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Галерија савремене уметности
Смедерево
Музеолошка пракса и изложбена делатност данас
Политичке, економске и социјалне промене настале после Другог свет
ског рата доводе до значајних промена у развоју музеолошке праксе у
читавом свету.
Вођени научним и васпитно – образовним амбицијама, скоро два ве
ка, музеји су данас дошли у конфликт са новим околностима савременог
света. Односно, музејска струка као институција вођена идеалистичким
пословањем морала се успешно снаћи у свету који води профит и кро
ји глобалистички систем. Па, тако контекст индустрије информације и
забаве није постао идеално место за процват музејске делатности, али
управо таква ситуација музејима данас даје драгоцен значај као инсти
туцијама које дају корективни механизам овим процесима.
Музеји су почели да мењају свој карактер нарочито у последње три
деценије, акцентујући комуникацијски посао и проширујући своје над
лежности новим темама у музеологији, све са циљем да се приближе
публици (маркетинг, односи с јавношћу, оглашавање, комерцијализа
ција).
Чини се да је развој музеолошке делатности са селекције и документа
ције највише усмерен на приказивање и презентацију. Али „управо је за
музеј битно то што је документациона делатност, у коју морамо укључи
ти селекцију докумената (музејских предмета збирки), на другој страни
дијалектички праћена активношћу комуникације у коју морамо, у првом
реду, укључити презентацију. Према томе, може се рећи да су музејска
документација и комуникација две стране музејске делатности које су
дијалектички повезане“.1
„Музејску презентациону активност морамо оцењивати у контексту
савременог друштва и она представља једно од средстава културног про
1	Душан Оташевић, Музеји за будућност, Гласник Народног музеја Црне Горе, II
књига, Цетиње, 2005/2006, 104.
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греса друштва. Зато из наведеног произилази и велика одговорност, као
и потреба за одређени ниво ове делатности“.2
Поред наведених (селекција, документација и презентација) у основ
не музејске делатности спадају још и заштита и чување музејских пред
мета. Али, управо је то померање тежишта са традиционалних на пре
зентационе активности, учинило да неки новоизграђени музеји буду
конципирани директно само као институције за презентацију (без збир
ки), као што су то Експлораториум у Сан Франциску или центар Жорж
Помпиду у Паризу.
Заправо, најатрактивнији и најчешћи облик музејске делатности је
изложбена делатност. Изложба је услужна делатност музеја коју јавност
највише примећује.
Осим изложби које организују уз сталну поставку, а коју желе да осве
же и учине динамичним, музеји велику пажњу (и простор) посвећују
посебним изложбама, независно од збирки.
Уметнички музеји понекад преузимају улогу националних галерија и
активно учествују у организовању ликовних изложби и манифестација
које имају за циљ да омогуће увид у савремену продукцију и вреднују
уметничка достигнућа појединих уметника, али и средине.
У дифузији уметничких дела, али и културних вредности уопште, нај
значајније су уметничко-ликовне и културолошко-документарне изло
жбе, али се и изложбе рекламног или пропагандног карактера често
користе за представљање савремених уметничких достигнућа неке сре
дине.3
У оквиру уметничко-ликовних изложби могу се издвојити следећи
типови изложби:
• самосталне изложбе – на њима се обично приказују дела настала
током последњих пет година стваралачког рада једног уметника.
Иако су данас самосталне изложбе најчешћи облик ликовних из
ложби, оне су скоријег датума у односу на друге;
• ретроспективне студијске изложбе – на њима се приказују дела ре
презентативна за читав опус појединог сликара, или су везане за
развој одређене групе, стила или уметничког правца;
• колективне изложбе – устаљене годишње изложбе (или бијенали,
тријенали) чланова уметничких удружења, на којима се предста
2	Исто, 104.
3	Милена Драгићевић-Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд, 2000, 141.
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вљају дела настала током претходног периода (то су често „жири
ране“ изложбе, салони);
• манифестационе, такмичарске међународне изложбе – организу
ју се најчешће бијенално (Венеција, Касел, Сао Пауло). Циљ им је
праћење и критичко-теоријска валоризаија врхунских домета са
времене ликовне уметности у свету;
• тематске изложбе – на њима се излажу дела са одређеном темати
ком савремених сликара или сликара различитих епоха;
• групне изложбе – на њима се представљају новији радови група
формално или нефпрмално удружених уметника;
• програмске изложбе – иако се често поистовећују са групним из
ложбама, оне су у суштини дело критичарске или теор
 етичарске
концепције, виђења одређених тенденција, стилова или сензиби
литета. Могу бити организоване ради промоције одређеног естет
ског схватања или представљају анализу појаве и њено смештање
у историју уметности.4
Изложбе, као основни облик дифузије дела ликовне уметности најче
шће организују изложбене галерије, које функционишу као самосталне
институције или су у саставу музеја уметничог или комплексног типа.
Галерија савремене уметности Смедерево, организована као сектор
Музеја у Смедереву (комплексног типа), по свом програму и активно
стима највише је усмерена на презентациону активност. Њена улога се
састоји пре свега у организовању различитих типова уметничких, ликов
них изложби које су важне за валоризацију уметности у нашој средини
али и шире.

Оснивање Галерије савремене уметности Смедерево
Процес оснивања Галерије савремене уметности Смедерево текао је кроз
више фаза. Пре њеног оснивања Смедерево није имало ниједну градску
галерију, нити било какав изложбени простор у коме су могле да се ор
ганизују уметничке, ликовне изложбе. Коришћени су алтернативни и
ненаменски простори. Неки од тих били су: изложбена сала сталне по
ставке Музеја у Смедереву, при чему је сваки пут параванима заклањана
стална поставка из праисторијског и античког периода, хол Центра за
културу Смедерево, хол Гимназије или Планинарски савез „Челик“.
4	Исто, 142.

217

Наташа Радосављевић

После Селимира Јовановића Селета, првог академског вајара у граду,
стигао је читав низ млађих уметника и историчара уметности. Они су
се током деведесетих година истицали у захтевима да Смедерево доби
је галерију у којој би се организовале изложбе из домена уметничког
стваралаштва.
Током 1997. године био је направљен уговор између Скупштине Оп
штине Смедерево и америчке компаније Mc Donald’s о изнајмљивању
простора у коме је данас смештена Галерија, да би одмах потом компа
нија започела сређивање ентеријера. Због политичких догађаја који су
потом уследили, компанија раскида уговор а Смедерево добија празан
простор који вољом грађана добија своју улогу.
Дани протестних окупљања за време војне агресије на нашу земљу,
током 1999. године, афирмисали су простор бивше продавнице „Дунав“
на Тргу Републике као изузетан објекат за изложбену галерију. У току
протеста, цртежи, карикатуре, песме, афоризми и остали разноврсни
прилози којима су грађани бележили свој бунт, излагани су спонтано
по целој Галерији. Атрактивно место на коме се она налази, изванредне
просторне могућности и велике стаклене површине саме по себи су на
метале идеју о идеалном простору за галерију.
Уметници града Смедерева који су тада били организовани у ликов
но удружење ПОЛИГ РУС, чији је вишегодишњи председник био Зоран
Кузмановић, а секретар удружења Радош Антонијевић, затим секретар
Културно-просветне заједнице Горан Ђорђевић и директор Центра за
коришћење Смедеревске тврђаве Драгослав Бата Мандић су, уз помоћ
аргумената али и енергије и ентузијазма, успели да у договору са град
ским властима садашњи простор Галерије промовишу у изложбени про
стор разноврсних културних активности.
Заправо, у оквиру Центра за коришћење Смедеревске тврђаве је на
прављена систематизација радног места за уредника ликовног програма.
На то радно место је запослен магистар вајарства Радош Антонијевић,
који је потом организовао све програме у поменутом простору а који је,
по потреби, био уступан на коришћење од стране Скупштине Општине
Смедерево.
Припајањем Центра за коришћење Смедеревске тврђаве Музеју у Сме
дереву током 2001. године, Градска галерија је прикључена истој инсти
туцији.
Уговором о коришћењу без накнаде, пословни простор на Тргу Репу
блике бр. 1–3, од дана 25. 12. 2002. године, се уступа Музеју у Смедереву.
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Новим статутом који је донео Управни одбор Музеја у Смедереву, а који
усваја Скупштина Општине Смедерево 2004. године, Галерија савремене
уметности Смедерево је организована као сектор Музеја у Смедереву.

