступ ко ји је за по чео Фројд, а на ста ви ли ње го ви мно го-
број ни уче ни ци, са рад ни ци и след бе ни ци. Пси хо ди нам ски ор га ни за ци о ни кон сал тинг 
ти че се упра во по на ша ња и раз у ме ва ња ди на ми ка уну тар гру па, ор га ни за ци ја, за јед-
ни ца и ба ви се осве шћи ва њем уну тра шњих про це са, и њи хов ути цај на де ша ва ње уну-
тар по је дин ца, по је ди на ца и гру пе/а. Из у ча ва ње ова ко сло же них про це са под ра зу ме ва 
мно ге фак то ре ко ји до при но се раз ли чи тим де ша ва њи ма уну тар гру пе, по чев од оних 
лич них (све сних и не све сних), пре ко груп них (из ме ђу чла но ва, из ме ђу па ро ва, из ме ђу 
гру па, та ко ђе све сних и не све сних), све до ор га ни за ци је као оп штег ме ста оку пља ња и 
за јед нич ког име ни те ља са сво јим (за јед нич ким) ци ље ви ма, од ред ни ца ма и ор га ни за-
ци о ном кул ту ром.

Јед на од ме то да за ду бо ко раз у ме ва ње ор га ни за ци ја је сте дру штве ни фо то-ма трикс 
(So cial Pho to-Ma trix). То је еду ка тив на ме то да за сно ва на на ис ку стве ном и оп сер ва-
тор ском по сма тра њу и раз у ме ва њу ор га ни за ци ја ис под по вр ши не. Њен циљ је да кроз 
дру штве ни фо то-ма трикс, што мо же да се пре ве де као ко лек тив но пра вље ње и по том 
по сма тра ње ди ги тал них фо то гра фи ја ко је фо то гра фи шу и пре зен ту ју са ми за по сле ни 
уну тар ко лек ти ва или ор га ни за ци је, до ћи до скри ве них са др жа ја уну тар ор га ни за ци ја. 
Уче сни ци фо то-ма трик са пр во кроз објек тив (што пру жа јед но са свим но во ‘ви ђе ње’) 
ви зу ел но до жи вља ва ју про стор и де ша ва ња уну тар ор га ни за ци је, а по том кроз по сма-
тра ње пре зен то ва них фо то гра фи ја ми сле, асо ци ја тив но ди ску ту ју, по том ре флек ту ју 
и (си стем ски) про ми шља ју о раз ли чи тим скри ве ним зна че њи ма оно га што обич но 
оста не не ви дљи во, а са мим тим и не при ме ће но и не про ми шља но. Фо то гра фи је ни-
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су озна че не аутор ски, већ су део за јед нич ког ма трик са и при па да ју це лој гру пи (или 
ор га ни за ци ји), што је ис ку ство и ме то де дру штве ног са ња ња (So cial Dre a ming). Фо то-
гра фи је су, а не фо то гра фи – би ло да су ин тер ни (за по сле ни) или екс тер ни (оп сер ве ри, 
ис тра жи ва чи или кон сул тан ти), ме ди ју ми по ве зи ва ња и кре и ра ња тран зи ци о ног про-
сто ра из ме ђу ре ал ног и ире ал ног, ја сног и не ја сног, зна ног и не зна ног. Сто га се уче сни-
ци по зи ва ју у фо то-ма трикс, а не „гру пу”, из бе га ва ју ћи ве зу са лич ним, већ по ве зу ју ћи 
са ко лек тив ним/си стем ским („we-iden tity” – Eli as, 1987), ка ко би сло бод не асо ци ја ци је 
за и ста би ле осло бо ђе не мо гу ћих дру штве них/ор га ни за ци о них сте га. Јед ном ка да се 
ус по ста ви та сло бо да и при хва ти се асо ци ја тив на „игра“, по чи ње да се ма ни фе сту је не-
све сно. Та ква кре а тив на асо ци ја тив ност на фо то гра фи је пру жа мно го ви ше уви да, не го 
би ло ка ква ра ци о нал на ди ску си ја, о оно ме о че му се не при ча, не ми сли или се „не 
зна”. „The pho tos al low ac cess to the or ga ni sa tion-in-the-mind” (Hutt on, Ba zal gett e & Reed, 
1997), the „in sti tu tion-in-the-mind” (Armstrong, 2005) or the „in sti tu tion-in-ex pe ri en ce” 
(Long, 1999) – no ti ons that re fer to the in ner landsca pe of or ga ni sa ti ons, that is, to the per-
son’s in ner ex pe ri en ce and per cep tion of the or ga ni sa tion (Si e vers, 2007a).

Цр та ње као ме тод ра да у ана ли зи ор га ни за ци о не уло ге
Ана ли за ор га ни за ци о не уло ге (Or ga ni za ti o nal Ro le Analysis) или со цио-ана ли тич ко са-
ве то ва ње о уло зи (So cio-Analytic Ro le Con sul ta tion) под ра зу ме ва мно го ме ђу соб но по-
ве за них ин тер ак тив но сти, ути ца ја, ин тер ко нек ци ја из ме ђу уло ге кли јен та или осо бе, 
дру гих уло га и ор га ни за ци о них струк ту ра и та ко их тре ба са гле да ва ти. У свом ра ду Dra-
wing From Ro le Bi o graphy in Or ga ni za ti o nal Ro le Analysis (Co ac hing In Depth) Су зан Лонг 
твр ди да се осо бе не мо гу, ни ти би тре ба ло, по сма тра ти одво је но од си сте ма, већ у 
сво јим уло га ма уну тар си сте ма, ко ри сте ћи из раз „би о гра фи ја уло ге” („ro le bi o graphy”). 
Би о гра фи ја уло ге са др жи све уло ге у ко ји ма је кли јент прет ход но био, а ко је су ути ца ле 
на ње гов раз вој и од нос пре ма тре нут ном на ме ште њу. Она раз ли ку је би о гра фи ју уло ге 
од „исто ри је уло ге” („ro le hi story”) ко ја се од но си на са му по зи ци ју уну тар ор га ни за-
ци је ко ју су прет ход но но си ли не ки дру ги за по сле ни. Осо ба ко ја се на ђе на од ре ђе ној 
по зи ци ји у ту уло гу уно си и сво ја прет ход на ис ку ства, али на њу ути че и сам си стем и 
исто ри ја те уло ге у си сте му. Лонг у свом ра ду ко ри сти цр теж као обје кат тран зи ци је 
ко ји фа ци ли ти ра ко му ни ка ци јом, да би при ме ни ла ту ме то ду и у ана ли зи ра њу ор га-
ни за ци о не уло ге. Да је то успе шна ме то да, мо же мо ви де ти и у књи зи Бри жид Но сал 
(Nos sal, 2010) ко ја та ко ђе ко ри сти цр та ње као ору ђе у екс пло ра ци ји и ис тра жи ва њу со-
ци о а на ли зе и ње них ме то да.

Kако Но сал на во ди, цр та ње обез бе ђу је огром ну ко ли чи ну по да та ка, исто вре ме но и 
све сног и не све сног у окви ру ис ку ства ко је за по сле ни има ју уну тар ор га ни за ци ја. Ова 
со ци о а на ли тич ка ме то да омо гу ћа ва уче сни ци ма да ми сле кре а тив но и отво ре но о 
сво јој уло зи у ор га ни за ци ји, ана ли зи ра ју ћи цр те же и све са др жа је уну тар њих. За ви сно 
од кон сул тан та ко ји ра ди са кли јен том, ме то до ло ги ја се раз ли ку је у фи не са ма, док је 
срж та квог ра да упра во ус по ста вља ње ве зе са не све сним, као и са гле да ва ње соп стве не 
уло ге у ор га ни за ци ји о ко јој се обич но не ми сли на та кав на чин. Цр теж нас на те ра, по-
пут прет ход но на ве де них фо то гра фи ја, да раз ми шља мо и о ства ри ма о ко ји ма обич но 
не ми сли мо, ко је спон та но иза ђу на ви де ло, да осве сти мо сво ју уло гу са мно го ви ше 
де та ља ко ји нам по том по ма жу да бу де мо ви ше у кон так ту са со бом у од но су на рад но 
ме сто, као и у од но су на си стем и у окви ру си сте ма од но се са дру ги ма. Kао и ве ћи на 
ме то да у окви ри ма груп них од но са, ова за бав на ме то да у мно го ме по ма же по је дин ци-
ма да ра сту кроз ди ја лог и та кву вр сту ко му ни ка циј ске кул ту ре.

Kључне ре чи:  цр теж, пси хо ло ги ја, фо то-ма трикс, дру штве но са ња ње,  
ор га ни за ци је и гру пе
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PERSPECTIVE AND SCULPTURE:
THE SEARCH OF AN ARTIST

STELLA BATTAGLIA
Museo Galileo, Florence, Italy

Subject and aim: Perspective geometry applied to sculpture
I am a sculptor, for over twenty years I have worked in perspective and anamorphosis, en-
gaged in both theoretical and creative research. 

Geometry has marked my artistic activity both in large-scale projects, installations where 
the viewer is called to travel through a scenographic space, as well as in medium and small 
dimensions where the geometric framework of the perspective, albeit hidden, supports 
the composition of the artwork and induces the observer to move around the sculpture. 
The forms of expression were varied according to the needs of projects and occasions, from 
ceramics, to drawing and painting, to video installations and installations with light and 
shade, including terracotta and bronze. These latter techniques gave me the possibility of 
reconciling two passions: the moment of modeling, more impulsive, and geometry of the 
relationship between form, space and observer. 

In this activity the first part of my artistic career in the field of dance and theater could 
converge, where the movement of the human body in space and its geometric analysis 
were protagonists. 

Method: Geometric grid, composition and creativity 
In creating prospective and anamorphic plastic works I worked on the relationship between 
the two dimensions of the image and the three dimensions of the object. 

It has been fascinating to us to discover in perspective geometry a compositional grid 
that can be used not only to create highly dynamic forms sustained by the force of the ge-
ometric scaffolding, but that can also express, by evoking or narrating, the relationship be-
tween the various deformations and ‘proportioned’ vision. Moreover, the link between the 
observer and the work as a sort of continuum arouses emotions, reflections and sugges-
tions attuned to contemporary sensitivity. The work itself becomes the creator of images 
that are different, but intrinsically connected to one another, while the observer becomes 
an active part of the work as he moves around it. 

Some results: Installations, Educational Workshops, Consultations 
Collaboration with the artist Gianni Miglietta for a long period of time has been fundamen-
tal, and our constant and continuous dialogue was a great stimulus and enrichment. 

Together we developed many projects between art and science for the Galileo Museum 
in Florence, as exhibitions and educational workshops. 

Recently I was requested by the Opificio delle Pietre Dure to study some Renaissance and 
ancient sculptures, in particular the perspectives of Donatello’s bas-reliefs. 

I had the opportunity to revisit the ancient conception of the arts, where Geometry was 
part of the liberal arts with Arithmetic, Music and Astronomy, and where Perspectiva, sci-
ence of vision, was considered ancilla of Geometry, as a study of appearances based on the 
geometric model of vision developed by Euclid in the III century BC. This represented for me 
a grid of thoughts and knowledge supporting what is commonly called creative inspiration. 

Finally I would like to emphasize that perspective and anamorphosis are purely interdis-
ciplinary topics, because they involve anatomy (the eye), psychology, physics, mathematics 
and geometry, philosophy. 

Keywords: anamorphosis, optical distorsions, sculpture, geometry, shadow
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PAINTING PERSPECTIVE IN THE 
WORKS OF MARKO ČELEBONOVIĆ

IVANA MARCIKIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
MARIJANA PAUNOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

This research was inspired by the exhibition “Marko Čelebonović”, held in SANU Gallery, in 
the end of 2018, and also by exquisite professional guidance of Sofija Milenković, young art 
historian, co-author of the exhibition monograph. 

The aim of this paper is to explain the complex concept of painting perspective on exam-
ples of Čelebonović’s paintings. His opus, through different phases of his work, deals with 
a different presentation of space, both in each phase and within each one. Usage of inverse 
perspective, which is to be thoroughly analyzed here, characterizes the entire artwork of 
Marko Čelebonović. The notion of space is undoubtedly an important feature of this artist’s 
work which has been studied through: the colour scheme, form, genre, topics, portraits, 
landscape, interior, etc., but with no particular geometric analysis. 

Methods applied in analyzing Čelebonović’s painting perspective are derived from the 
field of applied geometry, optic-physiological perspective, a theory of colours, etc. The 
comparative method emphasizes the connection of his space presentation with Serbian 
medieval fresco painting, the works of Giotto, Vermeer, Zurbarán, Chardin, Corot, Cézanne, 
and especially of Čelebonović’s contemporaries: Bonnard, Signac, Segonzac, Vuillard, Sou-
tine, Chagall, Klee, Aralica, Milosavljević, Milunović, Lubarda, Tabaković, etc. With many of 
them, he was friend in Saint-Tropez.

A faded map of black and white reproduction of frescos from the Scrovegni Chapel 
brought the painter to Padova. He reflected the space in Giotto’s paintings as “poetic”, 
named the perspective “primitive”, referring to pre-renaissance; so “mesmerized” with the 
space presented in this manner, Čelebonović thinks that for Giotto layout in space is more 
important than the theme itself, so he concludes: “it’s that type of space that we cannot 
prove nor define, but we can feel…” (paraphrase M.Č.). However, a stay in The Patriarchate 
of Peć (Ćelić, 1957:10) enables Čelebonović to perceive and comprehend the space of in-
verse perspective as a new way of dealing with depths on the surface of the monumental 
composition. Through the symbiosis of two mentioned influences (one of Giotto’s and of 
Serbian medieval paintings), we can approach the analysis of space in Čelebonović’s paint-
ings, i.e. to his way of dealing with the volume.

While studying sculpture in professor Bourdelle’s studio in Paris, he developed a fine 
sense for volume in the paintings and the need to paint an empty volume – air. His painted 
plaster heads seem like alive, and are closer to portraits than in stone presented figures. His 
connection to sculpture studying is emphasized in the painting “Portrait of an architect” 
(1941) where the head presented looks like a plaster model.

As a high school graduate, Čelebonović had an opportunity to see Cézanne’s paintings for 
the first time in Gallery Vallotton, in Lausanne. Later on, when he dropped out of studying 
sculpture and decided to devote his artistic activities to painting, we believe that Cézanne’s 
inverse perspective, as the method of dealing with object presentation in space, became 
immanent through all phases of his work. 

Regarding the space in paintings, the painter himself says: “It appears to me that the 
main feature of my imagination lays in the way I perceive the space, and not, as it is the 
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case with many modern painters, in colour exaltation. The air that stands between two 
objects creates the rhythm which generates a sense of large. Architectural rhythm, within 
the space.” (Kusovac, 1987:43) To solve the aerial perspective is always a great challenge for 
master painters. Čelebonović managed this in his landscape paintings in which ocher tones 
prevail. Čelebonović was interested in the problem of painting the air since his first works 
up to glass painting in his later period. 

A few vanishing points in the painting provoke the effect of the unsteady observer, like 
the effect of the fishbone perspective. The effect of two overlapping frames is mostly ex-
pressed in a series of compositions that present double still life, and in which the effect of 
observers’ moving eye is fully achieved. This successful space experiment contributes to 
the rhythm of the composition-the element crucial to Čelebonović.

Given the example of numerous paintings from almost every phase of his work, it seems 
as if he deliberately omits to accentuate the visual centre, which puts all the composition 
elements into a harmonic rhythm.

According to scientist Alhazen, things in “visible form” appear to be differently shaped 
from their existing shape. Given the example of Čelebonović’s globes, we notice that paint-
ed globes are getting closer to their “visible form” because their painted outlines are never 
regular circular lines.

By analyzing the painting “Buildings in Cvijićeva Street” (1949) we realize that the unusu-
al effect of its composition is achieved by dividing it with a vertical rectangle in dimension, 
whereby the aesthetics of ugliness emphasizes the gloomy atmosphere of postwar poverty 
years in Belgrade, here in a winter setting.

Čelebonović manages to achieve a distinct film effect in the painting “A woman by the 
fireplace” (1927) not only by intersecting the figure but also by intersecting the interi-
or. (Živković, 1977:22) Frontal orthogonal projection is used, for example in composition 
“Abundance II” (1957/58), with the purpose to annul the depth of space. The effect of space 
duality is expressed with a white background: “like space closing, but like the opening to 
endless depths of the unknown as well; like the wall or deep space…” (Janković, 2009:7). 
Likewise, landscapes of Kotor Bay are characterized by a vertical division of composition in 
zones, along with a presentation of “empty” space-air, which brings the effect of perspec-
tive from the Far East.

In Čelebonović’s experiments with space relation within the painting level, axonometric 
projection, constructive interior perspectives, colour in perspective and perspective of col-
our, pseudo-perspective and anti-perspective can be distinguished. Previously mentioned 
methods of space presentation and visual effects that Čelebonović achieved in his entire 
work confirm the fact that we are dealing with an artist who managed to unite his inborn 
sensibility, with refined French painting tradition, and thus to create a remarkable work of 
art in a genuine way, unique in every way and thus extremely special, both for Serbian and 
for French painting.

Keywords:  painting perspective, geometric space analysis, inverse perspective, Serbian  
medieval fresco-painting, space composition, visual effect
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КОМПЛЕКСНОСТ 
СТВАРАЛАШТВА 
И КОМУНИКАЦИЈЕ

MИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ
Математички институт САНУ, Србија

У овом ра ду раз ма тра мо пи та ње ори ги нал но сти у пој мо ви ма фи зи ке ком плек сних 
си сте ма. Уво де ћи ме ру ком плек сно сти ко ја од го ва ра ства ра лач ком чи ну (Crutchfi eld 
2003), по ка зу је мо да она та ко ђе од ли ку је ко му ни ка бил ност умет нич ког де ла. Аде-
кват ност ме ре је по твр ђе на на ауто р ским ре пли ка ма, чи ја је ком плек сност по пра ви лу 
ма ња не го за из вор но де ло истог ауто ра (Raj ko vić & Mi lo va no vić 2015). У том по гле ду, 
ова ме ра озна ча ва пре ва зи ла же ње усло вље но сти, што пред ста вља са мо ор га ни зо ва-
ње ком плек сног си сте ма. Вре ме је кључ ни по јам ове ор га ни за ци је, па су сход но то ме 
умет нич ка де ла вре мен ски устро је на не за ви сно о сред ству из ра жа ва ња. Ге о ме триј ски 
мо дел ства ра ла штва, с тим у ве зи, под ра зу ме ва фрак тал не об ли ке ко ји су ди на мич ки 
обра сци ге о ме три је. Њи хо ва по ја ва у умет но сти је ма хом слу чај на и из не над на, пред-
ста вља ју ћи бит ну осо бе ност ва ља ног ства ра ла штва.

Па ра диг му овог мо де ла чи ни тра ди ци о нал на ико но гра фи ја ви зан тин ског сти ла, чи-
ји је ди на ми зам ус по ста вљен обр ну то-пер спек тив ним ши ре њем сли ке (Mi lo va no vić 
& To mić 2016). Сто га не чу ди што су фрак та ли пре по зна ти на ико на ма ско ро по ла ве-
ка пре но што је овај по јам Ман дел брот раз вио и об ја вио у сво јој књи зи (Man del brot 
1982). Ми лош Ра дој чић (1940) их је од ре дио мо ћу пре о бра жа ва ња пре вас ход но рас-
по зна тљи вом у об лич ју зе маљ ског ре ље фа, ко ја се ти че су штин ских ве за у све оп штој 
срод но сти би ћа и ства ри. На тај на чин, ге о ме три ја сли ке прет по ста вља лич ни мо ме-
нат ко ји се огле да у ди на мич ким об ли ци ма – што је за јед нич ки име ни тељ са вре ме не 
умет но сти од ку би зма и фу ту ри зма до су пре ма ти зма и фрак тал ног екс пре си о ни зма.

