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Захваљујући Скупштини одржаној крајем
2019. уз присуство рекордног броја чланова,
Удружење ликовних уметника Србије је
почетком 2020. године добило нову управну
структуру која је са еланом приступила
преуређивању и оживљавању Удружења.
Нови систем функционисања увео је бројне
новине, кроз оснивање радних група за
бављење најважнијим питањима, као што
су питање статуса самосталних уметника,
поштених пракси у уметности (фер плаћености
за рад у уметности), радних простора,
дигитализације архиве УЛУС-а, приближавање
Удружења младима (иницијатива УЛУС Младих
и организациони тим Бијенала младих),
покретање солидарних акција за помоћ
уметницима итд. Изложбене и дебатноистраживачке програмске новине базирале
су се на већој професонализацији уметничког
рада али кроз његово позиционирање
у ширем друштвеном контексту, сходно
репрезентативној делатности Удружења
и потреби да се кроз веће друштвено
препознавање активности уметника повећа и
цењеност (ценa) његовог рада.
Увођење промена није било узроковано само
вољом нове управне структуре УЛУС-а да
реформише Удружење са наслеђеним бројним
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проблемима, него је и производ различитих
спољашњих околности. Један од највећих
изазова са којим се УЛУС суочио протекле
године била је појава пандемијске кризе, која
је значајно омела рад уметника, па самим
тим и функционисање Удружења. Укидање
конкурса Града Београда за суфинансирање
пројеката у области савременог стваралаштва,
смањење буџета за културу који је одобрила
Република Србија, отказивање појединих
изложби, дигитални обрт и потреба за
преношењем значајног дела програма у
виртуелни простор, сталне измене календара
активности Удружења итд, драстично су
утицале на промену начина рада и додатно
потакле потребу за прилагођавањем
традиционалних програмских формата
новонасталим околностима.
Суочавање са изазовима није било искључиво
искуство УЛУС-а и ликовних уметника.
Иста криза захватила је и већину других
институција и организација у области културе,
као и остале друштвене и радне структуре.
Неке институције и организације су дословце
престале да постоје, а неке друге, укључујући
и оне са сигурним буџетским финансирањем,
отказале су велики део својих програма, док
је само мали број успео да прилагоди свој

рад новоноасталим околностима. УЛУС је
реорганизацијом свог унутрашњег пословања,
активацијом многобројног чланства у
форми различитих радних група за обраду
и третирање кључних проблемских целина
Удружења, ангажовањем великог броја
стручњака из области савремене уметности
који су током 2020. године волонтерски
подржали програм Удружења, удруживањем
са другим организацијама из области културе,
покретањем солидарних фондова за помоћ
уметницима (65+, Солидарни фонд, Фонд
културних радника и радница), сталним
алармирањем јавности о проблемима са
којима се уметници суочавају (медијски
наступи, тематске изложбе и дописи
институцијама) успео да, у извесној мери,
одоли овим изазовима. У 2020. години УЛУС
је произвео богат уметнички програм у своја
два репрезентативна простора, израдио низ
предлога за унапређење закона и регулатива
којима се уређује положај уметника у
друштву и успео да избори низ финансијских
пакета помоћи уметницима који су се током
карантина нашли у тешкој економској
ситуацији.
Сам изложбени програм УЛУС-а за 2020. годину
сложена је платформа којом је Удружење
на свеобухватан начин приступило обради
богатог и разноврсног савременог ликовног
стваралаштва. Програм се реализовао кроз
три одвојене јединице: програм Уметничког
павиљона „Цвијета Зузорић”, који је састављен
од великих групних изложби, програм Галерије
УЛУС, који је традиционално посвећен
самосталним изложбама најистакнутијих
уметника на богатој уметничкој сцени и
говорног, односно дебатно-истраживачког
програма (вођења кроз изложбе, разговори
о уметности, дебате о радним питањима и

законодавним оквирима значајним за положај
уметника итд.).
Програм је донео новине у приступу
традиционалним галеријским програмима
УЛУС-а: изложбе, од којих су неке са готово
стогодишњом традицијом освежене су новим
концепцијама и реализоване у сарадњи
са најеминентнијим кустоским именима.
Традиционалну Јесењу изложбу осмислио је
кустоски тим, Маја Ћирић и Лав Мреновић,
док је организација Пролећне изложбе,
која се одликовала веома иновативним
приступом, поверена кустоскињи Мирјани
Драгосављевић. Ове изложбе извршиле су
пресек и анализу најактуелнијих појава на
пољу савремене ликовне уметности у земљи,
кроз разраду модела заједничког кустоског
рада професионалаца у овом домену –
искусних кустоса и кустоскиња са уметницимачлановима и чланицама Уметничког савета.
Тиме је квалитет поставки ове две изложбе
у значајној мери побољшан, а обе су
забележиле рекордну посећеност. Значај ових
подухвата препознала је и сама струка када
су се крајем 2020. године обе ове УЛУС-ове
изложбе нашле у избору стручне комисије за
доделу Политикине награде у десет најбољих
изложбених остварења у протеклој години у
земљи.
Велика манифестација Четврто међународно
тријенале графике 2020. године је окупила
преко 400 излагача из целог света. Међутим,
због ограничених техничких и међудржавних
околности услед појаве карантинске кризе,
кустоски тим испред Графичке секције,
организатор ове изложбе, одустао је од
реализације исте у физичком облику због чега
је изложба представљена путем интернета.
Излагачки програм Павиљона укључио је и
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друге самоорганизоване групне изложбе које
организују секције Удружења, а реализују се по
принципу „уметник као кустос”: изложба Слика
Србије у организацији тима који је именовала
Сликарска секција, изложба Вајари/ке Србије
– девета по реду изложба у организацији
тима испред Вајарске секције и излoжба
Атлас честица – Да ли си предвидљив/а?, у
организацији кустоског тима испред Секције
проширених медија.
У погледу капиларних вредности и основних
разлога постојања Удружења, једна од можда
најзначајнијих изложби у овогодишњем
програму била је изложба самосталних
уметника Нећу МОЖЕ, хоћу МОРА! Изложба
је ове године у фокус донела критичко
пропитивање поља рада у уметности, а пратио
ју је богат говорни програм, низ радионица
у вези са радним правима самосталних
уметника и израда „Водича за самосталце”.
Могло би се рећи да је ова изложба имала
посебан утицај, будући да је непосредно након
њене реализације, Министарство културе
и информисања Републике Србије упутило
допис Министарству финансија у којем је
предложило промену спорног члана 64а
Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање, којим се регулише плаћање
доприноса локалних самоуправа самосталним
уметницима (из „може” у „мора”).
Вероватно највећу новину у програму
за 2020. годину донела је иницијатива за
покретање нове манифестације ‒ Бијенала
младих, као наследника традиције бијенала
који су у прошлости организовани на нашим
просторима и Фонда младих (1972‒1992) којим
је кроз откупе стипендиран живот и рад
младих уметника, а који УЛУС данас баштини
у својој архиви. За потребе оживљавања ове
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традиције и организације манифестације
у 2021. години, током 2020. организован
је пројекат Јавне припреме у којем је
учествовало око 100 младих уметника и
уметница, студената и студенткиња уметничких
академија и других факултета. Млади уметници
су у склопу овог пројекта прошли кроз низ
едукативних радионица и радионица кроз
које је на хоризонталан начин и у сарадњи са
младима креирана структура будућег Бијенала.
У склопу пројекта формиран је Организациони
тим младих који броји око 35 учесника.
Заједно са Уметничким саветом Удружења
у континуитету тим ради на организацији
и реализацији ове велике манифестације.
Бијенале младих, као и иницијатива УЛУС
Младих, покренуто је са циљем веће
укључености младих у Удружење, истовремено
тежећи креирању простора за деловање и рад
младих уметника и нових чланова Удружења.
Уз ову изложбу треба поменути и друге
изложбе од којих су неке са такође запаженом
традицијом, попут изложбе Нових чланова
УЛУС-а, Ветерани УЛУС-а ‒ ревијалне изложбе
најстаријих чланова Удружења, Калемегдан
у дрвету – изложбе која даје приказ радова
са ликовне колоније реализоване на самој
Калемегданској тврђави традиционално
пропитујући однос уметности и екологије, и
Сведочанства времена – гостујуће изложбе
радова са ликовне колоније Делиблатски
песак. Крајем године у доњем нивоу Галерије
УЛУС организована је и новогодишња продајна
изложба чланова Удружења ‒ Децембарски
салон са пратећим програмом који је
пропитивао систем тржишта уметности.
Посебна програмска линија УЛУС-а посвећена
је организацији самосталних изложби од којих
су неке реализоване у Малој сали Уметничког

павиљона „Цвијета Зузорић”, а већина у
Галерији УЛУС. Ту спадају изложбе следећих
уметника и уметница: Ивана Миленковића,
Уне Новосел, Санде Ристовски Грлић, Вука
Вучковића и Петра Сибиновића, Момчила
Антоновића, Антанасија Пуношевца, Јовице
Дејановића, Милана Сташевића, Љиљане
Бурсаћ, Драгане Јокић, Марије Бојовић,
Драгише Ћосић, Николе Милекића, Радивоја
Марковића и Драгана Јовићевића Мацоле,
Сретка Дивљана, Тање Николајевић Веселинов
и Ине Мартиновић.
Шест изложби у целогодишњем програму
Удружења одлукама самих аутора и
организатора отказане су, две су одложене
за 2021, а једна за 2022. годину. Упражњени
термини попуњени су изложбама уметника
који су на конкурсима за излагање
спроведеним у току 2019. били високо високо
котирани али су остали без термина. На овај
начин програм УЛУС-а у 2020. години није
смањио свој обим, него је, напротив, значајно
увећан. Током трајања пандемије, УЛУС је
покренуо и посебну платформу за реализацију
изложби онлајн – ВИР(Т)УЕЛНИ УЛУС, путем
које је реализовао велики број говорних
(онлајн) програма и е-вођења кроз изложбе
коришћењем својих новоуспостављених или
оживљених канала комуникације (YouTube и
Zoom) и друштвених мрежа (Facebook, Instagram и Twitter).
Потребно је посебно истаћи УЛУС-ов говорни
и дебатни програм као важан сегмент
програмских активности Удружења и уједно
битан чинилац развоја његове дугорочне
стратегије. Путем говорног програма креиран
је дискурзивни простор за темељније
бављење темама уско везаним за област
савременог ликовног стваралаштва, рада у

уметности и продукције приказане на УЛУСовим изложбама које су стављене у шири
друштвено-политички и културни контекст.
Говорни програм покренут је са циљем
унапређења продукције на пољу уметности
кроз развој критичког мишљења, увезивање
поља уметности са пољем друштвеног
деловања са циљем решавања друштвених
проблема кроз уметност али и са самом
уметношћу.
Стратегија коју је УЛУС применио у току 2020.
године, а која је омогућила реализацију овако
обимног програма, будући да се умногоме
ослањала на предани рад волонтера,
дугорочно гледано, није и не треба да буде
узорна и одржива. Док УЛУС улаже велике
напоре у проналажењу другачијих одрживих
решења за своје стабилно фунционисање
у даљој будућности и фер плаћеност
свих укључених у производњу културног
и уметничког садржаја, ова стратегија је
омогућила да програм Удружења у актуелној
години кризе, упркос свим неповољним
друштвеним, политичким и финансијским
околностима, покаже изузетну виталност, а
стратегије хоризонталног приступа у раду
Удружења буду један од иновативнијих
приступа у погледу инклузивног рада неке
домаће институције културе. Каталог који
је пред вама покушао је да на једном месту
обједини и пружи увид у главне програмске
активности које је Удружење у току 2020.
године остварило и искаже захвалност свима
који су уложили велики труд да он буде могућ.
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јануар

фебруар

март

април

мај

јун

УПЦЗ

Нови чланови УЛУС-а
13. 02 – 1. 03.

n

Инa Мартиновић
14 - 26. 01.

Санда Ристовски
19. 02 – 3. 03.
n

Иван Миленковић
22. 01 – 4. 02.
n

Уна Новосел
5 – 18. 02.

Виртуелни
простор

Догађаји

Галерија УЛУС

новембар

децембар

n

АТЛАС
честица
2 – 30. 06.

n

n

Бијенале
младих
- Јавне
припреме
1 – 30. 08.

Вајари/ке Србије 2020
10. 09 – 4. 10.

Јесења изложба 2020 / Уплетени
12. 11 – 6. 12.
- продужетак до 12. 01. 2021.
n

Нећу може, хоћу мора
15. 10 – 5. 11.

n

Клуб ветерана УЛУС-а
28. 01 – 9. 02.
n

Редакција

октобар

Скулптура у дрвету – Калемегдан
11 – 23. 02.

n

ванредно стање

Мала сала

n

n

Вук Вучковић и Петар Сибиновић
19. 05 – 02. 06.

n

n

n

Раде Марковић и
Драган Јовићевић Мацола
15 – 28. 07.

Jовица Дејановић
30. 09 – 13. 10.

Марија Бојовић
2 - 22. 12.

n

Никола Милекић
03 - 16. 06.

n

Tatјана Николајевић Веселинов
21. 08 – 3. 09.
n
n

Moмчило Антоновић
17 – 30. 06.

Сретко Дивњан
1 – 14. 07.

n

Mилан Сташевић
Драгиша Ћосић
14 – 27. 10.
23. 12. 2020 – 19. 01. 2021.

n

n

n

Aнтанасије Пуношевац
16 – 29. 09.

Драгана Јокић
n
n
11. 11 – 1. 12.
Љиљана Бурсаћ
Дeцембарски салон
28. 10 – 10. 11.
30. 12. 2021 – 19. 01. 2022.
n
n

Место уметности
и уметника у друштвеном
и политичком контексту
23. 10.

Уметност и едукација
22. 12.
n

Нови свет уметности
3 - 4. 12.

n

n

Међународно тријанале
графике
n Вир(т)уелни УЛУС
21. 05. - 21. 06.

Корона биоскоп

n
n

УЛУС је мртав!
Живео УЛУС!
22.01. Бетон

n

n

УЛУС:
зимски радови
20.03. Бетон

Уметнички
рад је рад!
27.04. Бетон

Познавање
природе и
друштва
15.06. Бетон
(Б. Димитријевић)

Календар изложби за 2020. израдио је Уметнички савет УЛУС-а који је до децембра 2019. године радио у саставу: Ђорђе
Аралица, председник Уметничког савета УЛУС-а, Анђелка Бојовић, заменик председника УС УЛУС-а, Душан Микоњић,
Весна Ристовски, Биљана Вуковић, Весна Милуновић, Станко Зечевић, Радомир Станчић и Драган Цветковић.
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септембар

n

Пролећна изложба 2020
Где будућност почиње?
26. 05 – 26. 06.

Слика Србије
5 – 22. 03. – - - - - - - - - - - продужетак
			
14 – 20. 05.

n

август

n

n

Сведочанство времена,
16. 01 – 9. 02.

јул

n

УП „Цвијета Зузорић“
и УЛУС: јуче, данас, сутра
25.07. Бетон (Н. Церовић)
n Стварање простора за деловање нових уметника
19. 08. Организациони тим Бијенала младих
Усвојени календар уз одређене корекције прихватио је новоизабрани Уметнички савет који се конституисао у јануару
2020. и који је радио у саставу: Гордана Белић, председница Уметничког савета УЛУС-а, Данило Прњат, заменик
председнице УС УЛУС-а, Наташа Кокић, Јованка Младеновић, Симонида Радојчић, Кристина Ристић и Сања Томашевић.
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Галерија Удружења ликовних уметника Србије

Уметнички павиљон Цвијета Зузорић
9
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Редакцијски ТЕКСТ

УЛУС је мртав,
живео УЛУС!

Пише: Редакција УЛУС-а, Бетон, бр 215, 22.01.2020

Доминантне политичке струје последњих пар
деценија, како локално, тако и на светском
нивоу, усмерене су на све већу приватизацију
јавног и урушавање друштвених и државних
институција, посебно тековина социјалних
политика из прошлости. Ове струје су оставиле
изузетан траг и на Удружење ликовних
уметника Србије (УЛУС) чија је комплексна
организација доживела значајно урушавање
и више пута се нашла на ивици опстанка. УЛУС
броји преко две хиљаде и пет стотина чланова,
од који је преко пет стотина уметника у статусу
самосталних. Нагомилани проблеми огледају
се у тешкој економској ситуацији у којој живи
већина уметника данас, који су недовољно или
никако плаћени за свој рад и при чему многи
грцају у пореским дуговањима која нису сами
направили. Додатни проблем представља
све веће укидање основне радне структуре
(продукције изложби, обезбеђивања атељеа
и основних средстава за рад) услед изостанка
финансијске подршке градских и републичких
институција. Политичким разлозима овде
треба додати и оне друштвене, као што
су општа прекаризација радних односа,
усмеравање ка тржишној утакмици и одсуство
11

социјалне заштите, преплитање приватног
и јавног итд, што није типично само за
производњу уметности, него је и ствар опште
друштвене климе.
Групу уметника, која је на великој Изборној
Скупштини УЛУС-а крајем децембра 2019.
добила највеће поверење чланства за
управљање Удружењем у наредне три године,
чине углавном припадници средње и млађе
генерације, односно, она структура радника
у култури која је данас можда највише
погођена наведеним друштвеним, политичким
и економским трансформацијама. Група
се иницијално организовала кроз секције,
које су традиционално основне оперативне
јединице удружења, како би се борила
против установљених нерегуларности у
процедурама управљања. Временом је уочено
да је проблем знатно шири и да је удружењу
потребно темељно реструктурирање, како би
оживело своје примарне функције и постало
оперативно у условима савремене реалности.
Само под условом своје реформације и
консолидације оно би могло да постане
значајан чинилац у креирању политика за

развој културно-уметничке стратегије на
националном нивоу. Променом руководства и
већим укључењем чланства у рад остварен је
само први корак у овом правцу. Пред нама се
већ сада, непуних месец дана од одржавања
Скупштине, отвара хоризонт нових проблема,
питања и задатака: како реорганизовати радну
структуру тако да буде мање бирократизована
а више оперативна, како омогућити
укључивање већег броја чланова у решавање
заједничких проблема и доношење важних
одлука, како реализовати што транспарентнији
рад и адекватно информисање, како кројити
еманципаторски усмерену изложбену
политику а укључити најшире чланство
које је изузетно хетерогено, итд. И све то
практично уз недостатак загарантованих
средстава за своје основно пословање.
Ту су и оне важне политичко-идеолошке
упитаности: како у условима доминантних
идеолошких сила усмерених ка приватизацији
и меркантилизацији реформисати удружење,
на њима опречним тј. социјалним основама.
Један од првих корака у правцу
реструктурирања и организације послова
који као ново руководство планирамо
јесте сазивање заједничких састанака свих
секција (сликарске, вајарске, графичке
и секције проширених медија) у циљу
смањења постојећих фрагментација, веће
демократизације одлучивања и мобилисања
чланства за активно укључивање у
формирање радних група. Радне групе чиниле
би основне оперативне јединице удружења
и заједно са запосленима у стручној служби
и представницима у органима и телима, на
конзистентнији начин би се бавиле питањима
од важности и адресирањем проблема са
којима се чланови УЛУС-а суочавају. У циљу

равноправнијег дељења одговорности и веће
демократичности а мање хијерархизације
у начину управљања удружењем, на
конститутивним седницама нових органа и
тела одлучено је да председавајуће позиције
буду ротирајуће (укључујући и Управни одбор).
Удружење чека и трансформација изложбене и
пројектне политике, што представља посебно
осетљиво питање у ситуацији изузетно
хетерогене структуре чланства. Као што
је познато, последњих година у локалном
контексту доминирају државно-партијске
интересне структуре у оквирима државних
и градских институција уметности. Са друге
стране, актуелна је поплава приватних
галерија, фондација и задужбина, најчешће
веома сумњивог оснивачког капитала, које се
воде сопственим предузетничким интересима
на пољу културе, али и шире. Институционалну
структуру УЛУС-а у том смислу видимо као
могућност и простор за артикулацију нечег
потпуно новог, што би превазилазило
партикуларне државно-партијске и
приватничко-предузетничке интересе, а било
усмерено на креирање нових друштвених
вредности и отварање ширег простора за
друштвену и естетску еманципацију. На
овом месту нам се поставља важно питање
и отворени изазов: како проширити овај
фронт борбе у смислу превазилажења уских
“струковних” интереса, а све то у условима
опште друштвене прекаризације.
У раду редакцијске групе УЛУС-а током 2020.
учествовали су, повремено или у континуитету,
следећи чланови и чланице: Вахида Рамујкић,
Данило Прњат, Исидора Илић, Катарина
Станковић Беговић, Весна Црнобрња Весић,
Татјана Стругар
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Изложбени
програм
Уметнички
павиљон
Цвијета Зузорић

О Уметничком
павиљону
„Цвијета Зузорић“
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” налази
се у историјском делу Београда, у парку на
Калемегданској тврђави. Ово је први галеријски
простор у нашој средини подигнут искључиво
за потребе организације уметничких догађаја.
Имајући у виду излагачку традицију дужу од
деведесет година, Уметнички павиљон “Цвијета
Зузорић” ужива углед репрезентативног
галеријског простора на националном и
регионалном нивоу. Овим галеријским
простором од 1945. године руководи Удружење
ликовних уметника Србије.
Удружење ликовних уметника је основано
давне 1919. године са циљем да се унапреди
социјални положај уметника и да се креира
демократски амбијент у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца, и касније Краљевини
Југославији, у коме би уметност била
препозната као незаменљив ресурс у
обликовању свести и креирању јавног
интереса. Други, важан део активности
Удружења је био усмерен ка промоцији
актуелне уметничке праксе, те организовању
националних и интернационалних изложби.
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У Београду је 1922. године, на предлог УЛУ-а,
писац Бранислав Нушић основао Друштво
пријатеља уметности “Цвијета Зузорић”.
Године 1928. ангажовањем овог Друштва, а уз
подршку Уметничког одељења Министарства
просвете, којим је у том моменту Нушић
руководио, Београдска општина додељује
Друштву пријатеља уметности плац на Малом
Калемегдану. Након тога започиње изградња
Уметничког павиљона, према награђеном
нацрту архитекте Бранислава Којића,
која је била финансирана добровољним
доприносима љубитеља уметности и пријатеља
Друштва, као и различитим приватним
иницијативама за прикупљање средстава,
а најчешћи вид прикупљања средстава је
била организација балова које је Друштво
приређивало. Најзначајнија средства, ипак,
обезбеђена су уз помоћ државе.
Отварањем овог простора културе, уметнички
живот Београда и Краљевине Југославије
добио је ново средиште а тиме је постао
и организованији и видљивији. Од прве
године настанка Павиљона установљене

су две велике колективне изложбе чија
традиција траје и данас. Пролећна изложба
је представљала дела југословенских
уметника, а Јесења изложба дела београдских
уметника. Иако су ове изложбе временом
мењале своју концепцију, до данашњих
дана ове две манифестације чувају углед
најважнијих изложбених догађаја на
културној мапи Београда и држе ауторитет
најстаријих изложби на овим просторима. У
периоду између два светска рата, истакнути
представници српске авангарде су излагали
своје уметничке радове у Павиљону. Поред
Пролећне и Јесење изложбе, Удружење је
у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић”
приређивало и многобројне међународне
изложбе. Удружење је организовало и велике
изложбе југословенских уметника широм
Европе, на којима су представљани најбољи
уметнички радови епохе.
Уметнички програм Павиљона је од самог
почетка уједињавао различите струковне
иницијативе па је уз ликовну, укључивао и
књижевну и музичку секцију. У време када
Београд није поседовао праву концертну
дворану, многобројни концерти су
организовани у склопу музичке секције. Своја
остварења су у оквиру књижевне секције
представљали домаћи и страни књижевници,
а међу њима су били Иво Андрић, Бранислав
Нушић, Вељко Петровић, Исидора Секулић,
Светислав Петровић, Десанка Максимовић,
Александар Вучо и многи други.
Период од 1929 -1940. један је од
најпродуктивнијих у историји Павиљона.
Захваљујући социјалним и културним
преображајима у овом периоду, изложбени
програм је био динамичан и представљао је
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разноврсне уметничке тенденције. У то време
у Павиљону су излагале најразличитије, а
данас историјски важне, уметничке групе:
Лада, Облик, Дванаесторица, Десеторица,
Независни, Живот, Децембарска група и друге.
Активности у Уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић” прекинуте су Другим светским ратом,
али су већ од краја 1944. настављене у оквиру
правног наследника, Удружења ликовних
уметника Србије (УЛУС), које је формирано
1945, и убрзо затим укључено у Савез удружења
ликовних уметника Југославије (СУЛУЈ). УЛУС
је одлуком градске управе добио Павиљон на
коришћење и управљање, с обзиром на то да
је дотадашње Друштво пријатеља уметности
„Цвијета Зузорић” угасило своју делатност
како би УЛУС преузео излагачки програм
Павиљона. Акт предаје Павиљона УЛУС-у
потписала је последња председница Друштва
пријатеља уметности, Криста Ђорђевић.
Раних послератних година Павиљон својом
програмском делатношћу рефлектује промене
доминантних парадигми у уметности, које
се крећу од заступљеног социјалистичког
реализма ка социјалистичком естетизму и
високом модернизму. Заслугом Удружења,
развој социјалне политике и политизација
рада уметника се интензивирају: излагачки
простори постају бесплатни како за уметнике
тако и за публику, олакшава се запослење
после завршених уметничких академија, а
одласци у иностранство на студијске боравке
се стимулишу. Поред тога, формирани се
фондови за помоћ уметницима и започиње
се са доделом атељеа члановима Удружења
ликовних уметника Србије. Уз помоћ Комисије
за културне везе са иностранством, у
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” стижу

значајне међународне изложбе које прате
пресек савремених уметничких токова на
светској сцени тог времена. Ове изложбе су
упознале локалне уметнике са актуелним
глобалним уметничким токовима и дале
им прилику да виде ремек дела светске
савремене уметничке сцене, а Павиљону
су омогућиле да наредних деценија прати
међународне трендове у уметности.
Од 1973. до 1975. године извршена је адаптација
и реконструкција Павиљона, чиме је он добио
свој данашњи изглед. Поново је отворен
1975. године шеснаестим Октобарским
салоном у организацији Културног центра
Београда. У периоду од 1978. до 1986. године
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” је
деловао као самостална радна заједница,
чији је програм конципирао Програмски
савет, засебно стручно тело састављено
од истакнутих критичара и историчара
уметности тог периода. И поред тога, УЛУСове традиционалне изложбе и самосталне
изложбе чланова Удружења имале су
континуитет у излагању и загарантоване
термине у годишњим програмима Уметничког
павиљона. Радној заједници УП “Цвијета
Зузорић” је у периоду од 1981. до 1986. године
била поверена организација Октобарског
салона, а установа је уживала адекватну
материјалну и логистичку подршку државних
институција. После масовних протеста које су
организовали незадовољни уметници услед
присилног исељења УЛУС-а из простора у
Баба Вишњиној улици број 19, где је Удружење
привремено било смештено, Град Београд је
1986. године вратио Павиљон на управљање и
коришћење УЛУС-у. Радна заједница „Цвијета
Зузорић” је угашена, а део запослених остао
је да ради у оквиру Удружења. Исте године

Град Београд је за потребе архивирања
документације и складиштења обимне
архивске грађе, а нарочито велике колекције
уметничких радова из Фонда младих (19721992), УЛУС-у привремено уступио стан у
Мишарској улици број 1. Овај простор је
реституцијом 2019. године враћен потомцима
предратних власника, услед чега је читава
архива УЛУС-а пресељена у подземни депо
Павиљона где се и данас налази.
Општа друштвена и политичка криза
деведесетих година негативно се одразила
како на рад Удружења, тако и на сам објекат
Павиљона. Прекинута су некада сигурна
финансијска средства, која су током
осамдесетих обезбеђивана од стране градског
Секретаријата за културу и Министарства
културе за уметничку продукцију и рад
Удружења.
У 2020. години, Министарство културе и
информисања Републике Србије предвидело
је реновирање Уметничког павиљона „Цвијета
Зузорић” за које су средства већ издвојена,
а додатна средства се очекују од стране
Европске уније. Међутим, ова одлука ресорних
власти је, услед проглашења ванредног стања
због глобалне пандемије Корона вирусом и
низа нерешених питања у вези са изведбом
захвата, тренутно упитна. На годишњој
Скупштини УЛУС-а одржаној 28. децембра
2019. године, чланови и чланице Удружења
су се једногласно изјаснили да, у случају
предстојећег реновирања Павиљона, неће
дозволити да седиште УЛУС-а напусти зграду
Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“.
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Сведочанство
времена

Изложба радова са ликовне колоније Делиблатски песак
16. јануар – 9. фебруар 2020

Културно просветна заједница Панчево
организатор је Ликовне колоније
,,Делиблатски песак“ која је основана 1969.
године. Ова колонија је најстарија градска
културна манифестација у Панчеву и једна
је од најстаријих и најуспешнијих ликовних
колонија у Србији.
По речима Стојана Бошкова, председника КПЗ
Панчево: „Колонија је дала велики допринос
у израстању Панчева у значајни ликовни
центар Србије, заједно са другим актерима
ликовне сцене Панчева, дајући тако допринос
развоју ликовне културе у граду Панчеву и
Србији. Ликовна колонија је истовремено
била и јесте ликовна манифестација,
савремена уметничка радионица, стециште
уметника, место настанка и приказивања
Панчевцима чудесних слика, изазов за
младе да се школују и крену мукотрпним али
лепим стазама стваралаштва. У протекла
пола века у раду Колоније узело је учешће
430 уметника, од чега 104 из иностранства,
око 220 из ликовних центара Србије и
преко 100 уметника из Панчева и околине. У
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педесетогодишњем периоду, у Делиблатском
песку настало је 1.300 уметничких дела,
понајвише слика, скулптура, цртежа, графика
и других ликовних облика изражавања.
Међународни карактер Колоније и уметници
који су били наши гости, значајно су
допринели квалитету и разноврсности
уметничког стварања, доносили су увек по
нешто ново, уз присутну свест о потреби
да се у кругу Колоније континуирано шанса
даје најмлађим академски образованим
ствараоцима. Педесетогодишњица ликовне
колоније ,,Делиблатски песак“ Панчево
обележена је ретроспективном изложбом
од 100 уметничких дела из Уметничке збирке
ликовне колоније ,,Делиблатски песак“
Панчево по избору Милета Игњатовића,
историчара уметности из Новог Сада. Назив
изложбе је СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА будући
да она говори и представља промене,
уметничке правце и процесе, склоности,
уметничке технике и друге значајне
карактеристике које су пратиле штафелајно
сликарство у претходних 50 година.“

рад Зорана Петровића
Излагачи/це: Аврамовска Маргита, Анђелковић Мирослав, Ацков Лариса, Ач Јожеф, Бадњевац Ристић Јелена, Бачкоња
Предраг, Блануша Милан, Боуен Денис, Бољка Миха, Булатовић Милан, Бузев Николај, Васић Павле, Величковић Иван,
Вишић Марко, Владимирова Ива, Вулановић Ратко, Вучковић Вук, Георгиев Валентин, Граовац Зоран, Денић Нада, Деранић
Зоран, Дечерчкеи Симона, Дечов Пал, Димитрић Марија, Димовски Зоран, Динић Ђорђевић Слађана, Долић Стоиљковић
Биљана, Доловачки Васа, Донков Перица, Ђокић Душан, Ђокић Тања, Ђорђевић Браниша, Ђорђевић Драган, Ђорђевић
Миливоје, Ереш Ђерђ, Захариадис Сотос, Илијевска Валентина, Иљовски Бора, Јакшић Милан, Јеленковић Драган, Јерај
Змаго, Јоцић Небојша, Караиванова Антониа, Карлаварис Богомил, Кесић Чедомир, Кешељ Милан, Клаудиу Тома, Ковачев
Ђорђе, Крстевска Мирјана, Крстић Велизар, Лалић Јелена, Мадић Властимир, Мадсен Барбара, Манасић Снежана, Мандић
Здравко, Маринков Младен, Марино Душан, Маришан Дејана Деша, Маркез Филиповић Ивана, Миљковић Миодраг,
Мишковић Јелица, Муљевић Маријана, Мургић Милица, Николајевић Миливој, Обрадовић Милан Мика, Омчикус Петар,
Оњин Жужић Нада, Оташевић Бојан, Павловић Миливој Мишко, Панић Милован, Парежанин Слободан, Петровић Зоран,
Поповић Јонел, Првачки Миленко, Радојковић Слободан, Рајић Добривој, Ракић Горан, Раковић Бранко, Ратковић Дејан,
Славковић Будо, Среботњак Лидија, Стаменковић Мирољуб, Станојев Александар, Станојловић Марија, Стоиљковић Мића,
Стошић Томислав, Сухецки Томислав, Сфера Емил, Тодоровић Душан Дујац, Тодоровић Зоран, Томић Владимир, Тркуља
Радислав, Трумић Стојан, Тута Клавдиј, Ћатовић Ервин, Урошевић Милосав, Цветковић Александар, Чупић Рада, Шобота
Слободанка, Штопуљ Ивана.
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Нови
чланови
УЛУС 2019
13. фебруар – 1. март 2020

Излагачи/це: Александар Алимпић, Лазар Андријашевић, Светлана Булатовић, Марко Вучковић, Немања Вучковић,
Снежана Драганић, Ивана Драгосављевић, Бојан Загорац, Сеад Зејнелагић, Ана Игић, Александра Илић, Сандра
Јаковљевић, Здравко Јанковић, Звонимир Јанцић, Ивана Јанчић, Ненад Јеремић, Тамара Јокић, Дуња Карановић, Татјана
Килибарда, Владимир Кнежевић, Уна Кнежевић, Милена Кулић, Милица Лојовић, Ана Марковић, Јелена Миловановић,
Сара Милојевић, Миодраг Милутиновић, Владимир Мојсиловић, Марија Николић, Милутин Обрадовић, Милан Пантелић,
Ана Поповић, Марко Прешић, Анђела Радивојевић, Марија Радуловић, Харис Рахић, Драгана Росић, Бојан Савић,
Кристина Станек, Миливоје Тасић, Ива Таталовић, Ања Тончић, Дуња Ћорломановић, Миња Чворчић и Андреја Чивтелић.
Кустос: Оливера Вукотић

Пријем у чланство УЛУС-а, најстарије струковно
удружење на нашим просторима, најчешће
је прва степеница у професионалном животу
младих визуелних уметника након завршених
студија. Ова пракса потврђена је и крајем
прошле године када је расписан конкурс за
нове чланове. Од пријављених кандидата,
највећи број њих су млади уметници али
је неопходно истаћи да међу њима има и
појединаца који су деценијама присутни
на нашој уметничкој сцени, што потврђује
значај ове професионалне верификације. Сви
кандидати, како то пропозиције налажу, поред
осталог, достављају и одређени број радова на
увид а Уметнички савет селектује дела која се
презентују јавности.

Изложба „Нови чланови УЛУС-а 2019“ је
изложба на којој је учествовало 45 уметника,
са преко сто радова. Ова изложба прилика је
за сагледавање, упоређивање и валоризовање
уметничких домета младих аутора из целе
земље. Разнородност стилских, поетских и
медијских изражајних поља говори о богатству
духа и креативности заступљених ствараоца.
Изложба пружа одређену „слику“ о тренутној
динамици уметничких мисли младих аутора
и даје назнаке за могуће правце кретања у
којима ће њихова интересовања у будућности
бити усмерена.

Слика Србије 2020
Изложба у организацији Сликарске секције УЛУС-а
5 – 22. март / продужетак 14 – 20. мај 2020

Данас је тешко дефинисати и поделити
сликарство на мање или веће целине. Оно
обухвата врло широк спектар тема и техника,
те се може рећи да је сликарство сам дух
уметности, односно да кроз ширину коју
поседује подражава њену слободу.
Последњих година на нашој сцени постоје
супротстављена гледишта и приступи
сликању, а то је управо оно што га чини
веома живим. Међутим, с обзиром на то да
смо окружени различитим врстама слика
кроз различите медијске презентације –
филмом, фотографијом, рекламама итд. –
поставља се питање улоге насликане слике,
њеног значења у савременом друштву.
Да ли представља неку врсту носталгичне
приче (атмосфере) или је то реалистичан
и преко потребан коментар друштвених
стања? Да ли је слика интимни херметични

свет уметника или је јавно добро које
говори о вишим циљевима?

Организатор:
Сликарска секција УЛУС-а

С обзиром да УЛУС има највише чланова који
припадају сликарској секцији, изложба која
се бави оваквим питањима је драгоцена, не
само због пресека и сагледавања савременог
српског сликарства, већ и због различитих
приступа, идеја и интерпетација тих идеја.
На ова постављена питања одговорило се
кроз саму поставку изложбе. Преко класичне
слике и цртежа, кроз фото интервенције
и штампане материјале, желели смо да
прикажемо сву разноликост коју сликарство
данас поседује. Изложба у организацији
сликарске секције УЛУС-а је исказивање жеље
да представи један од могућих погледа на
уметничку сцену Србије.


Организациони тим изложбе
(селекција радова и поставка):
Наташа Кокић, Мартин Ердеш,
Драгана Б.Стевановић, Катарина
Станковић Бјеговић, Маја
Миловановић и Габриела Васић

Интервенције у простору “УЛУС / зимски радови“

из текста о изложби: Наташа Кокић

Излагачи/це по конкурсу: Александар Курузовић. Александра Илић, Александра Кокотовић, Ана Пиљић Митровић,
Андреја Крстић, Бошко Атанацковић, Вања Ђорђевић, Веселин Бањевић, Владимир Мојсиловић, Гриша Масникоса,
Данило Бојић, Добри Стојановић, Драган Цветковић Цвеле, Драгана Јокић, Драгана Купрешанин, Драгомир Ђокић, Ивана
Јакшић, Ирена Кузмановић, Јелица Ћулафић, Јелена Илић, Јелена Мило, Јасна Николић, Јана Стојановић, Јан Агарски,
Коштана Ђурић, Крстиња Драшковић Бошков, Маја Николић, Магдалина Миладиновић, Миа Кешељ, Миодраг Ристић,
Мила Гвардиол, Миладин Отовић, Милена Путник, Миливоје Ђуровић, Милинко Коковић, Милица Радовић, Милица
Ракоњац, Милица Црнобрња Вукадиновић, Мирон Мутаовић, Миодраг Елезовић, Милорад Цтепанов, Наташа Рајковић,
Небојша Ракоњац, Ненад Вучковић, Никола Милекић, Никола Радосављевић, Радмила Бештић Вукосављевић, Ранко
Травањ, Слободан Стојановић Дане, Сузана Стојадиновић, Тања Николајевић Веселинов, Тијана Фишић и Уна Новосел.
Излагачи/це по позиву: Марија Бјекић, Милан Краљ, Милош Филиповић, Наташа Шкорић, Никола Пешић, Никола Џафо,
Симонида Рајчевић, Тара Родић, Магични Чича и Предраг Ђукић.
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ПРОЛЕЋНА

изложба 2020
ГДЕ БУДУЋНОСТ ПОЧИЊЕ?
30. maj - 26. jun 2020

Традиционална Пролећна изложба 2020
је отворена под називом „Где будућност
почиње?“, у суботу, 30. маја 2020. у 19 часова
у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић”.
Кустоскиња изложбе је историчарка
уметности Мирјана Драгосављевић која је
изложбу конципирала скупа са Уметничким
саветом УЛУС-а.
Увидом у актуелну уметничку продукцију
задатак кустоскиње је био да на основу
јавног конкурса (80% излагача) и по позиву
(20% излагача) проблемски конципира и
прикаже неке од доминантних парадигми и
линија развоја на пољу савремене уметности
у земљи. Селекцијом радова формирала се
комплексна и вишеслојна изложба у чијем
је средишту питање које нас ових неколико
месеци интензивно заокупља, више него
иначе, јер неизвесност застрашује у светлу
најаве нових таласа пандемије, рецесије
невиђених размера, још веће прекарности
и фрагилности људског живота, а то је –
где будућност почиње? Уједно, изложба
представља позив да се подсетимо и да
освестимо у којој мери су различити облици
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насиља нормализовани, доминантни и
колико нас вишеструко угрожавају. С озбиром
на то да је уметнички рад друштвени рад,
између осталог зато што уметност има
широке могућности и алате за бележење,
контемплацију, артику-лацију, рефлектовање
и др. уметници као друштвени делатници
имају одговорност да не жмуре на постојеће
проблеме, већ да одговоре на овај позив
и да нам отворе поглед у нове хоризонте
потенцијално боље будућности. Изложба
се отвара након два месеца одлагања због
ванредног стања и ситуације са ширењем
вируса САРС-ЦоВ-2, што је читавој поставци
и концепту дало још један веома важан ниво
сагледавања односа и комуницирања на
релацији природа и друштво.
На конкурсу за Пролећну изложбу пријавило
се 174 уметника, а Уметнички савет је
у сарадњи са кустоскињом Мирјаном
Драгосављевић селектовао радове 57
излагача, од чега 11 по позиву кустоскиње.
Неколико излагача је због техничких
проблема са новонасталом ситуацијом
отказало учешће.

