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Perceiving the Nadežda Petrović Memo
rial [1] (1960) exhibition as the backbone 
of the entire activity of the Nadežda 
Petrović Art Gallery, we acknowledge 
the significance of this manifestation, 
not only for the Serbian art scene but 
primarily for this institution of culture 
and the city it is located in. The Memorial 
is the core producing the programme 
commitment of the Gallery, in its broader 
context, primarily linked to the contexts 
of contemporary art, its production, 
presentation and museologisation. The 
programme essentially determined by 
one exhibition, has a clearly specified and 
defined orientation that functions as a 
cause and effect relationship producing 
other contents and having a significant 
impact on them.

The founding of the Nadežda Petrović 
Memorial[2] exhibition resulted in the 

1 See: Milica Petronijević, ”Memorijal Nadežda 
Petrović, Dvadeset izložbi 1960-1998“,  
/Nadežda Petrović Memorial, Twenty 
Exhibitions 1960-1980/, Nasleđa, sv. 2, Čačak, 
Umetnička galeriija ”Nadežda Petrović“, 
1999; Snežana Stamenković, „50 godina 
Memorijala Nadežde Petrović“, / Nadežda 
Petrović Memorial - 50 Years / Čačak, 
Umetnička galerija ”Nadežda Petrović“, 2010.

2 Milica Petronijević ”Memorijal Nadežda 
Petrović, Dvadeset izložbi 1960-1998“, /
Nadežda Petrović Memorial, Twenty 
Exhibitions 1960-1980/,, sv. 2, Čačak, 
Umetnička galerija ”Nadežda Petrović, 1999; 
Dragana Božović, Julka Marinković, Milica 
Petronijević, Mirjana Racković, Umetnička 
galerija ”Nadežda Petrović“ 1961-2011 / 
Nadežda Petrović Art Gallery 1961-2011/ 
Čačak, Umetnička galerija ”Nadežda 
Petrović“, 2012, 112-113.

Посматрајући Меморијал Надежде Петровић[1] 
(1960) као окосницу целокупне делатности 
Уметничке галерије „Надежда Петровић“, увиђа се 
значај манифестације, не само за уметничку сцену 
Србије, већ пре свега за ову установу културе и 
град у коме се налази. Из Меморијала у ширем 
контексту проистиче програмско опредељење 
Галерије које је у основи везано за контексте 
савремене уметности, њене продукције, презен-
тације и музеализације. Такав програм, који је у 
бити одређен једном изложбом, носи са собом 
јасно прецизирану и дефинисану оријентацију 
која, делујући као узрочно-последични однос, 
производи друге садржаје и битно утиче на њих.

С тим у вези стоје награде које су установљене 
са оснивањем Меморијала Надежде Петровић[2]: 
Награда Меморијала Надежде Петровић, Награда 
Радничких савета чачанских предузећа и Награда 
града Чачка, Награда публике која се додељује 
од Другог Меморијала (1962), Откупна награда 
(Заједнице културе Чачак, 1972), као и Награда 
Уметничке галерије „Надежда Петровић“ (1993). 

1 Види: Милица Петронијевић, „Меморијал Надежде Петро-
вић, Двадесет изложби 1960 – 1998“, Наслеђа, св. 2, Чачак, 
Уметничка галерија „Надежда Петровић“, 1999; Снежана 
Стаменковић, „50 година Меморијала Надежде Петровић“, 
Чачак, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, 2010.

2 Милица Петронијевић, „Меморијал Надежде Петровић, 
Двадесет изложби 1960 – 1998“, Наслеђа, св. 2, Чачак, Умет-
ничка галерија „Надежда Петровић“, 1999; Драгана Божовић, 
Јулка Марнковић, Милица Петронијевић, Мирјана Рацковић, 
„Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 1961 – 2011“, Чачак, 
Уметничка галерија „Надежда Петровић“, 2012, 112-113.
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establishment of the following awards: 
Nadežda Petrović Memorial Award, Čačak 
Enterprises Workers’ Councils Award, the 
Čačak City Award, Public Choice Award since 
the second Memorial (1962), Acquisition 
Award (Čačak Community of Culture, 
1972) as well as the Nadežda Petrović 
Art Gallery Award (1993). Nowadays, of 
the above mentioned, the following 
have remained: the Memorial Award 
(implying financial compensation), the 
Gallery Award and the Public Choice Award, 
(obligation of the gallery to showcase the 
recipients’ solo shows and/or purchase 
works). The specificity of the awards is 
reflected in the fact that they directly 
connect the Gallery programme with the 
Memorial on one hand while on the other 
they reflect the Gallery’s long standing 
endeavor in educating and cultivating 
the taste primarily of the local public in 
the sphere of visual arts. 

Profiling the exhibiting practice to a 
certain extent by mounting solo shows 
of the artists awarded at the Nadežda 
Petrović Memorial exhibitions and the 
Gallery acquisition policy that is partially 

Од наведених признања, данас се додељују 
награде Меморијала (подразумева новчану 
надокнаду), Галерије и Публике (обавезују на 
самосталну изложбу и/или откуп). Њихова спе-
цифичност се огледа у томе што директно везују 
програм Галерије за Меморијал с једне стране, 
док с друге рефлектују годинама негован укус 
и образовање, пре свега локалне публике у 
погледу визуелних уметности.

