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Г

алерија савремене уметности Смедерево, организована као сектор
Музеја у Смедереву од 2004. године, у опису своје делатности усмерена је на аквизиције дела савремене уметности и њихову обраду и заштиту, док као примарну активност поставља подржавање и промоцију
појава, праваца и тенденција актуелне уметности. Кроз континуирану
реализацију самосталних, колективних и групних изложби разматра
одређена проблемска питања везана за савремену уметност, истовремено развијајући озбиљан, критички приступ савременим уметничким
праксама. На овај начин промовише позицију уметничког деловања отворену за најразличитије медије.
Изражајна средства и поступци у којима се креће програм Галерије
иду од (пост)концептуалног уметничког говора и радикалних језичких
ставова, преко традиционалних медија слике и скулптуре на којима се
експериментише, до класичног изражајног језика високог квалитета
(цртеж, слика, скулптура, графика, мозаик, колаж и фотографија).
Програм Галерије, за годину дана унапред, креирају кустоси у сарадњи
са Уметничким саветом. Њена концепцијска политика је постављена
тако да промовише уметничке критеријуме у средини у којој делује истовремено се обраћајући свим сегментима друштва. Она својим континуираним активностима учествује у свакодневном животу заједнице,
њена улога је усмерена на обављање културно-просветне и педагошке
функције тако да „формира политички свесне и одговорне друштвене
субјекте.“
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Бранка Кузмановић – самостална изложба под називом Ре-флексија доцента Факултета примењених уметности у Београду, отворена 6. октобра.
Пројекат Р (не/заус ављена у свом ис/кон инуи е у)
представља линеарну инсталацију у простору Галерије, материјализовану синтетичким и природним влакнима у црвеној, плавој и црној боји.
У основи рада је, између осталог, успостављање специфичног односа
између линеарног дијаграма и празнине, тј. кубатуре галерије. А/симетрична линеарна конструкција је формирана на основу одређених
параметара галеријског простора и његових елемената.
Места која прате излазак линија из дводимензионалне равни у трећу
димензију налазе се на „носећим“ зидовима и у њиховом међупростору
долази до успостављања разноврсних просторних релација. На тај начин,
дати линеарни систем у простору нужно активира „празнину“ галерије
и она, такође, постаје конститутивни елеменат инсталације.
Услед различитих токова усмерења линеарних трајекторија, посматрач је у могућности да креира сопствене путање. Принцип а/симетрично постављених инверзних позиција, иако делимично условљава начин
кретања посматрача, у ствари омогућава његово специфично садејство
са галеријским простором.
Енрико Минато – самостална изложба под називом Aquarium уметника из Венеције (Италија), отворена 15. октобра. Поетика Енрика Мината се састоји од тражења међу визуелним уметностима, перформанса,
инсталације и видеа.
У Галерији савремене уметности Смедерево уметник се представио
квадратним објектима од пластичног материјала, у коме су биле разбацане рибе направљене од одбачених конзерви. Уметник је замислио
рад у форми колажа на зиду, без воде (коју су садржавали неки његови
претходни радови), пресвлачећи га најлоном који даје слику воде и истовремено слику индустријског вакума. „Свакодневни пејзаж већег дела
популације индустријализованих земаља сигурно није сеоски пејзаж,
1
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Хронолошки приказ изложби у периоду од оснивања Галерије савремене
уметности Смедерево 1999. до септембра 2008. представљен је у раду: Галерија
савремене уме нос и Сме ерево, Смедеревски зборник бр. 2, Музеј у Смедереву,
Смедерево, 2009.
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Сл. 1 – Бранка Кузмановић,
самостална изложба
Ре-флексија

