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Попуна збирки / аквизиција у 2017.                  прилог 1  

 

Откуп Министарства за збирку 2017: 

Министарство културе Републике Србије  је за збирку ''Савремена уметност'' – категорија 1  

Уметничке галерије ''Надежда Петровић'' Чачак откупило 6 експоната од 6 аутора и то: 

1. Јован Чекић, Игре преплитања, видео инсталација на три екрана, 3мин, 2016 

2. Чедомир Васић, Милош пред шатором цара Мурата, Погубљење Лазарево, Први удар на 

турке, Смрт Муратова, дигитални принт, 31х44цм сваки, 2014 

3. Милорад Младеновић, Без назива (Извесне последице), 4 фотографије, свака 86х86цм, 2015 

4. Милета Продановић, ЕкфразаМ-II, 280х210цм, комбинована техника на папиру и платну  

5. Синиша Илић, Стратегија, раскадрирани документ о извесности данашњице, серија од 40 

цртежа, А4 формат, водене боје, 2014 

6. Бојан Бем, Каденце, 3 видео рада, 13,83мин. 

 

Реализацијом откупа омогућена је попуна фонда Галерије „Надежда Петровић“ као дугорочна 

стратегија када је откупна политика у питању, како са недостајућим ауторима тако и са 

адекватиним експонатима за одређене фазе појединих аутора.  

 

Поклони  аутора:  

 ДИМ ТИМ, Град/City, 2017, принт на цирадном платну, 196,5х100цм 

Марио Леоне Бралић, (Без назива), фото принт, 149х98цм 

 

Поклони од власника: 

2 експоната аутора Небојше Бежанића  (Драган Јовановић, Чачак и Јован Томовић, Горњи 

Милановац) 

17 експоната Пјера Крижанића, цртежи и карикатуре (Бранко Пауновић, Београд) 

17 експоната Љубе Ивановића, цртежи (Бранко Пауновић, Београд) 

 



1 

 

Гостовања галеријских збирки, изложби и програма                    прилог 2 

1.Изложба Пјер Крижанић – цртежи и карикатуре (избор из Збирке  цртежа и карикатура   

Пјера Крижанића) 

  аутор: Марија Радисавчевић Раковић, кустос 

место:  Градска галерија у Пожеги, 

време: 21. фебруара до 11. марта 2017. године;  

додатни програм: стручно вођење и предавање 9.март 2017. 

 

2. Изложба Пјер Крижанић – цртежи и карикатуре (избор из Збирке  цртежа и карикатура 

Пјера Крижанића  

аутор: Марија Радисавчевић Раковић, кустос, 

место: Завичајни музеј, Петровац на Млави, традиционална манифестација „Стрип 9.трип“ 

време: 18. априла до 18. маја 2017. 

Изложба Пјер Крижанић – цртежи и карикатуре обухвата 24 експоната из Збирке цртежа и 

карикатура Пјера Крижанића, коју је Галерија добила на поклон 2003. године (90 листова), од 

наследника познатог колекционара Синише Пауновића, Катице и Ђорђа Пауновића .  

Изложба је подељена у три сегмента Југословенски парадокси, Против фашизма и Да вам се 

представим, који обухватају карикатуре настале у међуратном и послератном периоду и који 

омогућавају сагледавање доминантних тема у Пјеровом стваралаштву. Тематика представљених 

карикатура креће се у распону од сложених процеса југословенских друштвено-политичких 

прилика, до дешавања на међународној политичкој сцени и интересних политика које су водиле 

велике светске силе. Као врсни хроничар једног времена, Крижаниће је остварио импресивну 

галерију ликова, те портретним карикатурама  представља политичаре, књижевнике, филозофе, 

уметнике, итд. 

3.  Изложба „Сликар и поетика пејзажа“ 
аутор: Драгана Божовић 

             место: Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ 

             време: 20. мај - 13. јун 2017 

 

Изложено 15 слика од којих је највећи део из збирке Надежда и савременици и по једна из збирке 

Југословенска уметност друге половине 20. века, Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима и 

Легата породице Божидара Продановића.  

