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му зе о ло шка прак са и из ло жбе на де лат ност да нас

По ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не про ме не на ста ле по сле дру гог свет
ског ра та до во де до зна чај них про ме на у раз во ју му зе о ло шке прак се у 
чи та вом све ту.

во ђе ни на уч ним и вас пит но – обра зов ним ам би ци ја ма, ско ро два ве
ка, му зе ји су да нас до шли у кон фликт са но вим окол но сти ма са вре ме ног 
све та. од но сно, му зеј ска стру ка као ин сти ту ци ја во ђе на иде а ли стич ким 
по сло ва њем мо ра ла се успе шно сна ћи у све ту ко ји во ди про фит и кро
ји гло ба ли стич ки си стем. Па, та ко кон текст ин ду стри је ин фор ма ци је и 
за ба ве ни је по стао иде ал но ме сто за про цват му зеј ске де лат но сти, али 
упра во та ква си ту а ци ја му зе ји ма да нас да је дра го цен зна чај као ин сти
ту ци ја ма ко је да ју ко рек тив ни ме ха ни зам овим про це си ма.

му зе ји су по че ли да ме ња ју свој ка рак тер на ро чи то у по след ње три 
де це ни је, ак цен ту ју ћи ко му ни ка циј ски по сао и про ши ру ју ћи сво је над
ле жно сти но вим те ма ма у му зе о ло ги ји, све са ци љем да се при бли же 
пу бли ци (мар ке тинг, од но си с јав но шћу, огла ша ва ње, ко мер ци ја ли за
ци ја).

Чи ни се да је раз вој му зе о ло шке де лат но сти са се лек ци је и до ку мен та
ци је нај ви ше усме рен на при ка зи ва ње и пре зен та ци ју. али „упра во је за 
му зеј бит но то што је до ку мен та ци о на де лат ност, у ко ју мо ра мо укљу чи
ти се лек ци ју до ку ме на та (му зеј ских пред ме та збир ки), на дру гој стра ни 
ди ја лек тич ки пра ће на ак тив но шћу ко му ни ка ци је у ко ју мо ра мо, у пр вом 
ре ду, укљу чи ти пре зен та ци ју. Пре ма то ме, мо же се ре ћи да су му зеј ска 
до ку мен та ци ја и ко му ни ка ци ја две стра не му зеј ске де лат но сти ко је су 
ди ја лек тич ки по ве за не“.1

„му зеј ску пре зен та ци о ну ак тив ност мо ра мо оце њи ва ти у кон тек сту 
са вре ме ног дру штва и она пред ста вља јед но од сред ста ва кул тур ног про

1 ду шан ота ше вић, Музејизабудућност, гла сник на род ног му зе ја Цр не го ре, I I 
књига, Це ти ње, 2005/2006, 104.
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гре са дру штва. за то из на ве де ног про из и ла зи и ве ли ка од го вор ност, као 
и по тре ба за од ре ђе ни ни во ове де лат но сти“.2

По ред на ве де них (се лек ци ја, до ку мен та ци ја и пре зен та ци ја) у основ
не му зеј ске де лат но сти спа да ју још и за шти та и чу ва ње му зеј ских пред
ме та. али, упра во је то по ме ра ње те жи шта са тра ди ци о нал них на пре
зен та ци о не ак тив но сти, учи ни ло да не ки но во и згра ђе ни му зе ји бу ду 
кон ци пи ра ни ди рект но са мо као ин сти ту ци је за пре зен та ци ју (без збир
ки), као што су то екс пло ра то ри ум у сан Фран ци ску или цен тар Жорж 
Пом пи ду у Па ри зу.

за пра во, нај а трак тив ни ји и нај че шћи об лик му зеј ске де лат но сти је 
из ло жбе на де лат ност. из ло жба је услу жна де лат ност му зе ја ко ју јав ност 
нај ви ше при ме ћу је.

осим из ло жби ко је ор га ни зу ју уз стал ну по став ку, а ко ју же ле да осве
же и учи не ди на мич ним, му зе ји ве ли ку па жњу (и про стор) по све ћу ју 
по себ ним из ло жба ма, не за ви сно од збир ки.

умет нич ки му зе ји по не кад пре у зи ма ју уло гу на ци о нал них га ле ри ја и 
ак тив но уче ству ју у ор га ни зо ва њу ли ков них из ло жби и ма ни фе ста ци ја 
ко је има ју за циљ да омо гу ће увид у са вре ме ну про дук ци ју и вред ну ју 
умет нич ка до стиг ну ћа по је ди них умет ни ка, али и сре ди не.

у ди фу зи ји умет нич ких де ла, али и кул тур них вред но сти уоп ште, нај
зна чај ни је су умет нич коли ков не и кул ту ро ло шкодо ку мен тар не из ло
жбе, али се и из ло жбе ре клам ног или про па ганд ног ка рак те ра че сто 
ко ри сте за пред ста вља ње са вре ме них умет нич ких до стиг ну ћа не ке сре
ди не.3

у окви ру умет нич коли ков них из ло жби мо гу се из дво ји ти сле де ћи 
ти по ви из ло жби:

• са мо стал не из ло жбе – на њи ма се обич но при ка зу ју де ла на ста ла 
то ком по след њих пет го ди на ства ра лач ког ра да јед ног умет ни ка. 
иако су да нас са мо стал не из ло жбе нај че шћи об лик ли ков них из
ло жби, оне су ско ри јег да ту ма у од но су на дру ге;

• ре тро спек тив не сту диј ске из ло жбе – на њи ма се при ка зу ју де ла ре
пре зен та тив на за чи тав опус по је ди ног сли ка ра, или су ве за не за 
раз вој од ре ђе не гру пе, сти ла или умет нич ког прав ца;

• ко лек тив не из ло жбе – уста ље не го ди шње из ло жбе (или би је на ли, 
три је на ли) чла но ва умет нич ких удру же ња, на ко ји ма се пред ста

2 исто, 104.
3 ми ле на дра ги ће вићШе шић, Бра ни мир стој ко вић,Култура,менаџмент,
анимација,маркетинг, Бе о град, 2000, 141.
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вља ју де ла на ста ла то ком прет ход ног пе ри о да (то су че сто „жи ри
ра не“ из ло жбе, са ло ни);

• ма ни фе ста ци о не, так ми чар ске ме ђу на род не из ло жбе – ор га ни зу
ју се нај че шће би је нал но (ве не ци ја, Ка сел, сао Па у ло). Циљ им је 
пра ће ње и кри тич коте о риј ска ва ло ри за и ја вр хун ских до ме та са
вре ме не ли ков не умет но сти у све ту;

• те мат ске из ло жбе – на њи ма се из ла жу де ла са од ре ђе ном те ма ти
ком са вре ме них сли ка ра или сли ка ра раз ли чи тих епо ха;

• груп не из ло жбе – на њи ма се пред ста вља ју но ви ји ра до ви гру па 
фор мал но или неф пр мал но удру же них умет ни ка;

• про грам ске из ло жбе – иако се че сто по и сто ве ћу ју са груп ним из
ло жба ма, оне су у су шти ни де ло кри ти чар ске или те о ре ти чар ске 
кон цеп ци је, ви ђе ња од ре ђе них тен ден ци ја, сти ло ва или сен зи би
ли те та. мо гу би ти ор га ни зо ва не ра ди про мо ци је од ре ђе ног естет
ског схва та ња или пред ста вља ју ана ли зу по ја ве и ње но сме шта ње 
у исто ри ју умет но сти.4

из ло жбе, као основ ни об лик ди фу зи је де ла ли ков не умет но сти нај че
шће ор га ни зу ју из ло жбе не га ле ри је, ко је функ ци о ни шу као са мо стал не 
ин сти ту ци је или су у са ста ву му зе ја умет ни чог или ком плек сног ти па.

га ле ри ја са вре ме не умет но сти сме де ре во, ор га ни зо ва на као сек тор 
му зе ја у сме де ре ву (ком плек сног ти па), по свом про гра му и ак тив но
сти ма нај ви ше је усме ре на на пре зен та ци о ну ак тив ност. Ње на уло га се 
са сто ји пре све га у ор га ни зо ва њу раз ли чи тих ти по ва умет нич ких, ли ков
них из ло жби ко је су ва жне за ва ло ри за ци ју умет но сти у на шој сре ди ни 
али и ши ре.

осни ва ње га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во

Про цес осни ва ња га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во те као је кроз 
ви ше фа за. Пре ње ног осни ва ња сме де ре во ни је има ло ни јед ну град ску 
га ле ри ју, ни ти би ло ка кав из ло жбе ни про стор у ко ме су мо гле да се ор
га ни зу ју умет нич ке, ли ков не из ло жбе. Ко ри шће ни су ал тер на тив ни и 
не на мен ски про сто ри. не ки од тих би ли су: из ло жбе на са ла стал не по
став ке му зе ја у сме де ре ву, при че му је сва ки пут па ра ва ни ма за кла ња на 
стал на по став ка из пра и сто риј ског и ан тич ког пе ри о да, хол Цен тра за 
кул ту ру сме де ре во, хол гим на зи је или Пла ни нар ски са вез „Че лик“.

4 исто, 142.
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По сле се ли ми ра јо ва но ви ћа се ле та, пр вог ака дем ског ва ја ра у гра ду, 
сти гао је чи тав низ мла ђих умет ни ка и исто ри ча ра умет но сти. они су 
се то ком де ве де се тих го ди на ис ти ца ли у зах те ви ма да сме де ре во до би
је га ле ри ју у ко јој би се ор га ни зо ва ле из ло жбе из до ме на умет нич ког 
ства ра ла штва.

то ком 1997. го ди не био је на пра вљен уго вор из ме ђу скуп шти не оп
шти не сме де ре во и аме рич ке ком па ни је McDonald’s о из најм љи ва њу 
про сто ра у ко ме је да нас сме ште на га ле ри ја, да би од мах по том ком па
ни ја за по че ла сре ђи ва ње ен те ри је ра. због по ли тич ких до га ђа ја ко ји су 
по том усле ди ли, ком па ни ја рас ки да уго вор а сме де ре во до би ја пра зан 
про стор ко ји во љом гра ђа на до би ја сво ју уло гу.

да ни про тест них оку пља ња за вре ме вој не агре си је на на шу зе мљу, 
то ком 1999. го ди не, афир ми са ли су про стор бив ше про дав ни це „ду нав“ 
на тр гу ре пу бли ке као из у зе тан обје кат за из ло жбе ну га ле ри ју. у то ку 
про те ста, цр те жи, ка ри ка ту ре, пе сме, афо ри зми и оста ли ра зно вр сни 
при ло зи ко ји ма су гра ђа ни бе ле жи ли свој бунт, из ла га ни су спон та но 
по це лој га ле ри ји. атрак тив но ме сто на ко ме се она на ла зи, из ван ред не 
про стор не мо гућ но сти и ве ли ке ста кле не по вр ши не са ме по се би су на
ме та ле иде ју о иде ал ном про сто ру за га ле ри ју.

умет ни ци гра да сме де ре ва ко ји су та да би ли ор га ни зо ва ни у ли ков
но удру же ње по ли Грус, чи ји је ви ше го ди шњи пред сед ник био зо ран 
Ку зма но вић, а се кре тар удру же ња ра дош ан то ни је вић, за тим се кре тар 
Кул тур нопро свет не за јед ни це го ран Ђор ђе вић и ди рек тор Цен тра за 
ко ри шће ње сме де рев ске твр ђа ве дра го слав Ба та ман дић су, уз по моћ 
ар гу ме на та али и енер ги је и ен ту зи ја зма, ус пе ли да у до го во ру са град
ским вла сти ма са да шњи про стор га ле ри је про мо ви шу у из ло жбе ни про
стор ра зно вр сних кул тур них ак тив но сти.

