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Примењена уметност  у  сану

уметност и боемија одавно нису фамилијарни. слика

„Црни квадрат на белој позадини“ Казимира маљевича,

направљена 1915. године, је тачка у ликовној уметности

какву просечан човек и данас најчешће препознаје и

признаје. славимо 100 година од културног, филозоф-

ског, уметничког преврата који се догодио оснивањем

Баухаус школе у Вајмару. утемељивачи нове перцепције

уметничког дела Дишан, Гропијус и Дерида данас, у

дигиталном добу, већ су историја. траже се нови тумачи

стварности попут Лава маневича. 

уметници са беретком на глави, повијеним брчићима,

несхваћени, претенциозно другачијег стила и пона-

шања, данас представљају провинцијалну гротеску.

Креативци овог времена подсећају на лондонског

јапија (у позитивном значењу термина). 

Доминација виртуелне реалности и до сад невиђених

начина размене информација, дају ново тумачење

будућности уметничког дела. Појава тржишних комуни-

кација по Котлеровим принципима наговештава појаву

креативних индустрија и дефинитивно доводи приме-

њену уметност у први план као делатност са различи-

тим културним и уметничким изразима, заштићену

ауторским правом. 

Примењена уметност је одавно изашла из декоративне

естетике. она је данас нераскидив спој културе, уметно-

сти, науке и савремене технологије сваког народа који

има перспективу. у исто време контемплативна, езоте-

рична и пре свега прагматична, има сигурну будућност

у времену које се убрзава. 

Примарни таленат који данас треба да поседује приме-

њени уметник, није таленат ка апстрактном ликовном

изразу већ је то визија. својим пројектима, антиципира-

јући време, ови уметници одавно постављају задатке

науци, односно технологији, стварајући уметничка дела

непролазне вредности, паралелно подстичући свест о

потреби хуманијег и образованијег друштва. 

у једном свом тексту Лазар трифуновић је рекао:  „импре-

сионизам је у србију стигао са 40 година  закашњења“ –

алудирајући на нетолеранцију средине према новом. 

Факултет примењених уметности, основан пре 70 година,

представља оазу знања савремених уметничких посту-

пака везаних за напредну технологију и науку. међутим,

третман примењених уметности у српском друштву је

такав да се поставља питање да ли је примењена уметност

100 година после Баухауса овде сазрела као идеја, одно-

сно да ли је примењена уметност стигла у србију? 

ова изложба је знак упућен јавности, али и сану, да у

складу са временом у ком живимо и интересима нације,

с обзиром на кредибилитет ове институције, покрене

питање статуса примењених уметности у оквиру до-

мена своје делатности.  

Зоран Блажина ред. проф. 



стуДенти :

тамара алексић
александра Бекетова
милица Гајевић
андреа Глигоријевић
анка Драгојловић
милица Ђоковић
марко илић
александар Јовановић
ања Калем
Кристина Костић
урош максимовић
милица марковић
тамара ма рковић
тамара маринковић
марија мартинић
Павле миленковић
Душан милетић
Филип николић
никола Петровић
андреа Пљакић
тијана радић
Ксенија старостина
Јелена стијеља
Петар стошић
теа терзић
Јулија Хочко
андрија Чугуровић

ФаКуЛтет
ПримењениХ
уметности
у БеоГраДу



Пројектни задатак

Предмет Графичке комуникације на одсеку Графички

дизајн Факултета примењених уметности третира између

осталог и проблематику визелног идентитета. Пројекат

сану није експлицитно подразумевао нови дизајн грба

сану. 

одлука о редизајну или новом дизајну грба је стратешка

одлука институције а из брифа се није могло закључити

да таква одлука постоји .

студенти су се бавили пројектом медаље, повеље,

пословних папира и паковања медаље. C oбзиром на

карактер Факултета неколико студената као секундарни

пројекат је ипак покушало да се позабави и редизајном

(осавремењавањем) грба за шта су била потребна и нека

додатна знања из области пројектовања хералдике. 
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