
 

 

 

 

СВЕТОГОРСКА РИЗНИЦА ФОНД УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА ВОДИЧ КРОЗ СВЕТУ ГОРУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алекса Пивнички рођен је 1995. године у Новом 

Саду. 2014. године.

Завршио је средњу Школу за дизајн „Богдан Шупут“ у 

Новом Саду, смер ликовни техничар. 

Академију уметности у Новом Саду завршио је 2018. 

године, у класи професора Владе Ранчића на 

сликарском одсеку, са просечном оценом 9,93. 

У току студија награђиван је неколико пута за 

постигнут успех. 

Добитник је више стипендија: Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Фонда за 

стипендирање и подстицање напредовања даровитих 

студената и младих научних радника и уметника; и 

Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја, 

на завршној години основних академских студија. 

Тренутно је на мастер студијама, конзервација и 

рестаурација дела ликовне и примењене уметности, 

под менторством Даниеле Королије Црквењаков. 

Настава се изводи у сарадњи Академије уметности, 

Природно-математичког факултета, Галерије Матице 

српске, Музеја Војводине и Покрајинског завода за 

заштиту споменика културе, са нагласком на 

мултидисциплинарном и тимском раду. 

Подбара (Нови Сад), уље на картону 21 x 27cm, 2016. година



 

Анђела Мицић рођена 1992. године у Крагујевцу. 

Завршила је мастер студије 2016. код професора Бојана 

Оташевића на Филуму у Крагујевцу, смер зидно 

сликарство. 

Тренутно је на докторским студијама на Факултету 

Примењених уметности у Београду. 

Бави се сликарством, графиком и фотографијом. 

Своја дела излагала је на самосталним и колективним 

изложбама у земљи и иностранству. 

2016. године на међународном бијеналу у уметничком 

цртежу у Смедеревској Паланци рад јој награђен II 

местом. 

Члан је Улуса од 2016. Живи и ради у Крагујевцу. 

 

 

 

 

 
Ћутање, уље на платну 140 x 90cm, 2019. година 



 

Божидар Дамјановски рођен је 1947. године у 

Скопљу, где је завршио средњу уметничку школу. 

Дипломирао на Академији за ликовне уметности 

(сликарство у класи проф. Недељка Гвозденовића) у 

Београду 1972. године. 

Постдипломске студије завршио на истој академији 

1975. године у класи професора Раденка Мишевића. 

Члан је УЛУС-а од 1973. године. Бави се сликарством, 

цртежом и графиком. Живи и ради у Београду. 

Самостално излагао 44 пута у земљи и иностранству, 

излагао на више од 600 изложби у земљи и 

иностранству. 

Добитник је 31 домаће и интернационалне награде за 

сликарство, цртеж и графику. 

Изабран је у 15 најзначајнијих савремених 

Југословенских сликара с краја 20. века. 

 

 

 

 
Посејдон – Дионис, комбинована техника на платну, 50 x 50cm, 2016.година 



 

 

Василије Васа Доловачки рођен је 22. априла. 

1960.год.у Баваништу, општина Ковин. 

1984.год.-Дипломирао на факултету Ликовних 

Уметности у Београду у Класи Проф. Зорана 

Петровића. 

1989. године дипломира на постдипломским студијама 

на академији у Београду у класи Проф. Мирјане Михач. 

1992.год.-Постаје члан УЛУС-а. 

Редован професор сликарства на Академији класичног 

сликарства, Универзитета ЕДУКОНС у Сремској 

Каменици. Самостално излагао више од 50 пута у 

земљи и иностранству. Учесник је многих колонија, 

групних, аукцијских и хуманитарних изложби и више 

пута је награђиван. 

 

 

 

 

 

 

 
Дечак и његов коњ, уље на плaтну, 45 x 60cm, 2013. година 

 



 

 

Ванчо Христов је рођен у селу Сушица код Струмице, Р 

Македонија. 

Од 1988. године живи у Новом Саду и ради као самостални 

ликовни уметник. 

1978. године завршио је Педагошку академију у Скопју, а 

1983.године Академију уметности у Новом Саду. 

Члан је УЛУВ-а, Иконописаца Војодине и редован је учесник 

Интернационалног ликовног каравана. 

Приредио је неколико самосталних изложби и учествовао на 

више од стотину групних изложби у земљи и иностранству. 

 

 

 

 

 

 

 
Неопланта (Нови Сад), комбинована техника на медијапану 21 x 17cm, 2016. година 



 

 

Велимир Каравелић, рођен је 1952. године у Будисавцима код 

Пећи. 

Завршио Академију ликовних уметности у Приштини у класи 

професора Светомира Арсића Басаре, а магистарске студије на 

Факултету примењених уметности у Београду. 

Учествовао на око 200 групних изложби. 

Члан је УЛУС-а. Излагао је групно и самостално у земљи и 

иностранству и добитник је великог броја награда за свој рад. 

Изведене скулптуре у простору: 

У Љубљани, Краљеву, Пожеги, Ариљу, Пожеги, Косјерићу, Гњилану, 

Гучи, Пријепољу, Београду, Даниловграду Белој води, Рибарској 

бањи, Вршцу, Сенти, Косовској Митроници… 

 

 

 

 

 

 

Назив скулптуре: ,,Ресавска монахиња“, димензије рада: 37 x 18 x 19cm, материјал: камен 



 

Вељко Ваљаревић је рођен 1991. године у Ужицу. 

Завршио је средњу ,,Уметничку школу“ у Ужицу, 

смер: Конзерватор културних добара. 

Дипломирао је на Филолошко – уметничком 

факултету у Крагујевцу, у класи мр Жељка Ђуровића, 

а затим, на истом факултету 2015. године завршио 

мастер, под менторством мр Жељка Ђуровића и 

коменторством др Јелене Шалинић Терзић. 

Тренутно живи и ствара у Београду. 

До сада је приредио седам самосталних изложби и 

преко двадесет пет групних изложби, заступљен је у 

неклико есеја и књига о цртежу у Србији. 

 

 

 

 

 
Распеће, уље на платну 90 x 90cm, 2018. година 

 

 



 

 

Вера Зарић, рођена је у Београду 1948. године. 

Дипломирала је сликарство на Академији 

ликовних уметности у Београду (1971), у класи 

професорке Љубице Сокић. 

Постдипломске студије завршила је на истој 

академији (1973), у класи професора Зорана 

Петровића. 

Вера Зарић је уметница са богатом каријером, 

присутна је на уметничкој сцени већ четрдесет 

година. 

Члан је УЛУС-а, УЛУВ-а и Новосадског ликовног 

круга. 

Њена дела су заступљена у збиркама многих музеја, галерија и приватних колекција код нас и у 

свету. 

