
 
 

Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију - ОИСТАТ центар за Србију 
Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука  

Универзитета у Новом Саду, 
 

расписује: 
 

 ЈАВНИ, АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ, УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА 

 
ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВУ  

„СУМЊИВО ЛИЦЕ“ ПО ТЕКСТУ БРАНИСЛАВА НУШИЋА,  
НА СЦЕНИ „ПЕРА ДОБРИНОВИЋ“  

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ 
 

 
СЦен - Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију расписује конкурс за 
израду идејног решења сценографије за представу „Сумњиво лице“, Бранислава 
Нушића на сцени „Пера Добриновић” (малој сцени) Српског народног позоришта у 
Новом Саду. 
 
1. Циљ конкурса: 
 
Израда идејног решења сценографије за представу „Сумњиво лице“, Бранислава 
Нушића за сцену „Пера Добриновић” (малу сцену) Српског народног позоришта у 
Новом Саду.  
 
Конкурсни рад мора да испуни и све друге услове предвиђене овим Конкурсом: 
 

 По врсти: Конкурс је општи, јавни. 
 Према задатку: Конкурс је пројектни. 
 Према начину и предаји рада: Конкурс је анонимни. 
 

2. Учесници конкурса 
 
Право учешћа на конкурсу имају ученици треће и четврте године средњих стручних, 
уметничких школа и гимназија са територије Републике Србије и из региона.  
 



3. Конкурсни материјал и рокови 
 
Конкурс је отворен од 19. 2. до 29. 4. 2016. године. Конкурс је обављен на сајту СЦен - 
Центра за сценски дизајн, архитектуру и технологију Факултета техничких наука, на 
интернет адреси www.scen.uns.ac.rs, са којег је могуће преузети конкурсну 
документацију.  
 
Конкурсни рад је потребно доставити као плакат у електронском формату („pdf” 
датотека), попуњен образац (преузет са сајта), текстуалне и графичке прилоге. 
Конкурсни радови се предају путем поште, или лично, у просторијама СЦен-а, кабинет 
501 (5. спрат наставног блока), на Факултету техничких наука, Трг Доситеја 
Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, 29. 4. 2016. године у 12,00 сати. Конкурсни радови 
пристигли након утврђеног рока неће бити узети у разматрање.  
 
Рок за постављање питања у вези са расписом конкурса је 20. 03. 2016. Питања ће 
бити постављана на е-пошту: scenskidizajn@uns.ac.rs 
 
Конкурсни жири донеће одлуку до 15. 5. 2016. године. Сви учесници ће бити 
обавештени о резултатима конкурса. Изложба изабраних радова, праћена штампаним 
каталогом, биће одржана од понедељка, 23. маја до петка, 10. јуна 2016, у Галерији 
„Ђура Којић”, на Факултету техничких наука, а радови ће бити приказани и на серији 
изложби и разговора која ће бити организована у градовима Србије током школске 
2016/2017. године.  
 
4.  Опрема конкурсног рада:  
 
Рад треба доставити као плакат величине 100 х 70 cm, вертикално постављен, у 
електронској форми („pdf” датотека). Уз конкурсни рад треба доставити и две 
непрозирне коверте са назнаком „Сценски дизајн – ученички конкурс“ и то:  
 

 коверту са назнаком „Идејно решење“ у којој ће бити достављен CD са:  
а. текстуалним образложењем  
б. графичким приказом.  

 коверту са назнаком „Подаци о аутору и ментору“. 
 
5. Подлоге за конкурсни рад: 

 
 Текстуални део: распис конкурса, образац, пројектни задатак, 

образложење задатка, Сумњиво лице (текст комедије). 
 Графички део: дигитална подлога за рад („dwg“ и „pdf“ формат). 

 
6. Садржај рада 

 
Рад треба да садржи:  
 

- Текстуално образложење (испуњено на обрасцу преузетом са сајта).  



- Графички приказ - идејно решење сценографије, на једном листу формата 
100 х 70 цм, вертикално постављеном (основе, карактеристични пресеци, 
изгледи, у размери 1:50; тродимензионални приказ: фотографије макете, 
3Д модел, аксонометрије и слично; скице и други документи који приказују 
процес рада; детаљи и слично).  

 
7. Критерујими за оцењивање радова су: 

 
 успостављање стваралачког односа према тексту драме; 
 просторна и функционална концепција; 
 ликовна концепција; 
 квалитет презентације решења; 
 могућност реализације решења. 
 

8. Стручни жири 
 
О наградама ће одлучивати Стручни жири, који ће радити у саставу: 
 

  Мр Дарко Недељковић, архитекта и сценограф,  
професор ФТН Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета Универзитета у 
Београду, председник жирија; 

  Бојан Димитријевић, глумац, 
члан Југословенског драмског позоришта у Београду; 

  Jean-Baptiste Demarigny, позоришни редитељ, 
један од оснивача позоришта Le Studio у Београду; 

  Др Татјана Дадић Динуловић, теоретичар сценског дизајна,  
професор ФТН Универзитета у Новом Саду и  
Факултета примењених уметности у Универзитета уметности у Београду; 

  Др Миа Давид, архитекта, сценски дизајнер и кустос,  
доцент ФТН Универзитета у Новом Саду; 

  Даниела Димитровска, архитекта и сценски дизајнер,  
асистент ФТН Универзитета у Новом Саду; 

  Др Исидора Амиџић, архитекта и сценски дизајнер,  
професор Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн” у Новом Саду. 

 
 
 



9. Награде 
 
На конкурсу ће бити додељене три награде за ученике и њихове менторе: 
 

 I награда:  
 
a. за ученика:  

Бесплатан курс припремне наставе за полагање пријемног испита 
на ОАС Сценска архитектура, техника и дизајн на ФТН 
Универзитета у Новом Саду 2016. године. 

b. за ученика и ментора: 
Тродневна студијска посета Југословенском позоришном фестивалу 
„Без превода”, који ће бити одржан у Ужицу, у новембру 2016. 
http://www.jpf.uzickopozoriste.rs 

 
 II награда:  

 
a. за ученика:  

Бесплатан курс припремне наставе за полагање пријемног испита 
на ОАС Сценска архитектура, техника и дизајн на ФТН 
Универзитета у Новом Саду 2016. године. 

b. за ученика и ментора: 
Тродневна студијска посета Суботичком позоришном фестивалу 
„DESIRÉ CENTRAL STATION”, који ће бити одржан у Суботици, у 
новембру 2016. 
http://www.desirefestival.eu/?page_id=2&langswitch_lang=sr 

 
 III награда:  

 
a. за ученика:  

Бесплатан курс припремне наставе за полагање пријемног испита 
на ОАС Сценска архитектура, техника и дизајн на ФТН 
Универзитета у Новом Саду 2016. године. 

b. за ученика и ментора: 
Тродневна студијска посета фестивалу „Инфант”, који ће бити 
одржан у Новом Саду, у јуну 2016. 
http://www.infant.rs 