већ све више пејзаж хипермаркета, тржног центра (прави модерни трг
и циљ који замењује недељни излет у природу),
рафова и амбалаже индустријских производа.
Потрошачко друштво
пројектује свакодневницу у којој се ништа не
чува и све је у непрекидном транзиту.
Дакле, Акваријум није
само оскрнављени природни хабитат, насељен
рибама које имају очаравајуће боје тропских
риба, али око лутке и
облик згњечене кутије;
није само пејзаж нападнут смећем из периода разуздане склоности ка претераној потрошњи.
Акваријум је такође и наш хабитат, кутија у којој смо затворени, стешњени
као сардине, која нам не дозвољава да видимо даље од носа; површина
воде у којој се огледамо, непокретне рибе уроњене у загушени градски
саобраћај или које стоје у реду на касама супермаркета.“2
Дарко Стојков и Вељко Зејак – самостална изложба уметникâ из Београда под називом Рефлексија, отворена 4. новембра. Уметници су
представили сопствене конструисане објекте и ready made. Изложба је
настала као резултат њиховог истраживачког процеса који се базира
на преиспитивању односа између оптике и готовог уметничког рада.
Као крајњи производ настало је дело, светлосна инсталација, која је у
2

Alfredo Sigolo, Nell’acquario, у: Enrico Minato, Aquarium, I Quaderni di sala celio,
Rovigo, Italia, 2005.
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сталној интеракцији са изложбеним простором у коме егзистира. Изложени објекти су имали за циљ да овим путем код гледалаца изместе
угао посматрања и начин посматрања простора.
Милан Нешић – самостална изложба слика уметника из Сремске Митровице, отворена 18. новембра. Изложене слике, акрил на платну, мањих
димензија, постављене су као слике – објекти у које уметник уграђује
нађене предмете. Понекад је то предмет који доминира и гради слику,
а понекад само знак чије је значење проширено и употпуњено доцртаним или досликаним репертоаром разноврсних знакова у форми дечијег
црежа или немарно просуте боје. Излазећи на овај начин из класичног формата, уметник истражује сликарски простор, односно сликовно
поље у коме делује и бави се еманципацијом перцепције гледалаца. То
му омогућава да изгради наративе који одражавају његово специфично
схватање света у коме живи.
Милица Јауковић Грковић – самостална изложба графика и цртежа
уметнице из Београда, отворена 9. децембра. Уметница своју поетику
заснива на прочишћеном изразу и сведеној естетици без сувишних интерпретација. У радовима на папиру систематично и истрајно бави се
возовима као елементима личне стваралачке опсесије, доследно експериментишући разноврсним облицима, композицијама и бојама. Немарним цртежом, намерно деформисаним формама, возови добијају
потпуно измењену физиономију артикулисану естетизованим, нетипичним облицима. Овако дефинисаним језиком ауторка промовише своју
уметничку позицију смишљено се супротстављајући нормативима уметничког израза.

.
Шеста изложба студената пете године Факултета ликовних уметности у Београду – традиционална изложба у оквиру градске манифестације XX сме еревске све осавске свечанос и, отворена 26. јануара.
Како се празник посвећен Светом Сави слави као празник образовања,
Галерија је, у складу са својом концепцијском политиком, четврту годину заредом приказала рад школе која образује уметнике. Своје радове je
представилo пет студената графике и десет студената вајарства: Жељко
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Сл. 2 – Живко Грозданић Гера, рад Кокила ком ле , самостална изложба Але орија и
сликарс во