за пра во, у окви ру Цен тра за ко ри шће ње сме де рев ске твр ђа ве је на
пра вље на си сте ма ти за ци ја рад ног ме ста за уред ни ка ли ков ног про гра ма. 
на то рад но ме сто је за по слен ма ги стар ва јар ства ра дош ан то ни је вић, 
ко ји је по том ор га ни зо вао све про гра ме у по ме ну том про сто ру а ко ји је, 
по по тре би, био усту пан на ко ри шће ње од стра не скуп шти не оп шти не 
сме де ре во.

При па ја њем Цен тра за ко ри шће ње сме де рев ске твр ђа ве му зе ју у сме
де ре ву то ком 2001. го ди не, град ска га ле ри ја је при кљу че на ис тој ин сти
ту ци ји.

уго во ром о ко ри шће њу без на кна де, по слов ни про стор на тр гу ре пу
бли ке бр. 1–3, од да на 25. 12. 2002. го ди не, се усту па му зе ју у сме де ре ву. 
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но вим ста ту том ко ји је до нео управ ни од бор му зе ја у сме де ре ву, а ко ји 
усва ја скуп шти на оп шти не сме де ре во 2004. го ди не, га ле ри ја са вре ме не 
умет но сти сме де ре во је ор га ни зо ва на као сек тор му зе ја у сме де ре ву.

ар хи тек тон ско зда ње га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во

згра да у ко јој је сме ште на га ле ри ја са вре ме не умет но сти сме де ре во се 
на ла зи на глав ном град ском тр гу. По диг ну та је 1929. го ди не као уго сти
тељ ски обје кат – хо тел, чи ји је гра ди тељ и вла сник био ми ли ја ни нић, 
гра ђе вин ски ин же њер из бо га те тр го вач ке по ро ди це. По сле 1945. го ди не 
згра да је на ци о на ли зо ва на и обје кат је та ко ме њао на ме ну кроз вре ме.од 
1999. го ди не у њој је сме ште на град ска га ле ри ја. то ком 1998. го ди не згра
да је ста вље на под за шти ту, као спо ме ник кул ту ре од по себ ног зна ча ја.

„згра да је гра ђе на од твр дог ма те ри ја ла и ти пи чан је при мер град ске 
ку ће тог вре ме на, кон ци пи ра на у ду ху исто ри ци зма. обје кат је по ста
вљен као уга о ни. на фа са да ма је по вер ти ка ли за сно ван пра ви лан осо
вин ски ри там сме њи ва ња пу ног и пра зног. овај ри там дик ти ра рас по
ред сту бо ва у при зе мљу из ме ђу ко јих су по ста вље ни ве ли ки за ста кље ни 
отво ри“.5 „у хо ри зон тал ном сми слу фа са да је по де ље на на два де ла, при
зем ни и спрат ни, из ме ђу ко јих је кор дон ве нац. из над спрат не ета же је 
про фи ли са ни кров ни ве нац.“6

има ју ћи у ви ду исто риј ска, ар хи тек тон ска и ам би јен тал на свој ства 
овог објек та, као и ње го ву спе ци фич ну ур ба ни стич ку по зи ци ју у окви ру 
ужег ур ба ног је згра сме де ре ва, он је свр стан у ред нај зна чај ни јих обје
ка та ове вр сте у гра ду, и као та кав има по се бан кул тур ни и исто риј ски 
зна чај.

Про Грам га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во

на са мом по чет ку свог ра да га ле ри ја ни је има ла ја сно де фи ни са но про
грам ско усме ре ње. основ на кон цеп ци ја де ло ва ња би ла је про мо ви са ње 
ли ков них умет ни ка кроз њи хо ве са мо стал не из ло жбе, по вре ме но одр
жа ва ње груп них и те мат ских из ло жби и ре а ли за ци ја из ло жби ко је ула зе 

5 васа Пипер, ДокументацијаРегионалногзаводазазаштитуспоменикакултуре
Смедерево, смедеревo, 2006.

6 Пе тар ву ко и чић, ДокументацијаРегионалногзаводазазаштитуспоменика
културеСмедерево, сме де ре во, 1998.
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у ши ре про гра ме на град ском ни воу. то су пре све га: сме де рев ске све то
сав ске све ча но сти, обе ле жа ва ње 5. јуна 1941, Пе ти ок то бар дан пре сто
ног гра да сме де ре ва, сме де рев ска је сен и да ни деч јег ства ра ла штва у 
ор га ни за ци ји деч јег вр ти ћа Нашарадост.

Пр ви умет нич ки са вет га ле ри је, као глав ни управ ни ор ган, фор ми ран 
је 20. ју ла 2002. го ди не. умет нич ки са вет, ве ри фи ко ван од стра не улуса 
је ра дио је у сле де ћем са ста ву: ра дош ан то ни је вић, ва јар, ни ко ла јан ко
вић, ва јар, ро до љуб Ка ра но вић, гра фи чар, ми ло рад мла де но вић, сли кар 
и ар хи тек та, до бри во је ста но је вић, члан из вр шног већа скупштине оп
штине сме де ре во за ресор кул ту ре, ве ра Хор ват, исто ри чар умет но сти 
и сне жа на Цвет ко вић, исто ри чар умет но сти.

за да так умет нич ког са ве та га ле ри је је био да пла ни ра го ди шњи про
грам га ле ри је. из бор из ла га ча тре ба ло је да се вр ши на осно ву ра до ва 
при спе лих на јав но рас пи сан кон курс или на пред лог не ког од чла но ва 
са ве та.

ме ђу тим, у то ку ман да та пр вог са зи ва умет нич ког са ве та, ни је се увек 
успе ва ло са пра вље њем го ди шњег про гра ма га ле ри је. ве ли ки део из ло
жби је ре а ли зо ван као вид раз ме не или го сто ва ња не ке срод не ин сти
ту ци је.

у то вре ме је и ус по ста вље на са рад ња са Фа кул те том ли ков них умет
но сти из Бе о гра да, чи ме је омо гу ћен до бар увид у ре зул та те и оства ре ња 
мла дих ли ков них ства ра ла ца. исто вре ме но је пру же на мо гућ ност мла
дим умет ни ци ма да ре а ли зу ју сво је пр ве жи ри ра не из ло жбе. ова кав вид 
са рад ње са Фа кул те том ли ков них умет но сти је утвр ђен као трај ни кон
такт у ви ду ре а ли за ци је две го ди шње из ло жбе сту де на та. Пр ва је из ло жба 
за вр шне го ди не сту де на та Флу у Бе о гра ду, а дру га је из ло жба сту де на та 
пост ди пло ма ца Флу у Бе о гра ду.

По Пра вил ни ку о ра ду умет нич ког са ве та га ле ри је, ман дат умет нич
ког са ве та је огра ни чен на че ти ри го ди не, та ко да је 14. мар та 2006. го
ди не фор ми ран нов умет нич ки са вет. од та да чла но ви са ве та су: ра дош 
ан то ни је вић, ва јар, ма и да гру ден, исто ри чар умет но сти, та тја на илић, 
ин тер ди сци пли нар не сту ди је умет но сти, ро до љуб Ка ра но вић, гра фи чар 
и ми лан мар ко вић, исто ри чар умет но сти.

нов са став умет нич ког са ве та је ути цао на ства ра ње ја сне и до след не 
из ла гач ке кон цеп ци је га ле ри је. она је, пре све га, фор му ли са на та ко да 
мо же да од го во ри на зах те ве са вре ме ног тре нут ка. за пра во, про грам ска 
по ли ти ка је та ко по ста вље на да омо гу ћа ва ши ро ко са гле да ва ње дис перз
не умет нич ке про дук ци је, као и до бар кон текст за раз у ме ва ње ак ту ел не 
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умет но сти. иде ја је да се исто вре ме но одр жа ва умет нич ки ква ли тет и 
про мо ви ше до бра про дук ци ја. исто вре ме но се ин си ти ра на ква ли тет
ном про гра му, ко ји не ма по пу ли стич ки ка рак тер да би лак ше ко му ни
ци рао са ло кал ном пу бли ком.

је дан од ци ље ва га ле ри је је сте и при зна ти ста тус од стра не ли ков не 
јав но сти.

ли ков ни про грам га ле ри је је у пот пу но сти отво рен за нај ра зли чи ти је 
умет нич ке из ра зе и ме ди је, као и за умет ни ке свих ге не ра ци ја.

за са ме умет ни ке „до би ти мо гућ ност из ла га ња у „жи ри ра ној“ га ле
ри ји, зна чи и до би ти мо гућ ност кри тич ког вред но ва ња у ме ди ји ма и 
од го ва ра ју ћи пу бли ци тет, јер нај ве ћи део из ло жби одр жа них у не на мен
ским про сто ри ма, па чак и у кул тур ним цен три ма, не до би ја аде кват ну 
ме диј ску про мо ци ју.“7

ви зу ел ни иден ти тет га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во и 
облици оГла ша ва ња

спо ља шњи ви зу ел ни иден ти тет ин сти ту ци је је де фи ни сан и уса гла шен 
са зна ча јем уста но ве, ме ста у ко ме се на ла зи и сво јом ма тич ном ку ћом 
(му зе јом у сме де ре ву).

име уста но ве од сли ка ва ње ну ми си ју, же љу осни ва ча као и ње го ву 
ам би ци ју. име га ле ри је са вре ме не умет но сти је оп штег, озна ча ва ју ћег 
ка рак те ра и у скла ду је са про гра мом ко ји се у њој спро во ди.

ло го – знак је ура ђен 2005. го ди не (до та да је ко ри шћен знак му зе ја) и 
за то је ан га жо ван струч ни тим јед ног ди зај нер ског сту ди ја из Бе о гра да. 
ло го је ура ђен у ко ло ру, пре по зна тљив, ја сан и ори ги на лан и ви зу ел но 
ко рен спон ди ра са зна ком ма тич не ку ће, при че му се ла ко ве зу је и за сам 
град сме де ре во.

га ле ри ја има и свој ле те ринг (тип сло ва), ко ји ула зи у иден ти тет зна ка 
и до след но се ко ри сти при ли ком огла ша ва ња.

огла ша ва ње и про мо ци ја га ле ри је се од ви ја ју, пре све га, ус по ста вља
њем до брих ве за са дру гим ин сти ту ци ја ма кул ту ре, за тим са сред стви
ма јав ног ин фор ми са ња, шко ла ма, умет ни ци ма и по ли тич ком ад ми ни
стра ци јом. Ку сто си го сту ју, пре сва ке из ло жбе, у ра дио и тв еми си ја ма 
и да ју на ја ву и ин фор ма ци је о бу ду ћој из ло жби и пла но ви ма га ле ри је. 

7 ми ле на дра ги ће вићШе шић, Бра ни мир стој ко вић,Култура,менаџмент,
анимација,маркетинг, Бе о град, 2000, 112.
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оба ве зни су тек сто ви о из ло жби, од но сно ин фор ма ци је за ме ди је у ви
ду до пи са пред сва ко отва ра ње. Ша љу се по зив ни це (кул тур ној и ши рој 
јав но сти), штам па пла кат и ка та лог.

ор Га ни за ци ја из ло жбе

По сле од лу ке умет нич ког са ве та га ле ри је о до де ли из ла гач ких тер ми на 
и пра вље ње го ди шњег пла на из ла га ња, ку сто си за по чи њу ор га ни за ци ју 
из ло жби.

ус по ста вља се кон такт са умет ни ци ма и до го ва ра на чин са рад ње. утвр
ђу је се вре мен ски оквир отва ра ња и тра ја ња из ло жбе. Ку сто си пра ве кон
цепт из ло жбе у до го во ру са умет ни ци ма. они су над ле жни за са др жај и 
об ра ду ка та ло га, огла ша ва ње и план фи нан си ра ња. уче ству ју у тех нич кој 
ре а ли за ци ји из ло жбе, за јед но са по моћ ним осо бљем.

Хро но ло шки при каз из ло жби га ле ри је са вре ме не умет но сти 
смеде ре во

1999.

од ма ја до де цем бра 1999. го ди не кон ти ну и ра но, у тра ја њу од по 25 да на, 
одр жа но је се дам из ло жби сли ка и скулп ту ра.