Излагачи/це по конкурсу: Јелена Аранђеловић, Арион Аслани, Бошко Атанацковић, Марија Бјекић, Марион
Дедић, Даниела Фулгоси, Јован Јовић, Синиша Илић и Бојан Ђорђев, Јадран Крњански, Неда Ковинић, Драгана
Купрешанин, Милица Лазаревић, Јелена Марјановић, Дејан Марковић, Ана Марковић, Никола Марковић, Лидија
Мићовић, Стефанија Михајловић, Наталија Миладиновић, Даринка Поп-Митић, Мирон Мутаовић, Татјана Јанковић
Недељковић, Марија Николић, Анастасија Павић, Катарина Поповић, Дарја С. Радаковић, Никола Радосављевић,
Даница Радовановић, Харис Рахић, Небојша Ракоњац, Душан Савковић, Маја Симић, Андреј Синадиновић, Ивана
Смиљанић, Ања Тончић, Ранко Травањ, Марија Урошевић, Габриела Васић, Весна Весић, Ненад Зељић, Ивана Живић.
Излагачи/це по позиву: Владимир Бјеличић, Лидија Делић, Душица Дражић, Олга Димитријевић, Група Доплгенгер, Лука
Кнежевић – Стрика, Група КУРС & Бојан Кривокапић, Јелена Мијић, Андреа Палашти, Вахида Рамујкић, Дејан Васић и
Александра Секулић.
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Програм изложбе:
30. 5.
Отварање изложбе “Где будућност почиње?”
На отварању је изведен перформанс „Оријентација у сто револуција“,
уметника Синише Илића и Бојана Ђорћева (изводили Ђорђе Галић и Милана Матејић),
као и попуњавање анкете „Како живе уметнице?“, Ксеније Ђуровић и Ане Вуковић
12. 6.
Предавање-перформанс „Разоткривена природа или Приче о биљкама“,
уметника Владимира Бјеличића
21. 6.
Вођење кроз изложбу кустоскиње Мирјане Драгосављевић
и представника Уметничког савета УЛУС-а
26. 6.
Проглашење награде 91. Пролећне изложбе и промоција каталога.
Завршног дана изложбе организовано је јавно читање „Драме о крају света“,
уметнице Олге Димитријевић.
Поставка: Мирјана Драгосављевић (кустоскиња-гошћа), Данило Прњат (председник УС), Наташа
Кокић (потпредседница УС), Јованка Младеновић (УС), Кристина Ристић (УС), Сања Томашевић
(УС) и Симонида Радоњић (УС)
Жири за награду: Марија Каузларић (УО), Сања Томашевић (УС), Мирослав Карић (AICA / МСУБ)
Награда: Владимир Бјеличић за предавање-перформанс
„Разоткривена природа или Приче о биљкама“

Подршка: ANT Computers, Иван Бон (Мistake Mistake), Милан Краљ, Културни центар Београда,
Културни центар Магацин, Катарина Поповић, Јован Поробић, Ненад Поробић,
Музеј савремене уметности Београд, NIRAS, SeConS група за развојну иницијативу и Ненад Костић

27

Где будућност почиње?
Пише: Мирјана Драгосављевић

Изложба се отвара након два месеца
одлагања због ванредног стања и ситуације
са ширењем вируса SARS-CoV-2, што је
читавој поставци и концепту дало још један
веома важан ниво сагледавања односа
и комуницирања на релацији природа
и друштво. Из тог разлога, не могу да не
реферишем на истраживања која указују на
то да се разлог избијања пандемије налази
у капиталистичком начину производње који
поставља профит испред живота људи, а
о природи и животињама да не говоримо.
Релевантних истраживања је много, али ћу
овом приликом реферисати на закључке
до којих је дошао Мајк Дејвис, професор
емеритус на Калифорнијском универзитету
у Риверсајду (САД) који појаву вируса
повезује са капиталистичком агрикултуром
и урбанизмом, указујући на које све начине
нас капиталистички начин производње и
расподеле добара дословно убија.
Он нас враћа 12.000 година уназад, у
доба када је започетo припитомљавањe
животиња, коje је довела до првих заразних
болести, као што су мале богиње, а потом
нас води кроз историју избијања вируса,
подсећајући на разне услове у којима
вируси настају: колера у топлим, фекалијама
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богатим водама Бенгалског залива, куга у
глодарима, грип у дивљим птицама, жута
грозница у мајмунима, корона у шишмишима.
Међутим, да бисмо добили прецизнију
слику узрока и последица досадашњих
епидемија, неопходно је сагледати историју
и катастрофалне последице колонијализма,
те савремене поделе и односе експлоатације
између богатијих и сиромашних средина
или савремене облике колонијалистичких
политика. Као што Дејвис подсећа, вирус
SARS-CoV-2 је такође по ко зна који пут
указао на негативне утицаје доминације
мултинационалних компанија на глобалном
нивоу, да наведемо само неке: монопол
над ценама и условима рада, одузимање
аутономије локалним економијама,
приватизација вода која доводи до отежаног
приступа води и санитетским условима
сиромашним људима са катастрофалним
последицама по здравље и живот,
недоступност крова над главом, немогућност
лечења и велика стопа смртности у
сиромашним срединама, итд. Такође, вирус
је показао колико је важно улагање у јавни
здравствени систем, у образовање људи,
очување животне средине и колико нам је
хитно потребна промена начина живота како
би се ублажиле последице, између осталог,

свакодневне производње отприлике милион
тона дневно беспотребних пластичних
ствари које карактерише кратак рок употребе
и дуги векови загађивања природне средине.
Већ деценијама је јасно да су потребне
радикалне промене на глобалном нивоу
како би се ублажиле последице климатских
промена, сачували животи и обезбедио
достојанствен живот и људима и осталим
живим врстама са којима делимо ову планету.
Једна од полазних тачака у стварању
концепта овогодишње Пролећне изложбе
било је сагледавање нашег свакодневног
живота у односу према природи: колико
нам природа даје, колико ми дајемо њој,
које су последице отуђивања праћеног
експлоатацијом природних ресурса и како
се то рефлектује у уметности. Стога једно
од главних питања које изложба жели да
адресира јесте питање ланчаног насиља
којем смо свакодневно окружени, а које
је нормализовано: према природи (Олга
Димитријевић, Драма о крају света, Лидија
Делић, Ако будеш имао среће више неће
бити снова, Лидија Мићовић, time is running
out, Наталија Миладиновић, Global warming, Неда Ковинић, Kampenborg Danscape),
према телу (Анастасија Павић, Усисавање,
Маја Симић, Кадар, Ранко Травањ,
Нелагодност у огледалу), у међуљудским
односима (Ивана Смиљанић, Запамтићеш
ти мене, Јелена Марјановић, Nugget,
Никола Марковић, Логика тарабе, Дарија С.
Радаковић, Рат него шта).
Још једно важно питање за концепт изложбе
јесте питање протока података - које врсте
информација и на који начин допиру до нас
и како стварају нашу представу стања ствари

и (не)могућих алтернатива? Свакодневно до
нашег ока и ума допире немерљиво већи
број слика него икада раније, пре свега због
раширене употребе различитих врста екрана,
почевши од моблиних телефона, преко
компјутера, таблета, телевизора итд. Нашу
потрошњу садржаја диктирају алгоритми
на основу информација које прикупљају
различите базе података. Чак иако не
користимо паметне телефоне или компјутере,
уколико живимо у урбаним срединама, наш
ум је свакодневно изложен рекордном броју
слика, пре свега путем различитих врста
рекламних порука које нам се обраћају преко
билборда, монитора са видео рекламама,
постера у радњама, на бандерама, аутобуским
стајалиштима, домовима здравља, налепница
на аутобусима, трамвајима, тролејбусима,
летака на улици у пролазу и у поштанском
сандучету, итд. Неминовно се поставља
питање, како таква врста изложености коју
минимално можемо да контролишемо,
обликује нашу перцепцију света, како утиче на
комуникацију и продукцију нових слика? Још
важније, где је место природе у свему томе?
Један од сликовитих примера долази из света
дечјих књига, наиме 2015. године 28 ауторки
и аутора из Британије, побунили су се против
издања Оксфордског речника за децу у којем
су речи које означавају појмове из природе
замењене речима из дигиталног света.
Ово сложено питање Пролећна изложба
адресира кроз три подтеме: рефлектовањем
неких од ефеката екранске културе и нових
начина комуницирања (Андреј Синадиновић,
Коридори стварности или Посвета Брусу
Њуману, Марија Урошевић, Велика плава
мрежа, Никола Марковић, Логика тарабе,
Даница Радовановић, Тишина имагинације,
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Марија Николић, Импресија рађања Сунца
и Импресија заласка Сунца), белешкама
из животног и природног окружења и
проналажењем сопствене позиције у
оквиру њега (Ненад Зељић, циклус Сцене,
цртежи Татјане Јанковић Недељковић,
Јелена Аранђеловић, Градско двориште и
Уличне реконструкције, Даниела Фулгоси,
Егзотика, Јадран Крњански, Тихе струје,
Арион Аслани, Дефиниција: Фланер, Марион
Дедић, Без назива, Мирон Мутаовић,
Ископавање, Небојша Ракоњац, High
Noon 1, Весна Весић, Зимска бајка, Марко
Милић, Бивши из унутрашњости – еx de
province) и истраживањем могућности и
ограничења уметничких језика и алата
(Маја Симић, Кадар, Ања Тончић, Unsettle, Бошко Атанацковић, Столица,
Никола Радосављевић, Promises, Драгана
Купрешанин, Тин и Тина, Харис Рахић, Under
Construction, Јелена Мијић, Прва слика).
Централном темом изложбе – назнакама
будућности у контексту климатских промена
– бави се група радова која се непосредније
бави односом природе и човека, кроз анализе,
белешке, али и упозорења дајући прецизнију
слику узрока и последица тренутног стања
ствари: Душица Дражић, Industrial Arboretum,
Милица Лазаревић, Фотогенични из серије
Заклон, Дејан Марковић, Donna Haraway чита
’Националну географију’ о приматима, 1987/Paper Tiger Television серија #126, Ана Марковић,
Fake news и Призори раја, Стефанија
Михајловић, Tree of Life, Мирон Мутаовић,
Ископавање, Андреа Палашти, Шетња кроз
зоолошки врт, Катарина Поповић, То се каже
прво, Вахида Рамујкић, Vanishing Archive,
Ивана Живић, Мировање, Владимир Бјеличић,
Разоткривена природа или Приче о биљкама
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и радницима и Доплгенгер, Данас је јуче од
сутра, Данас је сутра од јуче, Лидија Мићовић,
time is runnig out, Наталија Миладиновић,
Global warming, Јован Јовић, Цветови зла,
Огла Димитријевић, Драма о крају света,
Неда Ковинић, Kampenborg Danscape, Лука
Кнежевић-Стрика, Субјективне мере, Синиша
Илић, Укрцавање, Европа 1 и 2, Социјална
дистанца, Габријела Васић, Tourist Glitch Images, Душан Савковић, Спаситељ.
Другачији свет јесте могућ, то се показало
и у ванредном стању поводом вируса SARSCoV-2, то су показали и бројни историјски
примери на које реферише рад настао у
сарадњи Синише Илића и Бојана Ђорђева,
Оријентација у сто револуција, о томе говори
и рад групе КУРС и Бојана Кривокапића,
Цртице о борби, као и цртеж Марије Бјекић,
Без назива, тиме се бави Конструисани
пејзаж Душице Дражић. Алтернативе
садашњем стању ствари је немогуће мислити
без феминистичке перспективе, јер као
што историјско искуство и тренутно стање
показују, партријархат има веома важну
улогу у репродуковању капиталистичких
односа. Стога борба за достојанствен рад
и достојанствен живот није могућа без
феминизма, и то оног о којем пишу Синтија
Аруца, Тити Батачарја и Ненси Фрејжер
у уводу у Тезу 3. Манифеста за 99 %:
„Феминизам који имамо на уму препознаје
да мора одговорити на кризу епохалних
размјера: опадање животног стандарда и
надолазећу еколошку катастрофу; подивљале
ратове и интензивирано развлашћивање;
масовне миграције насупрот бодљикавој
жици; оснажени расизам и ксенофобију;
те укидање тешко стечених социјалних и
политичких права. Желимо одговорити

на ове изазове. Избјегавајући половичне
мјере, феминизму који замишљамо у циљу
је бавити се капиталистичким коријенима
метастазирајућег барбаризма. Одбијањем да
жртвује добробит већине како би заштитио
слободу неколицине, бори се за потребе и
права многих – сиромашних жена и радница,
расизираних и мигрантских жена, квир и
транс жена, жена с инвалидитетом, жена
које се потиче да саме себе доживљавају
као “средњу класу” чак и када их капитал
експлоатира. Но овдје се не ради само о томе.
Овај се феминизам не ограничава само на
традиционално дефинирана “женска питања”,
већ устаје за све експлоатиране, подчињене
и опресиране, смјерајући постати извором
наде за цијело човјечанство. Називамо
га стога феминизмом за 99 посто.” Из тог
разлога, било је важно укључити радове који
се том темом из различитих углова баве:
Даринка Поп-Митић, За сада без доброг
наслова и Дневник ходања, Ивана Смиљанић,
Запамтићеш ти мене, Јелена Марјановић,
Nugget, и анкета Како живе уметнице? коју ће
реализовати Ксенија Ђуровић и Ана Вуковић.

живота, а то је - где будућност почиње?
Уједно, изложба представља позив да се
подсетимо и да освестимо у којој мери су
различити облици насиља нормализовани,
доминантни и колико нас вишеструко
угрожавају. С озбиром на то да је уметнички
рад друштвени рад, између осталог зато
што уметност има широке могућности
и алате за бележење, контемплацију,
артикулацију, рефлектовање и др., уметници
као друштвени делатници имају одговорност
да не жмуре на постојеће проблеме, већ
да одговоре на овај позив и да нам отворе
поглед у нове хоризонте потенцијално боље
будућности.

Селекцијом радова пријављених на конкурс
и радовима одабраним по позиву, Уметнички
савет у саставу Данило Прњат (председник),
Наташа Кокић (потпредседница), Јованка
Младеновић, Кристина Ристић и Сања
Томашевић, Симонида Радоњић, и ја у
улози кустоскиње, формирали смо веома
комплексну и вишеслојну изложбу у чијем
је средишту питање које нас ових неколико
месеци веома интензивно заокупља, чак
више него иначе, јер неизвесност још више
застрашује у светлу најаве нових таласа
пандемије, рецесије невиђених размера, још
веће прекарности и фрагилности људског
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Пoзнавање
природе и друштва
Критика Пролећне изложбе УЛУС-а, “Где будућност почиње?”
Пише: Бранислав Димитријевић

За разлику од других уметничких удружења
око којих постоји бар елементарна
сагласност и у чланству и у јавности о томе
шта јесте и шта представља делатност за
коју је то удружење оформљено - Удружење
ликовних уметника Србије (УЛУС), уз све
друге проблеме с којима се суочава, на
посебној је ветрометини јер та делатност
није до краја разјашњена. Удружење окупља
уметнике у области “ликовних уметности”,
иако тај термин у последњих тридесетак
година бива све више замењен једним још
мање адекватним термином - “визуелна
уметност”. Занимљиво је да се овај термин
почиње све више користити у тренутку
када под утицајима другог таласа Нових
уметничких пракси (концептуална уметност,
перформанс, land-art, итд.) оно што би било
примарно уметност окренута оку (како је
Duchamp говорио “ретинална уметност”) бива
превазиђено концептуалним, истраживачким,
иконокластичким, анти-системским
и критичко-субверзивним формама
“уметничког мишљења” (L. Camnitzer) не само
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као специфичне форме рада него управо
као специфичне форме мишљења настале у
условима тог рада.
У случају УЛУС-а ова ситуација је средином
1980-их донекле решена тако што је уз
постојеће секције (сликарство, скулптура,
графика) формирана и секција “проширених
медија”, што је данас још једна све мање
употребљива синтагма. И то из простог
разлога што се промена парадигме у
уметности, која настаје с ове стране
краја модернизма и хуманизма, не може
више дефинисати језиком “медијскибазиране уметности” (T. de Duve) која је
била карактеристика претходне, модерне
парадигме у уметности. А она је пак од раније,
класичне парадигме преузела поделу на
уметничке медије и одредила уметност као
истовремено континуитет развоја тих медија
кроз дисконтинуитет у њиховом значењском
пољу, али не и у системској улози. Међутим
под окриљем авангардне уметности долази
пре стотинак година до прелома када

уметници као што су Duchamp, Tatlin, Rodchenko, Schwiters, и други, напуштају медијски
базирано значење уметности, односно не
само да напуштају традиционалне ликовне
медије сликарства и скулптуре већ напуштају
и схватање уметности по ком је уметност увек
одређена својим “медијем” или “техником”.
Ако ишта данас дефинише делатност
савремених уметника, па тако и удружења
које их представља, јесте не само то да се
уметност више не може одредити својим
традиционалним медијима (сликарством и
скулптуром) већ се она дијалетички одређује
управо као детерминисана негација (P. Osborne). Односно шта више одређује праксе
савремене уметности од чињенице да, на
пример, уметност перформанса настаје
као анти-позориште, да се филм уметника
не може свести на “филмску уметност”,
да писани искази, односно “проговори
уметника”, нису литерарни састави, да се
уметност бави конструисањем у јавном
простору али да није архитектура, да уметност
мисли али није филозофија, и тако даље.
Из оваквог историјско-онтолошког проблема
произилази и кључни изазов који УЛУС има
пред собом у актуелној социо-економској
коњунктури. А то је да оно не може да
пружи и гарантује начин производње који
неолиберални поредак очекује – производњу
која има за циљ тржишно такмичење и
економску “самоодрживост”. Штавише, отуда
и доминантни поредак злоупотребљава
недефинисаност поља делатности савремене
уметности па чак настоји и да превазиђе
наслеђене генеричке појмове (уметност и
култура) као економски неодрживе и замени
их појмовима “креативног стваралаштва”
(sic!), односно “креативних индустрија”. У

том ходу ка све екстремнијем капитализму
мистификују се разне форме идеолошке
инструментализације уметничког рада
и говори о неким фамозним, новим и
динамичним радним местима у гејмингу,
адвертајзингу, маркетингу, и сличном, док
се истовремено инсистира на стваралаштву
као “новом облику религиозне свести” (како
је Горан Ђорђевић то назвао још почетком
седамдесетих) и на дискурсу о надарености
појединца који ствара “из себе”, “по себи” и
“за себе”.
Оно што се може закључити из јавних наступа
и текстова новог руководства УЛУС-а, као и из
изложбе која је пред нама, јесте да се после
безмало “тектонских” промена у руковођењу
ово удружење јасно поставља у отпору према
владајућем политичко-економском оквиру,
штавише постаје прво уметничко удружење
са оволиким чланством (њих око 2300) које се
оглашава с антикапиталистичких позиција и
јасно заговара “уметнички рад који испуњава
своју друштвену мисију” који “баш као и
рад у кући, за капиталистичке производне
односе нема користи јер нема капацитете за
производњу профита па сходно томе и није
препознат као рад који треба да буде плаћен.”
Говори се о улози уметности у “друштвеној
еманципацији” и “производњи нових
хоризоната друштвености”.
Оно што је Пролећна изложба УЛУС-а
показала јесте управо покушај артикулације
шта је то што чини савремену уметничку
праксу у Србији у свом “пост-концептуалном
стању” и “транскатегоријској одређености”
(P. Osborne), односно праксу која је “трансматеријални и пост-дисциплинарни дохват
мисаоног експеримента“ (J. Roberts).
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Оваква пракса настоји да појам уметничког
стваралаштва надомести појмом “уметничког
истраживања” и да уместо “изолованог
генија” каквог прижељкује Капитал,
артикулише везу уметничке индивидуалности
и колективности уметничког рада. Она
показује да уместо псеудо-религијског
тумачења креативности и креативног
рада, савремену уметност пре свега
одликује истраживачка пракса као “постдисциплинарни” одговор на супсумцију
уметности под интересе Државе и Капитала
и заговара прекид идеолошке везе између
знања и неке академске “дисциплине”.
Кустоскиња Мирјана Драгосављевић полази
од конкретних околности настајања ове
изложбе на фону пандемије Covid-19, које су
управо потпуно оголиле инструментализацију
тзв. “објективног” научног знања у сврху
како интереса Капитала тако и конкретних
интереса владајуће клике у Србији. Овакве
околности су и наметнуле концепцијски оквир
изложбе “Где будућност почиње?” као оквир у
коме се промишља међузависност природних
појава и друштвене надградње. У том смислу
ова изложба комуницира са једним од
главних праваца у савременој уметности
последњих година који се артикулише кроз
истраживање “антропоцене” и генерално
кроз интеракцију и дезинтеграцију природног
и друштвеног.
Отуда изложбом доминирају радови уметница
- и иако изложба нема “родни” предзнак,
и управо настоји да избегне идентитарна
наклапања, она делује убедљивије управо
кроз рад уметница - које се упуштају у
процесе уметничког истраживања те преносе
и формализују материјалне и мисаоне
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аспекте тог истраживања. Такви су радови
који се управо односе на питање “природног”
као код Душице Дражић, Андрее Палашти,
Неде Ковинић, Лидије Мицовић, а посебно
значајног рада Вахиде Рамујкић, или пак
Владимира Бјеличића чији перформанспредавање повезује кабаре, станд-уп
комедију и теоријски поступак да би кроз
духовито дискурзивно прожимање повезао
два наизглед неповезана појма: биљку
и радника. Поменимо и апропријацију
Дејана Марковића, као и поступке Катарине
Поповић, Саше Илића и Бојана Ђорђева, или
пак већ успостављени континуитет у раду
група Курс и Доплгенгер.
На изложби се уочава и једна линија у
савременој пракси која је изравно “постконцептулна” и утемељена на искуствима те
последње велике промене у језику уметности.
Овде континуитет у раду показују Јелена
Мијић, Лука Кнежевић Стрика или пак Дарија
С. Радаковић која, као уметница која већ дуже
живи у Канади, јесте нека врста “дописног
члана” овдашње сцене, често присутна са
својим симптомалним текстуалним радовима.
Даринка Поп-Митић са својим радом “Код
куће је најгоре” успоставља двоструки
иронијски обрт тако што прерађује чувени
Беуyсов перформанс када он умотан у филц
из ког вири једино његов штап проводи
време затворен у галерији са којотом. ПопМитић преузима Беуyсов “костим” да би
адресирала “свакодневне идиотизме кућног
посла” и демистификовала уметничке
ритуале. На изложби је представљено још
низ занимљивих радова који су добили
посебан дигнитет једним веома брижљивим
кустоским поступком који је успео у намери
да хетерогени карактер радова буде

представљен тако да један рад потпомаже
другом, унапређује значење другог. Ово је
очигледно у поступку уклапања сликарских
радова међу оне који су пост-концептуални,
транскатегоријални или истраживачки. Тако
да на изложби постоје радови који можда
пре спадају у неки хотелско-корпоративни
контекст (нпр. слика Иване Живић) али кроз
интелигентну поставку стичу нешто у релацији
са другим радовима. Што се сликарства тиче
занимљиве су и слике Јелене Марјановић
и Наталије Миладиновић, док скулптуре
практично нема (осим рада Марије Урошевић),
што говори посебно о кризи образовања
када су у питању материјално-конструктивни
поступци савремене уметности.

како за статус уметника тако и за давање
дигнитета радовима чије слабости су пре свега
резултат прекарних услова рада. Кустоскиња
и Уметнички цавет одлучили су се да примене
комбиновани конкурсно-селекторски метод
који најћешће не даје резултате. Пример за
то су изложбе Октобарског салона последњих
година које у случају примене оваквог метода
само подвлаче разлике у квалитету радова по
позиву од оних по конкурсу. Међутим на овој
изложби као да се догодило нешто супротно
- две на различити начин добијене селекције
међусобно су унапредиле једна другу и
представиле помак у третману савремене
уметности, а посебно помак у излагачким
праксама УЛУС-а.

Може се рећи да у Београду одавно није било
значајнијег прегледа текућег уметничког
стваралаштва док је кустоски приступ Мирјане
Драгосављевић показао посебну пажљивост

Текст је објављен у листу Данас - БЕТОН
бр.220, петак 19. јун 2020.

Интервју
Мирјана Драгосављевић
кустоскиња Пролећне изложбе УЛУС-а 2020

УЛУС: Пролећна изложба УЛУС-а 2020, чија
сте били кустоскиња представила је
одмерени и добро осмишљени комплексни
одраз савремене уметничке продукције од ангажоване, преко мултимедијалне до
класичних радова. Како сте приступили
овом кустоском задатку?
Задатак није био једноставан и представљао
је излазак из сопствене зоне комфора,
пре свега јер ми се кроз рад на Пролећној
изложби догодио сусрет са неким уметничким
праксама које можда нису блиске мом
сензибилитету и укусу, али представљају
важне појаве, када имамо у виду да је УЛУС
репрезентативно удружење које окупља
веома различите ауторе, тако и за домаћу
сцену, јер свакако представљају њен одраз.
Веома сам задовољна тим неким наизглед
контрастима који су се догодили, јер је у
извесном смислу дошло до малих судара
светова. Али само на први поглед, јер управо
та разноликост медија, концепата, припадања
одређеним сценама и уметничким круговима
јесте богатство којем јесте место на једној
оваквој традиционалној годишњој изложби.
Поготову кад имамо у виду да се ради о
удружењу које је формирано баш са идејом
да у првом плану буде положај уметника
и уметница. УЛУС већ више од једног века
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то и јесте и има ову мисију као једну од
најважнијих ставки у свом функционисању.
Свакако да је на овој изложби недостајало
још пуно сјајних радова домаћих уметница и
уметника, нарочито у области мултимедијалне
и дигиталне уметности, који би значајно
разрадили њен концепт, али у постојећим
условима таква врста свеобухватности
нажалост није била могућа.
Да ли и на који начин кустос заправо може
утицати на актуелну уметничку продукцију
и који је по вашем мишљењу најбољи
начин сарадње кустоса и уметника?
Од многобројних аспеката кустоског посла,
издвојила бих моменат бриге и неге,
нарочито када имамо у виду колико је тешко
остварити задовољавајућу материјалну базу
неопходну за раст, развој и реализацију
једног рада. Доста мора да се импровизује,
пуно се жури, па и хиперпродукује, јер то
су императиви који се морају следити да
би се задовољили наметнути пројектни
критеријуми. На тја начин понекад настану
сјајни радови, али најчешће остаје утисак
недовршености и површности. Из тог разлога
волим да негујем дугорочне сарадње са
уметницима и уметницама, где имамо прилику
једни друге да пратимо и ослушкујемо и

развијамо кооперације које не могу да
се остваре у потпуности радом на једном
једином пројекту или на једној јединој
изложби. Једно од најбољих досадашњих
искустава имала сам у сарадњи са Центром
за савремену уметност у Цељу, где ми
је, тада као младој кустоскињи, пружена
прилика да боравим на резиденцијалном
програму, упознам сцену и људе, позовем
уметнике и уметнице да и сами бораве на
истом резиденцијалном програму, како би
имали што боље могућност за истраживање
и контекстуализацију својих радова, који су
потом у Цељу били приказани и на изложби.
За то све смо издвојили укупно две године,
што је веома разуман период за припрему
једне групне изложбе.

је била фантастична. Чланови Савета били
су веома присутни у свим фазама рада,
дали ми пуно слободе и подршке, и сами
уложили пуно личног рада и труда и сви
смо исцедили из себе све што смо могли у
том тренутку како бисмо извукли максимум
у датим околностима. Уживала сам у свим
аспектима нашег колективног рада, доброј
комуникацији, заједничком сагледавању
свих аспеката одређених избора и доношењу
некад тежих, а некад лакших одлука.

Како је изгледала сарадња са УЛУС-ом
што се тиче поставке, професионализма
и других изазова продукције?

Наслов је био врло сезонски, иако ми то није
била намера, то се природно-друштвено
догодило, јер смо сви били загледани у оно
што ће доћи, и још увек смо. Желела сам да
интервенишем у наше поимање будућности,
коју смо тада посматрали доминантно
дистопичним кадровима. Питање „Где
будућност почиње?“ може наравно свакако да
се тумачи, али неминовно се изговара у ритму
који садржи макар искру афирмације, што је
сасвим довољно за стање у које смо глобално
доведени услед свих врста експлоатације од
страна капитала.

Изазова је било пуно, јер су услови
продукције били веома тешки и неуобичајени
из неколико разлога. Пре свега, изложба се
догодила у предаху између првих пикова
и таласа пандемије, све је било много
компликованије него у нормалним условима,
рокови су били још краћи него што би били
да пандемије није било, страх и неизвесност
су били веома присутни и исцрпљујући. Још
један важан фактор је и то што је ово била
прва Пролећна изложба новог Уметничког
савета УЛУСа, тако да је многе организационе
обрасце тек требало формирати, много
тога смо морали да решавамо инстант и у
ходу, што је изузетно напорно и стресно.
Буџет скоро да није постојао, тако да је
све било на нама. Међутим, сарадања са
УЛУСом, а нарочито са Уметничким саветом

Посебно интересантно питање везано за
Пролећну изложбу је сам њен назив који
указује на сезонска дешавања.Са којим
идејама сте приступили појму “пролећна”
2020-те године?

Да ли вам је ова изложба
донела и неке нове увиде и које ?
Рад у тако комплексној средини и атмосфери
је обогатио моје знање и схватање кустоског
рада овде и сада, у постојећим условима,
са постојећим стањем ствари, које можемо
игнорисати и потиснути, или га пак можемо
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пригрлити, боље ослушнути и откривати
нове перспективе. Јако ми се допала та
разноликост уметничких пракси и сви ти мали
светови, који чине тај наш мали универзум
који називамо домаћом уметничком сценом.
Колико је домаћа уметничка продукција
видљива регионално и шире, и какве су
околности у којима сматрате да радите
као кустос и историчар уметности?
Делује ми да је прилично видљива, пуно
уметника и уметница из Србије врло активно
делује у региону и иностранству, догађа се
пуно одличних размена и сарадњи. Што се
тиче услова за кустоски и историчарскоуметнички рад, они су ужасно лоши, скоро
непостојећи. То се види и по броју активних
кустоса и кустоскиња, по учесталости и
континуитетима њихових кустоских пракси,
броју изложби, издатих монографија,
обрађених архива, рубрика културе, ликовне
критике, награда, зборника, итд. Кад бисмо
започели са анализом сваког појединачног
актера и актерке, дошли бисмо до
обесхрабрујућих резултата, јер људи немају
простор за деловање. Многе платформе су
се угасиле, нове скоро да немају на којим
основама да се граде. Ентузијазам је главни
фактор каквог-таквог опстанка какве-такве
домаће кустоске праксе.
Шта можете рећи поводом награђених
радова Владимира Бјеличића односно
Бојана Ђорђева и Синише Илића?
Владимир Бјеличић је управо један од
талентованијих уметника и историчара
уметности и он улаже невероватан
ентузијазам, посвећеност и напор у своју
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уметничку и кустоску праксу. Поред свега тога,
раду прилази са великим професионализмом
и то даје сјајне резултате. Не могу ни да
замислим како би његова пракса изгледала
да има боље могућности за истраживања и
продукцију. Најбољи доказ за то је чињеница
да је награђени рад реализован управо
кроз институционалну подршку, пре свега
боравком на резиденцијалном програму
Q21 у Бечу. Његово предавање-перформанс
„Разоткривена природа или приче о
биљкама и радницима“ представља новину
и у смислу постављене теме и у смислу
њене реализације. Рад „Оријентација у сто
револуција“ Синише Илића и Бојана Ђорђева,
осим што је отворио изложбу перформансом
истоименог назива и тиме додатно уписао
потенцијални одговор на питање „Где
будућност почиње?“, скоро дословно је
преобукао и физички и симболични простор
Пролећне изложбе УЛУСа. Био је веома
присутан у простору Павиљона Цвијета
Зузорић, али није угрожавао друге радове,
већ се догодила комуникација у којој
су се догодили преплети и допуне, кроз
афирмацију, а не поништавање.


Интервју водила: Милица Лапчевић

Биографија
Мирјана Драгосављевић, (1984) историчарка уметности
(Филозофски факултет Универзитета у Београду) и
независна кустоскиња. Радила као стручна сарадница
у галерији Графички колектив, Београд (2008-2010).
Била је чланица кустоског колектива Контекст колектив,
Београд (2010-2012) и уметничко-теоријске Радне групе
Четири лица Омарске (2010-2016). Чланица је редакције
портала Машина, стручна сарадница Станице Сервиса
за савремени плес и суоснивачица Удружења БРИНА.
Има статус самосталне историчарке уметности преко
УЛУПУДС-а.

Награда
Пролећнe изложбe
Извештај жирија

Жири овогодишње Пролећне изложбе под
називом “Где будућност почиње” радио
је у следећем саставу: Марија Каузларић
(уметница и чланица Управног одбoра
УЛУС-а), Сања Томашевић (уметница и
чланица Уметничког савета УЛУС-а) и
Мирослав Карић (кустос Музеја савремене
уметности у Београду и члан Међународног
удружења ликовних критичара АICA).
У жељи да подржи и испрати храбре
искораке које је и сама изложба учинила
у погледу концепције, излагачког формата
и нарочито отворености ка различитим
областима уметничког деловања и уметнчлких
израза, жири је одлучио да награду ове
године додели Владимиру Бјеличићу за рад
“Разоткривена природа или Приче о биљкама
и радницима“. У питању је петнаестоминутни
lecture-перформанс који је Бјеличић
премијерно извео на Пролећној изложби, а
који је део његовог двогодишњег уметничкокустоског пројекта и истраживања посвећених
разматрању односа човека и природе или
прецизније људске и биљне врсте. Како и сам

каже, рад за полазиште има испитивање
могућности шта све може произаћи из ове
необичне интеракције посебно у контексту
промишљања наших егзистенција у свету
дехуманизујућег капитализма. Прожимајући
елементе визуелне и извођачке уметности и
теоријског рада Бјелићић отвара занимљиво
проблемско поље и покреће нека од кључних
питања која се тичу колективне спремности
да се одупремо условима прекаријата и
самоексплоатације и да пронађемо другачије
друштвене и идеолошке моделе као нове
хоризонте потенцијално боље будућности.
Награда подразумева организацију самосталне
изложбе Владимира Бјелићића следеће годие
у галерији УЛУС. Жири би овом приликом
такође желео да истакне и похвали радове
Дејана Марковића, Неде Ковинић, Марије
Урошевић и Дарије Радаковић, који су се
једногласно нашли у разматрањима за награду
Пролећне изложбе.



Марија Каузларић,
Сања Томашевић и Мирослав Карић
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О награђеном раду
Полазећи од питања - припадамо ли ми
биљкама или оне припадају нама и да
ли је таква комуникација међу врстама
могућа у свету засићеном застрашујућим
присуством капитала, Владимир Бјеличић
је у склопу Пролећне изложбе 2020 извео
петнаестоминутно перформанс-предавање.
„Примарни фокус пројекта био је испитивање
положаја радника у односу на биљке које
их окружују, те испитивање тога шта може
произаћи из ове необичне интеракције; можда
само могућно стварања утопије, спокоја и
контемплације или изградње различитих
идеолошких и социјалних модела који се
односе на концепте не-рада и пост-рада који
истовремено доводе у питање капиталистичке
грехе као што су лењост и доколица.“ (из
концепта Владимира Бјеличића)
Пројекат “Разоткривена природа или
Приче о биљкама и радницима“ започет

је 2018. године у оквиру двомесечног
резиденцијалног боравка Q21 у Бечу и
представљен у облику једночасовног
предавања-перформанса на енглеском
језику у јавном простору (ботаничкој башти
Музеја Белведере). 2019. је представљен
у облику петнаестоминутног издања
у оквиру 4. Јесењег салона у Берлину,
односно програма Young Curators Academy
одржаног у берлинском театру Максим Горки.
Тежиште овог извођења је било померено
на сам концепт манифестације Deheimatize it!, те се тицало начина на које биљке
бивају инструментализоване у савременим
политичким/идеолошким дискурсима који
се тичу промишљања значења и значаја
национа.
Предавање-перформанс у оквиру Пролећне
изложбе 2020. ће бити премијерно изведено
на српском језику и допуњено опажањима
везаним за локални контекст.

Биографија

Разоткривена прирпда или Приче о биљкама и радницима Владимир Бјеличић
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Владимир Бјеличић је рођен 1983. године у Београду. Активан је на пољу независне кустоске и уметничке
праксе. Аутор је већег броја критичких текстова објављених како у штампаним и дигиталним медијима,
тако и у каталозима београдских уметника. Стални је сарадник на пројекту у настајању #SERGINA,
британске уметнице Ели Кларк (Elly Clarke), заснованом на истраживању пост-телесних родних идентитета
и сексуалности на Интернету. Заједно са Сенком Латиновић чини пост-кустоску формацију Вокално
Кустоски Синдром и један је од оснивача дрег колектива Ефемерне Конфесије. У основи његов рад је
базиран на превођењу кустоске праксе кроз перформанс, истраживање репрезентације телесности у
дигиталном добу, као и на артикулацији идеја колективизма и равноправности, те једнаке расподеле
јавних добара у односу на комуникацију различитих врста (човек и машина / човек и биљка). Више
информација о његовом раду може се видети на: http://cargocollective.com/vladimirbjelicic
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Интервју
Владимир Бјеличић
добитник награде Пролећне изложбе УЛУС-а 2020

Мој приватни однос са биљакама траје доста
дуго, али бих могао да кажем да се почео
лагано профилисати пре пет-шест година када
сам почео да размишљам о томе шта за мене
тачно представља узгајање. Поред невербалне
комуникације са оним биљкама које гајим, као
и низа асоцијација везаних за метафоричне
и поетичне представа различитих врста, тај
приватни однос убрзо је постао и политички
мишљен пре свега у контексту односа
савремене цивилизације према флори. Одлука
да артикулишем ту растућу фасцинацију кроз
перформанс пре него кроз кустоску изложбу
била је ојачана управо разматрањем учмалости
позиције историчара уметности/кустоса (најпре
у локалном контексту). Мишљења сам да ми
је ближи поглед на биљни свет омогућио
да сагледам боље система уметности, те
хијерархиске односе којима сте неминовно
изложени као неко ко окупља уметнике, бира
радове и представља их у јавном простору, што
није случај са перформативним форматима.