Анђелковић, Милена Бакмаз, Немања Вишњић, Ранко Ђанковић, Здравко Јанковић, Лазар Јањатовић, Ана Јовановић, Катарина Костић, Сања
Латиновић, Богдан Манојловић, Ирена Миленковић, Милорад Панић,
Бојана Петковић, Нађа Стаменовић и Владимир Станојевић.
Живко Грозданић Гера – самостална изложба концептуалног уметника из Новог Сада, отворена 10. фебруара. На изложби доминирају слике
из циклуса Але орије и сликарс во, четири диптиха великог формата
(4 × 3 m) рађена на јути у комбинованој техници, затим два рада у простору односно две инсталације у блиској вези са овом врстом сликарства и серија цртежа која их повезује. Радови су настали током 2003.
године или касније. Проистекли су из потребе да се умреже различите
активности овог аутора, пре свега активности у медију инсталације и
изградње објеката и сликарства. Kако је уметников рад у своме полазишту увек концептуалан, он је истовремено „емотиван и поетичан по
томе што објекти у полазишту поседују неку сасвим личну причу, често
чак аутобиографску, управо због чега се при избору назива овог циклу-
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са сам аутор опредељује за појам Алегорије.“ Алегоријско и симболичко
значење је доминантно на овим сликама. Оно подстиче јединствена психолошка стања као што су неуклопљивост, непомирљивост и нелагодност. Емоција која доминира у њима, пре свега критички и субверзивно
оријентисана, проистиче из уметниковог културног активизма, којим
уметник преиспитује религијска, друштвена и политичка питања свакодневног живота.
Рециклирани светови – изложба четири уметнице из Београда, отворена 3. марта. Љиљана Златковић Стокић и Славица Лазић Дундас су се
представиле серијом колажа, рециклирајући новински материјал, посебно новинске модне рекламе. Бранкица Кончаревић је поставила цртеже
у којима се бави разбијањем митова младалачке невиности и среће и
питањем трансформације вољених играчака и јунака из детињства као
што су Disney, Mickey Mouse и Barbie. Јелена Каришик преиспитује тела
која улазе у присну везу са посматрачем и суочавају се са њиме на линији
најдубље интиме, за разлику од идеализованих фигура која промовишу
масовни медији.
Заједничко полазиште за све радове ових уметница јесте управо критика мас-медија и популарне културе, при чему остварују „ликовни израз
и имагинацију као место процепа у систему хиперреалног, дизајнираног
и артефицијелног кроз који је још могуће побећи и наћи уточиште у неком од интимних рециклираних светова.“
Ready made re made – колективна изложба, кустоски пројекат аутора
Славка Тимотијевића, отворена 24. марта. Тематски, изложба се бави употребом ready made-а, односно готових предмета изван уметничког порекла занатски и индустријски произведених који су у уметничкој пракси
означени и проглашени као уметничка дела. Постојање readу made-а револуционарно је утицало на авангардну и неоавангардну уметност двадесетог века, као и на бескрајно ширење области уметничког деловања.
У Галерији савремене уметности Смедерeво овом појавом поново изведених или присвојених предмета, поступака или самих идеја бавили су
се следећи уметници: Аnonyme, Влада Бојић, Ненад Брачић, Александар
Цветковић, Никола Џафо и Дежурни им Ар Клинике (Владимир Мацура, Душан Стошић, Александар Димитријевић, Милан Нешић, Зоран
Булатовић, Александар Бунчић, Срђан Милодановић, Владимир Којић,
Владимир Илић), Живко Грозданић Гера, Тања Илић, Иле ални осла-
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с ичари, Моца Јеремић, Бранимир Карановић, Властимир Микић, Стеван Новаковић, Микроб, Владимир Перић, Божидар Плазинић, Младен
Стилиновић, Саша Стојановић, Јарослав Супек, РашаТодосијевић, Срба
Траванов, Владимир Додиг Трокут, Аница Вучетић и Звонимир Сантрач.
Лидија Богдановић и Томас Валстром – самостална изложба уметнице из Пожаревца и уметника из Шведске под називом Велико о ле ало,
отворена 10. априла. Назив изложбе упућује да се на изложеним графикама преиспитује самосагледавање односно огледање уметника. Лидија Богдановић се бави идеалним просторним односима у квадрату, поштујући
аутономију слике и остварене визуелно-естетске вредности. Томас Валстром приказује жене монохромно, црном бојом, серијски, у форми лутке грациозних покрета, покушавајући да их растерети сексуалне симболике. Он сопственим сензибилним средствима, обојеним властитом
персоналношћу, у датој слици тражи пут до универзалног, хуманог.
Фехим Хусковић – самостална изложба професора Факултета ликовних
уметности у Скопљу, отворена 29. априла. Уметник је представио двадесет слика – акрил на платну, које у себи синтетизују приказивачке и
метафизичке уметничке планове. Вештина извођења и аутентичан рукопис откривају изворну емоцију језиком експресионистичке импресије.
Анђела Грабеж и Михајло Цветковић – самостална изложба уметника
из Београда под називом Љу авна излож а или усрећи ме на рену ак,
организована у оквиру манифестације Ноћ музеја, отворена 16. маја. На
изложби су представљене слике, скулптуре, фотографије и један видеорад. Дела садрже представе на којима се документарност спаја са визијом.
„Тако је настао опус чији поетски интерес лежи у неком облику сировог,
у парадоксалној уметности преведеној у манир актуелности (субверзивни карактер queer и крими миљеа, бичо дечака, маргиналне групе,
беспризорност) са једне стране, и са друге, као тежња да се ова поетика
култивише тражећи уточиште у класичној уметности (у Каравађу, Манеу,
Кавафију, Барилијевој, Пазолинију, Фазбиндеру, Алмодовару) и племенитим медијима (полиестер, реди мејд, сликарска платна, фотомонтажа,
експериментални видео радови).“3
3