Архитектонско здање Галерије савремене уметности Смедерево
Зграда у којој је смештена Галерија савремене уметности Смедерево се
налази на главном градском тргу. Подигнута је 1929. године као угости
тељски објекат – хотел, чији је градитељ и власник био Милија Нинић,
грађевински инжењер из богате трговачке породице. После 1945. године
зграда је национализована и објекат је тако мењао намену кроз време.Од
1999. године у њој је смештена градска Галерија. Током 1998. године згра
да је стављена под заштиту, као споменик културе од посебног значаја.
„Зграда је грађена од тврдог материјала и типичан је пример градске
куће тог времена, конципирана у духу историцизма. Објекат је поста
вљен као угаони. На фасадама је по вертикали заснован правилан осо
вински ритам смењивања пуног и празног. Овај ритам диктира распо
ред стубова у приземљу између којих су постављени велики застакљени
отвори“.5 „У хоризонталном смислу фасада је подељена на два дела, при
земни и спратни, између којих је кордон венац. Изнад спратне етаже је
профилисани кровни венац.“6
Имајући у виду историјска, архитектонска и амбијентална својства
овог објекта, као и његову специфичну урбанистичку позицију у оквиру
ужег урбаног језгра Смедерева, он је сврстан у ред најзначајнијих обје
ката ове врсте у граду, и као такав има посебан културни и историјски
значај.

Програм Галерије савремене уметности Смедерево
На самом почетку свог рада Галерија није имала јасно дефинисано про
грамско усмерење. Основна концепција деловања била је промовисање
ликовних уметника кроз њихове самосталне изложбе, повремено одр
жавање групних и тематских изложби и реализација изложби које улазе
5	Васа Пипер, Документација Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево, Смедеревo, 2006.
6 Петар Вукоичић, Документација Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево, Смедерево, 1998.
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у шире програме на градском нивоу. То су пре свега: Смедеревске свето
савске свечаности, обележавање 5. јуна 1941, Пети октобар дан престо
ног града Смедерева, Смедеревска јесен и Дани дечјег стваралаштва у
организацији дечјег вртића Наша радост.
Први Уметнички савет Галерије, као главни управни орган, формиран
је 20. јула 2002. године. Уметнички савет, верификован од стране УЛУС-а
је радио је у следећем саставу: Радош Антонијевић, вајар, Никола Јанко
вић, вајар, Родољуб Карановић, графичар, Милорад Младеновић, сликар
и архитекта, Добривоје Станојевић, члан Извршног већа Скупштине Оп
штине Смедерево за ресор културе, Вера Хорват, историчар уметности
и Снежана Цветковић, историчар уметности.
Задатак Уметничког савета Галерије је био да планира годишњи про
грам Галерије. Избор излагача требало је да се врши на основу радова
приспелих на јавно расписан конкурс или на предлог неког од чланова
савета.
Међутим, у току мандата првог сазива Уметничког савета, није се увек
успевало са прављењем годишњег програма Галерије. Велики део изло
жби је реализован као вид размене или гостовања неке сродне инсти
туције.
У то време је и успостављена сарадња са Факултетом ликовних умет
ности из Београда, чиме је омогућен добар увид у резултате и остварења
младих ликовних стваралаца. Истовремено је пружена могућност мла
дим уметницима да реал
 изују своје прве жириране изложбе. Овакав вид
сарадње са Факултетом ликовних уметности је утврђен као трајни кон
такт у виду реализације две годишње изложбе студената. Прва је изложба
завршне године студената ФЛУ у Београду, а друга је изложба студената
постдипломаца ФЛУ у Београду.
По Правилнику о раду Уметничког савета Галерије, мандат Уметнич
ког савета је ограничен на четири године, тако да је 14. марта 2006. го
дине формиран нов Уметнички савет. Од тада чланови савета су: Радош
Антонијевић, вајар, Маида Груден, историчар уметности, Татјана Илић,
интердисциплинарне студије уметности, Родољуб Карановић, графичар
и Милан Марковић, историчар уметности.
Нов састав Уметничког савета је утицао на стварање јасне и доследне
излагачке концепције Галерије. Она је, пре свега, формулисана тако да
може да одговори на захтеве савременог тренутка. Заправо, програмска
политика је тако постављена да омогућава широко сагледавање дисперз
не уметничке продукције, као и добар контекст за разумевање актуелне
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уметности. Идеја је да се истовремено одржава уметнички квалитет и
промовише добра продукција. Истовремено се инситира на квалитет
ном програму, који нема популистички карактер да би лакше комуни
цирао са локалном публиком.
Један од циљева Галерије јесте и признати статус од стране ликовне
јавности.
Ликовни програм галерије је у потпуности отворен за најразличитије
уметничке изразе и медије, као и за уметнике свих генерација.
За саме уметнике „добити могућност излагања у „жирираној“ Гале
рији, значи и добити могућност критичког вредновања у медијима и
одговарајући публицитет, јер највећи део изложби одржаних у ненамен
ским просторима, па чак и у културним центрима, не добија адекватну
медијску промоцију.“7

Визуелни идентитет Галерије савремене уметности Смедерево и
облици оглашавања
Спољашњи визуелни идентитет институције је дефинисан и усаглашен
са значајем установе, места у коме се налази и својом матичном кућом
(Музејом у Смедереву).
Име установе одсликава њену мисију, жељу оснивача као и његову
амбицију. Име Галерије савремене уметности је општег, означавајућег
карактера и у складу је са програмом који се у њој спроводи.
Лого – знак је урађен 2005. године (до тада је коришћен знак Музеја) и
за то је ангажован стручни тим једног дизајнерског студија из Беог рада.
Лого је урађен у колору, препознатљив, јасан и оригиналан и визуелно
коренспондира са знаком матичне куће, при чему се лако везује и за сам
град Смедерево.
Галерија има и свој летеринг (тип слова), који улази у идентитет знака
и доследно се користи приликом оглашавања.
Оглашавање и промоција Галерије се одвијају, пре свега, успоставља
њем добрих веза са другим институцијама културе, затим са средстви
ма јавног информисања, школама, уметницима и политичком админи
страцијом. Кустоси гостују, пре сваке изложбе, у радио и ТВ емисијама
и дају најаву и информације о будућој изложби и плановима Галерије.
7	Милена Драгићевић-Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Беог рад, 2000, 112.
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Обавезни су текстови о изложби, односно информације за медије у ви
ду дописа пред свако отварање. Шаљу се позивнице (културној и широј
јавности), штампа плакат и каталог.

Организација изложбе
После одлуке уметничког савета Галерије о додели излагачких термина
и прављење годишњег плана излагања, кустоси започињу организацију
изложби.
Успоставља се контакт са уметницима и договара начин сарадње. Утвр
ђује се временски оквир отварања и трајања изложбе. Кустоси праве кон
цепт изложбе у договору са уметницима. Они су надлежни за садржај и
обраду каталога, оглашавање и план финансирања. Учествују у техничкој
реализацији изложбе, заједно са помоћним особљем.

Хронолошки приказ изложби Галерије савремене уметности
Смедерево
1999.
Од маја до децембра 1999. године континуир
 ано, у трајању од по 25 дана,
одржано је седам изложби слика и скулптура.
Естетика отпора, гостујућа изложба Музеја историје Југославије. Изло
жбу чини група уметника који у различитим медијима изражавају свој
бунт према актуелној НАТО агресији. Изложба је гостовала у Београду,
Новом Саду, Шапцу, Лозници, Руми и Зрењанину.
Оља Ивањицки, самостална изложба слика академског уметника. Из
ложене слике великог формата, уље на платну.
Велимир Матејић, самостална изложба слика уље на платну.
Штефица Радованов, самостална изложба слика, уље и пастели.
Паклени сведоци, скулптура Цвијетина Јовановића и Смедерево проле
ћа 1999. године, документарна фотографија. Аутори фотографија: Рајко

222

Галерија савремене уметности Смедерево

Бркић, Слободан Стојшић и Живорад Петровић (недељне новине Наш
глас). Ранислав Ранисављевић (дневне новине Вечерње новости), Ми
лорад Поповић (Фото Дунав) и самостални фотограф – Рајко Павловић.
Изложба је отворена 11. септембра.
Уметност и папир, своје радове на папиру и од папира изложило 23
аутора ликовне колоније Чачак 1999. Изложбу је пратио и репрезента
тиван каталог чији је издавач Друштво ликовних уметника Рисим из
Чачка. Текст у каталогу писао Божидар Плазинић. Изложба је отворена
28. септембра.
Милан Лукић, самостална изложба слика, уље на платну и акварели,
отворена 26. октобра.