Да, инцијално једночасовно издање изведено је
на енглеском језику 2018. године у Бечу, тачније
у Белведере ботаничкој башти као финални
резултат резиденцијалног боравка у Музејској
четврти (МQ21). Следеће издање, такође на
енглеском језику, догодило се годину дана касније
у Берлину; у измењеном формату „Максим Горки
театра“ перформанс Разоткривена природа или
приче о биљкама и радницима био је препакован
у односу на концепт Берлинског јесењег салона
(односно Академије младих кустоса чији сам био
један од полазника) базираног на разматрању
пракси деколонизације и уопштено критике
савремених национализама. Исто извођење, али
на српском језику је управо оно које се десило
у оквиру Пролећне изложбе и резултирало
наградом, док је последње приређено било
препаковано бечко, те адаптирано у односу на
Арборетум Шумарског факултета у Београду
где је изведено током 13. Конденз фестивала:
Мантре плешу. Укратко, база је увек иста, али се
појединичани аспекти текста и пратећи елементи
слике и звука мењају у односу на контекст
локације и манифестације у оквиру које се
перформанс изводи.

Награђени перформанс изводили сте више
пута на потпуно различитим локацијама, уз
варијације. Колико се његов садржај мењао и из
којих разлога?

Свако извођење перформанса уживо је и процес
сазнања, кроз инетеракцију са околином
и са собом, као извођачем. Шта сматрате
најдрагоценијим искуствима у овом смислу?

Какав је неки ваш приватни а какав уметнички
однос према биљкама и како се они преплићу?
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Чини ми се да је перформанс прилично подесна
алатка за медијацију, посебно што стремим ка
томе да не само овај, него и остале перформансе
које изводим (са Сенком Латиновић у виду дуа
Вокално Кустоски Синдром, са уметницом Ели
Кларк у виду дигиталних перформанса #Сергина,
или са колективом „Ефемерне Конфесије“)
представим у другачијим просторима и колико
год је могуће учиним позивајућим и катарзичним.
Што се тиче пројекта у настајању Разоткривена
природа, досадашња извођења су спој вођених
тура, академских предавања, талк шоу формата
и стенд ап комедије, који ми се чине добитном
комбинацијом. Споменуо бих и сарадњу са
професионалцима из других области попут
визуалне уметнице Бојане Кнежевић и музичарке
Марије Балубџић, која су монтирале звучне
колаже за поједина извођења, монтажерке Јелене
Максимовић која је снимила преформанс одржан
у павиљону „Цвијете Зузорић“ пропраћен видео
радом филмског и видео монтажера Владимира
Шојата. Ако бих издвојио најдрагоценије искуство
рекао бих да бављење перформансом заиста јесте
континуирани рад на себи, али и вид ангажоване
комуникације са широм заједницом.
Како посматрате човеков однос према
биљкама, као насилан, једносмеран, дијалошки
или некако другачије и да ли је могуће у том
односу нешто променити, обзиром да је део и
цивилизацијске и универзалне слике?
Мислим да антропоцентрични поглед на
свет више није одржив иако је и даље веома
доминантан; друге врсте попут биљака и
животиња се посматрају као други, као мање
битне у односу на човека, па су подложне
далекосежној експлоатацији и уништавању.
Синтагма interspecies communication или
комуникација међу врстама може се пронаћи

у разним дискурсима од оног спиритуалног
до крајње академског, а за мене је битно
њено политичко (идеолошко) значење.
Слике напуштених насеља или фабричких
постројења које је природа преузела, биљке
освојиле и подредиле својим правилима, као
и размаштавања низа утопистичких зелених
сценарија, константно ме прогањају и хране мој
имагинаријум, јер искрено верујем да можемо
да учимо од биљака и развијамо нове моделе
друштвених и политичких система вођени
солидарношћу без које се цивилизација каквом
је знамо не може одржати (што показује и текућа
пандемија). Све ово је посебно важно у односу
на непрестану борбу за људско достојанство које
је на сталној мети капитализма (као узрочника
језивих промена животне средине) било да
оно има везе са класом, расом, родом или
сексуалношћу.
Колико вам значи ова награда?
Иако се награда догодила у благој паузи таласа
епидемије, иста медијски никако није била
пропраћена, због чега ми је веома жао. Изгледа
да чак и неколицина активних новинара у
култури није била претерано заинтересована
за добитнике, па чак ни ретроактивно. Упркос
томе веома сам захвалан пре свега кустоскињи
Мирјани Драгосављевић која је препознала
домете Разоткривене природе, али и члановима
жирија и најзад новом руководству УЛУС – а. Ову
награду, као што сам и рекао током уручења,
сагледавам пре свега у ширем конетксту - као
једну малу победу свих нас са независне сцене
који већ годинама радимо важне и жанровски
хибридне ствари које мејнстрим најчешће не
препознаје.

Интервју водила: Милица Лапчевић


44

Четврто
међународно
тријенале
графике
Онлајн

30. мај 2020

Четврто међународно тријенале графике
организовано је, као и претходна три, у циљу
промовисања графике и представљања
савремене продукције аутора из различитих
културних средина. На Конкурс Тријенала
(расписан децембра 2019. године, трајао
је до 15. марта 2020. године) пријавило се
укупно 400 уметника из 43 државе, од тога
295 уметника из иностранства (Аргентина,
Аустралија, Аустрија, Бангладеш, Белгија,
Босна и Херцеговина, Бразил, Бугарска,
Велика Британија, Грчка, Данска, Естонија,
Израел, Индија, Италија, Јапан, Канада, Кина,
Литванија, Мађарска, Мароко, Мексико,
45

Немачка, Низоземска, Норвешка, Пољска,
Румунија, Русија, САД, Северна Македонија,
Словачка, Словенија, Србија, Тајланд, Турска,
Украјина, Финска, Француска, Хрватска,
Црна Гора, Чешка, Шведска, Шпанија) и 105
уметника из Србије.
Услед пандемије коронавируса (COVID-19),
Оранизациони одбор Тријенала је одлучио
да промени план о одржавању ове
манифестације и прилагоди се ванредној
ситуацији. У новим околностима и са жељом
да не прекида континуитет), донета је
одлука да се приреди виртуелна изложба,

у нади да ће електронска верзија Четвртог
међународног тријенала графике успети
да прикаже све специфичности графичког
медија као и различите ауторске поетике које
доприносе очувању ове ликовне дисциплине.

У складу са новонасталом ситуацијом није
вршена селекција радова и неће бити
додељене награде Тријенала. Концепцију
овакве поставке прати електронски
каталог.

Као пратећи програм централне изложбе
приредили смо и изложбе награђених
уметника са Трећег међународног тријенала
графике 2017: Ђанг Минђије (Zhang Minjie), Кина, Шантал Арди (Chantal Hardy),
Белгија, Јелена Средановић, Србија, Хенрик
Кроликовски (Henryk Krolikowski), Пољска и
Арт Вергер (Art Werger), САД.
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Излагачи/це: Наташа Абрамовић Милосављевић, Јоанис Анастасиу, Христос Ангелопулос, Перниле Андерсен, Марија
Aнђелковић, Марјан Андрејевић, Лидија Антанасијевић, Милица Антонијевић, Ристо Антуновић, Агата Де Араужо Андраде,
Соња Ардан, Иван Аркхипов, Жоел Арни Анебали, Љаље Аслан, Алберто Балети, Иван Бачваров, Сулеима Баша, Лене
Бенике, Дерек Мајкл Бесант, Ђана Бентивенга, Мариа Пина Бентивенга, Јудита Бернаш, Мијаолин Бин, Карин Биндер,
Павел Бинчицки, Хеле Бјернебу Најдхардт, Хосе Рамон Бланко Дуран, Хуанг Бо, Димостенис Бојацис, Aнђелка Бојовић,
Александар Ботић, Љубиша Брковић, Оксана Будна, Габријела Булатовић, Сусана Валдез Вераза, Веина Ванг, Ђијаји Ванг,
Ђијенџунг Ванг, Ђипенг Ванг, Јењун Ванг, Јимин Ванг, Ју Ванг, Ју Феи Ванг, Лили Ванг, Сијаоју Ванг, Моника Ваниура Куросад,
Бењамин Васерман, Аргири Василаку Геракараку, Ивана Васић Николић, Јуханг Веи, Франсиско Веласко Фернандес,
Никола Велицки, Владимир Вељашевић, Клео Вилкинсон, Фредерик Виме, Мариа Винбјерк, Витолд Винек, Линда Витни,
Каролине Волдрих, Лин Ву, Биљана Вуковић, Ангелина Вукосав, Сузана Вучковић, Маја Гајић, Адмир Ганић, Флоки
Гауври, Колин Гилеспи, Гудрун Гисладотир, Јоланта Гмур, Павле Голијанин, Владо Горески, Алвидас Гостаутас, Мартина
Грацин, Ален Гриндл, Биљана Гркавац, Душица Грујић, Јасна Гулан Ружић, Ђијасин Гуо, Агата Дборжак Субоћ, Мариа
Деак Немет, Милош Декић, Ана Мариа Делале, Марија Деринг, Фабио Диаш, Чен Динг, Даниел Долчи, Едвин Драгичевић,
Славица Драгосавац, Наташа Дрешић, Кунсинг Дунг, Јуфеи Ђија, Јун Ђин, Умберто Ђованини, Јована Ђорђевић, Наталија
Ђорђевић, Ненад Ђукић, Нина Кроу Екман, Лижија Аркури Елуф, Виктор Мануел Ернандез Кастиљо, Марија Луиса Естрада
Санчез, Тамара Ждерић, Бојан Живић, Мина Живић, Сања Жигић, Угне Жилите, Жунг Жунг, Камил Залеск, Лудовико Зани,
Нина Зеленко, Ненад Зељић, Маја Земуник, Владимир Зуев, Невин Јавуз Азери, Светлана Јакимовска Родић, Мингјуе
Јанг, Суи Јанг, Тенгшу Јанг, Шанхе Јанг, Мицко Мице Јанкуловски, Соња Јањић, Хуангченг Јао, Марћн Јахим, Тибор Јегер,
Гуанхао Јен, Танг Јен, Леа Јерлагић, Џимин Ји, Јован Јовић, анђела Јордановић, Јули Јоу, Јелена Јоцић, Харухико Јошинага,
Цилијанг Ју, Џенгнан Ју, Наталија Јухарт, Кали Калде, Мариа Виториа Камарела, Сијаојун Канг, Ставрула Капсали, Марјан
Каравла, Сара Кариљо, Адријано Кастро, Никола Каштеровић, Сијан Ју Ким, Мими Кинг, Јозеф Клаћик, Алена Клаћикова,
Светлана Клоуд, Јанез Мисо Кнез, Исао Кобајаши, Антон Ковалски, Дејмон Коварски, Горан Ковачевић, Ана Кођ, Јарослав
Козиол, Евелина Колаковска, Малгорзата Комиц, Лукаш Кониуши, Тониа Кос, Александра Косаковска, Зоран Д. Костић,
Милан Крајновић, Брајан Крејдејтус, Хенрик Кроликовски, Бранка Кузмановић, Александар Курузовић, Шиванђи Лада,
Кристина Лазаревић, Сара Лазаревић, Ђинг Лаи, Жо ан Ланвил, Ги Ланжвен, Себастиан Лашчик, Агњешка Лех Винчицка,
Вен Ли, Венђије Ли, Ђијен Ли, Јатинг Ли, Менг Ђије Ли, Пенг Ли, Џију Ли, Ђијен Лин, Јинг Лин, Виктор Липкин, Пауло
Роберто Лижбоа, Ђијен Лиу, Ђинг Лиу, Ђунсјуе Лиу, Јангјуењи Лиу, Минг Тао Лиу, Фу Лиу, Џанлеи Лиу, Џенгџен Лиу, Харис
Личина, Ђијанг Лу, Драгана Лукић, Славко Луковић, Ранка Лучић Јанковић, Ђињуен Љу, Ћишун Љу, Лами Маира, Ивана
Мали Вукелић, Милан Манић, Венћијен Мао, Леонардо Марењи, Раоул Марини, Веселина Маринова, Лазар Марковић,
Невена Марковић, Татјана Мартицки, Лаима Матузоните, Нина Маршалек, Јацек Маховски, Ула Медсен, Бин Менг,
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Жилдас Меније, Драгана Мијушковић, Герхард Јакоб Микизек, Витомир Милановић, Владимир Милановић, Горица
Милетић-омчикус, Леонија Милисављевић, Ана Милосављевић, Драгана Милосављевић, Душан Миљуш, Ђакомо
Миракола, Марчела Миранда, Роман Миранда, Наташа Миртич, Јована Митровић, Невена Мишковић, Александар Лека
Младеновић, Давид Млађовић, Миодраг Млађовић, Симон Млакар, Дејвид Мојер, Драган Момиров, Канами Морита, Нан
Мулдер, Ерик Мумери, Рађошри Најек, Милош Насковић, Ђијенминг Ни, Теодора Николић, Гунар Нилмеен, Тамронгсак
Ниманусорнкул, Иван Нинов, Рејнер Нобауер Камерер, Душан Новаковић, Кристина Норвилаите, Владо Њаради,
Александар Обућина, Весна Опавски, Мишко Павловић, Наталиа Павлус, Јуенминг Пан, Пансју Пан, Серена Пањини,
Данило Пауновић, Алберт Пема, Метка Пепелнак, Иван Перак, Јелена Петровић Луковић, Снежана Петровић, Овидју
Петца, Серена Печинаитите, Тамара Пешић, Оливер Пилић, Мириана Пино, Лућиа Пјанта, Лука Попич, Енди Посковиц,
Мирјана Прерадовић, Јадранка Протић, Улрике Пулкер, Јако Путкер, Јована Радић, Слободан Радојковић, Симонида
Радоњић, Никола Радосављевић, Гизела Рајмер, Бранко Раковић, Рос Расин, Вања Ребић, Олга Рељић, Жазон Ретом,
Тијана Родић, Хана Розапара, Кристијан Рој, Шек Мохамад Роконуђамад, Рохол Корин Роми, Мирослав Савков, Медиха
Севинћ, Марија Сибиновић, Хане Сие, Јунгхуа Сијао, Хуанг Сијао Му, Веићијанг Сије, Јоуфеи Сијунг, Наталија Симеоновић,
Маја Симић, Валери Сипоз, Суисин Сју, Ченгчун Сју, Енца Скарано, Даниела Собечи, Тања Софтић, Ана Спасова, Јелена
Средановић, Мила Сретеновић, Малгожата Станиелевић, Владимир Станковић, Ивана Станковић, Росен Станоев, Милош
Станојев, Александра Стевановић, Добри Стојановић, Љиљана Стојановић, Инге Сторинг, Елисабет Алсус Стран, Јована
Субашић, Хирооми Такеучи, Џенг Тао, Шурд Тегеларс, Дања Текић Кулић, Гуинунг Тијен, Сињуе Тијен, Мирјана Томашевић,
Сања Томић, Тијана Томић, Марко Трентин, Ана Тројановска, Јован Турчиновић, Aн-Kристин Ћелстрем, Ђингкун Ћи, Ван
Ћијен, Ђија Ћин, Хан Ћинг, Вењуе Ћиу, Драгиша Ћосић, Јасујуки Узава, Михаил Фалконис, Ђијунгминг Фанг, Сијаолунг
Фанг, Нуредин Фати, Сијао Фенг, Зиглинде Ферхнер, Мирјана Филиповић Курузовић, Ивана Флегар, Андре Едуардо
Фонсека, Бранислав Фотић, Драгана Франсен-Bојић, Сингхан Фу, Алициа Хабисијак-Mатчак, Барбара Хамер, Ле Хан,
Енсар Хаџић, Ченгћиунг Хе, Јан Хенсен, Даниела Херодесов, Александра Хесекер, Милан Хнат, Баишу Ху, Хаижуи Ху,
Хансијао Ху, Ева Хуотари, Јуенхе Цаи, Оујанг Цан, Ђијенхунг Цао, Лукаш Цивицки, Сијаохуа Цуи, Џенг Чанг, Гуо Ји Чен,
Кајл Чепат, Дебора Чепман, Атри Четан, Адам Чех, Предраг Чомагић, Стеван Чукалац, Сије Чунг, Ле Џанг, Линг Жуи Џанг,
Ђуен Џанг, Ћинглијанг Џанг, Баосунг Џао, Дајана Џафо, Џејн Рид Џексон, Ђијенхуи Џенг, Мек Џинглс, Веихуа Џоу, Вен Џоу,
Ли Јун Џоу, Синжу Џоу, Фенгхуанг Џунг, Олсија Џурајева, Праћи Шахасрабди, Васлав Шлајх, Никол Шлосер, Ели Шницер,
Магда Шплит.

Организациони одбор Тријенала: Сузана Вучковић (председница), Биљана Вуковић, Владимир
Милановић, Весна Опавски
Техничка подршка: Горан Деспотовски
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Атлас честица
– Да ли си
предвидљив/а?

Изложба у организацији Секције проширених медија
2 - 31. јул 2020

Атлас честица – Да ли си предвидљив/а?“ је
прва изложба коју је секција проширених
медија Удружења ликовних уметника Србије
(УЛУС) организовала у простору Уметничког
павиљона, а организациони одбор
овогодишње изложбе су чинили уметници/е:
Милица Лапчевић, Милош Пешкир и Душан
Радовановић.
Отварање изложбе започело је изведбом
пхото сессион-а под називом „Култно место“
уметнице Лидије Антоновић које се догодило
на улазу у УП „Цвијета Зузорић“, да би одмах
затим уследио перформанс уметнице Неде
Ковинић под називом „Намерно неефикасан“.
На отварању су приказани видео радови
уметнице Маје Лавел под називом “Хобо” и
уметника Боба Милошевића, који је приказао
рад под називом „Анихилација“.
„Савремена домаћа уметничка продукција,
одликује се и у области проширених
медија виталношћу и разноврсношћу,
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те настојањима да се истраже и испитају
гранична подручја стваралачких формата,
у току са светским збивањима и у складу
са оставштином претходних пионирских
стваралаца у овој дисциплини.
Организациони тим, именован испред Секције
проширених медија УЛУС-а настојао је да
пружи увид у спектар метода и поетика,
посматрајући ауторе као честице. Преузете
као модел из савремене квантне физике,
понекад без масе или брзине, користећи
друге параметре магнетне, светлосне или
енергетске егзистенције, честице прожимају
нашу перцепцију и само постојање у безброј
различитих и научно једва доказивих начина.
Отуда и сама поставка изложбе настоји
да у динамици различитих израза и
формата, створи код гледалаца хибридни,
мултимедијални утисак.“

из описа изложбе

Организационог одбора изложбе
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Излагачи/це по конкурсу:
Тони Аничин, Massimo Vito Avantaggiato, Коштана Бановић, Маја Бегановић, Јована Бралетић, Јелена Бокић, Pierro
Chiariello, Андреј Чикала, Весна Добричић, Исидора Фићовић, Ненад Глишић, Shir Handelsman, Doris Jauk-Hinz, Werner
Jauk, Марија Јевтић, Соња Јо, Неда Ковинић, Valentina Lapolla, Maya Lavelle, Предраг Лојаница, Марија Марковић, Влада
Милинковић, Стефанија Михаиловић, Немања Миленковић, Gertrude Moser-Wagner, Lika Nusli, Vesna Opavsky, Александра
Перић, Саша Петровић, Катарина Поповић, Милена Путник, Магда Радојловић, Михаило Ристић, Андреј Синадиновић,
Ђорђе Станојевић, Нина Шумарац, Дуња Трутин, Габриела Васић, Tatiana Villani, Слободан Врачар, Весна Зарев и Јелена
Лалић.
Излагачи/це по позиву:
Marcin Nowicki,, Светлана Мараш, Бранко Милисковић, Боб Милошевић, Игор Тохољ, Ивана Ткалчић, Eva Ursprung, Widok.
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Организациони одбор и селекција:
Милош Пешкир, Милица Лапчевић, Душан Радовановић
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У склопу изложбе је требао да буде промовисан каталог Тријенала проширених медија
одржаног 2019. године, али је из техничких разлога овај догађај одложен.

Тим поводом, на изложби је додатно приказано десет радова које су селектори Тријенала
предложили за награду, а међу кандидатима нашли се радови следећих уметника и уметница:
Милица Лапчевић и Драган Јовановић (селекција Н. Глишић и Ј. Глишић), Мића Стајчић (селекција
В. Стојић), Биљана Велиновић (селекција М. Ристић), Александар Рафајловић (селекција
А. Милосављевић), Оливера Батајић Сретеновић/Огњен Обрадовић (селекција В. Клачар),
Владимир Мојсиловић (селекција М. Лазовић), Лазар Андријашевић (селекција Н. Шујица),
Никола Говедарица (селекција В. Милинковић) и Игор Мандић (селекција Д. Цветковић).
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Бијенале младих
Јавне припреме
Стварање простора за деловање нових уметника
3 - 30. август 2020

Током летње паузе у галеријским просторима
Удружења ликовних уметника Србије
отпочеле су Јавне припреме за организацију
Бијенала младих које је планирано да буде
одржано 2021. године. Бијенале младих је
нова манифестација УЛУС-а у оквиру које ће
током наредне године бити организована
међународна изложба савремене уметности
младих, радионице продукције радова са
тимом кустоса из Србије и региона, као
и вишенедељни дискурзивни програм.
Иницијатива за поновно покретање Бијенала,
као културног оквира у којем су визуелни
уметници удруживали свој рад, ослања се
на колекцију „Сталног фонда за унапређење
стваралаштва младих уметника ликовних
и примењених уметности - Фонд младих“
(1972-1990) која је поверена УЛУС-у на чување.
Такође, шири оквир овог подухвата је
традиција организовања Бијенала младих на
нашим просторима, изложбе која се пуне три
деценије одржавала у Ријеци (1960-1991), а
потом у Вршцу (1994-2004).
У програмском смислу, Бијенале младих
је замишљено као место које одговара на
заједничке потребе свих који учествују у
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његовом стварању, што укључује не само
продукцију и извођење уметничких радова,
већ и изградњу дискурса и дистрибуцију
знања. У организационом смислу, Бијенале је
замишљено као платформа за хоризонталну
сарадњу и размену нових и афирмисаних
актера у пољу уметности, отворена за нове
учеснике и партнерства, предвиђајући
могућност континуираног или повременог
ангажовања. Прво издање Бијенала биће
реализовано на децентрализован начин,
кроз сарадњу с бројним партнерима у земљи,
међу којима су Галерија савремене ликовне
уметности у Нишу и Дом културе „Студентски
град“ у Београду, али и партнерима у региону,
Институтом за савремену умјетност у Црној
Гори, Факултетом за ствари које се не могу
научити из Северне Македоније и Бијеналом
Сала Д’Арт Јове из Шпаније.
На иницијативу Удружења ликовних уметника
Србије, формирана је радна група учесника
Јавних припрема Бијенала коју чине млади
до 35 година старости, а који делују у
пољу културе и уметности, превасходно
студенткиње и студенти ликовних и
примењених уметности, менаџмента у

култури, архитектуре, теорије и историје
уметности и млади уметници из редова
нових чланова Удружења. Групу чини преко
30 људи у активном статусу и до 30 људи
који су повремено ангажовани у раду Јавних
припрема. Велики део младих који су се
окупили на Јавним припремама конкурисали
су на конкурсу за пријем у чланство у
Удружењу 2020, што је један од првих
значајних резултата овог пројекта.
О Јавним припремама:
Кроз једномесечни програм током августа
2020. млади уметници су имали прилику да
се укључе у рад најстаријег професионалног
удружења уметника у региону, креирајући
сопствено поље деловања. Радионице
и предавања истакнутих стручњака у
пољу савремене уметности (видљива
и широј јавности путем емитовања
онлајн), истраживања културне сцене и
институционалне инфраструктуре имале су
за циљ оснаживање групе младих уметника
да се следеће године укључе у организацију
сопствене манифестације – ново Бијенале
младих уметника, међународни пројекат под

окриљем УЛУС-а. У Јавним припремама је
учествовало око 100 младих уметника.
Пројекат је волонтерски подржао велики
број кустоса, критичара, организатора
културних догађаја и уметника попут Стевана
Вуковића, Ксеније Ђуровић, Јелене Весић,
Наде Грозданић, Бранислава Димитријевића,
Маје Ћирић, Мирјане Бобе Стојадиновић,
Маје Лалић, Маријане Цветковић, Дејана
Васића, Дивне Вуксановић, Виде Кнежевић,
Исидоре Илић, Александрије Ајдуковић,
а све у организацији УЛУС-а, односно
Уметничког савета и Иницијативе УЛУС
Младих. Кроз систем радионица и предавања,
група младих уметника је подстакнута да
рефлектује, креира и самостално осмишљава
продукцијске потребе реализације будућег
Бијенала младих у погледу организационих,
концепцијских, финансијских,
комуникационих и свих других аспеката
пројекта.
Програм Јавних припрема Бијенала младих
се састојао од четири целине осмишљених
тако да помогну артикулацију простора
за уметничку праксу младих, која ће бити
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препозната и друштвено учинковита. То су
истраживачки процеси и радионице на тему
мапирања уметничке сцене, предавања
о кустоским праксама и организацији
уметничких изложби, затим програмска
целина на тему уметничког рада, практичне
радионице које иницирају млади уметници
сходно својим потребама, и завршни
програм у оквиру којег је тематизована
концепција новог Бијенала младих. Основни
изазов који су већ на првим сусретима
учесници овог програма препознали је
конструисање другачијег искуства од
оног који нуде политичка и економска
стварност. Ова смерница у даљем одређењу
правца колективног деловања произашла
је из првог радионичарског блока који
је подразумевао активно упознавање
са институционализованом уметничком
праксом. Кроз обиласке, истраживања на
терену, интервјуе актера у култури, млади
су путем Зоом апликације презентовали
начин рада три типа сектора и изложбених
и продукционих простора у пољу културе:
јавних установа културе (Дом омладине
Београда, Студентски културни центар, Дом
културе Студентски град, Продајна галерија
Београд, Музеј савремене уметности Београд),
приватних организација и иницијатива у

култури (Уметнички простор У10, Биоскоп
Балкан, Галерија Новембар, Галерија Штаб и
Галерија Рима), као и организација цивилног
друштва (Културни центар Магацин/Пракса,
Квака 22, Музеј Трудбеник и Матријаршија).
Учесници програма су испитивали законе
који дефинишу поље уметности, а у томе
су имали помоћ критичара, кустоса и
теоретичара уметности Стевана Вуковића,
уметника Данила Прњата и социолошкиње и
културне раднице Ксеније Ђуровић.
У циљу бољег разумевања контекста у
којима су настајале домаће институционалне
платформе за мапирање продукције младих
уметника, кустоси Стеван Вуковић и Нада
Грозданић су представили две студије случаја
југословенских бијенала младих, сагледаних
кроз процес глобалне бијенализације
света уметности. О искуству осмишљавања
и вођења изложби великог формата у
различитим геополитичким условима
рада и институционалним оквирима,
могућностима за креирање критичког
простора и разумевању епистемолошког
карактера уметничке праксе говорили
су Јелена Весић, независна кустоскиња,
историчарка и теоретичарка уметности,
Бранислав Димитријевић, професор историје
и теорије уметности, те независни кустоси
и критичари Маја Ћирић и Дејан Васић. На
основу серије предавања и разговора са
Мирјаном Бобом Стојадиновић, Мајом Лалић и
Маријаном Цветковић, културним радницама
са искуством у прикупљању средстава,
промоцији и организацији великих културних
догађаја, учесници су имали прилике да
размене искуства и разраде организационе
планове будуће манифестације Бијенала
младих. У оквиру последње целине програма

Јавних припрема, учесници су добили
могућност да се упознају са темом рада
у уметности кроз директну размену са
Александријом Ајдуковић и Исидором Илић,
представницама радних група УЛУС-а за
самосталне уметнике и поштене праксе, али
и да присуствују предавању професорке
теорије медија и филозофкиње Дивне
Вуксановић о могућности уметности да
креира нова места утопијских наратива.
Изузетно велики одзив уметника на позив
који је расписао УЛУС указује на јаку потребу
нових уметника за креирање другачијих
простора размене и јавног деловања.
Иако је једна од најважнијих снага ове
иницијативе заинтересованост младих за
колективну праксу и самоорганизовано
деловање, цео процес се одвија у отежаним
околностима, условљеним пандемијском
кризом и изостанком подршке из јавних
извора финансирања. Док је конкурс Града
Београда отказан, Министарство културе и
информисања није препознало значај ове
иницијативе, те није финансијски подржало
овај пројекат. Таква расподела јавних
средстава рефлектовала је културну политику
која, стварајући контролисан простор

уметничког деловања, не оставља места за
нове актере и иницијативе.
Последња радионица у склопу пројекта
Бијенале младих – Јавне припреме
обухватила је анализу стања и могућности
за конкретне кораке ка организацији будуће
изложбе. У Галерији УЛУС и Уметничком
павиљону “Цвијета Зузорић” завршног дана
пројекта, у недељу 30. августа, одржана је
виртуелна ливе стреаминг презентација
пројекта на којој је група младих уметника,
учесника овогодишњег летњег програма,
представила јавности предлог јединствене
организације Бијенала младих 2021 на којој
су током августа месеца интезивно радили
подељени у мање групе и путем виртуелних
комуникација. Целокупан подухват
промишљања могућих форми и значења
новог Бијенала младих могуће се пратити
на YоuТube каналу Удружења1 ликовних
уметника Србије, као и привременом
изложбом документације радног процеса у
Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ која
је била отворена за публику током свих дана
рада на пројекту.

Уметнички савет и
организациони тим Бијенала младих
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Вајари/ке
Србије

Изложба у организацији Вајарске секције
5. септембар – 4. октобар 2020

Изложба Вајари/ке Србије 2020 представила
је правце и истраживања у којима су се
током кретали домаћи аутори који делују
у широком домену скулптуре. Особеност
овогодишње продукције, одређене периодом
пандемије, чинили су радови малог формата.
Опредељеност уметника за мање формате
указало је на радикалну промену услова
у којима су уметници ове године радили
и стварали, али и рефлектовало неке
од дугогодишњих проблема савремене
скулптуралне продукције, попут недостатка
алтељеа, радионица и примерених
простора за рад уметника. Због оваквих и
сличних недостатака, велики број уметника
приморан је да угрожава сопствено здравље
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(удисање различитих хемијских испарења
и прашине) изведбом радова у кућним
условима. Међутим, и поред лоших услова
за рад и одсуства системске подршке,
вајари и вајарке Србије показали су
задивљујућу креативност и богатство израза
користећи се најразноврснијим техникама и
сналажљивошћу у избору материјала.
На овогодишњој изложби учествовало је 49
аутора и ауторки различитих генерација који
су се представили у широком дијапазону
форми реализованих у области скулптуре,
инсталације, објеката и других радова који
се баве простором или тематизују политике
перцепције просторних односа.

Rад Лане Васиљевић
Излагачи/це:
Адриен Ујхази, Ана Вујовић, Андреј Синадиновић, Акира Маврић, Бранислав Николић, Драгана Илић, Драгана Којић,
Драгана Росић, Иван Бон, Ивана Милев , Јелена Илић, Јована Туцовић, Јулијана Протић, Кристина Ивић, Лана Васиљевић,
Лазар Стојић, Љубомир Лацковић, Маја Ракочевић Цвијанов, Марија Лабудовић Пантелић, Марко Лађушић, Марија Рајшић,
Марко Кратохвил , Марко Вучковић, Марко Вукша, Миа Трнавац, Милорад Мићко Панић, Милан Кличковић, Милош Шарић,
Минипогон, Мирослав Савков, Наташа Пешут, Наташа Петрашевић, Немања Миленковић, Ненад Бурнић, Ненад Гајић,
Невена Вуксановић, Никита Живановић, Оливера Парлић, Петар Сибиновић, Павле Радовић, Петра Михајловић, Раде
Марковић, Јелена Ђукановић, Уна Стојановић, Сања Сремац, Тијана Зорић, Валентина Савић и Владислава Крстић
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Rад Ане Вујовић

Rад Павла Радовића

Селекција радова: Биљана Јотић, Вида Станисавац и Сања Томашевић
Жири за награде: Гордана Каљаловић, Гордана Добрић и Гордана Белић
Награде: Лана Васиљевић за просторну инсталацију „Неми говор“ из 2018/2019., Павле Радовић
за скулптуру „Без назива“ из 2020. и Ана Вујовић за асамблаж „Канонатра #3“ из 2016. године.
Подршка: Раде Марковић и Ненад Костић
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О изложби
Вајари/ке Србије 2020
Критика изложбе
Пише: Биљана Јотић

Rад Ненада Гајића
Девета по реду, сада већ традиционална
изложба у организацији Вајарске секције
УЛУС-а, под називом „Вајари/ке Србије 2020“
дешава се у простору павиљона „Цвијетa
Зузорић“. Изложбена поставка окупља 48
аутора, од којих је 37 одабрано по конкурсу, а
11 по позиву. Узимајући у обзир да је изложба
ревијалног типа карактерише је различитoст
сензибилитета и приступа, повезаних
истарживањима и изразима који су актуелни
међу домаћим ауторима у хетерогеним
областима скулптуре данас.
Опредељена специфичним условима који су
на неки начин повезали планету и учинили је
глобалним поретком микросветова, поставка
одговара уметничкој рефлексији времена.
Услови живота, самим тим и стваралаштва
у пандемијско време одредили су и услове
реализације изложбе и практично наметнули
формат радова који преовлађују, радови
малог формата, са поједничаним излетима у
веће или велике димензије. Иако се контекст
кризе практично сам намеће, сада додатно
интезивиран здравственом угроженошћу, ипак
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фокус би требало задржати на изложбеним
експонатима и поставци. Просторна
издвојеност сваког рада појединачно и
непостојање међусобне комуникације,
рефлектује појам отуђења али и говори
о снази и специфичности индивидуалног
израза, истраживања, концепту и техничким
карактеристикама које повезује контекст
простора и парадигма времена.
Од мермера и гвожђа преко комбинација
керамике и меких материјала, стакла, дрвета,
употребних предмета, ћилима и соли,
природњачког света, живе и неживе природе,
радова који заузимају простор комбинованих
са видео радом, до експериманата са
светлосним ефектима у оквиру кутија и
комбинације мултимедијалног и дигиталног,
уметници реагују на садашњост. Посматрано
у целини, поставка говори о присутности и
стваралачкој зрелости у обликовању флуидне
стварности, као визуелно сведочанство
непостојања формалних граница у савременој
уметности.

У различитости најбоље се препознаје
аутентичност, што би се могло извући
као једна од порука коју нам пружа
савремена визуелна уметност, можда
најјасније пренесена кроз вајарски приступ
обликовању идејних основа, а остаје
препознатљива у формама. Сам процес
вајања подразумева материјализацију идеја
које су на овој изложби видљиве у ширини
дијапазона реализованих форми у области
скулптуре, инсталације, објеката и других
композицијских решења.
Такође, могу се уочити специфичности
појединачних естетских својстава који се
већином крећу у опсегу авангардизама и
ангажоване мисли, повременог излета у
академско наслеђе и изненађења новим
формалним решењима. Када се све узме
у обзир, приметно је појачано присуство
критичке мисли, реакције и бунта кроз нове
форме. Већи број младих излагача улило је
једну нову енергију као одговор на потребу за
трајањем и генерацијским усклађивањем.

Изложбе ревијалног типа пружају посебост у
могућности сагледавања ширег контекста и
због тога се јавља неопходност за што већим
бројем пријављивања јер једино тако имају
смисао у целини. Време није стало, брже тече
новине су бројније. Уметност одговара на
промене чиме директно позива на потребу за
опстанком и трајањем.
Закључак овог са разлогом сведеног текста
био би да уметничко дело највише говори
о себи и укључује, поред доживљаја, и
сазнања о савременим кретањима, чиме
директно позива на неопходност изложбене
делатности материјализованог стваралачког
сензибилитета и позива публику. Како је ове
године у први план искочио дискурс времена
можда нас следеће године изненади нека
скулпторална форма која слави класичну
лепоту или више експеримената са новим
материјалима и формама.
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Нећу може,
хоћу мора!

Изложба самосталних уметника и изложба о раду у уметности
15. октобар – 05. новембар 2020

Сам наслов изложбе НЕЋУ МОЖЕ, ХОЋУ
МОРА реферише на проблематични члана
64а, Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање којим се предвиђа
да локалне самоуправе „могу“, чиме
се не стављају у обавезујући положај
да „морају“, уплаћивати доприносе
самосталним уметницима који живе на
њиховој територији. Оваква необавезујућа
формулација допринела је креирању
дуговања за велики број самосталних
уметника, који су у неким случајевима
доведени у ситуацију да сами себи уплаћују
доприносе како би омогућили здравствено
осигурање за себе и чланове породица који
зависе од њих. Овај детаљ је само један
од видљивијих показатеља како се статус
самосталног уметника из године у годину
системски урушава – уместо радног статуса
којим би требало да се обезбеде пристојни
услови рада у виду олакшица за долажење
до радних простора, материјала, могућности
за обављање своје делатности у општем
друштвеном интересу, он се редуковао на
социјални статус који је у суштини веома
близак статусу незапослених лица. Под
налетом урушавања општих друштвених
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и хуманистичких тековина који једнако
захвата све области друштва, а своје
посебно испољавање доживљава у сектору
културе и уметности кроз промовисање
сектора креативних индустрија и уметничког
тржишта, циљ УЛУС-а је да покуша да се
одупре препуштању статуса самосталних
уметника стихијском одумирању.
Да би покренули читав низ предлога и
преговора којим би се статус самосталних
уметника и културних радника регулисао
на начин да се овом сектору поврати место
које му припада у перспективи дугорочније
изградње еманципаторског друштва, УЛУС је од
ове године покренуо дебатно-истраживачки
програм под називом Ка хоризонталности
у уметности који подразумева рад на
изналажењу нових модела за бољу регулацију
и унапређење статуса самосталних уметника
интервенисањем у законским регулативама.
Први корак у овом правцу је да се реч МОЖЕ
у члану 64. ЗДОС, преиначи у МОРА, што би
једнако обавезивало све локалне самоуправе
на територији Србије да редовно уплаћују
основне порезе и доприносе за своје
самосталне уметнике.