Раз ма тра ње фрак тал них обра за ца и њи хо ве при јем чи во сти пред ста вља но во по ље 
ис тра жи ва ња од су штин ског зна ча ја, при че му тре ба има ти у ви ду тра ди ци о нал ни кон-
текст овог пи та ња уста но вљен ико но граф ском па ра диг мом. У том по гле ду схва та мо 
опа ску Џек со на По ло ка да је сли кар ство са мо от кри ва ње што би зна чи ло да сва ко сли-
ка оно што је сте (O’Con ner & Euge ne 1951). Ова из ја ва упу ћу је на лич ни мо ме нат ори-
ги нал не умет но сти, ко ји зах те ва ком плек сно по и ма ње при ро де. Фи зи ка ком плек сних 
си сте ма се пре ма то ме ис по ста вља аде кват ним окви ром за раз ма тра ње умет нич ког 
ства ра ла штва и ко му ни ка ци је. Њи хо во де фи ни ци о но свој ство је вре ме, чи ме се по ма-
ља ве за са на уч ном есте ти ком Ми лу ти на Бо ри са вље ви ћа (И. Ку ле тин Ћу ла фић 2012) 
ко ја је за сно ва на на пси хо фи зи ци опа жа ња и по се ду је ве ли ке мо гућ но сти раз ра де.

Кључ не ре чи:  ком плек сност, ори ги нал ност, вре ме, фрак тал на ге о ме тир ја, 
ико но гра фи ја, лич ност
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Modern studies of computer graphics have very broad application. While students of many 
industrial education programs, such as design and game development, benefit from these 
skills they can also help students of artistic persuasion. Modern society encourages Life-
long learning, but it doesn’t offer shortcuts for obtaining knowledge. Even for simple ar-
tistic application of computer graphics for 3D animation it is necessary to have skills in 
modeling, texturing, rigging and animating. 

In this paper we have presented one method for introduction of students to computer 
animation which allows them to express their creative idea while they still have minimal 
knowledge in necessary areas. Usage of simple geometrical shapes was already present 
in traditional animation, as shown in Jones and Noble (1965). By use of bodies based on 
regular polyhedral, students have less technical details to solve. As shown in Knežević et 
all. (2011) , it is possible to create movie of great artistic quality, while maintaining cost 
of necessary computer hardware low. This leaves much of responsibility on shoulders of 
screenwriter, the director, and the art team, but also leaves more room for their compo-
nents to impress viewers.

The basic idea of this paper is to use four convex regular polyhedra (tetrahedron, hexa-
hedron, octahedron, and icosahedron (Wildberg, Christian 1988 and Plato’s five regular pol-
yhedral (2015)) for the design of 3D characters. They are also called Plato’s solids, as Plato 
found importance in them. To his disciples they were connected to four elements: fire, wa-
ter, earth, and air, and universe as fifth element. Plato connects a tetrahedron with fire, ico-
sahedron with water, hexahedron with earth, octahedral with air, dodecahedral with space. 

Western astrology also relies on the idea of four elements, but also the theory of four 
temperaments, in the ambition to understand human behavior and their fates. In astrol-
ogy, there is a connection between people and certain celestial bodies, which influence 
a particular zodiac sign. Saturn affects the fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius, who are 
passionate, energetic and ambitious in temperament. The Moon affects the watermarks, 
Cancer, Scorpio and Pisces, which are introvert, emotional and sensual. Mars affects the 
earthly signs, Taurus, Virgo and Capricorn who are stubborn, practical, and materialistic in 
temperament. In the end, Jupiter influences air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, which 
are abstract, intellectual and analytical.
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Characters in animation presented in this paper were inspired by previously described 
principles. They are created such that each limb is one of regular poyhedra, and their per-
sonality was related to constructive element. Their texturing consists of vector graphics, 
which can be animated. Thus, much of animation is conducted in more traditional, 2D style, 
and allows for artists somewhat more freedom, as they can achieve effects impossible in 3D 
animation.

Human memory stores structural descriptions of objects or characters, such as man, 
horse, dog etc. When observed, visual objects are represented in structural descriptions, 
such as that a man consists of one head, one body, two arms and two legs, and a bird of one 
head, one body, two legs and two wings. These structural descriptions may also be unreal-
istic. As early as 1978 Marr and Nishihara (1978) offered a model in which all objects can be 
presented with cylinders.

What contemporary practice in animation shows is that such representation of objects 
can be carried out using polyhedra. In observation, visual objects are represented by a 
structural description and then a comparison is made of the currently observed image with 
characters stored in memory. So, in the first step, visual stimulation needs to be divided 
into constituent, primary, elements (polyhedra), and in the second, compare the structural 
descriptions and what we see with what we know about the character.

Keywords: 3D animation, regular polyhedra, computer graphics
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Concave polyhedra of the second sort (abbreviated: C-II-n) constitute a group of polyhedra 
formed over regular n-sided base polygons and having a deltahedral lateral surfaces. This 
group includes: concave cupolae, concave pyramids and concave antiprisms of the second 
sort (CC-II-n, CP-II-n and CA-II-n, respectively). The common feature of these solids is that 
their lateral surfaces consist of a double row of equilateral triangles which can be assembled 
in two ways, making two different solids’ heights: major (C-II-nM) and minor (C-II-nm). The 
geometrical regularities and a high level of symmetry that characterizes these polyhedra, 
makes them suitable for joining and combining, so they can be arrayed infinitely in space, in 
x, y and z direction forming 3D lattice structures. For some representatives of these solids, 
the congruity of their lateral deltahedral surfaces occurs, so 3D tessellations are formed. 
In this paper, we focus on a single “layer” of such a structure, a panel-like 3D lattice. It is 
generated by multiplication of the chosen unit cell – the selected C-II-n representative – 
along the x-y directions. In the z direction the lateral surfaces form a deltahedral structure 
which makes the thickness of the panel. The method we used is based on the continuous 
connection of the edges of the two adjacent units, by joining relevant vertices. When we 
remove the base polygons, the unit cells become hollow, so they can create a honeycombed 
structure, more desirable for the purpose of application. Then, observed in 2D, by apply-
ing symmetry transformations, we form patterns similarly to the formation of wallpaper 
groups. In this way, we get visually interesting patterns in 2D, which transform into 3D 
lattice depending on the viewing angle. 

The thickness of the panel can be halved in some cases, so we get a thinner structure 
with “face” and “back”, having different tessellations of polygons appearing on them. As an 
artistic intervention, these panels can be modified by joining deltahedral surfaces of other 
C-II-n onto the compatible faces, whereby we add another layer of patterns to the resulting 
structure. 

3D patterns and lattices are currently experiencing real boom in the design and industry, 
thanks to the 3D printing capabilities. As for architecture, they can be applied not only as 
an element of ornamentation, but also as a functional component of the project, especially 
concerning climate responsive facades. 

Due to the simplicity of the geometry of C-II-n, such 3D structures are feasible and easy 
to perform in terms of production and assembly. They are achievable not only with 3D 
printing, but can also be manually assembled or folded like origami, which allows the use of 
a much wider range of materials. What makes an additional convenience in using the C-II-n 
is that their faces, regular polygons, allow and provoke various plays with symmetries. With 
a skillful composition of these patterns, an additional level of decorative design opens. 

Surely, in order to materialize these structures, thickness must be added to the delta-
hedral surfaces. It is also possible to make such a 3D structure as a space truss composed 
of equal length rods. If we want to soften the sharp edges and introduce curved lines into 
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these forms, or do any other modification of the form, we can do this during modeling pro-
cess, via tools of the software we use, and then produce the structure through 3D printing. 
By development of new building technologies, especially parametric design, geometric or-
nament returns to the design of buildings on a large scale. 3D patterns have already found 
a large application in architecture, so in this study we go a step further and suggest the 
application of these 3D structures as architectural elements: decorative panels, room divid-
ers, brise-soleil, etc., which change their appearance depending on the viewing angle, and 
can also be performed in a quick and easy way, not only as 3D prints. In several examples, 
we propose models of such structures that can serve as a visually interesting ideas in design 
(or redesign) of the exterior and interior of the architectural objects. Not only the complete 
structure, but also its fragments can be used for this purpose. 

One of the aims of the paper is to point out the possibilities offered by C-II-n geometry 
in artistic (visual and decorative) sense, linking the geometrical generation of 2D and 3D 
patterns with architectural design. This paper gives a few ideas that provide some new di-
rections in creative thinking.

Keywords: polyhedron, concave, 3D pattern, 3D lattice, ornament, architecture
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The rosette becomes a dominant architectural detail in the first half of the 12th century 
in France, when the builders of religious architecture, under the influence of Neoplatonic 
ideas, became fascinated by light as a means to connect with God. Conceptually, the Chris-
tian church became the temple of light – a temple bathed in the light of God. With an al-
tered construction system and the use of new constructive elements, it became possible 
to install spectacular stained glass windows, through which the filtered sunlight entered 
the cathedral. In this system, the unique rosette-shaped window opening stands out. Its 
circular shape and complex geometry have made this architectural element the most rep-
resentative product of Gothic applied art.

Approximately at the same period of time, Islamic geometrical patterns are used as a 
matrix for shaping decorative architectural elements. Their application is a full integration 
of geometry with architecture. The base of these patterns consists of regular constructible 
polygons (such as hexagons and octagons) and star-shaped polygons that are formed from 
them. These shapes represent the rosette leaves. Depending on the number of apexes (n) 
of regular polygons generated from them, a new term is introduced in the classification 
– the ‘geometrical n-point pattern’, where the type of the rosette depends on the poly-
gon from which it is derived. The evolution of Islamic geometrical patterns can be followed 
through the type of use of n-sided polygons, from the hexagon to more complex polygon 
types and through the rosettes formed from them. 

In this paper, the link between these two concepts is made through the application of 
concave polyhedral surfaces. Forming composite polyhedral structures based on the ge-
ometry of concave deltahedral surfaces over a n-sided polygonal base, we have demon-
strated one possible method of geometrical generation of three-dimensional rosettes. The 
concave polyhedral surface is the surface layer of the concave polyhedrons of the second, 
fourth and higher sorts, consisting of series of equilateral triangles, grouped into spatial 
hexagons. Positioned polarly around the central axis of the regular polygon in the polyhe-
dron’s basis and linked by connected triangles, the spatial hexagons form the deltahedron’s 
surface area. The sort of the concave polyhedron is determined by the number of equilat-
eral triangle rows in thus obtained polyhedron’s net. In this study, composite polyhedral 
structures whose surface areas form the three-dimensional rosette are obtained through 
the combination of concave cupolas of the second sort (CCII), concave cupolas of the fourth 
sort (CCIV), concave antiprisms of the second sort (CA II) and concave pyramids (CP). By 
means of elongation, gyro-elongation and augmentation of the listed concave polyhedrons 
it was possible to generate complex polyhedral structures, which can be used to create 
three-dimensional rosettes. The parameters of the solids were determined constructively 
by geometric methods and analytical methods which useiterative numericalprocedures.
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The orthogonal projections onto the basis plane of thus formed composite polyhedral 
structures are the rosettes in the plane, with distinct geometry. They are, just like Gothic 
and Islamic rosettes, characterized by multiple symmetry, proportion and order. The com-
plexity of their configurations is the result of the very procedure by which the deltahedral 
surface area is generated, although they contain a single geometrical shape – the triangle. 

We examine the applicative potential of three-dimensional rosettes as architectural de-
tails. Modern architectural trends recognize the value of modular solutions, as these are 
quick and less expensive to install. When three-dimensional rosettes are observed as a 
composite structure consisting of polyhedral surfaces, their modularity is reflected in the 
fact that complex patterns are obtained through the application of a single standard ele-
ment – the equilateral triangle. On the other hand, the same structure can be observed as a 
three-dimensional grid, whose modularity is reflected in the application of the same-length 
bars – the sides of the equilateral triangle.

In this paper, the building blocks of three-dimensional rosettes (equilateral triangles) are 
also treated as glass surfaces of different colors, whose light refractions and cast shadows 
are examined as an asset in architectural design. In this manner, analogously to the Gothic 
architecture, the filtered light penetrates and refines the modern interior. Three-dimen-
sional rosettes based on the geometry of concave polyhedral surfaces can be applied as an 
architectural detail on the façade, as an interior detail, as cupolas, roof constructions or as 
independent spatial constructions (entire objects).

Three-dimensional rosettes, contrary to two-dimensional, allow for the overlapping of 
the shadows cast by their (triangular) sides, depending of the angle of the light shining on 
them. These shadows, in turn, create dynamic pictures (patterns or compositions), which 
change with hours and seasons. Furthermore, these will neither be mere projections of flat 
images nor familiar pictures, but complex compositions obtained through an interplay of 
their positions and spatial relationships. Future research can focus on the engineering of 
these compositions – on how to obtain a certain distribution of light and shadows at a given 
time of day or on a given day in a year, as an additional architectural accomplishment. 

Keywords: rosette, polyhedron, architecture, light, shadow
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Про пор ци је ар хи тек тон ских обје ка та се сма тра ју јед ним од нај ста ри јих те о рет ских пи-
та ња ар хи тек ту ре, при бли жа ва ју ћи се са јед не стра не ма те ма ти ци, а са дру ге умет но-
сти-кре а тив но сти у при ме ни склад них-хар мо нич них од но са у ње ној по јав но сти. Рад 
при ка зу је про пор ци је јед ног од нај и стак ну ти јих обје ка та на ше сред ње ве ков не са крал-
не кул тур не ба шти не – цр кве ма на сти ра Љу бо сти ња (1387) код Тр сте ни ка. 

Цр ква Љу бо сти ње, чи ји је кти тор кне ги ња Ми ли ца, у свом ар хи тек тон ском про гра-
му са др жи при пра ту, на ос и ол тар ски про стор, а зи да на је по прин ци пи ма Мо рав ске 
стил ске гру пе, са ка рак те ри стич ним об ли ком осно ве три кон хо сом, или „тро ли стом”. 
У кон струк тив ном сми слу, над цен трал ним про сто ром је глав но ку бе, ко је се осла ња 
на че ти ри јед на ка лу ка, ко ји но се кр сто о бра зно рас по ре ђе не по лу кру жне сво до ве, у 
прав цу ап си де и боч них пев нич ких (по лу кру жних) про сто ра. При пра та, ко ја је зи да на 
јед но вре ме но са оста лим де ло ви ма цр кве, је при бли жно ква драт ног об ли ка, са сле-
пом ка ло том из ну тра, у то вре ме зна чај ног ра спо на. Ова ква ар хи тек тон ско-гра ђе вин-
ска кон цеп ци ја, ко ја је ка рак те ри стич на за тра ди ци о нал не све то гор ске цр кве, у овом 
ра ду на ла зи сво ју ге о ме триј ску ин тер пре та ци ју про пор ци ја.

Ис тра жи ва ње се јед ним де лом осла ња на про пор циј ски ка нон (за про јек то ва ње цр-
ка ва) Ива Штам бу ка, ко ји је аутор при ме нио на цр ква ма ши рег про стор ног окви ра Ме-
ди те ра на, у вре мен ском ра спо ну од IV до ка сног XV ве ка, ус по ста вља ју ћи про пор циј ски 
од нос 1:√3 чвр стим ре ла ци ја ма два ка рак те ри стич на кру га и јед ног јед на ко стра нич ног 
тро у гла. У кон тек сту при ме ње ног ка но на, ука зу је се на сим бо лич ко по ве зи ва ње функ-
ци о нал но зна чај них ме ста на објек ту (цен тра ап си де – у осно ви, тј. цен тра ку по ле – у 
пре се ку) са пра те ћом ге о ме триј ском ше мом. Иако је тех ни ка гра ђе ња у сред ње ве ков-
ној Ср би ји ва ри ра ла у ни воу пре ци зно сти (ор то го нал ност зи до ва, си ме три ја и сл.), цр-
те жи – про пор циј ске ана ли зе осно ве и пре се ка цр кве ма на сти ра Љу бо сти ња, уз ма ње 
гра фич ке гре шке, ука зу ју на при ме ну про пор ци ја 1:1, 1:√2, 1:1.618 (злат ни пре сек), 1:√3 
и 1:√5, у де фи ни са њу про стор не це ли не и/или де ло ва објек та. Ин те ре сант но је да се, 
као и у прет ход ним ис тра жи ва њи ма ауто ра, у кон тек сту Ра шке стил ске гру пе обје ка та, 
цр ква мо же „пре ме ри ти” јед на ко стра нич ним тро у гло ви ма. Ме то дом упи си ва ња или 
опи си ва ња ди на мич ких пра во у га о ни ка (чи је су ди ја го на ле вред но сти ква драт них ко-
ре на це лих бро је ва) у кон ту ре објек та, ус по ста вље на је „скри ве на“ ге о ме триј ска ше ма, 
ко ја де тер ми ни ше гра ђе вин ско-ар хи тек тон ску кон цеп ци ју овог објек та. Ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да слич ни прин ци пи про пор ци о ни са ња по сто је и код обје ка та са пре мо-
рав ским раз ви је ним три кон хо сним пла ном (Св. Ар хан ге ли у Ку че ви шту и Рђе вац, код 
Ко сов ске Ка ме ни це), као и мо рав ском Ла за ри цом (у Кру шев цу). 
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Про пор циј ске ана ли зе осно ве и пре се ка цр кве ма на сти ра Љу бо сти ња, где се као 
основ не фи гу ре ко ри сте јед на ко стра нич ни тро у гао, ква драт и круг, са јед не стра не, и 
ди на мич ки пра во у га о ни ци, са дру ге, ука зу ју на то да су сред ње ве ков ни мај сто ри Мо-
рав ске стил ске гру пе по се до ва ли за ви дан сте пен ге о ме триј ског зна ња и кре а тив но сти 
у про пор ци о ни са њу са крал них обје ка та, чи ји је ре зул тат хар мо ни чан склад де ло ва и 
це ли не.

Kључне ре чи:  Цр кве на ар хи тек ту ра, про пор ци је, три ан гу ла ци ја, ди на мич ки 
пра во у га о ни ци
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Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да пред ста вља ју фор ме ге не ри са не као ге о ме триј ска ме-
ста та ча ка чи ја је су ма/про из вод ра сто ја ња до m фик сних та ча ка (фо ку са), n фик сних 
пра вих (ди рек три са) и q фик сних рав ни кон стант на, као и по тен ци јал ова ко ге не ри са-
них по вр ши за при ме ну у ди зај ну ка ко у ар хи тек ту ри та ко и у умет но сти. Тро ди мен зи-
о нал ни еле мен ти (по вр ши) са по ме ну тим ге о ме триј ским свој стви ма, мо гу се ге не ри-
са ти пре ма уна пред за да тим зах те ви ма об ли ко ва ња про сто ра.

У овом ра ду раз ма тра ју се по вр ши ко је су на ста ле на осно ву n фо ку са по кло пље них 
са те ме ни ма пра вил них по ли го на и n ди рек три сних рав ни ко је са др же стра не по ли го-
на и ор то го нал не су на ра ван овог по ли го на. 