Анђела Грабеж, Михајло Цветковић, Љу авна излож а или Усрећи ме на
рену ак, каталог Галерије савремене уметности Смедерево, Смедерево, 2009.
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Сл. 3 – Миа Николић,
самостална изложба
Тежина, осло ађање, сан
са Иваном Јеремићем и
Бранком Милановићем

Иван Јеремић, Бранко Милановић и Миа Николић – самостална изложба уметника из Смедерева, Краљева и Београда, под називом Тежина,
осло ађање, сан, отворена 16. јуна. Аутори су поставили скулптуре рађене
у класичним материјалима (метал, дрво, камен) и један видео-рад. Концепт изложбе се односи на интегрално истраживање ослобађања (метална сфера на завареном ланцу Бранка Милановића), преко тежине
класичне скулптуре (извајани камени блок Ивана Јеремића) до нирване
и сна (метални кревет са металном постељином Мие Николић).
Александар Бунчић – самостална изложба уметника из Новог Сада,
отворена 14. јула. Изложене слике рађене у црно-белој пиктуралној организацији организоване су тако да стварају атмосферу драме и визуелно опомињу на прошла времена. „Графички снажно, мостови наново
оживљавају свој примарни појам повезивања склада међу људима. Оваква опција је отворена у сваком смислу и као таква тежи да означи нови
културолошки ангажман. Идеја општег утиска је да за нас непремостиво
не би требало да постоји. У ликовном смислу имамо јасан израз обогаћен
утицајем свеколике урбане културе…“4
Трагови – Винча као инспирација, колективна изложба уметника инспирисаних винчанском културом, отворена 11. августа. Идејни аутор
изложбе је Рада Сикимић, излагали су: Горјана Ајзинберг, Ивана Бата4

324

Данило Вуксановић, Пу овање кроз рошлос ка у ућнос и, у: Алексан ар
Бунчић, каталог Галерије савремене уметности Смедерево, Смедерево, 2009.

У

Г

С

–

. .

Сл. 4 – Александар Бунчић,
рад Економски аркин ,
самостална изложба Слике

ло, Снежана Бекрић Лазаревић, Тома Богдановић, Марина Богдановић
Драшковић, Љиљана Гашпаровски, Драгана Додиг Пајковић, Ружа Златановић, Тамара Јовановић, Петрија Јовичић, Весна Каракаш, Маја Милојевић, Оливера Милуновић, Весна Моравић Балкански, Тања Николајевић Веселинов, Ненад Николић, Оливера Николић, Борка Ојданић,
Снежана Пајевић Кезеле, Џоја Ратковић Гавела, Сунчица Савовић, Рада
Сикимић, Сања Сремац, Јелена Стојиљковић, Предраг Тодоровић и Владимир Ћурчин.
Смедеревска јесен – презентација привредно-туристичке градске манифестације, отворена 10. септембра.
Марија Илић – самостална изложба графика уметнице из Холандије,
отворена 15. септембра. Сви изложени радови су представљали део пројекта Memory game – level one / up-grade, који се састојао од 58 изрезбарених дрвених плоча и исто толико њима одговарајућих отисака различите обојености на ручно прављеном папиру из Тајланда. На сликама
уметница бележи моменте из своје прошлости. „Тренуци којих се аутор ових графика најчешће и најрадије сећа; сећања која лако и упорно
испливавају на површину. Слике у огледалу ових визија из прошлости
чине визуелно полазиште за представе на плочама. Марија Илић је започела своју ‘Игру памћења’ 1995. године, у 36. години. ‘Ниво 1’ у наслову
значи да ће се ова серија забележених фрагмената сећања можда наставити на неком дубљем нивоу… Дрво се и као тема и као материјал пери-
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Сл. 5 – Самостална изложба графика Марије Илић. Изложени радови представљали су
део пројекта Memory game – level one / up-grade