Уметници: Никола Бешевић, Бета Вукановић, Драгомир Глишић, Ана Маринковић, Живорад 

Настасијевић, Драгољуб Павловић, Миодраг Петровић, Надежда Петровић, Васа Поморишац, 

Божидар Продановић, Богић Рисимовић Рисим, Милица Чађевић и Сава Шумановић. 

На изложби су представљена дела уметника повезаних својим опусом са ратовима, односно били 

учесници у њима у обављању дужности војника, ратних сликара или добровољних болничарки, 

или је рат на неки начин утицао на њихов опус. Већину чине сликари и сликарке који су 

учествовали у балканским и Првом светском рату. Изабрана дела стилски већином припадају 

искорацима реалиста у пленеризам и импресионистичко истраживање, а тема је природа као 

самостални мотив чијим избором су славили као изражавање великог поштовања према слободи и 

слављење мира и обичних дана суживота човека и природе према којој су, после доживљених 

ратних страхота имали посебан однос. 

додатни програм: стручно вођење у оквиру отварања изложбе 

медији:  Јутарњем програму РТС; сајт „Фоткај Кг“  

Изложбу је видело око 800 људи. 
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4. Изложба „Надежда  Петровић 1915 -2015“  

Аутор: Драгана Божовић, виши кустос и Мирјана Рацковић, музејски саветник 

Место: Музеј „Хореум Марги Равно“, Ћуприја; 

време: 11. Октобар – 31. Октобар 2017. (отварање у оквиру свечаности Дана града Ћуприје. 

Изложено 6 слика Надежде Петровић, панои са Надеждином биографијом, фотографијама, 

стручним текстом о Надеждином сликарству и породичним стаблом, видео са Надеждиним ратним 

писмима и темом Надежда Петровић у Сењском Руднику 

Изложба је путем изложених слика, текстова на паноима, фотографијама и видео и аудио 

презентације са представљањем писама упућених породици током ратова, садржајно представила 

опус и биографију Надежде Петровић. 

Специјално за ову изложбу представљен је стручни текст о вези Надежде Петровић са Сењским 

Рудником - рудничким насељем које се налази у близини Ћуприје. 

медији: специјална најава на локалној телевизији, тв прилог о отварању изложбе, специјална 

емисија о изложби, два интермеца емитована током трајања изложбе, текст у недељном листу 

Нови пут из Јагодине 

Изложбу је видело око 2000 посетилаца. 

 

5. Изложба „Југословенска уметност друге половине 20. века из збирки Уметничке   

галерије „Надежда Петровић“ 

 

Аутор: Јулка Маринковић, музејски саветник; 

 Место: Уметничка галерија Народног музеја Крагујевац; 

  

Изложба је уприличена као централни уметнички догађај у оквиру прославе Дана града 

Крагујевца. Отворена је у присуству амбасадора, бројних делегација градова побратима града 

Крагујевца и представника локалне самоуправе.  

За изложбу у Галерији Народног музеја у Крагујевцу направљен је сажет репрезентативни избор 

од четрдесет дела уметника заступљених у збирци Југословенска уметност друге половине XX 

века, која су откупљена или поклоњена највећим делом са Меморијала Надежде Петровић и 

изложби награђених учесника. Иако збирка пружа знатно шири увид, за потребе ове изложбе, 

примерено и просторним галеријским могућностима, издвојена су само дела најизразитијих 

представника доминантних уметничких токова и значајних појединаца. Изложба је изазвала 

велико интересовање стручне публике и јавности. Одржана су стручна вођења за ученике и 

струденте уметничких смерова.  

 

6. Мултимедијална изложба ''Соња Савић: девојка из града''  

 Аутор изложбе: Мирјана Рацковић, музејски саветник и Предраг Живковић, уредник 

филмског и видео програма 

 

У продукцији Уметничке галерије ''Надежда Петровић'' је у августу 2017. године била 

постављена и отворена у Нишу у простору Официрског дома у току 52. Фестивала глумачких 

остварења домаћег играног филма. На тај начин је обележено 40 година од почетка Соњине 

глумачке каријере. 