Добитник је дванаест признања и награда за своје стваралаштво. 

Своја дела излагала је на око 40 самосталних и многобројним колективним изложбама у земљи и 

иностранству. 

Живи и ствара у Новом Саду. 

 

 
Црква Св. Софије у Охриду, уље на платну 60 x 80cm, 2010.година 



 

 

Владо Њаради, рођен је 16. јуна 1966. године у Врбасу. 

Завршио је Школу за дизајн, графички одсек у Новом 

Саду. 

Самостално је излагао педесет пет пута, док је колективно 

излагао преко седамсто пута. 

Награђиван је за сликарство, графику, цртеж, уметничку 

фотографију, графички дизајн, мејл арт, драму и сатиру. 

Уметничка дела су му заступљена у галеријама и 

музејима, као и приватним и јавним збиркама код нас и у 

свету. 

Члан је: УЛУС, УЛУПУД), СУЛУВ,  УПИДИВ и друштва 

новинара Србије. Учествовао је у оснивању АРТПОТ-а 

чији је и први и актуелни председник (Асоцијације 

Русинских ликовних стваралаца земаља средње Европе и 

северно Америчког континенета). Има статус Самосталног 

уметника. 

 

 

 

ž  

Из циклуса ”Записи са метеора”, комбинована техника на платну 70 x 100cm, 2019. година 



 

Георг Реџек је рођен 1965. године у Крагујевцу. 

Дипломирао је 1989. године на Академији уметности у Новом 

Саду у класи професора Јована Ракиџића, а магистрирао 1996. 

године такође на Академији уметности у Новом Саду у класи 

професора Јована Ракиџића. 

1998. године постао је члан Савеза Удружења ликовних 

уметника Војводине (СУЛУВ). 

Организовао је многобројне самосталне изложбе у земљи и 

иностранству и добитник је неколико награда за свој рад. 

Живи и ради у Новом Саду. 

 

 

 

 

 
Рај (по Хијерониму Бошу), уље на платну 170 x 73cm, 2018.година 

 

 



 

 

Горан Митровић је рођен 1968. године у Сремској 

Митровици. 

Прва ликовна искуства стиче у атељеу академског 

сликара Драгана Мартиновића. 

Академију је уписао 1990. године, у Сарајеву, у класи 

професора Ратка Лалића. 

Студије завршава у Новом Саду у класи професора 

Душана Тодоровића. 

Организовао је многобројне самосталне изложбе 

и учествовао на бројним колективним изложбама у 

земљи и иностранству. Био је члан удружења 

ликовних уметника ЕСНАФ и учествовао је на 

бројним групним изложбама које је ово удружење приредило. 

 

 
Старо светилиште, уље на платну каширано на тврдој подлози 80 x 110cm, 2013.година 

 

 

 

 

 



 

Данило Вуксановић рођен је 29. децембра 1973. 

године у Сомбору. 

Дипломирао је 1998. на Академији ликовних уметности 

у Новом Саду, смер графика. Магистрирао је на истој 

Академији, смер цртање. 

Члан је међународног музејског комитета (ICOM), 

Удружења ликовних уметника Војводине и Удружења 

ликовних уметника Србије. 

Самостално је излагао преко тридесет пута и 

учествовао на више колективних изложби у земљи и 

иностранству, а добитник је и неколико награда. 

Објавио је књигу цртежа и прозаида ДУАЛИ заједно са 

Милошем Зупцем, 2007. и књигу ЕПИЗОДА, 2008. 

године. Пише ликовну критику. 

Запослен је у Галерији Матице српске као конзерватор-рестауратор. 

 

 
У борби за…, комбинована техника на платну 60 x 80cm, 2017.година 

 

 

 



 

 

Драган Бартула је рођен 1959. године у Соколцу. 

Студирао је социологију у Сарајеву и Педагошку 

академију у Шапцу. 

Оснивач галерије “Мина Караxиџић” у Лозници. 

Радио је као сценограф већи број позоришних 

представа. 

Члан је удружења ликовних уметника Србије (УЛУС), 

и удружења ликовних стваралаца Шапца (УЛСШ), 

Удружења ликовних уметника источне Херцеговине 

(УЛУИХ) и Уметничког братства манаситра Добрун. 

Самостално излагао 48 пута у земљи и иностранству. 

Излагао је на око сто педесет групних жирираних 

изложби, од 1985. године. 

Учествовао на око педесет ликовних колонија у земљи 

и иностранству. 

Више пута нагарђиван за свој уметнички рад у земљи 

и иностранству.  

Живи у Лозници. 

 

 
Наслеђе, акрил на платну 50 x 40cm, 2017.година 



 

Драган Цветковић Цвеле је рођен 1961. године у 

Зрењанину. 

Факултет ликовних уметности завршио у Београду 

1994. године, у класи професора Момчила Моме 

Антоновића. Завршио постдипломске студије на истом 

факултету 1997. године, код истог професора. 

Члан УЛУС-а од 1995. године. 

Од 2017. члан уметницког савета УЛУС-а. 

Приредио је више самосталних изложби и био учесник 

на многобројним групним изложбама у земљи и 

иностранству. Учесник на више уметничких колонија и 

симпозијума, а  такође подржава и учествује и на 

многим добротворним аукцијама и излозбама. 

Самостални уметник, живи и ради у Београду. 

 

 

 

 
Жена, уље на платну 30 x 40cm, 2002. година 

 

 

 



 

 

Драган Ђаковић је рођен 23.05.1966. године у Шапцу. 

Основну и средњу школу завршио у Богатићу а дипломирао 

1997. године на Вишој Школи Ликовних и Примењених 

Уметности у Београду, смер наставник ликовне уметност. 

Ради као ликовни педагог у школи у Богатићу. 

Члан је УЛУ ЕСНАФ од оснивања. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Луг (мачвански пејзаж), уље на платну каширано на шпер плочи 40 x 65cm, 2015.година 

 

 

 

 

 



 

 

Душан Савковић – Дукатти је рођен 30 јула 1984 

године у Новом Саду. 

Дипломирао је сликарство на Академији уметности у 

Новом Саду, у класи професора Јована Ракиџића 2011 

године. Мастер студије завршио је 2013 год. 

Стручно усавршавање за Конзерватора-рестауратора 

слика и археолошке керамике завршио је у Музеју 

Војводине у Новом Саду 2014.године и има  звање 

кустос-сликар. 

Члан је УЛУС-а и СУЛУВ-а. Има статус самосталног 

уметника. 

Реализовао је дванаест самосталних изложби и 

учествовао на преко 50 колективних изложби и 

хуманитарних пројеката у земљи и у иностранству. 