Rад Dejana Klementa
Тематски опсег ове изложбе члини професионални уметнички статус, па су на њу позвани
да учествују сви самостални уметници без селекције. Могућност учешћа, међутим, добили
су и уметници других радних статуса који својом праксом на различите начине проблемски
тематизују поље уметничког рада. Њихове радове селектовао је стручни жири, а одређени број
радова је и по позиву.
Самостални уметници/е: Аничин Тони, Аранђеловић Јелена, Бралетић Јована, Бочков Драшковић Кристина, Богићевић
Данијела, Бунчић Анита, Бугарић Андријана, Бурнић Ненад, Чекић Гордана, Ћулафић Јелица, Ћурчин Владимир, Цвејић
Ана, Ђекић Драгомир, Ђокић Тања, Елезовић Миодраг, Фишић Тијана, Илић Александра, Илић Јанко, Илић Ненад,
Илић Верица, Илић Јасмина, Јакшић Ивана, Јовановић Гордана, Јовић Јован, Јурић Миљуш Теодора, Калезић Ивана,
Карајанковић Мирослава, Каранфиловић Срећковић Марија, Каузларић Марија, Кешељ Миа, Крнајски Јадран, Кокотовић
Александра, Контић Ива и Максимовић Маја, Костић Миливој, Крстић Владислава, Курузовић Александар, Лазаревић
Кокан, Манић Милан, Марковић Раде, Меркур Јелена, Мићић Оља Оливера, Миладиновић Магдалина, Милинковић
Влада, Милосављевић Александар, Минипогон, Милутиновић Миодраг, Младеновић Драгана, Николов Бранко, Њаради
Владо, Панчић Саша, Новосел Уна, Пејдић Јелица, Петровић Д. Душан, Петровић Мирјана, Пољански Лукић Марија,
Прица Владимир, Радосављевић Савчић Дуња, Рибица Светлана, Роган Миодраг Миша, Стојаковић Јана, Марина Томић,
Утјешеновић Јелена – Скy, Васић Габриела, Зарев Весна
Уметници/е по позиву са радовима на тему рада у уметности: Артистс Стрике, Бићанић Даница, Бојић Данило, Чикала
Андреј, Деспотовски Горан, Клемент Дејан, Радаковић С. Дарија, Редле Рена и Владан Јеремић, Смиљанић Ивана, Стајчић
Мића Милорад, Стојановић Саша, Драгољуб Раша Тодосијевић
Уметници/е по конкурсу са радовима на тему рада у уметности: Бегановић Маја, Јевтић Дајић Марија, Кличковић Милан,
Николић Марија
Организација и поставка: Уметнички савет (Наташа Кокић, Јованка Младеновић, Данило Прњат, Кристина Ристић, Сања
Томашевић) и тим организатора пројекта Ка хоризонталности у уметности (Александрија Ајдуковић, Исидора Илић,
Марија Каузларић, Данило Прњат и Вахида Рамујкић)
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ПРОГРАМ ИЗЛОЖБЕ:
Четвртак, 15. 10.
Отварање изложбе НЕЋУ МОЖЕ, ХОЋУ МОРА и јавна проба и
рискантно извођење комада РАДНО ВРЕМЕ хора у настајању ХО
Субота, 17. 10.
Радионица илустровања „Водича за самосталце“ – САМОСТАЛАЦ У ЗЕМЉИ ЧУДА
Радионица у вези израде Анкете о уметничком раду
– „82 питања и 2 потпитања о раду у уметности“
Петак, 23. 10.
Дебата под називом “Место уметности и уметника у друштву” *
Субота, 24. 10.
Вођење кроз изложбу и разговор о уметничком раду самосталних уметника
Јавна презентација Анкете о уметничком раду
- „82 питања и 2 потпитања о раду у уметности“
Недеља, 01. 11.
Промоција „Водича за самосталце“
Јавно предстаљање драме УМЕТНИК У ГЛАДОВАЊУ /по мотивима Франца Кафке / Ирена
Ристић / (група Хоп.Ла!) и чланице/ови и иницијаторке/и УДУС секције редитељке/а у
оснивању
*Представљено у делу Дебатно истраживачког програма на страни 161

РАДНО ВРЕМЕ
Jавна проба и рискантно
извођење комада РАДНО
ВРЕМЕ хора у настајању
ХО на отварању изложбе
Јавна пробе хорског комада
Радно време изведена
је на отварању изложбе
уједињеним (и прописно
раздвојеним) гласовима
свих присутних.
Рад Јане Стојаковић
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Из рада Горана Ђорђевића


70

Самосталац у земљи чуда

Радионица визуелног опремања Водича за самосталне уметника
Субота 17. октобар од 12 часова

Радионици су присуствовали уметници
са личним искуствима у бирократским
процедурама при регулисању статуса како
би допринели визуелном опремању “Водича
за самосталце/ке”. Незапослени, запослени,
пензионери (из статуса, или не) и будући
самосталци такође су били добродошли. Текст
водича настао је као плод рада Радне групе
Самосталци, са идејом да се ова многима мучна
процедура разјасни до питкијих и пријемчивијих
детаља, те приближи дубљи смисао ове

административне заврзламе. Основни
материјал био је обезбеђен. Поред чланова РГ
Самосталци који су дали увод у основне тематске
целине водича, реч на радионици је имао и
инспиратор изложбе Нећу може хоћу мора,
Драган Милановић Пилац, председник гранског
синдиката КУМ (Култура, уметност, медији).
Најуспешнија решења, по суду (само)
критике уврштена су у Водич који ће се затим
умножавати и широко дистрибуирати.

82 питања и 2 потпитања
о раду у уметности
Радионица у организацији Радног БЛОКА дебатног програма:
Ка хоризонталности у уметности
Субота 17. октобар од 15 часова

Да ли је рад у уметности исти као и сваки други
рад? Да ли је уметник радник као и сви остали?
Шта све спада у уметнички рад? Како се тај рад
вреднује, ако не по сату и по комаду? Шта је то
друго што чини његову вредност? Колико је ова
вредност монетарна а колико симболичка и
како су оне у вези? Како уметник од свог рада
може да живи и ствара? За које интересе уметник
ради? Чиме уметнички рад доприноси друштву?
И чиме би још могао да допринесе? Како друштво
може да обезбеди подршку уметности? Које је то
друштво? И која је то уметност? Ова и многа друга
питања покушали смо да објединимо у упитнику
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који би требало темељно да испита услове
и перспективе рада у уметности. Отвореној
радној сесији која је имала за циљ заједничко
промишљање овог упитника били су позвани
да присуствују сви заинтересовани чланови
удружења и заинтересовани учесници. Коначна
верзија упитника презентована је у суботу, 24.
октобра у 18 часова.
Радни блок дебатног програма Ка хоризонталности
у уметности су чинили: Срђан Вукајловић, Милица
Лапчевић, Тијана Цветковић, Ирена Ристић, Милан
Ђорђевић, Вахида Рамујкић и Габриела Васић

Уметник у гладовању
Прављење драме по мотивима приче Франца Кафке

Ауторка: Ирена Ристић / Хоп.Ла!
Учествoвали: Ксенија Крнајски, Бојан Ђорђев, Анђелка Николић, Павле Терзић,
Снежана Тришић и Ирена Ристић (чланице/ови УДУС, редитељска секција у оснивању)

Писац, један од важнијих, читавог живота
радио је у осигуравајућем друштву, како већ
доликује деци средње класе након студија
права. Оскудног друштвеног живота, са
породицом и пријатељима комуницирао је
махом преко писама, у којима се често жалио
што нема услова да се посвети писању, јер
му тако пуно времена одузима brotberuf
(нем. посао који доноси хлеб). Није се, дакле,
храбро препустио гладовању у уметности,
нити је икада поверовао да су дела, ван опсега
животног циклуса, вредна опстанка, али се зато
бавио односом уметника и друштва - озбиљно
колико и духовито, можда и сразмерно
трагизму свог избора. У фокусу ове изведбе
је перцепција уметничког рада у контексту
друштвене производње, као и статусна
позиција уметника\ца - преиспитивање до које
мере је она наметнута или изабрана, до које
мере је креирана друштвеним очекивањима, а
колико је као артефакт конструисана на основу
личних нужности, да ли је и због чега заиста
нужна, па тако и једина могућа, од чега зависи,
чему и коме служи, како се мења. Коначно,
шта све носи са собом кафкијанска уметност
гладовања?
Прича је објављена 1924. у часопису Die neue
Rundschau, готово четири деценије пре но
што је тестирање телесних граница, па и

сама телесност, постала једна од одредница
уметничких пракси неоавангарде. Ипак,
нема овде места за иронијску дистанцу
спрам тековина перформанса, нити за
јефтину критику савремених одјека. У акцији,
парабола постаје фарса: један преварант
превари другог, само је питање хоће ли
уметник\ца друштво, или друштво уметницу\
ка. Политичност фарсе, њена субверзивност
у конфронтацији са публиком и личним
изборима, може се даље пратити у опсегу
текућих борби, и заједничког деловања.
“Уметник у гладовању” је прича - није
драма, мада може то постати када је у руке
узму редитељи\ке, једна, двоје, више њих.
Окупљени су током последњих пар месеци
око преиспитивања права на уметнички
рад, и услова у којима (желе да) раде. Ако у
недељу 1. новембра свако од њих за ревер
закачи црвени каранфил, како је то Кафка
умео да ради када крене у школу, можда
ће се и препознати. Прављење заједничке
драме прва је јавна изведба једне уније у
настајању, а можда и почетак колаборације са
уметницима из других `кавеза`.

Снимак извођења се може погледати
на You Tube каналу УЛУС-а
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Rад Јане Стојаковић

Rад Данице Бићанић
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ЈЕСЕЊА

изложба 2020
Уплетени
Маја Ћирић

Ако пандемија подразумева дистанцирање
и контролу, уз редован недостатак
значајне финансијске подршке за културу,
те изостанак консензуса о природи и
функцији уметности, Јесења изложба 2020 је
осмишљена као став о томе да за сада нема
одустајања од институције уметности, од
физичког присуства и непосредног искуства.
Уместо чина само-отписивања, суштина
ове изложбе је у присутном и свесном
уплитање у задате токове, њихове контрасте
и контроверзе, са опрезом и уз поштовање
епидемиолошких мера. Ако је 2020. година
утицала на деградацију чула додира, мириса
и укуса онда Јесења изложба: Уплетени, као
констелација уметничких поступака, истиче
наглашени значај визуелног чулног искуства
и могућих начина на који оно може бити
институисано.
У тексту „Успети у тешким временима:
направите дигитални обрт”1 изнета је
чињеница да је трогодишња мисија великих
компанија о убрзаној дигитализацији
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остварена уз помоћ короне. Али, да ли се
идеал о томе да „све би требало да буде
лакше, незвисно од канала, од ситуације и
локације” може применити на институцију
уметности? Да ли уметност може да постоји
независно од институције и да ли институција
може да промовише вредности независно
од канала, ситуације и локације? Мисија
институције уметности у својој основи је да
промовише актуелности, заступа интересе и
култивише став уплетених јавности и публика.
Суштина Јесење изложбе: Уплетени је у кризи
репрезентације, у рециклирању и мутацији
старих идеолошких образаца, у рањивим
појавама, у пренаглашеним сензацијама.
Како се у формату изложбе конституише
ми ако ми подразумева и структурална
очекивања и репрезентативност засновану
на одговорности према променљивим
парадигмама? Овога пута конституише се
препознавањем оних уметничких пракси које
уважавају промену парадигме колоплетом

симпоматичних тачака, актуелних рањивости,
рецидива и токсина, кроз универзалност
која се потпуно променила. Јесења изложба:
Уплетени урачунава промену парадигме
услед кризе репрезентације која се догодила
и у друштву и у уметности. Овом изложбом
не одустајемо ни од репрезентације али
ни од те кризе, јер се по садржају види
да је она њен ефекат. Услед немогућности
да одржавамо универзално на стари начин,
одлучили смо се за диреткно суочавање са
новим универзалним уплетеностима.
Структура Јесење изложбе: Уплетени
заснива се на динамикама визуелних
образаца тј. интерпретативних оквира у
употреби, организационих форми, визуелних
предложака, ефеката контроверзе и
контрадикције те нам помаже да одредимо
субјектово место у тој констелацији.2 Јесења
изложба: Уплетени подразумева да је
визуелна култура релационо поље у којој се
дешавају прилагођавања, трансформације

(мутација, експлоатација, ништавило,
празнина, техно-капиталистички хибриди),
конфликти (интер-културалност, мигрантско
питање, феминизам, транс-хуманизам).
Јесења изложба: Уплетени делује по принципу
проширења тзв. Овертоновог прозора који
подразумева да је изложбе, као вид политике,
могуће правити само оквиру прихватљивог
распона.
Јесења Изложба: Уплетени органског је
порекла а њена констелација није заснована
на личним уверењима кустоса нити је
издвојена од понуђених садржаја, већ она
подразумева одређивање у оквиру унапред
задатих параметара. Процедурална уплетеност
не омогућава да кустоси буду критичари од
споља јер их услови у УЛУС-у такође формирају
у смислу да су они у њих изнутра уплетени, али
омогућава препознавање актуелног чулног
искуства уметности.
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ:
14. 11.
Artist Talk – Jeff Kasper (engl.) – online / Зоом платформа
21. 11.
To Make Public, To Make a Public (engl.) – Dushko Petrovich, Associate Professor and Chair of New
Arts Journalism, SAIC School of Art Institute of Chicago – online / Зоом платформа
22. 11.
Вођење кроз изложбу – Води: др. Маја Ћирић – оnline / YоuТube streaming
12. 12.
Скривена метрика економике – др. Христина Микић, стручњак у области економике културе
– оnline / Зоом платформа
13. 12.
Разговор о Јесењој изложби 2020 и проглашење награде – Води: Уметнички савет УЛУС-а –
оnline / Зоом платформа
Учесници/е: Јована Бралетић, Андреј Бунушевац, Мирза Дедаћ, Небојша Деспотовић, Урош
Ђурић, Исидора Гајић, Ненад Гајић, Иван Грубанов, Ивана Јакшић, Јamesdin, Ксенија Јовишевић,
Јеff Casper, Немања Лађић, Никола Марковић, Владимир Милановић, Ивана Милев, Слободан Ера
Миливојевић, Мирон Мутаовић, Sachi Miyachi, Ђорђе Одановић, Тања Остојић, Иван Петровић,
Нина Радоичић, Војислав Радовановић, Драган Рајшић, Extinction Rebellion, Милица Ружичић,
Покрет за очување стакла Драгана Дробњака, Игор Симић, Јана Стојаковић, Наташа Теофиловић,
Ранко Травањ, Анамарија Вартабедијан, Ненад Вучковић, Татјана Тања Вујиновић, Ана Вујовић.
Уметнички савет Удружења је скупа са кустоскињом Мајом Ћирић и њеним асистентом Лавом
Мреновичем извршио избор уметника/ца – чланова и чланица УЛУС-а који су изложени на
Јесењој изложби.
Уметнички савет: Наташа Кокић, Јованка Младеновић,
Данило Прњат, Кристина Ристић, Сања Томашевић
Кустос: Маја Ћирић
Асистент кустоса: Лав Мреновић
Награда: Немања Лађић
Жири за награду: Наташа Кокић (УС),
Драгана Б. Стевановић (УО), Симона Огњановић (АICA)
Спонзор осигурања целокупне изложбе је Дунав осигурање.
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Интервју
Маја Ћирић
кустоскиња Јесење изложбе УЛУС-а 2020

Свака кустоска поставка је на неки начин
и истраживање-како су се на овогодишњој
Јесењој изложби “уплели” тема коју
сте предложили са радовима и идејама
уметника, и колико су вам значајни били
резултати тј. целина изложбене поставке?
Првобитни распис конкурса носио је назив
Ток и контра-ток, а коначни наслов Уплетени
органски је изникао из одабраних радова
али и из карактера окружења у тренутку
настанка изложбе који је одређен различитим
политичким струјама, борби између ликовних
и визуелних уметности, и (не)слагањима у вези
са функцијом уметничке установе (УЛУС-а,
Павиљона уметности „Цвијета Зузорић“ и
Јесење изложбе). Резулатат целине изложбе је
да се вредност не проналази само у уметничким
радовима већ и у њиховим међусобним
преплитањима на начин да је коначни резултат
много више од скупа својих делова.
Да ли сматрате да су награде позитивна
ствар за годишње изложбе УЛУСа?
Награде су позитивна ствар, било би значајно
за уметнике да у будућности буду и новчане.
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Обзиром на ваша велика и разноврсна
кустоска искуства и пројекте,
како можете позиционирати сарадњу
са УЛУСом што се тиче квалитета,
професионализма и уопште?
Најзначајнији део сарадње односи се на
колективну политичку борбу и могућности
да се изложба ствара током динамичних
и актуелних промена и престројавања. За
разлику од УЛУС-а, услови рада у етаблираним
установама су свакако стабилнији али је
политичка агенда често херметична у смислу
да није дозвољена могућност политичке
промене или барем неконтролисано
реаговање на актуелности.
Када се налазите у позицији кустоса
неке изложбе, на који начин уочавате и
артикулишете теме односно конкурсне
предлоге кроз своје текстове, и о чему
посебно водите рачуна?
Пре свега је важно уочити, мапирати и
пописати односе који се тичу неке изложбене
праксе, затим је неопходно прочитати те односе
у задатом контексту, и на крају одабрати и
означити уметничке радове и праксе на начин
да делују као додатна вредност, коректив,
инспирација а неретко и као контраст.

Какви су били ваши утисци о
одзиву уметника и да ли сте до
завршетка изложбе имали и неке нова
опажања о динамици наше сцене?
Какав је био одзив и квалитет конкурса, иза
којег је деловало да стоји и бојкот, мислили
смо да немамо изложбу. Ипak, прецизном
артикулацијом понуђеног садржаја успели
смо да створимо фотогеничан полигон за
артикулацију друштвених деловања. Сцена
јесте динамична, а та би динамика могла више
да се огледа и у савременим уметничким
радовима.
Колико је простор павиљона „Цвијете
Зузорић“ погодан за мултимедијалне
изложбе и шта би по вашем мишљењу
требало пре свега променити-унапредити?
Ако изузмемо чињеницу да простор нема
излагачке стандарде у смислу 50% влажности
ваздуха, 20°C температуре ваздуха и

осветљење, а зато што је монументалан, он
је ипак одличан. Недостају техничка опрема,
адекватно грејање и продукцијска средства.
Како доживљавате улогу кустоса-као
незахвалну, као веома значајну, виталну,
критичку или пак скоро равноправну
са уметницима? Колико се парадигма
ове позиције мења и шта су главни
чиниоци промена ако их има?
Улога кустоса је да оптимализује продукцију,
пост-продукцију, пласман и рецепцију
уметничког дела на начин да оно буде
од друштвено-политичког значаја.
Видећемо у наредних пар година како ће
се са дигиталним обртом мењати и сама
институција уметности, а од прилагодљивости
кустоса променама зависиће и њихова
будућност. Постоји крилатица да је садржај
краљ без обзира на медиј, али за свако
краљевство потребни су ако не и краљица,
онда свакако добри и способни саветници.
Интервју водила: Милица Лапчевић

Биографија

Маја Ћирић (1977.) јe награђивана кустоскиња (награда Лазар Трифуновић, 2007; ArtsLink Independent Projects Award, 2008; ISCP Curator Award,
2011; Dedalus Foundation Curatorial Research Award, 2013; VAI Visiting Curator Award, 2019;) и ликовна критичарка са искуством у вођењу и
доприносу међународним пројектима. Између осталог, Ћирић је била кустоскиња визуелног дела Бијенала младих уметника Mediterranea 18 у
Тирани (2017.), и кустоскиња (2007.) и комесар (2013.) павиљона Србије на Бијеналу визуелних уметности у Венецији. Од најважнијих ауторских
изложби истиче The Power to Host, ISCP, Njujork, (2011.) i Within One’s Grasp, àngels barcelona, Barselona (2015.) Ћирић је завршила Special
Master in Transit Spacess, Баухаус, Десау и докторирала теорију уметности (теза: Институционална критика и кустоске праксе) Универзитета
уметности у Београду. Њени јавни ангажмани били су, између осталог, у MAC VAL (2017.), Centru Pompidou (2018.) и у MNAC у Букурешту (2018.).
Њени текстови појављују се у Obieg, Artforum, Artmargins Online итд. Најпопуларнији текстови Маје Ћирић су Constructions of the Balkans as the
Other in Contemporary Art Practices, престављен на конференцији на Харвард универзитету (2006.), The (Un)spoken Abuse: Curatorial Hospitality Through the Lens of Criticality првобитно представљени на HGB Leipzig (2012.) у оквиру конференције Cultures of the Curatorial. Написала
је преко педесет уметничких критика за индивидуалне изложбе српских савремених уметника, и монографију The Aryan Zebra за дански
уметнички колктив Hesselholdt & Mejlvang (2016.) Подручја експертизе Маје Ћирић простире се од геополитике кустоске праксе до кустоске
праксе институционалне критике. Редовно гостујује као предавач историје, методологије и епистемологије кустоских пракси (Oberlicht Association, Кишињев, Молдавија (2020.); Fine Arts Academy, Таипеи, Тајван (2019.) итд. Ћирић размишља о свету уметности у смислу критичности и
пост-глобализма. Укључена је у пројекте који проучавају однос између уметности и науке са посебним освртом на вештачку интелигенцију и
дигитални обрт, а у сарадњи са Центром за промоцију науке (2020.) у Београду и Trieste Contemporanea у Трсту, Италија.
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Интервју
Лав Мреновић
кустос-асистент Јесење изложбе УЛУС-а 2020

Од каквог је значаја за вас био
рад на овој изложби и сарадња
са кустоскињом Мајом Ћирић?
Маја Ћирић је међу пар београдских
кустоскиња које познају савременост и
поседују критичност. Поред тога разуме да
је локалну сцену неопходно градити управо
кроз овакве програме који новим људима
у сфери културе пружају важна знања.
Један од највећих проблема београдске
уметничке сцене је недостатак трансфера
знања између генерација и верујем да је
неопходно да учимо далеко више једни од
других. Мислим да је одговорност државе,
музеја, галерија и великих изложбених
манифестација да развију озбиљнији однос
са новим генерацијама који се не своди на
волонтирање или лоше плаћене послове
који немају никакве везе са струком. То не
само да не води никуда младе, већ урушава
и углед тих институција које се с разлогом
муче са сопственом релевантношћу. Сви
смо тако на губитку и тренутна криза
београдске уметничке сцене је директна
последица незаинтересованости институција
да размишљају о будућности и стварају
структурне промене које су неопходне.
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Шта сте претходно знали о Јесењој
изложби и какве сте мотиве имали
да радите поставку за УЛУС?
УЛУС је најрепрезентативније уметничко
удружење које ово друштво има и Јесења
изложба је најстарија изложба савремене
уметности која се и даље одржава у Србији.
Да је УЛУС у стању у којем треба да буде не би
морало да се уопште размишља о мотивацији
да се ради на таквој изложби и за такво
удружење. Међутим онако како данас ствари
стоје са урушеним удружењем које покушава
да оживи, свој допринос разумем као још
један од напора за остваривање заједничких
интереса свих који делују у пољу уметности.
Верујем да је у интересу свих нас да улажемо
енергију у подизање квалитета социјалног
статуса уметника/ца и њихових стваралаштва.
Како се по вашем мишљењу, као кустоса
млађе генерације, трендови и идеје
преламају у овом тренутку? Било би
занимљиво да нам пренесете укратко
шта сматрате заиста новим и значајним
питањима у поимању уметности, њеном
статусу у друштву?
Из моје перспективе делује да је београдска
уметничка сцена тренутно у доста лошем
стању. Музејске и галеријске институције су
исувише корумпиране и стога неспособне да
одиграју кључну улогу у подршци савременом
уметничком стваралаштву. Забрињавајућа
је идејна испразност уметности која се
тренутно ствара и нажалост сасвим је мали
број уметника/ца који се опиру том мртвилу.
Ми немамо критику, немамо историзацију,
немамо професионалност, немамо практично
ништа, а илузија постајања некакве сцене

опстаје на основу повременог деловања
малог броја појединаца. Превише уметника/
ца је напустило или земљу или уметност јер
није било озбиљне подршке. Искрено ме
растужује велики број изузетно талентованих
људи који су стварали у последњих
двадесетак година и који су то у међувремену
престали. Оно што је ту пак најгоре јесте што
ће ово бити перманентно стање које не видим
да ће се променити док се читав систем не
буде променио.
Шта бисте издвојили као најупечатљивији
тренутак током рада на Јесењој изложби?
Нисам сигуран да ли умем да издвојим један
тренутак као посебно упечатљив. Рад на
“Уплетенима” је генерално био веома посебан
када се узму у обзир околности, можда би
у том случају најупечатљивија чињеница
била издржљивост свих учесника/ца у овој
изложби, али и шире свих људи који упркос
свему настављају да стварају.
Шта би био ваш коментар на
награђени рад Немање Лађића?
Уметнички рад Немање Лађића је пре свега
естетски савремен рад. На нашој уметничкој
сцени се најчешће ствара у традиционалним
медијима и постоји чврста везаност за
материјалност, стога треба Лађића похвалити
због стварања дигиталне уметности.
Његов предмет истраживања је такође
интересантан јер Лађић заправо позива на
поновно сагледавање институција што је у
контексту трансформације УЛУС-а посебно
важно. Надам се да ће Лађић наставити
да експериментише у медијском изразу и
продубљује теме које истражује.
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Исто то би се могло рећи и за других седам
радова разматраних за награду који су сви
показали савременост и ангажованост, иако
су им изрази међусобно веома различити.
Да ли сматрате да је УЛУС превазиђен
формат уметничког удружења или пак да
има добру перспективу и за будућност?
УЛУС свакако јесте удружење у озбиљној
кризи и на основу деловања удружења у
претходне три деценије може се слободно
рећи да су кривци претходне управе. Оне
нису прилагодиле удружење изазовима
трансформације друштвеног система
и савременог капитализма и уз то нису
испратиле естетски развој савремене
уметности у Србији у протеклих тридесет
година. Међутим нова управа млађе
генерације покушава да оживи УЛУС радећи
управо оно што је и постављено као циљ
удружења по његовом оснивању - да
организује уметнике ради остваривања
њихових заједничких интереса. Имајући то
у виду УЛУС не може бити превазиђен јер
борба за боље услове настанка и излагања
уметности представља један од најосновнијих
проблема. У том случају будућност удружења
зависи искључиво од свих нас који тренутно
делујемо у пољу уметности и наше воље
да будемо ту једни за друге без обзира на
међусобне различитости.
Интервју водила:
Милица Лапчевић
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Биографија

Лав Мреновић је мастер студент Семинара
за студије модерне уметности у оквиру
Одељења за историју уметности на
Филозофском факултету у Београду где
тренутно истражује утицај глобализације
на уметност београдске уметничке сцене
након 2000. године. Дипломирао је на истом
Одељењу тезом о слици “Југоремедија”
Милице Ружичић кроз коју је истраживао
политички потенцијал савременог сликарства.
Аутор је бројних истраживања, уметничких
критика и новинарских чланака који се на
различите начине баве односом савремене
уметности и политике. Кустос је изложбе
друштвено ангажованих емергинг уметника/
ца “Уметност у доба класног рата” постављене
у Оставинској галерији 2018. године. Као
продуцент допринео је организацији више
значајних културних догађаја попут изложби,
филмских фестивала и трибинских програма.

Награда Јесење изложбе!
Елаборат жирија за награду на Јесењој изложби

Жири за доделу награде на Јесењој изложби
2020 је заседао у саставу Симона Огњановић
(Међународно удружење ликовних критичара
– AICA / секција Србија), Драгана Б. Стевановић
(чланица Управног одбора УЛУС-а) и Наташа
Кокић (чланица и потпредседница Уметничког
савета УЛУС-а). Жири је једногласно донео
одлуку да овогодишњу награду за најбољи
рад на изложби додели уметнику Немањи
Лађићу за 3Д анимацију под називом «
Музеј површних забелешки ». Награда је
ове године први пут додељена у виртуелном
простору, на разговору о изложби који је
организован онлајн путем ЗООМ апликације
и емитован преко YоuTube УЛУС-ових канала
и друштвених мрежа, као пратећи програм
изложбе. Од 36 уметника који су излагали
ове године, жири је разматрао 8, који су се
издвојили по својим убедљивим медијским и
концептуалним истраживањима, рефлектујући
неке од најрелеватнијих друштвених и
културних појава и промена. То су били:
Ксенија Јовишевић, Татјана Вујиновић, Игор
Симић, Ана Вујовић, Иван Петровић, Ранко
Травањ, Драган Рајшић и Немања Лађиц.
Дугим и пажљивим разматрањем, жири
је дошао до закључка да награда Јесење

изложбе ове године припадне уметнику
Немањи Лађићу за рад „Museum of skin deep
memories” (Музеј површних забелешки) (2019,
видео, 5’).
Награђени рад настао је током уметниковог
боравка на Ликовној колонији у Сићеву
и приказује дигиталну „шетњу кроз
имагинарни музеј” у којем су изложени 3Д
модели појединих објеката локалне сеоске
архитектуре. Дигитални „музејски експонати”
произведени су поступком фотограметрије,
и то искључиво на основу фотографија
који је уметник лично забележио на терену.
Ова анимација наслања се на Лађићеву
вишегодишњу уметничку праксу у чијем је
центру многострано испитивање односа
физичког и дигиталног простора, као и
природе утицаја технологија и дигиталних
манипулација, не само на предмете опажања
већ и на сам процес перцепције. Полазећи
од актуeлне медијске слике непрегледног
мноштва дигиталних „површних забелешки”,
које се континуирано акумулирају кроз
стварање личних и онлајн архива, Лађић у
овом раду уводи још један степен дигиталног
посредовања и поставља важно питање
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Интервју
Немања Лађић
добитник Награде Јесење изложбе УЛУС-а 2020

Неки од фрагмената Вашег награђеног
рада на Јесењој изложби УЛУСа 2020
садрже и делиће неба. Како сте правили
избор призора за завршну форму овог рада, и
како су повезана снимања на терену
са идејом да се пребаце у 3Д моделе?

њихове улоге, не само у процесима памћења
физичких аспеката искуства, већ у овом
случају, културног и уметничког наслеђа.
У актуелном тренутку када је пандемија
драматично утицала на промену примарних
оквира излагања, а тако и на оквире
перцепције уметности и културе, Лађићев рад
ставља у фокус један од кључних проблема, а
то је управо питање начина на који контекст
излагања утиче на промену тумачења
изложеног предмета или, како то аутор наводи,
„улогу природног и вештачког окружења у
тумачењу историјских и географских чињеница.
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Симона Огњановић,
Драгана Б. Стевановић и Наташа Кокић

Већ неколико година сам имао жељу да
направим тродимензионално виртуелно
путовање кроз меморију, али ми употреба
фотографија и видео записа у том контексту
није деловала довољно интересантно. Са друге
стране сам, још пре тога, правио пробне 3Д
фото-скенове, али сам те две ствари тек 2019.
преспојио у глави и схватио да имам решење.
Код 3Д скенова, заснованих на
фотограметрији, фасцинантно је то што
у формалном смислу креирају веома
реалистичне приказе и чувају јако много
информација, док су истовремено потпуно
очигледно лажни.Тај контраст је помало
комичан, а помало и дирљив. Толико
личе на нешто право, а савим је јасно да
нису. Фотографија и филм на свој начин
бележе дух онога што се снима, док га
фото-скенови, или не хватају уопште, или
хватају неки његов вид за који нисмо ни
знали да постоји. Више него обични 3Д
модели, они изгледају као љуштуре објеката

имају нешто од оригинала, а шупљи су.
Софтвер који генерише 3Д скенове покушава
да извуче максимум из расположивих
фотографија и при том прави разне грешке.
Неба, прилепљена за гране и кровове су
вероватно најзанимљивија, јер ми окружење
делимо на одвојене целине, а софтвер, који
претендује да објасни облик, то све заједно
претвара у заталасану површину, по некој
својој логици.
Пошто је овај рад настао у ликовној колонији
у Сићеву, снимао сам мотиве непосредног
окружења. Радио сам и фото-скенове људи,
али су софтверске грешке, за разлику од
архитектуре, код људи дале морбидне
резултате - некима је фалила нога, а некима
пола главе, а то би путовању кроз сећања
ипак дало потпуно другачији тон.
Истичемо доступност технологије, док
на другој страни само сећање, емоције и
реакције и мисаони токови бивају нарушени
овим новим приступима, акумулацијом
велике количине призора и различитих
“исечака” стварности? Како посматрати
однос човека и технологије данас?
Мислим да свака нова технологија нешто
донесе и нешто оштети. Штампарство је
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допринело отуђењу људи једних од других,
јер су уместо да седе и разговарају, седели
су и читали - свако за себе. А данас се, иако
постоје дигиталне књиге, штампана форма
и даље сасвим фино продаје, јер људи ипак
имају избор и бирају оно што им одговара.
Иако је све подређено профиту, и даље
постоји демократичност, јер се развија оно
за чим постоји потражња, дакле оно што
већина изабере. То није увек добро, али је
демократски. Тако да не мислим да смо на
неком месту на ком не бисмо требали да
будемо. Мењају се медији, алати, а самим
тим и начин размишљања, али мноштво
информација и даље није уништило мисао
или функционално знање, већ му је дало мало
ширине. Површност јесте цена свестраности,
али је и та свестраност битан квалитет.
Да ли “пролазак кроз технологију”
заправо и на који начин помаже
нашем виђењу и сагледавању света?
Докле год кроз ту технологију пролази неки
вредан садржај, и технологија и њени утицаји
могу бити оправдани. Када садржај постане
тривијалан, онда је и утицај технологије
утолико негативнији.
У награђеном раду, фотографије из
Сићева постапокалиптички постају
објекти за Музеј сећања. Да ли
сматрате да је то будућност која ће се
остварити - да настане такав Музеј и
да ли ће нам он заиста бити потребан?
Мени тај музеј не делује постапокалиптично,
више ме подсећа на сцену из сна. Притом, у
том простору не важе физичке силе - нема
патоса, објекти лебде изнад постамената и у
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том смислу би нешто тог типа могло да постоји
као ВР искуство. Додуше, иако је ВР тренутно
у моди, то може и да се промени. Такође ми
изгледа као простор који је ефектно, јефтино,
практично, привремено склепан, а такви
“музеји” би могли да нам се дешавају.
Како планирате своје радове - кроз
белешке, цртеже, фотографије
или на неки други начин?
Идеје бележим по свескама, а онда правим
фото и видео скице, да бих проверио да ли то
што сам замислио фукционише или не и у ком
смеру би га требало развијати.
Од каквог је значаја музика за ваше радове?
Недавно сам покушао да урадим један рад
без звука, али нисам баш био презадовољан
резултатом. Мислио сам да је видео такав да
тражи тишину, али је испало као да не успева
да је савлада…

Ако се бавите уметношћу, вероватно вам
највеће задовољство представља сазнање
да неко у вашем раду проналази или
осећа одређену истинитост, због које сте
рад и направили. То је знак да постоји
комуникација, повезаност, односно да
делимо осећања. Награде значе и то, да је
рад нашао своју публику. Поред тога, Јесења
изложба је овог пута реализована у једној
савременијој форми и мислим да то награди
даје додатну вредност.
Неколико година истраживали
сте на различите занимљиве начине
унутрашњу динамику покретне слике,
а сада уз 3Д моделе позиција посматрача
се поново мења... Да ли вам је та
позиција погледа битна и на који начин?

Имао сам три коолаборације са Ненадом
Марковићем, познатијим као 33.10.3402
и захваљујући његовим интервенцијама
поједини радови су постали много
комуникативнији и пријемчивији публици.

Изложени рад је базиран на покретном
кадру, за разлику од већине осталих код
којих је камера потуно статична и мислим
да ће ми то бити општа тенденција, да од
фотографског приступа идем ка динамици
филма. Та промена чини посматрача
активнијим, али не мора да буде повезана
са осећањем присуства које је још битније.
Нпр. у филму увек осећате да ли је камера
смештена у позицију неког лика или бележи
дешавања са стране. И овај други случај је
заправа много чешћи. С обзиром на то да у
радовима немам дефинисаног протагонисту,
онако како се то спроводи у филму, ја
посматрача морам да претворим у јунака
који лично пролази кроз оно што је у раду
приказано, да би тиме остварио емотивнију
везу са садржајем рада.

Колико вам значи награда
Јесење изложбе УЛУС-а?




Звук ми обично служи да одреди атмосферу
рада, односно да на чисто емотивном
плану држи тензију и води посматрача у
одређеном смеру. У ређим случајевима, звук
је концептуално једнако битан као и визулени
део и немогуће је разумети основну намеру
рада без звука.

Интервју водила:
Милица Лапчевић
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Мала сала

Калемегдан
– скулптура
у дрвету
Изложба вајарске колоније
11 – 23. фебруар 2020

Шеста по реду вајарска колонија у дрвету
„Калемегдан“ одржана је током 2019.
годинине, а радови настали на овој изложби
представљени су почетком 2020. године
у Малој галерији Уметничког павиљона
„Цвијета Зузорић“. Вајарске колоније на
нашим просторима, због специфичних
услова који су неопходни да се обезбеде,
су доста ретке. Једна од оних која истрајава
у својим настојањима да афирмише ову
дисциплину, као и да уметницима пружи
могућност да своју креативност испоље у
скулпторалној форми, је „Вајарскa колонијa
скулптурa у дрвету - КАЛЕМЕГДАН“ чији је аутор
Слободан Дане Стојановић.
„Колонија је почела са радом 2014. године.
У оквиру манифастације “Калемегдански
културни кругови“ коју је организовао УЛУС, на
платоу испред Уметничког павиљона „Цвијета
Зузорић“, вајарска колонија се на предлог
Слободана Стојановића Данета, придружила
манифестацији. У корелацији са Вајарском
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секцијом, одобрењем Управног одбора,
Уметничког савета и других органа и тела
УЛУС-а, као свесрдном помоћи ЈКП Зеленила и
ЈП Београдска тврђава. Раду вајарске колоније
доста су помогли чланови радне заједнице,
кустоси Наталија Церовић, Оливера Вукотић,
Јелена Манолчов, као и чланови Управног
одбора, бивши председници Зоран Чалија,
Душан Русалић и Мирослав Лазовић.
Можда је и најважнија чињеница да је град
Београд преко пројеката у култури финансијски
потврдио оправданост постојања вајарске
колоније у дрвету „Калемегдан“. У раду вајарске
колоније учествовали су вајари свих генерација
различитих стилских опредељења. Уметници
су имали слободу избора тема и мотива,
почев од класичних форми до концептуалних
приступа. Дружење и рад у колонији је
добра прилика, да се млади и старији вајари,
артикулишу, кроз различите идеје и мисли.“

из текста у каталогу изложбе

Слободан Дане Стојановић

Излагачи/це: Љубица Грбић, Ивана Костић, Мирослав Лазовић, Марија Пољански Лукић,
Душан Русалић, Слободан Дане Стојановић, Страхиња Сушић, Зоран Чалија и Дер Богосијан Реља.
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Мала сала

Обликовање
мисли
Изложба скулптура Ине Мартиновић
14 – 26. јануар 2020

Црногорска уметница Ина Мартиновић
најновији циклус радова премијерно је
представила београдској публици у другој
половини фебруара 2020.године. Ова млада
вајарка прву самосталну изложбу је имала
2014. године и од тада је перманентно
присутна на уметничкој сцени у региону.
„Птичије перо је основни тематски проседе
Мартиновићкине изложбе у коме се
огледа дуалитет интимног и универзалног.
Скулпторски третман подлоге за писање
и писаљке у виду птичијег пера овим
употребним предметима, у Инининој
интерпретацији, обезбеђује утисак статуса
налик на древне идоле док се преко суптилно
обликовних форми подлога и рафиниране
„разбарушености“ пера формира визуелно
стање неке магичне свечане атмосфере.
Изложба Ине Мартиновић налик на неку
визуелну оду писаној ријечи, реализована
вјештом обрадом камена, метала, дрвета
и полиестера, свједочи о ликовном исказу
талентованог умјетничког персоналитета...“
из текста у каталогу
Александар Чиликов
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Биографија
Ина Мартиновић је рођена 1985. Специјалистичке
постдипломске студије завршила је на Факултету
ликовних умјетности у Цетињу, студијски програм
вајарство. Излагала је на већем броју самосталних и
групних изложби и добитница је Награде за изузетан
успех током студија у склопу Дана пријестолнице
– Цетиње, као и Награде за најбољег студента
Факултета ликовних умјетности у Цетињу, 2014/2015.
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Мала сала

Клуб ветерана
Изложба уметника и уметница чланова
и чланица Клуба ветерана УЛУС-а
28. јануар – 9. фебруар 2020

Клуб ветерана УЛУС-а основан је 2009. године
у оквиру Удружења ликовних уметника Србије,
а клуб чине уметници и уметнице који су
напунили тридесет и пет година уметничког
стажа. Прва изложба Клуба ветерана УЛУС-а
одржана је у 2010. године у Галерији куће
„Ђуре Јакшића“ у Београду. До сада је
приређено деветнаест изложби у градовима
широм Србије (Горњи Милановац, Краљево,
Прокупље, Панчево, Кикинда итд) а ова,
двадесета изложба Клуба ветерана УЛУС-а
је била у знаку прошлогодишњег јубилеја –
једног века постојања УЛУС-а. Имајући у виду
да Клуб ветерана УЛУС-а чине признати и
уважени чланови УЛУС-а и наше уметничке
сцене – њих преко осамдесет, јасно је, да је за
ширу јавност драгоцено искуство сагледавања
њиховог рецентног стваралаштва. Наравно, не
треба заборавити да многи који су били део
ове формације више нису међу нама.
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Излагачи/це: Бошко Атанасковић, Бојана Бан, Здравко
Вучинић, Шемса Гавранкапетановић, Јордан Гелевски,
Михаило Герун, Лазар Димитријевић, Марио Ђиковић,
Душан Ђокић, Миодраг Елезовић, Иванка Живковић, Дивна
Јеленковић, Александар Јовановић Бириљ, Милијана Јуца
Јовановић, Зоран Качаревић, Илија Костов, Дијана Кожовић,
Мирјана Крстевска, Власта Мадић, Весна Марковић, Бранка
Милић, Здравко Милинковић, Мирјана Мит, Савета Михић,
Драган Момчиловић, Ненад Николић, Миливоје Новаковић
Кањош, Данкица Петровска, Миомир Радовић, Владимир
Рашић, Миладин Стошић, Димитар Чудов и Милан
Кличковић, Владимир Комад, Душан Русалић, Слободан
Дане Стојановић и Сава Халугин.
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Изложбени
програм
Галерија
УЛУС

de-lighted/
ОСВЕТЉЕНИ
ЕЛЕКТРОНСКОМ
СВЕТЛОШЋУ

Самостална изложба слика Ивана Миленковића
22. јануар – 6. фебруар 2020

Иван Миленковић је уметник млађе генерације
чија се професионална каријера може пратити
од 2013. када је започео самосталну излагачку
активност. Човек савременог доба, лајт мотив
је његовог опуса а слике настале у последње
три године премијерно су представљене
београдској публици.
„ (...) за разлику од обичног човека, Иван
Миленковић је преузео обавезе, иманентне
савременом уметнику као неком истуреном
репрезенту друштва који околности
спољашњег света сагледава јасније,
комплексније и кроз призму мноштва
знања, да види проблем. Јер, уметник има
те способности да кондензује својства и
значења стварности те да објективизира
феномен, да га обради, прикаже и врати
јавности у згуснутој форми визуелно
артикулисаних порука. Зато Миленковићеве
слике репрезентују поглед разумевања из
саме сржи дигиталне револуције. Аутор
своје слике конструише као различите али
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феноменолошки сличне ситуације у којима
се одиграва тај чести, готово перменентни
однос личности са магијом екрана. То
није механичко понављање ситуација већ
напротив, намера да се кроз различите
манифестације употребе и односа личностии
екрана, укаже на распрострањеност па
и на патологију која добија планетарне
размере. Он дефинише однос са екраном
као свакодневни ритуал који се попут хода
по Мебијусовој траци бескрајно понавља
увлачећи личност у зачарани круг зависности
и опчињености тим малим трептавим
прозорима који нуде све, од знања и игре,
до уживања и комуникације. Заиста, да
ли постоји нешто слично у савременој
цивилизацији што са таквом лакоћом
повезује садашњост, прошлост и будућност и
моментално спаја милион светова, без обзира
колико су они удаљени.



