
РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА “УМЕТНИЧКИ ТРЕНИНГ 
2013.”

Ауторка пројекта: Габриела Васић

Установа културе Палилула – носилац пројекта
Удружење грађана КОД - партнер

Установа културе Пароброд - подршка
Подршка за годишњи пројекат по конкурсу: 

Град Београд, Секретаријат за спорт и омладину



• ПРИЛОГ бр. 1
• Визуелни материјал са претходних пројеката:
• У току 2013. Установа културе Палилула је у сарадњи са Удружењем 

грађана КОД а уз техничку подршку Установе културе Пароброд, 
реализовала пројекат „УМЕТНИЧКИ ТРЕНИНГ 2013.“ У оквиру којег је 
реализовано четири програма обуке младих: Визуелна уметност и 
нови медији, Уметност у јавном простору, Модни дизајн, Графичка 
култура. Програм Уметност у јавном простору је интегрисан са 
курсем Визуелне уметности. Због заинтересованости полазника, 
курсеви Модни дизајн и Визуелна уметност се продужавају до 
фебруара 2014., а у току су менторске радионице на оба курса. У 
фебруару ће бити одржан једномесечни курс „Медијска писменост“, 
за полазнике сва четри програма. 

• Резултати пројекта ће бити демонстрирани у оквиру групних и 
самосталних изложби, акција у јавном простору и презентације на 
„Белгрејд дизајн вику“:

•  



Курс „Графичка култура“

• Сваки полазник је израдио свој логотип
• Осмисшљена графичка кампања за лица са 

инвалидитетом (плакати, етикете, стенсили за јавни 
простор ...)

• Урађен визуелни идентитет штампаних материјала 
за Установу културе Палилула (темплејт плакати за 
догађаје, месечни програм, редизајн логотипа)

• Урађена графичка решења за неколико рукотвораца 
(бизнис карте, етикете, лого)

• Израђено неколико плаката, сертификата и флајера 
за програме у продукцији УГ КОД.

• Креативне вежбе, задаци, рад на личним пројектима.



Предавање Славимира Стојановића о свом развојном путу и плакату;
Креативна радионица,  Габриела Васић и Сања Јововић, мапирање 

друштвених појава и проблема на које реагују млади, проналажење 
графичког знака, логотипа за одабрани проблем

Ово је пример генеричког модела креативних радионица, из којег се 
касније изродио сет графичких решења, као предлог пројекта младих за 

подизање видљивости особа са инвалидитетом и заговарање 
приступачности у Републици Србији, а што је било презентовано на 

њхиховој групној изложби у Установи културе Палилула у марту 2014.













Курс Визуелна уметност и нови медији (и 
Уметност у јавном простору)

 
• Сваки полазник је осмислио акцију за интервенцију у јавном 

простору 
• Неколико полазника је артикулисало своје предлоге за 

самосталне изложбе, једна ауторка се представила 
перформансом и фотографијама на мартовском фестивалу 
Креативног социјалног предузетништва “Само љубав”

• Три полазника су израдила видео материјал за фестивал СОС, 
НКСС

• Сви полазници су артикулисали своје идеје у форми 
разумљивог уметничког стејтмента

• Сви полазници су унапредили своје вештине комуникације и 
презентације свог уметничког рада, конструишући контекст у 
којем се њихов рад формира у форми уметничке пријаве

• Полазници су израдили свој професионални C.V.



Модел рада на радионицама: Предавање са слајд пројекцијом и 
линковима пројеката са интернета о уметничким праксама у јавном 

простору, Ук Пароброд, децембар 2013.
предавач: Кристина Драшковић, мастер Паблик Арт-а, Вајмар, Баухаус



Предавање о урбаном дизајну, Сања Јововић, архитекта, 
Креативна радионица, Габриела Васић

Мапирање проблема и простора за интервенцију у јавном простору, приказ идеје, 
дискусија у две радне групе

децембар 2013., Установа културе Пароброд





Курс Модни дизајн

• Сви полазници су унапредили вештине модног цртежа и 
модне илустрације

• Сви полазници су израдили „mood board“ таблу преко које 
конструишу концепт и инспирацију за своје креације

• Сви полазници су израдили скице из којих ће настати 
дизајн модних комада у формату 1:4 (у току јануара 2014.)

• Сви полазници су израдили по неколико модних скица у 
текстилу на импровизованој картон лутки, што је било 
представљено у марту у оквиру Фестивала креативног 
социјалног предузетништва „Дизајн Шифт“ вол.4 „САМО 
ЉУБАВ!“

• Сви полазници су унапредили своје вештине коришћења 
машине за шивење, разумевања кроја, превођења модне 
скице у модни крој...



Приказ  
атмосфере 

са 
радионица 

и 
резултати 
рада, курс 

Модни 
Дизајн, 

Установа 
културе 

Пароброд, 
јесен 2013.
Предавачи: 
Валдимир 
Вуликић, 

модни 
дизајнер, 

Миро 
Мишљен, 

модни 
дизајнер
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