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Гра фи ка ван утр тих пу те ва je нај но ви ја књигa бри тан ског ауто ра Ри чар да Ној са 
(Ric hard Noyce) у ко јој он на ста вља сво је кон ти ну и ра но ис тра жи ва ње на по љу са вре ме не 
гра фи ке, на кон успе ха и ре и зда ња ње го вих прет ход них књи га. Ри чард Нојс је по знат 
у све ту умет но сти. Ре дов но пи ше и го во ри о ви зу ел ној умет но сти. Об ја вљу је тек сто ве 
и пре гле де у бри тан ским и европ ским ма га зи ни ма. На пи сао је књи ге о са вре ме ној 
гра фи ци и сли кар ству, ме ђу ко ји ма су две вр ло успе шне књи ге Гра фи ка на иви ци (Print
ma king at the Ed ge, A&C Black, 2006) и Кри тич на ма са – Гра фи ка иза иви це. Че сто је 
при су тан као члан жи ри ја на број ним ме ђу на род ним из ло жба ма. Од 2003. до 2009. 
го ди не је пред се да вао жи ри јем за до де лу на гра да Ме ђу на род ног три је на ла гра фи ке 
у Кра ко ву, јед не од нај ре фе рент ни јих из ло жби на ме ђу на род ној гра фич кој сце ни. На ша 
струч на јав ност је 2009. го ди не има ла при ли ку да упо зна Ри чар да Ној са и пра ти ње го во 
из ла га ње на струч ном сим по зи ју му „Гра фи ка на иви ци – Гра фи ка и ње на гра нич на 
под руч ја у 21. ве ку”, ко ји је одр жан у ор га ни за ци ји Гра фич ког ко лек ти ва по во дом 60 
го ди на ра да овог удру же ња и исто и ме не га ле ри је. У сво јим књи га ма и из ла га њи ма на 
ме ђу на род ним сим по зи ју ми ма ука зу је на ста лан про блем ка ко гра фи ка ни је тре ти ра на 
ка ко за слу жу је и за по ста вље ну по зи ци ју гра фи ча ра у са вре ме ној умет но сти. 

У Гра фи ци ван утр тих пу те ва Ри чард Нојс при ка зу је раз ли чи те прак се умет ни ка 
ко ји су свој рад раз ви ја ли у спе ци фич ном со ци о кул тур ном и дру штве но по ли тич ком 
кон тек сту и ис тра жу је умет ност гра фи ке из ван по зна тих цен та ра умет но сти. Ње го ви 
пу те ви и ин те ре со ва ња по кри ва ју умет ност ко ја по ти че из нај ра зли чи ти јих ре ги ја, од 
Бли ског ис то ка, Ин ди је, Па ки ста на, Не па ла, до ис точ ног Ме ди те ра на, ју го и сточ не Евро пе 
и Бал ка на. Не ке од укљу че них зе ма ља има ју ду гу тра ди ци ју гра фи ке и бо га ту са вре ме-
ну гра фич ку сце ну, али не ке су на жа лост не до вољ но по зна те, рет ко да су ика да укљу че-
не на ме ђу на род ним смо тра ма или у умет нич ким жур на ли ма. Књи га се ба ви умет но шћу 
и умет ни ци ма ван по зна тих умет нич ких цен та ра, али исто вре ме но и раз ли чи то сти ма 
умет нич ких прак си тј. раз ли чи тим аспек ти ма скре та ња са утр тих пу те ва.

Са др жај књи ге је ре зул тат ауто ро вог ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња, бри жљи вог 
при ку пља ња ма те ри ја ла и раз го во ра са умет ни ци ма ко је је пра тио на ме ђу на род ним 
из ло жба ма, сво јим сту диј ским пу то ва њи ма и струч ним си по зи ју ми ма по све ће ним те ми 
са вре ме не гра фи ке. По себ но је ин те ре сант на чи ње ни ца да књи га не са др жи ни јед ну 
би бли о граф ску ре фе рен цу. Ка ко аутор ис ти че у пред го во ру, сва на во ђе ња у књи зи 
по ти чу из ди рект не ко ре спон ден ци је ауто ра и умет ни ка, осим ако ни је дру га чи је на-
ве де но. Аутор у књи зи ко ри сти ди рект не ре че ни це умет ни ка, њи хо ве на ме ре и про-
ми шља ња чи ме чи та о цу до дат но при бли жа ва рад умет ни ка. 
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Књи га Гра фи ка ван утр тих пу те ва има 176. стра ни ца, по де ље на је у два де ла и 8 
по гла вља (Део 1: кон тек сти, увод, пу то ва ња и де сти на ци је, кон флик ти и ре зо лу ци је, 
ди ја спо ра и ег зил. Део 2: Пар ци јал ни атлас све та гра фи ке). Сва ки од 54 пред ста вље на 
умет ни ка је за сту пљен на две или три стра ни це. По ред тек сто ва о ра ду умет ни ка књи-
га оби лу је вр ло ква ли тет ним ре про дук ци ја ма њи хо вих ра до ва. Књи гу ка рак те ри ше 
до бра ор га ни за ци ја, струк ту ри са ност тек сто ва као и ја сно ћа је зи ка пи са ња ауто ра. 