из текста о изложби:
Славко Тимотијевић

Биографија

Рођен у Лесковцу (1988). Завршио је мастер студије у
класи редовног професора Гордана Николића, смер
Сликарство, на ФЛУ у Београду 2012. Члан УЛУС-а од 2012.
године.
Самосталне изложбе: 2019. „de-lighted/ Osvetljeni
ekranskom svetlošću“, NLB galerija, Beograd; Open Studio/
изложба, CITE (Cite international des arts), Pariz; 2018.
,,Светло техлогија’’, Галерија Трибина младих, Културни
центар, Нови Сад; 2017. ,,Светло технологија”, Галерија
Народног универзитета, Врање; Лице и наличје,
Културни Центар Caravanserai, Палермо, Сицилија;
2015. Портрети, акварели, галерија Стамбол капија,
Београдска тврђава; 22. Арт маркет, Ангажована уметност
данас; Кућа Краља Петра I. Београд.; ,,Тубе’’ Паб „Брод“,
у сарадњи са Имиџ галеријом, Београд; 2013. Изложба
”Портрети’’, Галерија општине Врачар, Београд; Изложба
„Together”, галерија Kunstraum Ewigkeitsgas, Беч.
Награде: 2019. BIAFARIN – Награда за младог уметника
на изложби Nord Art 2019, Budelsdorf, Немачка; 2016.
Прва награда за слику ,,Have You seen Banksy? 2’’ на 54.
Октобарском салону у Лесковцу; 2015. Прва награда
за слику ,,Laptop light “ на 53. Октобарском салону у
Лесковцу; 2010. Прва награда Факултета ликовних
уметности за мозаик „Пас“.
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БЕСКРАЈНОСТ ДОЛИНА
/ INFINITY OF
THE VALLEYS
Самостална изложба слика Уне Новосел
8 – 18. fебруар 2020

Изложбену целину чине две серије слика,
слике на платну и слике на папиру који
су настали у 2018. и 2019. години. Ауторка
користи исту палету независно од медија
на који транспонује идеје, али другачији
извођачки поступак што презентована дела
чини истовремено разнородном, али и
компактном визуелном целином. Радови на
папиру настали су као реакција на слике на
платну.
„Легенда о успаваној долини је класик
Вашингтона Ирвина смештен у имагинарни
амерички предео с краја 18. века. Мешајући
хорор и трилер, мистику и историцизме,
Ирвин ствара магично литерарно дело које
постаје визуелизовано кроз филм Sleepy
Hollow из 1999. године, где Џони Деп остварује
једну од својих бриљантних рола. Измаглица,
густа тмина и дубинско осветљење остају
визуелни лајтмотиви овог упечатљивог и
допадљивог филма Тима Бартона.
Нове слике Уне Новосел доносе нешто од
атмосфере поменуте приче и филма кроз
своју естетику и стилизацију настале кроз
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претеће форме. Сликано ткиво делује
као измаглица или паучинасто ткање
светле обојености које испуњава мрачну
подлогу. Остаје нејасно да ли слика настаје
постепеним испуњавањем белине или из
црнила које се затвара органски сливеним
кривуљама остављајући дубоке продоре у
таму у виду отвора измедју испрекиданих
вискозних наноса.
Густо ткиво на површини слике формира
громуљице које делују као пигментни
прах или уметнут материјал пореклом ван
сликарског медија. Додата материјалност
остаје сједињена са сликаним потезом
и постаје рељеф који прави сенку на
равни слике. Тродимензионалност за
којом су посегле, служи овим сликама као
веродостојан чин постојања у бесконачном
домену изравнаних дигиталних сликапредстава. Њихова фактура је жеља за
пуним присуством у материјалној реалности
и градјење непосредног искуства са и пред
посматрачем. “

из текста о изложби

“Sleepy Hollow“ Иван Грубанов

Биографија

Рођена 1988. у Београду. Године 2007. уписује Факултет примењених уметности у Београду. Дипломирала је и
магистрирала на истом факултету 2013. године на одсеку унутрашња архитектура и дизајн намештаја.
Од 2013. до данас, била је ко-аутор и аутор на неколико изведених објеката у Београду. Упоредно се бави
сликарством што временом остаје њена примарна оријентација.
Своју уметност примењује кроз разне области и медије сликарства, ентеријера, цртежа, скулптуре, сценографије, а
кроз апстрактну форму енформела, како сама истиче комуницира са својом публиком. Учесница је на многобројним
радионицама, уметничким колонијама, манифестацијама и изложбама. Од 2019. је члан УЛУС-а и исте године уписује
докторске студије из области примењеног сликарства. Од 2020. године је у статусу самосталног уметника.
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СЕНСИЗЛИК

Самостална изложба слика Санде Ристовски
19. фебруар – 10. март 2020

Санда Ристовски је сликарка чија се
излагачка активност може пратити од 1996.
године. Изложене слике из циклуса “Sensizlik” настале су у последње две године.
Ликовни наративи су у основи, бојом
и емоцијом, транспоноване сензације
уметнице које левитирају у равни реално/
имагинативних форми.
„Неуморно радознала, заљубљена у боју и
њене тајне, доживљавајући и себе и свет кроз
радост и непрегледне могућности колорита,
београдска уметница Санда Ристовски,
представља се новим циклусом слика,
енергетски другачијем од претходних, који
нам открива нову стварност, кроз изузетно
емотиван, лични приступ.
Тактилним приступом, који почива на
традиционалном, интуитивно претаче
искуства фигуративног у апстрактни
експресионизам, понекада и лирску
апстракцију - пуну емоција, исказану
пастуозношћу, широким потезима и јарким
бојама, које нису само наративне, већ су у
сталној интеракцији са посматрачем.
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Те слике пикторалних тежњи, а специфичне
снаге и динамике, настају без претходног
предлошка, а игром облика, који сугеришу
емотиван, аутентични ликовни приступ и
препознатљив ауторски рукопис - уметница
суверено влада.
Утисци из свакодневног живота, реални
и фигуративни, преточени су у опозитне
слике ведрине, али туге Сандине реалности...
било да су у питању догађаји везани за
породицу, љубав и мајчинство, или импресије
питорескних предела које је посетила.
Снагом израза, издвајају се две слике ”Мајка”, која у себи носи спој архаичног и
модерног, Алтамире и експресионизма, она
је истовремено, и јака и тужна, спуштених
рогова, а опет спремна да брани. У истом
маниру, Санда је остварила “Харпију”, која за
њу није само митолошко биће са лицем жене,
већ сублимисана енергија и посвећеност
мајке преточена у пламену птицу. “
из текста о изложби: Маја Живановић

Биографија
Рођена је 1977. Члан УЛУС-а и УЛУПУДС-а са статусом
самосталног уметника. Дипломирала је сликарство на
Академији лепих уметности у Београду, у класи проф.
Момчила Антоновића 2002. Излагала је на многобројним
групним изложбама и учествовала на колонијама у земљи
и иностранству.
Самосталне изложбе: 2016. Бол на Брачу, Хрватска, галерија
Дома Културе, изложба “Један је Бол”; 2015. Београд,
галерија “Југоеxпорт” изложба “Два лица”; 2014. Крагујевац,
Народни музеј - Модерна галерија, изложба “Бубе3”; 2013.
Београд, Позориште Бошко Буха, изложба “Бубе2”; 2012.
Београд, Позориште Бошко Буха, изложба “Буђење”; 2012.
Бол на Брачу, Хрватска, галерија “Бранислав Дешковић”,
изложба “Бубе”; 2011. Бол на Брачу, Хрватска, изложба
“Драги”; 2011. Крагујевац, Народни музеј - Модерна
галерија, изложба “Драги”; 2010. Бол на Брачу, Хрватска,
галерија дворишта Књижнице, изложба “Сунце”; 2009. Бол
на Брачу, Хрватска, галерија дворишта Књижнице, изложба
“Галеб”; 2008. Београд, галерија О3оне, ауторска изложба
посвећена Лази Ристовском; 2007. Бол на Брачу, Хрватска,
галерија Дома Културе, изложба “ Златни Бол”; 2005. Бол на
Брачу, Хрватаска, галерија дворишта Књижнице, изложба
“Дан”; 2002. Крагујевац, галерија СКЦ, изложба радова на
папиру “Албум”; 2002. Београд, галерија Дечијег културног
центра, изложба “Јутро”.
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НАЈБОЉИ ОД
СВИХ МОГУЋИХ
СВЕТОВА
Изложба слика и скулптура Вука Вучковића
и Петра Сибиновића
22. мај – 2. јун 2020

Изложба Вука Вучковића и Петра Сибиновића,
прилика је да се на једном месту сагледа
рецентна продукција два млада ствараоца.
Презентоване слике и скулптуре, апстрактне
су оријентације и истовремено, оба уметничка
универзума, на себи својствен начин,
репродукују животну драматичност.
“Најбољи од свих могућих светова” је
заједничка изложба Вука Вучковића и Петра
Сибиновића у оквиру које су представљене
слике и скулптуре из њихова два најновија
опуса. Реч је о апстрактним радовима који нас
воде на путовање кроз мистериозне пределе
универзума и скривене појаве природе око нас.
Двојица уметника нас позивају да за тренутак
напустимо познато тло и закорачимо у свет
фантазија, облика и боја, у ком владају чиста
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светлост и апсолутна тама. Њихова намера је
да на том путовању, по пределима могућег,
задредмо у дубину космоса и увидимо све
лепоте које одатле извиру.
“Космичке Пределе” Вук Вучковић ствара у
периоду мисаоног опуштања и подсвесне
игре. Они су константан део његовог
уметничког процеса и представљају
експеримент употребе боја и сликарских
техника. Одсуство детаља и форме посматрача
ставља у позицију да дело доживи отвореног
ума и прида му значење по сопственом
сензибилитету. Серија је започета 2010. године
и за сада броји висе од 60 слика различитог
формата. Тему космосмичког предела уметник
уводи с намером да нас подсети да смо и ми
део те целине, иако је често у нашој свести
космос схваћен као нама непознат, далек и

неприступачан простор. У називу серије нуди
се један од многобројних кључева за тумачење
и размишљање о радовима. Чињеница да
радови постоје у материјалном свету ове
радове чини делом космоса. Посматрачу
остаје отворена тема за размишљање јесу ли
ти предели само плод света идеја или човек
поседује способност да у подсвести спозна
пределе које физички никад није посетио.
Петар Сибиновић истражује елементарне
процесе у природи као и изглед различитих
материјала под микроскопом. Ове
апстрактне представе које у исто време јесу
и апсолутна реалност и ван јасног контекста
презентације немају никакву представлјачку
снагу осим ако представлјају саме себе,

постају самом овом чињеницом празно
место за пројекцију свих оних садржаја које
искуством нисмо визуелизовали. Тако ова
чудна истовремена комбинације реалног и
апстрактног постаје за сваког посматрача
понаособ лабораторија рефлектујућих
психолошких садржаја. У свету у коме све
што постоји мора имати облик, а самим тим
и значење, апстракност приказа омогућава
уписивање и читање увек и изнова, а једини
предуслов остаје сама виталност форме
која сведочи о сочности живота и света,
и магнетски нас привлачи сопственим
обликом.“



текст о изложби:
Ива Вучковић Лујански
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Биографијa

Биографијa
Вук Вучковић (1986) дипломирао је сликарство на ФЛУ у Београду 2010,, и исте године уписује докторске уметничке
студије сликарства. Члан је УЛУС-а и самостални уметник од 2011. Заједно са супругом Ивом Вучковић Лујански
2015. покреће студио „Wolf Art” који се бави производњом и продајом уметничких принтова.
Редовну излагачку активност започиње 2007. и до сада је излагао на 23 самосталне и више од 120 колективних
изложби у земљи и иностранству. Награде и колекције (избор): 2019. Новембарска награда града Панчева (2019);
2017.Прва награда, Ниш арт фондација, Ниш; 2012. Награда за уметност, Erste banka, Београд; 2012. Пет најбољих
изложби у 2011. Години по избору критичара Новости, Београд; 2011. Прва награда за цртеж, Фондација Владимира
Величковића, Београд; 2011..„Transform”, Посебно признање жирија, Софија, Бугарска; 2010. „Перспективни”,
Награда Арт Кинике, Нови Сад; 2010. Награда ФЛУ-а за креативну иновацију из фонда Милош Бајић, Београд.
Вучковићеви радови налазе се у бројним колекцијама.
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Петар Сибиновић (1986) дипломирао је на ФЛУ у
Београду, на Вајарском одсеку, класа проф. Вељка Лалића
2010. Докторирао је на истом факултету 2018, ментор
др ум.Радош Антонијевић. Од 2004. је члан ликовног
удружења „Спектар“ из Уба а од 2015. је члан УЛУС-а. До
сада је приредио 16 самосталних изложби и учествовао
на бројним групним. Учесник је бројних уметничких
радионица и колонија. Његове скулптуре налазе се у
јавним просторима у: Апатину, Пролом бањи, Пријепољу,
Београду, Зворнику. Награде и похвале (избор): 2018.
Прва награда на ликовном конкурсу „Нушићијада“,
Ивањица; 2017. Похвала финалистима конкурса за
цртеж Владимир Величковић, Београд; 2013. Прва
награда на изложби “ Mini Expo“, Београд; 2012. Откупна
награда Општине Панчево; 2011. Почасно признање на
међународној изложби “Transform”, Национална галерија
савремене уметности, Софија; 2010. “Нове Алтернативе”,
Награда галерије “АЛТ”; 2010. Награда “ВЛАДЕТА ПЕТРИЋ”,
за успех и резултате у скулптури, ФЛУ; 2010. Награда СО
“Савски венац” за скулптуру у јавном простору (Хајд парк,
Београд); 2009. Награда за цртеж од III до V године, ФЛУ;
2008. Награда “КУЗМАНОВИЋ” за портрет-скулптуру, ФЛУ.
Сибиновићеви радови налазе се у бројним колекцијама. Био
је сарадник на многим пројектима.



106

ТЕБЕ ГЛЕДАМ

Самостална изложба слика Николе Милекића
4 – 16. јун 2020

Никола Милекић је припадник младе
генерације који је у Галерији УЛУС приредио
другу самосталну изложбу. У језгру његовог
уметничког фокуса су фрагменти времена, а
материјализација овог феномена исказана је
у сликама наглашеног експресивног набоја.
Симболични називи, тактилна нерватура
и концепцијска компактност, су неке од
одредница сликарког опуса овог аутора.
“У својим џеповима човек чува парчиће
времена које је прошло, у облику успомена и
сећања. Сећање јесте једини начин да нам се
време као појам откирије. Време не можемо
посматрати и перципирати директно већ
само уз помоћ посредника. Сећања су управо
средство помоћу којег постајемо свесни те
невидљве димензије у коју смо уроњени.
Када заграбимо са гомиле и парчиће ставимо
у сито, ситнице, баналности безначајни
комадићи се распу, остају нам само они
капитални комади. Предмет докторскиг
уметничког пројекта су управо ти парчићи,
које човек има уз себе, њихово просејавање
и издвајање оних крупних комада, који су
темељ обликовања човековог духа.

Те комаде сам скупљао несвесно и тек
са њиховим уобличењем у слике, постао
сам свестан њиховог присуства и значаја.
Парчићи сећања су отргнути од времена, и
претворени у нешто што нема трајање а ту
је заувек. Из нечег што стално тече и пролзи
– од времена- ми узимамо или се сами
намећу, ти најдрагоценији комади. Сећање
јесте комад времена, један његов фрагмент.
Они су упаковани у облику успомена које
имамо уз себе. Ипак, иако је проситекло из
нечег што тече и има континуитет , оно се од
саме природе времена разликује, статично
је. Као када бисмо заграбили шаком у реку
која протиче. У нашем длану, видећемо мало
од воде која се слива својим путем, али она
више није река, само је барица. Она чини
један трен, онај који је постојао , баш онда
када смо ми уронили руку и само тад. Та шака
воде је , на први поглед једно у мноштву, а
с друге - драгуљ. Она је белешка о трену
који је прошао и који се никад неће вратити.
Свако урањање у реку је ново искуство. Ми
ту барицу можемо да гледамо, испитујемо ,
и учимо, и то о реци која све време тече. То
парченце је увид и у бескрај читаве реке и у
раскош барице у нашем длану.”
текст о изложби: Никола Милекић
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Биографијa
Никола Милекић / биографија: Рођен је 1991. у Београду.
Основне и мастер студије завршио је на Факултету ликовних
уметности 2017. у класи професора Добрице Бисенића.
Тренутно је на докторским студијама код истог професора.
Члан је УЛУС-а од 2019.
Самосталне изложбе: ’’Распламсавање’’, Квака 22, Београд,
2019. Учествовао је на неколико десетина групних изложби.
Награде: Награда за сликарство’’Ђорђе Бошан, сликар и
професор АЛУ’’, Београд, 2016;
Награда ФЛУ за цртеж-студију у боји, Београд, 2014.
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ЦРТЕЖИ

Постхумна самостална изложба
Момчила Моме Антоновића
17 - 30. јун 2020

Изложба цртежа Момчила Моме Антоновића
приређена је поводом награде која је
постхумно додељена овом уметнику на
Јесењој изложби одржаној 2019. Момчило
Мома Антоновић (1937 - 2019) један је од оних
уметника чије је дело обележило српску
савремену ликовну сцену. Имао је плодоносан
уметнички живот, бавио се сликарством и
цртежом, а цртежи изложени у галерији УЛУС
премијерно су представљени јавности.
“У средишту уметникових интересовања
одувек је био човек, који је и предмет
цртачких опсервација. Представљен је
као усамљена, огољена, нага и суштински
резигнирана индивидуа. Гротескне представе
мушких и женских фигура, било да су саме
или у групи, намећу онтолошка питања која
су у основи дела. Мома је свесно становиште
супростављао несвесном, и уз помоћ
фантазија откривао дубоке слојеве свога
бића. Реализована појавност дата најчешће
кроз једну, централно позиционирану фигуру
или повремено приказану групу људи је
транспозиција уметникове интуитивне
визије. У донекле, сведеном мотивском
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репертоару, развијен је регистар ликова,
психолошких портрета и душевних стања
деперсонализованих личности. У њима се
преплићу успомене из детињства, младости,
зрелог доба и слутње у којима неспутани
духови воде руку цртача ка празном папиру.
Окренут свеукупности живота, Мома
је иза себе оставио цртеже у којима се
преплићу светлост и тама, живот и смрт,
као семантички антиподи ликовне равни.
На дводимензионалну форму папира он је
преносио доживљај, све оно што га је људски
и уметнички провоцирало а не личност.
Физиономијска и друга диферентност
настајала је као плод континуиране потребе
за транспоновањем сензација и инстинкта
који се исказивао кроз темперамент и брзу
егзекуцију. Упитни, зачуђени, уплашени
или усплахирени погледи у себи носе терет
живота. Они манифестују одређено стање
свеопштих људских осећања и зато се намеће
утисак да се у било којој од „портретисаних“
фигура може препознати неко од нас.”

из текста о изложби: Оливера Вукотић

Напомена: Изложба се реализује као награда лауреату Јесење изложбе 2019

Биографијa

Момчило Мома Антоновић (1937-2019) рођен је у Крушевцу. Основну школу похађао је у Крушевцу а малу матуру
и гимназију завршио је у Краљеву. Академију ликовних уметности у Београду уписао је 1958. На истој Академији
дипломирао је 1963. у класи проф. Недељка Гвозденовића код кога завршава и постдипломске студије. Члан је
УЛУС-а од 1964. Од 1973. предаје на Академији ликовних уметности у Београду, у свим звањима, сликање и цртање.
За редовног професора изабран је 1988. Декан факултета био је у три мандата. Као редовни професор предавао је
и на Академији лепих уметности у Београду.
Добитник је бројних награда и признања која добија већ од 1960. године. Избор: Пролећна награда и Златна палета
УЛУС-а (1972), Награда за сликарство на 21. Октобарском салону (1980), Признање за најбоље остварење у 1982.
години за изложбу слика у Галерији КЦБ (1983), Октобарска награда града Београда за ретроспективну изложбу
слика у Нишу (1988), Златни беочуг КПЗ (1994), национално признање Републике Србије за врхунски допринос
националној култури (2007), Вукова награда (2013), постхумна награда на Јесењој изложби УЛУС-а (2019).
Његова дела налазе се у музејима, галеријама и приватним колекцијама у земљи и иностранству.
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КРУНА

Самостална изложба слика Сретка Дивљана
16 - 28. јул 2020

Сретко Дивљан припада оној генерацији
уметника која је уметничке вештине учила од
доајена националне историје уметности (М.
Рогића, С. Ћелића, Б. Карановића). Од својих
професионалних почетака до данас, Дивљан
негује ликовну естетику коју су поједини
ликовни критичари окарактерисали као
„дивљанизам“.
„Фигуре и ликови портретног типа, који
се појављују, не могу да понесу ни један
од познатих - изама, сви они припадају
јединственом сликарском опусу Сретка
Дивљана. Упркос оштрим, понекад
геометризованим формама, слике топлог,
раскошног колорита, Браковски подсећају
на традиционални портрет реалних
сликаних особа. Мајсторске вишефигуралне
композиције, изведене у снажној експресији
која композицији слике обезбеђује моћну
динамику, упоредиву само са динамиком
сличних радова великих претходника Сретка
Дивљана; Пабла Пикаса, Жоржа Брака...
У укупном сликарском стваралаштву Сретка
Дивљана назире се и комуникација његове
слике са светом дечјих цртежа. Ово није
пука случајност већ део вишедеценијског
бављења ликовним доживљајем и научно111

психолошким изражавањем путем цртежа
деце предшколског и нижег школског
узраста као и анализом унутрашњег стања
детета, његовим понашањем и односом
са околином. На ту тему професор Сретко
Дивљан штампао је петнаестак монографија
из области методике рада са децом и развоју
њихове емотивне и ликовне интелигенције.
Као професор ликовне културе у гимназији,
предавао је и као редовни професор
методике наставе ликовне културе на
Учитељском факултету где је био и декан у
неколико мандата.
Изложеним радовима који су пред нама аутор
је дао назив КРУНА, тако спонтано одређење
носи са собом и извесна метафорична значења:
данас у УЛУС-овој галерији отварамо изложбу
радова насталих у последњих неколико година,
- тако ова изложба постаје КРУНА уметниковог
рада. Истовремено, - Круном може да се назове
и свеукупно досадашње стварање Сретка
Дивљана у трајању од више деценија, у прилог
српског крунисаног и некрунисаног културног
наслеђа.“

из текста о изложби:
Славица Винчић

Биографијa

Рођен је 1946. у Новој Пазови. Завршио је Факултет ликовних уметности у Београду 1973.
На истом факултету магистрирао је 1975. Члан је УЛУС-а од 1974.
Излагао је на више од сто колективних изложби (између осталог и на Октобарском салону) и приредио преко
50 самосталних изложби у земљи и иностранству. Самосталне изложбе (избор): 1960. Галерија културног центра,
Нова Пазова; 1980. Галерија Културног центра, Штудгарт, Немачка; 1981. Галерија КЦ, Франкфурт, Немачка; 1981.
Галерија ГК, Београд; 1984. Дом ЈНА, Нови Сад; 1987. Галерија СКЦ, Београд; 1989. Галерија ГК, Београд; 1990.
Галерија ГК, Београд; 1990. Културни центар, Будимпешта; 1990. КЦ, Београд; 1993. Галерија ГК, Београд; 1994.
Галерија СУЛУЈ, Београд; 1995. Галерија УЛУС, Београд; 1997. Галерија Савремене уметности, Ниш; 1998. Галерија
Брукентал, Сибиу, Румунија; 1999. Завичајни музеј, Јагодина; 2000. Културни центар, Niebüll, Немачка; 2001.
Културни центар, Хамбург, Немачка; 2002. Мерцедес галерија, Киел, Немачка; 2003. Академија, Лецк, Немачка;
2003. Културни центар, Рендсбург, Немачка; 2004. Галерија ВС, Ново Место, Словенија; 2005. Културни центар,
Сомбор; 2008. Народни музеј, Крагујевац; 2009. Центар за културу, Бања Лука, БиХ; 2010. Универзитетска галерија,
Крагујевац; 2011. Универзитетска галерија, Крагујевац; 2013. Галерија ГК, Београд; 2015. Галерија Србија, Ниш; 2015.
Галерија Павиљон у тврђави, Ниш; 2015. Центар за културу, Деспотовац, Дани преображења; 2016. Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд; Галерија Стара Капетанија, Земун.
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СТАЊЕ СТВАРИ ШТО У ИЗЛОГУ
ТО У РАДЊИ
Изложба скулптура Радета Марковића
и Драгана Јовићевића Мацоле
1 - 13. јул 2020

Раде Марковић и Драган Јовићевић Мацола
доследно граде свет својих идеја у којем је
човек у епицентру интересовања. Окренути
средини и времену у којем живе, они
кроз тродимензионалну форму дају своју
перцепцију савременог тренутка. Аутентичне
теме различитих креативних потенцијала,
испитивачки су грађене у особене поетске
изразе.
“Драган Јовићевић-Мацола и Раде Марковић
се сваки на свој начин баве „стањем ствари“
у Србији која већ 30-ак година је део нечег
што се обично дефинише као „НА ОВИМ
НАШИМ ПРОСТОРИМА“. Дакле на овим нашим
просторима већ неколико деценија у једном
рекао бих непроменљивом стању ствари
пролазе Ваши као и животи двојице аутора
ове изложбе. Поглед на „стање ствари“ сваког
од ова два аутора врло се често додирује
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и преклапа. Драган Јовићевић полазећи
од јединачног стања (осећања, патологије,
психозе) кроз један или више радова успева
да изгради ширу слику и тако дефинише на
свој начин „стање ствари“. Раде Марковић
врло често насупрот, полази од шире слике
(идеолошке, политичке, културолошке) и
покушава да разуме и детектује последице
по јединку. У тој игри УЗРОК-ПОСЛЕДИЦА
аутори полазе са различитих полазних
тачака, од последица ка узроку и обратно али
у резултату се врло често додирну. Велику
слика „СТАЊА СТВАРИ“ је осим другарства
разлог ове изложбе, која је добила име по
књизи Драгана Великића – Стање ствари.
Поднаслов (што у излогу то у радњи) је златно
правило трговине. О каквој се овде трговини
ради видећете на изложби.”


из текста о изложби: Раде Марковић

Биографијa: Радивоје Марковић
Рођен је 1957. у Краљеву. Завршио је Грађевински
факултет у Београду. Слика од 1984, а скулптуре,
функционалне скулптуре и уметнички намештај
прави од 1993. Члан је УЛУС-а и УЛУПУДС-а. Оснивач
је и власник Уметничке радионице Отворени атеље
Раде Марковић (РМ), оснивач је манифестације АРТ
МАРКЕТ, председник удружења SCASAs. Председник
Вајарске секције УЛУС-а од 2010. до 2016. Иницијатор
је и организатор изложбе: Изложба вајара Србије
која се сваке године одржава у Београду од 2012.
Један је од оснивача РМД дизајн студија. Приредио је
више од двадесет самосталних изложби и учествовао
на бројним групним изложбама.
Награде и признања:
Прва награда галерије „Атриум“, Београд, 1991;
Специјална награда за скулптурални намештај на
београдском сајму намештаја 2004; Уметник недеље
водеће европске интернет галерије “Лондонарт”,
април 2005; Награда на салону минијатуре, галерија
Сингидунум-Београд 2008.

Биографија:
Драган Јовићевић Мацола
Од оца Обрада и мајке Вере рођен је 1964. године
у Пожеги. Живи и ради на рубу „стравичног
клизишта“ у Пријановићима надомак Пожеге.
Члан је УЛУС-а. Приредио је више од тридесет
пет самосталних изложби у Србији и Црној Гори.
Учествовао је на преко две стотине колективних
изложби.
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БИЛА САМ ОВДЕВИДЉИВО/
НЕВИДЉИВО
Самостална изложба слика
Тање Николајевић Веселинов

21. август – 3. септембар – продужетак 15. септембар 2020

Сликарка пејзажне оријентације Тања
Николајевић Веслинов је на домаћој ликовној
сцени присутна од средине осамдесетих када
је дипломирала на београдском Факултету
ликовних уметности. Исте године (1984) је
приредила прву самосталну изложбу и од тада
до данас задржала је изложбени континутет.
“На изложби „Била сам овде – Видљиво/
невидљиво” презентоване су слике настале
у последњих пет година и оне у потпуности
потврђују Тањино сликарско убеђење. Она је
однеговала препознатљив стил који одликује
широк, гестуалан потез, визуелна ритмичност
и хроматско сазвучје. Насупрот онима који
теже мистификацији свога дела и на тај начин
објашњавају и процес његовог настанка,
Тања Николајевић Веселинов апстрахује
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призор и приближава га сопственој лирској
природи. Сензација из реалног и доживљеног
света је транспонована на платно кроз
призоре чији идентитет само она зна.
Њој је мотив повод да наслика одређену
концепцију свог доживљаја. Сводећи форму
до нивоа пејзажне препознатљивости, она
гради ликовну причу конципирајући је на
испреплетеним ритмичним површинама
које креирају нову уметничку стварност.
Заинтересована за односе маса и линија ова
сликарка постиже ефекат непосредности
и свежине поступка управо колоплетом
линеарних ритмова и колористички звонких
површина. Све то композцијама даје снажно
сликарско осећање без сувишне реторике.”


из текста о изложби: Оливера Вукотић

Биографијa
Тања Николајевић Веслинов / биографија: Рођена је у Београду 1959. Дипломирала је на Факултету ликовних
уметности у Београду 1984. на одсеку Сликарство у класи проф. Стојана Ћелића и проф. Милице Стевановић.
Боравила је на постстудијским усавршавањима у Њујорку, Мадриду и Паризу. Члан је УЛУС-а од 1986. године, од
2013. члан УЛУПУДС-а, била је члан Уметничког савета УЛУС-а. Добитник је осам интернационалних награда за
сликарство. Учествовала је на многим хуманитарним аукцијама слика и организатор је ликовних, сликарских и
едукативних радионица за децу и одрасле, сарадник Библиотеке града Београда и ликовни сарадник Пријатеља
деце Звездаре. Такође, аутор је бројних рецензија и стручних текстова, учествовала је на многобројним
ликовним колонијама у земљи и иностранству. Приредила је двадесет осам самосталних изложби (слике и
цртежи) и учествовала на преко 200 колективних изложби у Србији, Мађарској, Чешкој, Француској, Италији,
Аустрији, Бугарској, Израелу, САД и Македонији. Живи и ради у Београду као самостални уметник.
Награде: 2014. I награда, платинаста, УЛУПУДС-а, Србија; 2012. плакета Интернационална изложба слика Chorchiano, Италија; 2011. III награда лик. конкурса гал. Јакшић Крчедин, Србија; 2010. I награда Пролећне изложбе
Balaton Art, Мађарска; 2009. II награда Пролећне изложбе Balaton Art, Мађарска; 2009. II награда Бијелала
минијатуре, Мађарска; 2009. II место интернационаолног конкурса за плакат Милано, Италија; 2008. Похвала на
I Balaton салону, Мађарска.
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ПРОСТОРИ
ЉУДСКОГ
ПРИСУСТВА

Самостална изложба слика Антанасија Пуношевца
17 - 29. септембар 2020

Студиозност и доследност стила карактеришу
ликовни стил Антанасија Пуношевца у којем
је монументалност примарна одредница.
Монументалност проистиче не само из
формата, већ и чврсте организационе
структуре. Примарни истраживачки
мотив аутора је људско тело и моћ коју
оно поседује као објекат универзалног
карактера. Селекција представљених особа
је направљена на основу уметниковог
истраживања и замишљеног стваралачког
процеса. Овај млади стваралац фигуративног
опредељења изложио је рецентне радове
који су део докторског уметничког пројекта.
“Постављена форма се мења током дугих
процеса наношења сликарске материје.
Материја која може да се помера и живи док
је у свежем стању. Како је уметник помера
и консолидује добар део материје скида
остављајући само фини пребрушени слој
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који чини подлогу за нови нанос. Овако
одабран и формиран поступак води ка
планираном циљу, а то је лагано и смислено
ослобађање индивидуалних карактерних
особина модела, чије лице и тело су основа
од које креће трагање. На том путу стваралац
универзализовањем стиже до архетипске
представе.
Спознајући током свог трагања архитектонику
портрета и фигуре успева да установи
поступак за досезање крајњег циља а то је
управо човек из ког је извучен архетипски
садржај, и представљен као коначан продукт
процеса. Редефинисање форме и материје
којом формира представу човека у бити је
овако грађеног поступка.Коначан циљ је
дотаћи темељна питања људског постојања.
Питање које нам може приближити сазнања
о нама самима, о томе шта нас чини таквима
какви смо.

Пратећи нову представу портрета
одабраног од великог броја предложака,
тежи прожимању личног и универзалног,
уграђујући у призор вредности које се читају
кроз сликану материју и снагу цртачког
сензибилитета. Антанасије Пуношевац на
својим великим платнима као на својеврсним
полигонима разрешава низ питања, која су
иницирана од изабраних предложака. Радови
су сви у суженом колористичком распону,
тачније то су колорисани монохроматски
радови. Овако сведене представе много
више истичу суздржану напетост,пажљиво
подвучену цртачком прецизношћу. Поступком
услојавања, наношењем и скидањем
сликарске материје аутор уграђује неку врсту
тензије и унутрашњег притиска. Кадрирање
је у овим радовима активно од почетка
извођења и траје током целог процеса.
Наиме, у овом живом току док је материја
још свежа и покретљива аутор је премешта и
тражи јој праву позицију.
Монументалност није формирана само у
форматима великих димензија, већ и у
процесу редукције и градње, у дугом трајању
тог процеса градње, али и материји којом се
гради.”
из текста о изложби: Радомир Кнежевић

Биографијa

Антанасије Пуношевац / биографија: Рођен је 1992.
у Крушевцу. Завршио је основне и мастер студије
као студент генерације на Факултету ликовних
уметности у Београду 2015. у класи ред. проф.
Гордана Николића, одсек Сликарство. Тренутно
је на докторским студијама сликарства на истом
факултету. Члан је УЛУС-а и Удружења ликовних
уметника Крушевца. Излагао је на више групних и
приредио осам самосталних изложби.
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АСОЦИЈАЦИЈЕ
-ПРИЗОРИ

Самостална изложба слика Јовице Дејановића
30. септембар – 13. октобар 2020

Четвородеценијска присутност на домаћој
ликовној сцени осведочили су Јовицу
Дејановића као аутентичног сликара. Широк
распон тематског интересовања одликује
опус овог ствараоца који је изложио слике
апстрактне оријентације. У питању је
рецентна продукција са изузетком неколико
раније насталих слика које указују да је
Дејановић сликар континуитета.
„Ширина дијапазона његових интересовања у
свим слојевима стварања, сигурност зналачки
постављеног потеза, густи бојени наноси
на местима, где је сматрао да може да пусти
својим осећањима и темпераменту на вољу,
колористичко богатство, али вазда видно
утишаног интензитета и осујећене сировости
боја, обезбедили су финоћу сликарског
метијеа, у коме је очито да су бујица
постојећих осећања и нескривених страсти
надвладане сврсисходном контролом, која,
нити је могла да закрили препознатљивост
емотивно веома осетљивог рукописа, нити
је потиснула искреност поетског доживљаја
света, нити је сакрила понирање у себе и
властите светове. Као у игри скривалице,
откривамо тачке пролаза, где сликар
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дискретно одиже завесу са властите
интиме, дозвољавајући посматрачу увид у
дијалог који води са самим собом. Снажан
утисак се претвара у својеврстан потрес
пред разоткривеном интимом, при увиру у
сликарева осећања, која тај дијалог прате
у целости његовог опуса, обележавајући га
видним степеновањем снаге и квалитета,
од лирских пасажа до крешенда драмских
заплета. Већ према потреби јасно присутног
значењског слоја.
Дејановићеве слике апстрактног стилског
опредељења за аналитички настројеног
посматрача, управо на плану семантичког
тумачења слике, представљају највећи
изазов. Без и трунке видљивог уплива било
каквог наратива, оне ипак, никако случајно,
композиционом архитектоником већином
усмереном вертикално, остављају простора
за низ асоцијативних, али и кључних утисака.
С једне стране, као да присуствујемо борби
дивова, својеврсној гигантомахији на плану
хватања у коштац међусобно амбивалентно
устројених сила унутар једног хуманог
органона. Са друге, као да сведочимо
токове еволутивног процеса једне свести,

која чврсто настоји да избори властито
проширење ка вишој, духовној сфери.
Притом, не сматрамо да су суштаства ових
двеју асоцијативних слика у опреци једно
с другим. Напротив, идеално се допуњују,
обележавајући пуни смисао људског живота,
који и видимо и схватамо као непрекидно,
разложно трагање. Отуд Дејановићеве
апстрактне слике и присуство њихових
метафизичких простора доживљавамо и као
парадигму човекових потрага за разлозима
и смислом постојања, и као снажним
ликовним језиком исписану метафору личне
метаморфозе бића.“


Биографијa
Рођен је 1957. у Врању. Дипломирао је на
Академији ликовних уметности у Приштини
1980. године. Живи и ради у Врању. Члан
је УЛУС-а од 1985. Приредио је на десетине
самосталних изложби и учествовао на
бројним групним изложбама.
Награде: 1982. Никшић, Откупна награда
4.септембарски Салон младих; 1989. Београд,
Откупна награда „Бој на Косову“, шест векова;
Врање, награда публике и друга награда
жирија на изложби „СВИ“.