Естетикаотпора,го сту ју ћа из ло жба му зе ја исто ри је ју го сла ви је. из ло
жбу чи ни гру па умет ни ка ко ји у раз ли чи тим ме ди ји ма из ра жа ва ју свој 
бунт пре ма ак ту ел ној на то агре си ји. из ло жба је го сто ва ла у Бе о гра ду, 
но вом са ду, Шап цу, ло зни ци, ру ми и зре ња ни ну.

ОљаИвањицки, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ског умет ни ка. из
ло же не сли ке ве ли ког фор ма та, уље на плат ну.

ВелимирМатејић,са мо стал на из ло жба сли ка уље на плат ну.

ШтефицаРадованов, са мо стал на из ло жба сли ка, уље и па сте ли.

Пакленисведоци, скулп ту ра Цви је ти на јо ва но ви ћа и Смедеревопроле
ћа1999.године,до ку мен тар на фо то гра фи ја. ауто ри фо то гра фи ја: рај ко 
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Бр кић, сло бо дан стој шић и Жи во рад Пе тро вић (не дељ не но ви не Наш
глас). ра ни слав ра ни са вље вић (днев не но ви не Вечерњеновости), ми
ло рад По по вић (ФотоДунав) и са мо стал ни фо то граф – рај ко Па вло вић. 
из ло жба је отво ре на 11. сеп тем бра.

Уметностипапир,сво је ра до ве на па пи ру и од па пи ра из ло жи ло 23 
ауто ра ли ков не ко ло ни је Чачак1999. из ло жбу је пра тио и ре пре зен та
ти ван ка та лог чи ји је из да вач дру штво ли ков них умет ни ка Рисимиз 
Чач ка. текст у ка та ло гу пи сао Бо жи дар Пла зи нић. из ло жба је отво ре на 
28. сеп тем бра.

МиланЛукић, са мо стал на из ло жба сли ка, уље на плат ну и аква ре ли, 
отво ре на 26. ок то бра.

2000.

Про грам га ле ри је то ком 2000. го ди не је био за ми шљен као мул ти кул ту
ра лан са ра зно вр сним са др жа јем, од из ло жби и књи жев них при ред би 
до три би на и ка мер них кон це ра та.

Ликовнипрограм:

Срцемзаотаџбину, из ло жба до ку мен тар не фо то гра фи је, отво ре на 30. 
мар та.

БранкоПешић, са мо стал на из ло жба сли ка и цр те жа умет ни ка из сме
де ре ва, отво ре на 24. апри ла.

ВладимирВељашевић,РадошАнтонијевићиПетарВукоичић, из
ло жба гра фи ка и скулп ту ра ака дем ских умет ни ка из сме де ре ва и сме
де рев ске па лан ке, отво ре на 9. ма ја. Штам па на са мо по зив ни ца ко ја је 
слу жи ла као ка та лог.

ЉубицаШакић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ског умет ни ка из 
Бе о гра да, отво ре на 16. ма ја. из ло же на ма ла ре тро спек ти ва ра до ва на
ста лих у пе ри о ду 1988–2000. го ди не. ра до ви су ра ђе ни тех ни ка ма уље 
на плат ну и акри лик, па стел и аква рел. текст у ка та ло гу пи сао ду шан 
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Ђо кић, сли кар и ли ков ни кри ти чар. Ка та лог штам пан у са рад њи са га
ле ри јом Мадамиз Пан че ва.

Гуча2000, ет но из ло жба, отво ре на 26. ма ја.

Браниоцимаотаџбине, из ло жба до ку мен тар не фо то гра фи је вој ске ју
го сла ви је, отво ре на 8. ју на.

ПавлеНикитовићНико, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ског сли
ка ра из Бе о гра да, отво ре на 15. ју на. из ло же ни су ра до ви уље на плат ну и 
гра фи ка. га ле ри ја је за вре ме тра ја ња из ло жбе би ла умет ни ков отво ре ни 
рад ни ате ље, сви за ин те ре со ва ни су мо гли том при ли ком да га по се те.

ЈованМартиновићиСнежанаПоштић, 10–27. јул, умет ни ци из сме
де ре ва. из ло жба сли ка, цр те жа и скулп ту ра.

ДрагинРадивој, са мо стал на из ло жба сли ка и аква ре ла, отво ре на 1. ав
гу ста.

Покајница1998/99,ре тро спек тив на из ло жба сли кар ске ко ло ни је, отво
ре на 13. ав гу ста.

ДијанаКожовићиВеселинДрашковић, са мо стал на из ло жба ака дем
ских сли ка ри из Бе о гра да, отво ре на 1. сеп тем бра. из ло же ни су аква ре ли, 
цр те жи и уља на плат ну.

МилићодМачве, 20. сеп тем бар – 5. ок то бар, из ло же ни ра ни ра до ви. 
из ло жбу отво рио Ђор ђе Ка ди је вић, исто ри чар умет но сти.

БогољубАрсенијевић, из ло жба цр те жа и сли ка под на зи вом Побуње
ничовек.

РускиархитектиуБеограду, из ло жба отво ре на 18 де цем бра. из ло жбу 
ор га ни зо вао град ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град.

НаталијаКарићСлијепчевић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ске 
умет ни це из сме де ре ва. из ло жба је отво ре на 27. де цем бра 2000. го ди
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не и тра ја ла је до 13. ја ну а ра 2001. го ди не. из ло жба је но си ла на зив То
јечовек.

Музичкипрограм:

дуо фла у те и ги та ре, МилицаЈевићиМајаРадовановић. Кон церт 
одр жан 24. ма ја.

Квартетдуогитара,виолинаифлаута, му зич ка шко ла сме де ре во. 
Кон церт одр жан 14. ју на.

одр жа не су и три про мо ци је књи га.

2001.

Про грам га ле ри је за 2001. го ди ну је за ми шљен као це ли на од 19 де ло ва 
где сва ки део об у хва та по 19 да на. основ ни кон цепт би чи ни ле ли ков не 
из ло жбе, али у то ку њи хо вог тра ја ња је пред ви ђе на и ор га ни за ци ја ра
зно вр сног про гра ма кул тур ног са др жа ја као у прет ход ној го ди ни.

НаталијаКарић-Слијепчевић, 27. 12. 2000 – 13. 01 2001. го ди не.

Представљањекултурно-издавачкогцентраСрпскакућаизПожа-
ревца, 13–27. ја ну ар.

Последњасрпскапрестоница–Светлостиисенке, из ло жба сли ка 
ли ков не ко ло ни је у ор га ни за ци ји Ljirartgroup, отво ре на 27. ја ну а ра.

КолонијаВодице из сме де рев ске Па лан ке, 13–27. фе бру ар, из ло жба 
сли ка.

ПавлеПавловић, 16–25. март, са мо стал на из ло жба сли ка. Пред ста вље
ни ра до ви су за сно ва ни на ис ку стви ма над ре а ли зма и у пот пу но сти од
ре ђе ни до жи вља јем под све сног и ире ал ног.

ТијанаФишић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ског сли ка ра, пред
став ни ка мла ђе ге не ра ци је, отво ре на 26. мар та.
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РодољубКарановић, са мостaлна из ло жба гра фи ка ака дем ског умет
ни ка из сме де ре ва, отво ре на 11. апри ла. При ка за не гра фи ке су би ле ап
стракт них фор ми на те му ра та. Штам па ње ка та ло га и текст ура дио сам 
аутор. на отва ра њу одр жан гра ђан ски про тест због од лу ке из вр шног 
од бо ра со сме де ре во да се про стор га ле ри је из да у ко мер ци јал не свр хе. 
свој до при нос про те сту да ли су сви град ски ме ди ји.

у то ку 2001. го ди не га ле риј ски про стор је по вре ме но отва ран за по тре бе 
ор га ни зо ва ња раз ли чи тих кул тур них ма ни фе ста ци ја од стра не оп шти
не сме де ре во.

ИзложбаЗдраводастеСмедеревофо тора ди о ни це сме де ре во је 
отво ре на 26. ма ја.

Про стор са да шње га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во је крат ко 
био пре тва ран у ко мер ци јал ни про стор. Под при ти ском јав но сти али и 
ра зним по ли тич ким ути ца ји ма, га ле ри ја је то ком зи ме 2001/2002. оста ла 
пра зна, да би про ле ћа 2002. го ди не по но во по че ла са ра дом.

2002.

у то ку 2002. го ди не по сте пе но по чи ње да се ус по ста вља ре дов на из ла
гач ка ак тив ност град ске га ле ри је, ко ја је по сле при па ја ња Цен тра за ко
ри шће ње сме де рев ске твр ђа ве му зе ју у сме де ре ву и са ма по ста ла део 
ове ин сти ту ци је.

МилијаБелић, 22. ма ја отво ре на са мо стал на из ло жба сли ка ака дем
ског сли ка ра и док то ра исто ри је умет но сти, ко ји го ди на ма жи ви и ра ди 
у Па ри зу. на из ло же ним ра до ви ма су пред ста вље не ге о ме триј ске ком
по зи ци је ко ји ма се умет ник већ ду же вре ме ба ви. из ло жбу отво ри ла др 
Ка та ри на ам бро зић.

МирјанаМарјановић, са мо стал на из ло жба аква ре ла отво ре на апри ла 
2002. го ди не. текст у ка та ло гу пи са ла ве ра Хор ват, исто ри чар умет но сти.

МариоделКурто(MariodelCurto), 11–23. јун, са мо стал на из ло жба ег
зи стен ци јал не фо то гра фи је. Ње го ве фо то гра фи је чи не део ко лек ци је 
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је ли сеј ског му зе ја у ло за ни. из ло жбу отво рио JeanDanielRuch, ам ба
са дор Швај цар ске. го сти из ло жбе би ли су ва ја ри или ја Фи ли по вић из 
сте по јев ца и ми лан ста ни са вље вић из Бе о гра да.

ФранцускифотографиДвадесетогвека, 22. јул – 5. ав густ. из ло жба 
умет нич ке фо то гра фи је два на ест фран цу ских ауто ра, ко ји су по из бо ру 
ми ни стра кул ту ре обе ле жи ли умет нич ку фо то гра фи ју Фран цу ске два
де се тог ве ка. Фо то гра фи је су на ста ле у пе ри о ду од 1910. до 1976. го ди не. 
из ло же не су фо то гра фи је сле де ћих умет ни ка: EddieKuligowski,Michel
Thersiquel,RobertDoisneau,JacquesHenryLartigue,JeanloupSieff,Philippe
Salaun,AndreKertesz,MartineFranck,ManRay,Izis,BernardPlossu,Edu
ardBoubat.

мо жда би тре ба ло из дво ји ти фо то гра фи ју чу ве ног да да и сте и над
ре а ли сте МanRaya „сун ча ње“из 1931. из ло жбу је отво ри ла Aleksandra
Curpis, ко ор ди на тор за је зик и кул ту ру Фран цу ског кул тур ног цен тра у 
Бе о гра ду. из ло жба је на ста ла у са рад њи Фран цу ског кул тур ног цен тра 
из Бе о гра да и еуро култ цен тра из Кра гу јев ца.

ИзСелетовогатељеа, 13. ав густ – 5. сеп тем бар. из ло жба се ли ми ра јо
ва но ви ћа се ле та, сме де рев ског ва ја ра и ли ков ног пе да го га и ње го вих 
не ка да шњих уче ни ка, ва ја ра зо ра на Ку зма но ви ћа и ра до ша ан то ни је
ви ћа. из ло же не ре а ли стич ке скулп ту ре се ли ми ра јо ва но ви ћа, ра ђе не 
у кла сич ном ма те ри ја лу су пред ста вља ле пре сек ње го вог ви ше де це ниј
ског ра да. зо ран Ку зма но вић се пред ста вио ве ли ким, тран спа рент ним, 
не ти пич ним брон за ним фор ма ма, док је ра дош ан то ни је вић по ста вио 
ин ста ла ци је и цр те же.