Већи број публикација. Три пута награђиван: Прва 

награда за цртеж, Новкабел Нови Сад (2002), Прва 

награда за идеју из обликовања материјала Богдан Шупут, Нови Сад, (2003) и Прва награда за 

цртеж, Академија Уметности, Нови Сад (2008). 

Слике му се налазе у приватним колекцијама по галеријама и другим институцијама у земљи и 

иностранству. Отац три девојчице, живи и ради као самостални уметник у Новом Саду.  

 

 
Ко си ти?, комбинована техника на платну 100 x 100cm, 2011 – 2014.година 

 

 

 



 

 

Душко Трифуновић рођен 19.12.1954. у 

Београду. 

Припада генерацији београдских сликара, који 

своја прва сликарска искуства стиче у атељеима 

познатих српских сликара (Лукић, Новак, 

Милосављевић). 

Професионално се бави сликарством од 1980 

године. 

Тематиком доминира урбани пејзаж, приказан 

кроз футуристичку призму, али под утицајем француског експресионизма и дугогодишњег боравка 

на Азурној обали у атељеима Саинт-Паул де Венце, истичу се његове колористичне Марине, 

широких потеза и мистичне дубине. 

Организивао је многобројне самосталне изложбе у земљи и иностранству и добитник је више 

награда за свој рад. 

 

 
Штит – чувар племена (Византија), комбинована техника на дасци 50 x 50cm, 2017.година 

 

 



Жарко Дринчић, рођен у Петроварадину 1964. године. 

1990. уписује Академију уметности у Новом Саду. Завршава је 

као студент генерације у класи Душана Тодоровића, и добија 

Годишњу награду за цртеж. 

Добитник је и награде за постигнут успех током школовања 

коју додељује Универзитет у Новом Саду. 

Министарство образовања му додељује двогодишњу 

стипендију у оквиру које је радио на Ликовној академији у 

Новом Саду. 

Постипломске студије уписује на тему "Цртеж и нови 

материјали". 

Та проблематика га заокупља и данас. Црта, а од недавно 

комбинује цртеж са сликом, на разним, новим материјалима 

као подлогом, од пластике до металних плоча итд. 

Осмишљава и нови вид ликовног изражавања у виду 

"Просветљеног цртежа", где комбинује видео рад са цртежом. 

Тим начином цртеж из просторне уметности прелази у 

временску, а као резултат тога сваке секунде поприма нову 

форму у виду слике. Радио је као ванредни професор цртања 

на Академији класичног сликарства у Сремској Каменици. 

Излагао је у земљи и иностранству.  

Председник је жирија "MENSA world photo cup". Живи ради у Новом Саду. 

 

 
Омаж Микеланђелу, комбинована техника на крилиту 100 x 100cm, 2019.година 



 

Жељко Ђуровић, рођен је 12. децембра 1956. 

године у Даниловграду, где је завршио основно и 

средње школовање. 

Студије сликарства, као и постдипломске студије 

завршио је на ФПУ у Београду. 

Члан је УЛУС-а, Ex-libris друштва Београд и 

интернационалне групе уметника 

LIBELLULE  (Француска). 

Ради као редовни професор на предмету Цртање и 

сликање на ФИЛУМ-у Крагујевац. 

Више пута је излагао самостално у земљи и 

иностранству и учествовао на преко 350 групних 

изложби у земљи и иностранству. 

Заступљен је у 27 књига из области уметности, као и на преко 200 интернет адреса, а радови му се 

налазе у музејима,  као и у многим приватним збиркама у земљи и иностранству. Добитник је 

бројних награда за свој рад. 

 

 

 
Плашљиве птице, уље на платну 50 x 40cm, 2019. година 



 

 

Жељко Паунковић, рођен је у Сремској Митровици 

1975. године. 

Дипломирао је на вишој школи ликовних и примењених 

уметности у Београду и Академији за уметност и 

конзервацију СПЦ у Београду. 

Аутор је више радова у техници мозаик који се налазе у 

Сремској Митровици и околини. 

Члан је удружења ликовних уметника ЕСНАФ. 

  

 

 

 

 

 

 
Патријарх Павле, уље на платну каширано на медијапану, 60 x 40cm, 2015.година 



 

Зоран Круљ је рођен 1957. године у Титограду. У овом 

граду је и завршио основну и средњу школу, а потом 

Архитектонски факултет у Нишу. 

Члан је УЛУС-а и има статус слободног уметника од 

2001. године. 

Учествовао је на већем броју самосталних и 

колективних изложби, као и ликовних колонија. 

Главни ликови на његовим сликама су старци и бакице, 

морнари и даме, смештени у типичне амбијенте Херцег 

Новог. Ту су и детаљи који их прате, попут бродова, 

једрењака… 

Добитник је неколико награда за свој рад. 

 

 

 

 
Св.Ђорђе, уље на платну 40 x 40cm, 2016.година 

 

 

 



 

 

Зоран Радосављевић, архитекта и сликар, рођен је 1966. године 

у Београду. 

Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1994. 

године, и од те године интезивно почиње да слика. Члан је 

Удружења ликовних уметника Земуна. Учествовао је на неколико 

Ликовних колонија, а излагао је  на многобројним колективним 

изложбама. 

Папирнати бродић је централна тема многобројних слика из 

цилкуса  „Нојева барка“. Аутор, у свом ликовном изразу поставља 

бројна питања, а примарно је питање људског греха. Папирнати 

бродић симболично истовремено представља душу, тело, али и 

свет у коме човек егзистира. Аутор поставља питање греха и 

спасења. Да ли малени папирнати брод може понети сав тај терет 

греха, да ли ће потонути или наставити да плови. Да ли је његов 

пут – пут спасења. 

 

 

 
Портал, комбинована техника на плaтну, 50 x 40cm, 2017. година 



 

Зоран Рајковић (Крушевац, 4. децембар 1949) српски је сликар, 

послератне генерације, који је на ликовну сцену Србије ступио након 

дипломирања на сликарском одсеку Факултета ликовних уметности 

Универзитета у Београду, 1974. године. 

Зоран Рајковић је члан УЛУС-а од 1978. године, у статусу 

самосталног уметника. 

Председник је удружења ликовних уметника из Крушевца и јеан од 

његових оснивача 2011. године. 

Од 1974. године, учесник је многобројних ликовних колонија и 

колективних изложби у земљи и иностранству. 

Самостално своје слике излаже од 1977. године. Добитник је више 

награда и признања за свој сликарски рад. 

 

 

 

 

 
Студеничка јесен, уље на платну 45 x 60cm, 2017.година 



 

Зорка Церовић, академски сликар, рођена 

на Цетињу 1947. год. Академију ликовних 

уметности завршила 1973.године у Београду, 

у класи професора Младена Србиновића. 