из текста о изложби:
Весна Тодоровић
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ГЕОГРАФИКА

Самостална изложба графика Милан Сташевић
15 – 27. октобар 2020

Реномирани стваралац домаће ликовне сцене,
Милан Сташевић је своју особену поетику
однеговао у слици и графици, примарним
медијима свог уметничког израза. У галерији
УЛУС је премијерно изложио циклус графика
„Географика“ који је настао у последње
две године. Целокупно Сташевићево
стваралаштво, а самим тим и изложене
графике, карактерише препознатљив
мотивски репертоар који уједно представља
и идиом његове поетике. Иконографија
дела базира се на декомпонованим и у нови
контекст постављеним конфигурацијама
различитог порекла, чиме се добија
могућност њиховог другачијег ишчитавања.
Визуелни кодекс се темељи на цитатима из
историје уметности, почевши од пећиских
слика и првобитних цртежа, преко Византије,
завршно са постмодерном. Презентовани
радови у себи сублимирају искуство прошлог,
стварност садашњег и визију будућег дела.

„Живот је, најпре, био траг на неком тлу.
Наличје једног ишчезлог, одлуталог догађања.
У ствари, он је сведочанство, тестамент, завет
самог тла. Његових бора и набора. Његовог
распршеног текста. Не толико геологија
или геологика, седиментација природе или
духа, колико управо географика: начин
ликовног уписивања, остављања трага.
Ликовна картографија тла. Лишеног великог,
неприкосновеног лика, облика, боје...
Као да се хоће додир друге стране вечности:
не само уписивање, него и брисање текста.
Расутост резова, отисака, црта, изломљених
потеза; поновљивост поступка, гестова,
потеза; архивирани докази о догођеном и
одгођеном присуству, скоро избрисаном
трагу, новим траговима, трагањима, тражењу:
све то расуто, расејано, на једном тлу без
чврстине и компактности, прозирном,
безданом, бестемељном.“
из текста о изложби: Милорад Беланчић
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Биографијa

Рођен 1946. у Војвода Степи, (Банат), Србија.
Дипломирао је сликарство на Факултету
ликовних уметности у Београду 1975. у класи
проф. Зорана Петровића. Постдипломске студије
сликарства завршио је на истом факултету 1977.
у класи проф. Младена Србиновића. Члан је
УЛУС-а од 1977. и члан Графичког колектива од
1978. Универзитетски је професор у пензији.
Био је запослен као редовни професор на
предметима Цртање и Сликање на Академији
уметности на Универзитету у Новом Саду.
Боравио је у Русији као гостујући професор
на Академији уметности у Обнинску – Москва.
Живи и ствара у Београду и у Војвода Степи.
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ЛОГОС У
ПОКРЕТУ 2

Самостална интерактивна изложба радова
на папиру Љиљане Бурсаћ
29. октобар – 10. новембар 2020

Љиљана Бурсаћ је лауреат УЛУС-ове Јесење
изложбе одржане 2019. и Удружење тим
поводом приређује изложбу овој истакнутој
уметници. Она је активни учесник ликовног
живота пуних пет деценија и на свом
стваралачком путу однеговала је самосвојан
ликовни рукопис који је као такав и
валоризован. Изложба „Логос у покрету 2“
у основи је контуинуирани ликовни след
претходне изложбе „Логос у покрету“ из
2019. године, и настаје као резултат бројних
уметничких путева којима се уметница
кретала у последњих неколико деценија.
“Љиљана Бурсаћ и раније је користила
форму палимпсеста, али на овој изложби он
заузима посебно место. Иако се палимпсест,
иницијално везује за појам пергамента,
односно подлоге за писање направљене од
коже животиња, која је била у интензивној
употреби на Медитерану од 2. века пре н.е,
уметница не користи као подлогу кожу, већ
прозирни паус папир. Палимпсест је термин
настао од речи палин, што значи опет и
речи псао, која значи стругати. Подлога
од пергамента омогућавала је стругање
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старијих и наношење нових слојева текста.
У том процесу, међутим, нису се сасвим
губили ранији текстови, већ су они остајали
делимично скривени испод нових слојева.
Љиљана Бурсаћ користи форму палимпсеста
у оквиру константног допуњавања ранијих
радова, чиме настају сасвим нови, који,
међутим, не анулирају старе, већ постају
комплексна целина, видљива у свим
слојевима захваљујући паусу као подлози.
Овим процесом уметница сажима раније и
садашње време у једно целовито Време, које
обухвата све периоде стваралаштва и то не
само њеног већ и божанског стваралаштва
које је творило пејзаже који су постали један
од елемената које уметница користи у својим
радовима. Слојеви писма назиру се једни
испод других чинећи вишеслојну целину, пуну
разноликих садржаја. Ова дела посматрача
увлаче у свој свет наводећи га да сам
допуњава просторе, али и да сагледава дело
на свој јединствен начин.”


из текста о изложби:
Ирина Томић

Биографијa
Рођена је 1946. у Крагујевцу. Студирала је
на Ликовној академији у Бечу, (Аустрија), а
усавршавала се и студијски боравила у САД,
Немачкој, Француској, А.Р.Сирији и Израелу. Члан
је УЛУС-а и УЛУПУДС-а. Корисник је стипендије
Фонд Младих у периоду 1972-74. и 1975-77. Од 1971.
године приредила је више од 45 самосталних
изложби и учествовала је на преко три стотине
групних изложби у земљи и иностранству.
Њена дела се налазе у престижним музејима,
галеријама и приватним збиркама широм
некадашње Југославије и у свету.
Оснивач је и председник Арт Форум-а.
Перформанс Мост Светлости на мосту у Косовској
Митровици извела је у периоду 1999-2000.
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ОБЕЋАНА
ЗЕМЉА

Самостална изложба слика Драгане Јокић
11 – 24. новембар – продужетак – 1. децембар 2020

Сликарска каријера Драгане Јокић може
се пратити од почетка деведедесетих када
је приредила прву самосталну изложбу.
Циклус који се излаже у Галерији УЛУС,
настао је од 2017. до данас и може се
посматрати као сублимација њених
досадашњих ликовних истраживања.
На свој уметнички пут закорачила је са
фигурацијским призорима који се могу
испратити у генези њеног досадашњег
опуса, да би у рецентној продукцији дошло,
у извесној мери, до апстраховања форми,
што указују на отворености у процесу
ликовног промишљања. Стваралачка
знатижеља краси њен опус у којем разигране
масе граде вертикале и хоризонтале које
се вешто хармонизују са њеним богатим
колористичким изразом. Полазни садржаји
су транспоновани у ликовне наративе који
јединство израза постижу у садејству са
симболичком равни као важном градивном
контрапукту.
“Овај циклус, настао у претходне три године,
карактерише у већој мери експеримент у
игрању формом у оквиру препознатљивих
амбијенталних целина отворених простора
и игри речи у називима слика који чине
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јединствену целину. Мотив наглашених маса у
простору у оку посматрача постаје уобличен
и препознатљив као отворен амбијент земље,
ваздуха или воде, у зависности од фокуса на
различите елементе слике.
Слике под називом Савин пут, Мој пут, Sunny house (Сунчана кућа) су варијације на
тему исте композиције. Влати траве, (Савин
пут ) мотив прве у низу слика, сугерише
стазу утабану у песку. Исти мотив (Мој пут),
са додатим аутом (играчка), мења размеру
амбијента у велик и тајанствен, у амбијент
зарастао у џиновско растиње унутар којег
је пешчани пут. Поновљење масе унутар
којих је ослобођена визура и, у даљини
дефинисана кућица, (Суннy хоусе) ову исту
композицију претвара у доживљај визуре
између два дебла, према далеком призору.
Понављањем наглашених, раздвојених маса
(Sun) уобличене су фигуре на обали мора.
Игра речи (Sun енг. сунце и фонетски Сан,
као сневање) као и јасно одсуство боја осим
наглашеног контраста, сугеришу осећај
заслепљености на јаком сунцу.“
из текста о изложби:
Драгана Јокић

Биографијa

Рођена је у Београду, докторирала је у области уметности (Визуелно маркирање отворених простора
београдских факултета уметничким интервенцијама), на Факултету примењених уметности, Универзитета
уметности у Београду. Магистрирала је и дипломирала у области сликарства на Факултету ликовних
уметности, Универзитета уметности у Београду. Дипломирала је на Архитектонском факултету Београдског
универзитета. Реализовала је дванаест самосталних изложби и учествовала на преко четрдесет групних
изложби у области сликарства. У пројектима и реализацијама својих пројеката, у оквиру дизајна ентеријера
бавила се имплементацијом зидног сликарства у ентеријеру, дизајном намештаја и расвете. Аутор је преко
сто ентеријера и других архитектонских целина. Добитник је неколико награда из области сликарства и
архитектуре. Аутор је књиге Архитектура, едиција Сазнај и пробај, издавач Креативни центар, Београд,
преведене на португалски и шпански језик.
У статусу је самосталног уметника од 1991.године, члан УЛУС-а од 1993.године. Живи и ради у Београду.
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СЛИКЕ ИЗ
ЗОО ВРТА 2

Самостална изложба слика Марије Бојовић

првобитан термин: 25. новембар – 8. децембар, нов термин: 2 – 22. децембар
У тематском фокусу Марије Бојовић већ
пар година су животиње и ова ликовна
проблематика је и даље у средишту њеног
интересовања. Како сама уметница истиче,
животиње је почела да слика у договору са
директором Зоо врта, а у намери да њихови
насликани портрети буду изложени на
таблама које се налазе на кавезима, што је и
реализовано. Овај пројекат се претворио у
Маријино уметничко истраживање карактера
и животних прича животиња, који су потом
транспоновани на белину папира.
“Док смо се на њеним претходним изложбама
уверили да је врстан портретиста, нарочито
у циклусу портрета пријатеља рађених у духу
фајумских портрета, сада се упознајемо са
новом фазом њеног уметничког рада који је
повезан са њеним свакодневним боравком у
Београдском зоолошком врту, где је и настајао
овај циклус слика на папиру који би слободно
могли назвати Маријин атлас фауне. Листови
овог атласа су на белој папирнатој позадини
приказали ликове дивљих животиња и
егзотичних птица, рађених дрвеним бојама
и акварелом. Инсистирање на чињеници
да су насликане представе ван контекста у
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коме животиње сада бораве, а који би можда
стварао извесну сценографичност која
би утицала на артефицијелност призора;
овако празнина око фигуре пружа гледаоцу
могућност да асоцијативно “призову“
природно станиште ових бића која углавном
потичу из егзотичних крајева.
Марија своје моделе не бира према
естетским критеријумима, већ према
личном односу који је успоставила са
већином портретисаних персона, не
користећи фотографске предлошке. Свака
слика није само визуелна представа већ
скоро психолошка студија карактера,
понашања, поза изабране животиње
или птице. Оне је понекад маме својом
колористичком живописношћу, понекад
очуваним и израженим дигнитетом којим и у
неприродним условима неслободе, потврђују
своје место у животињској хијерархији.
Најчешће је привлачи умиљатост модела и
могућност интензивније комуникације са
појединим од њих, па се на неким сликама
појављују заједно у тој размени симпатија.”


из текста о изложби: Бојана Бурић

Биографијa

Рођена је 1979. у Београду. Факултет ликовних
уметности у Београду завршила је 2003. у класи
ред. проф. Јована Сивачког код кога је завршила
и последипломске студије 2007.
Члан је УЛУС-а од 2004. и у статусу је самосталног
уметника. У периоду 2009-2010. била је у
Управном одбору УЛУС-а. Излагала је на преко
двадесет колективних изложби у земљи и
иностранству. Изложба у Галерији УЛУС је
њено десето самостално излагање. Добитник
је награде за портрет под називом „Ђорђе
Бошан“, током студија. Бави се иконописом и
илустровањем књига. Приредила је више од
десет самосталних изложби.
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ПРИЧЕ О ЊОЈ...

Самостална изложба графика Драгише Ћосића
24. децембар 2020 – 19. јануар 2021

Графички посвећеник, Драгиша Ћосић је
самосвојна уметничка личност која негује
традиционалне графичке технике. У Галерији
УЛУС излаже графике настале у периоду од
1984. до данас. Овај хронолошки низ од три
стотине графика малог формата и шеснаест
великих, јединствена је прилика да се на
једном месту, у сажетом обиму, сагледа
његов стваралачки пут. Изложбена поставка
употпуњена је са пар цртежа које је уметник
користио као предлошке за графичке
листове. На тај начин аутор је желео да
публици приближи стваралачки процес и
заинтересује их за овај аутентичан медиј.
“Ликовни језик Драгише Ћосића садржи
линију и пригушени колорит који уобличава
“опијеност тамом”, понор и дубину. Целокупно
стваралштво је варијација јединствена сфера
заокруженог дела. Та поетика упућује на
размишљање о постојању богате садржајности
у оквиру дела, које повлачи његову културну
колористику обојену чак и филозофијом бајке.
Бајка је Ћосићу нешто што рађа и регенерише
живот, нешто као уснула моћ чију енергију
треба обновити. (...)
129

Драгиша Ћосић носи у себи више типова
наслеђа и традиција, што се открива употребом
симбола: спирала, змија, пуж. Ове назнаке
упућују на трансцендеталне и на егзактночулну фантазију. Ови симболи служе као
ликовни процес који, према Ернсту Касиреру
имају димензију значења у приказивачком или
представљачком смислу. То су архетипови који
одређују његов сентимент, мисао и капацитет
искуства. Упечатљив је утицај византијског
наслеђа што је његовом духовном лику дало
изражајну готску црту патње. (...) Позитиван став
уметника према животу је нарочито дошао до
изражаја у пејзажној архитектури космоса док је
онај, филозофско-интелекуални, потенциран у
низу маски и ликова и у графичким решењима
где је симбол полазиште аналитичке мисли.”


из текста о изложби:
Миња Челар

Биографијa

Рођен је 1951. у Неготину. Студирао је графику на
Академији уметности у Новом Саду код проф. Х.
Тиквеше и Ж. Ђака, а постдипломске студије графике
у Београду у класи проф. Н. Радојева. Члан је УЛУС-а,
а од 2008. и Уметничког удржења Грчке.
Од 1968. излаже на самосталним и групним
изложбама у земљи и иностранству. Његови
радови се налазе у музејима, приватним збиркама
и галеријама широм света. Поред графике бави
се и сликарством и цртежом. Учесник је графичке
радионице “Отворени графички атеље” која се
одржавала у Народном музеју у Београду, коју је
водила и организовала Вања Краут. Подстакнут
трагедијом народа у Србији 1999. године урадио је
више перформанса у Београду и у Солуну. Од видео
материјала који је том приликом настао, сачинио
је документарне филмове “Живот дајем, Крајину
не дајем“, „Доста ми је свега“,“Где си човече“,“
Закључак“,“ У кући моје мајке“. Од 2000. до 2014.
године стварао је у Грчкој, где је написао дневник,
а потом и збирку песама, инсипиришући се грчком
митологијом, природом и људима.
Награде и признања: 1988. Ковин, 16 Октобарски
салон; 2000. Неготин, Признање Мирко Петковић
Крајинског округа.
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Децембарски салон
Нoвогодишња продајна изложба
чланова Удружења
30. децембар 2020 – 19. јануар 2021

Продајна изложба чланова Удружења је
одржана у Галерији УЛУС у два изложбена
простора, доњем нивоу Галерије и у
простору УЛУС ИНФО Центра. Због потребе
за што хитнијим рашћишћавањем депоа
Удружења због могућег почетка радова
на реконструкцији УП „Цвијета Зузорић“ у
току 2022. године, на овогодишњој поставки
изложени су радови аутора који су раније
излагали на продајним изложбама у

организацији Галерије УЛУС, а чији радови су
и даље били складиштени у депоу Галерије.
Изложено је преко 100 радова од 72 аутора.
Пратећи део ове продајне изложбе је и
трибина на тему уметничког тржишта у
којој су учествовали истакнути уметници
и колекционари који активно учествују
у уметничком тржишту на локалу: ШОК
Задруга, Коља Божовић, Вук Вучковић, Марко
Црнобрња и многи други.

Излагачи/це: Ива Прлинчевић, Радомир Марковић, Јелена Утјешановић, Дуња Чорломановић, Сара Милојевић, Исидора
Фићовић, Александра Илић, Драгана Додик Пајковић, Гордана Илић, Ана Поповић, Јелена Неговановић, Марија Лушић
Полански, Мишко Павловић, Мирјана Петровић, Мила Гвардиол, Јелена Меркур, Небојша Пилиповић Пило, Јелица
Ћулафић, Никола Милекић, Александра Кокотовић, Габриела Васић, Марија Чолић, Наташа Рајковић, Јадран Крнајски,
Весна Марковић, Јасна Николић, Остић Александра, Веселин Бањевић, Новица Бабовић, Биљана Шево, Вања Ђорђевић,
Зоран Пантелић, Биљана Миљковић, Мира Антонијевић, (+) Мишо Филиповац, Алан Бећири, Ивана Стојановић, Ранка
Луцић Јанковић, Милош Сибиновић, Јармила Вешовић, Драгана Б. Стевановић, Миленко Дивјак, Нина Тодоровић, Драган
Цветковић Цвеле, Милан Тепавац Тарин, Душан Ђокић, Александар Курузовић, Даница Баста, Весна Клачар Недимовић,
Сабљић (+), Ана Марија Драгојевић, Александра Перовић, Ивана Видић, Драган Деспотовић, Лепа Милошевић, Вера
Станарчевић, Весна Ристовски, Маријана Гвозденовић, Катарина Шабан, Марко Црнобрња, Биљана Веселиновић.
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Златне
Hаграде

Златна игла 2020
извештај жирија

Према одлуци Уметничког савета и Управног
одбора УЛУС-а, ове године се за награду Златна
игла квалификују сви уметници који су излагали
радове из области графике на групним и
самосталним изложбама у простору галерије
УЛУС и Уметничког Павиљона Цвијета Зузорић.
Жири у саставу Сузана Вучковић (председница
Одбора графичке секције), Милош Ђорђевић
(члан Управног одбора) и Јованка Младеновић
(чланица Уметничког савета) су донели одлуку
да се награда Златна игла Удружења ликовних
уметника Србије, за 2020. годину додели уметнику
Ненаду Зељићу.
Уметник Ненад Зељић се ове године представио
на традиционалној Пролећној изложби 2020. под
називом Где будућност почиње? у Уметничком
павиљону “Цвијета Зузорић” (30.5 - 26.6.2020.).
Кустоскиња изложбе била је историчарка
уметности Мирјана Драгосављевић која је
изложбу конципирала заједно са Уметничким
саветом УЛУС-а. Селектована су два Ненадова
рада под називом Гаврило (акватинта, 70x50цм,
2019.) и Сандучићи (акватинта, 78x54цм, 2019.)
који су се својим садржајем, квалитетом у изради
и уметничким изразом издвојила и потврдила
ванвременски квалитет вишегодишњег
стваралаштва Ненада Зељића.
Графике Гаврило и Сандучићи припадају
циклусу Сцене. У питању су аутентични призори:
степенице којима се пењем сваки дан, лифтови,
сандучићи, аутобуси на стајанци за паузу…Ради
се о предметима, свакодневним ситуацијама
натопљеним мојим гледањем. Садржај
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(сандучићи, светло, графит), назначен у наслову,
потпуно испуњава формат, не постоји други
план. Таквом ликовном структуром, представе
обичног доводе се у стање загонетности, оне
сакривају унутрашњу напетост. (преузето из
каталога)
Стручни жири је једногласно донео одлуку да
Ненад Зељић у потпуности заслужује награду
Златна игла за професионалан допринос
графици у 2020. години. Обиман опус, настао
из континуираног и посвећеног уметничког
истраживања у одабраном медију, овог уметника
издваја и позиционира на културној мапи Србије.
Ненад Зељић је дипломирао на графичком
одсеку Факултета ликовних уметности у Београду
1993. године. Постдипломске студије завршио је
1996. године у класи професора Емира Драгуља.
Од 1990. године излаже на многобројним
самосталним и колективним изложбама у земљи
и иностранству. Добитник је висе награда и
признања (Награда ФЛУ у Београду за графику
из фонда Ђорђе Андрејевић Кун, 1994; Purchaze
Prize Award, Portland Art Museum, International
Print exhibition, УСА, 1997; Prize of the Romanian
Artists’ Union, The Art Museum of Prahova County,
Румунија 2005; Judger Award, 8th Annual National
Small Print Show, Creede, УСА, 2008; Друга награда
на Осмом Еx Yu конкурсу за графику, Галерија
СКЦ. Нови Београд,2014. итд).




Сузана Вучковић, Милош
Ђорђевић, и Јованка Младеновић

Ненад Зељић
Интервју
добитник годишње награде УЛУС-а „Златна игла“ 2020

Поред низа признања које сте до сада добили
за свој рад, колико вам значи награда Златна
игла?
Ово признање доживљавам као колегијалну
похвалу и подршку. Почаствован сам.
Ваше графике одликују се изузетном
префињеношћу употребе материјалапапира, боја, игле које се на атмосферски
начин сједињују у потпуно нове целине
јединствених призора издвајајући се из поља
графике. На шта посебно обраћате пажњу
током процеса рада?
Предмети, објекти у мојим графикама потпуно
испуњавају формат. Нема другог плана, у
кадру је само оно што је назначено у наслову.
Солитер, Лифт, Аутобус и сл. Тако издвојени,
они провоцирају напетост садашњег времена,
рекао бих. Верујем да се већ на први поглед
ове сцене препознају као ововременске. На
томе посебно инсистирам.
Циклуси ваших графика носе различите
наслове који указују на порекло мотива
и ваше инспирације и идеја. Како се
опредељујете за одређене мотиве које
приказујете?

Доследан сам, цртам само оно што ми је
пред очима, не измишљам. Напамет научени
призори из мог окружења теме су ових
радова, нешто поред чега пролазим сваки
дан, углавном равнодушан, навикнут.
Графика Гаврило припада серији у којој
се бавим портретом. Било да су у питању
познате личности или анонимци, њихови
портрети пласирани су на фасадама зграда
у виду графита, тако их и бележим. Управо
зато што су аутентични, ови портрети се могу
схватити са иронијом у односу на уобичајене
инспирације нашег друштва.
Колики је значај цртежа у вашем раду?
Колико год се трудили, немогуће је нацртати
два иста цртежа. Потези руком никад у
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потпуности не прате намеру главе. Вођена
сопственим намерама она заноси, греши. У
тој „трапавости“ очитава се рукопис. Зато је
цртеж одраз сваке осећајности, посебности.

ослањање на биолошку даровитост без
позоционирања у савременој уметничкој
пракси такође га може довести на споредан
колосек.

Графику Сандучићи сам дуго радио. Цртеж
је дат у једном строгом поретку правих
линија, али је у детаљима реализован
експресивним потезима у акватинти.
Форма се у току рада на матрици сагледава
као одраз у огледалу и у негативу. Имена
станара на сандучићима нису преписана.
Тешко да се ишта може прочитати, више се
ради о наговештају слова.

Педагошки процес на академији на којој
сам запослен, увелико је тимски рад.
Наставним плановима, образовање ликовних
уметника спроводи се кроз наставу из
различитих области, дисциплина као што
су сликарство, графика, интермедијална
истраживања, дизајн и сл. Себе доживљавам
као специјалисту за дубоку штампу, у тим
оквирима одвија се најважнији део наставе за
коју сам одговоран.

Када бисте желели да поменете од реакција
публике на ваше радове, шта вам се допало
а шта вас је збунило?
Нисам упознат ни са каквом нарочитом
реакцијом. Заправо, највише сам изненађен
што су у изузетно строгом жирирању моји
радови уопште селектовани. Можда је
прилика да похвалим уређење и обликовање
каталога Пролећне изложбе који је овај пут
реализован на високом нивоу.
Какве савете упућујете својим студентима
у њиховом уметничком развоју, на шта би
требало посебно да обрате пажњу?
У распону ликовних тенденција као и
индивидуалних уметничких исходишта,
забележених кроз историју уметности до
данас, тек се може наслутити бескрај могућих
разрешења сваке уметничке судбине. Млади
уметници суочени су са мноштвом концепција
које му нуди савремена уметничка сцена.
Тешко је одупрети се олаким решењима,
брзоплетој помодности. Истовремено,
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Да ли сматрате да су дигиталне графике
равноправне са “аналогним”?
Да. Дигитална графика се све више
доживљава као нешто напредно, у духу
времена, док, с друге стране, постоје и
оспоравања с обзиром да се креативни
процес финализује притиском на дугме.
Добро сам запамтио време без компјутера.
Филмови су се гледали у биоскопу или
на једном од два телевизијска програма,
слушала се музика са плоча. То су лепе
успомене, али, много се боље осећам у
дигиталној ери. Све је на дохват руке,
комуникација је олакшана. Не постоји ни
једна област у којој компјутери нису нашли
употребу, тако је и у уметности. Ја такође
користим компјутер у појединим фазама
реализације мојих „аналогних“ графика.
Наравно, умео бих све да урадим и без
коришћења рачунара, али, овако ми је лакше.


Интервју водила: Милица Лапчевић
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Златна награда за
проширене медије 2020
извештај жирија

Према одлуци Уметничког савета и Управног
одбора УЛУС-а, награда за Проширене
медије 2020. године може се доделити свим
уметницима који су излагали радове из
области проширених медија, мултимедија
и нових медија на групним и самосталним
изложбама у простору галерије УЛУС и
Уметничког Павиљона Цвијета Зузорић у
току ове године. Стручни жири, у саставу
Војислав Клачар (члан одбора Проширени
медији и члан Управног одбора), Душан
Радовановић (члан одбора Проширени
медији) и Весна Весић (председница одбора
Проширени медији), донео је одлуку да се
награда за Проширене медије Удружења
ликовних уметника Србије за 2020. годину
додели уметницима Синиши Илићу и Бојану
Ђорђеву, ауторима рада „Оријентација у 100
револуција“.
Уметнички дуо Илић-Ђорђев учествовао је
на Пролећној изложби 2020. Где будућност
почиње?, са радом „Оријентација у 100
револуција“, у уметничком Павиљону
Цвијета Зузорић. Кустоскиња изложбе
била је историчарка уметности Мирјана
Драгосављевић.
Вишегодишња сарадња Бојана и Синише у
областима извођачких и сценских уметности
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је коауторска и пријатељска. Спајају
ликовне и позоришне уметности, испитујући
утицај простора и позицију гледалишта на
изведбу, партиципацију и место публике,
ликовност и њену ‘аутономију’ у односу на
друга дешавања на сцени. Суоснивачи су и
чланови уредничког колектива ТкХ - Теорија
која хода / теорија ходања - теоријске
уметничке платформе из Београда (од 2001.)
у оквиру које генеришу већи део својих
уметничких истраживања и дела. Своју
уметничку активност, уметничке и теоријске
акције представили су у Њујорку, Београду,
Каселу, Загребу, Бечу, Берлину, Прагу итд.
Синиша Илић (1977. Београд) ради у
пољу визуелних и сценских уметности, а
повремено се бави сценографијом. Својим
радовима деконструише иконографију
друштвених појава и механизама, са
честим освртом на историјске теме и
забрањене вредности, питања производње
и међуљудских односа, рада, прекаријата,
експлоатације, криза и нестабилних
ситуација, тензија и насиља у друштву.
Његова дела су често оријентисана на
заједничке пројекте са ауторима из
различитих уметничких области (визуелна
уметност и теорија, позориште, сценске
уметности). Магистрирао је и студирао

сликарство на Факултету ликовних
уметности у Београду. Добитник је низа
престижних награда попут „Димитрије
Башичевић Мангелос“, награда 25.
Меморијала Надежде Петровић и 56.
Награда Октобарског салона.
Бојан Ђорђев (1977. Београд) је
позоришни редитељ и извођач активан
у институционалном и независном
позоришту. Његова интересовања укључују
колективно дизајнерско ауторство, рад са
експерименталним драмским сценаријем
и постдрамско позориште. Дипломирао је
позоришну и радио режију на Факултету
драмских уметности у Београду, а
магистрирао теорију уметности и медија
на Универзитету уметности у Београду, где
тренутно докторира.
„Оријентација у 100 револуција“ је
перформативна акција посвећена
стогодишњици Октобарске револуције,
конципирана са идејом подсећања на

историјски феномен револуције и друштвених
немира. Реч оријентација је, у овом контексту,
само наговештај и сугестија за промишљање
сопсвеног позиционирања у датом
историјском контексту и изабране политике
деловања као јединог оријентира и капитала
за егзистенцију. Оријентација у 100 револуција
је дигитално одштампана слика на текстилу
површине сто метара квадратних, апстрактна
композиција хронолошко-географскоисторијског списка револуција и друштвених
немира у претходних 100 година и одломака
из романа „Песма“ Оскара Давича у којој
набраја идентитете и ентитете који морају
подићи свој глас против, да би се десила
побуна. Слика-платно је само реквизит унутар
изведбене структуре, перформанса читања
текста праћена документованим материјалом
ранијих извођења овог рада, пројектованим
на мониторима.



Весна Весић, Војислав
Клачар и Душан Радовановић
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Интервју
Синиша Илић и Бојан Ђорђев
добитници Златне награде за проширене медије УЛУС-а 2020

Ваш заједнички рад на Пролећној изложби
УЛУСа имао је различите аспекте, уз
неоавангардни приступ. Ипак, шта бисте
издвојили као најважније, каква је заправо
била нека идеја водиља која је омогућила
да реализујете ово дело и колико је
оно проистекло из ваших претходних
пројеката?
Синиша и Бојан: Оријентација у 100
револуција, спаја наша уметничка
интересовања у том тренутку - моје
истраживање апстрактне слике, њена
значења и наративе, арбитрарност
географије, геополитку, и форму колажа и
Бојаново бављење историјом револуција
и устанака у 20. веку и револуционарном
и партизанском поезијом. Рад чине слика
на текстилу од 100 м2 и текстуални делови
који се на различита начине комбинују у
перформанс или галеријску инсталацију.
Када говоримо о територијама, колико је
битан картографски а колико сценографски
аспекат током реализације овог и других
сродних радова?
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Синиша: Мотиви мапе и/или карте се
појављује у низу радова и они не понављају
договор о мапи света, географији, већ
су фиктивни простор, мапа различитих
елемента, политичко/географски нестабилне
карте света. Као сценографске елементе
на слици - назовимо је мапом - пратимо
и читамо податке и трагове, попут путања
којима се крећемо ходањем пратећи друге
сегменте изведбе, режије, тескта, музике,
костима...
(Синиша Илић) Сарађивали сте са Тином
Гверовић, као и низом других уметника,
колико је у овом периоду за вас значајна
сарадња са Бојаном Ђорђевим тј. пустиња
слике? Како изгледа ваша сарадња,
обзиром да је пред публиком увек пажљиво
изграђен склоп низа елемената који се
прожимају?
Синиша: Најважније је време - за које се
треба борити - уметничко истраживачки
процес, у којем тражимо теме, оне које нас
муче и жуљају и од којих касније можемо
и да одустајемо и да их модификујемо.
Онда полако градимо драматургије

радова и изложби, путање, заливе, идеје,
контрадикторности. Пустиња слике је
управо такав пројект, истраживачки,
дугорочан, помало испод радара, онај кроз
који мислимо шта нам поручују слике и
политике иза њих.

(Синиша Илић) Никада не одустајете од
цртежа, и током пандемије настале су
неке нове серије? Колико су вам битни
цртежи у другим пројектима, или сматрате
инсталације и перформансе независним од
цртежа?

(Бојан Ђорђев) Нешто даље од позоришне
сцене одвија се ваша сарадња са Синишом
Илићем, како се искуства у визуелном и
сценском пољу могу поредити и колико је ова
сарадња утицала на вас?

Синиша: Моју уметничку праксу обликују
контексти у којима радим, а цртеж
омогућује врсту дневничких коментара
свакодневице у условима рада и живота
који захтевају економичности израза. Из
неког угла цртежи у својим циклусима и
репетитивностима постају сторибордови
могућих изведби, кореографија и саставни
су део свих медијски сложенијих и
“распричанијих” радова...

Бојан: Сценске и визуалне уметности
функционишу по другачијим пропозицијама
- овде пре свега мислим на различиту логику
времена и услова настанка и партиципације.
Сарадња са Синишом у оба поља омогућила
ми је пре свега да пратим теме које се селе и
развијају, на којима некада радимо заједнички,
а некад их свако у својој дисциплини
наставља, компликује и трансформише па их
размењујемо. Управо због тог континуитета и
комплексности размене осећам већу слободу
и сигурност у раду.
Колико вам значи награда УЛУСа за
проширене медије и како заправо
посматрате своје радове у смислу медија-где
они заправо припадају?
Синиша и Бојан: Обојица у својим
уметничким дисциплинама
истражујемо различите формате
од оних традиционалнијих, па до
експерименталнијих и значајно нам је да је
овај рад препознат и награђен баш у пољу
проширених медија, јер га и ми видимо као
над-дисциплинарни, перформативни рад,
врсту нашег уметничког дијалога.

Путовања су тренутно редукована,
ипак неки културни пројекти се успешно
реализују упркос рестрикцијама. Да ли
можемо говорити о потпуно различитој
рецепцији ваших радова у земљи и
иностранству и на који начин?
Синиша и Бојан: Можда је сада прилика да
пробамо да уочимо да живимо у истом свету,
премреженом агресијом, привилегијама,
нестабилностима и колонијалним историјама
па ево и вирусом, и да суштинска перцепција
уметности није различита, и да је оно што је
можда различито - рецепција у срединама
где постоји континуитет у приказивању
радова и тамо где је најчешће ограничен на
појединачне прилике.


Интервју водила: Милица Лапчевић



142

Златна палета 2020
извештај жирија

На петом састанку Одбора сликарске
секције који је одржан у петак, 11.12.2020.
године са почетком у 19 часова и 15 минута,
присутне су биле: Анита Бунчић Четник
(председница Одбора сликарске секције),
Андријана Бугарић, Марија Каузларић, Јелена
Аранђеловић (чланице Одбора сликарске
секције) и Кристина Ристић (чланица
Уметничког савета испред сликарске секције),
док је Милена Бошковић Бадњар (чланица
Одбора сликарске секције) била одсутна.
Чланица Уметничког савета Кристина
Ристић присуствовала је овом састанку по
позиву Одбора секције, као неопходна пета
чланица жирија због потребног непарног
броја чланова жирија за доношење одлуке
већинским бројем гласова (извештај са
четвртог састанка Одбора).
Тема састанка je билa финализовање
заједничких предлога за награду Златна
палета и одабир једног уметника/це.
Предложени су радови следећих уметника за
награду, a у најужи избор су ушли следећи
уметници: Никола Џафо, Никола Марковић,
Мирон Мутаовић и Андреј Бунушевац.
Чланице жирија су се једногласно сложиле да
награду Златна палета за 2020. годину добије
уметник Никола Џафо.
Награду је освојила слика Николе Џафа под
називом “Туђе мачке у туђем дворишту”,
полиптих састављен од 9 слика у техници
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уље на платну, које су биле представљене
на изложби “Слика Србије” одржаној у
Уметничком павиљону „Цвјета Зузорић“ током
марта месеца 2020. године. На награђеној
слици Никола Џафо постиже лакоћу
непосредности, али нас оставља запитаним
бескрајном игром врхунског цртежа и живих
разиграних боја пуних изазова. У његовим
сликама све је уплетено у тренутак који
живимо сада и овде. Сам назив слике “Туђе
мачке у туђем дворишту” открива проблем
опасности од упада “туђих мачака у туђе
двориште” и тим поводом уласка у клизав
терен непослушности. Природа саме мачке,
а посебно слике мачке је особена. Она је
чест посредник астралних сила, аутономно
и непоколебљиво биће које живи свој
живот на планети искључиво по сопственим
принципима. Као што је рекао Жил Верн:
“Верујем да су мачке духови који су накратко
сишли на земљу. Мачка, сигуран сам, може
ходати по облацима а да не пропадне.”. Ту
вештину знају мачке, а зна и Џафо.
С тим у вези, важно је истаћи да се жири
приликом доделе ове награде руководио
не само конкретним радом уметника него и
његовим целокупним деценијским опусом и
значајношћу уметничког ангажмана. Свест
о стваралаштву Николе Џафа није ни било
могуће заобићи. Иако је реч о уметнику који
је ушао у осму деценију свог живота, и даље
је веома плодан стваралац, активан у борби

за друштвене вредности и достојанствен
уметнички рад. Идејни је творац и покретач
групе Лед Арт (1993), а суоснивач је Центра
за културну деконтаминацију у Београду
(1995) и Мултимедијалног центра Лед арт/
Арт клиника у Новом Саду (2000). Тренутно је
један од активаних протагониста заслужан
за постојање Шок задруге у Новом Саду.
Почетком деведесетих година успорава рад
у домену класичног сликарства, а излагање
у галеријским просторима замењује јавним
простором и уметничким активизмом којем
се у својим познијим годинама поново
окреће. О његовим цртачким и сликарским
маестралностима довољно говори недавно
затворена самостална изложба овог уметника
под називом „Све једно друго поједе“ која је
одржана у Савременој галерији Суботица. Све

у свему, без обзира на медиј у којем ствара,
Џафо је један од најзначајнијих српских
концептуалиста који је у политички и духовно
најтежим временима кроз које је пролазило
наше друштво, увек пружао отпор друштвеној
неправди. Због свега наведеног, али и многих
других разлога који форматом овог текста не
могу бити обухваћени, одлука чланица жирија
да овако врсном уметнику богате уметничке и
артивистичке праксе, великог искуства, широке
ерудиције и стваралачки необоривог квалитета,
додели награду Златна палета за 2020. годину
донета је са сигурношћу и једногласно.
Јелена Аранђеловић, Андријана

Бугарић, Анита Бунчић Четник,
 Марија Каузларић, Кристина Ристић
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Никола Џафо
Интервју
добитник годишње награде УЛУСА „Златна палета“ за сликарство 2020

Једноставност, виртуозност извођења
и лакоћа су одлике које красе награђену
серију слика – како се ови радови повезују са
претходним радовима из твог опуса?
“Једноставност, виртуозност извођења и
лакоћа, одлике које красе награђену серију”
су резултат стеченог знања, искуства, талента
и мотивисаности да се уради полиптих “Туђе
мачке у туђем дворишту”. Занат сам изучавао
на Факултету ликовних уметности у Београду,
то знање је надвладало и враћам му се.
Колико сматраш да су у уметничком раду
битни потпуна слобода и експеримент и
како ослобађаш себе ограничења?
Не водим бригу о томе, као сужањ не дижем
главу. Радим. Код нас или, боље, у Србији
нејасно је шта је слобода и одакле долази.
Уметност и култура код нас су Пепељуга,
потребан је принц, надахнут, просвећени
визионар, спреман да спашава и решава
проблеме. Кад ће стићи у Србију, не зна се.
А док не стигне, сналазимо се како ко зна
и уме. Али, постоје и стандарди и правила
понашања које нико не уважава и не
спроводи, комуникација не постоји, буџет је
безобразно мали, прави људи, ако су још ту,
нису на правим местима, требало би да се
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зна колико има уметника, ко су уметници, ко
су културни посленици, њихове социо-карте,
који су проблеми, радни простори, стамбени
простори, опскрба, каква је социјална заштита,
шта је с квалитетом образовања, мапирање
простора, колико има излагачког простора,
то су све проблеми које треба анализирати и
бар се забринути ако већ не могу да се реше…
више нећу да се рвем са тим.
Сада су моји мотиви утопијски заноси да
“само уметност може да мења свет”.
С обзиром на веома дугу и богату каријеру у
којој су се смењивали медијуми и приступи,
да ли код тебе можемо говорити о повратку
сликарству или о непрекинутом низу у коме
је слика увек била ту?
Ослонио бих се радије на тезу да је у питању
непрекинут низ у коме је слика увек била ту,
све је увек ту. Од концепта до реализације.
Каква су твоја размишљања о односу
цртежа и слике?
Цртање цртежа, цртање скица за сликање, цртање
скица за перформансе, цртање за градњу куће,
цртање за израду одеће, обуће, цртање пејзажа,
цртање за уживање, цртање актова, шкрабање

као цртање… не може се без цртања.
“Златна палета“ је само једна од бројних
награда које си добио, и како оне утичу на
тебе, колико ти значе?
Награда „Златна палета“ ми је најдража,
пошто долази из струке, награду је доделио
компетентан жири, награда је за сликарство,
што је мој занат. Нисам добио бројне награде,
имам још Политикину награду коју сам добио
2011, мислим да сам ову награду требао да
добијем још 1987, али да не разматрам шта
би било да је било... као у „Баладама Петрице
Керемпуха“.
Животиње, природу, историју уметности
посматраш изблиза са великом пажњом
- у ком грму данас лежи ангажованост
уметника?
Тешко је постићи да реагујеш као у бокс мечу,
увек су то закаснеле реакције на ударце.
Ово што сада радим дистанцирано је од
актуелног дешавања, више прецртавам оно
што видим. Копирам природу и окружење као
Јовонановац, Ресавац, покушавам да уживам
у цртању, хм, ако је то могуће.
Да ли се током пандемије пред тобом
указало неко питање везано за место и
улогу уметности, у једном доста измењеном
свету, или сматраш да великих промена
нема?
Нема. И даље верујем да Утопија и Утопијом
може да се мења свет. Кад се пређе 65.
година... то су другачија искуства и другачији
планови, ја сам у процесу просвећеног
лапота, да не појашњавам како и зашто.

