
дин стве ну и естет ски склад ну це ли ну, чи ме је пу бли ка ци ја до дат но до би ла
на атрак тив но сти. 

Ка ко би се ови за ни мљи ви ли ков ни из ра зи мла дих умет ни ка пре зен то ва -
ли јав но сти, у при ли ци смо да на из ло жби „Шап ни та ко три пу та” са гле да мо
њи хо ва аутор ска про ми шља ња и ре ше ња.

На кра ју, ре ци мо да је гру па мла дих илу стра то ра оку пље них око опре ма -
ња књи ге и по став ке из ло жбе сво јим ра дом еви дент но по ка за ла до бро струч -
но обра зо ва ње и за ин те ре со ва ност за те ку ћу про дук ци ју. Ме ђу тим, још је ва -
жни је то што су нам ови мла ди љу ди пру жи ли уве ре ња да ће бо га то на сле ђе
но во сад ске шко ле илустра ци је и да ље жи ве ти.

Др Здрав ко Рај че тић, те о ре ти чар умет но сти и ме ди ја
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НА ЦР ТА НА ПРИ ЧА

Деч је ли ков но и ви зу ел но ства ра ла штво углав ном је вред но ва но као ре -
флек си ја уну тра шњег све та де те та. Ме ђу тим, ка да је реч о обра зо ва њу де це
у струч ним шко ла ма ли ков ног и ди зај нер ског ти па, он да гово ри мо о еду ка -
ци ји бу ду ћих про фе си о на ла ца у овим обла сти ма. Што се ти че њи хо вих ре зул -
та та, та да су и на ша оче ки ва ња ве ћа, јер је реч аd hoc o та лентованoj де ци,
ко ја у ова квим шко ла ма не сти чу са мо зна ња из области ли ковних ве шти на,
већ и ини ци јал но по треб ну ши ри ну по гле да на свет ко  ји их окру жу је.

Ово је ва жна чи ње ни ца, по себ но ка да је реч о на ве де ним обра зов ним ин -
сти ту ци ја ма, јер ди зајн као де лат ност кон цеп ту ал но по ла зи од са гледа ва ња
по тре ба љу ди ко ји ће од ре ђе ни обје кат ко ри сти ти, а не од соп стве них аспи -
ра ци ја. У при лог овој тврд њи, ис так ни мо и чи њени цу да до бар ди зајн пред -
ста вља син те зу схва та ња дру штве них по тре ба и соп стве них кре а тивних сна -
га ко је ди зај нер упо тре бља ва у об ли ко ва њу да тог објекта. 

Ако од ова ко по ста вље них пре ми са кре не мо пре ма по љу кон крет них ре а -
ли за ци ја – ко је у овом слу ча ју пред ста вља ју рад у обла сти илу стра ци је за де -
цу уче ни ка Сред ње шко ле за ди зајн „Бог дан Шу пут” у Но вом Са ду – он да смо
на тра гу и да сна жно пот кре пи мо на шу тврдњу. 

По вод за ре а ли за ци ју овог про јек та је сте кон кре тан ди зај нер ски за да так
у ви ду из вед бе опре ма ња књи ге ко ја са др жи низ илу стра ци ја на ме ње них чи -
та о ци ма. Књи га Шап ни та ко три пу та... пред ста вља из бор бај ки, при ча и ле -
ген ди сло вен ских на ро да, а кон крет ни је, у ли ков ном сми слу, ов де је пред ста-
вље на илу стра ци ја из обла сти фан та сти ке. На овом скли ском те ре ну мла ди
умет ни ци су по ка за ли по зи ти ван ре зул тат, ко ји се огле да у кре а тив ној зре -
ло сти да се из ве де ви зу ел на су бли ма ци ја фа бу ле сва ке по је ди нач не при че
ко ја је илу стро ва на. Исти на, ово би био те жак за да так и за мно го ис ку сни је
илу стра то ре, али, у овом слу ча ју, мла да лач ки за нос, до бра об у че ност и очи -
глед но про фе си о нал но про ми шља ње до не ли су зрео ре зул тат. То су ма штови -
то, али не и пре тен ци о зно об ли ко ва не ко ри це Ане Чо бр де, а за тим и илустра -
ци је раз ли чи тих стил ских опре де ље ња. Та ко су Иво на Хо мо наи, Ла ра Фин -
џано вић, На ђа Ма за ли ца, Урош Про дић, Ду шан Гу дељ, Ана ма ри ја Ерге ла шев
и Ан дреј Под ли пец сво ја упори шта на шли у све де ни јој гра фич кој извед би са
из ра же ним ви зу ел ним ме та фо ра ма у фор ми раз ви је ног кро ки црте жа.

На су прот овој гру пи ауто ра, На де жда Жи жић, Је ле на Ку пре шки, Ања Јо -
ва но вић и Ана Чо бр да по ка за ле су афи ни тет пре ма рас ко шни јем илу стра -
тивном из ра жа ва њу, ко је и да ље по се ду је ста бил ну струк ту ру цр те жа и до -
след ност соп стве ном сти лу. Аутор ке су у овом слу ча ју из ву кле са др жин ски
нај о со бе ни ји еле мент јед не при че и ти ме га учи ни ле ре пре зен та тив ним мо -
ти вом.

По след њу аутор ску гру пу, скло ну стрикт но сим бо лич ком из ра зу, пред ста -
вља ју Ма ша Бо ро вић и На та лиа Пол зо вић. 

До дај мо ово ме да су мен тор ка проф. Сла ђа на Екрес и струч ни тим Зма је -
вих деч јих ига ра раз ли чи те стил ске афи ни тете успе шно про фи ли са ли у је -
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