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Посебним даром за простор, за симетричан 
распоред, складне и лепе пропорције, избором матери-
јала с богатим колоритом, маштом и емоцијама, неуси-
љеном креативношћу, сценографи и костимографи иска-
зују све оно што у тексту и игри није, или није до краја, 
могло да буде исказано и објашњено. Сценографијом се 
обликује и дефинише сценски простор и све у њему; 
сценографијом се описује, распоређује, склапа и растав-
ља, додаје и одузима, објашњава или наговештава исто-
рија, време, епоха: бојом, обликом и цртежом. У тој игри 
визије и маште сценографија је дисциплина која оства-
рује различите односе према писаној речи, игри глумаца, 
сценској радњи, режији, гледалишту, публици; тера на 
размишљање, на откривање нових садржаја и могућ-
ности. Костимографски рад пре свега је борба с недо-
кучивим, тајанственим простором сцене, света ,живота... 
Резултат те борбе морао би бити хармонична повезаност 
костима са покретом, емоцијом, музиком, говором, рит-

1мом, карактером лика...
Битна карика у ланцу, у процесу настајања једне 

позоришне представе, играног филма, ТВ серије или ТВ 
емисије, јесте рад костимографа и сценографа. Неретко 
су неке телевизијске, позоришне или филмске форме 
остале запамћене баш по њиховом аутентичном уметни-
чком рукопису. Последњих година њихова остварења 
смо могли да видимо на Мајском салону УЛУПУДС-а, 
Прашком квадријеналу, самосталној изложби или поне-
кој ауторској концепцији историчара уметности.

На позив кустоса УЛУПУДС-а (Удружење 
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 
Србије) Дијане Милашиновић-Марић и Маје Шкаљац-
Станошевић четрдесет аутора се одазвало да учествује на 
изложби којом је обухваћено последњих десет година 
стваралаштва костимографа и сценографа УЛУПУДС-а. 
Чаробни амбијент сале под сводовима Конака кнегиње 
Љубице, чија нам је врата за ову прилику отворио Музеј 
града Београда, представљао је најбољи избор изложбене 
галерије за поставку оваквог типа.

Концепт ове, на известан начин, ревијалне по-
ставке оставио је уметнику слободу да одабере и издвоји 

два рада, настала у периоду од 2000–2010. године, са 
којима ће се представити јавности и колегама. Терито-
ријално ограничење у вези с настанком и реализацијом 
пројекта није постојало, па су се аутори представљали и 
продукцијама које су реализовали ван граница наше 
земље.

Стваралачки свет, аутентични ауторски руко-
пис, идеје... индивидуалне су интерпретације заслугом 
Душице Кнежевић, костимографа и сценографа, која је 
зналачки и професионално поставила изложбу у ин-
теракцији са простором. Визуелни ефекат ове јединстве-
не естетске импресивне целине појачава наменски 
постављена расвета, модерна техничка опрема и медији 
коришћени за ову прилику: велики екрани, биоскопско 
платно, slide show, видео-радови...

Ова изложба представљала је ретку прилику да 
се публика упозна са радовима уметника свих генерација. 
Велика имена као што су: Ангелина Атлагић, Миланка 
Берберовић, Миодраг Табачки, Бојана Никитовић, Геро-
слав Зарић и Јасна Драговић непресушним идејама, изу-
зетним талентом и енергијом деценијама одушевљавају 
публику и ван граница наше земље и окружења. Неиз-
брисив траг у овој грани примењене уметности оставили 
су и доајени Зора Давидовић и Александар Златовић. 
Публика је имала заиста ретку прилику да, захваљујући 
представљеним радовима Љиљане Петровић, Лане Цви-
јановић, Бориса Чакширана и Зоре Мојсиловић, путем 
скица, фотографија, костима, видео-радова прати процес 
настанка једне позоришне представе, дугометражног 
филма, ТВ серије, модерног балетског извођења и ТВ 
емисије. Позитиван утисак на публику оставила је кон-
цептуална поставка експоната, фото и видео материјала 
уметника Маје Мирковић, Синише Илића, Душице 
Кнежевић, Тамаре Јовановић, Дејана Пантелића, Иване 
Васић и Игора Васиљева, који прате савремене трендове, 
експериментишу, интригирају, играју се... На шпицама 
филмова, ТВ серија, и у афишима позоришних представа 
готово свакодневно виђамо имена Јелене Стокуће, 
Аљоше Спајића, Јелисавете Татић-Чутурило, Александра 
Вељановића, Весне Штрбац и Драгице Лаушевић. 
Посетиоци су имали јединствену прилику да уживо виде 
костиме Ксеније Терзовић-Ђорђевић, које је креирала за 
филм Чарлстон за Огњенку. Сцене из наших најпозна-
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тијих мјузикла и најпосећенијих дечјих представа 
дочарале су нам: Снежана Шимић, Јасмина Јешић, Маја 
Соле-Насковски, Јелена Перишић, Јелена Милић-Злат-
ковић и Милица Грбић-Комазец. Судећи по приказаним 
радовима и позитивним реакцијама старијих колега, и те 
како можемо рачунати на младе наде костимографије и 
сценографије Милицу Бајић-Ђуров, Маргарету Јовано-
вић, Марију Калабић, Љубицу Милановић,Владиславу 
Мунић и Ружицу Ристић.

Цела поставка одисала је свежином и публика је 
на тренутак могла да „побегне“ из стварности и пребаци 
се у овај магичан свет кроз који су нас путем реализова-
них костима, извучених за ову прилику из гардероба и 
фундуса позоришта (Декамерон, Бурлеска о Грку, 
Трубадур, Хофманове приче...), скица, фотографија, као 
аутентичног документа са снимања или проба, импрови-
зованог биоскопа, видео-презентацијама, необичним 
целинама водили наши уметници.

Костими, шешири и лутке из дечјих позоришних 
представа били су пријатно изненађење посебно за 
најмлађу публику. Чувени Пегаз и лутке девојака у 
костимима модерне стилизоване ношње с Еуросонга, који 
је организован у Београду 2008. године, били су права 
„посластица“ за посетиоце. На љубитеље домаће 
кинематографије највећи утисак оставили су костими из 
Чарлстона за Огњенку и Црног Грује. Експериментални 
биоскоп са пројекцијом рада о нестанку, тј. промени 
намене простора београдских биоскопа и о њиховом 
стању данас, вратио нас је у реалну стварност, подсећа-
јући да су неки људи на важним државним функцијама 
допустили да та чаролија полако нестане.

Велика посета публике, колега, стручних сарад-
ника, медија, ликовних критичара, студената, ученика 
уметничких академија и школа знак је да овакве врсте 
групних, ревијалних поставки – од идеје до реализације – 
треба чешће приређивати. Пошто се већина излагача на 
овој поставци бави педагошким радом, образујући нове 
генерације, сигурно ће свака следећа изложба овог типа 
бити једнако квалитетна, посећена и занимљива.

Маја Шкаљац-Станошевић

1. Костимографија Лане Цвијановић, „Кандид или 
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2008.
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