одично и у одређеном ритму појављује у раду Марије Илић последњих
двадесетак година. Дрво симболизује знање, мудрост и унутрашњи мир,
као и циклус рађања – раста – умирања и труљења. А није ли дрво истовремено неми сведок и радосних и језивих догађања на нашој планети?“5
Зоран Граовац – самостална изложба доцента Факултета ликовних
уметности у Београду, отворена 29. септембра под називом Пејзажи о
а ира. Уметник на ручно рађеном папиру у форми гестуалног сликарства гради апстрактни пејзаж и сцене из природе. Рађени у папиру, они
добијају нову димензију – рељеф који улази у простор, на њему се водене честице постепено слежу артикулишући из тако схваћене материје
сложени свет слике.
5
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Сл. 6 – Предраг Благојевић, самостална изложба Лична ис орија или Ви имо се у
„Џенсону“ са Радошем Антонијевићем и Александром Новаковић

Радош Антонијевић, Предраг Благојевић и Александра Новаковић
– самостална изложба под називом Лична ис орија или ви имо се у
„Џенсону!“, отворена 19. новембра. Уметници су изложили слике великог
формата – акрил на платну и инсталације. Иако нису друштвено ангажовани, радови садрже доста иронијских алузија на свет који их окружује.
Владимир Лалић – самостална изложба графика уметника из Београда, отворена 22. децембра. Изложба је конципирана тако да представи
његов досадашњи рад у различитим техникама: акватинта, сува игла,
линорез, линогравура, литографија и комбинације поменутих техника. „Простор у који Лалић смешта своје фигуре не одликује се дубином, упркос томе што би изразита тродимензионалност фигура могла
да гледаочево очекивање води у том правцу. Али, оне су оивичене контрастним, скоро потпуно апстрактним, мада не и испражњеним простором. Њега чине апстраховани пејзаж, сведен на крајње једноставне,
до непрепознатљивости сумиране површи, простор проткан или по-
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сут фрагментима облика, ожиљцима, декодираним симболима, рунама
– које, као и други (смишљено) нечитљиви, десигнирани знаци, говоре
мање о прошлости цивилизације, а више о личној прошлости аутора,
која се као ехо провлачи кроз све његове радове.“6

.
Студенти пете године Факултета ликовних уметности у Београду
– традиционална изложба у оквиру манифестације XXI сме еревске свеосавске свечанос и, отворена 25. јануара. На изложби учествује седам
студената графичког одсека: Тања Уверић, Јелена Грујичић, Шана Кулић, Вељко Мирковић, Ива Недељков, Маша Миленковић, Јован Јовић
и девет студената вајарског одсека: Тамара Јеремић, Бојана Машковић,
Тамара Цветић, Андреј Василијевић, Иван Марковић, Ана Шимић, Петар Сибиновић, Немања Допсај и Данило Крстајић.
Јасминка Надашкић Ђорђевић – самостална изложба фотографија
уметнице из Смедерева, отворена 2. марта. На изложби под називом
Извес ан о ле уметница се бави портретима људи, њиховим животним
причама и пејзажима.
Милош Ђорђевић – самостална изложба графика уметника из Ћуприје, отворена 13. априла. Радови под називом Каска е реализовани
су у техници суве игле. Уметник се на њима формално бави наизглед
препознатљивим, централно позиционираним мотивом бандера, док у
стварности осветљава човекове потребе, страхове и стрепње. Аутор разматра суштинска питања која у основи повезују науку и уметност, две
области људског духа које у својим врхунским дометима поседују исту
фреквенцију. У своме раду то постиже наглашеним геометризованим
цртежом кроз конфронтацију односа светло – тамно. Истовремено постиже интеракцију линија и површина, које дејствују са монохроматском
позадином.
Зоран Поповић – самостална изложба уметника из Београда, под називом Ра ови у нас ајању, отворена 15. маја. Уметник је део чувене шесторке
6

328

Вера Хорват, Линија као ромо ран емоција, у: Вла имир Лалић, Графике, каталог
Галерије савремене уметности Смедерево, Смедерево, 2009.