Члан УЛУС-а. Живи и ради у Београду. 

Сликарство Зорке Церовић – Тајне камених 

кућа 

Сликарка Зорка Церовић спада у савремене 

уметнике који су успели да својом кичицом 

ликовно помире агресивну појавност 

стварног и не мање измаштаног. Стално 

изнова истражујући своје опсесивне теме, медитеранског пејзажа, архитектуре и мита, Церовићева 

се не угледа ни на једну школу, нити се обазире на помодне правце, на њеним сликама се може 

видети фино исликан детаљ пропуштен кроз цитате магичне наиве, фигуративна доследност 

напоредо са истраживачким потезима укомпонованим у колористички раслојен пејзаж чије се 

контуре губе у енформелу. (Вида Огњеновић). 

 

 
Приморска камена кућа, уље на платну 40 x 40cm, 2017.година 

 

 

 

 



 

Исидора Ивановић, рођена 1983. у Београду. 

Дипломирала и магистрирала на Академији Ликовних 

уметности у Москви у класи професора В.Н. Тељина, 

2004. године, одсек сликарство. 

Самостално излагала у Москви, Рјазањи, Београду, 

Младеновцу, Суботици, Сомбору, Апатину, Кули, 

Бачкој Паланци. 

Учествовала је на преко 40 изложби, салона и колонија 

у САД, Русији, Грузији, Италији, БиХ, Црној Гори, 

Србији. 

Добитник је бројних домаћих и међународних награда 

и признања. 

Оснивач је Уметничког удружења „ДивАрт“ и галерије 

“Ателиер ДивАрт” у Београду, 2019. 

Од 2010. Води „Малу школу уметности ДивАрт“, за децу 

предшколског и школског узраста. 

Члан је СОХО БГ групе. Њену уметност представљају галеристи у Србији, САД и Русији. 

Њени радови се налазе у приватним колекцијама у Немачкој, Аустрији, Норвешкој, Америци, 

Швајцарској, Грузији, Русији, БиХ, Црној Гори, Србији. 

Живи и ради у Београду. 

 

 
Студеница - Краљева црква, акрилик на платну 58 x 85cm, 2009.година 

 



 

 

Ивана Живић је рођена 29.07.1979. године у 

Сарајеву, Босна и Херцеговина. 

Дипломирала 2004. на Факултету ликовних 

уметности у Београду, одсек сликарство. 

Магистрирала 2008. године на истом факултету, 

одсек сликарство. Члан је УЛУС-а од 2006. године. 

Поред организовања самосталних изложби, 

излагала је и на више колективних изложби у земљи 

и иностранству. Добитница је бројних награда и 

признања за свој рад. 

 

 

 
Небо над Београдом, уље на платну 60 x 80cm, 2014.година 

 

 

 

 



Јавор Рашајски je рођен је у Вршцу 1946. 

године. 

Академију за ликовне уметности завршава у 

Београду 1975. године у класи професора Зорана 

Петровића. Цртање учи код професора 

Александра Луковића, а цртеж специјализира на 

постипломским студијама код проф. З. 

Петровића. 

Активно излаже од 1982. године. 

Урадио је или илустровао преко осамдесет књига, 

од којих су шест ауторских из области 

оринтологије. Из исте области има преко 

двадесет научних радова. 

Радећи на књигама, награђен је два пута првом 

наградом на Међународном сајму књига у 

Београду 2002. и 2004. године, а 2007. добија 

високу награду румунске Академије наука и 

уметности за ауторску књигу ПТИЦЕ БАНАТА. 2012. године издао је књигу под називом ’’Птице 

Свете Горе’’ у издању Матице српске. Град Вршац додељује му Октобарску награду 1988. и 2004. 

године. Члан је Матице српске и УЛУС-а. 

 

 
Свето Тројство, уље на платну 60 x 50cm, 2018. година 



Јелена Секулић Вољанек је рођена 2.2.1974. године у Сремској 

Митровици. 

Године 1998. дипломирала на Факултету примењених уметности у 

Београду, смер – зидно сликарство, у класи проф. Владе Тодоровића. 

Од 2002. године се бави педагошким радом у средњој техничкој школи 

у Сремској Митровици. Године 2008. се запошљава на Академији 

класичног сликарства у Сремској Каменици. 

Организовала је многобројне самосталне изложбе и била учесник на 

многим групним изложбама у земљи и иностранству. Добитница је 

нагаде Ликовног салона “Срем 2002.” – откупна награда за слику 

“Сосина барка”. 

Члан је удружења УЛУ Еснаф, Сремска Митровица. 

 

 

 

 
Пронађи жирафу, уље на платну 50 x 35cm, 2016.година 



 

 

 

Јелена Шалинић-Терзић је рођена 1976. године у 

Краљеву. 

Средњу уметничку школу "Ђорде Крстиц" завршила је у 

Нишу као ђак генерације. 

На Факултету ликовних уметности (одсек сликарство, 

Београд) дипломирала је 2000. године у класи професора 

Анђелке Бојовић, проглашена је за студента генерације. 

Магистрирала је 2003. године и докторирала 2016. године 

код истог професора. 

Запослена је као доцент на предмету цртање и сликање, на 

Филолошко-Уметничком факултету у Крагујевцу (ФИЛУМ). 

Члан је УЛУС-а од 2001. године. 

Самостално је излагала више од 40 пута и била учесник на 

више од 200 изложби у земљи и иностранству. Добитник је 

многобројних награда. 

 

 

 

 
Циклус Бораније и бајке, уље на платну 50 x 40cm, 2011. година 



 

 

Катарина Недељковић је рођена 1989. године у 

Крагујевцу.  

Завршила средњу Уметничку школу у Нишу. Дипломске и 

мастер студије завршава 2015. године на Филолошко - 

уметничком факултету у Крагујевцу, одсек за Примењену 

уметност, смер зидно сликарство.  

Запослена на Филолошко - уметничком факултету, 

Универзитета у Крагујевцу од 2014.године. Ради као 

асистент у настави на предметима из уже уметничке 

области Сликарство, Цртање и сликање, Анатомско 

цртање и Пластична анатомија.  

Докторант на Универзитету уметности у Београду, на 

студијском програму за Дигуталну уметност 

Интердисциплинарних студија.  

Члан Удружења ликовних уметника Србије УЛУС од 

2015.године.  

Руководилац и члан ликовне секције удружења Алтернативног омладинског центра АЛТОМ од 2015. 

године.  

До сада реализовала 19 самосталних изложби у земљи и иностранству, и преко 90 колективних 

излагања, националног и међународног карактера. Њени радови се налазе у бројним јавним и 

приватним колекцијама.  