Дигиталнипарк, 15–22. но вем бар, из ло жба ди ги тал ар та и тех но скулп
ту ре мир ја не По по вић и ми ла на ге рал ди не. ра до ви су на ста ли у пе ри
о ду 1998–2001. го ди не. умет ни ци су ко ри сти ли тех но ло шка до стиг ну ћа 
тре нут ка и мо гућ но сти оно га што ди ги тал на ера ну ди. из ло жба на ста ла 
у са рад њи са не вла ди ном ор га ни за ци јом Коракиз По жа рев ца и ор га ни
за ци јом Реактор из сме де ре ва.
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2003.

Последњасрпскапрестоница, из ло жба сли ка тре ће ли ков не ко ло ни је, 
отво ре на 14. ма ја. из ла га ли су: ди ја на Ко жо вић, ду шан Ђо кић, гру ји ца 
ла за ре вић, Хе ле на дра шко вић, иван Цо лић, ја нош ме са рош, Љи ља на 
илић ра до ва но вић, Љу би сав ми лу но вић, ма ја ди ми три је вић, ми ли
ца дра шко вић, на та ли ја Ка рић сли јеп че вић, Па вле По по вић, ра ди слав 
тр ку ља, све тла на Кне же вић, ве се лин дра шко вић, ве сна Кне же вић си
мо но вић, вла сти мир ни ко лић и зо ран Пу рић. ор га ни за то ри ко ло ни је 
су ljir art gro up и ди рек ци ја за ур ба ни зам и гра ђе вин ско зе мљи ште.

Рецинедрогама, 23–25. мај, из ло жба де чи јих ра до ва, ор га ни за ци ја оп
штин ског од бо ра за су зби ја ње бо ле сти за ви сно сти.

ВеснаКнежевићСимоновић, 27. мај – 12. јун, са мо стал на из ло жба 
ака дем ског сли ка ра из Бе о гра да. на из ло жби под на зи вом Саноблаго
весном анђелу су пред ста вље ни па сте ли са мо ти ви ма из је ван ђе о ских 
при ча и срп ских ма на сти ра. текст у ка та ло гу на пи сао ле ви Бец.

РаткоЛалић, 16. јун – 19. јул, са мо стал на из ло жба сли ка про фе со ра ака
де ми је при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду и ака де ми је ли ков не умет но
сти у Ба ња лу ци. ра до ви ве ли ког фор ма та су ра ђе ни тех ни ком уље на 
плат ну и при ка зу ју пеј заж бо га тог ко ло ри та. из ло жба је ре а ли зо ва на у 
ор га ни за ци ји мар ке тин шке аген ци је фуд бал ског клу ба сар тид.

Терани,24. јул – 13. ав густ, груп на из ло жба сли ка ин тер на ци о нал не гру
пе ли ков них умет ни ка Терани–људисаземље. Теранечи ни де вет умет
ни ка уче сни ка ме ђу на род ног сим по зи ју ма скулп ту ре Тerra u Ки кин ди 
2001. го ди не, то су: ArturHeras – Шпа ни ја, ChieHanada – ја пан, сло бо дан 
Би је лац – Фран цу ска, Ко ста Бог да но вић, ве ра сте ва но вић, Жељ ка мо
ми ров, је ле на ја нев, дра го слав Кр нај ски и ми ло ван да го вић – ср би ја. 
свих де вет умет ни ка из ло жи ло је ра до ве на па пи ру. текст у ка та ло гу 
пи са ли: ми ло ван да го вић, ака дем ски ва јар, ма ри ја Ко вач, исто ри чар 
умет но сти и са ва сте па нов, исто ри чар умет но сти.

МилованДаговићДаго, са мо стал на из ло жба цр те жа под на зи вом Емо
ционалнагеометрија, ака дем ског ва ја ра са ра јев ске ли ков не ака де ми је, 
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отво ре на 14. ав гу ста. Цр те жи су ра ђе ни олов ком у ком би на ци ји са ко ла
жом (па пир, ју та, кар тон, но вин ска хар ти ја, пла стич на ке са).

АндреоМерола(AndreoMerola), 28. ав густ – 7. сеп тем бар, са мо стал на 
из ло жба фо то гра фи је ве не ци јан ског умет ни ка под на зи вом Карневалу
Венецији.Фо то гра фи је су на ста ле у пе ри о ду од два де сет го ди на уна зад. 
текст у ка та ло гу го во ри о кар не вал ском оби ча ју ма ски ра ња. из ло жба ор
га ни зо ва на у са рад њи са ита ли јан ским кул тур ним цен тром из Бе о гра да 
и еуро кул том из Кра гу јев ца.

Смедеревскатврђава, ко лек тив на из ло жба ре а ли зо ва на у окви ру ма
ни фе ста ци је да ни европ ске кул тур не ба шти не, отво ре на 13. сеп тем бра. 
ауто ри из ло жбе су: Пе тар ву ко и чић, ар хи тек та, ра дош ан то ни је вић, 
ва јар и де јан ра до ва но вић, ар хе о лог. текст у ка та ло гу пи са ла све тла на 
Пе јић.

ПромотивнаизложбатуристичкихорганизацијаградоваСрбије, 
25–30. сеп тем бар, у окви ру при вред ноту ри стич ке ма ни фе ста ци је Сме
деревскајесен.

Дечјанедеља, 6–11. ок то бар, у окви ру деч је не де ље ор га ни зо ва на ли ков
на ра ди о ни ца за де цу прет школ ског уз ра ста.

ЖељкаМомиров, са мо стал на из ло жба ака дем ске умет ни це из Бе о гра
да, отво ре на 14. ок то бра. аутор ка се пред ста ви ла скулп ту ра ма и цр те
жи ма ма лог фор ма та. на сво јим ра до ви ма се тру ди ла да све де све сво је 
ли ков не еле мен те на је дан основ ни, ли ни ју, те о рет ски су ге ри шу ћи да је 
умет ност за њу пре све га на чин ми шље ња.

СтудентиПетегодинеФакултеталиковнеуметностиуБеограду, 
ко лек тив на из ло жба отво ре на 4. но вем бра. из ла га ло че тво ро мла дих 
умет ни ка: де ја на вра њеш, ми ли ца са ла шки, иван јо ва но вић и раст ко 
Ку кић. текст у ка та ло гу пи сао до цент до бри ца Би се нић.

РадославМиленковић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ског умет
ни ка из Бе о гра да, отво ре на 20. но вем бра. на из ло жби су пред ста вље ни 
пор тре ти, ен те ри је ри, пеј за жи и мр тва при ро да, на ста ли по след њих 
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не ко ли ко го ди на. При ро да и фи гу ра ци ја чи не осно ву ње го вог ства ра ла
штва, ко је тра је ви ше од по ла ве ка.

Осамдесет година електрификације Смедерева, до ку мен тар но – 
исто риј ска из ло жба отво ре на 8. де цем бра. у ор га ни за ци ји уче ство ва ли 
епс сме де ре во, ра дио сме де ре во и му зеј ни ко ле те сле из Бе о гра да.

ГоранДесанчић, из ло жба ака дем ског сли ка ра из Бе о гра да, под на зи
вом Crash, отво ре на18. де цем бра. По став ку чи не уља на плат ну и акрил 
ве ли ког фор ма та, цр те жи и ко ла жи. При ка за ни ра до ви на то пље ни бо јом 
има ли су све од ли ке ен фор мел сли кар ства ко је је по зна че њу мо гло да се 
пре ве де у са да шње тур бу лент но вре ме.

2004.

СтудентипостдиплoмскихстудијаФакултеталиковнихуметности
уБеограду. Ко лек тив на из ло жба отво ре на 24. ја ну а ра у окви ру XV сме
де рев ских све то сав ских све ча но сти. овом при ли ком је пред ста вље на 
гру па ЛихтБлау, ко ју је 2002. го ди не осно ва ло пет сли ка ра и гра фи ча
ра нај мла ђе ге не ра ци је, са ци љем да се очу ва ју и ре а фир ми шу кла сич не 
вред но сти ли ков ног из ра за и тех ни ка. из ло жбу су чи ни ли сле де ћи умет
ни ци: Би ља на јо ва но вић, ми лош Ђор ђе вић, на де жда мар ков ски, ви да 
сте фа но вић, мар ко Ка ле зић и Бо јан Би кић. из ло жбу отво рио мр ро до
љуб Ка ра но вић, гра фи чар.

ПрвисрпскиустанакиСмедерево, из ло жба отво ре на 27. фе бру а ра, 
по во дом обе ле жа ва ња 200 го ди на од по ди за ња Пр вог срп ског устан ка. 
ауто ри из ло жбе су: ра дош ан то ни је вић, ва јар, Пе тар ву ко и чић, ар хи тек
та, де јан ра до ва но вић, ар хе о лог, и ср ђан стој ко вић, про гра мер. из ло
жба се са сто ја ла од прин то ва ве ли ких фор ма та на ко ји ма су ис при ча ни 
нај ва жни ји до га ђа ји из исто ри је сме де ре ва из вре ме на Пр вог срп ског 
устан ка. Фо то гра фи је су у пот пу но сти пре кри ле ста кле не по вр ши не 
на га ле ри ји. основ ни кон цепт ауто ра је био град из ло жба – гра ђа ни 
уче сни ци. на отва ра њу из ло жбе је еми то ван кра так филм Првисрпски
устанакиСмедерево. из ло жбу су отво ри ли сне жа на је јић, ди рек тор ка 
ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре сме де ре во, де јан ра
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до ва но вић, уче сник, и Пре драг уми че вић, пред сед ник из вр шног од бо ра 
скуп шти не оп шти не сме де ре во.

ФабиоЗгрој(FabioSgroi), из ло жба умет нич ке фо то гра фи је ита ли јан
ског умет ни ка, под на зи вом Палермо, отво ре на 24. мар та. По став ку су 
чи ни ле цр нобе ле фо то гра фи је ве ли ког фор ма та, на ста ле по след ње две 
го ди не. основ ни мо тив је ле по та фа са да и тр го ва као и бо га та кул тур на 
ба шти на ње го вог род ног гра да Па лер ма. из ло жба је ре а ли зо ва на у са
рад њи са ита ли јан ским ин сти ту том за кул ту ру у Бе о гра ду и ор га ни за
ци јом еуро култа из Кра гу јев ца.

ОзренкаМајсторовићиЈовицаИлић, из ло жба сли ка ака дем ских 
умет ни ка из Пи ро та, отво ре на 23. апри ла. тек сто ве у оба ка та ло га пи са ла 
рад ми ла влат ко вић, исто ри чар умет но сти. обо је умет ни ка је по све ће но 
све ту при ро де, ко ју по е ти зу ју кроз то плу бо ју и на гла шен по тез.

Последњасрпскапрестоница, груп на из ло жба ра до ва IV ли ков не ко
ло ни је, отво ре на 28. ју ла. из ло жбу чи не ра до ви ра ђе ни тех ни ком уље на 
плат ну сле де ћих умет ни ка: мир ја на ан тић, или ја дра шо вић, Пе ри ца 
дон ков, си мо ни да Ђор ђе вић, Љи ља на јев тић, Би ља на јев тић, Па вле 
на ско вић, Љи ља на илић ра до ва но вић, је ле на са ли нић, Пе тар спа сић, 
је ле на ти шма, Пре драг трај ко вић и је ле на Ша ли нић. из ло жба ре а ли
зо ва на у ор га ни за ци ји Ljirartgroup.

Свејетобилоупрошломвеку, из ло жба срп ске аудио исто ри је, отво
ре на 17. ав гу ста. аутор по став ке је дра го слав си мић ду го го ди шњи но
ви нар ра дио Бе о гра да. из ло жба се са сто ја ла од пла ка та ко ји су са же то 
илу стро ва ли са др жај ком пакт ди ско ва, та ко ђе аутор ски рад дра го сла ва 
си ми ћа, на ко ји ма су аудио за пи си ве за ни за до га ђа је из срп ске исто
ри је 20. ве ка.