Другачије се гледа на: критички став,
ангажованост, колективизам, свест о ширем
интересу. Поготово откако се појавила
корона-пројекат, светска пандемија. Сви
договори, планови су се успорили, одлажили
до даљњег. Најјачи дојам на мене оставио
је папа Фрања, када је поручио : “да се
искористи време искушења пандемије
коронавируса како бисмо се припремили
за будућност у којој ће неједнакости бити
укинуте, а најсиромашнији неће бити
запостављени.”
Каква је динамика твог рада у атељеу, и
како одредити да је слика завршена, да ли си
задовољан или само радиш даље?
Радим даље.
Како дајеш називе својим сликама, и колико
су они важни?
Важни су, променљиви, лако заменљиви,
појашњавају, користе као вођење кроз цртежслику, последњих пар година углавном цртам
велике формате. Мада сам ових дана усвојио
радни назив за све што радим – “Све једно
друго поједе”.


Интервју водила: Милица Лапчевић
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Златнo длето 2020
извештај жирија

Ивана Милев
Интервју
добитница годишње награде „Златно длето“ УЛУС-а 2020

Према одлуци Уметничког савета и Управног
одбора УЛУСа, ове године се за награду
Златно длето квалификују сви уметници који
су излагали радове из области скулптуре
на групним и самосталним изложбама
у простору галерије УЛУС и уметничког
павиљона Цвијета Зузорић. Жири који је
делегирала вајарска секција УЛУС-а у саставу
Срђан Вукајловић, Слободан Дане Стојановић
и Милица Ружичић су на састанку 9. децембра
2020. донели одлуку да се награда Златно
длето Удружења ликовних уметника Србије, за
2020. годину додели уметници Ивани Милев.
Иванин обиман опус настао је из
вишегодишњег, континуираног и посвећеног
уметничког истраживања комплексних
форми грађених од разноврсних материјала.
Сваки њени рад израста из једног одабраног
елемента чијим умножавањем она гради
сложене композиције, наизглед математички
апстракне. Комплексне структуре које она
истражује, у поступку настајања највише
зависе од одабира почетног елемента.
Делује да је даљи процес врло условљен
овим одабиром, ипак резултат нас увек
изненађује. Потенцијално бесконачне форме
вишезначно надрастају коначне елементе
од којих су настале. Оне се надимају и шире,
монументалне су и крхке у исто време, празне
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су и лаке као облак. Ми смо задивљени тим
делима колико и стрпљењем и вештином
саме уметнице и слутимо да је у њима
истовремено заробљено и време и мир једног
другог света.
Иванини радови су ове године у простору
Удружења приказани на две, концепцијски
потпуно различите изложбе са два различита
жирија. Ово само по себи говори о једном
уметничком квалитету који је шире препознат
и који ми нашим избором желимо да
потврдимо. Стручни жири је једногласно донео
одлуку да Ивана Милев потпуно заслужује
награду ‘Златно длето’ за професионалан
допринос скулптури за 2020. годину.
Ивана Милев је дипломирала и докторирала
2017. године на вајарском одсеку Факултета
ликовних уметности у Београду. До сада
је приредила тринаест самосталних и
учествовала на неколико десетина групних
изложби, интернационалних колонија и
радионица. Добитница је бројних признања.
Скулпторски радови налазе се у приватним и
јавним колекцијама.



Срђан Вукајловић, Слободан Дане
Стојановић и Милица Ружичић

Колико су ваши радови инспирисани новом
технологијом а колико истраживањем
материјалних текстура и њихове
изражајности?

Колико вам значи награда „Златно длето“,
иако су ваши радови углавном конструисани
много суптилније (углавном без употребе
длета и чекића)?

Природа је та која ми је непресушна
инспирација у изради малих елемената и
прављењу великих структура, али не копирам,
него је преводим на свој језик. Мој фокус
истраживања је и у томе како да креирам
покретне везе између тих елемената, да они
функционишу и технички и визуелно. За сваки
нов рад се трудим да осмислим и употребим
нове системе везивања и преплитања.

Свака награда ми је значајна, а ако је вајарска
онда ми је драга. Оно што је код ове награде
посебно је то што ми је додељења за рад и
излагање у 2020. - изузетно тешкој години, у којој
нисам очекивала ништа, а камоли признање.

Чланица сте УЛУПУДСа и УЛУСа и како себе
посматрате као уметницу на тој размеђи
примењених и ликовних уметности?

Како је бити жена вајар и да ли се осећате
потпуно раваноправно са колегама?

Када се представљам другима онда сам
визуелна уметница - вајарка. Када се
представљам себи онда сам особа која има
потребу да истражује и ствара.
Разлику између ликовне и примењене
уметности се трудим да поништим. Ствар је
у томе колико сам спремна да прихватим
ширину. Израда накита ми помаже у изради
скулптура - и обрнуто.

Вајар неминовно мора да употребљава длета
и чекиће, па и много разноврснији алат. Не
могу да замислим свој алат без чекића.

Бити вајарка је лепо, узбудљиво, необично,
забавно, лудо, неизвесно, тешко…
Ако говоримо о физичким способностима онда колеге јесу у предности, ако говоримо о
креативним и интелектуалним - то не зависи
од рода вајара. А ово друго је далеко важније
за прављење скулптура!
Да ли изложбе УЛУС-а сматрате значајним и
због чега?
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ИМ: Изложбе УЛУС-а су, радом и залагањем
нове управе, постале много квалитетније и
самим тим добиле значај на уметничкој сцени
. Та промена се осетила најпре у Вајарској
секцији и на њиховим изложбама, а сада се
осећа и види у целом програму удружења.
Од каквог је значаја боја за ваша
истраживања текстура у простору?
Боја може да допринесе квалитету самог рада,
а такође ако се неадекватно упореби може
потпуно да уништи облик, форму, текстуру
и духовни живот једне структуре. У мом раду
боја углавном није унапред одређена, она

се често сама намеће и зависи од природне
боје материјала који користим. А када бирам
другачије обојење од природног, онда оно
мора да одговара самој структури.
Добитница сте низа награда, учесница
резиденција и редовно излажете-како
изгледа ваша радна динамика-да ли радите
на више дела истовремено, колико времена
вам је потребно, како изгледају процеси
рада?
Често радим више комада у исто време – и
скулптура и колажа. Обично радови буду у
различитим фазама. Али, пошто начин и сам

концепт израде радова захтева да се једна
радња понови много пута (сецкање, бушење,
везивање...) потребно ми је да променим
радњу и тако унесем динамику у ток рада.
Што се тиче времена, њега ми увек треба
много, све радим ручно и процеси су дуги.
Понекад издрада траје и више месеци.
Дешава се и да немам решење или имам
неколико, али тада оставим идеје и израду да
мало “одстоје”, па кад се вратим на проблем,
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јасније сагледавам. Константно сам у неким
процесима, истраживањима, размишљањима
и израдама…
Доста времена посвећујем и презентацији
радова: фотографишем, пишем, претражујем
конкурсе, правим портфолије, уређујем
друштвене мреже и сајт, учим нове вештине,
програме… То је саставни део уметничког
посла и мислим да без тога мој рад не би био
адекватно представљен.
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Онлајн
и говорни
програми

Редакцијски ТЕКСТ

Уметнички рад је РАД!
Пише: Редакција УЛУС-а, Бетон, број 218, 27.04.2020

Ситуација ванредног стања је додатно
заоштрила нагомилане проблеме уметника
и радника у култури показујући да су
ови проблеми дубоко укорењени и већ
дуго присутни. Ради се о суштинском
непрепознавању рада у сектору културе и
уметности као носећих стубова целокупне
друштвене репродукције.
У сусрет Међународном празнику рада
Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС)
је у оквиру кампање Уметнички рад је РАД!
упутило позив уметницима и уметницама да
пошаљу радове који на различите начине
указују на проблеме разумевања рада у
уметности. Ова кампања чини само симболичан
део активности које се у УЛУС-у спроводе
од периода обуставе активности и увођења
ванредног стања. Одложени изложбени
програми представљају се путем онлине
платформе Вир(т)уелни УЛУС, а покренуте су и
нове иницијативе као сто је – Цорона Биоскоп
која омогућава уметницима и уметницама
да са публиком поделе кратке видео радове
за гледање током периода кућне изолације.
Активирање онлине простора, укључујући и
друштвене мреже, недвосмислено показује да
рад уметника у моментима (друштвене) кризе
не престаје, већ се, напротив, манифестује са
нарочитом виталношћу.
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Састанци, седнице, радне сесије различитих
оперативних јединица (Органа, Тела, секција и
радних група) УЛУС-а одржавају се појачаним
интензитетом и у континуитету путем онлине
платформи. Изостанак јасних интервентних
мера надлежних институција и органа власти
када се ради о читавом сектору самосталних
уметника/ца и културних радника/ца, задала
је организационим структурама Удружења
додатни посао уз већ постојеће активности.
Новонастала неповољна ситуација је
појачала потребу за успостављањем тесне
сарадње између различитих удружења која
окупљају уметнике/це и културне раднике/це
на локалном и регионалном нивоу.
Првих дана од увођења ванредног стања,
предвиђајући дугорочни ефекат наступајуће
ситуације на читав сектор независне
уметничке продукције, УЛУС је као и УДУС,
УБУС и НКСС, упутио апеле надлежним
институцијама са захтевима за хитно
реаговање поводом новонастале ситуације
(Апели су упућени 23. марта, а затим поново
12. априла). Као струковно удружење које
на националном нивоу окупља највећи
број ликовних уметника/ца и највећи број
њих у статусу самосталних, захтеви УЛУС-а
односили су се на минималне исплате,
пореске олакшице у време и након окончања

ванредног стања, неодлагање конкурса за
савремено стваралаштво Министарства
културе и Градског секретаријата за културу
који представљају једини извор прихода за
велики број уметника и уметница.
У недостатку правовремене реакције и без
чекања на решавање ситуације „одозго”,
разне организације, укључујући и УЛУС, су се
самоорганизовале у пружању елементарне
помоћи својим најугроженијим члановима. На
иницијативу млађег дела чланства формирана
је група УЛУС65+, која по градским општинама
волонтерски помаже старијим колегама, чије
је кретање у јавном простору ограничено, и
за њих врши набавку основних потрепштина,
намирница, лекова, саниратног материјала,
плаћање рачуна и др. У сличном духу НКСС је
преусмерио део својих пројектних средстава
на отварање Фонда солидарне помоћи којим
се притиче у помоћ најугроженијим члановима
њихове асоцијације.
Како би се стекли јаснији увиди у штету коју
уметници/е и културни радници/е трпе од
момента наступања ванредног стања, УЛУС је
у сарадњи са СУЛУВ-ом и НКСС-ом покренуо
онлине Анкету о утицају епидемије вируса
Цовид-19 на з̌ ивот и рад уметника у Србији.
[Док] Прикупљање података још увек траје, али
прелиминарна обрада преко 300 прикупљених
одговора уметника/ца, кустоса и менадз̌ ера у
култури од којих 2/3 искључиво стиче зараду
кроз бављење уметношћу, већ показује да је
велики део уметницких активности од момента
̌
проглашења ванредног стања отказан,
одлоз̌ ен или пребацен на интернет – 80,3%
̌
од планираних догађаја у јавном простору
попут перформанса, излоз̌ би, концерата, 61,3%
када се ради о међународним пројектима у

култури, 58% пројеката уметницке едукације
̌
и 61% уметницких радионица. Већ [је] у
̌
првом месецу проглашења ванредног стања,
66,4% испитаника наводи да је претрпело
финансијске губитке: 37,7% њих да ће остати
без свих прихода, 26% да ће изгубити већи део,
а само 3,3% испитаника да никакве губитке
до сад није претрпело. 20,3% испитаника је
своје губитке проценило на износ између
25.000 и 50.000 динара, 15,4% између 50.000
и 100.000 динара, а 17% на преко 100.000
динара. Значајан је и податак да у случају чак
62% испитаника читаве породице директно
зависе од њихових прихода. Уколико ускоро не
дође до структуралне промене, највећи број
испитаника, њих 68,3%, изразио је изузетну
забринутост у погледу будућег обезбеђивања
животних прихода и добијања послова. 39,3%
је изразило забринутост за пос̌товање уговора
од стране институција и организација са
којима имају договорене ангажмане, а 46,7%
је изјавило да сматра да ускоро неће бити у
могућности да покрије своје базичне дневне
трос̌кове.
Подаци прикупљени кроз овај упитник
непосредно по наступању ванредног стања
наговештавају да без значајних дугорочних
структуралних промена последице по
читав сектор независних уметника/ца и
културних радника/ца могу бити погубне.
Да би се разумела ова ситуација и мислили
начини за њено превазилажење, потребно
је вратити се пар корака уназад да бисмо
могли да сагледамо њене узроке. Последњих
деценија смо сведоци трансформације поља
рада у правцу свеопште прекаризације
уз успостављање потпуне доминације
неолибералног капитализма, како на
локалном, тако и на глобалном нивоу.
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Новом доктрином системски су затиране
тековине уметничког позива као друштвено
прогресивне борбе, деловања у култури као
просветитељског ангажмана и уметника као
друштвеног делатника. Оваква политика
обухвата и све друге области друштвеног рада
попут научног, образовног и здравственог.
Услед приватизацијских тенденција и
без структурне потпоре ове есенцијалне
друштвене делатности су препуштене
тржишном такмичењу и губе хуманистичке
разлоге постојања. Када се ради специфично
о уметничком раду, могло би се рећи да зачеци
његове изолације из области друштвеног
деловања сежу још на почетке увођења
капиталистичких односа. Кроз овај историјски
процес уврежене “романтичарске” представе
о изузетности (аутономија) уметности,
генијалности (теорија генија) и посебној
надарености (представе о таленту) уметника,
допринеле су мистификацији уметничког
рада, додатно онемогућавајући да се он
перципира на начине на које се перципира
рад у другим сферама друштвеног деловања.
Другачија врста посвећености раду, која се
огледа у неприменљивости фиксног радног
времена и одласка у пензију, изокренуте су
на начин да се уметнички рад поистовећује
са хобијем, радом из љубави, разбибригом
или кућ(ев)ним радом. Уметнички рад који
испуњава своју друштвену мисију, баш као
и рад у кући, за капиталистичке производне
односе нема користи јер нема капацитете
за производњу профита па сходно томе и
није препознат као рад који треба да буде
плаћен. Међутим, гледано из перспективе
друштвене корисности, чињеница је да
уметници/е, стручњаци у култури, сарадници
у култури и извођачи културних програма
својим професионалним радом доприносе
155

целокупној друштвеној еманципацији. Мора се
нагласити да су управо уметност и методе које
она примењује (капацитет за импровизацију,
имагинацију и неусловљено истраживање)
област друштвеног деловања којој је можда
једино дата могућност за производњу нових
хоризоната друштвености, а који су нам
неопходни за излазак из тренутне ситуације.
Управо у том смислу се очекује од сваког
прогресивно оријентисаног друштва да
уметности додели посебно место.
Међутим, уметници и уметнице у локалном
контексту суочавају се са константним
одлагањем решавања радних и статусних
питања, нерешавањем пореских дуговања која
нису настала њиховом кривицом, рапидним
смањењем простора за рад, изостанком
структурне подршке њима као појединцима,
уметничким удружењима и асоцијацијама, те
свеопштим вишедеценијским деградирањем
поља културе унутар кога раде. У оваквој
ситуацији се поставља питање: Како очекивати
да уметници и уметнице испуњавају свој
позив, а уметност своју друшвену функцију?
И какве последице оваква политика носи по
читаво друштво?
Уместо могућег повратка у „нормалу”
изражавамо дубоку потребу да се у
перспективи изласка из тренутне кризе
заједнички и у сарадњи са другим секторима
друштвеног рада произведе другачија
„нормалност” – она која ће бити базирана на
праведној друштвеној прерасподели и већој
солидарности.
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Вир(т)уелни УЛУС
Ширењем пандемије Covid-19 на глобалном
нивоу искусили смо ситуацију колапса
читавог система јавне управе и свих њених
сервиса. Иако још увек није могуће сагледати
пуне размере и коначне последице настале
ситуације, из појединачних изолација и
одржавајући безбедносну физичку дистанцу,
наставили смо да делујемо. Покретањем
странице ВИР(Т)УЕЛНИ УЛУС отворили смо
простор за континуитет програма УЛУС-а,
а уметницима дали прилику да њихов рад,
који је често у стању изолације и додатно
интезивиран, поделе са широм јавношћу.

Испитивањем могућности за даље акције у
ситуацији у којој уметност као друштвена
и хуманистичка делатност ни у ванредним
околностима не стаје, желели смо да отворимо
ширу дискусију о питањима услова рада
уметника који су у овој кризној ситуацији
постали још комплекснији. У склопу ове
платформе реализовано је неколико онлајн
изложби: 4. Међународно тријенале графике,
самостална изложба Вука Вучковића и Петра
Сибиновића, групна изложба Уметнички рад је
РАД! поводом 1. маја и групна изложба видео
уметности – Корона биоскоп.

Корона биоскоп
5. април - 6. јун 2020

На иницијативу појединих чланова и
чланица, Секција проширених медија УЛУС-а
покренула је онлине Корона биоскоп! Током
трајања ванредног стања, у стандардном
термину од 19 часова, емитовани су филмови

и видео радови уметника и уметница –
чланова Удружења на веб сајту, Фејсбук и
Инстаграм налогу УЛУС-а. Емитовани су сви
радови које су уметници доставили, без
селекције.

Програм / изложбе приређене виртуелно / ВИР(Т)УЕЛНИ УЛУС:
Корона биоскоп
емитован онлајн од 5. априла до 6. јуна

Четврто међународно тријенале графике
постављено онлајн 30. маја

Излагачи/це: Ива Контић, Габриела Васић, Милутин Обрадовић, Јелена Бралетић, Марија Каузларић, Ehsan Fardjadniya са Rena Raedle и Владан Јеремић, Доплгенгер, Минипогон, Мила Гвардиол, Предраг Лојаница, Јелена
Рубил, Андреј Тишма, Горан Делић, Нађа Крачуновић, Иван Петровић, Синиша Илиц и Тина Гверовиц, Иван Гајић,
́
́
Исидора Фићовић, Саша Ткаченко, Јамесдин, Јован Јовић, Ненад Јеремић, Јелена Бокић, Никола Говедарица и
Милена Белензада, Маријана Маркоска и Катарина Капларски, Маја Бекан, Милан Манић и Владислав Андрејевић.

Најбољи од свих могућих светова
самостална изложба Вука Вучковића и Петра Сибиновића, постављена онлајн 17. априла

Уредница програма: Александрија Ајдуковић
Техничка подршка: Марија Каузларић

Уметнички рад је РАД!
изложба на тему рада у уметности, постављена онлајн 1. маја
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Уметнички рад је РАД!
1. мај 2020

Општом трансформацијом поља рада
подстакнутом неолибералним реформама
последњих неколико деценија, а додатно
у актуелном периоду пандемијске кризе,
системски је урушен статус достојанственог
рада у уметности и култури.

У сусрет 1. мају, Међународном празнику рада,
отворили смо нашу платформу ВИР(Т)УЕЛНИ
УЛУС за радове, интервенције и опсервације
уметника и уметница на тему рада у
уметности. Радови су селектовани на основи
јавног позива.

Акција у Галерији УЛУС поводом 1. маја #хвала_али

Излагачи/це: Александар Кржавац, Анђело Фериера
де Сус (Angelo Fereira de Sousa), Данило Бојић, Дарја С.
Радаковић, Доплгенгер, Ивана Смиљанић, Марија Јефтић,
Миодраг Мића Стајчић, Саша Стојановић, Минипогон,
Неда Ковинић, Даница Бићанић, Милан Манић, Горан
Деспотовски и Андреј Чикала (Andrei Cicală).
Онлајн поставка: Горан Деспотовски
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Ка хоризонталности
у уметности
Дебатно-истраживачки прoграм

Овај програм замишљен је као основни
формат за визибилизацију, јавну
комуникацију и прикључивање активностима
које се од почетка 2020. године спроводе у
оквиру радних група УЛУС-а, а усмерене су
на побољшање услова рада и радног статуса
уметника.
Глобална пандемија коронавируса и
увођење ванредног стања, допринели су да
се ионако неповољан положај уметника у
Републици Србији, чија се радна, социјална
и професионална права деградирају већ
деценијама уназад, додатно погорша. Ова
ситуација је, међутим, такође омогућила и
да се успостави боља сарадња и усагласе
ставови и захтеви са другим удружењима
која заступају радне и професионалне
интересе уметника и радника у пољу
културе, гранских синдиката, академског
сектора, и сл. што је допринело стварању
боље основе за темељније бављење овим
проблемима.
Према четири аспекта, детектована као
кључна за регулисање статуса уметника
формирана су четири основна истраживачка
блока: друштвени, радни, социјални и
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порески истраживачки блок. Полазишну тачку
истраживачког рада у оквиру блокова чинили
су актуелни закони којима се дефинишу
повезани аспекти уметничког рада (Закон о
култури, Закон о раду, Закон о доприносима
за обавезно социјално осигурање, итд), а као
исходиште ових активности постављена је
израда сета препорука и предлога за измену
законских аката којима би статус уметника и
његова радна права могла бити унапређена.
Поред чланова УЛУС-а, истраживањима
су се прикључили и представници других
уметничких удружења, синдиката, стручњаци
из области радног права, културне политике,
економије и сл. Радни блокови су аутономно
организовали динамику свога рада док
се генерална координација и договарање
одвијало путем једномесечних састанака
отворених за све учеснике програма.
Радна група за фер праксе у уметности нашла
је континуитет свог рада кроз Порески блок, а
Радна група Самосталци кроз Социјални блок.
Новоформирана група окупила се у Радном блоку
који је током новембра и децембра 2020. спровео
истраживање о условима рада у уметности, а
посебна подгрупа у оквиру радног права бавила
се конципирањем унапређених критеријума за

стицање статуса самосталног уметника. У оквиру
друштвеног блока формирале су се две подгрупе
- једна која се бавила разрадом алтернативног
модела за самосталног уметника у локалној
самоуправи, и друга која се бавила темом
едукације и уметности.
У току 2020. реализоване су две јавне дебате
- једна којом је направљен генерални увод
у све теме истраживања - ”Место уметника и
уметности у друштвеном контексту” - и која је
организована у склопу изложбе самосталних
уметника у октобру, и друга у децембру
којом се тематизовала уметничка едукација
кроз све нивое образовног система, као и
неформалног образовања, под насловом
”Уметност и едукација”.
У оквиру изложбе самосталних уметника ”Нећу
МОЖЕ, хоћу МОРА”, која је била посвећена
условима рада у уметности, као пратећи
програм реализовано је више радионица у
организацији истраживачких блокова - радна
сесија конципирања и дискутовања упитника
о условима рада у уметности (Радни блок), као
и припрема за израду Водича за самосталце
(Социјални блок).
Повезано са питањима која су се отворила
овим програмом, али као засебни догађај
реализован је и дводневни семинар “Нови
свет уметности” у децембру 2020. године.
Дебатно-истраживачки програм који је
планиран да се у свом првом сегменту
реализује до краја маја 2021. године помогнут
је средствима Министарства културе и
информисања Републике Србије и Фонда за
отворено друштво.
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Место уметника
и уметности
у друштвеном
контексту
Јавна дебата
23. октобар 2020

Прва у серији од шест дебата истраживачкодебатног програма „Ка хоризонталности
у уметности“, представила досадашњи
рад истраживачких блокова. Пројекат
који се одвија од септембра 2020, има за
циљ изналажење конкретних решења
за побољшање друштвеног, социјалног,
пореског и радног статуса уметника. Како
резултате истраживачког рада поставити у
шири друштвени контекст и артикулисати
даље смернице за конструктивно решавање
постојећих проблема, биће тема дискусије на
коју су позвани гости-коментатори.
Рад истраживачких група представили су:
Анита Бунчић, Данило Прњат, Александрија
Ајдуковић, Бојана Лукић, Миодраг Варагић,
Тијана Цветковић и Вахида Рамујкић.
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Гости-коментатори/ке:

Вида Кнежевић је историчарка уметности,
кустоскиња, радница у сектору културе,
чланица Контекст колектива чији рад
представља процес повезивања критичке
теорије и праксе, уметничке производње са
ширим друштвеним деловањем. Од 2006. до
2010. године је радила на пројекту Контекст
галерија. Током 2019. године је одбранила
докторску тезу под називом „Теорија и пракса
критичке левице у југословенској култури
(југословенска уметност између два светска
рата и револуционарни друштвени покрет)“.
Од 2014. једна је од уредница едукативног
пројекта и левог медијског портала Машина.
рс где се бави односом између културноуметничке и медијске производње, економије,
политике и активизма.

Драгана Мартиновић је мр теорије
уметности и медија, запослена је у Заводу
за проучавање културног развитка као
истраживач/виши стручни сарадник.
Ангажована је на истраживачким пројектима
везаним за културне политике, визуелне
уметности, излагачки систем, као и за
сталне музејске поставке. Завршила је
Филозофски факултет у Београду, одсек:
историја уметности; Интердисциплинарне
постдипломске студије, Универзитет
уметности у Београду, одсек: теорија
уметности и медија. Докторанд је на катедри
за теорију културе, Факултет политичких
наука у Београду.

Истраживачко-едукативне задруге Pleiades и Учитељ незналица и његови комитети.
Завршила је The Art Academy Bezalel -Академија
за уметност и дизајн у Јерусалиму и докторирала
на одсеку за уметност и комуникацију – The European Graduate School у Швајцарској.

Зоран Пантелић је уметник, продуцент и
истраживач. Дипломирао 1991, имагистрирао
1995. на Академији уметности у Новом Саду.
Похађао школу за медијску едукацију на
Факултету друштвених наука у Љубљани 2001.
и школу за студијску продукцију на ССР колеџу
у Лондону 2017. Основао уметничку групу
АПСОЛУТНО 1993. године у Новом Саду. Од
1995. године учествује на интернационалним
симпозијумима и конференцијама као гостујући
предавач на универзитетима широм Европе.
Године 2000. основао је куда.орг_центар за нове
медије у Новом Саду. Учествовао је у оснивању
и успостављању Омладинског друштвеног
центра ЦК13, Нови Сад, 2007. години. Од 2009.
члан је председништва Савеза ликовних
уметника Војводине. Од 2010. члан је Европског
парламента културе са седиштем у Берлину,
Немачка.

Организован је и live streaming Јавне дебате
преко званичног УЛУС YouTube1 канала.
Панелистима дебате питања је било могуће
постављати у live chet-у преноса. С обзиром
на актуелну забрану боравка више од 30
особа у затвореном простору присуство
дебати уживо било је ограничено.

Публика је била позвана да се укључи у
дебату, која је имала за циљ да преиспита
улогу уметности у друштву и функцију коју
би уметност требало да има у прогресивном
друштву, као и обавезе које би представници
друштва тј. државни органи требало да имају
у обезбеђивању адекватних услова за живот и
рад уметничких стваралаца.

Ноа Трајстер је уметница и кустоскиња,
која се бави социо-економско-политичким
проблемима у оквиру уметничких пројеката
које води и у којима је била учесница. Чланица
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Образовање
и уметност
Јавна дебата
22. децембар 2020

Предмет ове јавне дебате био је отварање
комплексне теме односа уметности и
образовања где би се са члановима радне
групе и компетентним саговорницима
тек покренуле и оцртале теме, које би у
будућности могле да се развијају уз шире
укључивање заинтересованих уметника и
стручњака. Наводимо текст позива:
Кроз тему образовања у уметности и места
уметности у образовном систему могу се
детектовати многе тачке преиспитивања
уметничке професије: од улоге уметности у
друштву препознате кроз основно и средње
образовање, преко начина на који се
уметност предаје кроз високо образовање
у области уметности, до преиспитивања
радног и уметничког статуса уметника.
Иако рад у уметности није обавезно везан
за квалификације стечене уметничким
образовањем, већина ликовних уметника
прошла је кроз процес формалног
образовања. И само струковно удружење
својом секцијском организацијом углавном
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прати уже уметничке области онако
како су оне дефинисане у образовној
структури. Какав је однос између ова два
места на којима се формира уметничка
професија: удружења активних стваралаца
и институције која пружа уметничко
образовање? Историјски развој уметничке
професије код нас показује да су често
иницијативе за институционални развој
потицале управо из удружења уметника.
Најчешћи професионални рад ликовних
уметника, а да то није стваралаштво у статусу
самосталног уметника, јесте запослење у
образовном систему. Како се код уметниканаставника формира тај амалгам стручних и
педагошких компетенција потребних за рад у
настави уметности? Какав је професионални
живот уметника који раде као наставници,
каква су њихова искуства по питању места
и ефективности наставе ликовне културе,
да ли и где виде могућности за њено
побољшање? Да ли настава уметности
носи потенцијал сарадње са локалном

друштвеном заједницом и са гостујућим
уметничким пројектима?
Такође, велики број самосталних уметника
ради на пољу неформалног образовања,
организујући разноврсне годишње пројекте
у сарадњи са културним институцијама и
водећи ликовне атељее и уметничке школе.
Иако ове активности представљају важну
везу професије ликовног уметника са
друштвом, оне су недовољно препознате чак
и унутар саме професије, па се на пример
уопште не вреднују према критеријумима
за активности самосталних уметника.
Каква су искуства уметника у остваривању
неформалних уметничких пројеката
едукације и сарадњи са институцијама
културе и социјалне бриге? Да ли би
размена оваквих искуства допринела већој
видљивости и препознавању ове врсте
рада и довела до једноставније процедуре
и чешће сарадње са институцијама?

Гости-коментатори/ке:
Вера Вечански уметница, доценткиња
на Учитељском факултету, Милена Драча
уметница, наставница ликовне културе
у основној школи, Оливера Ножинић
професорка ликовне културе, Кристина
Ристић уметница, ликовни педагог, Мрђан
Бајић уметник, редовни професор на
Факултету ликовних уметности, Габриела
Васић ликовна уметница, културна и
омладинска радница.
Модератори разговора и
чланови истраживачке групе:
Милена Путник, Ана Пиљић Митровић,
Војислав Клачар и Невена Поповић
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Конференција
Нови свет уметности
Манифестације и услови једнакости у визуелним уметностима

3 - 4. децембар 2020

У сарадњи сa УНЕСКО Катедром за културну
политику и менаџмент Универзитета
уметности у Београду, 3. и 4. децембра је
одржана је међународна конференција
“Нови свет уметности: манифестације и
услови једнакости у визуелним уметностима”
(Another Artworld: Manifestations and Conditions of Equity in Visual Arts, eng.). Услед
неповољне епидемиолошке ситуације и у
земљи и широм света, целокупан програм
конференције је реализован путем онлајн
канала комуникације.
Програм конфренције је био посвећен
теми растуће неједнакости у пољу
визуелних уметности, која се огледа у
неуједначеном развоју уметничких тржишта,
нетранспарентности токова новца и
различитим финансијским малверзацијама,
прекаризацији рада и великој стопи
незапослености уметника. Што су само
неке од уочљивих појава и начина на
које савремена уметност репродукује
неједнакости које се могу видети у другим
подручјима друштвеног деловања. У програму
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је директно учествовало 65 истраживача,
уметника, радника у култури и студената
друштвено-хуманистичких наука,1 међу
којима су: Жиневра Лудовичи (Ginevra Ludovici), ИМТ школа напредних студија, Италија;
Ипек Санкаја (İpek Çankaya), Халка Санат
Пројеси (Halka Sanat Projesi), Турска; Пабло
Мулер (Pablo Müller), Школа уметности и
дизајна Луцерн, Швајцарска; Маријана
Цветковић, Факултет драмских уметности,
Србија; Матеуш Запија (Mateusz Sapija),
Единбург колеџ уметности, Велика Британија;
Давид Рип (David Riep), Kолорадо државни
универзитет, САД; Џон Блакингер (John R.
Blakinger), Универзитет Аркансас, САД; Нина
Михаљинац, УНЕСКО Катедра, Србија; Марко
Ђорђевић, ФМК, Србија; Стефани Диквос
(Stephanie Dieckvoss), Мери Гатенби (Mary
Gatenby), Кингстон Универзитет у Лондону,
Велика Британија; Фред Скот (Fred Scott),
Walker Scott Art Advisory, Јужноафричка
Република; Милица Лапчевић, АртТерор,
Србија; Камила Кроста (Camilla Crosta),
независна кустоскиња, Велика Британија;
Ана Батистон (Anna Battiston), Универзитет

Paris 1 Panthéon-Sorbonne и IUAV Универзитет
у Венецији, Мирјана Батинић, независни
истраживач, Хрватска; Сиан МекИнтир (Siân
McIntyre), Технолошки Универзитет Сиднеј,
Аустралија; Драган Ћаловић, Факултет
савремених уметности, Србија; Вишња
Кисић и Горан Томка, УНЕСКО катедра за
културну политику и менаџмент, Србија; Вида
Кнежевић, Контекст колектив, Србија; Мартон
Шарваз (Márton Szarvas), Central European
University, Мађарска; Вито Војниц-Пурцар
(Vito Vojnits-Purcsar), Академија ликовних
уметности Беч, Аустрија; Кристоф Наги (Kristóf
Nagy), Централноевропски Универзитет,
Мађарска; Вираг Илона Бука (Virág Ilona Buka),
Eötvös Loránd Универзитет, Мађарска; Едуардо
Маркозеј (Eduardo Makoszay), независни
истраживач Мексико; Лианг-Каи Ју (Liang-Kai
Yu), Leiden Универзитет, Холандија; Марина
Маркелоу (Marina Markellou), Panteion
Универзитет друштвених наука, Диамантина
Панди (Tina Pandi), Народни музеј савремене
уметности, Естхер Соломон (Esther Solomon),
Универзитет Иоаннина, Томас Валианатос
(Thomas Valianatos), Ionian Универзитет,

Грчка; Ајсегул Гучан (Aysegul Guchan), Bilgi
Универзитет, Турска; Љиљана Радошевић,
Универзитет Jyväskylä, Финска; Куба Шредер
(Kuba Szreder), Академија ликовних уметности
Варшава, Пољска; Ана Растас (Anna Rastas),
Tampere Универзитет, Финска; Анелис ван Аше
(Annelies Van Assche), Гент Универзитет & KU
Leuven, Белгија; Лина Џуверовић, Birkbeck,
Универзитет у Лондону, Велика Британија;
Татиана Ромашко (Tatiana Romashko),
Универзитет Jyväskylä, Финска; Сузан Џонс (Susan Jones), независни истраживач, Вишалакши
Рој (Vishalakshi Roy), Универзитет Warwick,
Велика Британија; Матилде Ледук-Грималди
(Mathilde Leduc-Grimaldi), Краљевски музеј
Централне Африке, Белгија; Џефри Тејлор
(Jeffrey Taylor), Western Colorado Универзитет,
САД; Лав Мреновић, Филозофски факултет
Београд, Србија; Лаура Фереро (Laura Fererro), Универзитет уметности Београд, Србија;
Драгица Јовановић и Јелена Малешевић,
Универзитет уметности Београд; Катарина
Радуловић, AICA Србија; Милан Ђорђевић,
Факултет драмских уметности Београд;
Данило Прњат, УЛУС, Србија; Ања Обрадовић,
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Hestia Art Residency, Србија; Аллан Форестер
Паркер (Allan Forester Parker), Westminster
универзитет, Велика Британија; Пол О’Нил
(Paul O’Neill), Publics, Финска; Мајкл Бирчал
(Michael Birchall), Migros музеј савремене
уметности, Швајцарска; Душко Петровић
(Dushko Petrovich), Paper monuments, САД;
Маја Ћирић, независна кустокиња, Србија;
Бојана Матејић, Факултет ликовних уметности,
Србија; Александра Перић, Архитектонски
факултет, Србија; Владан Јеремић и Рена
Радле (Rena Rädle), визуелни уметници,
Србија; Милица Ивић, Матријаршија, Србија;
Јорг Фингерхут (Joerg Fingerhut), Humbolt
универзитет, Немачка; Метју Пеловски (Matthew Pelowski) Универзитет у Бечу, Аустрија;
Јелена Марта Глишић, Аустријски културни
форум, Србија; Давид Х. Адман (David H.
Admann) Organization for the Democratization
of the Visual Arts, Немачка; Влад Морариу
(Vlad Morariu), Collection Collective, Велика
Британија; Ивана Ђорђевић, Уметничка
галерија Стара Капетанија, Србија; Јанка
Вукмир, Институт за сувремену умјетност
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Загреб, Хрватска; Магдалена Лискова (Magdaléna Lisková) BOZAR/ ENCATC, Белгија;
Василена Ганковска (Vasilena Gankovska),
Удружење визуелних уметника Аустрије;
Ивана Васева, Faculty of Things That Can’t
be Learned, Северна Македонија; Тему Маки
(Teemu Mäki), Удружење ликовних уметника
Финске; Вахида Рамујкић, УЛУС, Србија;
Милена Драгићевић Шешић, Факултет
драмских уметности у Београду, Србија.
Посебан део конференције чинила су пленарна
предавања која су одржали: Ирена Ристић,
Факултет драмских уметности у Београду,
Србија, на тему: Paths to Radical Imagination
or How to make a Collective?; Викторија Д.
Александер (Victoria D. Alexander), Goldsmits,
Универзитет у Лондону, Велика Британија, на
тему: Neoliberalism and cultural values: challenges for artists; Габриела Михалич (Gabriele
Michalitsch), Универзитет у Бечу и Универзитет
у Клагенфурту, Беч, Аустрија, на тему: Artwork
or cultural commodity? Neoliberalism, De-democratisation and Authoritarianism; Доминик

Виларт (Dominique Willaert) Victoria Deluxe, Гент,
Белгија, на тему: New ways of creating, producing
and representing arts and culture: what do we
have in common?
Конференцију је директно пратило, преко Зум
платформе, више од 120 особа, а у просеку по
сесији између 40-50 особа. Такође, програм је
директно преношен преко друштвених мрежа,
а аналитички подаци објава на друштвеној
мрежи Фејсбук показују да је у просеку сваку
сесију пратило од 420 до 660 особа. Сва
излагања су доступна на сајту конференције
Another Art W orld.
Конференцију је подржао велики број партнера,
међу којима су ENCATC - European Network on Cultural
Management and Policy, Институт за сувремену
умјетност Загреб, Факултет ликовних уметности
у Београду - одсек за нове медије, Удружење
визуелних уметника Ужице, Народна библиотека
Србије, SEECult.org, као и Аустријски културни
форум Београд и Министарство културе и
информисања Републике Србије као покровитељи.
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Активација
чланства
Радне
Групе

УЛУС организација
Управну структуру Удружења чине Органи и
тела УЛУС-а: Управни одбор, Надзорни одбор,
Уметнички савет, Суд части и Статутарна
комисија. Чланство је организовано кроз
четири секције – сликарску, вајарску,
графичку, и секцију проширених медија – које
имају своје Одборе. Радну заједницу УЛУС-а
чини административно и техничко особље:
пословни секретар, кустос, финансијска
служба, правна служба, техничка служба
(укупно 8 запослених). Од 2020. године

новина је увођење Радних група (РГ) које се
на темељан начин и кроз самоорганизацију
активног чланства баве најважнијим
питањима и проблемима Удружења. Неке од
њих су: РГ за питања самосталних уметника,
РГ Фер праксе у уметности, РГ Простори
(Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић” и
Галерија УЛУС), РГ за ПР и комуникацију,
Редакцијска група, РГ фото архива и
дигитализација, УЛУС Младих/Организациони
тим Бијенала младих и друге.

