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КРИТИЧНА МАСА/ИВИЦА
Порт фо лио про је кат Кри тич на ма са/иви ца је на зив из ло жбе гра фи ка ко ју чи не 44 

гра фич ка ли ста умет ни ка ауто ра (њих 44) ко ји до ла зе из раз ли чи тих зе ма ља и ко ји су 
у се лек ци ји бри тан ског кри ти ча ра умет но сти Ри чар да Ној са пред ста вље ни у две књи-
ге овог ауто ра: Гра фи ка на иви ци и Кри тич на ма са – Гра фи ка пре ко иви це у из да њу 
лон дон ске из да вач ке ку ће A&C Black pu blis hers, Лон дон, ко је су ре зул тат ауто ро вог 
кон ти ну и ра ног ис тра жи ва ња на по љу гра фи ке у ме ђу на род ним окви ри ма. 

Порт фо лио про је кат Кри тич на ма са/иви ца је на стао на ини ци ја ти ву аме рич ког 
умет ни ка На та ни је ла Стер на, ко ји је оку пио умет ни ке за сту пље не у пр вој и дру гој 
књи зи Ри чар да Ној са и по звао их да уче ству ју у овом ме ђу на род ном про јек ту та ко 
што ће кре и ра ти по је дан рад ко ји би чи нио гра фич ку ма пу. На гра фи ка ма ко је чи не 
ма пу Кри тич на ма са/иви ца пре по зна је се ве ли ка ра зно ли кост по е ти ка, при сту па, 
кре а тив них прак са умет ни ка као и гра фич ких тех ни ка од др во ре за до нај но ви јих тех-
но ло шких про це са штам пе. Порт фо лио про је кат Кри тич на ма са/иви ца при ка зу је ра-
до ве умет ни ка, ко ји су ујед но при зна ти на ме ђу на род ној гра фич кој сце ни и иза се бе 
има ју број на уче шћа на нај зна чај ним из ло жба ма гра фи ке и но си о ци су пре сти жних 
при зна ња за свој рад (Ali cia Can di a ni, An ne Heyva ert, Chi a ra Gi or get ti, Do rothy Kra u se, 
Mir ta Kup fer mi nic, No a ji Is hiyama, Mic hael Schne i der, Xe no fon Sac hi nis, Su zu ki Mic hi ko и 
дру ги).