Ге не ри са ни 3D еле мен ти су по вр ши са кон стант ном су мом и пред ста вља ју ге о ме-
триј ско ме сто та ча ка у про сто ру чи ја је су ма ска ли ра них ра сто ја ња до k фо ку са и q ди-
рек три сних рав ни кон стант на и де фи ни са на је у им пли цит ном об ли ку. Ова кве по вр ши 
су Ве бе ров ског ти па ако је ко е фи ци јент ска ли ра ња раз ли чит од је дан. Фо кал не, ди-
рек три сне и ди рек тор не по вр ши са је ди нич ним ко е фи ци јен ти ма по сво јој ге не зи су 
по ве за не са пра ви лом арит ме тич ке или ге о ме триј ске сре ди не. Бу ду ћи да су не ке од 
по вр ши Ве бе ров ског ти па а ко је су ге не ри са не по мо ћу пра вил них по ли го на са тач но 
де фи ни са ним свој стви ма, си ме трич ност по вр ши оста је очу ва на у скла ду са ге о ме триј-
ском фи гу ром ко ја ту по врш ге не ри ше. Сва ки пра вил ни по ли гон са k стра на има 2k 
раз ли чи тих си ме три ја: k ре флек си ја и k ро та ци ја. Ова свој ства омо гу ћа ва ју јед но став но 
де фи ни са ње основ ног па тер на за ње го ву да љу ма ни пу ла ци ју у ци љу ком би на тор ног 
укла па ња ових де ло ва у нај ра зли чи ти је сло же не фор ме.

Са раз во јем ра чу на ра и софт ве ра ко ји се при ме њу ју у ар хи тек ту ри и гра ђе ви нар ству 
ство ре ни су усло ви да се убр за ју ис тра жи ва ња у ве зи са но вим и сло же ни јим ге о ме-
триј ским фор ма ма. По тен ци јал при ме не фо кал но-ди рек три сних по вр ши или де ло ва 
тих по вр ши у ар хи тек ту ри и при ме ње ној умет но сти огле да се у њи хо вој ге не зи и ге о-
ме триј ским свој стви ма. Про ме ном ма лог бро ја па ра ме та ра (по ло жа ја фо ку са, ди рек-
три са, ко е фи ци је на та ска ли ра ња или ве ли чи не кон стант не су ме/про из во да) мо же се 
знат но ути ца ти на про ме ну об ли ка ге не ри са ног еле мен та, па се ове фор ме мо гу по де-
ша ва ти, при ла го ђа ва ти и тран сфор ми са ти пре ма же ље ним зах те ви ма.

Kључне ре чи: фо кус, ди рек три са, ди рек три сна ра ван, фо кал но-ди рек три сна по врш
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DESIGN PROCESS OF SOLAR RACING 
AUTOMOBILE “EMILIA 4” FOR NATIONAL 
ITALIAN TEAM ONDA SOLARE

MARKO LUKOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

Solar car EMILIA 4, produced by national Italian team Onda Solare, is the result of a project 
financed by the Region Emilia-Romagna, which had the objective to use concurrent engi-
neering tools for developing a unique product of its kind: a solar 4-seater, with 5 m2 of solar 
photo-voltaic panel, about 300 kg in weight, with maximum speed of 100 km/h and 700 km 
of battery autonomy. The focus of the design and construction activities were efficiency 
and lightness, fundamental in getting a competitive car. The use of composite materials is 
therefore wide (carbon fiber, kevlar, nomex) for the construction of surfaces aerodynami-
cally effective and lightweight. The weight reduction also involved chassis, structures, elec-
trical and mechanical components, using materials used in the aerospace field or in auto-
motive competitions, such as aluminum and titanium alloys. Vehicle dimensions – Length: 
4,610 mm, Width: 1,775 mm, Height: 1,230 mm, Mass (incl. batteries): 336 kg, Aerodynamic 
coefficient (Cx): 0.20 

The World premiere of Emilia 4 was in Ferrari Museum in Maranello, Italy 11.06. 2018. 
Emilia 4 is the Winner of American Solar Challnge 2018, race of 3000 km in USA. Emil-
ia 4 participates in the most famous World Solar Challenge 2019 race, Australia. Emilia 4 
represents a realized PhD in Art thesis of Prof. Marko Lukovic, at Alma Mater Studiorum, 
University of Bologna, Italia. Emilia 4 was awarded for design by the National Association 
of Applied Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS) in June 2019.

Keywords: car design, industrial design, 3D modeling, prototyping, car styling



98      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

DESIGN OF TOMORROW

ZAHARI GANCHEV
National Academy of Art, Sofia, Bulgaria

How will Technological advancement reshape our way of design thinking and creating? 
The current paper focuses on several aspects of modern production methods which are 
expected to reshape our world in the near future. The article shows how different space 
technologies and printing methods will change the way we design and manufacture. The 
research shows a historical correlation between the first appearance of Design disciplines 
at the beginning of the 20th century as a speculated model of the same revolution in design 
today. Some authors call it the third industrial revolution. 

As a practical contribution, the article shows several modern methods of production used 
in space and Earth which are examples of drastic changes in design basics. Also, today de-
sign software is able to create a complex variety of different bionic structures based on 
mathematical equations and algorithms. This scientific contribution is possible by imple-
menting large data from the field of Bionic research in the software development of CAD 
and Design programs. The article shows that the production of such complex geometric 
structures is only possible by today’s and future printing technologies. The bionic 3d print-
ed structures promise to be more energy-efficient, more compact and more advanced than 
conventional shapes produced today.

The article reviews examples such as concepts of Mars habitat constructions, spacecraft 
designs and materials used in spacecraft manufacturing. Acquired knowledge from these 
massive projects will reshape and change the way we build houses on Earth and construct 
vehicles for everyday use. 

In conclusion, this paper overviews the fast-expanding private space sector, which opens 
new challenges and opportunities in the field of Industrial Design. Private companies and 
space entrepreneurs need and exploit increasingly specialists in the Industrial and Product 
Design sector.

Keywords: design, space, bionics, manufacturing
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УПОТРЕБА ВИБРАЦИЈА 
У ОБЛИКОВАЊУ 
ВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА

МАРИЈА ЛАБУДОВИЋ ПАНТЕЛИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
ФИЛИП ПАНТЕЛИЋ
Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, Србија

У овом ра ду пред ста вље ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња ути ца ја спољ но ге не ри са них ви-
бра ци ја на пер цеп ци ју тек сту ре и фор ме ви зу ел ног де ла. Ис пи ти ва ња су вр ше на на 
тек стил ним ма те ри ја ли ма и ма те ри ја ли ма ко ји има ју осо бе но сти тек сти ла. Ако обје кат 
по бу ђен ви бра ци ја ма осци лу је фре квен ци ја ма ко је су из над гра ни ца опа жа ња људ ског 
ока, ко је има спо соб но да ви ди са мо 25 сли ка у се кун ди, до ла зи до про ме на оно га што 
на ше око ре ги стру је. При вид но до ла зи до за ма гље ња, гу бит ка фо ку са и ме ња ња фор ме.

Јед на од глав них осо би на тек стил них ма те ри ја ла је так тил ност ко ју ре ги стру је мо по-
мо ћу ме ха но ре цеп то ра ко ји се на ла зе у на шој ко жи. Тек сту ра ко ју осе ћа мо под пр-
сти ма је про дукт фи них ви бра ци ја ко је, на ста ле у ин тер ак ци ји ко же и тек сти ла, ре ги-
стру је мо та ко зва ним Мајс не ро вим (ре цеп то ри ко ји де тек ту ју бла ги при ти сак) и Па чи-
ни је вим (ре цеп то ри ко ји ре а гу ју на ве ли ки при ти сак) кор пу ску ла ма. За по бу ду то ком 
ис тра жи ва ња ко ри шће ни су елек то ди на мич ки пре тва ра чи ко ји су сиг нал са ра чу на ра 
пре тва ра ли у ме ха нич ке ви бра ци је. Узор ци су по бу ђи ва ни у ши ро ком фре квен циј-
ском оп се гу (од 20 до 800 Hz) сиг на лом спо ро про мен љи ве фре квен ци је. За де фи ни са-
не фи зич ке ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла (ге о ме три ју, ма су и ела стич ност) про на ла же не 
су фре квен ци је на ко ји ма су ви бра ци је нај и зра же ни је и на ко ји ма оства ру ју нај бо љи 
ви зу ел ни ефе кат про ме не фор ме.

Ови ре зул та ти ће би ти зна чај ни у по ступ ку об ли ко ва ња отво ре ног де ла ко је укљу чу је 
уче шће пу бли ке. Мо гућ ност ме ња ња ви бра ци ја омо гу ћа ва кон тро ли са не про ме не ви зу-
ел ног и так тил ног пер ци пи ра ња ра да, уво де ћи у про цес ства ра ња јед ну но ву ди на ми ку.

Кључ не ре чи: ви бра ци је, тек стил
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ДРВО-ТЕРМОПЛАСТИЧНИ КОМПОЗИТИ 
ЗАСНОВАНИ НА ИНДУСТРИЈСКОМ ОТПАДУ

СРЂАН ПЕРИШИЋ
Tехнолошко-металуршки факултет, Унииверзитет у Београду, Србија

Но ви ком по зит ни ма те ри ја ли, као ком по нен ту оја ча ва ња, са др же при род на влак на, као 
за ме ну за дру га (нпр. кар бон ска или ста кле на). Нај ве ћа пред ност при род них вла ка на је 
њи хо ва би о ра згра ди вост. При род на влак на по ред то га има ју ве ли ку за те зну чвр сто ћу, 
ма лу гу сти ну, ни ску це ну екс пло а та ци је и по год на су за про це си ра ње што их чи ни ско-
ро иде ал ним ма те ри ја лом као пу ни лац за оја ча ње ком по зи та. По сто ји ве ли ки број раз-
ли чи тих вр ста ком по зит них ма те ри ја ла са при род ним влак ни ма, а јед ни од нај зна чај них 
су ком по зит ни ма те ри ја ли др во-пла сти ка – WPC (wооd-pla stic com po si te), ко ји се са сто је 
од др ве них че сти ца од но сно вла ка на у тер мо пла стич ној ма три ци. Због сво је по сто ја но-
сти и би о ра згра ди во сти, др ве на влак на на шла су упо тре бу у раз ли чи тим ин ду стриј ским 
обла сти ма, као што су гра ђе ви нар ство, ди зајн ен те ри је ра и екс те ри је ра и пред ста вља ју 
од лич ну ал тер на ти ву по ли мер ним ком по зи ти ма са нео р ган ским влак ни ма. Не до ста так 
WPC ком по зи та је те шко ћа ве зи ва ња хи дро фил них др ве них вла ка на за хи дро фоб ну тер-
мо пла стич ну ма три цу, што за по сле ди цу има сма ње ње ја чи не и жи ла во сти. Ад хе зив ност 
код ових ма те ри ја ла се мо же по бољ ша ти ко ри шће њем раз ли чи тих ве зу ју ћих аген са, као 
што су си ла ни, изо ци ја на ти, ан хи дри ди ма ле ин ске ки се ли не и по ли е ти лен или по ли про-
пи лен. Од свих по ли ме ра ко ји се ко ри сте као ма три ца у WPC, по ли(ме тил ме та кри лат) 
(PММА) је по ли мер ко ји зна чај но ути че на свој ства ком по зи та при уда ру. Ка да се као ком-
по зит на ма три ца ко ри сти PММА ре зул ту ју ћи WPC по ред до брих ме ха нич ких свој ста ва 
има и од ли чан естет ски из глед, због тран спа рент но сти PММА, што је и је дан од раз ло га 
за ње го ву упо тре бу. По сто је раз ли чи ти при сту пи у по бољ ша њу ад хе зи је PММА и др ве них 
вла ка на, а је дан од њих је упо тре ба аген са за мо ди фи ка ци ју. По ред пред но сти ко је ови 
ма те ри ја ли ну де, за од ре ђе не при ме не нео п ход но је и до дат но оја ча ти ком по зит ни ма те-
ри јал. Ре ше ње овог про бле ма би мо гли би ти хи брид ни ком по зит ни ма те ри ја ли, ко ји би се 
про це си ра ли до да ва њем вла ка на ре ци кли ра ног по ли е ти лен те раф та ла та (PЕТ) и/или че-
сти ца алу ми ни јум ок си да (Аl2О3). PЕТ има ши ро ку ко мер ци јал ну упо тре бу и пред ста вља 
је дан од нај ва жни јих тер мо пла стич них по ли ме ра у про из вод њи вла ка на, фил мо ва, ка лу-
па и бо ца. Као ре зул тат по ступ ка оја ча ња WPC са PЕТ влак ни ма, до би јен је но ви ком по зит-
ни ма те ри јал са по бољ ша ним удар ним и за те зним свој стви ма. Че сти це алу ми ни јум ок си-
да се нај че шће ко ри сте као ке ра мич ки ма те ри ја ли за оја ча ње ком по зи та са по ли мер ном 
ма три цом. Ме ха нич ка свој ства ком по зи та се да ље мо гу де фи ни са ти син те зом че сти ца 
алу ми ни јум ок си да, што да је ве ли ки број мо гућ но сти за до би ја ње кри стал них струк ту ра. 
То плот ни трет ма ни ко ји мо гу про из ве сти раз ли чи те струк ту ре алу ми ни јум ок си да су од 
по себ ног ин те ре са за при пре му ком по зит них ма те ри ја ла. Упо тре ба ке ра мич ких ма те ри ја-
ла у WPC ба зи ра ним на PММА је по жељ на због њи хо вих из вр сних свој ста ва, укљу чу ју ћи 
хе миј ску из др жљи вост и знат но по бољ ша на ме ха нич ка свој ства до би је ног ком по зи та.

Кључ не ре чи:  хи брид ни ком по зит, ап сорп ци ја во де, удар кон тро ли са ном енер ги јом, 
алу ми ни јум ок сид

На по ме на: Про је кат Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја под на зи вом „Раз вој опре ме и про це са до би ја ња по ли мер-
них ком по зит них ма те ри ја ла са уна пред де фи ни са ним функ ци о-
нал ним свој стви ма”, са еви ден ци о ним бро јем ТР 34011.
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ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА КРИСТАЛНЕ 
СТРУКТУРЕ НА СВОЈСТВА ПРЕВЛАКА 
НА БАЗИ Cu-Mn ОКСИДА

ЈЕЛЕНА ГОЛУБОВИЋ
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Србија
БИЉАНА БАБИЋ
Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду, Србија
ТАЊА БАРУЏИЈА
Институт за нуклеарне науке „Винча”, Универзитет у Београду, Србија
МИОДРАГ МИТРИЋ
Институт за нуклеарне науке „Винча”, Универзитет у Београду, Србија
МИЛИЦА ГВОЗДЕНОВИЋ
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Србија
БОЈАН ЈОКИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

На но ма те ри ја ли на ба зи ба кар-ман ган спи не ла на ла зе ши ро ку при ме ну у раз ли чи тим 
обла сти ма као што су: ка та ли тич ка ок си да ци ја, су пер про вод ни ци, псе у до кон ден за то-
ра, се лек тив на ад сорп ци ја итд. Циљ овог ра да је био да се ис пи та ути цај па ра ме та ра 
син те зе на струк ту ру, мор фо ло ги ју и оп тич ка свој ства Cu-Mn ок сид них пре вла ка на 
ва тро стал ним ма те ри ја ли ма, ко је би има ле улo гу де ко ра тив ног за вр шног слој на ке-
ра ми ци. Cu1+xMn2-xO4 пре вла ке су успе шно фор ми ра не ко ри шће њем чи стих ок си да 
ба кра и ман га на као по ла зних си ро ви на. 

Ренд ген ска ди фрак ци о на ана ли за је по твр ди ла фор ми ра ње пре вла ка не сте хи о ме-
триј ског и сте хи о ме триј ског са ста ва у за ви сно сти од по ла зног од но са Cu/Mn, тем пе ра-
ту ре за гре ва ња, де бљи не пре вла ке и свој ста ва ма те ри ја ла на ком се фор ми ра пре вла-
ка. Зна чај не раз ли ке су при ме ће не у оп тич ким свој стви ма у за ви сно сти од мор фо ло ги-
је фор ми ра них кри ста ла Cu1+xMn2-xO4 и сте пе на по кри ве но сти по вр ши не суп стра та.

Кључ не ре чи: спи нел, пре вла ке, на но ма те ри ја ли

Напомена: Про је кат Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз  во ја под на зи вом „Електрохемијска синтеза и карактеризација 
на но структурних функционалних материјала за примену у но вим 
технологијама”, евиденциони број ОИ172046 и „Развој, ка ра кте ри-
за ци ја и примена наноструктуираних композитних катализатора и 
интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи во-
де”, евиденциони број ОИ172054
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ПАМЕТНИ ТЕКСТИЛ – МАТЕРИЈАЛИ 
СА МЕМОРИСАЊЕМ ОБЛИКА

БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 
Србија
БИЉАНА ПОПОВИЋ
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 
Србија
СНЕЖАНА ПОЗНАНОВИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Па мет ни тек стил пред ста вља нај но ви ју ге не ра ци ју тек сти ла чи ја су свој ства ди зај ни ра-
на та ко да ре а гу ју на по бу ђа је из окру же ња и чак да ин те ли гент но од го во ре на ва ри ра-
ње спо ља шњих усло ва или по бу ђа ја. Мно ги па мет ни тек стил ни ма те ри ја ли раз ви је ни 
су за по тре бе вој ске и све мир ских про гра ма, ода кле се њи хо ва при ме на пре не ла на 
ци вил ни сек тор, у све обла сти тех нич ког тек сти ла (гра ђе вин ски, тран спорт ни, ме ди-
цин ски, одев ни, тек стил за до ма ћин ство итд.), чи ме су зна чај но по бољ ша не функ ци о-
нал не и естет ске пер фор ман се тек стил них ма те ри ја ла, од но сно про из во да у ко је су ти 
ма те ри ја ли угра ђе ни. По сто ји мно го гру па па мет них ма те ри ја ла, ко ји по ка зу ју спе ци-
фич на свој ства. 

У ра ду су раз ма тра ни ма те ри ја ли са ме мо ри са њем об ли ка (SMM – Sha pe Me mory 
Ma te ri als), ко ји де тек ту ју то плот не про ме не (ста бил ни су у два или ви ше тем пе ра тур-
них ста ња), про ме не от по ра елек тич не стру је, маг нет не или ме ха нич ке про ме не. У 
ста њу су да се вра те у свој из вор ни, прет ход но де фи ни са ни, об лик, на кон што су се 
де фор ми са ли при из ла га њу од ре ђе ном по бу ђа ју. То су нај че шће ле гу ре (SMA – Sha-
pe Me mory Al loys) или по ли ме ри (SMP – Sha pe Me mory Polymers), ге ло ви и ста кло са 
ме мо ри са њем об ли ка, али мо гу би ти и ке ра мич ки ма те ри ја ли (SMC – Sha pe Me mory 
Ce ra mics), ком по зи ти (SMCp – Sha pe Me mory Com po si tes) и хи бри ди (SMH – Sha pe 
Me mory Hybrids). Не ки од њих има ју и псе у до е ла стич ност, ви сок ка па ци тет при гу ши-
ва ња и при ла го дљи ва свој ства, ко ја су по сле ди ца (ре вер зи бил них) фа зних тран сфор-
ма ци ја у ма те ри ја лу. 

При ме ном ових ма те ри ја ла, сан „ма те ри јал је ма ши на“ по ста је све опи пљи ви ји. За-
хва љу ју ћи раз ли чи тим SMM, да нас се мо гу про јек то ва ти ма те ри ја ли и про гра ми ра ти 
за ак ти ва ци ју/по кре та ње ко ји пра те прет ход но од ре ђе не се квен це, баш као ма ши не, 
али са ве ћом ин те ли ген ци јом и флек си бил но шћу у сми слу да ма те ри јал мо же да осе ти 
и он да да ре а гу је са гла сно то ме, чак на мо ле кул ском ни воу. 

У ра ду је по себ но ис так нут зна чај SMA/SMP, ко ји има ју ши ро ке мо гућ но сти за раз-
ли чи те ин же њер ске и дру ге при ме не, ко је су че сто про бле ма тич не за тра ди ци о нал не 
ма те ри ја ле и при ме не, као и при ме не у ди зај ну тек сти ла.