Гра фи ка ван утр тих пу те ва

Мо же мо ли по сма тра ти умет нич ко де ло из ван кон тек ста у ко јем је оно на ста ло? 
Ка ко спе ци фич на дру штве но-по ли тич ка до га ђа ња и осе тљи ви тре ну ци мо гу ути ца ти 
на умет ност? Ка ко умет ни ци ре а гу ју нa та до га ђа ња и ко ја сред ства из ра жа ва ња упо-
тре бља ва ју да од го во ре на њих? Да ли умет ност има мо гућ но сти да про ме ни или 
ути че на окол но сти у ко ји ма је на ста ја ла? Мо же ли умет ник у зе мљи ко ја се бо ри са 
тре нут ним со ци јал ним и по ли тич ким про бле ми ма ути ца ти на свест љу ди? Ово су пи-
та ња ко ја нам се на ме ћу док чи та мо књи гу Гра фи ка ван утр тих пу те ва. 

Ана ли зи ра ју ћи фак то ре и окол но сти ко је су ути ца ле на са вре ме ну гра фи ку у ре-
ги о ни ма ко ји су об у хва ће ни књи гом, аутор пред ста вља свој из бор 54 умет ни ка из 24 
земљe. Ве ћи на зе ма ља ко је су за сту пље не у књи зи су ме ста где су по сто ја ли или још 
увек тра ју кон флик ти, гра ђан ски или ме ђу на род ни ра то ви. Ме ђу умет ни ци ма ко ји су 
пред ста вље ни у књи зи има оних ко ји и да ље жи ве у зе мља ма у ко ји ма су ро ђе ни и 
дру гих ко ји су због по ли тич ких или лич них раз ло га од лу чи ли да жи ве на дру гом ме сту. 
Кон фликт је кон стан тан у ме ђу на род ним и на ци о нал ним по ли ти ка ма то ком ми ле ни-
ју ма и ути цај тих кон фли ка та се мо же пра ти ти у ви зу ел ним умет но сти ма у зе мља ма 
ко је су у њих укљу че не. Књи га са др жи тек сто ве у ко ји ма аутор пи ше о зе мља ма и 
ре ги о ни ма ода кле умет ни ци до ла зе и ана ли зи ра кон текст у ко јем они ства ра ју. Не ке 
од зе ма ља о ко ји ма го во ри у сво јој књи зи, као што су Па ки стан и Иран, Нојс ни је био 
у мо гућ но сти да по се ти. О тим зе мља ма о ко ји ма ни је имао до вољ но лич них са зна ња 
аутор је умет ни ци ма по ста вљао се ри ју пи та ња да би раз у мео кон текст у ко јем су ства-
ра ли. Од го во ре на ова пи та ња он из ла же у ви ду ано ним них ко мен та ра и сма тра да 
они ни су, ни ти мо ра ју би ти де фи ни тив ни. Јед но од пи та ња ко је аутор по ста вља умет-
ни ци ма је „Да ли је умет ност кри тич ки ве за на за си ту а ци ју у Ира ну не сум њи во по ли-
тич ки или со ци јал но кри тич ка или има ли не кри тич ка умет ност би ло ка квог кре ди-
би ли те та у зе мљи ко ја се бо ри са тре нут ним со ци јал ним и по ли тич ким про бле ми ма?” 
Од го ва ра ју ћи на ово пи та ње је дан од умет ни ка је из ра зио став да је он за ин те ре со ван 
за умет ност ко ја не из бе га ва по ли тич ке до га ђа је, јер ка ко да ље на во ди, у Ира ну све 
је по ли тич ко, др жа ва има ре гу ла ти ве за све сфе ре жи во та. Дру ги од го вор на исто пи-
та ње био је да је рад сва ког про фе си о нал ног иран ског умет ни ка без об зи ра где жи ви 
не из бе жно по ли ти чан због кон стант них и ин тен зив них не га тив них тен зи ја из ме ђу 
Ира на и дру гих зе ма ља: „Би ти умет ник је већ са мо по се би со ци јал но кри тич ки по сао, 
би ло да ра ди те дру штве но ан га жо ва ну умет ност или не што дру го.“ 