СветланаПавловићЏиндо, са мо стал на из ло жба сли ка и цр те жа ака
дем ске умет ни це из Бе о гра да, отво ре на 25. ав гу ста. из ло жбу чи ни ре
тро спек ти ва ње ног опу са ко ји тра је ви ше од три де це ни је. Штам пан је 
оби ман ка та лог у са рад њи са Цен тром за кул ту ру Ко вин. текст у ка та
ло гу на пи сао сре то Бо шњак, исто ри чар умет но сти, ко ји је и отво рио 
из ло жбу.
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СелимирЈовановићСеле, са мо стал на из ло жба скулп ту ра, отво ре на 
30. сеп тем бра. сме де рев ски ака дем ски ва јар се на сво јој пет на е стој са
мо стал ној из ло жби пред ста вио ма лим фи гу ра ма из ве де ним у гип су и 
брон за ним ре ље фи ма на му зич ке те ме. сви ра до ви су на ста ли у по след
њих пет го ди на.

ЂорђеАрнаут, са мо стал на из ло жба цр те жа ака дем ског ва ја ра из Бе о
гра да, под на зи вом Стандарте, отво ре на 4. но вем бра. Би ло је из ло же но 
37 цр нобе лих цр те жа у ма ни ру поп – ар та, ра ђе них тех ни ком гра фи та 
на ха ме ру. умет ник је при ка зао пет сво јих ци клу са ко ји су на ста ли у пе
ри о ду од 1997. до 2004. го ди не.

ДраганаКонстантиновић-Грбић, са мо стал на из ло жба сли ка умет
ни це це тињ ске ли ков не ака де ми је, отво ре на 24. но вем бра. умет ни ца је 
из ло жи ла не ко ли ко пот пу но раз ли чи тих ци клу са, све ве ли ког фор ма та, 
не ку вр сту ма ле ре тро спек ти ве.

СтудентипетегодинеФакулеталиковнеуметностиуБеограду, ко
лек тив на из ло жба гра фи ка и сли ка отво ре на 10. де цем бра. ауто ри из
ло жбе су: дра га на Бог да но вић, го ран дра гаш, је ле на ива но вић, ве сна 
ми тро вић, ра де ре ко вић, ми хај ло ста ни са вац и ире на Цвет ко вић. за
јед нич ко ин те ре со ва ње свих сту де на та је сте фи гу ра ци ја, од но сно чо век, 
ње го ва пре и спи ти ва ња и стра хо ви.

2005.

Дечјановогодишњарадионица, 29. де цем бар 2004 – 5. ја ну ар 2005. 
го ди не, из ло жба деч јих ра до ва.

НиколаТесла, до ку мен тар на из ло жба фо то гра фи је, отво ре на 5. ја ну а
ра. из ло жба оства ре на у са рад њи са му зе јом ни ко ле те сле у Бе о гра ду и 
елек тро мо ра вом сме де ре во.

НаталијаКарић-Слијепчевић, са мо стал на из ло жба сли ка, аква ре ла и 
тал пи ака дем ске умет ни це из сме де ре ва, отво ре на 12. ја ну а ра.
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СтудентипостдипломскихстудијаФакултеталиковнихуметности
уБеограду,ко лек тив на из ло жба отво ре на 27. ја ну а ра у окви ру XVI сме
де рев ских све то сав ских све ча но сти. из ла га ли су сле де ћи умет ни ци: Би
ља на јо ва но вић, та тја на зи ро је вић, је ле на трај ко вић, иван јо ва но вић, 
лу ка де дић и мом чи ло Бје ко вић.

ШТАБ, из ло жба отво ре на 25. фе бру а ра про мо ци јом до са да шњих про је
ка та умет нич ке гру пе штаб. на отва ра њу пу штен ви део рад Technolive, 
из ла ган на 45. ок то бар ском са ло ну у Бе о гра ду. гру пу чи не: ра дош ан то
ни је вић, ва јар, де јан ра до ва но вић, ар хе о лог, Пе тар ву ко и чић, ар хи тек та 
и ср ђан стој ко вић, про гра мер.

Смедеревље, 26. фе бру ар – 16. март, груп на из ло жба ра до ва пр ве сли
кар ске ко ло ни је сме де ре вље, одр жа не ав гу ста 2004. го ди не. из ла га ли 
су сле де ћи умет ни ци: го ри ца здрав ко вић, Љи ља на Пе тру ше вић, ма ја 
Ђо кић, на ди ца гр бић, на та ша абра мо вић, ро до љуб Ка ра но вић, Шеј ма 
Про да но вић, зо ран Пе тру ше вић. го сти из ла га чи: ана јин кер, ви да сте
фа но вић и та тја на си мић.

АлександарПрибићевић, 4–27. април, са мо стал на из ло жба сли ка ака
дем ског умет ни ка из Бе о гра да, под на зи вом Ветровњаци. основ на те
ма ти ка из ло жбе је ве тар као си но ним ду ха и бо жи јег да ха, за тим ве тров
ња ци и ма ске про тив уро ка. текст у ка та ло гу пи сао сам аутор.

БошкоВуковић, са мо стал на из ло жба сли ка и цр те жа под на зи вом Све
тови, ака дем ског умет ни ка из сме де ре ва, отво ре на 27. апри ла. на ра до
ви ма се мо гло чи та ти јед но ко смич ко сли кар ство пу но ма гич них сим бо
ла и сим бо ла људ ских ве ро ва ња.

Сазвучјесавременог,античкогирановизантијскогмозаика, из ло
жба умет нич ке гру пе Аметист,отво ре на 31. ма ја. При ка за но је 11 ра до ва 
са вре ме ног мо за и ка по ме ну те гру пе и 14 ди ги тал них прин то ва мо за и ка 
ан тич ких ло ка ли те та. Чла но ви гру пе су: Пе тар ву јо ше вић, оли ве ра га
врићПа вић, сне жа на ма рин ко вић, Бо ри слав Ње жић и иван Па вић.

Дунав, фо то из ло жба по во дом ме ђу на род ног да на ду на ва, отво ре на 
27. ју на.



наташа радосављевић

234

СилвијаГладић, са мо стал на из ло жба цр те жа ака дем ске умет ни це из 
зре ња ни на, под на зи вом СилверСилва, отво ре на 7. ју ла. на из ло жби 
су при ка за не ап стракт не фор ме ко је сво је по ла зи ште има ју у др ве ту. то 
чи ни осно ву ње ног опу са у по след ње две го ди не.

НадицаГрбић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ске умет ни це из Бла ца, 
отво ре на 26. ју ла. на ра до ви ма се мо гао пре по зна ти европ ски ен фор мел, 
ко ји се чи та у кон тек сту рат них су ко ба на овим про сто ри ма.

ШејмаПродановићиМилицаРакић, 11–31. ав густ, из ло же не ра до ве 
чи ни 20 му шких ма ра ми ца са цр те жом – ве зом и је дан ди ги тал ни ко лаж 
принт 50 × 1000 цм. Про је кат но си на зив Пенелопа и сво јим са др жа јем 
пра ви ин вер зи ју на фа бу лу Хо ме ро вог спе ва.

Изложбаручнихрадова, 9–26. сеп тем бар, по во дом при вред но ту ри
стич ке ма ни фе ста ци је Смедеревскајесен.

МирјанаБлагојевић, са мо стал на из ло жба сли ка и па сте ла умет ни це 
из ник ши ћа, отво ре на 27. сеп тем бра.

Дечјаликовнарадионица, 10–14. ок то бар, у окви ру деч је не де ље у ор
га ни за ци ји пред школ ске уста но ве Нашарадост из сме де ре ва.

Смедеревље, 18. ок то бар – 2. но вем бар, груп на из ло жба ра до ва дру ге 
сли кар ске ко ло ни је сме де ре вље, одр жа не ав гу ста 2005. го ди не. уче сни
ци ко ло ни је: ма ри ја на Ка ра лић, да ни је ла Бо гу но вић, ире на Па ро вић, 
та тја на си мић, ви да сте фа но вић, Па вле ми ла ди но вић и ро до љуб Ка
ра но вић. го сти из ла га чи: ми о драг ан ђел ко вић, Бран ка ве се ли но вић и 
зво ни мир ни ко лић.

СтудентипетегодинеФакултеталиковнеуметностиуБеограду, ко
лек тив на из ло жба сту де на та гра фи ке и њи хо вих го сти ју, отво ре на 3. но
вем бра. из ла га ли су: ли ди ја Бог да но вић, ма ри на ма ној ло вић, на да 
ро ма њук, со ња Шур ба то вић, алек сан дра ацић и оља дун ђер ски. Циљ 
ове као и свих до са да шњих из ло жби је пре сек ра да сту де на та ли ков не 
ака де ми је.
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ТомасАлваЕдисон, до ку мен тар на из ло жба отво ре на 23. но вем бра. По
став ка при ка зу је жи вот слав ног на уч ни ка и про на ла за ча као и ње го ву 
при ват ну пре пи ску са ни ко лом те слом. из ло жба из ве де на у са рад њи са 
му зе јом ни ко ле те сле из Бе о гра да и елек тро мо ра вом сме де ре во.

ДруштвосрпскихуметникаЛА ДА , груп на из ло жба сли ка и скулп ту ра 
умет нич ког дру штва ла  да ко је је сла ви ло сто пр ву го ди ну свог по сто
ја ња. из ло жба је отво ре на 3. де цем бра. из ла га ли су: си ни ша ву ко вић, 
ни ко ла ву ко са вље вић, ми ли ја гли шић, зо ран Ђор ђе вић, Пе тар Ђу за, 
алек сан дар Ђу рић, Бо сиљ ка зи ро је вић, дрин ка ра до ва но вић, ни ко ла 
јан ко вић, Љу бин ка јо ва но вић, дра гош Ка ла јић, ма ри ја на Ка ра лић, де са 
Ке реч ки му стур, дра ган мар ти но вић, ву ко са ва ми ја то вић те о фа но вић, 
Бран ко ми љуш, Љи ља на ми ћо вић, ру жи ца Бе ба Па вло вић, са во Пе
ко вић, ра до мир Пе тро вић, сло бо дан ка ра кић Ше фер, ра до мир ре љић, 
ма ја ско вран, то дор сте ва но вић, ра ди слав тр ку ља, ми ро љуб Фи ли по
вић и ти ја на Фи шић. Штам пан оби ман ка та лог у са рад њи са му зе ји ма и 
га ле ри ја ма сле де ћих гра до ва: Ша бац, Шид, ле ско вац, зве чан, Кру ше вац, 
При је по ље, ужи це, По же га, Кра гу је вац и вр шац. тек сто ве у ка та ло гу пи
са ли: ста ни слав Жив ко вић, ни ко ла Ку со вац, Љу би ца миљ ко вић, ве ра 
ри стић и на та ли ја Це ро вић.

Минисајамкњига, 24–31. де цем бар, ко мер ци ја ла на из ло жба, ор га ни
зо ва на по во дом но во го ди шњих пра зни ка.

2006.

СлободанКаштаварац, са мо стал на из ло жба гра фи ка под на зи вом Игра
ака дем ског умет ни ка из Бе о гра да, отво ре на 10. ја ну а ра. умет ник је из
ло жио два дест гра фи ка ра ђе них ком би но ва ним тех ни ка ма – ли но рез 
и ди ги тал на штам па, на ста ле то ком 2004. и 2005. го ди не. гра фи ке су 
при ка зи ва ле раз ли чи те вр сте зна ко ва, од сло ва и жи вих би ћа пре ко зоо
морф них еле ме на та.

СтудентипостдиплoмскихстудијаФакултеталиковнихуметностиу
Београду, груп на из ло жба сту де на та отво ре на 27. ја ну а ра у окви ру XVII 
сме де рев ских све то сав ских све ча но сти. из ла га ли су: иван јо ва но вић, 
ива на дра го је вић, та тја на зи ро је вић, сан дра мр ка јић, та ма ра Пај ко
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вић и ни ко ла гру ло вић. за јед нич ко свим умет ни ци ма би ло је тра га ње за 
иден ти те том, што је на гла сио и мр ро до љуб Ка ра но вић на отва ра њу.