Кључ не ре чи:  па мет ни тек стил, ма те ри ја ли са ме мо ри са њем об ли ка,  
при ме не па мет ног тек сти ла
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ТРАНСФЕР ШТАМПА ТЕКСТИЛА

БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 
Србија
БИЉАНА ПОПОВИЋ
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 
Србија
СНЕЖАНА ПОЗНАНОВИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

За штам па ње тек стилa при ме њу ју се раз ли чи ти тех но ло шки по ступ ци – ди рект но 
штам па ње, штам па ње ра за ра њем основ не бо је, штам па ње ре зер ви са њем, као и спе-
ци јал ни по ступ ци штам па ња. Пр ва три по ступ ка при ме њу ју се за ма сов ну из ра ду ар-
ти ка ла ши ро ке по тро шње, док се раз ли чи тим спе ци јал ним по ступ ци ма штам па ју ма-
те ри ја ли ефект ног из гле да и спе ци фич не на ме не, екс клу зив ни ар ти кли и тка ни не ко је 
се ко ри сте у спе ци фич ним при ли ка ма и због то га се нај че шће ко ри сте у про из вод њи 
ма њих се ри ја. Сва ки од по сту па ка има сво јих пред но сти и не до ста та ка. 

Ка ко би се пре ва зи шли не до ста ци у ин ду стри ји си то штам пе, по пр ви пут 1970. го ди-
не пред ста вље на је иде ја ком би на ци је ме то да штам па ња па пи ра и тка ни не, чи ме је на-
ста ла тран сфер (или су бли ма ци о на) штам па. Тран сфер штам па је вр ста штам пе у ко јој 
се ко лор ше ма од штам па на на па пи ру пре но си ди рект ним пре ла зом бо је из чвр стог у 
га со ви то ста ње (су бли ма ци јом) на тка ни ну (углав ном тер мо пла стич ну, ка кав је по ли е-
стар) или не ки дру ги суп страт, под кон тро ли са ним усло ви ма тем пе ра ту ре, вре ме на и 
при ти ска, при ме ном раз ли чи тих ме то да. Ова тех но ло ги ја је го ди на ма раз ви ја на у ци-
љу по бољ ша ња пер фор ман си, пре све га па пи ра и ква ли те та и бр зи не штам пе, али и са 
аспек та еко ло шке при хва тљи во сти. Ши ро ка па ле та про из во да спе ци јал них тран сфер 
па пи ра, оп ти ми зо ва них за су бли ма ци о не бо је за раз ли чи те тка ни не и твр де под ло ге, 
убр за ла је про дор на тр жи ште ове мо дер не тех но ло ги је. Са вре ме ни па пи ри ну де из-
ван ре дан ква ли тет штам пе, са од лич но де фи ни са ним кон ту ра ма и ши ро ком па ле том 
бо ја, ви со ком ефек тив но шћу и крат ким вре ме ном штам па ња, што, уз мо дер не ink-jet 
штам па че ве ли ких бр зи на, во ди по ве ћа њу про дук тив но сти и кон ку рент но сти. Спе ци-
јал ним па пи ри ма ко ли чи не от па да све де не су на ми ни мум, што, та ко ђе, до при но си 
еко ло шкој при хва тљи во сти ове тех но ло ги је.

У ра ду је раз ма тран по сту пак тран сфер штам пе, ње го ве пред но сти над кла сич ним 
штам па њем, ме ха ни зам штам па ња, глав ни еко ло шки аспек ти. По себ но су ис так ну ти 
трен до ви раз во ја у овој обла сти, ко ји се од но се на ис тра жи ва ња мо гућ но сти при ме не 
тран сфер штам пе на штам па ње при род них ма те ри ја ла – па му ка и ву не, као и по ве ћа-
ну бри гу за жи вот ну сре ди ну.

Кључ не ре чи: тран сфер штам па, су бли ма ци ја, тек стил
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NEW CERAMIC TECHNIQUES 
AND TECHNOLOGY: 
FROM INDUSTRY TO ART 
AND DESIGN IN JAPAN

NAHO YAMASHITA
Ishoken/Tajimi City Pottery Design and Technical Center
Tajimi, Japan

The history of Japanese pottery dates back to the Jomon period 16000 years ago. Even to-
day, there are many ceramic production areas all over the country. The lecture addresses 
issues of research and approach through explanation of the exchange between science, 
design and art, mainly in The Mino Ware Production Area, the largest ceramic production 
area in Japan. As examples, it introduces the technology of “recycled tableware project” 
and “microwave firing furnace” with the background of reducing environmental impact, 
and “3D printing” based on the background of system conversion to high-mix low-volume  
production.

In addition, it introduces the significance of the “International Ceramic Exhibitio Mino”, 
which aims to further develop the ceramic industry and enhance culture through interna-
tional exchanges between ceramic design and culture, and “Ishoken /Tajimi City Pottery 
Design and Technical Center” which promotes people-to-people exchanges.
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CONTEMPORARY TERMINOLOGY 
IN THE FIELD OF TYPЕ

OLIVERA STOJADINOVIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

With the development of new technologies, new professional terms are introduced. The 
new terminology is, as a rule, defined by the authors of the innovation, each in their own 
language, and users from the other linguistic areas accept this term in original, or custom-
ized form or find adequate expressions in their own language.

In the Serbian cultural area, printing from its beginnings uses foreign resources, by im-
porting not only printing technology, but also printing material. In practice, this means that 
typefaces used in our printing industry, before the digital age, were designed and produced 
abroad, as a rule. Accordingly, the terminology used in printing, typography, and especially 
in the field of the type, is often taken from other languages. In this respect, the foreign 
languages that influenced our professional terminology in the field of printing and typog-
raphy are, in addition to classical Greek and Latin, Russian, French, as well as German, from 
which most of the adopted terms originated. By introducing digital technology in the field 
of printing, a new set of terms emerged, originally derived from English. In addition, there 
is a pool of authentic expressions in the Serbian language.

During the 1970s, in the Serbo-Croatian linguistic scope, there existed a relevant liter-
ature, where terminology of printing and typography could be found. Comprehensively 
explained terms, with references in foreign languages, covering technology of the time, 
as well as newer inventions in the field wеre available there. Since that time, revolutionary 
changes have taken place in the field of typography, especially in the field of the typeface 
design, bringing new terms to the vocabulary. The task for experts in the field is to find 
suitable terms in their own language. Such a task requires a complete understanding of the 
meaning of these new terms with the aim of finding adequate terms in the own language 
which are precise, unambiguous and suitable for use. Bearing in mind the lack of relevant 
publications in the Serbian language that deal with the contemporary terminology in the 
field of the type, the focus of this paper is to review, classify and analyze the most impor-
tant expressions in this field that emerged with the introduction of digital technologies in 
printing and the development of digital media. The terms belonging to the latest terminol-
ogy were formed on the basis of professional documentation and work experience in the 
field of typeface design, and also from the comparison of terms in several languages carried 
out by the analysis of professional literature.

Their review was organized in the following areas:
• basic terms in the field of letter and typography
• geometry of type
• elements of type
• classification of typefaces 
• typeface design
• typeface programming and advanced technology.
For the listed terms, the original form, explanation of the term, proposed word or syn-

tagm in the Serbian language, as well as possible variations are given. If necessary, ade-
quate expressions in other languages are also explored. If the translation is not possible or 
not applicable, the original expression will be proposed in its native or an adapted form. The 
aim of this paper is that all these terms, as well as the expressions for which an appropriate 
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term was not found, will be made available to the experts in the field, in the expectation 
of exchanging opinions and for better solutions. The type is part of a wider area which 
includes different graphic media, and this review would contribute to the completion of 
contemporary terminology in the Serbian language in this field.

Keywords: typography, type, terminology, Serbian, digital, print
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TERMINOLOGY OF DESIGN

MIRJANA TEOFANOVIĆ
Belgrade, Serbia

The simple word design means many different things to different people. Somewhat more 
than a half century ago the term design was used mostly by designers and those who wrote 
about design. Nowadays, we all know what design is. But, there is a small problem – do we 
all interpret the term in the same way?

The aim of this paper is to analyse the use of the term design in order to contribute to 
its clearer interpretation. It would therefore be valuable to describe the term retroactively, 
that is, in the light of the development of the history and theory of modern design, and to 
name the previous terms which were supposed to denote the activity and results of design. 
In that way it would be possible to point out in the remnants from the past, terms that are 
outdated and wrongly used even today, such as so-called applied arts, for example. The 
difference of interpretation of the term design we owe to the interdisciplinary nature of 
design as such. Extreme examples: people from marketing think that the role of design is 
to sell a product; on the other hand, in industry, they look at design as a way to make profit. 
Both of the explications are true, but not enough to define the whole meaning of the term. 
One of the possible ways to contribute to an acceptable interpretation of the term design 
is to base its explication on research into the etymology of the numerous meanings of 
the English word design, which is both a verb and a noun, and refers to both material and 
non-material things. From that point of view, the term design is the most appropriate to 
interpret the wholeness of the meaning of the complex conception of design as a creative 
activity; it implies both the process and the result of that process – the product.

Keywords:  remnants of the past, design is not art, design is not posible to translate  
in other languages
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THE GLUE THAT 
HOLDS US TOGETHER: 
CHALLENGES OF TRANSLATING 
CONSERVATION-RESTORATION 
TERMINOLOGY FROM 
AND INTO SERBIAN

ALEKSANDRA ORAŠANIN
Faculty of Philology, University of Belgrade, Serbia
ALEKSANDAR VULETIĆ
Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia

Cultural heritage as a concept in social legacy is meant to represent a culture and its signif-
icant achievements and artifacts to the rest of the world. Conservation-restoration helps 
keep and preserve that heritage for future generations and relies on international coopera-
tion and sharing of research and experience for the betterment of the practice. What hap-
pens, though, if there is a lack of a unified terminological front when preparing to present 
the work done on the international stage? When translators who help promote that work 
hit a wall while looking up terminology and encountering an abundance of different phras-
es relating to a single concept? 

The paper presented focuses on just a sample of vocational terminology issues the au-
thors experienced while translating conservation-restoration related material. Starting 
from the basic concept of cultural heritage (културно добро) as cited in the Republic of 
Serbia’s law, the binary state of terms заштита vs конзеравација, all the way to the in-
stance of deciphering types of adhesives used in restoration and the confusion ensuing 
from the terms being loan words from different languages. 

By using contact-contrastive, analytical and descriptive methods, the authors wish to 
contribute to the ongoing debate bridging the fields of humanities and applied arts. The 
aim is to underline the importance of having a standardized glossary of terminology, and 
furthermore the need for participating in a national and transnational (e.g. EwaGlos) data-
base to be used by both art-field professionals and those aiding them en route to interna-
tional presence.

Keywords: conservation-restoration, translating, terminology standardization
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BULGARIAN ‘DIALECT’ OF DESIGN 
EDUCATION: PERSPECTIVES IN 
THE YEAR OF ITS 50TH ANNIVERSARY

DOBREVSKI DIMITAR
Department Industrial design, Faculty of Applied Arts, 
National Art academy in Sofia, Bulgaria

The report aims to examine and analyze the framework of the Bulgarian “dialect” devel-
opment in design education on one hand and to mark the main overlap in cultural coop-
eration on the other. It reveals the social responsibility of design in Bulgaria and highlights 
Bulgarian design organizations. The report also identifies the nature of design research, 
direction and management. It provides vision and proposals for future development of de-
sign education.

Furthermore, focusing on historical events contributed to the development of design 
structure, in timely short retrospective fashion, the report succeeds in shedding light upon 
major stages in the Bulgarian design development. One can distinguish three main periods 
which play key roles in its development: 20s – 40s, 60s – 80s, and since 90s to date. 

Bulgaria is a country situated on the Balkan Peninsula which occupies a small part of the 
European territory. Founded in 681, it has its own long history and cultural development. 
In Bulgaria, a number of cultures and nationalities coexist and mature, finding a way to fur-
ther develop their technical and artistic skills – yet the very skills, which later push and give 
impetus to design activities and contribute to Bulgarian “dialects” in design. 

In 2013 Bulgarian design celebrates its half a century anniversary of its institutionaliza-
tion on 26th May 1963. Intentionally or not, the year coincides with the establishment of 
“Icograda” and “IFI”. Thus, in 1963, with this act of government, the State created three 
main institutions in Bulgaria:

•  “Council of Industrial Aesthetics” – incorporated in the State Committee for Science and 
Technical Progress;

•  “Centre for Industrial Aesthetics and Artistic design” – part of the Ministry of Industry 
and Engineering

• Specialty “Industrial forms” – part of the National Academy of Art (NAA)
Although the first two no longer exist, nowadays various forms and types of design dis-

ciplines are taught in more than 15 universities and several specialized high schools. Each 
year, hundreds of Bulgarian designers graduate and contribute with their creativity to the 
Bulgarian industrial production. The most significant value of creative development is the 
continuous evolutionary path followed by designers – path built up on the achievements of 
these artists devoted to the noble cause of improving the quality of life.

The paper also lists the results obtained from the design practice for the last fifty years. 
While focusing on the future development of design and education, it covers the impact of 
multiple factors – social, cultural, political, technological and market as well. Today, Bulgaria 
is different, but the world around us also evolves. Moreover, a major problem of theoretical 
understanding of design still remains: that is the question of the very nature of design work 
and creativity, as well as its relation to other arts and human project activities.

Keywords:  third industrial revolution, eco-design, design education, Bulgarian 
“dialect” in design
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INNOVATION ON ARTISTIC TERMS – 
DEVELOPING A TOOLBOX 
TO TEACH AND INSPIRE FOR SOCIAL 
PROGRESS THROUGH INTERACTIONS 
OF ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(THE MASTMODULE.EU PROJECT)

PETER PURG
Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici, Slovenia

Subject
This conference contribution shall discuss a specific process of curriculum development 
that seeks to teach (across) artistic disciplines for future-oriented innovation, and on artis-
tic terms. On the background of the Social Europe agenda, MAST project is developing such 
a master module that would offer to all stakeholders in the educational model, including 
both industrial and social enterprises, an eye-level and deep engagement with one another.
 
Aims
In the case of MAST, the applied function of artistic practice in the currently trendy model 
of blending Art, Science and Technology for Innovation, is not only critically reflected, but 
also positively articulated to improve the quality of life and offer sustainable yet still tech-
no-optimistic models for both the industry, and the everyday.

Surpassing the ‘Silicon-Valley’ modelled technical culture that in its deep structures prin-
cipally opposes the social cohesion in both the national and local, as well as a global sense, 
MAST promotes a clear European vision as well as academic practice that aims to succeed 
in integrating the values of social equity and fair labour into the entire chain of technology 
creation, including its everyday use and education. Studies agree [European Commission: 
“Mapping the Creative Value Chains. A study on the economy of culture in the digital age. 
Executive Summary,” 2017] that Europe is hamstrung by the tension between regressive 
technological ideology and what this project considers to be essential European social val-
ues of its creative media (incl. ICT) practitioners and their communities. If the world is to 
develop positively, it needs such media and applied arts or design creators that will be able 
to consider the social costs, as well as implications of humanity, within a design as readily as 
they can do that with power, efficiency or the ergonomic aspects of a design or prototype! 

Thus the MAST module [MAST Consortium: “Mast Module”, project website] will attempt 
to develop an academic profile of an ‘innovation catalyst’, a graduate who should not only 
be able and empowered to switch between, but also meaningfully translate different lan-
guages that currently hamper the Babylonian collaborative practices in the fields of applied 
arts, especially when crossing with science. The MAST project thus also develops a tool-
box along with a coherent methodology that this new profile will not only liberally browse 
through – but also be fit to innovate within, develop new, (as if) ad-hoc combinations of 
artistic and design thinking approaches and custom-made tools, or creative concepts alike.

Methods
Mostly in a descriptive way, the present contribution shall discuss the ideological backgr-
round ranging from euphoric to pessimistic (if not phobic) relationship of the arts (includ-
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ing design) with the (‘hard’) sciences, and the (‘high’) technologies. It shall also not circum-
vent the issues around teaching and learning methodology to be applied in the much hyped 
cross sector among art, science and (high) technology.

More critically, the discussion shall then delve into the paradox of how progressive So-
cial Europe agenda values can be coded into innovations, as well as how social groups and 
movements may use media and (high) technology to forward these values promoted by the 
current progressive political discourse – and against some openly regressive tendencies of 
the current moment.

In a practice-based yet critically moderated master study curriculum that is currently be-
ing piloted, MAST seeks to bring together experts from different fields of science and tech-
nology to learn how to understand artists (i.e. their poetical, metaphysical, philosophical 
and ethical premises) and translate these divergent ideas into possible solutions that may 
reach all the way from industry-oriented innovative technologies to social innovation.

Along the way of developing efficient solutions to meaningful challenges in the realm 
of technological innovation, the growing MAST community continues to explore how key 
choices in art, design, and technology can help or harm a virtuous circle of progressive Eu-
ropean social values. Among many other policies, documents, proclamations and practices 
on both European and national as well as local and non-governmental levels, these values 
are perhaps best reflected in the current European Pillar of Social Rights [European Com-
mission: “European Pillar of Social Rights”] that is about delivering new and more effective 
work-related rights for citizens, built upon 20 key principles along the chapter of Equal 
opportunities and access to the labour market; Fair working conditions; as well as Social 
protection and inclusion. 

Results
The contribution will present the interim results of the MAST project that will have arrived 
half way (2018 – 2020) at the point of the Conference event, attempting at a first holistic 
assessment of its impacts and potentials. This may be particularly necessary after a full 
academic cycle will have been finished: it included a challenge to the topic of ‘The Future of 
Work“ as well as a series of six intensive workshops at different locations and institutions 
across Europe. The creative concepts that were brought to the Nova Gorica, Slovenia ‘FU-
TURE.HUMAN@WORK’ event from the November 2018 workshop on ‘Progressive Prod-
uct Prototyping’ in Funchal, Portugal were further iterated at the events in Graz (‘Algorith-
mic Spatial Studies’), Austria, and then in Ljubljana, Slovenia (‘Work Without Humans’), to 
be eventually evaluated, jointly reflected and prepared for the next academic year in the 
Rijeka, Croatia “Interfacing Academy” event due in July 2019.

The underlying assumption so far is that the future of (electronically supported, digitally 
dominated) work should belong to (or at least be championed by) profiles who are able to 
think about future independently and freely, in trans-disciplinary manner, inserting and 
transforming existing solutions and products into new scenarios. These should then be 
transferred to industry realms, ranging from Cultural and Creative Sectors to high technol-
ogies, and not least social services. As an innovation catalyst, the MAST graduate should act 
as coordinator and integrator in these realms, remaining in positive (if not utterly creative) 
control over her or his (our common!) digital tools and electronic platforms, both virtual 
and analogue. This multi-skilled and cross-knowledgeable person competently switches 
among different professional realms, interconnects and develops new paradigms, finds 
unconventional, art-thinking based solutions, as well as provides necessary translations 
among essentially different realms.

 Innovation shall be considered in its transformative potential in both social and tech-
nical realms, preferably combining both – and yet foremost technological progress is to 
be applied in the interest of a truly future-oriented, ecologically and culturally balanced 
[Giesecke, Michael: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informations-
gesellschaft, Suhrkamp, 2002] social reform.