 

 

 

Изложба ''Последња деценија Саве Шумановића''                      прилог 3 

 
27. април - 20. мај 2017. 

 

Реализација изложбе: Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак у сарадњи са 

Галеријом слика „Сава Шумановић“ Шид 

Аутор изложбе: Весна Буројевић, директор Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид 

Кустос и поставка изложбе: Даниел Микић 

Дечје радионице: Марија Радисавчевић Раковић, Драгана Божовић 

Техничка реализација: Владимир Зорић 

Реализација каталога и садржај паноа „Уличне галерије“: Мирјана Рацковић 

Рекламни спот: Бранко Ћаловић 

Уметничка галерија Надежда Петровић у рограму за 2017. години реализовала је 

репрезентативну изложбу слика Саве Шумановића, једног од најистакнутијих уметника на 

просторима Србије и региона.  

У циљу очувања и презентовања нациналног блага Србије, Уметничка галерија 

Надежда Петровић интензивно и континуирано ради на афирмацији сликарства Надежде 

Петровић као и богатих збирки уметничких дела коју Галерија поседује. Честа гостовања 

Галерије по Србији су отворила путеве снажне сарадње, умрежавања и дугорочније одрживе 

популаризације српске уметности. Једна  од таквих је интензивна сарадња са Галеријом слика 

Сава Шумановић у Шиду која поседује драгоцену и, слободно се може рећи, 

најреперезентативнију збирку дела нашег великана.  

 

На изложби је било постављено 23 слике из последње деценије живота и рада Саве 

Шумановића (1933 – 1943). 

У пратећем изложеном материјалу су биле фотографије и хронолошка документација. 

На градском тргу су била постављена три рекламна паноа са репродукцијама и биографским 

подацима Саве Шумановића. 

Реализовано је 10 ликовних радионица са 197-оро деце; 

Изложбу је посетило укупно 2907 посетилаца (930 посетилаца у Ноћи музеја; 1236 посетилаца 

у оквиру организованих  посета (ученици, екскурзије, организоване групе одраслих); 

организоване посете из Пожеге, Лучана, Гуче, Јагодине, Ивањице; појединачни посетиоци из 

Београда, Краљева, Јагодине, Крагујевца, Трстеника, Ариља, Ужица, Пожеге, Ваљева, Горњег 

Милановца; 

 
Изложбу помогли:  Град Чачак,  МУП Србије – ПУ Чачак, Дунав осигурање, Дом културе Чачак, Глас 

западне Србије 

Медијски спонзори: ТВ Лав +, ТВ Галаксија 32, ТВ Телемарк 

 

         Даниел Микић, кустос 
 
 



Изложба слика и цртежа Небојше Бежанића „Весели пакао“                       прилог 4 
8 – 28. септембар 2017. године 

 

 

Изложба је приређена  је са циљем сажетог увида у досадашње стваралаштво овог 

изузетно плодног чачанског и париског сликара, једне од најмаркантнијих личности 

савремене цртачке праксе у свету.  

    Изложбу је чинио избор од преко седамдесет скица, цртежа, акварела и слика из 

галерије и приватних колекција Чачка, Горњег Милановца, Београда, и уметниковог 

атељеа у Паризу. Развој Бежанићеве специфичне визуелне поетике могао се пратити од 

радова из осамдесетих када је уметник стварао у поетици веома блиској савременим 

кретањима у немачкој (neue wilde), француској (figuration libre), и њујоршкој уличној 

уметности; затим радова из деведесетих када прелази у Париз, где је пролазећи кроз 

искушења имиграције и борбе за афирмацију створио свој слојевити, дистинктивно 

постмодернистички сликарски израз, у коме се укрштају најразличитији цивилизацијски и 

културни утицаји, и које је по свом комбиновању древних, архајских, и савремених, 

популарних садржаја, веома блиско уметницима урбаног иконичког и поп 

надреалистичког сликарства (Рику Пролу, Роберту Вилијемсу, Марку Рајдену, Харитону 

Пушвагнеру, Мајклу Форбсу), до најновијих радова - коментара криза и изазова 

савремененог европског друштва и цивилизације.  