У

Г

С

–

. .

Сл. 7 – Зоран Поповић, самостална изложба Ра ови у нас ајању, фото: Иван Петровић

(Марина Абрамовић, Слободан Ера Миливојевић, Неша Париповић, Зоран Поповић, Драгољуб Раша Тодосијевић и Гергељ Урком), која важи
за прве и истакнуте промотере концептуалне уметности код нас крајем
шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог века. У то време
долази до низа промена у начелима стваралачког приступа савремене
уметности, односно долази до преиспитивања саме природе савремене
уметности, њених медија и понашања самих уметника. Њихово присуство постаје важније од присуства самог уметничког дела.
У Галерији савремене уметности Смедерево, Зоран Поповић се определио за класичније медије, принтове и видео-рад. Изложба се састојала
из два дела. Први део су чинили принтови (400) под називом Насукан
с лав Ме узе или муке о сличнос и (насукано ремек- ело или мила
ма и шизофренија), са визуелном уметничком биографијом аутора и
садржајима из приватно-јавних историја уметности. Две трећине текста Насукан с лав Ме узе написан је 1987. године, а трећина текста је
настала 2009–10.
Други део изложбе је чинила слајд-пројекција рада Бле е слике мо
живо а, 2002–2010–… То су својеврсни визуелни мемоари аутора. Ово је
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на неки начин први нон-стоп рад у историји уметности. Слајд-пројекција
на екранима рачунара трајала је непрекидно 24 сата, а посебност је у томе
и што се на екрану појављивала увек нова слика. Уколико се нека слика
понови, то је обавезно у некој новој констелацији слика. Рад је започет
2005. и још увек настаје.
Наталија Карић Слијепчевић – самостална изложба уметнице из Смедерева, отворена 1. јуна. На изложби под називом Човек космичко семе
ауторка је представила своје најновије радове, настале 2010. године као
наставак досадашњих циклуса: Космичка Венера, Флора и Геа. Посетиоци су могли да присуствују самом процесу настајања слике која је у том
моменту рађена техником уље на платну. Наиме, поред већ постављених
слика, уметница је на штафелајима изводила цео процес настанка слике од цртежа до уља на платну. Ауторка је својом поетиком константно
„упућивала на могућност игре, на стално поигравање симболима који, кад
се не схвате као стваралачка игра, постају место крвавих озбиљности.“7
Марица Радојчић – самостална изложба под називом Тачке на омилавања уметнице из Београда, отворена 23. јуна. Уметница у своме стваралачком процесу развија и интегрише идеје из математике, филозофије
и метафизике материјализујући их у различитим формама. У Галерији,
ауторка се представила цртежима, објектима, инсталацијом и компјутерском анимацијом. Инсталација је реализована у форми видео-рада на
коме је презентован уметничин перформанс изведен у оквиру пројекта
Осве лићу амну с рану месеца, реализован у Јавном купатилу у Београду 2006. године. „Искуство са нагомилавањем, тачније убрзањем
времена, приликом случајног узимања веће, недозвољене количине млеча, нагомилавање стваралачке енергије током десетогодишњег прекида
сваког контакта са уметношћу (кад сам била само научник – математичар), стање до саме границе лудила 1985. пред одлазак у Њујорк (где
сам по позиву отишла као директор великог југословенско-америчког
пројекта из математичке лингвистике). Па потом права експлозија олакшања када су ми се већ трећег дана мог боравка у Њујорку, на моје за-

7
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Сл. 8 – Марица Радојчић, самостална изложба Тачке на омилавања