Keywords: innovation, art thinking, curriculum, master, interdisciplinary, social
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AESTHETICS DESIGN 
FOR MECHANICAL 
ENGINEERS

ZORANA JELI
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia

This paper gives a scope of a course called Aesthetics Design at the Faculty of Mechanical 
Engineering, University in Belgrade, Serbia. At this course students learn about standards 
and laws in process of product design. With the knowledge gained at the course students 
are able to develop more profound ability of aesthetic evaluation and form aesthetic judge-
ment in creating certain mechanical products such as cars, motorcycles, etc. Practical part 
of this course includes creating a product by using a 3D CAD software which has both aes-
thetic value and practical usage. Students present their products to other students and 
then evaluate each others’ achievement. This course is taught at undergraduate studies 
(B.Sc.) and it is in the group of general subjects/courses.

The origin of the word aesthetics comes from Greek word aisthesis that can be rough-
ly translated as sensation or understanding through perception. It usually represents a 
branch of philosophy that studies creation and appreciation of beauty in art. There are 
many applications for aesthetics – in architecture, fashion, website design, music etc. Basi-
cally everything that surrounds us can be subjected to certain kind of aesthetical judgment 
and that is the reason for the rising of awareness of importance for aesthetic in all occupa-
tions. For instance, while designing a product an engineer must take in consideration many 
aspects before dispatching product on market. These aspects include: robustness, lifetime 
expectancy, price, ergonomics, etc. One of this aspects is the appearance of a product. Av-
erage buyer makes its first impression based on product appearance. The more appealing a 
product, the higher probability that buyer will purchase it.

Keywords: course, design, aesthetics, industry design, 3D CAD software
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УМЕТНОСТ КАО МОТИВ У ОБЛИКОВАЊУ 
ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА НА 
ПРЕДМЕТУ „МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ 
ПРОСТОРА” АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У 
БЕОГРАДУ

АЛЕКСАНДРА М. ЂУКИЋ
Департман за урбанизам, Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Србија 

Ур ба ни зам пред ста вља област где се умет ност пре кла па са тех но ло ги ја ма и дру штве-
ним и при род ним на у ка ма. Умет нич ки еле мент у ур ба ни зму до ла зи по себ но до из ра-
жа ја у ур ба ни стич ком про јек то ва њу, ко је на гла ша ва зна чај есте ти ке у об ли ко ва њу про-
сто ра. При ме ри умет нич ки об ли ко ва них отво ре них јав них про сто ра су по себ но ва жни, 
јер њи хо во об ли ко ва ње зах те ва од умет нич ког из ра за да бу де и дру штве но од го во ран, 
да сво јим ка рак те ром од го во ри на по тре бе за јед ни це ко ја га ко ри сти и за ко ју је он део 
ло кал ног иден ти те та.

Пред мет „Мор фо ло ги ја град ских по те за” на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду је за ми шљен да ве зу из ме ђу ур ба ни зма и оста лих умет но сти из диг не на 
ви ши ни во. По ла зи ште у ис тра жи ва њи ма на пред ме ту су де ла ли ков них, драм ских, 
му зич ких или при ме ње них умет но сти. Сту ден ти ана ли зи ра ју по сту ла те иза бра них 
умет нич ких де ла и пре во де их у град ски про стор у ви ду ма лог ур ба ни стич ког про јек та 
тр га, пар ка, дво ри шта или де ла ке ја. По се бан на гла сак у овом про це су је по ве зи ва-
ње еле ме на та иза бра ног де ла са иза бра них про сто ром, кроз „пре во ђе ње” еле ме на та 
умет нич ког де ла у но ви функ ци о нал ни и фи зич ки оквир.

Циљ овог ра да је сте кри тич ки осврт на про цес ра да на пред ме ту „Мор фо ло ги ја град-
ских по те за” као сту ди је слу ча ја, кроз при каз ис тра жи ва ња и нај бо љих сту дент ских 
ра до ва као ис хо да. Пре то га ће би ти об ја шњен мо тив за уво ђе ње овог пред ме та кроз 
кра ћу те о риј ску рас пра ву о по ве за но сти ур ба ни зма и оста лих гра на умет но сти. Ком-
би но ва ње те о риј ског при сту па са сту ди јом слу ча ја је основ за за кључ на раз ма тра ња о 
ква ли те ту пред ме та. 

Кључ не ре чи: умет ност, ур ба ни зам, отво ре ни јав ни про сто ри, Ар хи тек тон ски фа кул тет
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УМЕТНОСТ ИЗМЕЂУ СТРАТЕШКОГ 
И ПОЕТИЧНОГ У ПРОЦЕСУ ПРОЈЕКТАНТСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ

ДРАГАНА ЋОРОВИЋ
Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Шумарски факултет, Универзитет у 
Београду, Србија

Мир ча Ели ја де (Mir cea Eli a de) у свом де лу Све то и про фа но, о са кра ли зо ва њу не ког 
ме ста, пи ше: „На ста ни ти се на јед ној те ри то ри ји, то у крај њем слу ча ју зна чи са кра ли-
зо ва ти је. […] ‘Сме сти ти се’ на јед ном ме сту, ор га ни зо ва ти га, на ста ни ти – то зна чи из-
ве сти низ чи но ва ко ји прет по ста вља ју је дан ег зи стен ци јал ни из бор: из бор Уни вер зу ма 
до ко га се до ла зи ства ра ју ћи га.” (Ели ја де, Мир ча, Све то и про фа но, Но ви Сад: Књи-
жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1986, ци тат 69). Врт, као иде а ли зо ва ни исе чак при ро де, 
Уни вер зум, ор га ни зо ван и отрг нут од ха о са – из раз је ства ра лач ког ду ха и ис пу ње не 
свр хе. Пеј за жна ар хи тек ту ра, ко ја је на ста ла и из древ не умет но сти ства ра ња вр то ва, 
по чи ње свој са вре ме ни жи вот по ло ви ном де вет на е стог ве ка, про јек том Цен трал пар ка 
(Cen tral Park) у Њу јор ку, Фре де ри ка Ло Олм сте да и Кал вер та Воа (Fre de rick Law Olm-
sted, Cal vert Va ux). Од та да, про цес про јек то ва ња по ста је све ком плек сни ји, а та ко и 
де фи ни ци ја до брог про јек тан та. Ка ко раз у ме мо Џеј мса Кор не ра (Ja mes Cor ner), то је 
онај ко је спо со бан да у сли ку све та утка и има ги на ци ју и ра ци о нал ност, или “[…] to 
we a ve the di a gram and the stra tegy in re la ti on ship to the tac ti le and the po e tic.” (Cor ner, 
Јa mes, “Ter ra Flu xus”, in: Wald he im, Char les, ed., The Landsca pe Ur ba nism Re a der (New 
York: Prin ce ton Ar chi tec tu ral Press), 2006, 21-33, ци тат 32-33). 

На осно ву да тог те о риј ског, про блем ског и те мат ског окви ра, у овом ра ду раз ма тра 
се обра зов ни про цес у пеј за жној ар хи тек ту ри, по себ но ме то до ло ги ја на ста ве у про јек-
тант ском сту ди ју, и у то ме ва жност ин тер ди сци пли нар ног еду ка тив ног кон тек ста за рад 
сту де на та на пеј за жно ар хи тек тон ским про јек ти ма. Кон текст про у ча ва ња у овом ра ду је 
пред мет Пеј за жно ар хи тек тон ско про јек то ва ње 1, на III го ди ни основ них сту ди ја Од се ка 
за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, у 
то ку три школ ске го ди не од 2016. до 2019. При ка зом ме то до ло ги је ра да на пр вом за дат ку 
у лет њем се ме стру овог пред ме та, ко ји под ра зу ме ва про је кат об но ве не ког од град ских 
пар ко ва, ис пи ту је се ко ри шће ње умет нич ких фор ми, у овом слу ча ју ко ла жа, у про це су 
про јек то ва ња. Сту ден ти нај пре са гле да ва ју, а за тим и ана ли зи ра ју, по сто је ћи со цио-кул ту-
ро ло шки, ур ба ни стич ки и би о е ко ло шки кон текст, на осно ву че га се раз ра ђу ју кон цеп ту-
ал на ре ше ња за да ту ло ка ци ју. На осно ву до би је них ре зул та та и про грам ских смер ни ца, 
фор ми ра се пеј за жно ар хи тек тон ски про је кат, ко јим се де фи ни шу аспек ти про сто ра, од 
функ ци о нал ног до об ли ков ног. У про це су ства ра ња кон цеп ту ал ног ре ше ња, рад на ко ла-
жу пред ста вља плат фор му за фор ми ра ње иде је о но вом про сто ру и не ку вр сту ди ја ло га 
са соп стве ним кре а тив ним, а исто вре ме но и ана ли тич ким по тен ци ја ли ма. Тех ни ком ко-
ла жа, сту ден ти у то ку јед ног ве жба ња ства ра ју по чет ни кон цепт уре ђе ња про стор но-ур-
ба ни стич ког ре ше ња ло ка ци је. Ко лаж тре ба да при ка же по чет ну за ми сао о ам би јен ту, о 
ат мос фе ри про сто ра, а не кон крет на ре ше ња. Као умет нич ки ме тод ко јим се ис тра жу ју по-
тен ци ја ли тро ди мен зи о нал ног про сто ра у дво ди мен зи о нал ном ме ди ју, ко лаж је исто вре-
ме но и про јек тант ски и ана ли тич ки алат у ства ра њу но ве кон цеп ци је про сто ра. (Shi elds, 
Jen ni fer, ”Col la ge and ar chi tec tu re”, The In ter na ti o nal Jo ur nal of the Ima ge, 2/3 (2012): 85-106).

Умет нич ке ис тра жи вач ке ме то де се у на ста ви пеј за жне ар хи тек ту ре ко ри сте да би се 
фор ми ра ла ис ку стве на, су бјек тив на, мул ти фо кал на сли ка не ког кон крет ног про сто ра, 
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у ко јој ће би ти афир ми са ни по је ди нач ни до жи вљај и раз ли чи ти ефе мер ни или ма ње 
при мет ни аспек ти про сто ра. Кроз ли ков не ра до ве сту ден ти пеј за жне ар хи тек ту ре по-
ку ша ва ју да од го во ре на основ на пи та ња, ко ја се про вла че и кроз два ва жна аспек та 
пеј за жне ар хи тек ту ре: спе ку ла тив ну област као што је умет ност и кроз прак тич ну, ин-
же њер ску де лат ност, а то су: Шта не ком про сто ру да је дух и ка рак тер и чи ни га ме-
стом? Ко ли ко се жи вот на не ком ме сту укла па у прет ход но за да те ка лу пе, или их ме ња? 
Шта ме сто го во ри о на ма? Шта ми уме мо да ви ди мо и ка же мо о ме сту? Ка ко је би ти 
не где? Умет нич ко ис тра жи ва ње про те же се кроз го ди шња до ба, пра ти се зон ске про ме-
не, али и днев не ше ме ко ри шће ња про сто ра. Об у хва та тех ни ке до ку мен та ри стич ког 
фо то гра фи са ња, аудио и ви део за пи се, опи сно бе ле же ње цр те жом, ана ли тич ко ма-
пи ра ње и ди ја грам ску ви зу а ли за ци ју по да та ка, фо то мон та же, ко ла же ко ји об је ди њу ју 
ана ли тич ке и су бјек тив не тех ни ке при ка зи ва ња. Свр ха ова квих ис тра жи ва ња не на ла-
зи се ни у тач ном ре про ду ко ва њу и при ме ни обра за ца на кон крет ној си ту а ци ји, ни ти у 
нео ме ђе ном аутор ском умет нич ком из ра зу, већ пред ста вља по ку шај да се ар ти ку ли ше 
за јед нич ки пло дан те рен ко ји умет ност де ли са прак тич ним ди сци пли на ма ко је об ли-
ку ју про стор. 

Тех ни ка ко ла жа пред ста вља је дан од че сто ко ри шће них ала та ко јим сту ден ти не по-
сред но и јед но став но уво де ра зно род не чи ње ни це и асо ци ја ци је у про цес ге не ри са-
ња иде је про јек та. Не-це лост ко ла жа, у ко ме се фраг мен ти не сли ва ју у це ли ну, већ 
фор ми ра ју обла ке – кон сте ла ци је еле ме на та, омо гу ћа ва уоча ва ње но вих ве за и од но са 
ме ђу њи ма. До бро су по зна ти и без број ним при ме ри ма илу стро ва ни прин ци пи асо ци-
ја ци је и слу чај но сти у ко ла жу, ко ји слу же као сред ство да се за о би ђе пред ви дљи вост 
и за тво ре ност си сте ма. По чет не на ме ре и прет по ста вље ни од но си ме ђу еле мен ти ма 
вр ло ла ко мо гу да се про ме не, по сто је ће хи је рар хи је про тре су и та ко уве де нов пра вац 
раз ми шља ња. На овај на чин ко лаж мо же да од и гра зна чај ну уло гу у ме ђу про сто ру из-
ме ђу ана ли зе по да та ка са те ре на и ге не ри са ња про јек тант ске иде је.

Кључ не ре чи: пеј за жна ар хи тек ту ра, ко лаж, умет ност, ана ли за, еду ка ци ја, об но ва

Про грам: „Ин те гри са на и ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња”
На зив про јек та Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја РС: „Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и убла жа ва ње”; 
број про јек та: 43007



120      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ 
И ЛИКОВНО НАСЛЕЂЕ: УЧЕНИЧКЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЛИКОВНОГ

ИВА СУБОТИЋ КРАСОЈЕВИЋ
Одељење за историју уметности, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 
Центар за музеологију и херитологију, Србија

Kако би Ка ра ва ђо и Бер ни ни пред ста ви ли сво је ју на ке кроз стрип; ка ко би из гле да ли 
Вер ме ро ви ен те ри је ри ви ђе ни оком фо то гра фа, а ка ко сел фи Ма дам Пом па дур или 
Ма ри је Те ре зи је; ка ко би се Рем брант од но сио пре ма са вре ме ним па тро ни ма; ка ко се 
ба рок на дра ма тич ност сли ке пре тва ра у ТВ се ри ју или филм, или ка ко Ру бен со ва Ма-
ри ја Ме ди чи по ста је ју на ки ња Мар че ло ве пе сме? Ово су са мо не ки од ре зул та та ви зу-
ел них ин тер пре та ци ја уче ни ка ка да ис ко ри сте са вре ме не ме ди је ка ко би про ту ма чи ли 
де ла ста рих мај сто ра и од го во ри ли ко је би сим бо ле и по ру ке она да нас но си ла, и ка ко 
их мо же мо гле да ти и раз у ме ти. 

Рад пред ста вља део ви ше го ди шњег ак ци о ног ис тра жи ва ња оба вље ног у сред њој 
шко ли „Тех но арт Бе о град”, у оде ље њи ма умет нич ких про фи ла, у ко ји ма се де ца ини-
ци јал но шко лу ју за умет нич ке за на те/при ме ње не умет но сти. Упра во скло ност уче ни-
ка ка ства ра њу/из во ђе њу ви зу ел них ра до ва ис ко ри шће на је у окви ру на ста ве исто ри је 
умет но сти, ка ко би и она по ста ла кре а тив на, од но сно ин тер пре та тив на. Спе ци фич-
ност кон тек ста на ста ве је сте што је код ових уче ни ка до ми нан тан ви зу ел ни тип при-
ма ња по ру ка и из ра жа ва ња у уче њу (Кр ња ја, 2009, Кон текст у уче њу и под у ча ва њу, 
За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град). Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да је сли ка (ма кар и у 
кон цеп ту mix me dia) по ста ла до ми на тан ме диј и са др жај са вре ме не кул ту ре (Mitchell, 
Bel ting), то мо же би ти по год но за уоп шта ва ње ме то да у на ста ви и ши ру при ме ну у 
обра зо ва њу. 

Раз ли чи тим за да ци ма и ак тив но сти ма за уче ни ке ис пи ту ју се, про бле ма ти зу ју и по-
ка зу ју мо гућ но сти ко ри шће ња но вих ме ди ја и са вре ме не ви зу ел не кул ту ре у ко ји ма 
уче ни ци ак тив но уче ству ју, у по ку ша ју ту ма че ња ли ков ног на сле ђа/сли ка про шло сти. 
Уче ни ци ма је да та мо гућ ност да зна че ња ре не сан сних и ба рок них сли ка ин тер пре-
ти ра ју не са мо вер бал но, већ и ства ра њем ра до ва у њи ма бли ском ви зу ел ном ме ди-
ју (фо то гра фи ја, ви део, филм, ани ма ци ја, стрип…). Сва ка при ме на ме то да по чи ва ла 
је на истом кон цеп ту ре ин тер пре та ци је и тран спо но ва ња сли ка у са вре ме не ме ди је и 
са вре ме ни кон текст, али је сва ка кон крет на си ту а ци ја би ла усло вље на спе ци фич ним 
про бле ми ма или под сти ца ји ма.

Ис тра жи ва њем су се ис пи ти ва ле мо гућ но сти ин тер пре та ци је ли ков ног на сле ђа у на-
ста ви ко ја по чи ва на на чи ни ма на ко ји ди ги тал ни уро ђе ни ци (Prensky, 2001, Di gi tal ni 
uro đe ni ci, di gi tal ni pri do šli ce, On the Ho ri zon NBC Uni ver sity Press, 9. sve zak, br. 5, 2001) 
гле да ју и до жи вља ва ју ста ре сли ке. Иако за по јам но вих ме ди ја мо же мо ре ћи да је стар, 
јер је уве ден још за ме ди је XIX ве ка (од изу ма фо то гра фи је, од но сно да ге ро ти пи је), 
под но вим ме ди ји ма у овом ра ду под ра зу ме ва ју се сви ви зу ел ни ме ди ји ко је уче ни-
ци ко ри сте као сред ства про из вод ње (сли ка), ди стри бу ци је и ко му ни ка ци је (Ma no vič, 
2012, Šta su to no vi me di ji, Moć/me di ji/&, FMK, Be o grad, 325-362). Ба ве ћи се ин тер пре-
та ци јом уче ни ка као ди ги тал них уро ђе ни ка (di gi tal na ti ves), ко ри сте се ме ди ји као њи-
хо ви „уро ђе ни” ала ти за ожи вља ва ње сли ка, јер и по ред но вих тех но ло шких уре ђа ја 
ко је да нас ко ри сти мо да би смо скла ди шти ли и про из во ди ли сли ке, чо век је тај ко ји те 
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сли ке раз у ме ва, ин тер пре ти ра и да је им сми сао (Bel ting, 2011, An An tro po logy of Ima-
ges. Pic tu re, Me di um, Body, Prin ce ton Uni ver sity Press). 

Циљ ис тра жи ва ња је би ло ис пи ти ва ње на чи на и мо гућ но сти ту ма че ња ли ков ног на-
сле ђа по сред ством но вих ме ди ја у на ста ви. Ме ди ји и тех но ло ги ја у на ста ви ни су ко-
ри шће ни као но ва сред ства за тра ди ци о нал ни при каз зна ња и об ра ду ста рих сли ка, 
већ њи хо ве но ве мо гућ но сти као кон цеп ти пер цеп ци је, кон тек сту а ли за ци је, ства ра ња 
зна че ња и ин тер пре та ци је ба шти не у са вре ме ној кул ту ри. Је дан од глав них ци ље ва 
ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње од но са ди ги тал них уро ђе ни ка пре ма на сле ђу кроз ди ја-
лог уче ни ка са ста рим сли ка ма. У по сто је ћој си ту а ци ји у ко јој уче ни ци че сто до ла зе 
у шко лу без тра ди ци о нал ног при бо ра за школ ски рад (све ска, олов ка, уџ бе ник), али 
ни ка да без па мет них те ле фо на, би ло је мо гу ће под ста ћи ко ри шће ње ових са вре ме-
них тех но ло шких ала та да по ста ну ис тра жи вач ки и ства ра лач ки ала ти. Са дру ге стра не, 
кон зу ми ра ње и ужи ва ње у по пу лар ној кул ту ри пре ра сло је у кри тич ко-ис тра жи вач ки 
про цес у ко ме су се ис пи ти ва ле са вре ме не сли ке на сле ђа.

