
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Одговорно лице пројекта (лице задужено за контакт)

Име и презиме: Александра Стратимировић

Занимање: Визуелна уметница

Мобилни телефон: 0046737035759

Електронска пошта: studio@strati.se

Стручна биографија: Визуална уметница и дизајнер осветљења. Дипломирала је на Факултету примењених 
уметности у Београду. Специјалистичке студије дизајна осветљења је завршила на Констфак-у и на Краљевском 
институту за Технологију (КТH) у Стокхолму, где од 1998. године води свој студио. Од 2000. aнгажована у 
међународној групи Transnational Lighting Detectives. 2006. оснива и београдски огранак. Једна је од оснивача и 
уметнички селектор љубљанског фестивала светла Светлобна гверила. Александра се истиче и као предавач.Током 
2016. и 2017. предавала је на симпозијумима: LUCI - Гетеборг, Шведска Light Edu - Темишвар, Румунија LEDForum - 
Сао Паоло, Бразил KTH-Lighting laboratory - Стокхолм, Шведска Luminale - Франкфурт, Немачка Enlighten Asia - 
Токио, Јапан Активно излаже своје радове на бројним фестивалима, у галеријама и музејима широм света. Током 
2016 и 2017 излагала на: iLight Marina Bay - Сингапур Fruit 5 - Болоња, Италија Canoe studios, Њујорк, САД 
Konstkuben, Културни центар - Валентуна, Шведска Nattljus - Ескилстуна, Шведска Triade gallery - Темишвар, 
Румунија Jecza gallery - Темишвар, Румунија Luminale festival - Кашкаи, Португал Lighting guerrilla festival - Цеље, 
Словенија Light in Jerusalem - Јерусалим, Израел Light & building - Франкфурт, Немачка My Light Future - Орса, 
Шведска Colour emotions - Стокхолм, Шведска www.strati.se

Подаци о институцији

Назив институције: Културни Фронт

Седиште: Браће Крсмановић 4, 11000 Београд

ПИБ: 102918106

Матични број организације:17251040

Одговорно лице: Дејан Убовић

Интернет адреса: www.gradbeograd.eu

Електронска пошта: Dejan@gradbeograd.eu

Да ли пројекат има више чланова тима? Не



ПРОЈЕКТНИ ТИМ

ПОДАЦИ О ЕКСПОНАТУ

Назив експоната: Мешалица боја

Кључне речи пројекта (највише 4 кључне речи): светлост, теорија боје, RGB систем

Научне области које се промовишу пројектом: природне науке. техничке. интердисциплинарне.

Опис експоната:
”Мешалица боја” – експериментална светлосна инсталација која даје могућност практичног доживљаја теорије боја по 
RGB систему. Инсталација је базирана на адитивном мешању, тј сабирању енергија електро-магнетног зрачења 
светлости. Три примарне боје светлости, црвена, плава и зелена, су постављене тако да светлост обасјава центар белог 
круга. Мешањем ова три зрачења у центру круга се ствара бело светло. Када се закорачи у светлосни круг долази до 
прекидања одређених светлосних зрака што ствара сенке у њиховим комплементарним бојама. Што је више учесника у 
светлосном кругу то се више светлосних зрака прекида и тако ствара више разнобојних сенки. ”Мешалица боја” је 
интерактивна инсталација. Самим кретањем у обасјаном кругу долази до преламања светлосних зрака и стварања 
разнобојних сенки. Додатна интерактивна могућност је да се свака боја/светиљка може посебно укључити или 
искључити што омогоћава експериментисање са бојама и комбинацијама.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Предмер материјала и радова

Редни 
број

Опис Количина Јединична 
вредност

Износ

1. ????????? 1 104150 104150



2. ???????? ?????????????? ?????? 11 2790027900 27900

3. ???????? ??????? 1 159900 159900

4. ??????? ?? ???????????? ???????? 0 47900 0

Укупно