 

 
Разумевање, уље на платну 70 x 50cm, 2019.година 



Кристина Пирковић, рођена 1991.  године. 

Дипломирала је 2014. године на Филолошко уметничком 

факултету у Крагујевцу, на одсеку за примењену и 

ликовну уметност, смер  зидно сликарство, у класи 

ванредног професора Жељка Ђуровића. 

Мастер студије завршила 2015. године на истоименом 

факултету, смер зидно сликарство, под менторством 

ванредног професора Жељка Ђуровића и коменторством 

доцента Јелене Шалинић Терзић. 

Поред самосталних изложби, учествовала је на бројним 

групним изложбама у земљи и иностранству. 

Признања:  

2014. Награда за најбољег студента Филолошко 

уметничког факултета, универзитета у Крагујевцу, одсек 

за примењену и ликовну уметност, смер зидно 

сликарство. 2014. Освојено И место на Првом бијеналу 

уметничког цртежа, Меморијална галерија Душан Старчевић, Смедеревска Паланка. 2013. Похвала 

на конкурсу Награда за цртеж из Фондације Владимир Величковић 

 

Мајка III, комб.техника на папиру (уље, туш и земља) 70 x 50cm, 2020.година 



 

Љубисав Милуновић је рођен 5.9.1948. године у 

Љубави, општина Крушевац. 

Факултет ликовних уметности и постдипломске студије 

завршио је 1978. године у класи професора Младена 

Србиновића. 

Излагао је на бројним колективним и самосталним 

изложбама и учесник је многобројних хуманитарних 

акција и ликовних колонија. 

Његова дела се налазе у еминентним приватним 

домаћим и страним колекцијама. 

Љубисав Милуновић је представник магичног 

реализма, сконцентрисан на надреалистичке, 

алегоричне пејсаже и сатиричне цитате из историје 

уметности. 

Живи и ради у Београду. 

 

 
Вечна борба, уље на платну 50 x 70cm, 2018.година 



 

Љубодраг Јанковић Јале рођен је 09.03.1932. године у 

Пироту. 

Од 1947. до 1951. год. похађа средњу школу за примењену 

уметност (одсек графике) у класи професора М. С. Петрова. 

Године 1954, дипломирао на Академији примењених уметности 

(одсек сликарство) у класи професора Винка Грдана. 

Члан УЛУПУДС-а постао је 1957.год, а у чланство УЛУС-а 

примљен је 1961.год. 

Поред низа самосталних изложби, учествовао је на многим 

колективним изложбама у земљи и иностранству. Добитник је 

многобројних награда у признања. 

Био је редовни професор (на предмету Акт) на Факултету 

примењених уметности у Београду. 

 

 

 

 

 

 
Светковина, акрил на платну 54 x 65cm, 2017.година 



Љубомир Попадић је рођен 1961. године у Зрењанину. 

Академију ликовних уметности, смер сликарство, 

завршио у Новом Саду 1986. године у класи професора 

Јована Ракиџића.  

Члан УЛУМ од 1994.год. Данас, као слободни уметник 

живи и ради у Тивту.

Песник, романсијер, есејиста и ликовни критичар Драган 

Јовановић Данилов у својој критици најбоље описује 

богато стваралаштво сликара Љуба Попадића (кратки 

одломци): 

Слике Љуба Попадића изнова обнављају наше чуђење 

пред великом тајном предметног света, не запостављајући 

при том ликовност, чисту сликарску материју, те 

упућеност на онтолошку основу насликаних призора.  

Са његових платана исијава крепко богатсво једног 

поднебља, велико озарење пред чаробном затруднелошћу 

природе. Тако нам Попадић изнова открива лепоту 

призора који за своје постојање имају да захвале самом 

творцу.      

Поред самосталних изложби Љубомир Попадић је учествовао на више заједничких изложби у земљи 

и иностранству. 

 

Монах испред пирга, комб.техника на тврдој подлози (оловка, акрилик и уље) 86 x 62cm, 2019.година



Магдалена Властелица је рођена 1972. године у Гучи, 

Србија. 

Дипломирала је на сликарском одсеку Факултету ликовних 

уметности у Београду, у класи профресора Милице 

Стевановић 1996. године. 

Магистрирала је сликарство на истом факултету 2003. 

године у класи професора Зорана Вуковића. 

Поред организовања самосталних изложби, излагала је и на 

више колективних изложби у земљи и иностранству. 

Добитник је награде Факултета ликовних уметности за 

мозаик у Београду 1995. године и 2005. године 

прве награде у категорији младих сликара на V 

новембарском салону у Краљеву 

Живи и ради у Чачку. 

 

 

 

 

 
Тоскана, уље на платну 40 x 40cm, 2016.година 



Маја Ердељанин, рођена у Новом Саду 1971. године. 

Дипломске и мастер студије завршила је на одсеку за 

сликарство на Академији уметности у Новом Саду. Од 1992. 

године приредила је 50 самосталних изложби, учествовала на 

преко 300 колективних изложби и у раду преко 60 ликовних 

колонија и симпозијума (Србија, Црна Гора, Грчка, 

Норвешка, Италија, Холандија, Немачка, Аустрија, 

Мађарска, Пољска, Румунија, Шпанија, Француска). 

Члан је СУЛУВ-а и УЛУС-а. 

Осим уметничким, бави се и уредничким радом, као ликовни 

уредник галерије „ДА“ Студентског културног центра (1997-

1998), галерије “Подрум” (2002-2005) и ликовног програма 

Културног центра Новог Сада (2005-2013), а од 2013. године 

је уредник “Малог ликовног салона”. Осмислила је и 

организовала је велики број изложби, колонија, симпозијума 

и уметничких пројеката. Добитница је више награда из 

области сликарства и галеријског рада. Објавила је три 

прозне књиге и уметничку монографију Новог Сада. 

 

 
Плодова вода, акрил на платну 50 x 60cm, 2017. година 



                                                                  

Маја Јовановић Мајолиница, рођена je 1982. године у 

Београду. 

Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду, смер 

графичке комуникације 2004.године. 

Постдипломске студије завршила у Италији ''L’ Accademia di Belle 

Arti di Brera'' Милано, смер ''Nuove Tecnologie 

dell'Arte'' 2009.године. 

Самостални уметник и члан УЛУПУДС-а од 2006. године. 

Излагала је на више самосталних и групних изложби и добитник 

је неколико награда и признања. 

Тренутно живи и ради у Београду. 

 

 

 

 

 
Опроштај, уље на платну 80 x 100cm, 2019. година 

  



  

  

Марина Накићеновић је рођена у Београду 1950. године 

где је завршила основну и средњу школу. 