То ком ис тра жи ва ња уче ни ци су по ста вље ни у ак тив ну уло гу у ко јој је гле да ње ре не-
сан сних и ба рок них сли ка би ло по ве за но са по зна ва њем, пре по зна ва њем и раз у ме ва-
њем сли ка са вре ме не кул ту ре. Са вре ме ни ме ди ји усло вља ва ју уче нич ку ре цеп ци ју, не 
са мо са вре ме них са др жа ја, већ и кул ту ре про шло сти. Уви дом у уче нич ке ра до ве, али 
и сам про цес и ева лу а ци ју ра да, по ка за ло се да су са вре ме ни ме ди ји мо гућ на чин да 
се уоче, при ме не и из ра зе спо не уда ље них кул ту ра. Иако уче ни ци усме но и пи сме-
но опи су ју сво је ра до ве упра во обра зла жу ћи ус по ста вље не ве зе, при мет но је да су те 
ве зе лак ше из ра же не кроз сам про цес ства ра ња и кроз са ме ра до ве, не го кроз њи хо-
ву вер ба ли за ци ју. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да кре и ра ње ра до ва у са вре ме ним 
ви зу ел ним ме ди ји ма има ве ли ки по тен ци јал у ту ма че њу на сле ђа, те да их тре ба да ље 
раз ви ја ти и ис тра жи ва ти. Та ква тврд ња по ја ча на је ти ме што се сво јим сли ков ним ин-
тер пре та ци ја ма уче ни ци освр ћу на оп ште те ме, ва жне, ка ко за вас пи та ње/обра зо ва ње 
лич но сти (по себ но по ка за но на при ме ру сел фи ја), та ко и за раз у ме ва ње кул ту ре у ко јој 
се фор ми ра ју. По ред то га, по ка за но је да уче ни ци ра до при хва та ју и ра де ова кве за дат-
ке, а да тек то ком про це са уче ња/ства ра ња по ста ју све сни мо гућ но сти и про ши ри ва ња 
ста во ва, па и вред но сти о оно ме што уче. Та ко ђе је по ка за но да ре-кре и ра ње сли ка 
про шло сти пред ста вља сло жен и ин ди ви ду а лан про цес, ко ји на овај на чин по ста је ви-
дљив и пред ста вља нам ви ђе ње уче ни ка (у свој сло же но сти тог про це са) као по сма тра-
ча и кре а то ра тих зна че ња/сли ка.

Циљ ра да је сте и да се по ка же нео дво ји вост ства ра лач ког ра да и про це са уче ња. Уче-
нич ке ак тив но сти су усме ре не ка ре-кре и ра њу сли ка, ко ји ма уче ни ци да ју сво је ин-
тер пре та ци је ста ре умет но сти. Про ме не ви дљи ве у де ли ма ко је до но си ре не сан сна, 
а за тим и ба рок на кул ту ра (раз вој ин ди ви ду ал но сти, но ви ви зу ел ни ме ди ји, но ва кон-
цеп ци ја сли ке, умет ник као ства ра лац) пред ста вља ју „на став ни ма те ри јал”. „Кон тек сту-
ал ни ма те ри јал” чи не са вре ме ни ме ди ји и њи хо ве мо гућ но сти, као и лич на ис ку ства 
уче ни ка. Од ис пи ти ва ња соп ства до раз у ме ва ња ин тер ме ди јал но сти (Bel ting), од ре не-
сан сне и ба рок не до са вре ме не кул ту ре, ре кон тек сту а ли за ци ја је би ла мо гу ћа ус по ста-
вља њем ве за из ме ђу ка рак те ри сти ка ста ре и са вре ме не кул ту ре, про на ла же њем оних 
ва жних та ча ка/чво ри шта ко је се то ком исто ри је (умет но сти) стал но по на вља ју (Pre-
zi o si). Ожи вља ва њем сли ка, од но сно пред ме та ба шти не као пред ме та на ста ве, „ожи-
вља ва мо” и са ме уче ни ке ко ји пре ста ју да бу ду па сив ни кон зу мен ти (кул ту ре и зна-
ња) и обра зо ва ње до жи вља ва ју као ли чан, сми слен, вре дан и кре а ти ван/ства ра лач ки 
про цес. На ста ва та ко по ка зу је мо гућ ност да спо ји те жњу за са вла да ва њем умет нич ког 
ра да као ве шти не са из ра жа ва њем сли ков ним је зи ком ко јим се збо ри/го во ри/ка зу је/
по ка зу је ми шље ње о соп стве ној ствар но сти.

Кључ не ре чи: сли ка, ме ди ји, на сле ђе, на ста ва, ин тер пре та ци ја, кре а тив ност
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УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ – МАПЕ 
ПРОГНАНИХ КАРТОГРАФА

НАТАЛИЈА СИМИЋ
Академија уметности, Нови Сад, Србија

Кар то граф ски во ка бу лар је дан је од уни вер зал них је зи ка, ви со ко при ла го дљи вих на 
мно ге до ме не ви зу ел не ко му ни ка ци је. Ма па ре кон стру и ше про стор ко ји пре зен ту је, 
ор га ни зу ју ћи и оп ти ми зи ра ју ћи ње го ву чи тљи вост и ви дљи вост. Упр кос кон вен ци ја ма 
оли че ним у сим бо ли ма, овај је зик је мо гу ће пре и спи та ти на мно го на чи на, а упра во 
са вре ме не ви зу ел не прак се отва ра ју ши ро ко по ље при сту па екс пе ри мен тал ној кар то-
гра фи ји. Од ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка ви дљив је екс по нен ци јал ни на пре да-
ку у умет нич ким прак са ма ко је пре и спи ту ју ма пи ра ни про стор. Пре све га схва ће не као 
ме ста укр шта ња на у ке, тех ни ке и умет но сти, ма пе го во ре о пер цеп ци ји све та у ко јем 
на ста ју. У фо ку су овог ра да је ана ли за ви зу ел них уто пи ја, ме ста про стор не ло ка ци је пу-
тем кар то гра фи је, ар хи тек ту ре и ани мал ног. Од по себ ног зна ча ја је кон струк ци ја ар хи-
тек тон ских це ли на, сим бо ли ке ку ћа ко ја го во ри о из гу бље ном ста ни шту. У том сми слу, 
ем пи риј ски про стор до би ја сво је ап стракт но ре пре зен то ва ње, гра де ћи но ву ви зу ел-
ну ре ал ност у до ме ну са вре ме не илу стра ци је, где је до зво ље но иза ћи из уоби ча је ног 
фор ма та. По сма тра ју ћи жи во тињ ско те ло као по ље ин скрип ци је, рад про бле ма ти зу је 
на ру ша ва ње би о ди вер зи те та по зи ва ју ћи се на по дат ке Цр ве не ли сте угро же них жи-
во ти ња IUCN (The IUCN Red List of Thre a te ned Spe ci es), ко ри сте ћи ве ро до стој но за-
бе ле же не фраг мен те зе мљи шта. Пред мет ана ли зе ра да се на ла зи на ре ла ци ји умет-
ност-кар то гра фи ја-би о ло ги ја, са крат ким освр том ка так со но ми ји жи вог све та. Ка ко је 
глав ни дис курс овог про јек та кар то гра фи ја, ода бра не вр сте се на ла зе у En и Cr так со-
ни ма, на са мом ру бу из гнан ства, али су још увек при сут не у огра ни че ним при род ним 
те ри то ри ја ма. Под руч ја у ко ји ма се кре ћу по ме ну ти так со ни су де таљ но ма пи ра на од 
стра не IUCN-a, пре ма спе ци јал ним ба за ма по да та ка, а ви зу ел не фор ме ко је обра зу ју 
њи хо ва ста ни шта су је дан од кључ них еле ме на та у овом ра ду. 

У ра ду се вр ши тран сфор ми са ње површинe аре а ла ен де мич ног так со на у људ ско 
об лич је – где се стрикт ност и јед но знач ност на уч ног по да тка по ли фо ни ра, он по ста-
је сим бол ко ји ко ре спон ди ра са оста лим де ло ви ма по ста ју ћи ли ков ни еле мент. Три 
ни воа ви зу а ли за ци је ра да – ма пи ра ње, ар хи тек ту ра и фи гу ра ци ја од ре ђе них вр ста – 
ме ђу соб но се про жи ма ју она ко ка ко се те ла жи во ти ња ста па ју са про сто ром, укљу чу ју-
ћи ра зно вр сне тех ни ке штам пе, цр та ња, из ла же ња у про стор и мо де ла ци је. Ода бра не 
вр сте чи јом се сим бо ли ком ба ви мо у ис тра жи вач ком про јек ту су: Ga vi a lis gan ge ti cus 
(Gha rial), Pse u doc ha za ra cin gov skii (Ma ce do nian grayling), Phyllo ba tes ter ri bi lis (Gol den 
po i son frog), Eret moc helys im bri ca ta (Hawksbill tur tle), Ramp ha stos ariel (Ariel to u can), 
Ac ha li nus jing gan gen sis (Zong’s odd-sca led sna ke).

Кључ не ре чи: ди ја лек ти ка про сто ра, IUCN, так со но ми ја, илу стра ци ја
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THE SMARTART CONUNDRUM

ALLAN SIEGEL
Hungarian University of Fine Arts, Budapest, Hungary

The concept of a SmartArt presents us with a riddle or conundrum. It offers a label or ar-
chetype; a label for a concept whose definition is yet unclear or ambiguous. A label for a 
product that actually has yet to come into existence. It represents a kind of wishful thinking 
and assumes that SmartArt actually exists. In suggesting a creative actuality it evades the 
question: what exactly is the relationship between ‘smart-ness’ and art?

To begin the discussion we need to unpack the disciplinary relationships that connect 
‘smart’ with ‘art’. The connections between these two terms are not simple nor are they 
confined to one or two or even three disciplines. Nor is any one discipline better than an-
other. In this regard a statement from Bruno Latour is useful: “it is now possible to compli-
cate the hierarchy of voices and make the conversation between disciplines move ahead 
in a way that is more representative of the twenty-first century than of the twentieth. No 
discipline is the final arbiter of any other.” In other words, the flow of ideas and practices 
between the ‘smart’ and ‘art’ is multi-directional with a diversity of inputs.

Furthermore, what exactly does being ‘smart’ mean? Is there a hierarchy of ‘smart-ness’ 
whereby it can measured? Does it suggest that there are objective criteria that allow us to 
evaluate different degrees of smart-ness? If we accept that such narrow forms of evaluation 
and categorization exist then the concept of smartart implies a linear framework wherein 
the relationships between smart AND art become tenuous at best; smartart becomes little 
more than a cleverly marketed commodity; a collection of banal objects inserted into the 
constantly shifting realm of consumables either to be digested on social media or displayed 
in an appropriate institutional setting. More precisely, within this one dimensional defini-
tion, SmartArt is reduced to little more than label or brand; a collection of products adding 
color to the materiality of the neoliberal landscape; fueling the illusion that the material 
boundaries of daily life are extendable beyond the proscribed vacuum-packed realities of 
consumer societies. Thus, we need to neutralize the hierarchical positions attached to the 
concept of SmartArt. Rid it of its value based systems that relate to the commodification of 
the realms of art and culture.

Instead of refining marketing and branding schemes we need to further our ability to 
articulate or define expanded processes of representation or discovery; Within this context 
processes are not necessarily bound by a rigid set of rules or regulations but rather are de-
fined by a range of possible creative trajectories: as starting points and not end points OR as 
paths of exploration with no preordained destination or fixed conclusion. These trajectories 
in themselves can be blended and combined. Within them can be found places of conver-
gence between art and science; between the imaginary and the real; between analog and 
digital; between practices embedded in the histories of diverse disciplines that continue 
their relevance alongside the evolving tools that emerge from new technologies and crea-
tive processes. These convergences signify emerging social spaces of discovery and inven-
tion; as well as creative processes of human intervention that enable the materialization 
and representation of new ideas and concepts.

Кеywords: smart-ness, art, convergence, disciplines, hierarchy
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ОБЈЕKТИВНА ПРАВИЛА: НАУЧНА ОСНОВА 
СЛИKЕ У „ТРАKТАТУ О СЛИKАРСТВУ”
ЛЕОНА БАТИСТЕ АЛБЕРТИЈА

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд, Србија

Го вор о те мељ ним про бле ми ма и еле мен ти ма умет нич ког из ра за се, ба рем ко ли ко мо-
же мо да су ди мо на те ме љу са чу ва них пи са них из во ра, за чео већ у ан тич ко до ба, али 
је свој пун из раз као апо ло ги ја „сли ке” до био тек по чет ком 15. ве ка, за хва љу ју ћи зна-
њи ма и тру ду јед ног не-умет ни ка, Ле о на Ба ти сте Ал бер ти ја. Ње му се при пи су је пр во 
си сте мат ско ба вље ње про бле ми ма умет нич ког ства ра ња у но ви је до ба, и у свом О сли-
кар ству (1435) је го вор о умет но сти пре се лио у до мен на уч ног са зна ња, у де фи ни ци ју 
основ них еле ме на та ли ков ног је зи ка, у на у ку о сли кар ству (сци ен за дел ла пит ту ра). Не 
са мо да се Ал бер ти по за ба вио про бле мом ства ра ња хар мо нич не, је дин стве не ком по-
зи ци је – на пр вом ме сту пред ста вља њу тро ди мен зи о нал ног про сто ра и те ла ко ји је тре-
ба ло да раз ре ши ма те ма тич ка пер спек ти ва – већ је по ну дио и низ пој мо ва умет нич ке 
те о ри је ко ји су у зна чај ној ме ри од ре ди ли смер ко јим се кре та ла умет нич ка те о ри ја 
но вог ве ка од сре ди не 15. ве ка на да ље.

Ал бер ти је пр ву књи гу свог трак та та по све тио ма те ма ти ци и ње ним пра ви ли ма, ве-
ру ју ћи да умет ник, уко ли ко се др жи тих пра ви ла, мо же ла ко да пре ва зи ђе све те шко ће 
у пред ста вља њу при род ног све та на рав ној по вр ши ни. Но, Ал бер ти се по све тио и де-
фи ни са њу ве шти не и за да ци ма умет ни ка и ис та као да сли кар ство има бо жан ску моћ 
ко јом не ви дљи во мо же да учи ни ви дљи вим, од сут не при сут ним, мр тве жи вим, а пред-
ста вља и те мељ ар хи тек ту ре и ва јар ства, јер је сва ко умет нич ко де ло про из вод ду го-
трај ног про ми шља ња и до бро осми шље ног при прем ног по ступ ка, ко ји се ре а ли зу је у 
цр те жу. Сли ку чи не цр теж, ком по зи ци ја и осве тље ње, а у ту ма че њу по ступ ка цр та ња 
Ал бер ти ис ти че свој про на ла зак – ко пре ну или ве лум – ко ја по ма же у ства ра њу ути ска 
пла стич но сти. Kомпозицију он ту ма чи као до бро про ми шље ни скуп при ка за них пред-
ме та ко ји склад ним од но си ма и љуп ко шћу про из во де ле по ту. Пред ста вље ни при зор 
Ал бер ти је на зи вао исто ри ја, што као по јам по се ду је ве ли ки број ко но та ци ја ко је упу-
ћу ју на ди на ми ку, рад њу и при по ве да ње. При зор се де ли на те ла, са ста вље на од удо ва 
ко је чи не по вр ши не. Свим де ло ви ма вла да основ но пра ви ло по дра жа ва ња при ро де, 
они и њи хо ви од но си мо ра ју би ти склад ни, а мо рал на стра на сли ка ре ве ин вен ци је 
огле да се у на че лу при клад но сти и до сто јан ства, те де ко ру ма; све што ни је при клад но 
тре ба по кри ти или по пра ви ти. Сли кар, на рав но, тре ба да при ву че па жњу по сма тра ча 
пред ста вом осе ћа ња пред ста вље них лич но сти у скла ду са сту ди јом при ро де ко ју не-
ће сле по по дра жа ва ти, већ ко ја ће му би ти во дич за ства ра ње ком по зи ци ја у ње го вом 
соп стве ном уму, при зна ју ћи ауто но ми ју умет ни ко вог ства ра ња у од но су на опа же ну 
ствар ност. То ме на ро чи то до при но си Ал бер ти јев са вет да се сли кар слу жи скулп то рал-
ним мо де ли ма, би ло у про це су уче ња, би ло у про це су ра да на по руџ би на ма, ко ји знат-
но олак ша ва ју про цес ра да и не ис ку сног и ис ку сног сли ка ра. Ал бер ти је ко ри сте ћи ис-
ку ства сло бод них веıтина (од но сно, „на у ка”) по пут ма те ма ти ке, по ку шао да уста но ви и 
сли кар ство као на у ку, од но сно као област ко ја има соп стве не „на уч не” ме то де, што је 
мо гло да му обез бе ди бо ље ме сто у це ло куп ном по рет ку чо ве ко вих ак тив но сти. Мо же-
мо ре ћи, а ово је са мо је дан аспект про бле ма о ко ме је реч, да се овај кон цепт раз вио 
до крај њих гра ни ца у 16. ве ку у ко ме се у сва кој гра ни умет нич ке про из вод ње ин си сти-
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ра ло на тех ни ци, ве шти ни, ме то ду, на оно ме што се јоı увек на зи ва ло „арс”, а омо гу ћи-
ло је да љу ко ди фи ка ци ја умет ни ко ве ве шти не у кон тек сту Ака де мије то ком 17. ве ка.

У ра ду же ли мо да: (1) са гле да мо кон текст ре не сан сне Ал бер ти је ве sci en za del la pit-
tu ra у све тлу апо ло ги је сли ке, одн. илу зи је на дво ди мен зи о нал ној по вр ши ни, на са мо 
као фи зич ки гра ђе ном све ту сли ке, већ као сми сле не це ли не ко ја у се би са др жи све 
еле мен те ви зу ел ног и афек тив ног; (2) ука же мо на то да се све Ал бер ти је ве пре по ру ке 
мо гу ла ко пре по зна ти у ли ков ним оства ре њи ма ње го вих са вре ме ни ка, го то во као до-
слов не илу стра ци је, али сва ка ко као при ме ри ди рект ног упли ва те о риј ских раз ма тра-
ња и ре ше ња на умет нич ку прак су. 

Kључне ре чи:  Ле он Ба ти ста Ал бер ти, Трак тат о сли кар ству, на уч на осно ва сли ке, пер-
спек ти ва, ли ков ни еле мен ти

ЗА ХВАЛ НИ ЦА: Овај рад је део про јек та ко ји по др жа ва Ми ни стар-
тво про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (про-
је кат: Мо дер ни за цја за пад ног Бал ка на, ОИ 177009).
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ТИПОГРАФСКО ПИСМО 
И ФИЛОЗОФИЈА ЛУДВИГА 
ВИТГЕНШТАЈНА

АНА ПРОДАНОВИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Пред мет овог ра да за сни ва се на пр о јек то ва њу хр о мат ског ти по граф ског пи сма ви-
ше слој не струк ту ре, ко је је ин спи ри са но фи ло зо фи јом Лу дви га Вит ген штај на. Док се 
цен трал на пи та ња Вит ген штај но ве фи ло зо фи је ти чу од но са је зи ка и ми шље ња, је зик 
у сво јој ви зу ел ној фор ми – пи сму чи ни пред мет ин те ре со ва ња ди зај не ра ти по граф-
ског пи сма. Уви ђа њем да ти по граф ско пи смо, ко јим се об ли ку је пи са на реч, и Вит ген-
штај но ва фи ло зо фи ја има ју за јед нич ки мо тив у је зи ку, на ста ла је иде ја о пр о јек то ва њу 
пи сма ко је би пред ста вља ло сво је вр сну илу стра ци ју и ви зу ел ну до пу ну са др жа ја из 
Вит ген штај но вог де ла. Циљ ра да је да се на при ме ру пр о јек то ва ног пи сма по ка же ка ко 
хр о мат ско ти по граф ско пи смо мо же да бу де упо тре бље но у свој ству ви зу ел не на до-
град ње ли те рар них са др жа ја. То зна чи да та кво пи смо мо же да по сред ством сво јих ли-
ков них ква ли те та пот пу ни је пре не се зна че ње од ре ђе ног тек ста, од но сно да је пи са ним 
ис ка зи ма на тај на чин мо гу ће из ра зи ти и оно што се не мо же из ра зи ти са мо ре чи ма.