2000.
Програм Галерије током 2000. године је био замишљен као мултикулту
ралан са разноврсним садржајем, од изложби и књижевних приредби
до трибина и камерних концерата.
Ликовни програм:
Срцем за отаџбину, изложба документарне фотографије, отворена 30.
марта.
Бранко Пешић, самостална изложба слика и цртежа уметника из Сме
дерева, отворена 24. априла.
Владимир Вељашевић, Радош Антонијевић и Петар Вукоичић, из
ложба графика и скулптура академских уметника из Смедерева и Сме
деревске паланке, отворена 9. маја. Штампана само позивница која је
служила као каталог.
Љубица Шакић, самостална изложба слика академског уметника из
Београда, отворена 16. маја. Изложена мала ретроспектива радова на
сталих у периоду 1988–2000. године. Радови су рађени техникама уље
на платну и акрилик, пастел и акварел. Текст у каталогу писао Душан
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Ђокић, сликар и ликовни критичар. Каталог штампан у сарадњи са га
леријом Мадам из Панчева.
Гуча 2000, етно изложба, отворена 26. маја.
Браниоцима отаџбине, изложба документарне фотографије Војске Ју
гославије, отворена 8. јуна.
Павле Никитовић Нико, самостална изложба слика академског сли
кара из Београда, отворена 15. јуна. Изложени су радови уље на платну и
графика. Галерија је за време трајања изложбе била уметников отворени
радни атеље, сви заинтересовани су могли том приликом да га посете.
Јован Мартиновић и Снежана Поштић, 10–27. јул, уметници из Сме
дерева. Изложба слика, цртежа и скулптура.
Драгин Радивој, самостална изложба слика и акварела, отворена 1. ав
густа.
Покајница 1998/99, ретроспективна изложба сликарске колоније, отво
рена 13. августа.
Дијана Кожовић и Веселин Драшковић, самостална изложба академ
ских сликари из Београда, отворена 1. септембра. Изложени су акварели,
цртежи и уља на платну.
Милић од Мачве, 20. септембар – 5. октобар, изложени рани радови.
Изложбу отворио Ђорђе Кадијевић, историчар уметности.
Богољуб Арсенијевић, изложба цртежа и слика под називом Побуње
ни човек.
Руски архитекти у Београду, изложба отворена 18 децембра. Изложбу
организовао Градски завод за заштиту споменика културе Београд.
Наталија Карић Слијепчевић, самостална изложба слика академске
уметнице из Смедерева. Изложба је отворена 27. децембра 2000. годи
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не и трајала је до 13. јануара 2001. године. Изложба је носила назив То
је човек.
Музички програм:
Дуо флауте и гитаре, Милица Јевић и Маја Радовановић. Концерт
одржан 24. маја.
Квартет дуо гитара, виолина и флаута, Музичка школа Смедерево.
Концерт одржан 14. јуна.
Одржане су и три промоције књига.

2001.
Програм Галерије за 2001. годину је замишљен као целина од 19 делова
где сваки део обухвата по 19 дана. Основни концепт би чиниле ликовне
изложбе, али у току њиховог трајања је предвиђена и организација ра
зноврсног програма културног садржаја као у претходној години.
Наталија Карић-Слијепчевић, 27. 12. 2000 – 13. 01 2001. године.
Представљање културно-издавачког центра Српска кућа из Пожа
ревца, 13–27. јануар.
Последња српска престоница – Светлости и сенке, изложба слика
ликовне колоније у организацији Ljir art group, отворена 27. јануара.
Колонија Водице из Смедеревске Паланке, 13–27. фебруар, изложба
слика.
Павле Павловић, 16–25. март, самостална изложба слика. Представље
ни радови су засновани на искуствима надреализма и у потпуности од
ређени доживљајем подсвесног и иреалног.
Тијана Фишић, самостална изложба слика академског сликара, пред
ставника млађе генерације, отворена 26. марта.
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Родољуб Карановић, самостaлна изложба графика академског умет
ника из Смедерева, отворена 11. априла. Приказане графике су биле ап
страктних форми на тему рата. Штампање каталога и текст урадио сам
аутор. На отварању одржан грађански протест због одлуке Извршног
одбора СО Смедерево да се простор Галерије изда у комерцијалне сврхе.
Свој допринос протесту дали су сви градски медији.
У току 2001. године галеријски простор је повремено отваран за потребе
организовања различитих културних манифестација од стране Општи
не Смедерево.
Изложба Здраво да сте Смедерево фото-радионице Смедерево је
отворена 26. маја.
Простор садашње Галерије савремене уметности Смедерево је кратко
био претваран у комерцијални простор. Под притиском јавности али и
разним политичким утицајима, Галерија је током зиме 2001/2002. остала
празна, да би пролећа 2002. године поново почела са радом.

