




Пројекат Проширена књига, корак даље, у
оквиру кога је у новембру 2012. године одр
жанаРадионицаосликаногстиха,представља
наставак сарадње коју су Дом културе Сту
дентскиградиорганизација„Корнет“започе
ли2010.годинекрозразличитевидовеспајања
визуелнеикњижевнеформе.Доксупредве
годинеучесницирадионицекреиралинаслов
нестранепостојећихилинепостојећихкњига,
овегодинеинспирацијазарадионицубилаје

поезија.УчеснициРадионицеосликаногсти
хаилустровалисупесмеизиздањафестива
лаПесничење,алисутакођеималислободуда
напишусопственупесмуиилуструјује,илида
пакилуструјусамоједанстих,речилиситуа
цијукоја језањихпоетична.Радионица је је
билаотвореназасвезаинтересованебезобзи
ранаузраст,професију,темпераменат, језик.
Нисујојодолелинислучајнипролазницикоји
су се придружили, техничари Дома културе

Радионица
осликаног 
стиха

ПРОШИРЕНА КЊИГА — КОРАК ДАЉЕ



којисуупаузаматакођецрталиисликали...мно
гиодучесникаоткрилисуовомприликомусеби
уметничкеталенте.

Неке од најбољих илустрација техником сито
штампеотиснутисунамајицамаидругимодев
ним предметима који су учесници и посетио
ци донели. Проширена селекција илустрација
одштампана јенамајицамаиудигиталнојфор
ми.Свирадовинасталинарадиониципредста
вљени су на изложби у Великој галери
ји Дома културе Студентски град. За ту
приликуприређенасуиодштампанадва
издања: нова књижица са илустрацијама
песамасафестивалаПесничењеикаталог
изложбе,којиуправолистате,којиобједи
њујеидокументујесверадовеидогађајеса
радионице.

ПројекатПроширенакњигакоракдаљереализо
ван је од новембра 2012. до јануара 2013. годи
не. Радионица Осликаног стиха одржана је 10.
и 11. новембра 2012. године у Великој галерији
ДКСГа.Токомреалзиацијеродиласеидејаосле
дећемзаједничкомподухватуДомакултуреСту
дентскигради„Корнета“...



Једва чекамо још један корак даље!



Године: 30
Пол: Ж
Омиљена биљка: Маховина
Омиљено јело: Супа
О себи: Attention deficit disorder
Интересовања: Остало

Бојана
Петковић



Године: 27
Пол: Мушки
Омиљена Биљка: 
Agaricus Bisporus
Омиљено Јело: 
Пилетина са Agaricus Bisporus
О себи: Carpe Diem
Интересовања: Утицај 
атмосферског притиска на биљни 
и животињски свет, њихов 
развитак, размножавање, исхрана 
и презивљавање, са посебним 
освртом на бобичасто воће у средњој 
и централној Јужноафричкој 
републици у периоду од почетка 
априла до краја септембра.

Влада Тодоровић



Године: 25
Пол: Мушки
Омиљена 
биљка: 
Ђумбир
Омиљено 
јело: Пасуљ
О себи: Цртам, 
анимирам и 
понекад пливам.
Интересовања: 
Оловке, четке, 
папири, слова, мрље, 
флеке, шкработине и 
тако те ствари.

Вук Палибрк



Вук Палибрк

Године: 9 и 38

Пол: женски и мушки

Омиљена Биљка:  лале

Омиљено Јело: шпагете

О себи: ћерка и тата који стално нешто 
смишљају и раде

Интересовања: цртање, плес, музика, писање

Даниел 
и Миа Ковач



Ђорђе Илић

Године: 38
Пол: М
Омиљена биљка: јелка
Омиљено јело: бечка
О себи: Чинч, ЕлектроЖози, copywriting, 
Песничење, Кнап, летовање...
Интересовања: музика, стрип, филм...



Године: 45
Пол: Женски
Омиљена биљка: Жалосна врба
Омиљено јело: Слаткиши
О себи: На клацкалици између између разума и лудости. 
Интересовања: Средње име ми је – Сваштара

Ивана
Деспотовић



Године: жена се за године не пита! 
Каква неуљудност! 
Пол: ж
Омиљена биљка: антуријум
Омиљено јело: манохар ладу
О себи: у себи
Интересовања: широког су спектра

Јелена
Спаић



Године: Описно - пупољак 
мирисног цветка, тек.
Пол: тек пупољак, време ће 
показати.
Омиљена биљка: све 
биљке су моја деца, а ја децу 
подједнако омиљеавам.
Омиљено јело: да 
поделимо?
О себи: поседујем палату 
и јахту, два морска пса и 
синглић Црвених кораља 
од ћалета. Добронамерна 
душа. 

Јелисавета Сека

Интересовања: Стрит арт, стога уметници, обојите Београд од Роспи 
ћуприје до Торлака. Интересује ме како ће после тога БГД добро да изгледа.