Факултет примењених уметности у Београду је завршила 

1974. године, а последипломске студије на истом факултету 

1977. године. 

Запослила се на Факултету примењених уметности и дизајна 

1980. године на предмету Цртање и сликање. 1998. изабрана 

је  у звање редовног професора за област Примењено 

сликарство. 

Организовала је многобројне самосталне изложбе, 

награђивана је за свој рад, а слике јој се налазе у музејима, 

као и у многим државним и приватним колекцијама у земљи 

и иностранству. 

Члан је Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) од 1975. 

године. Удата је за српског сликара Ј. Сивачког. Живи и ради 

у Београду. 

 

 

 
Мала мртва природа - триптих, уље на дасци 25 x 70cm, 2002.година 

  

   

 

 

 

 

 

 



 

  

Милан Пивнички рођен је 1958. године у Србобрану. 

Завршио је Средњу уметничку школу „Богдан Шупут“ у 

Новом Саду 1977. године. Академију ликовних 

уметности завршио је у Београду , у класи професора 

Војислава Тодорића 1984. године. На истом факултету 

завршио је постдипломске студије у класи професора 

Војислава Тодорића 1990. године. 

Члан је УЛУВ-а и УЛУС-а од 1990. године. Живи и ради 

у Новом Саду. 

Ораганизовао је многобројне самосталне изложбе и био 

учесник многих заједничких изложби и ликовних 

колонија у земљи и иностранству. 

Добитник је многобројних награда за свој рад. 

 

 

 
Јутро, уље на платну 50 x 75cm, 2016.година 

 

 

 

 



 

  

Милан Сташевић је рођен 1946. године у селу Војвода 

Степа у Банату. 

Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у 

Београду, на одсеку за сликарство, 1975. године у класи 

професора Зорана Петровића. 

Магистрирао на истом факултету 1977. године у класи 

професора Младена Србиновића. 

Излагао је на бројним самосталним и колективним 

изложбама у земљи и иностранству, а добитник је и 

бројних награда и признања. 

Запослен као редовни професор Цртања и сликања на 

Академији уметности у Новом Саду. 

Живи и ради у Београду. 

 

До сада је приредио преко 50 самосталних изложби у 

земљи и иностранству. 

Учествовао је на више од 300 групних изложби у земљи 

и иностранству. 

За свој рад добитник је бројних националних и међународних награда. 

Члан УЛУС-а од 1977. и члан Графичког колектива од 1978. године. 

 

 
Франческа и вотивна колица, акрил и уље на платну 70 x 70cm, 2017.година 



 

Миле Шаула рођен је 5.априла 1970.године 

Дипломирао je на Технолошком факултету у Београду 

Студије историје уметности у Београду. 

Члан УЛУС-а од 2001.године, са запаженом међународном 

излагачком каријером. 

Поред многобројних самосталних изложби, учествовао је и 

на многим групним изложбама у земљи и иностранству. 

Од 2004. године редовно излаже на Салону Нових Реалности 

у Паризу где је већ два пута освојио награду Прикс Маран 

(2006. и 2011.године). 

 

 

 

 

 

 

 
Кроз поље, уље на платну 50 x 50cm, 2018.година 



Милијана Радовановић, рођена 8. јула 1974. 

Рашка. 
1993. Гимназија природно-математичког смера у 

Рашкој. 

1998. Диплома Академија уметности, смер 

сликарство у класи проф. Ј. Ракиџића , цртање Б. 

Јанковић-Кнежевић и Милана Блануше са 

изборним предметом- графика и проф. Слободан 

Кнежевић –Аби. 

1993 - 1998. Самостални уметник. 

2000.године чланство Удружења ликовних уметника Војводине. 

1998-2013-Радила као професор ликовне културе у основним школама кулске и врбаске општине. 

2014- дипломирани библиотекар у Народној библиотеци Данило Киш у Врбасу. 

Поред многобројних самосталних изложби, учествовала је и на многим групним изложбама, 

ликовним колонијама и изложбама хуманитарног карактера. 

Добитник је награда за сликарство на Јесењем ликовном салону , Врбас 2001. и 2019. године. 

 

Извориште, уље на лесониту 60 x 50cm, 2007.година 



 

Миодраг Милутиновић, рођен 23. 7. 1989. године у Београду. 

Академију СПЦ за уметности и консервацију у Београду уписао 

2008. године и завршио 2012. на студијском програму за Црквене 

уметности (ОАС), смер фрескопис, код проф. Горана 

Јанићијевића. 

Академске мастер студије завршио на Факултету примењених 

уметности у Београду, одбранивши рад на тему „Аутор и дело; 

поетика и структурализам“ 2014. године код ментора, проф. 

Горана Јанићијевића. 

Докторирао је на Факултету примењених уметности у Београду 

2018. године, под менторством проф. Синише Жикића. 

Учествовао на многобројним колективним и приредио четири 

самосталне изложбе. 

Активно је учествовао у осликавању десет цркава, такође, извео је 

девет самосталних пројеката у земљи и иностранству. Члан је 

УЛУПУС-а од 2017. године. 

Одликован је орденом Марије Магдалене, трећег степена, Пољска 

православна црква 2015. године. Добитник је прве награде на 24. изложби икона у Културном 

центуру у Шапцу 2019. 

 

Богородица, уље на платну 40 x 30cm, 2019.година 



 

Момчило Мацановић је рођен у Никшићу 

1966.год. 

Дипломирао 1993.год. на Факултету ликовних 

умјетности на Цетињу, у вајарској класи 

професора Павла Пејовића. 

Добитник је прве награде за скулптуру  ФЛУ 

Цетиње и награде за 

сликарство EXTEMPORE Пиран, 2005.год. 

Члан је Удружења ликовних умјетника 

Монтенегра од 1994.год. 

Поред самосталних изложби, излагао  је на више 

од педесет групних изложби у земљи и 

иностранству. За своја дела каже. ”На мојим 

радовима треба да се препозна време у којем 

живим, трудим се да ухватим тај тренутак.” 

Највећи утицај на њега имала је рана италијанска 

ренесанса и ренесансни реализам. 

 

 
Чекајући аутобус, уље на платну 55 x 50cm, 2017.година 



  

Момчило Мома Антоновић је рођен у Крушевцу 

29. октобра 1938. године. 

1958. уписује Академију ликовних уметности у 

Београду а професори су му Стојан Ћелић, Мирјана 

Михаћ, Младен Србиновић, Зоран  Петровић. 

1963. завршава Академију ликовних уметности у 

класи професора Недељка Гвозденовића. Код истог 

професора завршава и постдипломске студије. 

1964.примљен у чланство УЛУС. 