Из во ђе њу ра да прет хо ди ле су ме то де ана ли зе и ап страк ци је. Ана ли зом Вит ген штај-
но вог де ла, и мо гућ но сти де фи ни са ња струк ту ре пи сма, из дво је не су до дир не тач ке 
из ме ђу те о ри је и основ них ка рак те ри сти ка ра да. Из дво је на свој ства су кон кре ти зо ва-
на и на гла ше на при ме ном ме то де ап страк ци је. Ка ко је рад у ве ли кој ме ри за сно ван 
на те о ри ји, ва жну уло гу има ле су те о риј ско-епи сте мо ло шке ме то де: пред мет те о ри је 
ти че се од но са ти по граф ског пи сма и Вит ген штај но ве фи ло зо фи је, док се пр о ве ра те-
о ри је ре а ли зу је у из во ђе њу и ту ма че њу са мог ра да. У основ не из во ре ко ји су том при-
ли ком ко ри шће ни спа да ју де ла по зне Вит ген штај но ве фи ло зо фи је, у ко ји ма он ви ди 
је зик као ак тив ност за ви сну од жи вот них си ту а ци ја, и ко ји је и сам пр о мен љи ви об лик 
жи во та. Схва та ње зна че ња ре чи пре ма овој те о ри ји од го ва ра схва та њу је зи ка као жи-
вот не фор ме: зна че ње ре чи за ви си од на чи на њи хо ве упо тре бе, па ре чи ис пу ња ва ју 
уло гу зна че ња тек ка да се ста ве у од ре ђе ни кон текст. У при ме ри ма ко ји ма Вит ген штајн 
илу стру је ово схва та ње, на ла зи се мно штво асо ци ја ци ја на ви зу ел не еле мен те као 
што су бо је, об ли ци и пи смо. По ред то га, он раз ма тра и мо гућ ност из ра жа ва ња осе ћа-
ја и раз у ме ва ње бр о је ва и ма те ма тич ких опе ра ци ја. Упра во су у ова квим при ме ри ма 
при ме ће не до дир не тач ке из ме ђу Вит ген штај но ве фи ло зо фи је и од ли ка ви ше слој ног 
хр о мат ског ти по граф ског пи сма: осим ди рект них алу зи ја на ти по гра фи ју ко је би у та-
квом пи сму на шле из раз, хр о мат ски ка рак тер уво ди еле мен те бо је, а ви ше слој ност 
мо гућ ност пр о ме не об ли ка. По ред то га, сва ко ти по граф ско пи смо са др жи и зна ко ве 
за бр о је ве и ма те ма тич ке опе ра ци је. Што се ти че из ра жа ва ња емо ци ја, ра чу на се на 
екс пре сив ност ли ков них еле ме на та – бо је и пр о мен љи вог об ли ка сло ва. При ме ри у ко-
ји ма Вит ген штајн го во ри о од но су пер цеп ци је бо је и је зи ка по др жа ва ју прет по став ку 
да хр о мат ско пи смо мо же да пред ста вља мост из ме ђу опа жа ња и са оп шта ва ња опа же-
ног, и да је упо тре бом хр о мат ског ти по граф ског пи сма мо гу ће ви зу ел ним сред стви ма 
опи са ти чул не опа жа је као што је бо ја, без по се за ња за оп шир ни јим је зич ким опи сом.

Ме то дом син те зе од ре ђен је ме ђу соб ни од нос и зна чај утвр ђе них чи ни ла ца и свој-
ста ва у кре и ра њу це ло ви тог ра да. За пра во, нај ва жни ја осо би на пр о јек то ва ног пи сма је 
ви ше слој на струк ту ра, јер она омо гу ћа ва при ме ну ефек та ви ше бој но сти, као и ва ри ја-



129      | SmartArt | Kњига апстраката | Book of Abstracts

ци је у об ли ци ма сло ва. По сто ја ње ва ри ја ци ја у об ли ци ма зна чи да они ни су крај ње де-
фи ни са ни, а нео д ре ђе ност об ли ка ре флек ту је Вит ген штај нов прин цип по ко ме је уло га 
опи си ва ња у је зи ку зна чај ни ја од уло ге од ре ђи ва ња и де фи ни са ња. То да опи си ва ње 
има ва жни ју уло гу у од но су на име но ва ње и де фи ни ци ју, зна чи да је на чин на ко ји се 
ин фор ма ци је орга ни зу ју ва жни ји од ин фор ма ци ја са мих по се би. А орга ни за ци ја тек-
сту ал них са др жа ја, чи ја се ко ли чи на у ди ги тал ном до бу по ве ћа ва ве ли ком бр зи ном, 
спа да у основ не уло ге ти по гра фи је. Због то га да на шња ти по граф ска пи сма, ко ја се и 
са ма пр о јек ту ју у ди ги тал ном об ли ку, до би ја ју но ве функ ци је и осо би не, ка ко би ти по-
гра фи ја што де ло твор ни је ис пу ни ла свој за да так. 

У основ не ре зул та те овог ра да спа да ју из ве де но ти по граф ско пи смо и из ло жба ко ја 
га при ка зу је у свој ству ин тер пре та ци је Вит ген штај но вих иде ја. Зна чај пр о јек то ва ног 
пи сма огле да се, из ме ђу оста лог, у чи ње ни ци да оно ин те гри ше мно ге функ ци је и осо-
би не ко је осна жу ју но ве уло ге са вре ме не ти по гра фи је, чи ме се да је до при нос бу ду ћим 
иде ја ма у обла сти пр о јек то ва ња ти по граф ског пи сма. 

Кључ не ре чи: пи смо, је зик, Вит ген штајн, ти по гра фи ја, бо ја
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TRANSFORMATIONS OF ATTITUDES TOWARD 
SCIENCE AS A SOURCE OF FUNDAMENTAL 
ANSWERS TO ARCHITECTURE IN AN EXAMPLE 
OF PHENOMENOLOGY OF ARCHITECTURE 
AND CH. NORBERG-SCHULZ

JIŘÍ TOUREK
Faculty of Humanities, Charles University, Prague, Czech Republic

“For some time now architecture has been uncertain of its way.” (Karsten Harries). When 
constructing his theory of architecture in 1960s, Ch. Norberg-Schulz first turned to sciences 
for backing his thought. Latter, however, he left constructing the scientific base and started 
elaborating his phenomenological positions, so science became only a secondary helping 
mean. This change was connected with new questions and goals (issues of existential foot-
hold). On the other hand, recent (phenomenological or ontological) theories use results of 
contemporary sciences, especially cognitive theory or neurology, for developing their way.

My paper should not be considered a historical account of development of attitude to 
science in the theory of architecture. The topic is used to present some ideas of what I see 
it ought to be done in the present situation. It seems to me that the “main battlefield” of 
contemporary architecture is not the architecture itself (what, how and why is being built), 
but the destiny of our cities. Urban development is today carried mostly by techno optimis-
tic forces, smart technologies, technocratic ideas, or by capitalist economic interest of “The 
Icon Project” (Leslie Sklair) or “Starchitecture” (M. Nastasi and D. Ponzini). Nothing of this 
is necessarily wrong, but is surely highly problematic and ambivalent. What we need is not 
yet another technology or more science, unaware of particular people, tradition, context 
and culture, but clear view of situation and a way out. Regardless of any scientific novelty 
and progress we do not know what to do with our cities (civilisation, culture…). At the mo-
ment we can only believe, hope and love to live on our deep-rooted culture. What sciences 
are good for is to teach us understand ourselves better.

Кеywords:  theory of architecture, phenomenology of architecture, urban development, 
visions 
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КРИТЕРИЈУМИ ЕСТЕТСКЕ 
ЕВАЛУАЦИЈЕ ФОТОГРАФИЈА

ДРАГАН ЈАНКОВИЋ
Филозофски факултет (Одељење за психологију), Универзитет у Београду, Србија
МАЈА МАЂАРЕВ
Филозофски факултет (Одељење за психологију), Универзитет у Београду, Србија

Сва ко днев но смо у при ли ци да опа жа мо свет око се бе (објек те, при ро ду, згра де, умет-
нич ка де ла…) и за сва ки од тих аспе ка та све та ре ла тив но ла ко мо же мо да ка же мо 
ко ли ко нам се сви ђа ју или не сви ђа ју, ко ли ко су нам ле пи или ру жни. По ку шај да се 
пру жи од го вор на пи та ње за што не што до жи вља ва мо као ле по или ру жно и ко је ка рак-
те ри сти ке по сма тра них објек та су кључ не за наш естет ски до жи вљај се, ме ђу тим, по-
ка зао као ни ма ло лак. Ис тра жи ва ња ко ја се спро во де у окви ру пси хо ло ги је умет но сти 
и ем пи риј ске есте ти ке као гра не пси хо ло ги је из ме ђу оста лог упра во по ку ша ва ју кроз 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња да до ђу до од го во ра на ово и слич на пи та ња. Прет ход на ис-
тра жи ва ња ко ја су за пред мет има ла ис пи ти ва ње кри те ри ју ма на осно ву ко јих до но си-
мо естет ску од лу ку су углав ном ра ђе на на умет нич ким сли ка ма као сти му лу си ма (Par-
sons, 1987; Clayton, 1974; Mac hot ka, 1966; Lin & Tho mas, 2002; Jan ko vic, 2015, 2018), док 
су кри те ри ју ми естет ске ева лу а ци је фо то гра фи ја рет ко би ле у фо ку су ис тра жи ва ња.
Циљ ис тра жи ва ња ко је смо спро ве ли је упра во би ло ис пи ти ва ње при ро де и струк ту ре 
кри те ри ју ма на осно ву ко јих до но си мо естет ске од лу ке ка да су у пи та њу фо то гра фи је. 
Ис пи та ни ци (Н=39) су на мо ни то ру ра чу на ра нај пре про це њи ва ли че тр на ест фо то гра-
фи ја ко је су при ка зи ва ле раз ли чи те сце не из сва ко дне вог жи во та на би по лар ној сед-
мо сте пе ној ска ли ле по-ру жно. На кон сва ке про це ње не сли ке, у пред ви ђе ним по љи ма 
ис под сли ке на во ди ли су не ко ли ко раз ло га за што им се да та фо то гра фи ја сви ђа или не 
сви ђа, од но сно шта су има ли на уму ка да су до но си ли сво ју естет ску про це ну.

При ку пље но је 554 од го во ра ис пи та ни ка ко ји су по том ква ли та тив ном ана ли зом 
гру пи са ни у 11 ужих и 3 ши ре ка те го ри је. При ли ком фор ми ра ња ка те го ри ја узе те су 
у об зир и ка те го ри за ци је прет ход них ис тра жи ва ња ко ја су ра ђе на са ви зу ел ним умет-
нич ким де ли ма, пре вас ход но на умет нич ким сли ка ма (Par sons, 1987; Lin & Tho mas, 
2002; Jan ko vic, 2015, 2018). На кон де фи ни са ња ка те го ри ја три не за ви сна про це њи ва ча 
су при сту пи ла ка те го ри за ци ји од го во ра, а услов за успе шну ка те го ри за ци ју је био кон-
сен зус два од три не за ви сна про це њи ва ча. Ре зул та ти су по ка за ли да при ли ком естет-
ске про це не фо то гра фи је ис пи та ни ци сво је про це не нај ви ше ба зи ра ју на фор мал ним 
аспек ти ма фо то гра фи је (23.1%), бо ји/бо ја ма ко је се на њој на ла зе (16.6%), те ми, од но-
сно са др жа ји ма при ка за ним на фо то гра фи ји (13.7%), лич ним ту ма че њи ма и ин тер пре-
та ци ји оно га што је при ка за но на фо то гра фи ји (7.6%), као и на то ме ка кав је њи хов 
емо ци о нал ни до жи вљај фо то гра фи је, при че му нај ви ше на то да ли им је фо то гра фи ја 
упе ча тљи ва и за ни мљи ва или не у пе ча тљи ва и до сад на (12.1%), и да ли је до жи вља ва ју 
као при јат ну или не при јат ну (6.68%).

На ла зи ис тра жи ва ња су у скла ду са ре зул та ти ма прет ход них ис тра жи ва ња ко ја су се 
ба ви ла кри те ри ју ми ма естет ске про це не умет нич ких сли ка, као и они ма ко ја су се ба-
ви ла кри те ри ју ми ма естет ске про це не фил ма. По ре ђе њем за сту пље но сти кри те ри ју-
ма до би је них у овом ис тра жи ва њу са ре зул та ти ма не ких од прет ход них ис тра жи ва ња 
ко ја су ко ри сти ла дру ге вр сте умет нич ких сти му лу са, до би је но је да су за естет ски до-
жи вљај фо то гра фи ја за слу жни кри те ри ју ми у вр ло слич ној ме ри као и за естет ску про-
це ну умет нич ки их сли ка. По ре ђе њем ре зул та та овог ис тра жи ва ња са кри те ри ју ми ма 
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ко ји су од зна ча ја за естет ски до жи вљај фил ма, по ка за но је да је за естет ски до жи вљај 
фо то гра фи је бо ја од ве ћег зна ча ја не го што је то слу чај код фил ма, док је те ма, од но сно 
при ка за ни са др жај и онај аспект емо ци о нал ног до жи вља ја ко ји се од но си на по бу ђе-
ност (упе ча тљи вост, за ни мљи вост) зна чај ни ји за естет ски до жив чјај фил ма. Ако ана-
ли зи ра мо за сту пље ност три ши ре ка те го ри је кри те ри ју ма ко ји ма при па да ју на ве де ни 
ужи кри те ри ју ми, ре зул та ти су ге ри шу да се у по ре ђе њу са фил мом естет ски до жи вљај 
фо то гра фи ја не што ма ње за сни ва на пер цеп тив ним и афек тив ним кри те ри ју ми ма, док 
су ког ни тив ни кри те ри ју ми по ђед на ко ва жни за естет ски до жи вљај оба ти па естет ских 
сти му лу са.

На ла зи овог ис тра жи ва ња су ге ри шу да је за сту пље ност кри те ри ју ма на осно ву ко јих 
по сма тра чи до но се естет ску од лу ку ве о ма слич на при ли ком про це њи ва ња раз ли чи-
тих вр ста умет нич ких сти му лу са, по себ но фо то гра фи ја и умет нич ких сли ка, али и да 
по сто је од ре ђе не спе ци фич но сти у за сту пље но сти по је ди них кри те ри ју ма на ко је је 
по треб но обра ти ти по себ ну па жњу у на ред ним ис тра жи ва њи ма.

Кључ не ре чи: ем пи риј ска есте ти ка, естет ски до жи вљај, фо то гра фи ја, кри те ри ју ми 
естет ске ева лу а ци је
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ФОТОГРАФИЈА КАО МЕХАНИЗАМ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 
И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРА

ДАНИЈЕЛА ДИМКОВИЋ
Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

По чев ши од фо то гра фи ја ен те ри је ра При ви ле го ва не На род не бан ке с кра ја XIX ве ка, 
овај рад ана ли зи ра и ис пи ту је низ ме ђу соб них ме то да ра да на ме мо ри ји и ис тра жи ва-
њу об ли ка и сва ко днев не упо тре бе фо то гра фи је и ње ног од но са на про из вод њу ме мо-
ри је. Фо то гра фи је пред ста вља ју зна чај ну уло гу у кул тур ном се ћа њу, фо то гра фи ја као 
но си лац ме мо ри је пред ста вља од ли чан ма те ри јал за раз у ме ва ње со ци јал них и кул тур-
них аспе ка та пам ће ња.

За пра во, сам чин фо то гра фи са ња пред ста вља про из вод од ре ђе не исто ри је. Ис тра-
жи ва ње та кве исто ри је је је дан од за да та ка овог ра да, ипак та ква ана ли за не мо ра ну-
жно де кон стру и са ти ве зу из ме ђу пам ће ња и фо то гра фи је. Са гле да ва ње фо то гра фи је 
као ме ди ја пам ће ња зах те ва ана ли зу из обла сти раз ли чи тих ди сци пли на, као и ка те го-
ри ја кул тур ног пам ће ња ко је об у хва та све об ли ке ар хи ви ра ња и за шти те кул тур ног на-
сле ђа. Спо соб ност фо то гра фи је да са чу ва успо ме не пред ста вља ин те лек ту ал ну кли му 
XIX и по чет ка XX ве ка. Ова кав став, ве за но за про бле ма ти ку пам ће ња, је раз ви ја ње све-
сти о не по врат ном про то ку вре ме на и пре о ку па ци ја за очу ва њем и пре ци зним пред-
ста вља њем про шло сти, где ме диј фо то гра фи је и укљу чи ва ње но ве тех но ло ги је мо же 
да ти зна ча јан до при нос. Од нос фо то гра фи је и ме мо ри је пред ста вља је дан ди на мич ни 
про цес про из вод ње, цир ку ла ци је и при је ма про шло сти и ње го ве ин тер пре та ци је у са-
да шњо сти. У об ли ко ва њу про сто ра се ћа ња бит но ме сто за у зи ма ју иде о ло шки окви ри. 
Они зна чај но уче ству ју у де фи ни са њу ка рак те ра јав ног про сто ра и ње го ве функ ци је и 
по ли тич ким ма ни фе ста ци ја ма. Је дан од при ме ра од но са иде о ло ги је-по ли ти ке и про-
сто ра се ћа ња пру жа Бе о град у XIX и XX ве ку. То ком XIX и XX ве ка Бе о град се на ла зи 
у раз ли чи тим др жав ним и по ли тич ким си сте ми ма: Осман ској им пе ри ји, Кне же ви ни, 
Кра ље ви ни Ср би ји, Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ка сни је со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји.

Кључ не ре чи: фо то гра фи ја, ен те ри јер, се ћа ње и пам ће ње, кул тур но на сле ђе
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ДРАГАН БУЛАТОВИЋ
Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, Србија

Сле де ћи ну жност о по ста вља њу по ла зних прет по став ки за на ре че ну те му, ре ћи ће мо, у 
ма ни ру глав ног пред ме та ис тра жи ва ња, да, жму ре ћи на јед но око, фо то гра фи ју ва ља 
ана ли зи ра ти као алат, а жму ре ћи на дру го, као ме диј. Овај алат је у вре ме ну ка да је 
па тен ти ран био бли жи чу до твор ству не го ру ко дел ству, но сва ка ко са ви со ким свој стви-
ма за мр за ва ња из гле да ства ри. Свој стви ма ко ја про из и ла зе из ве ли ких тех но ло шких 
по тен ци ја ла, те је сто га по го дан алат за ре ги стра ци ју: и ви зу ел ног иден ти те та и ста ња 
ства ри али и про це са раз во ја до га ђа ја. На тај на чин је фо тос по стао ар те факт ко ји бе ле-
жи, до та да у исто ри ји ру ко твор ства не за бе ле же ну пер спек ти ву уна пре ђе ња. Под се ћа-
мо да је низ до ку мен та као се ри је фо то са, фор ми ра них у фо рен зич ке свр хе већ то ком 
осме де це ни је XIX ве ка ди рект но про во ци рао раз вој по крет них сли ка, по то ње на зва-
них филм. С дру ге стра не, фо то гра фи ја као ме диј је већ ин тер пре та ци ја, то јест ви ше 
при ли ка не го сли ка ства ри. Ме ђу тим, и као ме диј, фо то гра фи ја мо же да ре ги стру је: 
пре о вла ђу ју ћу сли ку ства ри (сте ре о тип – ја као ми), при жељ ки ва но ста ње ства ри (ја као 
Це ца), али и ра ђа ње но вих иден ти тет ских при ча (ја као ја).