У ни зу тек сто ва по све ће них умет ни ци ма о ко ји ма пи ше аутор при ме ћу је да умет-
ни ци на раз ли чи те на чи не ре а гу ју на до жи вље не кон флик те и то мо же ва ри ра ти од 
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екс трем ног про те ста до не ких суп тил ни јих на чи на ре ак ци је. Исто та ко, мо же се при-
ме ти ти да умет ни ци ко ји до ла зе из јед не исте зе мље или ре ги о на ре а гу ју на раз ли чи те 
на чи не и раз ли чи тим сред стви ма на исте до га ђа је. Али, ка ко Нојс ис ти че, ја сно је да 
је њи хов рад по стао ва жно сред ство да се од го во ри на до га ђа је ко ји су умно го ме ути-
ца ли на њи хов жи вот. 

На сло ви ра до ва при ка за них у књи зи ре чи то го во ре о то ме шта је за ни ма ло умет-
ни ке: Ни шта ни је као што из гле да (Not hing is What it Se ems), Спо мен берг (Spo men berg), 
Умет ник мо же би ти... (The Ar tist can be...), Ди ле ма 5 Где је бо ље жи ве ти? (Dil le ma 5 Whe re is 
bet ter to li ve?), Из ци клу са Сло бо да; Су о ча ва ње са зи дом (From the Fre e dom se ri es: Pro test, 
Fa cing the Wall), За твор на зван Иран (A pri son cal led Iran); За пам ће на ме ста (Re mem be red 
pla ces), Ро ђен у СССР (Born in US SR). 

Нојс у књи зи из но си став ру мун ског умет ни ка мол дав ског по ре кла Ва ле риа Ши а уа 
(Va le riu Schi au) где он ка же да су ње го ве те ме по ве за не са лич ним до жи вља јем и свим 
оним што је ре флек то ва но од окру же ња у ко јем жи ви. Као осо ба ко ја је жи ве ла у то та-
ли тар ном ре жи му до 1989. го ди не, умет ник у свом ра ду ко ри сти сли ке ма ле де це ко је 
ре пре зен ту ју лич ни од нос умет ни ка са бол ним и тра гич ним до га ђа ји ма из исто ри је 
ње го ве зе мље Мол да ви је, ка да је мно го љу ди и ма ле де це стра да ло за вре ме Ста љи-
но ве вла да ви не. Не бо ика да та ко пла во, на зив јед не од гра фи ка ко је Нојс при ка зу је у 
књи зи, је рад ли бан ског умет ни ка Ал фре да Та ра ци ја (Al fred Ta ra zi), ко ји као под ло гу 
ко ри сти раз глед ни це из оче ве ар хи ве, ко је при ка зу ју иди ли чан пеј заж и чи сто пла во 
не бо, на ко јем ко ла жи ра цр но-бе ле сли ке при зо ра из ра та. Он ове до га ђа је не сме шта 
у од ре ђе но ме сто, они се мо гу до го ди ти би ло где, јер на жа лост ове сли ке сва ко днев-
но мо же мо ви де ти на ве сти ма. До ку мен та ри стич ки при ступ Нојс ко мен та ри ше у ра ду 
умет ни це из Па ле сти не Алек сан дре Хан дал, ко ја у свом ра ду ма пи ра лич ни до жи вљај 
Је ру са ли ма кроз бе ле шке, ски це, фо то гра фи је из лич не ар хи ве и при ку пље не фо то-
гра фи је, ски це ко је је до би ла од дру гих љу ди док је ра ди ла на овом про јек ту. Спа ја ју ћи 
пу но сли ка ко је су део лич не ме мо ри је и ко лек тив ног се ћа ња, пре кла па њем тек ста и 
сли ке тек ста она гра ди јед ну ве ли ку сли ку иза зи ва ју ћи код по сма тра ча бо гат ви зу ел-
ни и ин те лек ту ал ни до жи вљај. 