СлободанСавић, са мо стал на из ло жба скулп ту ра и цр те жа ака дем ског 
умет ни ка из Бе о гра да, отво ре на 9. фе бру а ра. умет ник је из ло жио два де
сет скулп ту ра у алу ми ни ју му и брон зи и исто то ли ко цр те жа из ци клу са 
Mantisreligiosa. ра до ви су на ста ли у пе ри о ду од 1989. до 2006. го ди не и 
ка рак те ри шу их пре све га ак то ви из ду же них, вре те на стих жен ских фи
гу ра.

СоњаДробњак, са мо стал на из ло жба цр те жа ђа ка при штин ске ли ков не 
ака де ми је, отво ре на 28. фе бру а ра. умет ни ца је из ло жи ла ра до ве на ста
ле то ком 2004. и 2005. го ди не у окви ру ци клу са Арка, ра ђе них тех ни ком 
туш и пе ро.

БошкоКарановићиСтјепанФилеки, из ло жба ди пло ма – гра фи ка 
ура ђе них од стра не гра фи ча ра и ка ли гра фа, отво ре на 14. мар та. реч је о 
ори ги нал ним ди пло ма ма – гра фи ка ма, ра ђе них руч но, ко је су до де љи ва
не као при зна ња ко лек ти ви ма или по је дин ци ма за де лат ност у кул ту ри 
и дру гим обла сти ма.

АлександарЦветковић, са мо стал на из ло жба сли ка и цр те жа ака дем
ског умет ни ка из Бе о гра да, ко јом се обе ле жа ва три де сет го ди на умет
ни ко вог ра да, отво ре на 12. апри ла. реч је о ра до ви ма ко ји и у ви зу ел ном 
и те мат ском сми слу не гу ју иде је ви со ког мо дер ни зма.

Ремекделасавременесрпскеуметностиод1968.доданас, из ло жба 
отво ре на 12. ма ја. аутор ски про је кат слав ка ти мо ти је ви ћа, исто ри ча ра 
умет но сти. Пр ви део про јек та ре а ли зо ван је кроз шест бил бор да по це
лом гра ду на ко ји ма су апли ци ра на де ла умет ни ка срп ске кон цеп ту ал
не умет но сти се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. дру ги део про јек та 
чи ни из ло жба ори ги нал них фо то гра фи ја – до ку ме на та срп ске аван гар де 
у пе ри о ду од 1970. до 1974. го ди не. Пред ста вље ни су сле де ћи умет ни ци: 
гру па код и го ран тр бу љак, Бог дан ка По зна но вић, ми ро слав ман дић, 
Ка та лин ла дик, ја нез Ко ци јан чић, мир ко ра до ји чић, ду шан Бје лић и 
ми ро слав ман дић, сло бо дан ти шма, слав ко Бог да но вић, слав ко мат
ко вић, Ba lint Szom bathy, ера ми ли во је вић, ра ша то до си је вић, ву ји ца 
ре шин ту цић, гру па е код, зо ран По по вић, LaszloSzalma,KerekesLas



237

галерија савремене уметности смедерево

zlo, еки па а3, ра до мир дам ња но вић дам њан, вла ди мир Ко пицл, гер гељ 
ур ком, ма ри на абра мо вић, не ша Па ри по вић и CsernikAtila.

аутор је овим про јек том же лео да ис так не ка ко су де ла пред ста вље них 
умет ни ка ко ре спон ди ра ла са вре ме ном и сен зи би ли те том нај зна чај ни
јих то ко ва свет ске умет но сти. из ло же ни су ра до ви пре ко 30 умет ни ка. 
на отва ра њу је одр жа но пре да ва ње слав ка ти мо ти је ви ћа о по ме ну том 
пе ри о ду и пу ште на про јек ци ја два ви део ра да, ЕкипаАнатри и Скида
њебилбордаиспредСКЦа.

БиљанаВуковић, са мо стал на из ло жба гра фи ка про фе сор ке Фа кул те та 
ли ков не умет но сти у Бе о гра ду, отво ре на 6. ју на. из ло же не ли то гра фи је 
су ра ђе не тех ни ком ли то гра фи је и пред ста вља ју пеј за же од ко јих је сва
ки пре тво рен у знак.

Дислокације/Утопијскипростор(и), те мат ска из ло жба три не сто ро 
умет ни ка у ор га ни за ци ји ку сто са – исто ри ча ра умет но сти ма и де гру ден 
и ма ре Про ха ске, отво ре на 24. ју на. из ло жбу чи не пер фор ман си, ин ста
ла ци је, фо то гра фи је, ви део ра до ви, ди ги тал ни прин то ви, ком пју тер ске 
ани ма ци је и сли ке сле де ћих умет ни ка: ари он асла ни, Бран ка Ку зма но
вић, ми ле на Пут ник, ди ми три је та дић, ни на то до ро вић, Бра ни слав 

ремек дела савремене српске уметности од 1968. до данас, аутор славко тимотијевић, 
мај 2006.
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ја кић, алек сан дар је стро вић ја мес дин, ма ја јо си фо вић, вла ди мир Про
тић, Пре драг тер зић и иси до ра Фи ћо вић. на отва ра њу је из ве ден пер фор
манс сло бо да на ере ми ли во је ви ћа у га ле ри ји и на тр гу ре пу бли ке и са ше 
мар ко ви ћа ми кро ба у ка феу Гњурац, под на зи вом Новиживот 2006.

основ ни кон цепт про јек та је раз ме на ми шље ња на те му по сто ја ња 
уто пиј ских про сто ра и уоп ште раз во ја уто пиј ске ми сли. тек сто ве у ка
та ло гу пи са ле ма и да гру ден и ма ра Про ха ска.

ДушанРусалић, са мо стал на из ло жба скулп ту ра про фе со ра Фа кул те та 
при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, отво ре на 11. ју ла. умет ник је из ло жио 
се дам нест ап стракт них, по ли хром них скулп ту ра у ка ме ну.

НенадПавловић, из ло жба до ку мен тар не но вин ске фо то гра фи је фо то 
ре пор те ра, отво ре на 25. ју ла. из ло же но је ше зде сет ко лор фо то гра фи ја 
на те му од бра на од по пла ве гра да сме де ре ва, при че му је јед на фо то гра
фи ја об ја вље на на на слов ној стра ни но ви на NewYorkTimes и у ли сту Il
giornale.

ДраганСовиљ, са мо стал на из ло жба гра фи ка ака дем ског умет ни ка из 
Бе о гра да, отво ре на 1. ав гу ста. из ло же но два де сет гра фи ка, ла ке ге о
ме три за ци је и игре пла но ва. текст у ка та ло гу пи са ла Љи ља на Ћин кул, 
исто ри чар умет но сти.

DEZORG, груп на из ло жба умет ни ка оку пље них око гру пе Dezorg, отво
ре на 24. ав гу ста. Про је кат чи ни је да не сто ро умет ни ка нај мла ђе ге не
ра ци је раз ли чи тих по е ти ка и опре де ље ња. Кон цепт ове гру пе је сте да 
ни зом из ло жби под на сло вом Dezorg ++ на пра ви је дан вр ло су бјек ти
ван пре сек мла де умет нич ке сце не, као од го вор на уста ље ну ше му ор га
ни зо ва ња аутор ских из ло жби од стра не исто ри ча ра умет но сти. сва ко 
од чла но ва гру пе по зи ва по јед ног го ста чи ји рад сма тра аде кват ним и 
за јед но се пре зен ту ју на груп ној из ло жби. ра до ви ни су те мат ски по ве
за ни што и је сте основ ни циљ. При ка за ни су ра до ви сле де ћих умет ни ка: 
ан теа ари за но вић, сла ви ца Па нић, ср ђан ар сић, са ња Ждр ња, сла ви ца 
ла зић, ни на то до ро вић, Па у ла ми кло ше вић му хр, ми ли ца ру жи чић, 
ни ко ла је стро вић, ма ри ја Па вло вић, мар ко Цр но бр ња, ма ја ра да но вић, 
ма ја ра ко че вић, алек сан дар је стро вић ја мес дин, је ле на ра дић, иси до ра 
Фи ћо вић, ива на сми ља нић, еди та Ка ди рић, го ца Бе лић, Бо рис Шри бар 
и дра ган рај шић. текст у ка та ло гу пи са ла ми ли ца ру жи чић, ва јар.
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милан Блануша, самостална изложба цртежа и скулптура, 
октобар 2006.

ЉиљанаКнежевић, са мо стал на из ло жба сли ка умет ни це из но вог са
да, отво ре на 13. сеп тем бра. из ло же но је 30 уља на плат ну, на ко ји ма је 
основ ни мо тив же на, ма те рин ство и скри ве на еро тич ност. текст у ка та
ло гу пи сао Бо жи дар аирал ди, сли кар.

Изложбазавичајнихуметникасмедеревскогкраја, отво ре на 28. сеп
тем бра у окви ру при вред но – ту ри стич ке ма ни фе ста ци је Смедеревска
јесен.

МиланБлануша, са мо стал на из ло жба цр те жа и те ра ко та про фе со ра 
ака де ми је умет но сти у но вом са ду, отво ре на 6. ок то бра. из ло же ни су 
ра до ви ве ли ког фор ма та на ко ји ма до ми ни ра јак цр теж му шких и жен
ских фи гу ра у круп ном пла ну. По ред њих рав но прав но ег зи сти ра текст 
ис пи сан ру ком у уло зи гра фи та. текст у ка та ло гу пи сао Ко ста Бог да но
вић, исто ри чар умет но сти.

ХаралдХофман(HaraldHoffman), из ло жбаин ста ла ци ја умет ни ка из 
не мач ке, ђа ка ди зел дор фске ака де ми је из кла се проф. ја ни са Ку не ли са, 
отво ре на 3. но вем бра. у свом ра ду, кроз јед ну са свим про чи шће ну есте
ти ку, Ха ралд Хоф ман тра га за но вим об ли ци ма свог умет нич ког и сим
бо лич ког је зи ка.

Харалд Хофман, 
новембар 2006.
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ИзложбастуденатапетегодинеФакултеталиковнихуметностиу
Београду, ко лек тив на из ло жба отво ре на 23. но вем бра. уче ству ју: та ма ра 
Ђор ђе вић, ма ја Ђу ро вић, ми ли ца ја у ко вић, уна јо ва но вић, ива на Ко
со вац, вла ди сла ва Кр стић, сла ђа на ма рин ко вић, ни ко ла ми ло ше вић, 
Бо ја на ни ко лић, ири на Пе ри шић Бо шњак, да ли бор По по вић, Бо ја на 
ра је вић, ви да ста ни са вац вуј чић, ма ри на сто ја но вић.

ВртићНашарадост, деч ја ра ди о ни ца, 18. де цем бар

Минисајамкњига 21. 12. 2006. – 8. 1. 2007.

2007.

ЈасминаКнежевић,са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ске умет ни це из 
но вог са да, отво ре на 9. ја ну а ра. на сво јим плат ни ма аутор ка ве што ком
би ну је раз ли чи те тех ни ке и ма те ри ја ле (угаљ, акрил, плат но, ко лаж…) 
ства ра ју ћи ве о ма све же и на дах ну те ап стракт не ком по зи ци је. на њи ма 
се са мо у тра го ви ма пре по зна ју сва ко днев ни мо ти ви и кре а ци је, до ча ра
ни јед но став ном ли ни јом и све де ним цр те жом.

МитарТрнинић, са мо стал на из ло жба ма ги стра фо то гра фи је и до цен та 
на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, отво ре на 23. ја ну а ра.