2002.
У току 2002. године постепено почиње да се успоставља редовна изла
гачка активност Градске галерије, која је после припајања Центра за ко
ришћење смедеревске тврђаве Музеју у Смедереву и сама постала део
ове институције.
Милија Белић, 22. маја отворена самостална изложба слика академ
ског сликара и доктора историје уметности, који годинама живи и ради
у Паризу. На изложеним радовима су представљене геометријске ком
позиције којима се уметник већ дуже време бави. Изложбу отворила др
Катарина Амброзић.
Мирјана Марјановић, самостална изложба акварела отворена априла
2002. године. Текст у каталогу писала Вера Хорват, историчар уметности.
Марио дел Курто (Mario del Curto), 11–23. јун, самостална изложба ег
зистенцијалне фотографије. Његове фотографије чине део колекције
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Јелисејског музеја у Лозани. Изложбу отворио Jean Daniel Ruch, амба
садор Швајцарске. Гости изложбе били су вајари Илија Филиповић из
Степојевца и Милан Станисављевић из Београда.
Француски фотографи Двадесетог века, 22. јул – 5. август. Изложба
уметничке фотографије дванаест француских аутора, који су по избору
министра културе обележили уметничку фотографију Француске два
десетог века. Фотографије су настале у периоду од 1910. до 1976. године.
Изложене су фотографије следећих уметника: Eddie Kuligowski, Michel
Thersiquel, Robert Doisneau, Jacques-Henry Lartigue, Jeanloup Sieff, Philippe
Salaun, Andre Kertesz, Martine Franck, Man Ray, Izis, Bernard Plossu, Edu
ard Boubat.
Можда би требало издвојити фотографију чувеног дадаисте и над
реалисте Мan Raya „Сунчање“ из 1931. Изложбу је отворила Aleksandra
Curpis, координатор за језик и културу Француског културног центра у
Београду. Изложба је настала у сарадњи Француског културног центра
из Београда и Еуро култ центра из Крагујевца.
Из Селетовог атељеа, 13. август – 5. септембар. Изложба Селимира Јо
вановића Селета, смедеревског вајара и ликовног педагога и његових
некадашњих ученика, вајара Зорана Кузмановића и Радоша Антоније
вића. Изложене реал
 истичке скулптуре Селимира Јовановића, рађене
у класичном материјалу су представљале пресек његовог вишедецениј
ског рада. Зоран Кузмановић се представио великим, транспарентним,
нетипичним бронзаним формама, док је Радош Антонијевић поставио
инсталације и цртеже.
Дигитални парк, 15–22. новембар, изложба дигитал арта и техно скулп
туре Мирјане Поповић и Милана Гералдине. Радови су настали у пери
оду 1998–2001. године. Уметници су користили технолошка достигнућа
тренутка и могућности онога што дигитална ера нуди. Изложба настала
у сарадњи са невладином организацијом Корак из Пожаревца и органи
зацијом Реактор из Смедерева.
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2003.
Последња српска престоница, изложба слика треће ликовне колоније,
отворена 14. маја. Излагали су: Дијана Кожовић, Душан Ђокић, Грујица
Лазаревић, Хелена Драшковић, Иван Цолић, Јанош Месарош, Љиљана
Илић Радовановић, Љубисав Милуновић, Маја Димитријевић, Мили
ца Драшковић, Наталија Карић Слијепчевић, Павле Поповић, Радислав
Тркуља, Светлана Кнежевић, Веселин Драшковић, Весна Кнежевић Си
моновић, Властимир Николић и Зоран Пурић. Организатори колоније
су Ljir art group и Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште.
Реци не дрогама, 23–25. мај, изложба дечијих радова, организација Оп
штинског одбора за сузбијање болести зависности.
Весна Кнежевић Симоновић, 27. мај – 12. јун, самостална изложба
академског сликара из Београда. На изложби под називом Сан о благо
весном анђелу су представљени пастели са мотивима из Јеванђеоских
прича и српских манастира. Текст у каталогу написао Леви Бец.
Ратко Лалић, 16. јун – 19. јул, самостална изложба слика професора Ака
демије примењене уметности у Београду и Академије ликовне уметно
сти у Бања Луци. Радови великог формата су рађени техником уље на
платну и приказују пејзаж богатог колорита. Изложба је реализована у
организацији Маркетиншке агенције фудбалског клуба Сартид.
Терани, 24. јул – 13. август, групна изложба слика интернацион
 алне гру
пе ликовних уметника Терани – људи са земље. Теране чини девет умет
ника учесника међународног симпозијума скулптуре Тerra u Кикинди
2001. године, то су: Artur Heras – Шпанија, Chie Hanada – Јапан, Слободан
Бијелац – Француска, Коста Богдановић, Вера Стевановић, Жељка Мо
миров, Јелена Јанев, Драгослав Крнајски и Милован Даговић – Србија.
Свих девет уметника изложило је радове на папиру. Текст у каталогу
писали: Милован Даговић, академски вајар, Марија Ковач, историчар
уметности и Сава Степанов, историчар уметности.
Милован Даговић Даго, самостална изложба цртежа под називом Емо
ционална геометрија, академског вајара сарајевске Ликовне академије,
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отворена 14. августа. Цртежи су рађени оловком у комбинацији са кола
жом (папир, јута, картон, новинска хартија, пластична кеса).
Андрео Мерола (Andreo Merola), 28. август – 7. септембар, самостална
изложба фотографије венецијанског уметника под називом Карневал у
Венецији. Фотографије су настале у периоду од двадесет година уназад.
Текст у каталогу говори о карневалском обичају маскирања. Изложба ор
ганизована у сарадњи са Италијанским културним центром из Београда
и Еуро култом из Крагујевца.
Смедеревска тврђава, колективна изложба реализована у оквиру ма
нифестације Дани европске културне баштине, отворена 13. септембра.
Аутори изложбе су: Петар Вукоич
 ић, архитекта, Радош Антонијевић,
вајар и Дејан Радовановић, археолог. Текст у каталогу писала Светлана
Пејић.
Промотивна изложба туристичких организација градова Србије,
25–30. септембар, у оквиру привредно-туристичке манифестације Сме
деревска јесен.
Дечја недеља, 6–11. октобар, у оквиру дечје недеље организована ликов
на радионица за децу претшколског узраста.
Жељка Момиров, самостална изложба академске уметнице из Београ
да, отворена 14. октобра. Ауторка се представила скулптурама и црте
жима малог формата. На својим радовима се трудила да сведе све своје
ликовне елементе на један основни, линију, теоретски сугеришући да је
уметност за њу пре свега начин мишљења.
Студенти Пете године Факултета ликовне уметности у Београду,
колективна изложба отворена 4. новембра. Излагало четворо младих
уметника: Дејана Врањеш, Милица Салашки, Иван Јовановић и Растко
Кукић. Текст у каталогу писао Доцент Добрица Бисенић.
Радослав Миленковић, самостална изложба слика академског умет
ника из Београда, отворена 20. новембра. На изложби су представљени
портрети, ентеријери, пејзажи и мртва природа, настали последњих
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неколико година. Природа и фигурација чине основу његовог стварала
штва, које траје више од пола века.
Осамдесет година електрификације Смедерева, документарно –
историјска изложба отворена 8. децембра. У организацији учествовали
ЕПС Смедерево, Радио Смедерево и Музеј Николе Тесле из Београда.
Горан Десанчић, изложба академског сликара из Београда, под нази
вом Crash, отворена 18. децембра. Поставку чине уља на платну и акрил
великог формата, цртежи и колажи. Приказани радови натопљени бојом
имали су све одлике енформел сликарства које је по значењу могло да се
преведе у садашње турбулентно време.

2004.
Студенти постдиплoмских студија Факултета ликовних уметности
у Београду. Колективна изложба отворена 24. јануара у оквиру XV сме
деревских светосавских свечаности. Овом приликом је представљена
група Лихт Блау, коју је 2002. године основало пет сликара и графича
ра најмлађе генерације, са циљем да се очувају и реафирмишу класичне
вредности ликовног израза и техника. Изложбу су чинили следећи умет
ници: Биљана Јовановић, Милош Ђорђевић, Надежда Марковски, Вида
Стефановић, Марко Калезић и Бојан Бикић. Изложбу отворио мр Родо
љуб Карановић, графичар.
Први српски устанак и Смедерево, изложба отворена 27. фебруар
 а,
поводом обележавања 200 година од подизања Првог српског устанка.
Аутори изложбе су: Радош Антонијевић, вајар, Петар Вукоичић, архитек
та, Дејан Радовановић, археолог, и Срђан Стојковић, програмер. Изло
жба се састојала од принтова великих формата на којима су испричани
најважнији догађаји из историје Смедерева из времена Првог српског
устанка. Фотографије су у потпуности прекриле стаклене површине
на Галерији. Основни концепт аутора је био Град изложба – Грађани
учесници. На отварању изложбе је емитован кратак филм Први српски
устанак и Смедерево. Изложбу су отворили Снежана Јејић, директорка
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Дејан Ра
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довановић, учесник, и Предраг Умичевић, председник Извршног одбора
Скупштине Општине Смедерево.
Фабио Згрој (Fabio Sgroi), изложба уметничке фотографије италијан
ског уметника, под називом Палермо, отворена 24. марта. Поставку су
чиниле црно-беле фотографије великог формата, настале последње две
године. Основни мотив је лепота фасада и тргова као и богата културна
баштина његовог родног града Палерма. Изложба је реализована у са
радњи са Италијанским институтом за културу у Београду и организа
цијом Еуро култ-а из Крагујевца.
Озренка Мајсторовић и Јовица Илић, изложба слика академских
уметника из Пирота, отворена 23. априла. Текстове у оба каталога писала
Радмила Влатковић, историчар уметности. Обоје уметника је посвећено
свету природе, коју поетизују кроз топлу боју и наглашен потез.
Последња српска престоница, групна изложба радова I V ликовне ко
лоније, отворена 28. јула. Изложбу чине радови рађени техником уље на
платну следећих уметника: Мирјана Антић, Илија Драшовић, Перица
Донков, Симонида Ђорђевић, Љиљана Јевтић, Биљана Јевтић, Павле
Насковић, Љиљана Илић Радовановић, Јелена Салинић, Петар Спасић,
Јелена Тишма, Предраг Трајковић и Јелена Шалинић. Изложба реали
зована у организацији Ljir art group.
Све је то било у прошлом веку, изложба српске аудио историје, отво
рена 17. августа. Аутор поставке је Драгослав Симић дугогодишњи но
винар Радио Београда. Изложба се састојала од плаката који су сажето
илустровали садржај компакт дискова, такође ауторски рад Драгослава
Симића, на којима су аудио записи везани за догађаје из српске исто
рије 20. века.
Светлана Павловић Џиндо, самостална изложба слика и цртежа ака
демске уметнице из Београда, отворена 25. августа. Изложбу чини ре
троспектива њеног опуса који траје више од три деценије. Штампан је
обиман каталог у сарадњи са Центром за културу Ковин. Текст у ката
логу написао Срето Бошњак, историчар уметности, који је и отворио
изложбу.
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Селимир Јовановић Селе, самостална изложба скулптура, отворена
30. септембра. Смедеревски академски вајар се на својој петнаестој са
мосталној изложби представио малим фигурама изведеним у гипсу и
бронзаним рељефима на музичке теме. Сви радови су настали у послед
њих пет година.
Ђорђе Арнаут, самостална изложба цртежа академског вајара из Бео
града, под називом Стандарте, отворена 4. новембра. Било је изложено
37 црно-белих цртежа у маниру поп – арта, рађених техником графита
на хамеру. Уметник је приказао пет својих циклуса који су настали у пе
риоду од 1997. до 2004. године.
Драгана Константиновић-Грбић, самостална изложба слика умет
нице цетињске Ликовне академије, отворена 24. новембра. Уметница је
изложила неколико потпуно различитих циклуса, све великог формата,
неку врсту мале ретроспективе.
Студенти пете године Факулета ликовне уметности у Београду, ко
лективна изложба графика и слика отворена 10. децембра. Аутори из
ложбе су: Драгана Богдановић, Горан Драгаш, Јелена Ивановић, Весна
Митровић, Раде Рековић, Михајло Станисавац и Ирена Цветковић. За
једничко интересовање свих студената јесте фигурација, односно човек,
његова преиспитивања и страхови.

