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nPBA HArPA.QA 
AYTOPCKM TMM 

M�now KpcT�fl (n�poT) 

HeMal-ba nerpos�n (n�Hocasa, 5eorpa,o.) 

M�KyJbaHaL.J, .Qan�6op (6nau.e) 

M�KyJbaHau, .QaH�jen (5nau.e) 

CVlnYETA 

l/13BEWTAJ >Kl/lPl/lJA 

A1113ajH peweH>a CKna,o.Ha l/1 eneraHTHa q>opMa Koja jacHo ynyhyje Ha 

caspeMeHocT nl/1110Ha. na>i<l-ba nocseheHa ,o.eTaJbl/lMa, ornM .Ql/lrn1a11Hor 

ca1a Kao Mo,o.epHor eneMeHTa, l/13pa>KeHa je l/1 eAyKaTI/IBHa l/1 rnM6011l/14Ka 

Bpe,QH0CT pewel-ba. O611ora KOHCTPYKl..ll/lje naHeJll/lMa KOjl/1 o6aBl/ljajy l/1 

nnose 0K0 c1y6a nl/lJl0Ha q>OpMl/lpa K0MnJleKCHY q>l/lrypy y Lll/lJbY Kpel/lpal-ba 

CKy11mypa11He noBpWl/lHe Koja CBOjl/lM Jll/lK0BHl/lM l/13pa30M Bl/13yenH0 

ynornyH>yje aM6l/ljeH1a11Hy CJll/lKY 1pra. 

ATpaKTIIIBH0CT Ill op111r111HanH0CT ,D,ona,QJbl/lB0CT pewel-ba A0npl/lH0Cl-1 

nosehaH>y a1paKTV1BHocrn 1..1e110KynHor npoc1opa 1pra. A1paKTV1BaH .Ql/13ajH 

y CKJ1aAY je ca npoCTopoM Ha K0Me je noCTaBJbeH. KoH1..1em pewel-ba 

ynyhyje Ha cnl/lpanHy cf>opMy Koja je yH111Bep3a11Ho npeno3HaTJbl/lBa. 

C111M6on111Ka npe,qno>KeHor peweH>a C111M6011l/1Ka Koja ce 0AH0Cl/1 Ha 

TeKCTI/IJlHY l/lHAYCTp111jy l/1 ,,3JlaTH0 ,o.o6a necKOBl..la" l/1 TOr nepl/l0Aa je 

cyml/111Ho HamaweHa, anl/1 jaCHo yo4Jbl/1Ba. npl/lcyrna je l/1 Cl/lM6011l/1Ka 

Y3.Ql/13al-ba y npocropy Kao anCTpaKTHl/1 np111Ka3 6yAyhHocrn III pa3soja 

rpa,o.a. 

OCTeap"1BOCT 111,qeje O63l/lpOM Ha TeXHl/14KY pa3pal)eHOCT pewel-ba, 

Aecf>l/lHl/lCal-be (Bl/IX MaTepl/ljana, K0MnlleTaH CTaTl/14Kl/l npopa4yH l/1 TeXHl/14Ke 

AeTaJbe, ocrnap111soc1 je HecnopHa. 

lf1cnnaT111eocT Pewel-be caAp>K111 K0Mn11e1aH npeAMep III npe,o.pa4yH paA0Ba, 

ca 1..1eHaMa l/13pa>KeHl/lM y eypl/lMa. 

OceeTlbetbe "1 TeXH"1�K"1 C"1CTeM"1 OcBeTJbel-be je aTpaKTI/IBH0, A06po 

peweH0, ca BeJll/lK0M cf>neKCl/16l/lJ1HOWhy y eMl/lT0Bal-by pa3Jll/14l/1Tl/lX 

Bl/13yenHl/lX ecf>eKaTa. lllHTerpl/lCaHl/1 CBeTfl0CHl/l ,Ql/13ajH crnapa np0Ml/lWJbeHy, 

npoMeHJbl/lBY cepl/ljy K0Mn03l/ll/lLII/I0Hl/lX CBeTaJla yHyTap CTPYKType. 