Маида 
Груден

Године: 37
Пол: женски
Омиљена биљка: бршљан
Омиљено јело: паприке у сосу 
од парадајза
О себи: напета 
Интересовања: терапеутска



Године: 28
Пол: Северни
Омиљена Биљка: 
Нана
Омиљено Јело: 
Пипи и Гуди
О себи: Цвет 
је најлепши док је 
неубран…
Интересовања: Shopping 

Милан Антић



Године: 30
Пол: Мушко
Омиљена биљка: Кромпир
Омиљено јело: Шведски сто
О себи: Размажени паразит
Интересовања: Увек иста 

Милан Мишић



Године: Три’ес
Пол: мушки 

Омиљена биљка: 
Бамбус

Омиљено јело: 
Највише ме се свиђа 
- стари завет, овај ма 

јапанска и кинеска 
‘рана 

О себи: Теретана 
- позориште, теретана - 

позориште...
Интересовања: 

Quake Live

Милош Трајковић



Године: 28
Пол: ж
Омиљена биљка: кућна срећа
Омиљено јело: палента, млевена 
плазма, carbonare, le macaron
О себи: радознала
Интересовања: дизајн, видео и друштво

Невена 
Бошковић



Никола 
Велицки
Године: радног стажа
Пол: арни медвед
Омиљена биљка: јечам
Омиљено јело: предјело
О себи: 1 себи:  2 себи:  ...
Интересовања: стоп интересовања



Нина Зељковић

Године: 27
Пол: женско
Омиљена биљка: 
бели лук 
Омиљено јело: 
проја
О себи: 
www.benzinheidi.com
Интересовања: 
Eкстремни спортови



Оливера 
ИнђићНина Зељковић

године: 31
пол: ж
омиљена биљка: 
бугенвилија, ерика, баобаб, 
дуња... лаванда;
омиљено јело: вишње
о себи: џумбус
интересовања: црт фот 
бициклета.. радост планета.. 
кретање (компликовано, јер 
их има на претек)



Године: 45
Пол: Агностик
Омиљена биљка: 
Авокадо 
Омиљено јело: Авокадо

О себи: Авокадо

Интересовања: 
Аеродромска атмосфера, 
посматрање људи после 
изласка из биоскопа и 
авокадо

Павле 
Ћосић



Сенка Пухало

Године: 28, некад 21, 
некад 76
Пол: жена умазана мурвама 
(дудињкама)
Омиљена биљка: ПарадајзоМур
воЛубеничастоБананаЈагодичаст
оМаслиноСмоквасто биље
Омиљено јело: Грчка салата
О себи: Птичар, Радионичар, 
Баштохоличар, Биљковоличар, 
Гурман
Интересовања: открити 
савршенство живота и 
сировоједски гурманлук 



Филип 
Марковић
Године: Имам пет и по година, ускоро 
ћу шест
Пол: Дечак
Омиљена биљка: Шаргарепа
Омиљено јело: Сарма
О себи: Волим да пијем густе сокове од 
јабуке и крушке који се праве у соковнику. 
Бавим се спортовима. Прво сам учио фудбал 
и онда сам престао, нисам га скроз научио, а 
онда сам учио пливање и нисам остао до краја. 
Е, онда сам учио клизање и још увек тренирам 
хокеј. Волим Пинк пантера и Тома и Џерија. 
Пинк пантер је розе мачка, Том је сива мачка, 
Џери је браон миш. Правио сам мозаик и 
врапце и кола од дрвета и мапу са благом и игру 
манкалу, и замак, кућу и руку са неким бојама 
које се лепе на прозор. Свиђало ми се код 
Невене у атељеу што је био то неки експеримент, 
имали смо разне активности, различите, увек 
нешто ново. Волим да правим свемирске 
бродове, шаторе, мостове и да садим шаргарепу.  
Интересовања: експерименти, авиони, свемир, 
ракете.



Године: 2
Пол: Један, два.
Омиљена биљка: Крушка и 
шаргарепе
Омиљено јело: Пиринач
О себи: Ја сам Хана Марковић! 
Ја имам бату, бату Филипа. Ја 
имам тату и маму. Ја имам Кају, мог 
дека Владу, деку Стеву, баку Ађеку 
и баку Миму. Ја волим Кају, ти 
волиш Кају. Волим да се играм са 
аутима и да се купам, и да оперем 
руке, и да оперем зубе. Ја волим 
пуно да певам... око тебе, пази 
да те не огребе. И волим опет 
да певам. Волим и да слажем 
слагалице. А сад да слажем 
слагалице? Напиши да волим 
Јагодицу бобицу и бебе и мацу, две 
маце и две бебе. Тису, Лолу и Вању 
и мене волим.
Интересовања: Ћиху ћиху... и да 
читам књиге.

Хана 
Марковић



xxxxxxxxxxx

Charlotte Klaas 
године: _____________
пол: _____________
омиљена биљка: _____________
омиљено јело: _____________
о себи: _____________
интересовања: _____________



Године: 31
Пол: ж
Омиљена биљка: грожђе
Омиљено јело: кромпир
О себи: уметник колажист, веган
Интересовања: туристички 
каталози, популарна култура, 
јапанска архитектура, штампане 
слике

Шејма Продановић



Katie 
Woznicki

Године: 28
Пол: Z
Омиљена биљка: sassafras albidum  или 
Liriodendron или Carpinus caroliniana
Омиљено јело: SHIITAKE
О себи: све најбоље
Интересовања: Franz Bieberkopf



Сигурносне 
рукавице :P ПРОЦЕС

ШТАМПЕ

Брисање 
сита Додавање

боје на сито

Размазана
боја (на ситу)

Размазивање боје
преко сита (испод
сита је мајица)

Сушење отиска
нанетог на мајицу

Готова
мајица :)
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