2005.
Дечја новогодишња радионица, 29. децембар 2004 – 5. јануар 2005.
године, изложба дечјих радова.
Никола Тесла, документарна изложба фотографије, отворена 5. јануа
ра. Изложба остварена у сарадњи са Музејом Николе Тесле у Беог раду и
Електроморавом Смедерево.
Наталија Карић-Слијепчевић, самостална изложба слика, акварела и
талпи академске уметнице из Смедерева, отворена 12. јануара.
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Студенти постдипломских студија Факултета ликовних уметности
у Београду, колективна изложба отворена 27. јануара у оквиру XV I сме
деревских светосавских свечаности. Излагали су следећи уметници: Би
љана Јовановић, Татјана Зиројевић, Јелена Трајковић, Иван Јовановић,
Лука Дедић и Момчило Бјековић.
Ш ТА Б, изложба отворена 25. фебруара промоцијом досадашњих проје
ката уметничке групе Штаб. На отварању пуштен видео рад Techno live,
излаган на 45. Октобарском салону у Београду. Групу чине: Радош Анто
нијевић, вајар, Дејан Радовановић, археолог, Петар Вукоичић, архитекта
и Срђан Стојковић, програмер.
Смедеревље, 26. фебруар – 16. март, групна изложба радова прве сли
карске колоније Смедеревље, одржане августа 2004. године. Излагали
су следећи уметници: Горица Здравковић, Љиљана Петрушевић, Маја
Ђокић, Надица Грбић, Наташа Абрамовић, Родољуб Карановић, Шејма
Продановић, Зоран Петрушевић. Гости излагачи: Ана Јинкер, Вида Сте
фановић и Татјана Симић.
Александар Прибићевић, 4–27. април, самостална изложба слика ака
демског уметника из Београда, под називом Ветровњаци. Основна те
матика изложбе је ветар као синоним духа и божијег даха, затим ветров
њаци и маске против урока. Текст у каталогу писао сам аутор.
Бошко Вуковић, самостална изложба слика и цртежа под називом Све
тови, академског уметника из Смедерева, отворена 27. априла. На радо
вима се могло читати једно космичко сликарство пуно магичних симбо
ла и симбола људских веровања.
Сазвучје савременог, античког и рановизантијског мозаика, изло
жба уметничке групе Аметист, отворена 31. маја. Приказано је 11 радова
савременог мозаика поменуте групе и 14 дигиталних принтова мозаик
а
античких локалитета. Чланови групе су: Петар Вујошевић, Оливера Га
врић-Павић, Снежана Маринковић, Борислав Њежић и Иван Павић.
Дунав, фото изложба поводом међународног дана Дунава, отворена
27. јуна.
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Силвија Гладић, самостална изложба цртежа академске уметнице из
Зрењанина, под називом Силвер Силва, отворена 7. јула. На изложби
су приказане апстрактне форме које своје полазиште имају у дрвету. То
чини основу њеног опуса у последње две године.
Надица Грбић, самостална изложба слика академске уметнице из Блаца,
отворена 26. јула. На радовима се могао препознати европски енформел,
који се чита у контексту ратних сукоба на овим просторима.
Шејма Продановић и Милица Ракић, 11–31. август, изложене радове
чини 20 мушких марамица са цртежом – везом и један дигитални колаж
принт 50 × 1000 цм. Пројекат носи назив Пенелопа и својим садржајем
прави инверзију на фабулу Хомеровог спева.
Изложба ручних радова, 9–26. септембар, поводом привредно тури
стичке манифестације Смедеревска јесен.
Мирјана Благојевић, самостална изложба слика и пастела уметнице
из Никшића, отворена 27. септембра.
Дечја ликовна радионица, 10–14. октобар, у оквиру дечје недеље у ор
ганизацији предшколске установе Наша радост из Смедерева.
Смедеревље, 18. октобар – 2. новембар, групна изложба радова друге
сликарске колоније Смедеревље, одржане августа 2005. године. Учесни
ци колоније: Маријана Каралић, Данијела Богуновић, Ирена Паровић,
Татјана Симић, Вида Стефановић, Павле Миладиновић и Родољуб Ка
рановић. Гости излагачи: Миодраг Анђелковић, Бранка Веселиновић и
Звонимир Николић.
Студенти пете године Факултета ликовне уметности у Београду, ко
лективна изложба студената графике и њихових гостију, отворена 3. но
вембра. Излагали су: Лидија Богдановић, Марина Манојловић, Нада
Ромањук, Соња Шурбатовић, Александра Ацић и Оља Дунђерски. Циљ
ове као и свих досадашњих изложби је пресек рада студената Ликовне
академије.
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Томас Алва Едисон, документарна изложба отворена 23. новембра. По
ставка приказује живот славног научника и проналазача као и његову
приватну преписку са Николом Теслом. Изложба изведена у сарадњи са
Музејом Николе Тесле из Београда и Електроморавом Смедерево.
Друштво српских уметника Л А Д А , групна изложба слика и скулптура
уметничког друштва ЛАДА које је славило стопрву годину свог посто
јања. Изложба је отворена 3. децембра. Излагали су: Синиша Вуковић,
Никола Вукосављевић, Милија Глишић, Зоран Ђорђевић, Петар Ђуза,
Александар Ђурић, Босиљка Зиројевић, Дринка Радовановић, Никола
Јанковић, Љубинка Јовановић, Драгош Калајић, Маријана Каралић, Деса
Керечки Мустур, Драган Мартиновић, Вукосава Мијатовић Теофановић,
Бранко Миљуш, Љиљана Мићовић, Ружица Беба Павловић, Саво Пе
ковић, Радомир Петровић, Слободанка Ракић Шефер, Радомир Рељић,
Маја Сковран, Тодор Стевановић, Радислав Тркуља, Мирољуб Филипо
вић и Тијана Фишић. Штампан обиман каталог у сарадњи са Музејима и
Галеријама следећих градова: Шабац, Шид, Лесковац, Звечан, Крушевац,
Пријепоље, Ужице, Пожега, Крагујевац и Вршац. Текстове у каталогу пи
сали: Станислав Живковић, Никола Кусовац, Љубица Миљковић, Вера
Ристић и Наталија Церовић.
Мини сајам књига, 24–31. децембар, комерцијалана изложба, органи
зована поводом новогодишњих празника.

