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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Милан Личина

Занимање Дизајнер

Телефон +381658412485

Имејл milan.licina@metropolitan.ac.rs

Биографија Доцент на Факултету дигиталних уметности Универзитета
Метрополитан од 2014. године, ангажован као предавач на мастер
студијама из области дизајна нових медија. Докторанд из исте
области.Бави се истраживањем и развојем, брзим прототиповањем и
креативном употребом високе технологије у циљу стварања
јединствених сценско-визуелних искустава. Кроз уметничку праксу
креира интерактивне уметничке инсталације користећи посебно
развијена техничко-технолошка решења. Вишегодишњи сарадник
Центра за промоцију науке кроз art+science изложбе и панеле у Србији.

Подаци о институцији

Назив институције Универзитет Метрополитан Београд

Седиште Београд

ПИБ 106922471

Матични број 17799614

Одговорно лице др Драган Домазет

Веб сајт www.metropolitan.ac.rs

Имејл info@metropolitan.ac.rs



Подаци о експонату

Назив
експоната

,,Момент силе”

Кључне
речи
пројекта

сила, ослонац, једнакост

Научне
области

природне науке

Опис
експоната

„Момент силе“ је забавно-едукативна инсталација осмишљена за све
узрасте, без обзира на родни идентитет и физичку стање физичке
кондиције. Посетиоци кроз експонат имају прилику да искусе практичне
физичке феномене, а најпре сазнају више о “Архимедовом закону полуге”.
Поставка се састоји од највише четири дизајниране полуге. На једном
крају полуге налази се тег, док се са супротне стране полуге налази
рукохват. Суштина је надвладати тежину тега својом силом. Важну улогу у
томе има и ослонац. Рад носи одређени изазов и подстицај на учеснике да
размишљају о поменутом принципу: постављене полуге, осим што имају
различиту тежину тегова, имају и ослонац који је измештен или је дужина
полуге различита. На тај начин добијамо ефекат да се тег са најмањом
тежином најтеже подиже. Четири полуге су постављене са намером да
прикаже једнакост међу људима свих страна света. Моћ и снага су у
сваком од нас. Свако има могућност да пређе своје границе, свако носи
снагу у себи, сви смо једнаки.

Пројектни тим

Име и
презиме

Милан Личина

Занимање дизајнер

Имејл milan.licina@metropolitan.ac.rs

Биографија Доцент на Факултету дигиталних уметности Универзитета
Метрополитан од 2014. године, ангажован као предавач на мастер
студијама из области дизајна нових медија. Докторанд из исте
области.Бави се истраживањем и развојем, брзим прототиповањем и
креативном употребом високе технологије у циљу стварања
јединствених сценско-визуелних искустава. Кроз уметничку праксу
креира интерактивне уметничке инсталације користећи посебно



развијена техничко-технолошка решења. Вишегодишњи сарадник
Центра за промоцију науке кроз art+science изложбе и панеле у Србији.

Име и
презиме

Ана Лајчак

Занимање дизајнер

Имејл lajchak@gmail.com

Биографија Рођена 1995. године у Смедереву. Од малена је показивала
интересовање ка цртању. Фотографијом почиње да се бави у средњој
школи из хобија, након чега уписује Дигиталне уметности на
Универзитету Метрополитан. Мастер студије уписује на истом
факултету - смер Нови Медији. Дигитална илустрација и мотион дизајн
су јој пасија, а време проведено са пријатељима надахнуће. Спортови
који обележавају велики део њеног живота јесу балет и стрељаштво.
Сматра да у животу треба ценити једноставност и суштину.

Име и
презиме

Дејана Радосављевић

Занимање дизајнер

Имејл a@a.com

Биографија Дејана Радосављевић (1993 Аранђеловац) дизајнер визуелних
уметности Након завршене гимназије уписује и завршава Индустрисјки
дизајн у Београду, потом дипломира Дизајн интерактивних медија.
Тренутно на мастер студијама Дизајн нових медија на Факултету
дигиталних уметности. Бави се анимацијом, визуелним ефектима, 3д
моделингом, илустрацијом, модним дизајном, инсталацијама. Живи на
релацији Србија, Црна Гора, Египат. Номад у свету и уметности
фокусирана на истраживање начина кроз које може да испољи свој
креативни дух и оствари своје уметничке визије.

Име и
презиме

Јована Милошевић

Занимање дизајнер

Имејл jovana.milosevic.4304@metropolitan.ac.rs

Биографија Рођена 1992. године у Београду. Студирала психологију на Факултету



за медије и комуникације у Београду, затим уписује факултет за
Менанџмент, смер менаџмент у медијама, након чега уписује мастер
студије на универзитету Метрополитан - смер Нови Медији. Три године
рада са децом ометеном у развоју, у оквиру креативне радионице, годину
дана у дневном боравку за напуштену децу као волонтер и као члан
младих истраживача Србије годину дана, такође волонтира у сликарској
радионици, исто са децом до 12 година. Љубав према уметности и
сликарству гаји одмалена. Са 6 година постаје члан ликовне секције, чији
је члан била 14 година у оквиру које је имала неколико самосталних
ликовних изложби.

Име и
презиме

Богдан Брудар

Занимање дизајнер

Имејл dan.brudar@gmail.com

Биографија Богдан Брудар је уметник из београда. Дипломирани је дизајнер на
Факултету дигиталних уметности Универзитета Метрополитан - смер
Дизајн интерактивних медија и тренутно је на мастер студијама на истом
факултету под називом Дизајн нових медија. Бави се свим облицима
компјутерске графике и видеа, режијом видеа и филма, постпродукцијом
слике и звука, али и музичком и звучном композицијом. Режирао је
неколико спотова и један краткометражни wеб филм за које је радио и
постпродукцију слике (код филма и звука). Свира меколико музичких
инструмената и иза себе има један студијски соло албум који је сам
написао, извео и копродуцирао.

Имплементација пројекта

Предмер материјала и радова
Рб Опис Количина Јединична вредност Збир

1 Црна челична цев Ø42,40mm 10 3200 32000

2 ОСБ плоча 250x125mmx18mm 8 850 6800

3 Форекс плоча, бела, 10mm 8 1850 14800

4 Гуме ручке 120mm 8 1700 13600

5 Фарба, различите боје 6 750 4500

6 Заштитни лак 4 540 2160

7 Тегови 4 6500 26000



Укупно: 99860

Одлука о учешћу

Техничка документација

Moment sile - Prezentacija.pdf (1,05 MB)

Додатни документ

Moment sile - Tekst.pdf (87,1 KB)
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