препашћење, после свих омаловажавања у Београду, врата уметничког
Њујорка отворила.“8
Невена Поповић и Милена Путник – самостална изложба под називом Ника или сле ећи у уметницâ из Београда, отворена 31. јула.
Реч је о уметничком пројекту који је започет 2007. и реализован до
сада неколико пута на потпуно различитим локацијама. У Смедереву
он настаје као резултат њиховог вишемесечног истраживачког рада по
институцијама културе града и његовим заборављеним а некада веома
посећеним местима. Атрактивним, монументалним представама рађеним у дигиталној штампи великог формата, уобичајеној за рекламне
паное, уметнице су бележиле градски живот некад и сад. Просторна
интервенција на стаклу и по зидовима Галерије, која се састојала од пажљиво искројених и залепљених фигура, успешно је кореспондирала
и увезивала спољашњи, урбани и ужурбани живот града и унутрашњи,
хладни изложбени простор галерије.
8

Др Марица Радојчић, Тачке на омилавања, каталог Галерије савремене
уметности Смедерево, Смедерево, 2010.
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Сл. 9 – Невена Поповић и Милена Путник, самостална изложба Ника или сле ећи у

Милан Ранковић – самостална изложба дизајнера из Смедерева, отворена 24. августа. Аутор се представио идејним пројектима из области
индустријског и графичког дизајна.
Клуб ликовних стваралаца Центра за културу Смедерево – колективна изложба организована у оквиру Привредно-туристичке манифестације Сме еревска јесен, отворена 6. септембра.
Невероватне приче неприметних живота – изложба фотографија
италијанског уметника Марија Боче и документарни филм ауторâ Емануела Чиконија и Јелене Росић у организацији Канцеларије италијанске
кооперације у Риму и у Београду, отворена 14. септембра.
Слободан и Владимир Пешкиревић – самостална изложба портрета
уметникâ из Француске, отворена 20. септембра.
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Сл. 10 – Невена Поповић и Милена Путник, самостална изложба Ника или сле ећи у

Еуген Борковски – самостална изложба уметника из Хрватске под називом Бела излож а – фрак али, отворена 27. септембра. Амбијентална
инсталација материјала из природе постављених у комбинацији са индустријским производима. Естетски објекти том приликом произведени,
од грана дрвета и металне мреже, стварали су широк распон ефеката
светлости и растерске сенке, што је читав изложбени простор Галерије
дефинисало као визуелну целину.
Миодраг Варгић – самостална изложба уметника из Београда под називом Зази ан ескрај и како а се о араси и?, отворена 7. октобра.
Изложба представља серију колажа који су у почетку настали као скице за скулптуре, да би се затим развили у самосталне радове. Почетна
намера је била идентична као код скулптура које је уметник изводио
од старог намештаја на својим претходним изложбама: приказати оно
што је скривено и наталожено у унутрашњости куће, односно намештај
као њен садржај. Намештај који је склоњен у процесу деконструкције и
настанка уметничког дела постаје видљив, главни актер и материјал у

333

Н

Р

К

Сл. 11 – Миодраг Варгић, самостална
изложба Зази ан ескрај и како а се
о араси и?

Сл. 12 – Никола Кока Јанковић,
ретроспективна изложба

изградњи скулптуре џиновске куће. Нагомилан намештај је овог пута
приказан у форми колажа уместо скулптуре – објекта.
Никола Велицки – самостална изложба уметника из Ниша под називом
А ориџини, отворена 8. новембра. Аутор се представио серијом графика
рађених у техници линореза.
„Абориџини Николе Велицког долазе из далеких предела, али њихов
карактер чини да је свако место њихово, било да их замишљамо усред
аустралијских пустиња, или тек толико далеко да их можемо угледати
када погледамо кроз прозор. Неки од његових Абориџина крећу на пут,
али никако дуг, јер је за њих троје једина покретачка снага – десет ногу.
Неке друге је упекло сунце. Један је одлутао од свог стада… Никола Велицки је својим јунацима дао могућност да оставе трага на његовим радовима, да му помогну у стварању, да буду коаутори, понекад безимени,
али тек да не остану ускраћени за било шта – потпуно јединствени.
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Сл. 13 – Никола Кока Јанковић, ретроспективна изложба