СлободанКовачевић, са мо стал на из ло жба аква ре ла ака дем ског умет
ни ка из но вог са да, отво ре на 13. фе бру а ра. мо гу ће гре шке у ра ду у овој 
ди сци пли ни би ле су по вод ауто ро вог ли ков ном ис тра жи ва ња. то ком 
ре а ли за ци је ко ри шће не су раз ли чи те мо гућ но сти са ви ја ња па пи ра, до
да ва ња дру гог ма те ри ја ла (уља ни па стел, се ло тејп…), па пир је исе цан 
и бу шен, све у ци љу по сти за ња и ства ра ња јед ног но вог и са вре ме ног 
ли ков ног је зи ка.

Поглед–цртеж–ставIII , ко лек тив на из ло жба про и за шла из про јек
та „По гледцр тежстав III“, Ђор ђа ар на у та и са ва Пе ко ви ћа, отво ре на 
1. мар та. у ре а ли за ци ји овог кон цеп та ауто ри по ла зе од же ље да цр теж 
про мо ви шу као нај ста ри ју, те мељ ну ли ков ну ди сци пли ну. из ло жба пред
ста вља пре сек са вре ме не умет нич ке сце не у цр те жу и то кроз ра до ве 
умет ни ка свих ге не ра ци ја: ми ли ца сте ва но вић, ра да се ла ко вић, Жељ ка 
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мо ми ров, Ха ни голд хардт, ма ри ја Па влов ска, сне жа на Пе тро вић, Бран
ка Ку зма но вић, искра Бра во, је ле на трај ко вић, ни ко ла ву ко са вље вић, 
сло бо дан рок сан дић, Љу бо мир ву чи нић, го ран ра кић, дра ган мо ми
ров, вла ди мир ри сто је вић, зо ран ди мов ски, сло бо дан Бо јо вић, ми хај ло 
мли нар, са во Пе ко вић и Ђор ђе ар на ут.

НиколаГруловић, са мо стал на из ло жба ака дем ског умет ни ка из Бе о
гра да, отво ре на 20. мар та. на са мо стал ној из ло жби сли ка и цр те жа из 
ци клу са CopyandPlayаутор се пред ста вио ра до ви ма на ста лим у пе ри
о ду 2006. и 2007. го ди не, из ве де ним у ком би но ва ној тех ни ци на плат ну 
и па пи ру.

у пе ри о ду од 12. апри ла до 10. ју на му зеј у сме де ре ву ра ли зу је три сво је 
из ло жбе: па ле он то ло шку из ло жбу ОмажНиколиПантићу, ет но ло шку 
из ло жбу Слаткаизложба и ли ков ну из ло жбу ре тро спек ти ва Милана
Лукића.

ПредстављањелокалногеколошкогакционогпланаОпштинеСме-
деревоу ор га ни за ци ји ди рек ци је за из град њу, ур ба ни зам и гра ђе вин ско 
зе мљи ште сме де ре во, 10–14. јун.

НаташаМатовић, са мо стал на из ло жба фо то гра фи ја ака дем ске умет ни
це из Бе о гра да под на зи вом Водаиобала, отво ре на 14. ју на. умет ни ца се 
пред ста ви ла се ри јом фо то гра фи ја ко је су ра ђе не ди ги тал ним апа ра том, 
без по себ них ма ни пу ла ци ја. сви мо ти ви су фо то гра фи са ни у по на вља
ним вре мен ским раз ма ци ма да би на њи ма би ле за бе ле же не про ме не 
ко је су у ме ђу вре ме ну на ста ле. мо ти ви на из ло жби по де ље ни су у две 
це ли не Вода и Обала,али су они не рас ки ди во по ве за ни и у тој син те зи 
успе ва ју да пре ра сту у за ни мљи ву фор му.

39.конкурсзанаграду Пјер2006, из ло жба ка ри ка ту ра, отво ре на 28. 
ју на

ХанаРајковић, са мо стал на из ло жба сли ка ака дем ске умет ни це из Бе
о гра да, отво ре на 6. ју ла. умет ни ца ком би ну је ве ли ки и ма ли фор мат на 
ко ји ма до ми ни ра ју ми кро дра ме, про ис те кле из сен за ци ја сва ко днев ни
це. При ка за ни ра до ви су исто вре ме но ду хо ви ти и ци нич ни, пу ни сим
бо ла и уни вер зал них по ру ка.
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ВераСтанарчевић, са мо стал на из ло жба цр те жа и ре ље фа ака дем ске 
умет ни це из Бе о гра да, под на зи вом Град–лавиринт, отво ре на 24. ју ла. 
Цр те жи су ра ђе ни у тех ни ци пре со ван угаљ и по ста вље ни у ни зу, је дан 
до дру гог, ства ра ју ћи сли ку ме га по ли са, ха о тич ног гра дала ви рин та са
чи ње ног од мно штва зи до ва, ули ца, квар то ва, сте пе ни шта. де ло ви то га 
гра да, ули ца и згра да, кроз ре ље фе ура ђе не од гво зде них пло ча и жи ца, 
ма те ри ја ли зу ју се ис пред нас у опи пљи ве, тро ди мен зи о нал не об ли ке.

КосараБокшаниПетарОмчикус, ре тро спек тив на из ло жба Ко са ре 
Бок шан и Пе тра ом чи ку са на ших ис так ну тих ли ков них умет ни ка ко ји 
већ ду ги низ го ди на жи ве и ства ра ју у Па ри зу, ор га ни зо ва на у го ди ни 
ју би ле ја, по во дом ше зде сет го ди на ра да и шест де це ни ја од на стан ка 
Задарскегрупе отво ре на је 4. сеп тем бра. на из ло жби су би ли пред ста
вље ни ре цент ни ра до ви из свих пе ри о да њи хо вог ства ра ла штва, од 1947. 
до 2005. го ди не.

из ло жба је оства ре на у са рад њи са му зеј ским и га ле риј ским ин сти ту
ци ја ма из ни ша, Кра ље ва, Кру шев ца, но вог са да, су бо ти це и срем ске 
ми тро ви це.

ИлијаШошкић, са мо стал на из ло жба кон цеп ту ал ног умет ни ка, за чет
ни ка видео и перформанс умет но сти у на шој зе мљи кра јем ше зде се тих 
го ди на под на зи вом Еntscheidungsproblemотво ре на 3. ок то бра. ова из
ло жба је пред ста вља ла са мо је дан сег мент у ци клу су ба вље ња ак си о мом 
entscheidungsproblem (свакадатаформулаподлежепровери, од но сно не
прихватадатост). умет ник се од 1997. го ди не окре нуо ма те ма тич ким 
ис пи ти ва њи ма и ало ги зму, по ста вља ју ћи entscheidungsproblem као по
ла зи ште за свој умет нич ки го вор, кон ти ну и ра но у фор ми кон цеп ту ал не 
умет но сти.

из ло жбом у сме де ре ву умет ник раз ма тра овај фе но мен са ра зних 
стра на и токроз че ти ри по ља: tableauvivant, обје кат, гра фи ка и фо то
гра фи ја.

ЛеонидСохрански(LeonidSokhranski), са мо стал на из ло жба ђа ка 
Кун ста ка де ми у ди зел дор фу, из кла се проф. Кла у са рин кеа, отво ре на 14. 
но вем бра. При ре див ши ве ли ки број са мо стал них и груп них из ло жби 
(27), нај ви ше у не мач кој и ру си ји, умет ник се афир ми сао на ин тер на ци
о нал ној умет нич кој сце ни. аутор се из ра жа ва у раз ли чи тим ме ди ји ма, у 
га ле ри ји се пред ста вио ин ста ла ци ја ма ра ђе ним на ли цу ме ста у др ве ту 
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илија Шошкић, перформанс и самостална изложба, октобар 2007.

леонид сохрански, новембар 2007.
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и брон зи и скулп ту ра ма у по ли е сте ру до не се ним из не мач ке. оно што 
пре све га од ли ку је ње гов ли ков ни је зик је сте естет ски сми сао за ко јим 
увек тра га.

СелманТртовац, са мо стал на из ло жба под на зи вом „…штотражеекс
тремностидабизналигдејесредина!“ кон цеп ту ал ног умет ни ка шко ло
ва ног на ди зел дор фској ака де ми ји у кла си проф. Кла у са рин кеа, отво
ре на 4. де цем бра. умет ник се пред ста вио цр те жи ма – ин ста ла ци јом, 
фо то гра фи ја ма, објек ти ма, и фо то пер фо р ман сом „дру го ли це ја ну са.“ 
за јед нич ка иде ја за све ра до ве као пој мов ни кон текст је екс пли цит но 
да та у на зи ву из ло жбе. од но сно, сви ра до ви су су штин ски про ис те кли 
из ег зи стен ци јал них екс трем но сти. иако на ста ли из лич ног, умет ник 
пре ва зи ла зи ни во ма лих ре ал но сти и де лу је ис кљу чи во уни вер за ли
стич ки. на из ло жби се умет ник пред ста вља и са три ста ра ра да ( Црна
рука, Дух–тело, Плеxуссоларис) ко ји ма да је је дан хро но ло шки увод 
за по че тој иде ји.

Минисајамкњига 24.12. 2007. – 9.1. 2008.

2008.

ТозаМирков, са мо стал на из ло жба скулп ту ра, са рад ни ка на пред ме
ту При ме ње но ва јар ство ака де ми је при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 
отво ре на 10. ја ну а ра. умет ник се у га ле ри ји пред ста вио скулп ту ра ма и 
ре ље фи ма из ра ђе ним од гво жђа и гво зде не жи це.

СтудентипетегодинефакултеталиковнихуметностиуБеограду, 
ко лек тив на из ло жба отво ре на 25. ја ну а ра. из ла га ли су: ма ри ја на ан
ђе лић, ни ко ла ве лиц ки, ан ђе ла гра беж, Пе тар де ли је вић, дра ган до
бро са вље вић, ана Кр стић, мар ко мар ко вић, ми ли ца мур гић, не ма ња 
мо ра ча, Ксе ни ја Пан те лић, оља Пан то вић, ива Пе шић, ми ћа стај чић, 
ми лош син ђе лић, мар ко стој ко вић, са ња спа сић и јо ва на Ћо сић.

Intermediacontext, груп на из ло жба отво ре на 12. фе бру а ра. гру пу In
termediacontext чи ни пет умет ни ка исте ге не ра ци је ко ји су за вр ши ли 
Фа кул тет ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. По ље њи хо вог ин те ре со ва ња 
чи не са вре ме ни ме ди ји, чи је те ме и вред но сти са ми умет ни ци по ку ша
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ва ју да до ве ду у пи та ње кроз сво је по ље ра да. у свом ли ков ном је зи ку ко
ри сте нај че шће кла сич не ме ди је као што су сли ка и скулп ту ра, на ко ји ма 
ин тер ве ни шу про јек ту ју ћи сво је су бјек тив не ста во ве.

умет ни ци ко ји су из ла га ли: Пре драг да мја но вић, Кри сти на дра шко
вић, гор да на Жи кић, на та ша Ко кић и не ве на По по вић.

Дневниктишине, груп на из ло жба отво ре на 7. мар та. По став ку ове из
ло жбе са чи ња ва ју ци клу си тро је ауто ра: дра га не ја ћи мо вић, го ра на де
сан чи ћа и ни не то до ро вић. сва три ауто ра об је ди њу је из раз у цр те жу 
као ме ди ју, као и срод ност у ини ци јал ним иде ја ма и ин тро спек тив ни 
при ступ ра до ви ма.

МагдаленаМиочиновић-Андрић, са мо стал на из ло жба скулп ту ра ака
дем ске умет ни це из Бе о гра да, отво ре на 25. мар та. основ на иде ја ње ног 
ра да је сте из ра жа ва ње ре чи ма, кроз из ра жа ва ње фор мом, од но сно умет
ни ца кроз фи гу ра ти ван об лик, као што је људ ски тор зо или за гра љај, 
по ле ми ше сим бо ли ма и ства ра је дин стве не ви зу ел не це ли не. ап стра хо
ва њем и ин тер е вен ци јом пре по зна тљи вог са др жа ја ге не ри ше нов, сим
бо лич ни ли ков ни са др жај.