За изложбу је приређен каталог са есејем Илеане Корнее, историчарке уметности из 

Париза и критичком студијом историчара уметности Миодрага Даниловића, којом се по 

први пут у целини осветљава развој Бежанићевог стваралаштва.  

Пратећи програм изложбе обухватао је: две радионицe цртања за ученике 

Уметничке школе у Чачку које је водио уметник; предавање Миодрага Даниловића о 

уметнику са вођењем кроз изложбу, и три  јавна часа у Галерији за ученике Гимназије са 

темом „Филозофско-естетски елементи у стваралаштву Небојше Бежанића“ професорке 

филозофије Наташе Васиљевић.  

Изложба је била добро посећена и медијски пропраћена. Остварена је сарадња и са 

установама културе, Кућом легата из Београда и Народним музејем у Крагујевцу, и 

уврштена је у њихов програм за 2018. годину.  
 

 

       Јулка Маринковић, музејски саветник 
 



Самостална изложба Бојана Ђорђева                       прилог 5 

Услови заједничког размишљања – трилогија о капитализму, марксизму и револуцији,  

 

6 -  20. октобра 2017. године,  

Изложба представља реализацију Награде публике на 28. Меморијалу Надежде Петровић, 

коју је Ђорђев добио за рад „Случај Барес“.  

Изложба је реализована кроз три перформанса: „Шта сам научио о капитализму“ (6. 

октобра) – монолог током којег је уметник делио сопствени процес учења са публиком. 

Зидови галерије третирани су као бележница и како се који појам обрађивао и усвајао, 

прелазио је  са зида у заједнички простор знања, тако се и кречио; „Дискретни шарм 

марксизма - перформанс вечера у шест следова“ (7. октобар) спој сцене, трпезе и агоре у 

јединствени диспозитив. Испитујући концепт хране за душу, перформанс на сцену 

поставља марксистичке текстове о класној борби и револуцији као вечеру од шест јела. 

Домаћин позива своје госте – публику – да заједно уживају у храни – потпуно изведеној у 

папиру и графичком дизајну. Одмор од понеког тежег јела, гости/учесници су 

проналазили у „библиотеци“ где је закуска сервирана у полицама за књиге ( ко-продукција 

DasArts, Амстердам и Теорија која Хода; графички дизајн: Катарина Поповић, дизајн 

простора Синиша Илић. Музичари: Петар Гљеб и Катарина Јовковић. Премијерно изведен 

у Амстердаму јуна 2013; гостовања: Марибор, Женева, Београд, Берлин, Брисел, Лисабон, 

а након Чачка: Шангај и Бремен); посебно за ову изложбу је продуциран и нови рад у 

сарадњи са ликовним уметником Синишом Илићем „Оријентација у 100 револуција“ (14. 

октобар) који хронологију и систематизацију покушаних и успелих револуција од 1917. до 

2017. и њихове политичке артикулације, настоји да материјализује и изведе као 

специфичну мапу света од 100 квадратних метара (ко-продукција Уметничка галерија 

„Надежда Петровић“ у Чачку и Теорија која Хода, уз подршку програма Култура 

Европске Уније кроз пројекат Create to Connect). 

Изложба је ушла у најужи избор за „Политикину“ награду, која се додељује за најбољу 

самосталну изложбу савремене уметности у Србији.  