Сви они заједно режирају и глуме у непоновљивом филму – животу
самом, а нама, посматрачима његових радова, остаје да у свом животу
препознамо њихов, или да у њиховом животу откријемо делиће свог.“9
Никола Кока Јанковић – самостална изложба скулптура и цртежа академика и професора, отворена 21. новембра. Представљено је десет скулптура у бронзи, међу којима преовлађују портрети, једна монументална
скулптура у гипсу и 78 цртежа. Концепт изложбе је постављен тако да
представи мањи, али значајан сегмент ауторовог обимног опуса. Никола
Јанковић по својој поетици спада у ред уметника који се највише баве
фигуралном формом, што потврђује његова репутација изузетног портретисте и аутора најуспелијих јавних споменика, али се истовремено на
9

Владимир Ранковић, А ориџини Николе Велицко , каталог Галерије савремене
уметности Смедерево, Смедерево, 2010.
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дискретан начин бави и преиспитивањем својих скулпторских ставова
кроз деформацију и стилизацију фигура представљених у циклусу Ра ника. Уметнички критеријуми који одликују његов изражајни језик јесу
студиозност и аналитичност, јасна унутрашња конструкција и сензибилност површине, са изразито наглашеном монументалношћу форме.
Непосредан повод за организовање ове изложбе у релативно кратком року након ретроспективе одржане у
у Београду августа 2010.
године јесте постављање у Смедереву његове споменичке скулптуре посвећене Доситеју Обрадовићу. Статуа Доситеја Обрадовића је извајана поводом обележавања двадесетогодишњице оснивања Универзитета
у Новом Саду 1990. и постављена је испред ове институције. Долазак
Доситеја Обрадовића (1739–1811) у Смедерево везује се за његово учествовање у Правитељствујушчем совјету, који Карађорђе крајем 1805. из манастира Боговађе премешта у Смедерево. У књизи Љубомира Петровића
Гра Сме ерево у ср ској ис орији и књижевнос и може се пронаћи да
Доситеј Обрадовић спомиње Смедерево 1783. и 1806. Овај други повод
чувен је по одломку из Доситејевог писма Стевану и Илији Гавриловићу:
„Хе, моја браћо! Како ми се цели живот кратак чини док смедеревске нисам видио пределе…!“
Родољуб Карановић – самостална изложба под називом Ен ро ија
рос ора у времену уметника из Београда, отворена 24. децембра. Уметник се представио у Галерији савремене уметности Смедерево са 23 графике рађене техником ситоштампе. Аутор у свом прочишћеном концепту потпуно редукује геометријски конструисану композицију. Изражава
се језиком чистих пигмената наранџасте, жуте и црвене, које у комбинацији са основним обликом квадрата постижу јединствен ритам и динамику простора. „Ту повећану унутрашњу енергију, он претвара у стваралаштво и борбу за право појединца да се супротставља диктату било
које врсте. Ако простор опстане, време ће потврдити праве вредности
које су у њему деловале.“10

10 Љубица Миљковић, Ен ро ија рос ора у времену, каталог Галерије савремене
уметности Смедерево, Смедерево, 2010.
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Излагачка концепција Галерије савремене уметности Смедерево, потврђена њеним годишњим програмима, креирана је тако да промовише
разноврсну визуелну продукцију. Како она по квалитету презентација
ових појава представља регионални центар на културно-уметничкој сцени Србије, то је профилисало и њено програмско опредељење. Из тог
разлога се подједнака пажња посвећује развијању критичког мишљења
и неговању високих естетских критеријума. На подједнак начин се промовишу афирмисани уметници српске уметничке сцене и млади аутори.
Важна одлика Галерије јесте представљање међународних уметника
или радова једном годишње, углавном у форми позивних изложби или
путем конкурса. Како позивне изложбе истакнутих уметника представљају централну тачку у чвршћем профилисању ставова и критеријума
Галерије, а тиме и укупне уметничке свести средине, обавезно се улаже
у њихову продукцију или се врши откуп радова.
Основна идеја овог програмског концепта Галерије, поред едукативног карактера, има за циљ отварање широког поља могућности за развој
креативног мишљења неопходног у свим областима деловања људског
духа.
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