У вре ме ка да је одо бре но от кри ће фо то гра фи је, одо брен је још је дан но вус – ба-
шти на (pa tri mo ni um) као на сле ђе (спо ме ник) за јед нич ког (на ци о нал ног) иден ти те та. 
Овом по то њем је, за гло бал но иде о ло шко ши ре ње и учвр шће ње, од од гром не ко ри сти 
био тај но ви алат – фо то гра фи ја. Иако из ра зи то услу жан, овај од нос два но ву са је био 
јед на ко па ра док са лан јер је спа јао по след њу тех но ло шку но ви ну с из град њом ми та о 
ва жно сти ста ри не. Фо тос као ме диј, пак, ни је мо гао да скри ва огром ни ин фор ма тив-
ни по тен ци јал ко ји је алат ка за за мр за ва ње из гле да про из во ди ла. С јед не стра не, оне 
до ку мен та за одр жа ње ми та о ста ри на ма, фо то гра фи ја је до бра но под гре ва ла док три-
нар ну бри гу о ре пре зен та тив но сти на сле ђа, то јест из град њи на ци о нал них ба шти на, 
а с дру ге, ме диј ске, про во ци ра ла по бу не да се са истих фо то са из чи та ва ју и они ма ње 
„ре пре зен та тив ни” од но си при ка зи ва ча и при ка за них, на ру чи о ца ми то ва и кон струк-
то ра ми то ва, те њи хо ве ин ди ви ду а ли за ци је. Све до ци смо сво је вр сне па ле он то ло ги је 
са да шњо сти (Т. Д. Ми чел) ка да ста ре фо то до ку мен те ви со ких иза бра ни ка ба шти не 
ис чи та ва мо да нас и као све до ке ма лих при ват них или спо ред них исто ри ја. Твр ди мо 
да је от клон од ре пре зен та тив ног као ин те грал ном, ко ји се де сио у са вре ме ној на у-
ци о ба шти ни, до брим де лом био из ве ден огле да њем у ге не зи ко ја је ишла од фо то са 
као ала та за про из вод њу до ку ме на та до фо то са као ме ди ја ко ји про во ци ра кре а ци ју 
соп стве не ба шти не. У при лог ово хо мо ло ги је ко ју смо по ста ви ли иде као до бар ар гу-
мент и раз град ња ми та о аутен тич но сти, као из во ра дис кри ми на тор ских и бе сми сле-
них си сте ма ти за ци ја и у фо то гра фи ји (до ку мен тар на, ути ли тар на, умет нич ка, уни кат на 
– лу ми но ки не ти, нпр.) и у хе ри то ло ги ји (ори ги нал и ко пи ја ри знич ког на сле ђа на спрам 
све до ка пам ће ња ко ји мо гу би ти вр ло ефи ка сни и као ко пи је или као ин ди ви ду а ли зо-
ва на се ћа ња, зва ни на ра ти ви). 

От ка ко се по ја ви ла као тех ни ка за др жа ва ња све тло пи са, фо то гра фи ја је у се би сје ди-
ња ва ла ону сли ку ко ју уре зу је мо у пам ће ње и ону ко ју иза зи ва мо на па пи ру. Уоп шта-
ва ју ћи, мо же се ре ћи да је сва ко за пи си ва ње на па пи ру по ле га ње у дво ди мен зи о нал ни 
до ку мент оних сли ка ко је су већ тре зо ри ра не у на шем мо згу. Kако је ово, из ре че но 
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ма ло час, све де ни опис про из вод ње до ку мен та мо же се по твр ди ти да је фо то граф ски 
за пис од у век тех ни ка до ку мен то ва ња ко ја ра чу на на фак си мил ску по у зда ност ис то сти 
оне ми шље не и ове све тло пи са не сли ке. Ова до го вор на ис тост сли ка код сва ког до ку-
мен то ва ња („мо лим Вас скло ни те ко су са ли ца, гле дај те пра во у ка ме ру и…”) умно го ме 
по јед но ста вљу је сва ко днев ну ко му ни ка ци ју али се за одр жа ва ње кул тур ног пам ће ња 
баш та не и сто вет ност ви ђе них (мен тал них) и за пи са них (до ку мен то ва них) сли ка, због 
ко је при ста је мо на до го вор ну ис тост мо ра одр жа ва ти као не из бри сив чи ни лац се ћа ју-
ћих про це са. Ро лан Барт је на пи сао чи та ву књи гу ин струк ци ја за по бу ђи ва ње се ћа ња 
опи су ју ћи до ку мен тар ност пар сво јих по ро дич них фо то гра фи ја. 

Но, осим овог ди рект ног ка на ла кроз ко ји се про вла че сли ке уче сни ка до га ђа ја и про-
из ве де не сли ке фо то граф ских ве шта ка, на ис тој ра зли ци по чи ва и онај ка нал у ко ме се 
ове сли ке ве шта ка су сре ћу са сли ка ма ко је про из во ди ре ми ни сцен ци ја иза зва на њи хо-
вом ком би на ци јом као до ку мен та с при чом ко ја их пра ти. У тој си ту а ци ји ин ди рект ног 
ожи вља ва ња ко је не из во де ди рект ни све до ци већ по бу ђе ни слу ша о ци де ша ва ју се 
ре кон струк ци је ко је за ви се од мно го раз ли чи тих мен тал них сли ка и мо гу се сма тра ти 
ак тив ним об ли ци ма но ве упо тре бе пам ће ња ко је је по сре до ва но фо то до ку мен том. 
У том оби љу ко је је ма лу не ис тост пре тво ри ло у ве ли ку фа ми ли ју раз ли чи те ис то сти 
има мно го са мо про и звод ње, ства ра ња с мно го лич них обе леж ја али с ја сним ци љем 
– ожи вља ва њем пам ће ња. А то је већ оп ште вред на кре а тив на про из вод ња, па се мо-
же за ми сли ти је дан до ста ја сан про цес кра тив ног ба шти ње ња кроз но ве фо то граф ске 
ин тер пре та ци је. Да нас су се умно жи ле раз ли чи те ва ри јан те фо то граф ских пам ће ња да 
их ола ка свр ста ва мо у ма сов не по мод но сти. Оно што се сма тра уста ље ним по ступ ци-
ма ко ји се пре тва ра ју у за ко ни то по на ша ње – па их зо ве мо оби ча ји ма, за хва та јед на ко 
ба зич ну, ег зи стен ци јал ну ствар ност ко ли ко и укра ша ва ње, ко је је онај ви шак за ко ји 
ни ко не би је по уши ма, али се увек ја вља за рад ду ше. У овој дру гој обла сти је ви дљи-
вост од сту па ња од јед ног сте ре о ти па – оби ча ја, ства рао нов „оби чај”, са да бли жи име ну 
по мод ност. Она пак ви ше ис ти че же љу за из два ја њем из уоби ча је ног, огра ни че ног, по-
зна тог и си гур ног, за рад не чег што ће ис та ћи ин ди ви ду ал но по стиг ну ће, лич не скло-
но сти и спо соб но сти или ја ког ства ра лач ког на бо ја… На при мер, сте ре о ти пе го то во да 
не мо же мо да за ми сли мо без фо то гра фи са ња, оно им је про мо тор и да ва лац иден ти-
те та: ни је нај ва жни је да и ти пу шиш већ да сви по ста ну све до ци твог за не се ног по гле да 
ко ји се му ти у обла ку ди ма с ци га ре те ко ја ти у бла гој ди ја го на ли пре се ца ¾ про фил! 
Ју суф Kарш је по ста вио мо дел стро гог ре пре зен та тив ног фо то пор тре та, а оста ли су га 
зду шно тро ши ли, по пут Дра га на Та на си је ви ћа.

Де мон стри ра ли би до бре прак се кре а тив ног до ку мен то ва ња у ин сти ту ци ја ма јав не 
ме мо ри је, с јед не стра не, као и до ку мен то ва не кре а тив но сти у све ту умет но сти, као 
све ви ше ле ги тим ни син кре ти зам, с дру ге стра не (ка кав је про је кат Ни смо код ку ће 
умет ни ка Б. Ни ко ло ва). Њих би, као ма ње ви ше ком пле мен тар не ми си је до ку мен то ва-
ног очу ва ња пам ће ња, су прот ста ви ли по мод ним на ра ти ви ма кул ту ре пам ће ња.

Основ ове сту ди је про из и ла зи из аутро вих ис тра жи ва ња се ми о тич ких по дат но сти 
фо то са (по чев од 1989), ко ја су про во ци ра на, у сми слу он то ло ги је фо то са Бар то вом 
Све тлом ко мо ром, а у ан тро по ло шком сми слу ин фор ма циј ске па ра диг ме, Ерик се но-
вом Ти ра ни јом тре нут ка. Со ци ја ли за ци је се ми о за ко је под пи ру ју фо то си кри тич ки су 
ту ма че не уз осла ња ње на П. Бур ди јеа и М. Ал бвак са. Kонте кс т сли ке и при ли ке ба зич-
но се осла ња на раз у ме ва ње ре пре зен та ци је код П. Ри ке ра и М. Фу коа. Хе ри то ло шки 
аспект те ме при па да аутен тич ној ауто ро вој те о ри ји.

Кључ не ре чи: фотографија, фотос, документ, сећање, старина

ЗАХВАЛНИЦА: Овај рад је део про је ка та Тра ди ци ја и тран-
сфор ма ци ја, под про јект: Стра те ги је ба шти ње ња (III бр. 
47019) и Те о ри ја и прак са на у ке у дру штву: мул ти ди сци-
пли нар не и ме ђу ге не ра циј ске пер спек ти ве (ОИ 179048).
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ПОЛИТИКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ: 
СТРАТЕГИЈЕ РАСЛОЈАВАЊА ПЕРЦЕПЦИЈЕ 
КАО УМЕТНИЧКИ ПОСТУПАК

MИЛИЦА СТОЈШИЋ
Факултет техничких наука (Департман за архитектуру и урбанизам, 
Одсек за уметност и дизајн), Универзитет у Новом Саду, Србија

Те о риј ски оквир ра да под ра зу ме ва ис тра жи ва ње по ли ти ка пер цеп ци је, од но сно на-
чи на на ко је спе ци фич но сти људ ске пер цеп ци је и ког ни ци је уре ђу ју од нос из ме ђу 
су бјек та и све та. Иако до жи вљај би ло ко јег умет нич ког де ла, па и све сно ис ку ство 
уоп ште, под ра зу ме ва не пре кид но од ви ја ње про це са пер цеп ци је и ког ни ци је, у ра-
ду ће раз ли чи ти фе но ме ни опа жа ња би ти ис тра же ни као осно ва умет нич ког по ступ-
ка. Пре ба ци ва њем те жи шта са ма те ри јал но сти умет нич ких сред ста ва на пер цеп ци ју 
и ког ни ци ју по сма тра ча, ство ре ни су усло ви за раз ма тра ње људ ског те ла као но вог 
ме ди ја, а на осно ву плат фор ме ко ју ну ди аме рич ки те о ре ти чар ме ди ја Марк Хен сен 
(Marc B.N. Han sen). За раз ли ку од Ле ва Ма но ви ча (Lev Ma no vich), ко ји се у ту ма че њу 
спе ци фич но сти но вих ме ди ја окре ће ди ги ти за ци ји и њо ме усло вље ној де ма те ри ја ли-
за ци ји фи зич ког про сто ра, Хен сен гу би так раз гра ни че ња из ме ђу по је ди нач них ме ди-
ја умет нич ког из ра жа ва ња ви ди као шан су да људ ско те ло за у зме ис так ну ти ју уло гу 
у се лек ци ји ин фор ма ци ја и об ли ко ва њу ис ку ства: „Mожемо ре ћи да те ло – од но сно 
ра спон пер цеп ту ал них и афек тив них мо гућ но сти ко је оно ну ди – де фи ни ше ин тер фејс 
ме ди ја. Услед флек си бил но сти ко ју до но си ди ги ти за ци ја, функ ци ја уокви ра ва ња (ин-
фор ма ци ја, прим. прев.) са ин тер феј са ме ди ја вра ћа се у те ло, ода кле је ори ги нал но 
по те кла. Упра во ово из ме шта ње чи ни но во ме диј ску умет ност но вом.” Осла ња ју ћи се 
на Берг со но ву (He nry Berg son) фи ло зо фи ју афек тив ног са зна ња, Хен сен пер цеп тив-
ни апа рат тре ти ра као ин тер фејс но вих ме ди ја, чи ме се ло кус ди ску си је око ка рак те ра 
но во ме диј ске умет но сти пре ме шта из по ља тех но ло ги је на људ ску пер цеп ци ју и ког-
ни ци ју. Пи та ња ко ја се на ме ћу је шта је дан до жи вљај чи ни умет нич ким, и ка кво је то 
умет нич ко де ло до ми нант но од ре ђе но естет ским ре жи мом на ше пер цеп ци је, уме сто 
тех но ло ги јом ме ди ја у ко јем је ство ре но. 

Ре не сан сни изум ли не ар не пер спек ти ве, по том до ба про све ти тељ ства, у ко јем Де-
карт (René De scar tes) ко нач но раз два ја за пр ља ност те ла и чи сто ћу ра ци о нал ног, ло-
ги ком упра вља ног ума, отво ри ли су мо гућ ност за по сто ја ње не ма те ри јал ног, тран сце-
ден тал ног су бјек та, ко ји уз до вољ но ра зу ма мо же да пре ва зи ђе све пред ра су де ко је га 
одва ја ју од истин ског са зна ња. Кар те зи јан ски су бје кат је апо ли ти чан; он сто ји у иде ал-
ној по зи ци ји – бес ко нач но ма лој тач ки из ко је је мо гу ће са гле да ти ап со лут ну исти ну. 
То ком сво је исто ри је, пси хо ло ги ја је та ко ђе по ку ша ла да об ја сни про це се пер цеп ци је 
и ког ни ци је кроз ма те ма тич ке мо де ле, сво де ћи ове, де ли мич но фи зи о ло шке про це се 
на ап страк ци је, иг но ри шу ћи у про це су спе ци фич но сти лич ног ис ку ства. За ис тра жи-
ва ње је зна ча јан еко ло шки при ступ ра ци о нал но сти, ко ји под ра зу ме ва да људ ска би ћа, 
у ин тер ак ци ји са сре ди ном у ко јој се на ла зе, сти чу со ма то сен зор но зна ње, осло ње но 
на њи хо ву лич ну исто ри ју. Ево лу ци ја је усло ви ла раз вој раз ли чи тих хе у ри стич ких про-
це са, мен тал них пре чи ца, ко је нам омо гу ћа ва ју да на осно ву про шлих ис ку ста ва до но-
си мо бр зе и до вољ но тач не од лу ке. Сен зор не ин фор ма ци је из све та ко ји нас окру жу је 
не ма ју сми сла без зна че ња, ко је им еко ло шки мо зак до де љу је на осно ву про шлог ис-
ку ства и хе у ри стич ких про це са ко ји се на ње га осла ња ју. Сва ко од нас од ре ђен је ова ко 
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фор ми ра ном ма пом пер цеп тив не исто ри је, ко ја де фи ни ше спе ци фич ну су бјек тив ну 
по зи ци ју. Ова ко тва су бјек тив но сти – про цес соп ства , ка ко га де фи ни ше Да ма сио (An-
to nio Da ma sio), пред ста вља нул ту ко ор ди на ту у од но су су бјек та и све та, и пред у слов је 
све сног ис ку ства, као и лич ног иден ти те та. Људ ску вр сту је дин стве ном чи ни спо соб-
ност ап стракт ног ми шље ња и по се до ва ње кон цеп та вре ме на , на осно ву ко јих пра ви мо 
прет по став ке о бу дућ но сти, уме сто да са мо од го ва ра мо на сти му лу се у са да шњо сти. 
Пер цеп ци ја пред ста вља ви со ко ауто ма ти зо ван про цес, ко ји у спре зи са ког ни ци јом да-
је зна че ње све ту, од ре ђу ју ћи та ко на ше ак ци је, а на осно ву ис ку ства из про шло сти и 
прет по став ка ма о бу дућ но сти ко је из ње га про из и ла зе. Ако су на ше пер цеп ци је и ак-
ци је у са да шњо сти уна пред од ре ђе не ма пом соп стве не пер цеп тив не исто ри је, на ме ће 
се пи та ње ка ко, и да ли је уоп ште мо гу ће из ме ни ти их у бу дућ но сти. Не у ро на уч ник Бо 
Ло то (Be au Lott o) уво ди прет по став ку да се шан са да из ме ни мо сво је ста во ве и по на-
ша ње кри је у ин тро спек ци ји, од но сно опа жа њу про це са соп стве не пер цеп ци је и ког-
ни ци је, и свих при стра сно сти ко је они са со бом но се. 

Ква ли та тив но ис тра жи ва ње ко ри сти ме то ду сту ди је слу ча ја, ка ко би ис пи та ло прет по-
став ку да раз ли чи ти фе но ме ни опа жа ња мо гу би ти ко ри шће ни као осно ва умет нич ког 
по ступ ка. Тер мин ра сло ја ва ње пер цеп ци је усво јен је ка ко би се озна чи ле спе ци фич не 
си ту а ци је у кон тек сту умет но сти – кон стру и са на од сту па ња од оче ки ва ног, у ко ји ма па-
жња по сма тра ча по ста је усме ре на на са ме про це се пер цеп ци је и ког ни ци је. Фе но мен 
мул ти ста бил не пер цеп ци је, де кон струк ци ја про стор ног и вре мен ског ка дри ра ња од ре-
ђе ног пер цеп ци јом, ко ри шће ње ган цфелд ефек та и ефек та сле пи ла за про ме не, ре пе-
ти тив ност са др жа ја, из два ја ње мо да ли те та пер цеп тив не сли ке ван кон тек ста, пред ста-
вља ње јед ног чул ног мо да ли те та дру гим и кон фликт из ме ђу мо да ли те та пер цеп тив не 
сли ке – не ки су од фе но ме на опа жа ња, ко ји ће кроз сту ди је слу ча ја би ти ис тра же ни као 
осно ва умет нич ког по ступ ка, и, уко ли ко овај кри те ри јум за до во ље – би ти озна че ни као 
стра те ги је ра сло ја ва ња пер цеп ци је. Ре фе рент на умет нич ка де ла ода бра на су на осно ву 
аспек та умет нич ког ра да за ко ји се прет по ста вља да, ко ри шће њем јед не или ви ше стра-
те ги ја ра сло ја ва ња пер цеп ци је, чи ни да па жња по сма тра ча бу де усме ре на на про це се 
пер цеп ци је и ког ни ци је. Зна чај на је прет по став ка да се, про ла ском кроз ове ме та-про-
це се у кон тек сту умет нич ког ра да, мо жда отва ра мо гућ ност за осве шћи ва ње ког ни тив-
но-пер цеп тив них при стра сно сти и у оста лим сег мен ти ма жи во та. 

Кључ не ре чи:  пси хо ло ги ја умет но сти, пси хо ло ги ја пер цеп ци је, но ви ме ди ји,  
су бјек тив ност, по ли ти ке пер цеп ци је
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