 

 

      Марија Радисавчевић Раковић, кустос 

 



Самостална изложба Милете Продановића    прилог 6 

 „Genus – породичне приче“       
 

16. децембар 2017 – 1. фебруар 2018. године,  

приређена је овиру програма посвећеног Дану града Чачка  

 

За изложбу „Genus – породичне приче“ аутору је додељена Политикина награда за 

најбољу изложбу у 2017. години 

 

 

Изложба обједињује неколико радова који као тему имају старију породичну 

историју, а кроз коју се јасно оцртавају и делови националне историје. Изложба је 

реализована кроз шест медијски различитих приказаних целина или прича којима се могу 

пратити догађаји из богате историје породице Продановић, од великих сеоба из 18. века и 

доживљаја далеких предака описаних у роману „Сеобе“ Милоша Црњанског, преко 

потресних прича из Великог рата, до скорашњих дана и личног сусрета уметника са овим 

великим песником, који се одиграо управо у простору Галерије.  

Два рада су преузета из збирки Музеја рудничко-таковског краја из Горњег 

Милановца и приватних колекција, а преостала четири рада је нова продукција и 

премијерно су приказана на овој изложби. 

За изложбу је штампан каталог са уводним текстом Чедомира Васића и текстом у 

форми разговора који је са уметником водила Јулка Маринковић, кустос изложбе. 

Изложбу је отворио Бранко Кукић.  

У оквиру пратећег програма одржано је веома успешно и занимљиво ауторско 

вођење кроз поставку. 

Изложба је била веома добро посећена. 

 

       Јулка Маринковић, музејски саветник 
 



 Изложба My Shadows  •  Марио Леоне Бралић                              прилог   7           

                       
 

У суорганизацији Фото-кино клуба Чачак и  Галерије ''Надежда Петровић'', а у оквиру 

манифестације Дани фотографије у Србије - Чачак 2017,  приређена је самостална изложба 

уметничких фотографија Марија Бралића из циклуса Сенке, Обале, Сан;  

Марио Бралић, из Београда, један од водећих фотографа српске сцене посебно је познатог по 

модним фотографијама рађеним за некада водеће модне куће екс Југославије. Поред тога Бралић се 

професионално бави дизајном, филмом и маркетингом. Дипломирао је на катедри за индустријски 

дизајн Факултета примењених уметности у Београду 1977. године, а професионално се усавршавао 

у Немачкој.  

На изложби су презентоване црно-беле и колор фотографије из различитих периода ауторовог 

стваралаштва – експресивни актови, снимци са истраживачких путовања по различитим деловима 

света (Амазонија, Азија, Африка) са тематиком свакодневног живота  егзотичних племена (Масаи), 

напуштени чамци и бродови... 

Том приликом публика је могла да се упозна са две монографске публикације које садрже 

фотографије различитих периода ауторовог стварања 

На отварању изложбе стваралаштво аутора су представили Војислав Пештерац и Мирослав Марић. 

 

Кустос изложбе Мирјана Рацковић, музејски саветник  



Препознавање 4                    прилог 8 

резиденцијални програм 

Рибарска Бања / Крушевац, 25 – 30. септембар 2017. године 

 

„Препознавање 4 – резиденцијални програм“ је наставак дугорочног регионалног  

уметничког пројекта Препознавање, који је до сада реализован кроз два циклуса изложби: 

Препознавање, 2005 – 2007, Крушевац, Чачак, Краљево, Ниш и Подгорица (Црна Гора); 

Препознавање 2, 2010 – 2012, Подгорица, Чачак, Ниш, Крушевац, Краљево, Куманово 

(Македонија) и Софија (Бугарска); регионалну конференцију Препознавање 2013, Крушевац, 

када је приређена и изложба бугарских уметника, и кроз трећи циклус, започет резиденцијалним 

програмом у Сићеву и Нишу 2014. и завршен приређивањем изложби 2015-2016. године у Нишу, 

Крушевцу, Краљеву, Чачку, Пловдиву (Бугарска) и Никшићу (Црна Гора).  

 Пројекат је посвећен успостављању и промовисању партнерске сарадње галерија/музеја, 

кустоса, уметника, у заједничком деловању на препознавању локалних уметничких сцена, 

мобилности уметника, кустоса, размене и видљивости савремене уметничке праксе у региону. 

Као такав остварује вишеслојне сарадничке мреже и истински је допринос децентрализацији. 