TexHonor111ja o,qp>KaeaH>a npl/lMel-beHl/1 Ma1epl/lja11l/l cy KBaJll/lTeTHl/1 l/1 

TpajHl/1, TeXH0Jl0rl/lja 0Ap>KaBal-ba Hl/lje K0MnJll/lK0BaHa. 02



Увод

Златно доба Лесковца
Лесковац је до избијања Другог светског рата достигао свој зенит у привредном 

развоју и према подацима из 1938. године са 18.000 становника имао моћну 
текстилну индустрију, са развојем занатства и индустрије јача и банкарство, па је 

тако у Лесковцу деловало неколико банкарских завода. Пред почетак рата Лесковац 
је имао тринаест текстилних фабрика и као таква, вунена индустрија у Лесковцу са 

Вучјем и Грделицом представљала је 40% укупне југословенске текстилне 
индустрије. Поред тога, имао је 5 предузећа у металуршкој индустрији, по неколико 
стотина трговачких и занатских радњи, 7 новчаних завода са 37 милиона основног 

капитала и друга индустријска постројења.

Српски Манчестер
Захваљујући развоју текстилне индустрије, чији се повој налазио управо у 

предузмљивом становништву и географским одликама краја, Лесковац је постао 
познат као српски Манчестер. У своје златно доба српски Манчестер је током 19. и 
почетком 20. века имао 13 фабрика текстила, те је до Другог светског рата више од 
10.000 људи радило у текстилној грани. Све ове фабрике су отворане у Лесковцу и 

околини, у Грделици и Вучју.

-

Овај пилон представља омаж том времену, с надом да ће инспирисати будуће 
нараштаје на поновни друштвени развој и социјални напредак и просперитет.

Извор: Википедија, слободна енциклопедија

03 ȻȼȮȬ ȹȬȯȼȬȰȬ



04

Наратив

Силуета
,,Силуета” је нови градски симбол који 

представља споменик богате 
прошлости али и погред у жељену 
светлу будућност Лесковца и јужне 

Србије уопште.

Инспирисана златним добом града, 
када је текстилна индустрија била у 

процвату, ,,Силуета” настоји да ослика 
апстрактни приказ тканине која се 

слободно издиже у простору.

Главну структуру овог пилона чине 
централни челични стуб са 

интегрисаним ЛЕД освељењем и 
алуминујумска облога челичне 

конструкције обавијена око стуба.

Својим садржајем има намеру да едукује 
и надахне нову генерацију и будуће 

нараштаје.
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Функција

Информативна зона

На крајњем врху скулптуре се 
налази интегрисани дигитални 
бројчаник који наизменично 
приказује време и тренутну 
температуру ваздуха.

Обавештајна зона

Централни део пилона је 
резервисан за ЛЕД траке које су 
део носећег стуба и које имају 
функцију да пројектују одређене 
визуелне ефекте.

Едукативна зона

У самом дну се налази 
проширени део који 
посетиоцима отвара потпуни 
приступ зиду и могућност да 
пронађу скривени текс и сазнају 
више о историјату текстилне 
индустрије града.
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Дигитални бројчаник

Информативна зона

Ноћни приказ

Дневни приказ

Једну од главних функција новог 
градског симбола чини 
дигитални бројчаник који 
наизменично показује време и 
тренутну температуру ваздуха. 
Због транспарентности 
дигиталног екрана који се налази 
иза перфорираног фронталног 
панела, бројчаник пројектује два 
различита режима рада - дневни 
у црвеној боји и ноћни у белој 
боји.

* Висина једног симбола износи
450мм и може се с лакоћом
читати са раздаљине од 50м, а
најдаље 200м.

ȻȼȮȬ ȹȬȯȼȬȰȬ
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ЛЕД осветљење

Захваљујући флексибилности 
коју доносе ЛЕД траке, на пилону 
се могу пројектовати визелни 
ефекти који симболизују 
обележавање Дана државности 
Републике Србије, Дана 
примирја у Првом светском рату, 
Дана борбе против рака дојке и 
других. 

Обавештајна зона

Дан државности

 Боје Наталијине Рамонде ȻȼȮȬ ȹȬȯȼȬȰȬ
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Едукативна зона

Скривени текст

Камуфлиран са рељефном 
шаром која је аплицирана на 
унутрашњем делу ,,тканине” и 
репрезентује начин и правац 
ткања, налази се исто тако благо 
испупчени текст који говори о 
историјату текстилне индустрије 
града. Поред ћириличног писма, 
текст садржи и превод на 
енглески језик како би 
инсталација била атрактивна и 
страним туристима. 

* Висина слова износи 20мм и
може се с лакоћом читати са
раздаљине од 2м, а најдаље 5м.

ȻȼȮȬ ȹȬȯȼȬȰȬ
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Визуелизација 1
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Визуелизација 2
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Визуелизација 3
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