1973.изабран за асистента на Академији ликовних 

уметности у Београду. Предаје у свим звањима 

предмете сликање и цртање, 1988. године изабран је 

за редовног професора. Декан Факултета ликовних уметности био је у три мандата. Имао је преко сто 

самосталних изложби уз учешће на многобројним колетивним изложбама у земљи и иностранству, а 

поред тога је и добитник многобројних награда и признања. Преминуо је 23.01.2019. године у 

Београду у 81 години. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду. 

 

 
Храм праведника (Циклус: Београд на Метеорима III), Акрилик на платну 50 x 63cm, 2016.година 



 

 

Наод Зорић, рођен je 1968. године у селу Ђурђевића Тара, 

Црна Гора. 

ФЛУ (одсјек сликарство) завршио је 1993. године на Цетињу, 

у класи проф. Драгана Караџића. 

Године 1995. завршио је постдипломске студије (одсјек за 

сликарство) у Београду, код проф. Радомира Рељића. 

Члан је УЛУЦГ. 

Слике и цртежи му се налазе у музејима, галеријама и 

приватним колекцијама у земљи и иностранству. 

Студијска путовања: Француска, Грчка, Израел, Палестина, 

Египат, Тирска, Словенија... 

Више од тридесет пута је самостално излагао, а поред тога и 

учествовао на многим умјетничким симпозијумима и 

колонијама у земљи и иностранству. Више пута је нагрђиван 

за свој рад. Живи и ради у Колашину. 

 

 

 
Гуслар, уље на платну 95 x 73cm, 2019. година 

 



 

  

 

Небојша Ђурановић, рођен је 1968. године у 

Београду. 

Дипломирао је на факултету Примењених уметности 

и дизајна у Београду 1998. године у класи професора 

Растка Ћирића. 

Члан је сликарско–графичке секције УЛУПУДС–а. 

Има статус самосталног уметника. 

Излагао је више пута самостално и  учествовао на 

бројним колективним изложбама у земљи и 

иностранству. 

Добитник је више награда и признања. Између 

осталих: 

Годишња награда УЛУПУДС-а 2007. и 2010. године; Прва награда ``Мали формат`` 2008.године; 

Палета ``Ђура Јакшић``, Пожаревац 2013. Током 2001. и 2005. године, боравио је на вишемесечним 

стручним усавршавањима у Француској. Његове слике налазе се у приватним и музејским 

колекцијама широм света. 

Живи и ради у Београду. 

 

 
Благовести, уље на платну 60 x 80cm, 2019. година 

 

 



 

Ненад Станковић је рођен 1965. године у 

Мачванском Белотићу. 

Дипломирао је сликарство на  факултету  

Ликовних  Уметности у Београду 1990. 

године. 

Члан је УЛУС-а од 1991. Године и удружења 

ликовних уметника ЕСНАФ. 

Више пута је излагао у земљи и иностранству 

на многобројним групним 

и самосталним изложбама. 

Осликао је две цркве у Ноћају код Сремске 

Митровице и на Ђуровом брду код 

Пријепоља (са иконостасом). 

Више пута награђиван: похвала на Октобарском салону у Шапцу 1982.године, Повеља на 

Београдском Салону у Галерији Прогрес 2007. године. Доцент на Академији класичног сликарства у 

Сремској Каменици од 2008. године и предаје предмет ''Технологија сликарства''. 

 

 
У славу Лазара Србина, акрил и уље на платну 70 x 50cm, 2013.година 



 

 

Нера Плетикосић рођена је 1990. године у Суботици, 

Република Србија. 

Основне и Мастер академске студије завршила је на 

Академији уметности, Универзитет у Новом Саду, Департман 

ликовних уметности, студијска група Цртање (просечна оцена 

9,70). 

Радила је на Академији уметности у Новом Саду као сарадник 

у настави на катедри за цртање од 2015. до 2016. 

године. Тренутно ради као ликовни педагог у ОШ "Иван 

Милутиновић" у Суботици. Члан је ХЛУ Цро Арт од 2015. 

Године и УЛУС-а од 2016. године. 

Своја дела излагала је на многобројним самосталним и 

колективним изложбама у земљи и иностранству и била 

учесник на више ликовних колонија. Добитник је бројних 

стипендија, а више пута је и награђивана за свој рад. 

 

 
Две жене у пољу, комбинована техника на платну 70 x 90cm, 2019. година 



  

  

Предраг Пеђа Милошевић, је рођен 26.11.1960. 

године у Земуну. 

Гимназију завршио у Горњем Милановцу. 

Дипломирао на Академији Примењених Уметности у 

Београду, катедра сликарства,1985. 

Исте године започиње професионално бављење 

сликарством, а 1992. године одлази у Шпанију где до 

1996. живи и ради као професионални уметник. 

Излаже и сарађује са више галерија у земљи и 

иностранству. Члан УЛУПУДС-а,уметничког друштва 

„РАСАРТ“. 

Живи у Београду. 

 

 

 
Хиландар, уље на платну 40 x 73cm, 2017.година 

  

 

 

 

 

 

 



 

Радуле Бошковић, рођен у Новом Саду, 2. фебруара 1954. 

године. 

Школу за примењену уметност у Новом Саду, графички 

одсек, завршио 1972. године, а 1978. године дипломирао на 

Факултету за примењене уметности у Београду, на Одсеку 

графике, у класи професора Бранислава Макеша и графику 

књиге код професора Богдана Кршића. 

Од 1979. године члан је УЛУВ-а (Удружење ликовних 

уметника Војводине). 

Живи и ради у Новом Саду. 

Бави се сликарством, графиком, сценографијом и графичким 

обликовањем. 

Члан ,,Арт Директор клуба" Србије од оснивања и Удружења 

уметника „Ликовни круг“ из Петроварадина.  

Добитник је бројних признања и више пута је награђиван за 

свој рад.  

Излагао је на многобројним значајним колективним 

изложбама  (слика, графика, плаката и графичког обликовања) и учествовао на многим уметничким 

колонијама и радионицама у земљи и иностранству. 

 

 
На вратима Едена, комбинована техника на платну 80 x 65cm, 2019. година 



  

Славко Крунић је рођен 1974. године у Београду. 

Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у 

Београду, у класи професора Радомира Рељића 1998. 

године. 

Магистарске студије завршио је 2002. године на 

истом факултету у класи професора Анђелке 

Бојовић. 

Излагао је на више самосталних и групних изложби 

у земљи и иностранству. 

Члан је УЛУС-а од 2000. године, и УЛУПУДС-а од 

2011. године. 

Добитник је награде Гран при "Милене Павловић 

Барилли". 

Живи и ради у Београду и Новом Саду. 