Мисије које све институције окупљене на пројекту имају на промовисању савременог 

стваралаштва, али и његовом подстицању, сагледавању, валоризовању и едукацији, у 

заједништву успостављене сарадње и промовисању различитости, омогућавају и рад уметника 

управо у сплету околности самог пројекта и места одржавања резиденцијалног програма – 

Рибарска Бања и Крушевац, као место богате културне баштине. 

Четврти циклус Препознавања, започет је резиденцијалним програмом у Рибарској Бањи 

и Крушевцу, а одвијао се као део истраживања кустоса и уметника у одређеним контекстима 

који су препознати као заједничке теме и специфичне уметничке праксе, кроз подршку 

уметничкој продукцији и савременој уметности. Почетном делу овог, четвртог циклуса 

претходиле су, пре свега, кустоске активности у вези концепта, избора уметника, контекста, тема 

и места. 

Током боравка на резиденцијалном програму представљени су уметници, путем 

презентовања досадашњег рада и њихових поетика. Покренута су многа питања која се односе на 

актуелне токове уметности и друштва, а за проблемско-тематски оквир Препознавања 4 

издвојена су слаедећа:  

Да ли је непосредан и дубок контакт са природом кључ за препознавање природе уметности? 

Који је пут којим се уметност са маргине враћа у авангардне просторе друштва, њено природно 

место? 

Сарадници на Препознавању 4: Уметничка галерија-Народни музеј Крушевац /носилац 

пројекта/, Галерија савремене ликовне уметности, Ниш, Уметничка галерија „Надежда 

Петровић“, Чачак, Народни музеј Краљево, Умјетнички музеј –Народни музеј Црне Горе. 

Стручни тим: Биљана Грковић /координатор пројекта/, Милица Тодоровић, Јулка 

Маринковић, Љубиша Симовић и Љиљана Караџић историчари уметности, кустоси наведених 

установа. 

Уметници: Јелена Рубил (Крушевац),  Ивана Станковић (Ниш), Нина Галић (Краљево), 

Весна Илић Даријевић (Чачак), Јована Вујановић (Подгорица). 

Пројекат Препознавање у континуитету подржава Министарства културе и информисања 

Републике Србије, уз чију помоћ се реализује и овогодишњи резиденцијални програм. 
 

Јулка Маринковић, музејски саветник 

кустос Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у пројекту - координација, избор уметника из 

Чачка и презентација у стручним панелима, медијска промоција и остале кустоске активности/   



Едукативни програм / педагошки рад         Прилог 9 

Галерија у школама, школе у Галерији /дугорочни пројекат/ 

 
У оквиру  педагошког рада континуирано се радило на учвршћивању веза са наставницима 

основних и професорима средњих школа са чачанске, (у циљу формирања и развоја  Ликовног 

клуба за децу и младе , формирање Дечијег кутка) и њихово укључивање у осмишљавање и 

реализацију галеријских едукативнеих програма. 

Дугорочни пројекат Галерија у школама, школе у Галерији  у 2016. години се,  наставља на 

предходне програме, развија, обогаћује и усавршава старе и добија нове облике и 

садржаје. Реализатор и аутор програма у оквиру овогпројеката је Драгана Божовић, 

музејски саветник. 

У 2017. години настављен је програм на реализацији пројекта „Приче о сликама“ у више 

сегмената – изложба („стална поставка из фонда Галерије“), књига („Прича о сликама“), 

одржано 4  едукативне радионице („Дечији кутак“), а намењен је деци од 6 до 12 година. 

Поред едукативног карактера имао је за циљ афирмацију културних добара из фонда 

Галерије и формирања сталног простора за  радионице „Дечији кутак“.  
-У оквиру изложбе „Последња деценија Саве Шумановића“ одржано је 12 радионица под 

називом Са бојама Шумановића, које су биле намењене деци узраста од 5 до 12 година.  