2006.
Слободан Каштаварац, самостална изложба графика под називом Игра
академског уметника из Београда, отворена 10. јануара. Уметник је из
ложио двадест графика рађених комбинованим техникама – линорез
и дигитална штампа, настале током 2004. и 2005. године. Графике су
приказивале различите врсте знакова, од слова и живих бића преко зоо
морфних елемената.
Студенти постдиплoмских студија Факултета ликовних уметности у
Београду, групна изложба студената отворена 27. јануара у оквиру XV I I
смедеревских светосавских свечаности. Излагали су: Иван Јовановић,
Ивана Драгојевић, Татјана Зиројевић, Сандра Мркајић, Тамара Пајко
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вић и Никола Груловић. Заједничко свим уметницима било је трагање за
идентитетом, што је нагласио и мр Родољуб Карановић на отварању.
Слободан Савић, самостална изложба скулптура и цртежа академског
уметника из Београда, отворена 9. фебруара. Уметник је изложио дваде
сет скулптура у алуминијуму и бронзи и исто толико цртежа из циклуса
Mantis religiosa. Радови су настали у периоду од 1989. до 2006. године и
карактеришу их пре свега актови издужених, вретенастих женских фи
гура.
Соња Дробњак, самостална изложба цртежа ђака приштинске Ликовне
академије, отворена 28. фебруара. Уметница је изложила радове наста
ле током 2004. и 2005. године у оквиру циклуса Арка, рађених техником
туш и перо.
Бошко Карановић и Стјепан Филеки, изложба диплома – графика
урађених од стране графичара и калиграфа, отворена 14. марта. Реч је о
оригиналним дипломама – графикама, рађених ручно, које су додељива
не као признања колективима или појединцима за делатност у култури
и другим областима.
Александар Цветковић, самостална изложба слика и цртежа академ
ског уметника из Београда, којом се обележава тридесет година умет
никовог рада, отворена 12. априла. Реч је о радовима који и у визуелном
и тематском смислу негују идеје високог модернизма.
Ремек дела савремене српске уметности од 1968. до данас, изложба
отворена 12. маја. Ауторски пројекат Славка Тимотијевића, историчара
уметности. Први део пројекта реал
 изован је кроз шест билборда по це
лом граду на којима су аплицирана дела уметника српске концептуал
не уметности седамдесетих година двадесетог века. Други део пројекта
чини изложба оригиналних фотографија – докумената српске авангарде
у периоду од 1970. до 1974. године. Представљени су следећи уметници:
Група КОД и Горан Трбуљак, Богданка Познановић, Мирослав Мандић,
Каталин Ладик, Јанез Коцијанчић, Мирко Радојичић, Душан Бјелић и
Мирослав Мандић, Слободан Тишма, Славко Богдановић, Славко Мат
ковић, Balint Szombathy, Ера Миливојевић, Раша Тодосијевић, Вујица
Решин Туцић, Група Е КОД , Зоран Поповић, Laszlo Szalma, Kerekes Las
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Ремек дела савремене српске уметности од 1968. до данас, аутор Славко Тимотијевић,
мај 2006.

zlo, Екипа А3, Радомир Дамњановић Дамњан, Владимир Копицл, Гергељ
Урком, Марина Абрамовић, Неша Париповић и Csernik Atila.
Аутор је овим пројектом желео да истакне како су дела представљених
уметника кореспондирала са временом и сензибилитетом најзначајни
јих токова светске уметности. Изложени су радови преко 30 уметника.
На отварању је одржано предавање Славка Тимотијевића о поменутом
периоду и пуштена пројекција два видео рада, Екипа Ана три и Скида
ње билборда испред СК Ц-а.
Биљана Вуковић, самостална изложба графика професорке Факултета
ликовне уметности у Београду, отворена 6. јуна. Изложене литографије
су рађене техником литографије и представљају пејзаже од којих је сва
ки претворен у знак.
Дислокације/Утопијски простор(и), тематска изложба тринесторо
уметника у организацији кустоса – историчара уметности Маиде Груден
и Маре Прохаске, отворена 24. јуна. Изложбу чине перформанси, инста
лације, фотографије, видео радови, дигитални принтови, компјутерске
анимације и слике следећих уметника: Арион Аслани, Бранка Кузмано
вић, Милена Путник, Димитрије Тадић, Нина Тодоровић, Бранислав
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Јакић, Александар Јестровић Јамесдин, Маја Јосифовић, Владимир Про
тић, Предраг Терзић и Исидора Фићовић. На отварању је изведен перфор
манс Слободана Ере Миливојевића у галерији и на Тргу Републике и Саше
Марковића Микроба у кафеу Гњурац, под називом Нови живот 2006.
Основни концепт пројекта је размена мишљења на тему постојања
утопијских простора и уопште развоја утопијске мисли. Текстове у ка
талогу писале Маида Груден и Мара Прохаска.
Душан Русалић, самостална изложба скулптура професора Факултета
примењене уметности у Београду, отворена 11. јула. Уметник је изложио
седамнест апстрактних, полихромних скулптура у камену.
Ненад Павловић, изложба документарне новинске фотографије фото
репортера, отворена 25. јула. Изложено је шездесет колор фотографија
на тему одбрана од поплаве града Смедерева, при чему је једна фотогра
фија објављена на насловној страни новина New York Times и у листу Il
giornale.
Драган Совиљ, самостална изложба графика академског уметника из
Београда, отворена 1. августа. Изложено двадесет графика, лаке гео
метризације и игре планова. Текст у каталогу писала Љиљана Ћинкул,
историчар уметности.
DEZ ORG, групна изложба уметника окупљених око групе Dez org, отво
рена 24. августа. Пројекат чини једанесторо уметника најмлађе гене
рације различитих поетика и опредељења. Концепт ове групе јесте да
низом изложби под насловом Dez org ++ направи један врло субјекти
ван пресек младе уметничке сцене, као одговор на устаљену шему орга
низовања ауторских изложби од стране историчара уметности. Свако
од чланова групе позива по једног госта чији рад сматра адекватним и
заједно се презентују на групној изложби. Радови нису тематски пове
зани што и јесте основни циљ. Приказани су радови следећих уметника:
Антеа Аризановић, Славица Панић, Срђан Арсић, Сања Ждрња, Славица
Лазић, Нина Тодоровић, Паула Миклошевић Мухр, Милица Ружичић,
Никола Јестровић, Марија Павловић, Марко Црнобрња, Маја Радановић,
Маја Ракочевић, Александар Јестровић Јамесдин, Јелена Радић, Исидора
Фићовић, Ивана Смиљанић, Едита Кадирић, Гоца Белић, Борис Шрибар
и Драган Рајшић. Текст у каталогу писала Милица Ружичић, вајар.
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Љиљана Кнежевић, самостална изложба слика уметнице из Новог Са
да, отворена 13. септембра. Изложено је 30 уља на платну, на којима је
основни мотив жена, материнство и скривена еротичност. Текст у ката
логу писао Божидар Аиралди, сликар.
Изложба завичајних уметника смедеревског краја, отворена 28. сеп
тембра у оквиру привредно – туристичке манифестације Смедеревска
јесен.
Милан Блануша, самостална изложба цртежа и теракота професора
Академије уметности у Новом Саду, отворена 6. октобра. Изложени су
радови великог формата на којима доминира јак цртеж мушких и жен
ских фигура у крупном плану. Поред њих равноправно егзистира текст
исписан руком у улози графита. Текст у каталогу писао Коста Богдано
вић, историчар уметности.
Харалд Хофман (Harald Hoffman), изложба-инсталација уметника из
Немачке, ђака Дизелдорфске Академије из класе проф. Јаниса Кунелиса,
отворена 3. новембра. У свом раду, кроз једну сасвим прочишћену есте
тику, Харалд Хофман трага за новим облицима свог уметничког и сим
боличког језика.

Милан Блануша, самостална изложба цртежа и скулптура,
октобар 2006.

Харалд Хофман,
новембар 2006.
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Изложба студената пете године Факултета ликовних уметности у
Београду, колективна изложба отворена 23. новембра. Учествују: Тамара
Ђорђевић, Маја Ђуровић, Милица Јауковић, Уна Јовановић, Ивана Ко
совац, Владислава Крстић, Слађана Маринковић, Никола Милошевић,
Бојана Николић, Ирина Перишић Бошњак, Далибор Поповић, Бојана
Рајевић, Вида Станисавац Вујчић, Марина Стојановић.
Вртић Наша радост, дечја радионица, 18. децембар
Мини сајам књига 21. 12. 2006. – 8. 1. 2007.