Ка ко аутор пи ше у пред го во ру, књи га не ма те жњу да при ка же све ра до ве зе ма ља 
„ван утр тих пу те ва”, ни ти све тех ни ке, и из бор умет ни ка je углав ном ње гов лич ни су-
бјек ти ван из бор. Ка да пи ше о умет ни ку и ње го вом ра ду Нојс при сту па то ме с ви ше 
аспе ка та. Он ана ли зи ра окол но сти у ко ји ма су ти умет ни ци ства ра ли, пи ше о њи хо вом 
обра зо ва њу, ути ца ји ма, пу то ва њи ма, по ми ње не ке до га ђа је из њи хо ве лич не исто ри-
је ко ји су мо гли ути ца ти на њи хов рад, из но си њи хо ва про ми шља ња и ста во ве, њи хов 
од нос пре ма умет но сти гра фи ке и из бо ру умет нич ког по ступ ка за из ра жа ва ње сво је 
умет но сти. По ред ових аспе ка та, он ана ли зи ра њи хо ве ра до ве от кри ва ју ћи у њи ма 
мо гућ но сти ви ше ни воа чи та ња. Овај при ступ је уто ли ко оправ да ни ји има ју ћи у ви ду 
на ме ру ауто ра да чи та о цу при бли жи ком плек сну сли ку умет ни ка и ње го вог ра да и да 
га под стак не на раз у ме ва ње ства ра лач ког про це са. 

Ри чард Нојс је кри ти чар ко ји је нај ве ћи део свог ра да по све тио пра ће њу, ис тра жи ва-
њу и афир ма ци ји ме ди ја гра фи ке. Сво ју ве ру у бу дућ ност гра фи ке ис ка зу је убе дљи вим 
ста во ви ма и за ла га њем за гра фи ку и ње но по зи ци о ни ра ње у окви ру гло бал не умет-
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нич ке сце не. Он у књи зи из но си став да је гра фи ка ин те грал ни део са вре ме не умет-
но сти, а не не што дру го. 

У књи зи Гра фи ка ван утр тих пу те ва Нојс под се ћа да је гра фи ка од и гра ла ва жну 
уло гу у раз во ју ви зу ел них умет но сти у мно гим зе мља ма и кул ту ра ма и да су нај ра ни је 
фор ме ви зу ел них умет но сти и ко му ни ка ци је ве за не за гра фи ку. Он ука зу је на ве ли ку 
ра зно вр сност гра фи ке и мо гућ но сти из ра за при ка зу ју ћи ра до ве умет ни ка у ко ји ма је 
пре по знао ре пре зен та тив не пред став ни ке. Ова све де на се лек ци ја умет ни ка до ка зу је 
да је ме ђу на род на гра фич ка сце на ве о ма жи ва и да се кон ти ну и ра но раз ви ја и ме ња.

Нојс кон ста ту је да се да нас, у до ба пре вла сти ди ги тал не сли ке, ши ре под руч ја гра фи-
ке и ства ра ња ра до ва ко ји осци ли ра ју на гра ни ци раз ли чи тих ме ди ја, али и да ље ег зи-
сти ра ју ста ре тра ди ци о нал не тех ни ке ко је ни су не ста ле. У ве зи с тим, он у књи зи пред-
ста вља умет ни ке ко ји су сред ство за из ра жа ва ње сво је по е ти ке и умет но сти про на шли 
у тра ди ци о нал ним тех ни ка ма ба кро пи са, аква тин те, су ве игле, ме цо тин те и ба кро ре за: 
Нан Мул дер Ра ги ни Упа двај (Ra gi ni Upadhyay), Тен зин Дор џи (Ten zin Dor ji), Џил и Мо ти 
(Gil & Mo ti), Асли Тур ке ли, Кон стан тин Ка ли но вич (Kon stan tin Kalynovych), Олег Де ни сен ко 
(Oleg Denysen ko), Алек сан дер Гри го ри ев (Ale xan dr Gri go ri ev), Ју ри Ја ко вен ко, Ире не 
Фур лан, Кри сто фер Но виц ки (Chri stop her No wic ki). Иако нај ста ри ји од свих гра фич ких 
тех ни ка, др во рез по на во ди ма Ној са до жи вља ва по нов но от кри ва ње у са вре ме ној 
гра фи ци и иза зи ва ства ра лач ки им пулс у ра ду мно гих умет ни ка. У књи зи су пред ста-
вље ни фан та стич ни др во ре зи Ану Вер та нен (An nu Ver ta nen), Ју ха ри Са и да, Ен ди ја По-
шко ви ћа, Шам се Ал Ома и ра (Sham sa Al Oma i ra), Орит Хоф ши (Orit Hofshi), Ор тан за Мо-
ра ру (Or tan sa Mo ra ru), Су за не Фан та на риу (Su za na Fântânariu) и Пе те ра Ла за ро ва. 