Борба за унапређење
статуса самосталних уметника
РГ Самосталци је као и друге радне групе
удружења конституисана у јануару 2020.
Радна група се бавила проблемима
везаним за статус самосталних уметника,
артикулацијом и заговарањем предлога
да се положај самосталних уметника
системски регулише и да се њихова
социјална и радна права дефинишу и
поштују. Ангажовање да самосталци буду
укључени у пакет бесповратне помоћи
током пандемије подразумевало је активно
обраћање надлежним институцијама, писање
саопштења и изјава за медије. Како би се
јавно артикулисали потенцијални модели
за заједничко решавање пореског дуга
самосталних уметника, успостављена је
сарадња са ГС КУМ „Независност”.
Одржан је састанак са представницима
Министарства културе и информисања
и изнети су предлози да се промени
проблематични члан 64а Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање, да се пореска дуговања
самосталних уметника регулишу и да се
повећа основица доприноса за пензионо,
здравствено и социјално осигурање
самосталних уметника. Написан је
предлог о отпису дуговања самосталних
уметника и доставњен је Министарству
културе и информисања, а у процесу је
разрада документа УЛУС-ових предлога за
унапређење статуса самосталног уметника.
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Путем редовних њузлетера (обавештења
послатим путем емаила), побољшана је
комуникација са самосталним уметницима
УЛУС-а и информисање о важним темама
везаним за статус. РГ Самосталци је почетком
године покренула иницијативу за добијање
повластица за превоз за самосталне
уметнике у Београду. Како би се чланови
Удружења ликовних уметника Србије у статусу
самосталног уметника упознали са правима и
обавезама које носи статус лица које обавља
самосталну уметничку делатност, састављен је
„Водич за самосталне уметнике”, објављен је
на вебсајту удружења а касније и штампан.

Борба за фер плаћеност
за уметнички рад
Најчешћи начело у овим кодексима је начело
правичне накнаде када се уметничко дело
излаже, или уметник ангажује, под условом
да установа такво дело не продаје, не
узима у закуп нити га користи на послугу

ПРИНЦИПИ на којима се заснива
Кодекс фер уметничке праксе су:
етика унутар бранше;
солидарност;
заједничка одговорност учесника
уметничке продукције;
фер дистрибуција финансијских
средстава и награда према
личном ангажману уметника;
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за остваривње директне или индиректне
иновинске користи. Одрживост ове накнаде
зависи од спремности доносиоца одлука да
исту нормирају кроз одређене инструменте
културне политике.

Ове накнаде се укључују у културну
политику на неколико типичних начина:
прописивањем смерница за одређивње
минималне накнаде за излагање
уметничких дела и/или ангажовање
уметника у зависности од трајања, врсте
и дужине излагачког програма, у случају
да програми не служе продаји уметничких
дела или другим комерцијалним
циљевима;
прописивањем обавезног удела буџета
који треба утрошити на накнаде за
ангажовање уметника и/или коришћење
уметничких дела, а који се финансирају
пројектно;
кроз обавезујуће директиве установама
културе о исплати правичних накнада за
ангажовање уметника и/или коришћење
уметничких дела, ако она не служе за
продају;

Активности радне групе Фер праксе у 2020 години:

1
2

РАДНА ГРУПА ЈЕ РАДИЛА ИНТЕНЗИВНО НА ДВА ПРЕДЛОГА :
Измени и допуни расписа
Конкурса за финансирање или
суфинансирање пројеката из
области ликовних, примењених,
визуелних уметности, дизајна и
архитектуру и послала је предлог
измене. Очекујемо од Министарства
културе да препозна критичну
област неправичне расподеле и да у
оквирима расположивих могућности
ПРЕПОРУЧИ излагачима да у буџету
који је усвојен, део средстава
усмере на накнаду уметницима
за излагање. Ово је мера коју смо
предложили и предлози о измени

и допуни конкурса су у прилогу,
а у следећој фази Радна група би
интензивирала напоре у правцу
трајног-институционалног решавања
овог проблема кроз законски
систем. Радна група је реализовала
и мање истраживање излагачке
праксе на територији РС као и
истраживање и анализу упоредне
фер праксе земаља региона, Европе
и света. Резултати као и Смернице
фер праксе за визуелне уметнике
биће представљени у оквиру
дебатног програма УЛУС-а - Ка
хоризонталности у уметности.

Други предлог се односи на
реформу пореског система и
најуже – на измену и допуну
Закона о опорезивању дохотка
грађана члан 56. Радна група
делујући у оквиру пореског блока
дебатног програма, послала је

Министарству финансија предлог
о измени и допуни овог Закона
у правцу повећања нормираних
трошкова и смањењу пореза на
ауторски хонорар. У прилогу су и ти
предлози, образложење и одговор
Министарства финансија.

Трећу област коју Радна група покреће је комуникација са јавним институцијама које
прописују мере културне политике. Закључили смо да је комуникација затворена,
нетранспарентна и трома. Један од основа за сарадњу међу институцијама културне политике
и УЛУС-а је отворена комуникација у писменом облику на којој инсистирамо.
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Фонд солидарности
културних радница и радника

Одмах по увођењу ванредног стања,
увиђајући да се сви културни догађаји и
уговорени пројекти отказују или одлажу,
а при том и конкурс Секретаријата за
стваралаштво укида, УЛУС је реаговао
јавним саопштењем а убрзо затим заједно
са Асоцијациом независне културне сцене
(АНКСС) и Савезом удружења ликовних
уметника Војводине спровео анкету ради
испитивања степена економске штете
коју су уметници и културни радници већ
тада кренули да трпе или која им се јасно
наговештавала. Пошто се путем анкете на
узорку од 330 испитаника утврдило да преко
80% њих предвиђа да ће остати без већине
или свих планираних прихода, а да притом
велики део неће бити у прилици да рачуна
на помоћ од државе, заједничком акцијом
између више окупљених удружења (НКСС,
Станица - Сервис ѕа савремени плес, БАЗААРТ,
АИКА, СУЛУВ и УЛУС), учињени су први
кораци у покретању Фонда солидарности
који би био намењен свим уметницима и
културним радницима без обзира на чланство
у удружењу. Oд средине априла до почетка
јула прикупљена су иницијална средстава од
стране фондација (Фонд за отворено друштво
Србије, Швајцарска агенција за развој и
сарадњу, Fund Action и сл) у висини од 40.000
177

Селекција пријава рађена је по категоријама
које су биле дефинисане у самом пријавном
упитнику, тако да је 71 јединица помоћи
додељена особама које припадају 1 и 2.
категорији – самохрани родитељи и особе
преко 65 година са малим пензијама и без
помоћи од стране породице или сл., а 106
јединица појединцима са малолетном децом
где су сви чланови домаћинства остали
без значајних примања, или појединцима у
изузетно тешкој материјалној ситуацији.

Важно је напоменути да је овај фонд укључио
могућност доделе помоћи и појединцима који
својим радним ангажманом на непосредан
начин доприносе културној и уметничкој
продукцији а који такође нису били узети у
обзир доделе државне помоћи управо због
непостојања стабилних радних уговора.
Ту спадају модели у уметничким школама,
статисти, шминкери у позориштима и сл.

Фонд солидарности УЛУС-а
У мају је покренут и УЛУС-ов интерни фонд солидарности за помоћ члановима који се налазе
у нарочито тешкој материјалној ситуацији. Овај фонд је установљен као дугорочна мера
солидарне подршке и пуни се донацијама самих чланова. Пријава се може послати путем
следећег линка: https://ulus.rs/blog/pokretanje-rada-fonda-slodarnosti-ulus-a/

еура што је било довољно за око 150 јединица
једнократне помоћи које су биле одређене
на 30.000 рсд. Пошто је број уметника и
културних радника којима је била потребна
помоћ био далеко већи од овог броја, од
краја јула је покренута и краудфандинг
кампања са циљем обезбеђивања додатних
20 јединица помоћи. На јавно упућен позив
пристигло је 1668 пријава из свих крајева
Србије, а централна комисија Фонда
солидарности састављена од представника
партнерских удружења је у септембру 2020.
завршила са обрадом података по којој је
помоћ добило 177 уметника и културних
радника.
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УЛУС комуникација

Отворено је преко 40 нових е-мејл налога
везаних за сваку од радних области што је
допринело бољој организацији пословања:

Интерна комуникација
Комуникација са чланством унутар самог Удружења које броји 2537 чланова представља
изузетно захтеван и континуиран посао који претходних година није третиран на адекватан
начин. Нова управа Удружења поставила је адекватну комуникацију са чланством за један од
приоритетних задатака за решавање. Током неколико првих месеци 2020. године, опсежним
радом радне групе за комуникацију са чланством постојећа база контаката је утростручена.
Постојеће листе су ажуриране и допуњене са актуелним е-маил адресама и телефонима
чланова, захваљујући чему је остварена бржа комуникација, транспарентно и прецизно
информисање о раду Удружења и могућност укључивања ширег чланства у текуће активности.
Brој

Категорије

Укупан број чланова
на листи

Имејл
адресе

Бројеви
телефона*

1.

Сликарска секција

1693

791

1086

2.

Вајарска секција

382

177

234

3.

Секција проширених медија

212

198

129

4.

Графичка секција

302

207

232

5.

Самостални уметници

562

561

525

6.

Пензионери

153

153

121

*бројеви тлефона – сређивање листе је у току
Различитим активностима у овом домену
поједностављена је и убрзана процедура
обавештавања чланства електронском
поштом отварањем 3 Mailchimp налога,
везана за е-мејл адресе Удружења са којих
је омогућено циркуларно слање мејлова на
велики број адреса одједном.
Ради брже координације између Органа, тела
и радних група унутар удружења отворене
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су две google групе (Google groops) за две
водеће платформе за комуникацију, једна ткз.
ОиТ група која покрива комуникацију између
Органа и тела УЛУС-а и друга, Координациона
група за потребе координације различитих
радних група унутар Удружења. Формирањем
радних група омогућено је укључење ширег
чланства у рад Удружења, чиме је рад истог
организован на много демократичнији и
хоризонталнији начин.

ОиТ радна + заједница 
Радне групе 
УЛУС секције 
Google групе 
Излагачки простори
+ годишње изложбе
Фонд солидарности
Бијенале младих 
Медији 

9 имајл адреса
12 имејл адреса
4 имејл адресе
9 имејл адреса
3 имејл адресе
2 имејл адресе
1 имејл адреса
1 имејл адреса

У периоду од маја до краја децембра 2020.
године одржана су чак 224 састанка у којима
је било укључено 2,469 појединаца, а време
проведено на онлајн радним састанцима је
рекордних 3,151 сати.
За потребе регулације значајно увећане
потребе за комуникацијом, сачињен је
Правилник протокола комуникације ОиТ,
секција и радних група који важи како за
модерацију састанака тако и за уређење
комуникације на мејлинг листама.
Како би се чланство подстицало да
чланарине плаћа почетком године, када
је због кашњења са уплатама средстава
из поверених послова и обраде расписа
ресорних конкурса за су-финансирање
програма у култури Министарства и Града
Београда, УЛУС суочен са проблемима у
финансијском пословању, износ чланарина
задржан је на прошлогодишњем нивоу у
случају уплата обављених до 30. јануара
текуће године. Чланарине су увећане за
500 и 800 РСД у случају уплата после овог
датума. У случају заосталих чланарина, како
не би деловало дестимулативно за чланство
које дуги низ година није било активно

али би хтело да се укључи у рад Удружења,
Управни одбор је донео одлуку о отпису
свих чланарина пре 2016. године, а плаћању
оних заосталих у износима који је важио
те године. Такође, пружена је могућност
подношења захтева за ослобађање од
плаћања чланарине свом чланству које
није у могућности да издвоји средства за
ову намену. За потребе боље регулације
овог домена уведено је обавезно плаћање
чланарине преко рачуна.

Комуникација са јавношћу
За потребе комуницирања унутар Удружења,
али и бољег комуницирања програма,
направљен је нови боље организован web
сајт Удружења који има више од 8 објава на
недељном нивоу. У склопу сајта постављена
је засебна рубрика за извештаје и записнике
Органа и тела Удружења којој приступ могу
да имају само активни чланови Удружења
уносом одговарајуће шифре.
За потребе шире комуникације формирана
је Редакција УЛУС-а која је током 2020.
године објавила читав низ текстова и јавних
саопштења која су третирала најургентније
теме, почев од коментара на актуелна
друштвена дешавања (напади на уметнике
итд), приказе програмских активности и
критичке обраде проблема од значаја за
уметнике и њихов статус.
Постојеће друштвене мреже УЛУС-а додатно
су оживљене а начин на који су вођене је
знатно осавремењен. УЛУС се на друштвеној
мрежи Фејсбук појављује са 3 странице:
1. Facebook - званична страница УЛУС,
(креирана 3.септембра 2013. године). Од
краја априла 2020. број објава на ФБ
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страници се удвостручио. Број пратилаца
странице увећан је за више од хиљаду (5086),
комуникација са чланством се интезивирала.
У оквиру ове странице креирано је пет
секцијских група (сликарска, вајарска,
проширени медији и самосталци). У периоду
од 11.до 29.октобра 2020. страница је била
оборена, а УЛУС је послата је пријавио случај
и поднео захтев посебном Одељењу за борбу
против високо-технолошког криминала
за његову истрагу. Уз матичну страницу
на Facebook користе се још две странице,
УЛУС Галерија и страница Вајарска секција.
У плану је увезивање ових страница са
матичном и подношење захтева и за њихову
верификацију.
2. YouTube налог УЛУС Удружење ликовних
уметника Србије креиран је 2014, а праћеност
канала је ове године са параметра осам
скочила на 110. Налог је live стримовао 22
догађаја у периоду од маја до децембра 2020.
3. Instagram профил УЛУС-а креиран је
8.марта 2020. и увезан је са матичном
верификованом Фејсбук страницом
Удружења. Тренутно има преко1800
пратиоца, а профил ја ове године live
стримовао два вођење кроз изложбе,
са уметницима, кустосима и Уметничким
саветом. Постоје још два незванична УЛУС
профила на Инстаграму: УЛУС сликарска
секција и Наша галерија, а у плану је
решавање њихове верификације.
4. Twitter налог УЛУС-а је креиран марта
2020., има 140 пратиоца и 302 објаве.
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Рад на унапређењу
организационе структуре Удружења
Ова група је првобитно формирана као
Група за Статут на првом заједничком
састанку свих Органа, Тела и чланова
Удружења одржаном у јануару 2020. Касније
је преименована у групу за Организациону
структуру УЛУС-а и правилнике. Почетком
фебруара 2020. групи су се прикључили
чланови Комисије за Статут.
Резултат рада Радне групе требало би да буде
предлог за бољу организацију Удружења и

О Радној групи за комуникацију
са чланством
Група за сређивање листи за комуникацију
са чланством је формирана 3.1.2020. у
саставу: Миодраг Варгић, Вахида Рамујкић,
Марија Каузларић, Неда Ковинић, Данило
Прњат, Весна Весић и Шејма Фере. До данас
подршку и помоћ у раду на сређивању
адресара су дали и Горан Деспотовски,
Немања Божић, Милица Лапчевић, Јована
Ђорђевић, Бојан Бикић, Вида Стефановић,
Ана Пиљић Митровић, Мирослав Мандић,
Мирослав Сапунџић, Драгана Б. Стевановић,
Гордана Чекић и Милица Ружичић.
Координаторка групе: Марија Каузларић

нови Статут.
Група је први састанак одржала 05.02.2020.
Од тада је одржала 16 састанака,
најактивнији период је био април и мај
2020.(време короне). Овим састанцима су
предходили радни састанци у смањеном
саставу на којима су обликоване прве
варијанте предлога а које су касније
брушене и дорађиване на састанцима у
проширеном саставу.

САСТАНЦИ СУ ОДРЖАНИ ПРЕКО ЗООМ-А У РАЗЛИЧИТОМ САСТАВУ, А УРАЂЕНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ:
Написани су предлози
следећих делова Статута:
 Опште одредбе и Циљеви и Задаци,
 О Чланству
 Унутрашњој организацији УЛУС-а.
Започети су предлози
Статута који се односи на:
 Суд части
 Секције Удружења
Написани су нови правилници:
 Правилник Фонда Солидарности,

 П
 равилник за Статус
самосталних уметника
 Правилник о заштити личних података
 Правилник Бијенала младих
Рађено је на следећим правилницима:
 Правилнику за рад
Радних група Удружења
 Правилнику о раду Суда части
 Правилнику изложбе вајарске секције
 Правилнику о раду секција
 Протоколу о изложбама и
делу Статута ‘’О обавештавању’’

Наше очекивање је да нови предлог Статут завршимо до следеће Скупштине почетком 2021.
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Рад на имовинско-правној
проблематици

Ширење партнерстава и сарадњи
Повећане активности Удружења које се
спроводе на плану залагања за побољшање
положаја уметника као и новине у
организацији редовних изложбених програма
довеле су и до различитих сарадњи са другим
сродним удружењима и организацијама.
Тако је по увођењу ванредног стања, са
Савезом удружења ликовних уметника
Војводине (СУЛУВ) и Асоцијацијом независне
сцене Србије (НКСС) спроведена анкета о
ефектима пандемије КОВИД-19 на живот и
рад уметника/ца, а убрзо потом, пошто се
утврдило да степен штете коју уметници
трпе може оставити дугорочне последице по
њихову материјалну ситуацију, кренуло се
са припремама за формирање заједничког
Фонда солидарности културних радница и
радника Србије.
Овај Фонд солидарности основан у
јулу месецу окупио је у сарадњи шест
организација, поред УЛУС-а, АНКСС, СУЛУВ,
Удружење ликовних критичара - АICA,
Станица - сервис за савремени плес и
Базаарт. Са истим организацијама током
године писана су различита јавна саопштења
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када су поводи превазилазили интересе из
домена ликовних уметности (захтевање мера
подршке за уметнике и културне раднике,
саопштење Култура за све! Достојанствен
рад за све уметнике и културне раднике;
реаговање на саопштење МКИ поводом
уништавања радова у Старој Капетанији, итд).
Са Гранским синдикатом за културу, уметност
и медије (КУМ) ”Независност” започета је
сарадња по питању решавања проблема
дуговања самосталних уметника, која је и
формализована Меморандумом о сарадњи
потписаним 31. октобра.
Протокол о сарадњи склопљен је и са
Факултетом драмских уметности по питању
обезбеђивања стручне обуке и праксе за
студенте без заснивања радног односа
(4. новембра). Обновљена је сарадња са
Удружењем ликовних критичара - АICA, чији су
чланови активно учествовали у конципирању
и жирирању традиционалних УЛУС-ових
изложби. Путем дебатног програма УЛУС-а
успостављена је сарадња са представницима
регионалних и интернационалних удружења
уметника.

Радну групу Простори чини неколико чланова
који су у периоду пре пандемије истраживали
Архив Југославије, Архив града Београда и
Архив УЛУС-а, у потрази за документацијом која
би могла помоћи у преговорима око решавања
статуса Уметничког павиљона „Цвијета
Зузорић“. Овом активношћу је прикупљена
обимна документација и о историјату
додељивања уметничких атељеа, а консултације
по овим питањима су обављане и са правним
лицима. Сав прикупљени материјал достављен

је Удружењу за даље коришћење.
У децембру чланови Управног и Надзорног
одбора сачинили су елаборат о историјату
имовинско-правног статуса простора којима
располаже УЛУС - УП ”Цвијета Зузорић” и
Галерија УЛУС, као и парцеле у Жаркову
која је била у власништву Удружења. Овај
елаборат достављен је Министарству културе
и информисања уз захтев за проналажење
трајног решења за нерешени правни статус
простора УЛУС-а.

Нови простор за састанке
Просторија која се налази испред канцеларије
рачуноводства УЛУС-а није могла да се користи
за рад јер је била напуњена несређеном
пословном документацијом и расходованом
техником. То је било место где се одлагало
све оно што се сматрало непотребним. Ова
просторија није имала природно осветљење
јер је гипсаним зидом била одвојена од
кухињског дела. Чланови Органа и Тела УЛУС-а
уз велику помоћ чланова групе УЛУС Млади
и Организационог тима младих при Бијеналу
младих организовали су волонтерску радну
акцију и започели сређивање са идејом да
направе радни простор који би користили
сви заинтересовани чланови удружења.

Уклоњен је гипсани зид, зидови су очишћени
и окречени, стара судопера је расходована,
полице су очишћене и доведене у функцију,
разбијена стакла на прозорима су замењена.
Створена је осветљена, велика канцеларија,
са функционалном кафе кухињом. Купљена
је нова судопера, направљене су додатне
полице, купљен је велики сто са две клупе,
постављена је огласна табла, постављене су
информације за чланство... Сто и две клупе
купљени су новцем који је обезбеђен кроз
пројектну активност. Све остале трошкове
преуређења простора сносили су чланови
Органа и Тела. Простор је сада оспособљен за
састанке чланова и друге радне активности.

УЛУС
ИНФО
Центар
Током 2020. године
започет је процес благог
преуређења простора
некад познатог као
простор „Београдске
разгледнице“, који се
налази у левом крилу
Галерије УЛУС у Кнез
Михаиловој улици, у сврху
трансформације овог
простора у информативни
центар Удружења.
УЛУС ИНФО Центар је
замишљен као простор
за промоцију активности
Удружења, али и као
пункт за информисање
значајног броја чланова
УЛУС-а који припадају
најстаријој генерацији
уметника који не користе
електронске медије. У
овом простору могуће
је сазнати о актуелним
дешавањима у УЛУС-у,
конкурсима за изложбе,
саопштењима за јавност и
актуелним публикацијама.
Део простора посвећен
уметности минијатуре је
економичније организован
инсталацијом покретних
панела на зиду Галерије.
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Радна група за реорганизацију
депоа и дигитализацију културноисторијског наслеђа УЛУС-а

Како би се вишедеценијска активност
Удружења приближила најширој публици
успостављена је сарадња са Викимедијом
Србија. Потписавши Меморандум о сарадњи,
Удружење ликовних уметника Србије постало
је активни учесник у Пројекту Open Wiki
GLAM of Serbia, посвећен дигитализацији
културног наслеђа и савремене уметности.
Саставни део овог пројекта је и пројекат
Википедијанац стажиста који је у 2020.
години подржан од стране Министарства
културе и информисања Републике
Србије са циљем дигитализације и
представљања културно-историјског
наслеђа на интернету, као и повећања
видљивости институција културе и њихових
колекција на Википедији. УЛУС је у овом
пројекту радио на дигитализацији каталога
Пролећне и Јесење изложбе од 1945. до

1999. године и постављању истих на вики
пројекте (Википедија, Викимедијина остава,
Викиизворник, Викикњиге). УЛУС-ова
стажисткиња током септембра и октобра
била је Тамара Јанковић која је скенирала
91 каталог Пролећне и Јесење изложбе
из периода 1945-1999, као и 7 каталога из
периода 1928-1941. На основу података из
каталога написала је 88 чланака. УЛУС-ова
радна група припремала је материјал за
дигитализацију и пружала информације за
стручну обраду. На Википедијиној страници:
Јесења и Пролећна изложба УЛУС-а налази се
списак свих обрађених каталога..
Радна група за реорганизацију депоа
током новембра 2020. године успоставила
је сарадњу са Централним институтом
за конзервацију (ЦИК) и учествовала
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је на вебинару РЕ-ОРГ (Метод за
реорганизовање и оживљавање музејских
депоа). На вебинарау је УЛУС учествовао
са сопственом студијом случаја и уз
помоћ професионалаца из ЦИК-а радио
је на припреми плана реорганизовања
депоа УЛУС-а. Теме које су обрађене
су: 1) прорачунавање процентуалне
окупираности пода намештајем 2) принципи
организације простора узимајући у обзир

смештајне јединице и пролазе 3) принципи
локализације уметничких предмета 4) план
РЕ-ОРГ активности и припрема буџета..
Захваљујући донацији чланице удружења
Весне Клачар Недимовић која је Удружењу
поклонила скенер и екстерни хард диск,
радна група за дигитализацију наставила је
да самостално ради на систематизацији и
дигитализацији архивске грађе. До сада је у
потпуности обрађена и скенирана грађа која
се тиче: 1) заоставштине сликара Душана
Влајића, 2) УЛУС-ових уметничких школа
(Косанчићев венац и Шуматовачка) и 3)
Наставничке секције УЛУС-а (1953-1959).

УЛУС Младих је настао 2020. године као
иницијатива УЛУС-а за сарадњу са младима.
Основан је са циљем да промовише младе
уметнике, послужи као спона између њих и
институција културе, али и да охрабри младе
да сами стварају нове уметничке и едукативне
програме. Удружење се ослања на традицију
УЛУС-а, али уводи и нове праксе у своју
структуру. Оно не укључује само ликовне
уметнике, већ настоји да повеже све младе
људе који делују у пољу културе и уметности.
Иницијатива окупља младе који су држављани
Републике Србије, немају више од 35 година и
студирају или су завршили студије на неком од
следећих факултета: ФЛУ, ФПУ, ФДУ, ФМУ, ФСУ,
ФИЛУМ, ФУ Ниш, АУ Нови Сад, Архитектонски
факултет, Филозофски факултет, Филолошки
факултет. УЛУС МЛадих заступа и презентује
рад младих уметника и промовише њихове
пројекте и идеје, а подела на секције не
постоји него се формирају темпорални
тимови према заједничким интересовањима,
афинитетима и циљевима пројеката.
Визуелни идентитет УЛУС Младих су креирале
Надежда Тодоровић и Тијана Радовановић.
Полазиште идентитета представља је тренутни
изглед УЛУС-овог лого-а. Основу визуелног
идентитета чини варијабилни фонт (фонт

чијим трансформацијама кроз код се може
постићи огроман број модулација) способан
да испрати флуидност и непредвидивост
стваралаштва младих.
Током 2020. године, под именом УЛУС-а, а
у оквиру УЛУС-а Младих, реализована је
изложба младих уметника „Калеидоскоп“.
Изложба је трајала од 24. јуна до 3. јула и
реализована је у Кући краља Петра. У току
трајања изложбе гостовали су као гости/
предавачи Мишко Шуваковић, теоретичар
уметности и концептуални уметник, и Зоран
Тодоровић, сликар и вишемедијски уметник.
УЛУС Младих је подржао манифестацију
Бијенале младих која ће бити реализована
током 2021. године, а у оквиру које су одржане
Јавне припреме током августа 2020. године.
Први у низу догађаја под називом „Разговори
на трави“ реализован је у Чачку 23. новембра.
„Разговори на трави“ имају за циљ да окупе
студенте и афирмисане уметнике у различитим
градовима ради упознавања и разговора
о уметности. Иницијатори и организатори
овог догађаја су били: Војислав Клачар (члан
Управног одбора Удружења), Јелена Мијић,
Софија Војиновић, Никита Живановић,
Александар Ракезић и Ивана Тутуновић.

Чланови групе су: Јован Јовић, Невена Поповић,
Милена Путник и Ана Пиљић Митровић
187
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Уметнички павиљон „Цвијета
Зузорић“ и Удружење
ликовних уметника Србије:
Jуче, данас, сутра
Пише: Наталија Церовић, Бетон, број 221, 24. 07. 2020

Прошлогодишњи јубилеј 100 година постојања
Удружења ликовних уметника (УЛУ) и јубилеј
90 година рада Уметничког павиљона „Цвијета
Зузорић“ претпрошле године прослављени
су у атмосфери стрепње за будућност обе
институције. Ова година не само што је показала
да су све стрепње биле оправдане, него нас је
суочила са новим и неочекиваним изазовом
у виду пандемије која је отказала већину
предвиђених активности Удружења и продубила
постојеће егзистенцијалне проблеме уметника.
Према резултатима недавне анкете Удружења
ликовних уметника Србије (УЛУС), Асоцијације
Независне културне сцене Србије (НКСС) и
Савеза удружење ликовних уметника Војводине
(СУЛУВ), само 3,3% уметника је изјавило да
нису имали никакве финансијске губитке
услед пандемије коронавируса, док је чак 37,7%
уметника изгубило све приходе. У години у којој
је проценат издвајања за културу из јавног
буџета путем конкурса Министарства културе
Републике Србије спао са 0,73% (што представља
најмање издвајање за културу у региону) на
0,49% и у којој је Секретаријат за културу Града
Београда отказао већ расписан јавни конкурс
за финансирање и суфинансирање пројеката
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у култури, уметници су такође искључени из
консултација о положају Уметничког павиљона
„Цвијета Зузорић“, чија је реконструкција
најављена преко медија.
Нетранспарентни пројекат реконструкције доводи
у питање будућност Павиљона „Цвијета Зузорић“
и његових бројних културних активности. Осим
што је институција од посебног значаја, најстарија
уметничка галерија у Београду, плански грађена
као простор за презентацију дела ликовне
уметности, „Цвијета Зузорић“ је седиште УЛУС-а,
Међународног удружења ликовних критичара
АИЦА- секција Србија и Друштва српских уметника
ЛАДА, најстаријег активног уметничког друштва
у земљи, а има и дугогодишњу сарадњу са
Организацијом музичке омладине. Тренутно се у
Павиљону „Цвијета Зузорић“ налази целокупан
архив и документација УЛУС-а и око 1500 радова
из Фонда младих, пошто је стан у Мишарској, где
су претходно били смештени, 2019. реституцијом
враћен потомцима предратних власника.
Ово је тренутак да се присетимо прошлости
Павиљона „Цвијете Зузорић“, да потражимо
одговоре на данашње проблеме у солидарним

акцијама њених оснивача и да покажемо
како су историје Павиљона и УЛУС-а од
почетка неодвојиво испреплетане. Првобитна
иницијатива за изградњу Павиљона потекла је
са седнице УЛУ-а 14. јуна 1921, док је Бранислав
Нушић, који је тада био на позицији управника
Уметничког одељења при Министарству
просвете, са задовољством прихватио идеје
уметника и реализовао их 1922. године
оснивањем Удружења пријатеља уметности
„Цвијета Зузорић“. Основни циљ поменутог
удружења био је, како је стајало у Правилима,
да „шири интерес за уметност и ствара услове
за њен напредак и развитак у нашем народу”.
Удружење пријатеља уметности „Цвијета
Зузорић” је имало три секције, за књижевност,
музику и ликовну уметност, а за сваку је постојао
одбор и жири у које су своје представнике
делегирали чланови стручних удружења.
Чланови УЛУ-а били су веома активни у раду
ликовне секције, која је организовала изложбе
домаћих и страних уметника, пропагирала
продају уметничких дела и прикупљала донације
за подизање прве наменске уметничке галерије
у Београду.
Како би прикупило средства, Удружење
пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“
тражило је широку институционалну и
ванинституционалну подршку: тражена је
солидарност сродних фондација и асоцијација,
упућивани су позиви јавним личностима,
банкама, државним органима, добротворним
друштвима, приређиване су донаторске
манифестације: добротворни балови, књижевне
вечери и концерти. Београдска општина је 1927.
године „Цвијети Зузорић“ уступила под закуп
земљиште на Малом Калемегдану за изградњу
Павиљона. Сума којом се тада располагало била
је довољна да се Павиљон сазида и дође под

кров, па је за довршавање зграде Удружење
„Цвијета Зузорић“ узело зајам код Хипотекарне
банке, што је касније узроковало повећане
цене закупа излагачког простора. Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић“ изграђен је 1928.
године по пројекту архитекте Бранислава Којића
и свечано је отворен првом Јесењом изложбом,
која је обухватала радове београдских уметника,
а 1929. године у Павиљону се одржава прва
Пролећна изложба, уз учешће уметника са целог
југословенског простора. Изградња Павиљона
решила је проблем недостатка специјализованог
излагачког простора и омогућила организовање
првих значајних, стручно припремљених,
селективно конципираних, редовних годишњих
смотри домаћих уметника. Уметнички живот
постаје интензивнији и организованији
захваљујући томе што је био концентрисан
у Павиљону, који је до изградње Коларчевог
универзитета био уметничко средиште Београда.
У Павиљону су још тридесетих година прошлог
века била изложена дела Пикаса, Матиса,
Шагала, Брака, Модиљанија, Нолдеа, Дикса,
Сињака, Кандинског, Бонара… У њему су се
одржавале књижевне вечери, редовни концерти
Народног конзерваторијума, Дани књиге као
прва сајамска манифестација код нас, предавања
Исидоре Секулић, Мирослава Крлеже, Богдана
Поповића и других значајних интелектуалаца.
Удружење пријатеља уметности „Цвијета
Зузорић“ такође се залагало за већу присутност
жена у културном животу, блиско сарађивало са
Удружењем универзитетски образованих жена
и организовало предавања чланица домаћих и
страних феминистичких удружења у Павиљону.
Удружење ликовних уметника и Удружење
пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“
функционишу као независне организације
до 1945. године, када УЛУ прераста у УЛУС и
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одлуком градске управе добија на коришћење
и управљање Уметнички павиљон „Цвијета
Зузорић“. Удружење пријатеља уметности
„Цвијета Зузорић“ гаси своју делатност да би
УЛУС преузео излагачки програм Павиљона,
а акт предаје Павиљона УЛУС-у потписује
последња председница „Цвијете Зузорић“ Криста
Ђорђевић 1947. године.
Павиљон је био реновиран у периоду од
1973. до 1975. године, чиме добија садашњи
изглед. Управа УЛУС-а била је принуђена да
се због реновирања пресели у ново седиште у
Делијској улици. Павиљон се поново отвара 16.
Октобарским салоном у организацији Културног
центра Београда (КЦБ). Иако УЛУС наставља да
реализује свој излагачки програм у обновљеном
Павиљону, седиште организације остаје у
Делијској улици до 1977. године, када се због
реконструкције ове улице канцеларије УЛУС-а
селе у просторије у Баба Вишњиној улици.
Павиљон остаје у оквиру УЛУС-а до 1978. године,
када Заједница културе Београда формира
Самосталну радну заједницу Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић“. Премда део
програма Павиљона „Цвијета Зузорић“ остаје
резервисан за традиционалне изложбе УЛУС-а
и самосталне изложбе чланова Удружења,
оснива се Програмски савет чија ће излагачка
политика резултирати великим бројем
успешних студијских и монографских изложби.
Године постојања Самосталне радне заједнице
„Цвијета Зузорић“ представљају један од ретких
периода када је ова галерија имала адекватну
материјалну и логистичку подршку државних
институција, што је био један од основних узрока
тадашњих добрих резултата. Павиљону је у
периоду од 1981. до 1986. године била поверена
организација Октобарског салона. Самостални
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рад Павиљона подстицао је регионалну и
међународну сарадњу. Размена великих
изложби са галеријама из целе Југославије,
као што су Модерна галерија из Љубљане,
Умјетнички павиљон из Загреба и Цоллегиум
Артистицум из Сарајева, функционисала је на
бази реципроцитета и додатно повезала ове
центре у јединствени културни простор. „Цвијета
Зузорић“ је 1984. године добила Вукову награду
за изузетан допринос култури као независна
институција.
Повратак „Цвијете Зузорић“ у окриље УЛУС-а био
је изнуђено решење. Након што је градска управа
1985. године присилно иселила УЛУС из седишта
у Баба Вишњиној улици због доделе тог простора
продавници намештаја, богата архива УЛУС-а и
радови из Фонда младих завршили су на улици.
Као и данас, уметници су опет остали препуштени
сами себи. Град је 1986. године испунио захтев
уметника да се УЛУС-у врати „Цвијета Зузорић“
на коришћење и управљање. Док је делатност
Самосталне радне заједнице „Цвијета Зузорић“
у потпуности била финансирана од стране
градског Секретаријата и Министарства културе,
предајом Павиљона УЛУС-у финансијска помоћ
је редукована на минимум.
Рад УЛУС-а у последње две-три деценије
отежан је додатним проблемима након распада
Југославије, кидања веза са регионалним и
страним уметничким центрима и нестанка
читавог низа мера које су обезбеђивале
добробит уметницима. Чини се да је са
нестанком социјалистичке инфраструктуре
нестала и солидарност и системска подршка.
Министарство културе и градске институције
подржавају појединачне пројекте УЛУС-а преко
конкурса, али не постоји план за финансирање
активности Удружења у целини. Уметници

су третирани као приватни предузетници, а
уметничко стваралаштво као вид (креативне)
индустрије који сам треба да се избори за своје
место на тржишту и оствари профит. У исто
време, уметнички рад се више ни не посматра
као рад који (као и сваки други) захтева време,
материјалне услове и радна права.
Правни статус УЛУС-а је још један симптом
недостатка системске подршке. Удружење је
званично регистровано као група грађана, уз
статус репрезентативног удружења, иако по
свом обиму и врсти делатности има карактер
значајне институције културе. УЛУС нема права
и бенефиције које су омогућене званичним
државним установама, али има обавезе које би
ишле са таквим статусом. Еснафска организација
ликовних уметника, која штити радна права
својих чланова и бави се најосновнијим
егзистенцијалним проблемима као што су
пензионо и социјално осигурање, уједно
управља двема галеријама, уређује њихов
редовни и пратећи програм, финансира стручну
службу и одржавање излагачког простора.
Упркос недостатку средстава, Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић“ и Галерија УЛУС у
Кнез Михаиловој улици остали су бесплатни за
све посетиоце. У слабој културној понуди, где
су музеји доскора били затворени за публику,
ове галерије су омогућавале да уметничка дела
излазе из приватног у јавни простор и ступају у
дијалог са публиком.
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“ има
шири значај, не само за УЛУС, него и за Београд
и Србију. Као једно од најзначајнијих обележја
београдског културног живота, ово здање је
сведок континуитета еманципаторског деловања
више генерација уметника. Немогуће је вратити
се на старо, али треба се без баналне носталгије

сетити Нушићевог примера. Уметност није нешто
елитистичко и затворено, већ је природна
потреба сваког радозналог и маштовитог бића.
Да Бранислав Нушић није одлучио да искористи
своју позицију управника у Министарству да
заинтересује шири круг људи за културу и повеже
уметнике са онима који помажу стваралаштво,
питање је да ли би замисао ликовних уметника
да се изгради Уметнички павиљон за потребе
излагања икада била реализована.
Прошло је 45 година од последње
реновације, која је била пуна пропуста.
Након година занемаривања, недовољних
улагања од стране државе и инертности
претходних управа УЛУС-а, Павиљон
очигледно захтева обнову, у коју морају бити
укључени уметници и која се мора одвијати
без страха да ће они опет бити избачени
на улицу. У првобитном правилнику
УЛУ-а од пре 100 година речено је да је
циљ удружења да код ликовних уметника
развија класну свест, другарску солидарност
и да води борбу за заштиту духовних и
материјалних интереса својих чланова и за
заштиту уметности у целој земљи, а да би се
то постигло, „Удружење ликовних уметника
уложиће све своје снаге да утиче на друштво
и на државу, као представницу друштва, да
би услови живота и рада ликовних уметника,
који су до сада били и сувише запостављани,
постали такви, да би ликовни уметници
могли што слободније и што потпуније
развијати своје способности и у пуној
мери одговарати своме високом културном
задатку.“ Какав год био статус „Цвијете
Зузорић“ у будућности, изван или у оквиру
УЛУС-а, те речи треба да остану смерница
у активној борби за побољшање положаја
уметности и уметника.
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