2007.
Јасмина Кнежевић, самостална изложба слика академске уметнице из
Новог Сада, отворена 9. јануара. На својим платнима ауторка вешто ком
бинује различите технике и материјале (угаљ, акрил, платно, колаж…)
стварајући веом
 а свеже и надахнуте апстрактне композиције. На њима
се само у траговима препознају свакодневни мотиви и креације, дочара
ни једноставном линијом и сведеним цртежом.
Митар Трнинић, самостална изложба магистра фотографије и доцента
на Факултету примењених уметности у Беог раду, отворена 23. јануара.
Слободан Ковачевић, самостална изложба акварела академског умет
ника из Новог Сада, отворена 13. фебруара. Могуће грешке у раду у овој
дисциплини биле су повод ауторовог ликовном истраживања. Током
реализације коришћене су различите могућности савијања папира, до
давања другог материјала (уљани пастел, селотејп…), папир је исецан
и бушен, све у циљу постизања и стварања једног новог и савременог
ликовног језика.
Поглед – цртеж – став III, колективна изложба произ ашла из пројек
та „Поглед-цртеж-став III“, Ђорђа Арнаута и Сава Пековића, отворена
1. марта. У реализацији овог концепта аутори полазе од жеље да цртеж
промовишу као најстарију, темељну ликовну дисциплину. Изложба пред
ставља пресек савремене уметничке сцене у цртежу и то кроз радове
уметника свих генерација: Милица Стевановић, Рада Селаковић, Жељка

240

Галерија савремене уметности Смедерево

Момиров, Хани Голдхардт, Марија Павловска, Снежана Петровић, Бран
ка Кузмановић, Искра Браво, Јелена Трајковић, Никола Вукосављевић,
Слободан Роксандић, Љубомир Вучинић, Горан Ракић, Драган Моми
ров, Владимир Ристојевић, Зоран Димовски, Слободан Бојовић, Михајло
Млинар, Саво Пековић и Ђорђе Арнаут.
Никола Груловић, самостална изложба академског уметника из Бео
града, отворена 20. марта. На самосталној изложби слика и цртежа из
циклуса Copy and Play аутор се представио радовима насталим у пери
оду 2006. и 2007. године, изведеним у комбинованој техници на платну
и папиру.
У периоду од 12. априла до 10. јуна Музеј у Смедереву рализује три своје
изложбе: палеонтолошку изложбу Омаж Николи Пантићу, етнолошку
изложбу Слатка изложба и ликовну изложбу ретроспектива Милана
Лукића.
Представљање локалног еколошког акционог плана Општине Сме
дерево у организацији Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево, 10–14. јун.
Наташа Матовић, самостална изложба фотографија академске уметни
це из Београда под називом Вода и обала, отворена 14. јуна. Уметница се
представила серијом фотографија које су рађене дигиталним апаратом,
без посебних манипулација. Сви мотиви су фотографисани у понавља
ним временским размацима да би на њима биле забележене промене
које су у међувремену настале. Мотиви на изложби подељени су у две
целине Вода и Обала, али су они нераскидиво повезани и у тој синтези
успевају да прерасту у занимљиву форму.
39. конкурс за награду Пјер 2006, изложба карикатура, отворена 28.
јуна
Хана Рајковић, самостална изложба слика академске уметнице из Бе
ограда, отворена 6. јула. Уметница комбинује велики и мали формат на
којима доминирају микро драме, проистекле из сензација свакодневни
це. Приказани радови су истовремено духовити и цинични, пуни сим
бола и универзалних порука.
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Вера Станарчевић, самостална изложба цртежа и рељефа академске
уметнице из Беог рада, под називом Град – лавиринт, отворена 24. јула.
Цртежи су рађени у техници пресован угаљ и постављени у низу, један
до другог, стварајући слику мегаполиса, хаотичног града-лавиринта са
чињеног од мноштва зидова, улица, квартова, степеништа. Делови тога
града, улица и зграда, кроз рељефе урађене од гвоздених плоча и жица,
материјализују се испред нас у опипљиве, тродимензионалне облике.
Косара Бокшан и Петар Омчикус, ретроспективна изложба Косаре
Бокшан и Петра Омчикуса наших истакнутих ликовних уметника који
већ дуги низ година живе и стварају у Паризу, организована у години
јубилеја, поводом шездесет година рада и шест деценија од настанка
Задарске групе отворена је 4. септембра. На изложби су били предста
вљени рецентни радови из свих периода њиховог стваралаштва, од 1947.
до 2005. године.
Изложба је остварена у сарадњи са музејским и галеријским институ
цијама из Ниша, Краљева, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Сремске
Митровице.
Илија Шошкић, самостална изложба концептуалног уметника, зачет
ника видео и перформанс уметности у нашој земљи крајем шездесетих
година под називом Еntscheidungsproblem отворена 3. октобра. Ова из
ложба је представљала само један сегмент у циклусу бављења аксиом
 ом
entscheidungsproblem (свака дата формула подлеже провери, односно не
прихвата датост). Уметник се од 1997. године окренуо математичким
испитивањима и алогизму, постављајући entscheidungsproblem као по
лазиште за свој уметнички говор, континуирано у форми концептуалне
уметности.
Изложбом у Смедереву уметник разматра овај феномен са разних
страна и то кроз четири поља: tableau vivant, објекат, графика и фото
графија.
Леонид Сохрански (Leonid Sokhranski), самостална изложба ђака
Кунстакадеми у Дизелдорфу, из класе проф. Клауса Ринкеа, отворена 14.
новембра. Приредивши велики број самосталних и групних изложби
(27), највише у Немачкој и Русији, уметник се афирмисао на интернаци
оналној уметничкој сцени. Аутор се изражава у различитим медијима, у
Галерији се представио инсталацијама рађеним на лицу места у дрвету
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Илија Шошкић, перформанс и самостална изложба, октобар 2007.

Леонид Сохрански, новембар 2007.

243

Наташа Радосављевић

и бронзи и скулптурама у полиестеру донесеним из Немачке. Оно што
пре свега одликује његов ликовни језик јесте естетски смисао за којим
увек трага.
Селман Тртовац, самостална изложба под називом „…што траже екс
тремности да би знали где је средина!“ концептуалног уметника школо
ваног на дизелдорфској Академији у класи проф. Клауса Ринкеа, отво
рена 4. децембра. Уметник се представио цртежима – инсталацијом,
фотографијама, објектима, и фотоперформансом „Друго лице Јануса.“
Заједничка идеја за све радове као појмовни контекст је експлицитно
дата у називу изложбе. Односно, сви радови су суштински проистекли
из егзистенцијалних екстремности. Иако настали из личног, уметник
превазилази ниво малих реалности и делује искључиво универзали
стички. На изложби се уметник представља и са три стара рада ( Црна
рука, Дух – тело, Плеxус соларис) којима даје један хронолошки увод
започетој идеји.
Мини сајам књига 24.12. 2007. – 9.1. 2008.