Нојс де ли уве ре ње да су гра фи ча ри да нас у је дин стве ној си ту а ци ји јер су им до ступ-
не нај но ви је тех но ло ги је ства ра ња ди ги тал не сли ке као и ве ко ви ма ста ре тех ни ке за 
руч ну из ра ду гра фи ка. Он на во ди да без об зи ра на по ле ми ке о по ја ви и упо тре би 
но вих тех но ло ги ја у гра фи ци, да нас на ме ђу на род ним из ло жба ма мо же мо ви де ти да 
су оба по ме ну та при сту па у пот пу но сти ле ги тим на, да рав но прав но сто је је дан по ред 
дру гог и да мо гу по сто ја ти у ком би на ци ји је дан са дру гим. Ри чард Нојс при па да гру пи 
те о ре ти ча ра ко ји не гу ју овај флек си бил ни ји при ступ умет но сти гра фи ке, што се огле-
да у ши ро ком спек тру умет нич ких по сту па ка ко ји су за сту пље ни у књи зи од стрикт но 
тра ди ци о нал них фор ми и при сту па гра фи ци до но ви јих на чи на штам пе. Ме ђу умет ни ке 
ко ји су сред ство из ра за про на ла зи под јед на ко у ста рим, тра ди ци о нал ним гра фич ким 
тех ни ка ма као и у екс пе ри мен ти са њу са но вим мо гућ но сти ма ме ди ја, про жи ма ју ћи 
ста ро и но во, Нојс из два ја ра до ве Је ле не Ми ле сић и Алек сан дра Ле ке Мла де но ви ћа. 
Екс пе ри мен ти са ње са раз ли чи тим ма те ри ја ли ма и њи хо во су прот ста вља ње је део 
умет нич ке прак се хр ват ске умет ни це Ка рен Оре муш, ко ја оти ску је сво је си то штам пе 
на сло је ви ма пче ли њег во ска и др ве ту ства ра ју ћи гра фич ке објек те. Нојс на ла зи ко-
ре ла ци је из ме ђу фор ме па лимп се ста и овог ње ног умет нич ког по ступ ка гра ђе ња 
сли ке на ли ва њем сло је ва во ска на слој во ска где се на ла зи оти сак. Ка ко је во сак про-
ви дан, на по вр ши ни се на зи ру сви они сло је ви и оти сци ко ји су ис под по след њег по-
вр шин ског сло ја. У гру пи умет ни ка за ко је је екс пе ри мент кључ на реч ко ја об ја шња ва 
њи хов ства ра лач ки про цес Нојс из два ја и рад умет ни це из Ма ле зи је Ким Нг (Kim Ng) 
ко ја у сво јим ра до ви ма ме ђу соб но ком би ну је тех ни ке си то штам пе, тран сфер штам пе, 
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ко лаж, ди ги тал ну штам пу и цр теж олов ком, што ре зул ти ра ви ше слој но шћу ком по зи-
ци је. Став да је екс пе ри мен ти са ње је дан од нај ва жни јих аспе ка та умет нич ке кре а ци је 
он по твр ђу је у ра ду већ по ме ну тог ру мун ског умет ни ка Ва ле ри Ши а уа. Аутор на во ди 
ре че ни це умет ни ка у ко ји ма он ка же да ко ри сти јед но став ну тех ни ку ли но ре за ко ју 
уме сто на па пир оти ску је на раз ли чи тим под ло га ма, го то вим пред ме ти ма и на људ ском 
те лу.