СелимирЈовановићСеле, са мо стал на из ло жба скулп ту ра ака дем ског 
умет ни ка из сме де ре ва, отво ре на 11. апри ла. оно што опи су је по е ти ку 
се ли ми ра јо ва но ви ћа се ле та је сте – мо ну мен тал но, об у зе то ду бо ким 
људ ским емо ци ја ма. ово де мон стри ра нај пре кроз кла сич не фи гу ра тив
не фор ме (Ливац,Сизиф,Орфеј) или ком по зи ци је (Таоци,Збег) ге не ри
шу ћи нов ли ков ни са др жај. спа ја ју ћи мит ску про шлост и уни вер зал но 
људ ско, он у це ли ни го во ри о чо ве ку. на ра тив ни аспект умет ни ко вог 
де ла чи тљив је у свим сег мен ти ма ра да ко је од ли ку је ра зно вр сност те ма 
и из ра за; па се та ко ње го ви ци клу си кре ћу од еп ског до му зич ког са др
жа ја.у ауто пор тре ти ма ор ди ни ра из ме ђу „чул ног и тран сцен дент ног,“ 
док у сво јим ви зу ел но – му зич ким де ли ма пре зен ту је сим фо ни је и ети де 
ко је по шту ју „те о ри ју му зи ке и кон тра пунк та.“

СпартакДулић, по став ка ин ста ла ци је ака дем ског умет ни ка из су бо ти
це на отво ре ном про сто ру тр га ре пу бли ке у тра ја њу од 15. до 19. ма ја.

БранимирКарановић, са мо стал на из ло жба фо то гра фи ја умет ни ка из 
Бе о гра да, отво ре на 20. ма ја. у свом ства ра лач ком ци клу су умет ник се 
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ба вио „есте ти ком ур ба них сен за ци ја, ти по ло ги јом андерграунда и те
ма ма поп фе но ме на, али и кла сич ним те ма ма ју го сло вен ске фо то гра
фи је – фор мом и ком по зи ци јом. иако че сто кон тра дик тор не и стил ски 
и те мат ски раз ли чи те, ове озна ке на лич ном пу то ва њу кроз та да шњу 
умет нич ку сце ну би ће по ве за не оним сми слом ко ји је са мо исто ри ји и 
свој ствен…“ с. ти мо ти је вић.

селимир јовановић селе, ретроспективна изложба, април–мај 2008.
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НенадЗељић, са мо стал на из ло жба гра фи ка ака дем ског умет ни ка из 
Бе о гра да, отво ре на 24. ју на. на сво јим ра до ви ма не над за љић нај че шће 
при ка зу је ап стракт не фор ме не пра вил ног кру жног или ква драт ног об
ли ка „не спрет ним“ по те зом, алу ди ра ју ћи на искре ност и аутен тич ност 
деч јег цр те жа. искон ски мо ме нат до пу њу ју при род ни фе но ме ни, за јед но 
са скри ве ним сим бо ли ма не бе ских те ла и об ли ци ма еро тич не са др жи
не. на по је ди ним ра до ви ма цр теж је ре ду ко ван до ми ни ма ли зма, гра ди 
за ми шље не пеј за же у ком би на ци ји то плих то но ва и цр не, са кон стант
ним про би ја њи ма бе ле по за ди не. умет ник се пред ста вио у га ле ри ји са 
23 гра фи ке га ле риј ског фор ма та.

Колонија2008, ко лек тив на из ло жба че ти ри ака дем ска умет ни ка из Бе
о га ра да, отво ре на 11. ју ла. умет нич ка ко ло ни ја у ор га ни за ци ји га ле ри је 
са вре ме не умет но сти сме де ре во је одр жа на у пе ри о ду од 1. до 10. ју ла 
2008. у ри бар ском на се љу оре шац. у овој ра ди о ни ци су уче ство ва ли 
умет ни ци: сне жа на ар на у то вић, ми лан Бла ну ша, Ко ста Бог да но вић и 
сло бо дан ера ми ли во је вић.

умет ни ци пот пу но раз ли чи тих ин ди ви ду ал них по е ти ка и сен зи би ли
те та у сво јим ра зно вр сним ак тив но сти ма, исто вре ме но се из ра жа ва ју ћи 
и у раз ли чи тим ме ди ји ма, у то ку бо рав ка на Ко ло ни ји РадионицаГале
рије су ре а ли зо ва ли сво је ра до ве и уче ство ва ли у ор га ни за ци ји за јед нич
ке из ло жбе. из ло же не су две сли ке (сне жа на ар на у то вић), два цр те жа 
(ми лан Бла ну ша), че ти ри сли ке и пет цр те жа (Ко ста Бог да но вић) и три 
ин ста ла ци је и јед на сли ка (ера ми ли во је вић).

спартак дулић, мај 2008. Бранимир Карановић, самостална 
изложба фотографија, мај–јун 2008.
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овим пу тем га ле ри ја са вре ме не умет но сти сме де ре во је уз фи нан сиј
ску по др шку град ске упра ве сме де ре во зна чај но ути ца ла на ква ли та тив
но по ве ћа ње сво је умет нич ке збир ке.

НиколаМарковић, са мо стал на из ло жба сли ка ве ли ког фор ма та под 
на зи вом Ефекатагонистаака дем ског умет ни ка из Бе о гра да, отво ре на 
25. ју ла. умет ник се из ра жа ва „тех ни ком ко ла жа“ ис кљу чи во сли ка ју ћи 
и ци ти ра ју ћи фор ме пре зен та ци је из исто ри је умет но сти, поп кул ту ре 
и соп стве них ра до ва.

Колонија 2008, колективна изложба, 
јул 2008.
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МоцаЈеремић, са мо стал на из ло жба скулп ту ра умет ни ка из Бе о гра да, 
отво ре на 12. ав гу ста. умет ник се пред ста вио у га ле ри ји са пет на ест скулп
ту ра ма њег фор ма та, ура ђе не у гво жђу тех ни ком за ва ри ва ња.

ТадијаЈаничић, са мо стал на из ло жба сли ка умет ни ка из но вог са да, 
отво ре на 2. сеп тем бра. у га ле ри ји са вре ме не умет но сти сме де ре во та
ди ја ја ни чић се пред ста вио сли ка ма ве ли ког фор ма та (140 × 180), уље на 
плат ну. на ње го вим ра до ви ма увек до ми ни ра ју цр не му шке и жен ске 
фи гу ре у дра ми де ша ва ња але го риј ске са др жи не. те ме ко ји ма се ба ви су 
фе но ме ни сва ко днев ни це при ка за ни на је дан лу ци дан на чин, са фи но 
упа ко ва ним уни вер зал ним по ру ка ма. Ње гов ли ков ни из раз од ли ку је 
пре све га жи ва бо ја и дво ди мен зи о нал ност, од но сно пло шно уре ђе на 
по вр ши напо зор ни ца.

за кљу чак

Пут осни ва ња га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во је био на не ки 
на чин ти пи чан за ово под не бље, из ме ђу оста лог за ви се ћи од по ли тич ке 
во ље ак ту ел не вла сти. од по чет ка 2005. и то ком це ле 2006. го ди не га
ле ри ја уста љу је сво ју ре дов ну из ла гач ку ак тив ност и до след но, без би ло 
ка квих ин тер вен ци ја, спро во ди утвр ђен умет нич ки про грам до нет од
лу ком умет нич ког са ве та. га ле ри ја, сво јим ра зно вр сним умет нич ким 
про гра мом бе ле жи ве ли ки број по се ти ла ца и по ста је ве о ма при сут на у 
кул тур ној јав но сти сме де ре ва, исто вре ме но успе ва ју ћи да ква ли те том 
сво јих из ло жби за у зме зна чај но ме сто у га ле риј ском си сте му ср би је.

је ди ни про блем у ра ду га ле ри је се од но си на си стем фи нан си ра ња. 
га ле ри ја се фи нан си ра, уз по вре ме ну по моћ спон зо ра, ис кљу чи во из 
бу џе та град ске упра ве сме де ре во што је огра ни ча ва у са мо стал ном ор
га ни зо ва њу не ких ве ћих ре тро спек тив них из ло жби и ма ни фе ста ци ја. у 
пла ну је, у сми слу фи нан си ја, бо ља са рад ња са не вла ди ним и при ват ним 
сек то ром што ће сва ка ко омо гу ћи ти по ди за ње ни воа ква ли те та из ло
жбе не де лат но сти га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во. 
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гра ђа:

• до ку мен та ци ја га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во
• до ку мен та ци ја му зе ја у сме де ре ву
• до ку мен та ци ја ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка културе сме де ре во
• из ве штај о ра ду му зе ја у сме де ре ву 2001–2003.
• из ве штај о ра ду Цен тра за ко ри шће ње сме де рев ске твр ђа ве 1999–2001.
• Хе ме ро те ка га ле ри је са вре ме не умет но сти сме де ре во
• Хе ме ро те ка му зе ја у сме де ре ву
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Sum mary

NatašaRadosavljević

Con tem po rary аrt Gal lery Sme de re vo

the pro cess of esta blis hing the Con tem po rary art Gal lery Sme de re vo star
ted in the 1997 and has been re a li zed com ple tely in 1997 thanks to cer tain 
po li ti cal cir cum stan ces. as a re sult of en ga ge ment of the Sme de re vo ar tists 
or ga ni zed in the as so ci a tion PO LI  GRUS, the exi sting Gal lery spa ce has been 
pro mo ted, in co or di na tion with the mu ni ci pal aut ho ri ti es, in to the ex hi bi ti
on hall for dif fe rent cul tu ral ac ti vi ti es. at first the Gal lery was fo un ded wit
hin the Cen ter for ex plo i ta ti on of the Sme de re vo for tress and in 2001 it was 
uni ted with the mu se um in Sme de re vo. ac cor ding to the new sta tu te of the 
Con tem po rary art Gal lery Sme de re vo that was adop ted by the as sembly of 
the Sme de re vo mu ni ci pa lity in 2006, the Con tem po rary art Gal lery Sme de
re vo was in sti tu ted as the Sec tor of the mu se um in Sme de re vo.

the bu il ding whe re the Gal lery is to day si tu a ted is lo ca ted on the main 
town squ a re. It was con struc ted in 1929 as a ho tel who se ow ner and con struc
tor was mi li ja ni nić. the bu il ding was na ti o na li zed in 1945 and proc la i med 
as mo nu ment of cul tu ral he ri ta ge in 1998.

the pro gram po licy of the Gal lery is set in such a way to ma ke pos si ble 
broad over vi ew of dis per se ar ti stic pro duc tion as well as good con text for 
com pre hen sion of mo dern art. the idea is to ma in tain the ar ti stic qu a lity 
and at the sa me ti me to pro mo te good pro duc tion. at the sa me ti me the 
emp ha sis is on the qu a lity of the pro gram, which is not of po pu list cha rac ter 
in or der to com mu ni ca te easi er with the lo cal audi en ce. two em ployed cu ra
tors ma ke the an nual pro gram of the Gal lery in agre e ment with the ar ti stic 
Co un cil of the Gal lery.

the adver ti sing and pro mo tion of the Gal lery de ve lop first of all by esta
blis hing good con nec ti ons with ot her cul tu ral in sti tu ti ons, with the me dia, 
scho ols, ar tists and po li ti cal ad mi ni stra tion. the cu ra tors are in char ge of the 
or ga ni za tion of the ex hi bi ti ons and they ma ke the con cept of the ex hi bi ti on 
in co o pe ra tion with the ar tists. they are al so in char ge of the con tents and 
ge ne ral de sign of the ca ta lo gue, adver ti sing and fi nan cial plan. they al so ta ke 
part in tec hni cal re a li za tion of the ex hi bi ti on to get her with as si sting te am.
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at the end of this work is pre sen ted the pre ci se chro no lo gi cal sur vey of 
the ex hi bi ti ons pre sen ted in the Con tem po rary art Gal lery Sme de re vo from 
the day of its con sti tu tion un til to day in clu ding most im por tant in for ma tion 
abo ut the aut hors and the con cept of dis play.
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