2008.
Тоза Мирков, самостална изложба скулптура, сарадника на предме
ту Примењено вајарство Академије примењене уметности у Београду,
отворена 10. јануара. Уметник се у галерији представио скулптурама и
рељефима израђеним од гвожђа и гвоздене жице.
Студенти пете године факултета ликовних уметности у Београду,
колективна изложба отворена 25. јануара. Излагали су: Маријана Ан
ђелић, Никола Велицки, Анђела Грабеж, Петар Делијевић, Драган До
бросављевић, Ана Крстић, Марко Марковић, Милица Мургић, Немања
Морача, Ксенија Пантелић, Оља Пантовић, Ива Пешић, Мића Стајчић,
Милош Синђелић, Марко Стојковић, Сања Спасић и Јована Ћосић.
Intermedia context, групна изложба отворена 12. фебруар
 а. Групу In
termedia context чини пет уметника исте генерације који су завршили
Факултет ликовних уметности у Београду. Поље њиховог интересовања
чине савремени медији, чије теме и вредности сами уметници покуша
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вају да доведу у питање кроз своје поље рада. У свом ликовном језику ко
ристе најчешће класичне медије као што су слика и скулптура, на којима
интервенишу пројектујући своје субјективне ставове.
Уметници који су излагали: Предраг Дамјановић, Кристина Драшко
вић, Гордана Жикић, Наташа Кокић и Невена Поповић.
Дневник тишине, групна изложба отворена 7. марта. Поставку ове из
ложбе сачињавају циклуси троје аутора: Драгане Јаћимовић, Горана Де
санчића и Нине Тодоровић. Сва три аутора обједињује израз у цртежу
као медију, као и сродност у иницијалним идејама и интроспективни
приступ радовима.
Магдалена Миоч
 иновић-Андрић, самостална изложба скулптура ака
демске уметнице из Београда, отворена 25. марта. Основна идеја њеног
рада јесте изражавање речима, кроз изражавање формом, односно умет
ница кроз фигуративан облик, као што је људски торзо или заграљај,
полемише симболима и ствара јединствене визуелне целине. Апстрахо
вањем и интеревенцијом препознатљивог садржаја генерише нов, сим
болични ликовни садржај.
Селимир Јовановић Селе, самостална изложба скулптура академског
уметника из Смедерева, отворена 11. априла. Оно што описује поетику
Селимира Јовановића Селета јесте – монументално, обуз ето дубоким
људским емоцијама. Ово демонстрира најпре кроз класичне фигуратив
не форме (Ливац, Сизиф, Орфеј) или композиције (Таоци, Збег) генери
шући нов ликовни садржај. Спајајући митску прошлост и универзално
људско, он у целини говори о човеку. Наративни аспект уметниковог
дела читљив је у свим сегментима рада које одликује разноврсност тема
и израза; па се тако његови циклуси крећу од епског до музичког садр
жаја.У аутопортретима ординира између „чулног и трансцендентног,“
док у својим визуелно – музичким делима презентује симфоније и етиде
које поштују „теорију музике и контрапункта.“
Спартак Дулић, поставка инсталације академског уметника из Суботи
це на отвореном простору Трга републике у трајању од 15. до 19. маја.
Бранимир Карановић, самостална изложба фотографија уметника из
Београда, отворена 20. маја. У свом стваралачком циклусу уметник се
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Селимир Јовановић Селе, ретроспективна изложба, април–мај 2008.

бавио „естетиком урбаних сензација, типологијом андерграунда и те
мама поп феномена, али и класичним темама југословенске фотогра
фије – формом и композицијом. Иако често контрадикторне и стилски
и тематски различите, ове ознаке на личном путовању кроз тадашњу
уметничку сцену биће повезане оним смислом који је само историји и
својствен…“ С. Тимотијевић.
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Спартак Дулић, мај 2008.

Бранимир Карановић, самостална
изложба фотографија, мај–јун 2008.

Ненад Зељић, самостална изложба графика академског уметника из
Београда, отворена 24. јуна. На својим радовима Ненад Заљић најчешће
приказује апстрактне форме неправилног кружног или квадратног об
лика „неспретним“ потезом, алудирајући на искреност и аутентичност
дечјег цртежа. Исконски моменат допуњују природни феномени, заједно
са скривеним симболима небеских тела и облицима еротичне садржи
не. На појединим радовима цртеж је редукован до минимализма, гради
замишљене пејзаже у комбинацији топлих тонова и црне, са констант
ним пробијањима беле позадине. Уметник се представио у Галерији са
23 графике галеријског формата.
Колонија 2008, колективна изложба четири академска уметника из Бе
огарада, отворена 11. јула. Уметничка колонија у организацији Галерије
савремене уметности Смедерево је одржана у периоду од 1. до 10. јула
2008. у рибарском насељу Орешац. У овој радионици су учествовали
уметници: Снежана Арнаутовић, Милан Блануша, Коста Богдановић и
Слободан Ера Миливојевић.
Уметници потпуно различитих индивидуалних поет ика и сензибили
тета у својим разноврсним активностима, истовремено се изражавајући
и у различитим медијима, у току боравка на Колонији Радионица Гале
рије су реализовали своје радове и учествовали у организацији заједнич
ке изложбе. Изложене су две слике (Снежана Арнаутовић), два цртежа
(Милан Блануша), четири слике и пет цртежа (Коста Богдановић) и три
инсталације и једна слика (Ера Миливојевић).
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Колонија 2008, колективна изложба,
јул 2008.

Овим путем Галерија савремене уметности Смедерево је уз финансиј
ску подршку Градске управе Смедерево значајно утицала на квалитатив
но повећање своје уметничке збирке.
Никола Марковић, самостална изложба слика великог формата под
називом Ефекат агониста академског уметника из Београда, отворена
25. јула. Уметник се изражава „техником колажа“ искључиво сликајући
и цитирајући форме презентације из историје уметности, поп културе
и сопствених радова.
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Моца Јеремић, самостална изложба скулптура уметника из Беог рада,
отворена 12. августа. Уметник се представио у Галерији са петнаест скулп
тура мањег формата, урађене у гвожђу техником заваривања.
Тадија Јаничић, самостална изложба слика уметника из Новог сада,
отворена 2. септембра. У Галерији савремене уметности Смедерево Та
дија Јаничић се представио сликама великог формата (140 × 180), уље на
платну. На његовим радовима увек доминирају црне мушке и женске
фигуре у драми дешавања алегоријске садржине. Теме којима се бави су
феномени свакодневнице приказани на један луцидан начин, са фино
упакованим универзалним порукама. Његов ликовни израз одликује
пре свега жива боја и дводимензионалност, односно плошно уређена
површина-позорница.

Закључак
Пут оснивања Галерије савремене уметности Смедерево је био на неки
начин типичан за ово поднебље, између осталог зависећи од политичке
воље актуелне власти. Од почетка 2005. и током целе 2006. године Га
лерија устаљује своју редовну излагачку активност и доследно, без било
каквих интервенција, спроводи утврђен уметнички програм донет од
луком Уметничког савета. Галерија, својим разноврсним уметничким
програмом бележи велики број посетилаца и постаје веома присутна у
културној јавности Смедерева, истовремено успевајући да квалитетом
својих изложби заузме значајно место у галеријском систему Србије.
Једини проблем у раду Галерије се односи на систем финансирања.
Галерија се финансира, уз повремену помоћ спонзора, искључиво из
буџета Градске управе Смедерево што је ограничава у самосталном ор
ганизовању неких већих ретроспективних изложби и манифестација. У
плану је, у смислу финансија, боља сарадња са невладиним и приватним
сектором што ће свакако омогућити подизање нивоа квалитета изло
жбене делатности Галерије савремене уметности Смедерево.
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Summary
Nataša Radosavljević

Contemporary Аrt Gallery Smederevo
The process of establishing the Contemporary Art Gallery Smederevo star
ted in the 1997 and has been realized completely in 1997 thanks to certain
political circumstances. As a result of engagement of the Smederevo artists
organized in the association POL IG RUS, the existing Gallery space has been
promoted, in coordination with the municipal authorities, into the exhibiti
on hall for different cultural activities. At first the Gallery was founded wit
hin the Center for exploitation of the Smederevo fortress and in 2001 it was
united with the Museum in Smederevo. According to the new statute of the
Contemporary Art Gallery Smederevo that was adopted by the assembly of
the Smederevo municipality in 2006, the Contemporary Art Gallery Smede
revo was instituted as the Sector of the Museum in Smederevo.
The building where the Gallery is today situated is located on the main
town square. It was constructed in 1929 as a hotel whose owner and construc
tor was Milija Ninić. The building was nationalized in 1945 and proclaimed
as monument of cultural heritage in 1998.
The program policy of the Gallery is set in such a way to make possible
broad overview of disperse artistic production as well as good context for
comprehension of modern art. The idea is to maintain the artistic quality
and at the same time to promote good production. At the same time the
emphasis is on the quality of the program, which is not of populist character
in order to communicate easier with the local audience. Two employed cura
tors make the annual program of the Gallery in agreement with the Artistic
Council of the Gallery.
The advertising and promotion of the Gallery develop first of all by esta
blishing good connections with other cultural institutions, with the media,
schools, artists and political administration. The curators are in charge of the
organization of the exhibitions and they make the concept of the exhibition
in cooperation with the artists. They are also in charge of the contents and
general design of the catalogue, advertising and financial plan. They also take
part in technical realization of the exhibition together with assisting team.
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At the end of this work is presented the precise chronological survey of
the exhibitions presented in the Contemporary Art Gallery Smederevo from
the day of its constitution until today including most important information
about the authors and the concept of display.
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