 По је ди ни умет ни ци ко ји су пред ста вље ни у књи зи уво де про стор, ви део, про јек-
ци ју и оти сак као са став не еле мен те ра да и њи хо вим ме ђу од но сом кре и ра ју гра фич ке 
ин ста ла ци је. Аутор на во ди при мер ја пан ске умет ни це Јо ко Ха то ри (Yoko Hat to ri) ко ја 
кре и ра вр ло сло же не ин ста ла ци је ко ју чи не оти сци ди ги тал не штам пе, це мен та, сви ле, 
по ли е сте ра и ви део-ра да као са став них еле ме на та у пер ци пи ра њу и до жи вља ва њу 
гра фич ког де ла. Та ко ђе, из два ја гра фич ке ин ста ла ци је ве ли ких ди мен зи ја умет ни ка 
из Ма ле зи је Зул ки фли Ју су фа (Zul ki fli Yusoff ). 

Због флек си бил но сти и ра зно ли ко сти тех нич ких мо гућ но сти из ра за ко ји ма мо же 
би ти пре ве де на у дру ге фор ме, мно ги умет ни ци у свом ра ду ко ри сте фо то гра фи ју кроз 
раз ли чи те умет нич ке по ступ ке. Нојс пред ста вља фо то гра ву ре умет ни це Лие Тал мор 
(Li hie Tal mor), Жељ ка Шкр би ћа и Ирем Сев гор (Irem Sevgör).

У гру пи умет ни ка ко ји ко ри сте мо гућ но сти но вих тех но ло ги ја ка ко би пред ста ви-
ли сво је иде је, Нојс пред ста вља ра до ве Деј ви да Але свор та (Da vid Ale sworth), Ме хрен 
Мур та зе (Me hreen Mur ta za), Па ра стоу Фо ро у хар (Pa ra stou Fo ro u har), Зо ра на То до ви ћа, 
Ли ди је Бог да но вић и Ане Цех (An na Ce eh). Умет ни ца из Па ки ста на Ху ма Му љи (Hu ma 
Mu lji) ком би ну је ди ги тал ну штам пу са ла сер ски се че ним сло јем акри ла ка ко би пред ста-
ви ла при зо ре на пу ште них ур ба них пеј за же као што је у ње ном ра ду „Ка да су де ча ци 
из ла зи ли на по ље да се игра ју“. За ни мљи вим сма тра и рад умет ни це из Са у диј ске Ара-
би је, ко ја ра ди гра фи ке нео бич ним по ступ ком сни ма ња ди ги тал них сли ка. Ње на тех-
ни ка ко ју она на зи ва ске но гра фи ја укљу чу је ко ри шће ње ске не ра А4 фор ма та ко јим 
ске ни ра пред ме те и за тим ове мно го стру ке ске ни ра не сли ке спа ја и скла па у це ли не 
ка ко би кре и ра ла ра до ве ве ли ких фор ма та. 

По ред дру гих зе ма ља, у књи зи су пред ста вље ни умет ни ци из Ср би је: Ана Ми ло-
са вље вић, Алек сан дар Мла де но вић Ле ка, Ли ди ја Бог да но вић, Жељ ко Шкр бић и Зо ран 
То до вић, те је ова књи га од зна ча ја ка ко за до ма ћу струч ну јав ност та ко и за на шу умет-
нич ку сце ну јер мо же пру жи ти увид у ства ра ла штво на ших умет ни ка у ме ђу на род ним 
окви ри ма.

Књи га је бо гат из вор са зна ња и от кри ва ино ва тив не и уз бу дљи ве прак се умет ни ка 
из ра зних де ло ва све та, иза зи ва ју ћи на ше раз у ме ва ње зна че ња и фор ми из ра за у гра-
фи ци, и њи хо во ме сто у са вре ме ној ви зу ел ној умет но сти. Кроз ра до ве умет ни ка пред-
ста вље них у овој књи зи, књи га Гра фи ка ван утр тих пу те ва пру жа увид у нај ра зли чи ти је 
кре а тив не прак се умет ни ка и мо же би ти од по мо ћи дру гим умет ни ци ма у упо зна ва њу 
мо гу ћих стра те ги ја ра да и отво ри ти но ва пи та ња и те ме за ис тра жи ва ње. Та ко ђе, ова 
књи га ће за до во љи ти ин те ре со ва ња чи та о ца, умет ни ка, гра фи ча ра, сту де на та и љу би-
те ља умет но сти о гра фич кој умет но сти ван утр тих пу те ва.