Радионице, едукативно-забавног карактера биле су подељене у три сегмента: прилагођено 

вођење кроз изложбу, причу о животу и делу Саве Шумановић, упознавање са основним 

карактеристикама слика, мотивима, техникама, правилима понашања у музејским 

установама; игру под називом Пронађи  детаљ и цртање и бојење по узору на 

Шумановића.  

Радионице су рађене у сарадњи са Предшколским установама „Моје детињство“ и 

„Радост“, Ликовним студиом Дома културе, Уметничком радионицом Иване Кнежевић, 

неколико основних школа и приватних педагошких установа; на њима је учествовало 

између 150 и 200 учесника. (реализатор Д.Божовић, М.Радисавчевић Раковић, Д.Микић);  
У оквиру ове изложбе Уметничка школа из Чачка одржала је јавни час ученика школе у 

сликању копија слика С. Шумановића на изложби. “(реализатор Д.Божовић, М.Радисавчевић, 

Д.Микић). 

У оквиру Фестивала за младе “Зелена долина“ у јавном простору, на тргу испред 

Дома културе одржана је цртачка радионица која је подразумевале цртање и бојење по 

узору на слике Надежде Петровић, уз причу о сликама, сликарским техникама, 

форматима, изложбама, музејима, итд. као и презентација пројекта „Дечији кутак“. 

(Реализација:Драгана Божовић и Марија Радисавчевић Раковић); 

 У оквиру самосталне изложбе Небојше Бежанића одржане су и две радионицe 

цртања за ученике Уметничке школе у Чачку које је водио уметник; предавање Миодрага 

Даниловића о уметнику са вођењем кроз изложбу, и три  јавна часа у Галерији за ученике 

Гимназије са темом „Филозофско-естетски елементи у стваралаштву Небојше Бежанића“ 

професорке филозофије Наташе Васиљевић. (реализација: Јулка Маринковић, Даниел 

Микић) 
 Одржан је континуитет у сарадњи са средњом Уметничком школом и праћење њеног 

рада. Такође,настављена је сарадња са Школском управом и Центром за образовање одраслих ради 

консултација и договора око умрежавања са школама, издавања публикација за децу и младе, 

акција, радионица.  

Кустоси Галерије одржали 12 припремних предавања, Венеција, Фиренца, Рим, ученицима 

Гимназије пред стручну ескурзију у Италију (Даниел Микић и Марија Радисавчевић Раковић).  



Mултимедијелни резиденцијални центар “Соња Савић“            прилог 10 

 

Уметничка галерија ''Надежда Петровић'' из Чачка је преузела уметничку заоставштину глумице и 

мултимедијалне уметнице Соње Савић и опремила Спомен собу Соње Савић. У протеклих 

неколико година, све активности су биле усмерене ка афирмацији Соњиног самосталног ауторског 

рада и оснивању Мултимедијалног центра ''Соња Савић'' и дефинисања карактера и програма 

будуће манифестације и успостављања Награде Соња Савић.  

У оквиру успостављања Мултимедијалног центра и који ће имати, пре свега, 

едикативно/продукциони/фестивалски карактер, потребно је најпре формирати репрезентативни 

меморијални део будућег центра Спомен збирке ''Соња Савић'',  који би омогућио увид у 

комплетно стваралаштво ове значајне ауторке. То значи обједињавање комплетног извођачког и 

ауторског опуса на једном месту, - филмске улоге, улоге у телевизијским серијама, филмовима, 

драмама и специјалним емисијама – уметничким пројектима, снимци позоришних представа и 

самостални ауторски видео радови и експериментални филмови. 

 

 У 2017. години настављено је попуњавање збирке Соњиних видео и аудио записа, и афирмација 

њеног стваралаштва (гостовања,изложбе, перформанс). 

У простору породичног имања Савић у Доњој Горевници постављени су едукативни, 

промотивни панои о Соњи Савић.  

Мултимедијална изложба ''Соња Савић: девојка из града'' у продукцији Уметничке 

галерије ''Надежда Петровић'' је у августу 2017. године била постављена и отворена у 

Нишу у простору Официрског дома у току 52. Фестивала глумачких остварења домаћег 

играног филма. На тај начин је обележено 40 година од почетка Соњине глумачке 

каријере.  