 

 

 

 

 
Девојка од памтивека, уље на платну 40 x 30cm, 2017.година 



Слободан Бата Недељковић 

Сликар - графичар,  редован професор др.типографије на Академији 

уметности у Новом Саду 

Рођен 12.3.1952. у Новом Саду. 

После школе за примењену уметност и дизајн у Новом Саду, завршио је 

Факултет ликовних уметности у Београду и постдипломске студије. 

Магистрирао Графику 1982 у Београду. 

Докторирао 2009. у Новом Саду.      

Редовни је професор Академије Уметности у Новом Саду. 

Од 2002. предаје на ФТН-у на Графичком инжењерству и дизајну. 

Бави се сликарством и графиком у Атељеу бр. 2 на Петроварадинској 

тврђави од 1971. 

Самостално излагао 36 пута у земљи и иностранству и више пута је 

награђиван за свој рад. 

 

 

 

 

 
Добар пастир из Равене, уље на плaтну, 50 x 70cm, 2007.година 



 

 

Слободанка Ракић Шефер је рођена је у 

Дуваништу. 

Завршила је Факултет ликовних уметности 1976. 

године и постдипломске студије 1978. године у 

Београду.  

Члан је УЛУС-а и члан Друштва српских 

уметника ЛАДА. 

Учествовала је на неколико стотина колектвних 

ликовних смотри код нас и у иностранству. 

Приредила је око 90. самосталних изложби по 

целој Југославији и неколико ван земље. 

Добитник је и више награда за сликарство. Њени радови се налазе у музејско галеријским 

установама некадашње Југославије као и у многим државним и приватним колекцијама код нас. О 

њеном раду, сликама и изложбама, написано је преко 1500 приказа у каталозима, књигама, 

часописима, недељним и дневним листовима. 

 

 
Благо из камена, уље на платну 40 x 40cm, 2016.година 

 

 

 



  

  

Светлана Седлан, рођена 29. октобра 1979. 

године у Новом Саду, Србија. Дипломирала на 

високој  школи Академији Српcке 

Правослaвне Цркве за уметности и 

консервацију одсек: Иконопис у класи 

професора др Тодора Митровића. Учесница 

више групних изложби у земљи и 

иностранству (Шпанија, Велика Британија, 

Финска, Грчка, Бугарска). Члан УПИДИВ-a oд 

2015. године, секција декоративно сликарство. 

Мастер ликовни уметник од 2016. Члан 

УЛУПУДС-а од 2016. године, секција 

примењено сликарство. У статусу самосталног уметника од 2016. године. Добитница прве грамате на 

интернационалном конкурсу осликавања теме Васкрсење Христово (I.A.O.) Atina. 

Учесница “Simposium of modern icon painting art “  Chania , Krit. 

 

 
Св.Цар Константин приноси Богородици Константинопољ, енкаустика на дасци 40 x 50cm, 

2011.година 

 

 

 



 

  

Татјана Каравелић, рођена је 1991. године у 

Београду. 

Завршила средњу Техничку школу ,,Дрво арт" смер - 

Пејзажна архитектура. 

2010. године уписала факултет Примењених уметности 

у Београду. 

2014. године дипломирала као примењени уметник на 

одсеку вајарство. 

2015. године завршила мастер студије на факултету 

Примењених уметности одсек примењено вајарство 

под менторством ред.проф. Драгољуба Димитријевића. 

2016. године добија статус слободног уметника и 

постаје члан УЛУПУДС-а 

Учествовала је у раду више колонија и била учесник на 

бројним конкурсима и групним изложбама. 

Самосталне изложбе: 2016.године самостална изложба ,,Циклуси“ у Градској галерији Ужице, 

Ужице. Више пута је награђивана за свој рад. 

Скулптуре у јавном простору: 2011. године постављена скулптура ,, Скок” у ентеријеру у Рибарској 

Бањи, 2014. године учествовала на летњој школи камена у Пријепољу. Изведена скулптура 

,,Преобликовање/ Лимска форма” у екстеријеру, 2015. године Изабрано решење за заштитни знак 

ДМ дрогерије се изводи у 35 примерка (материјал: алуминијум, гранит) Србија, 2016. године 

Скулптура ,,Пупољак“ у енетеријеру хотела ,,Плазза“, Рафаиловићи, Црна Гора, 2016. године 

Коаутор споменика Миленко Рудинац, Горњи Дубац, Србија, 2016. године Изведена скулптура 

,,Пупољак“ у јавном простору екстеријера Луковске Бање, 2016, године Изведена скулптура 

,,Изданак“ у јавном простору екстеријера Луковске Бање... 

 

 

Назив скулптуре: ,, Анима“, димензије рада: 21 x 24 x 31cm, материјал: камен 



 

 

  

Тања Сићовић, академски сликар, рођена 31.10.1972. у 

Београду. 

Прва ликовна искуства стиче у атељеима уметника Сергеја 

Јовановића, у Шуматовачкој и у ликовном атељеу Шесте 

београдске гимназије. 

Завршила Школу за индустријско обликовање у Београду. 

1991. године одлази у Италију на даље школовање. 

1998. године дипломирала је на Академији лепих уметности у 

Фиренци, у класи проф. Адриана Бимбија. За време студија 

остварила сарадњу са уметничким атељеима (1997-до данас) и 

занатским радионицама за израду накита (1994-1998). 

Током наредних година бави се израдом слика, минијатура и 

копија фрагмената фресака по поруџбини. 

У Србији сарађује са неколико еминентних уметничких 

галерија и са манастиром Манасија. Мотиви на сликама су 

инспирисани природним лепотама Тоскане и Шумадије, које окружују средњовековну архитектуру 

ова два региона. Поред самосталних изложби одржаних у Фиренци била је учесник и на многим 

групним изложбама у земљи и иностранству. 

 

 
По узору на ремек дело фирентинског мајстора ренесансе, акрил на платну 65 x 45cm, 2016.-

2018.година 

 

 



  

 

Теодора Стојановић,  завршила је Академију Ликовних Уметности у 

Београду у класи професора Душана Оташевића са просечном оценом 

9,22, а постдипломске специјалистичке студије сликарства у класи 

професора Владимира Величковића такође са просечном оценом 9,22. 

Магистар филозофије Филозофског факултета у Београду. 

Члан ’’ICAF’’, члан Одбора Улупдс-а, члан УЛУС-а, члан организације 

’’Focus Europa’’, члан Уметничке мреже Србије. 

Поред самосталних изложби, учествовала је и на многим групним 

изложбама у земљи и иностранству и добитница је бројних међународних 

престижних награда и признања за свој рад,а слике јој красе многе 

светске галерије и јавне институције. 

 

 

 

 

 
’’Nature’’, акрил на платну 60 x 80cm (диптих), 2018.година 

 