 

У децембру 2017. године, на Фестивалу новог филма и видеа ''Алтернативе'' који се 

одржава у Дому културе Студентски град у Београду и представља најзначајнији 

регионални фестивал посвећен алтернативном и експерименталном филму, установљена 

је награда која ће носити Соњино име. На иницијативу наше установе и на предлог 

нашег прослављеног редитеља Мише Радивојевића, а у сарадњи са фестивалом 

''Алтернативе'', награда ће се додељивати на овом фестивалу и то ''филму који понире у 

субверзивну стварност с оне стране обичног, мирног живота''.  

Прошле године, ову награду је добила млада британска редитељка Ајо Акингбаде за филм 

''Торањ XYZ’’, и то за, по образложењу жирија, ''један од ретких филмова на фестивалу 

који се бави друштвеном реалношћу ангажованим, али и поетским гласом документарца''. 

Током фестивала, Соњини радови приказани у оквиру специјалне мини ретроспективе, 

привукли су велику пажњу публике, а гости фестивала, уметници и теоретичари из више 

земаља показали су велико интересовање за проучавање Соњиног рада. Покренута је 

сарадња са значајним инстититуцијама из Пољске, Велике Британије и Новог Зеланда и у 

наредном периоду очекује се интензивнији рад на том пољу. У плану је гостовање 

добитнице награде ''Соња Савић'' у оквиру редовног филмског и видео програма наше 

установе. 

 

 

       Предраг Живковић, уредник филмског и видео програма 
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Филмски и видео програм у 2017. години реализован је у неколико праваца: редовни 

програм током периода октобар – децембар, активности око уметничке заоставштине 

Соње Савић и повремене ванредне пројекције. 

 

Реализација редовног програма je почела по плану, 2. октобра. До 11. децембра, 

реализовано је 10 филмских пројекција са 10 гостију. Планирано је било одржавање 12 

пројекција са 12 гостију, али је програм скраћен у децембру, због постављања изложбе 

Милете Продановића и изузетно сложених техничких захтева, који су изискивали 

целокупни простор Галерије. 

 

Као гости, на пројекцијама и разговорима након пројекције су учествовали: 

1. мр Иван Велисављевић представио редитеља Саболча Толнаија – 2. октобар 

2. Невена Матовић представила редитељку Јелену Гавриловић – 16. октобар 

3. др Грег де Кур представио визуелног уметника и редитеља Игора Симића – 30. октобар 

4. Гордана Николић представила визуелног уметника Зорана Пантелића – 27. новембар 

5. Срђан Вучинић представио редитеља Желимира Гвардиола – 11. децембар 

 

Такође, одржано је, по плану и 6 пројекција награђених филмова са фестивала у земљи и 

региону и то: 

 

1. МОНТЕНЕГРО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ, Херцег Нови – 9. октобар 

2. Кратка форма, Горњи Милановац – 23. октобар 

3. ФИЛМСКИ ФРОНТ, Нови Сад – 13. новембар 

4. ПРВИ КАДАР, Сарајево – 20. новембар 

5. Специјална пројекција филма ''Дубина 2'' – 4. децембар 

 

Током тромесечног трајања програма, приказано је укупно 50 наслова, документарних, 

кратких играних, експерименталних и алтернативних филмова и видео радова. Програм је 

конципиран као компатибилан са програмима осталих установа културе, то јест, 

састављен је од садржаја којих нема на програмима осталих установа културе и афирмише 

алтернативни и експериментални видео/филм, како ауторе, тако и теоријску мисао из ових 

области. У програмском смислу, представља наставак или продужетак активности око 

уметничке заоставштине Соње Савић, коју установа већ неколико година проучава, 

афирмише у земљи и иностранству и путем сарадње са значајним институцијама излаже и 

у другим формама чини доступном јавности. 

 

    Предраг Живковић, уредник филмског и видео програма 

 






