Профилишући у извесној мери излагачку пра-
ксу кроз изложбе награђиваних на Меморијалу 
Надежде Петровић и откупну политику која је 
делом у вези са уметницима који су на неки 
начин директно или посредно проистекли из 
њега, јасан је показатељ одговорности и при-
оритета у планирању и приређивању сваког 
наредног издања. 

На 27. Меморијалу Надежде Петровић (2014) 
који је носио назив Ко то тамо пева, селектора 
др Дејана Сретеновића, Награду публике су на 
основу броја гласова равноправно поделили 

Жолт Ковач: Конференција друштвених група | Žolt Kovač: Conference of the Social Groups, 2014
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connected with the artists which have 
in a certain way directly or indirectly 
stemmed form it, is a clear indicator of 
the responsibility and priority in planning 
and organizing every following edition 
of the Memorial.

According to the number of counted 
votes Žolt Kovač for his work Conference 
of Social Networks and Branislav Nikolić for 
his work Secondary Architecture shared the 
Public Choice Award of the 27th Nadežda 
Petrović Memorial (2014), titled Who’s 
Singin’ Over There? (selector Dr. Dejan 
Sretenović). The thematic framework of 
the 27th Memorial dealt with the context 
(place) of the critically engaged con-
temporary Serbian art and the works of 
these two artists whose joint solo show, 
now showcased, was recognized by the 
viewers as authentic works of art that 
realized their role of communicating 
an idea/ message/issue transparently 
and concisely.

The awarded artists’ exhibitions are 
specially significant for the programme 
planning of the Gallery because they 
represent, in a specific way, a continuation 

Жолт Ковач за рад Конференција друштвених 
група и Бранислав Николић за рад Секундарна 
архитектура. Тематски оквир 27. Меморијала 
реализован је у контексту (места) критички анга-
жоване савремене српске уметности, а радови 
ових уметника, чија је заједничка самостална 
изложба пред нама, препознати су од стране 
посетилаца као истинита уметничка дела која 
своју улогу комуникације идеје/поруке/проблема 
остварују транспарентно и концизно.

Изложбе награђиваних уметника имају посебну 
вредност у програмском планирању Галерије, 
јер на специфичан начин представљају наставак 
Меморијала Надежде Петровић. Овогодишња 30. 
изложба награђених[3] нуди неколико аспеката 

3 До сада одржане изложбе награђиваних аутора: Миљенко 
Станчић (1963), Андреј Јемец (1966), Раденко Мишевић 
(1967), Франце Михелич (1969), Исидор Врсајков (1971), 
Никола Гвозденовић (1973), Војислав Станић (1975), Сафет 
Зец (1978), Владимир Величковић (1980), Јоже Тисникар 
(1981), Велизар Крстић (1983), Божидар Дамјановски 
(1985), Фердинанд Кулмер (1987), Андраж Шаламун (1990), 
Милан Блануша (1994), Владимир Дуњић (1995), Урош 

Бранислав Николић: Секундарна архитектура | Branislav Nikolić: Raw Material Architecture, 2013/2014
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of the Nadežda Petrović Memorial exhibi-
tion. This year’s 30th exhibition of awarded 
artists[3] offers several aspects for reflec-
tion. One of them is the round number 
of exhibitions that may serve as good 
pretext for a retrospective overview 
of the exhibitions held in its fifty-six 
year old history while the other may be 
showcasing the oeuvre of two essentially 
different artists joined by a single gal-
lery space and positioned in a dialogue 
relationship that implies new contents 
and added meanings. 

“A person who owns capital com-
mands the person who “only” owns 
his life, human skill, vitality and cre-
ative productivity. “Things” are higher 
than man. The conflict between capi-
tal and labor is much more than the 
conflict between two classes, more 
than their fight for a greater share 
in the social product. It is a conflict 
between two principles of value: 
that between the world of things, 
and their amassment, and the world 
of life and its productivity.”

Erich Fromm, Sane Society

3 The awarded artists who had solo shows: 
Miljenko Stančić (1963), Andrej Jemec 
(1966), Radenko Mišević (1967), France 
Mihelič (1969), Isidor Vrsajkov (1971), Nikola 
Gvozdenović (1973), Vojislav Stanić )1975), 
Safet Zec (1978), Vladimir Veličković (1980), 
Joše Tisnikar (1981), Velizar Krstić (1983), 
Božidar Damjanovski (1985), Ferdinand 
Kulmer (1987), Andraž Šalamun (1990), 
Milan Blanuša (1994), Vladimir Dunjić 
(1995), Uroš Đurić and Zoran Marinković 
(1996), Jovan Čekić (1998), Mihailo Đoković 
Tikalo (2001), Živko Grozdanić Gera (2003), 
Miodrag Krkobabić (2003), Čedomir Vasić 
(2004), Milovan DeStil Marković (2008), Anica 
Vučetić (2008), Dragana Žarevac (2008), Ana 
Krstić (2012), Boba Mirjana Stojadinović 
(2012), Bojan Đorđev (2017), Nevena Hađi 
Jovančić (2019). See: Dragana Božović, Julka 
Marinković, Milica Petronijević, Mirjana 
Racković, Umetnička galerija ”Nadežda 
Petrović“ 1961 – 2011 / Nadežda Petrović 
Art Gallery 1961 – 2011/ Čačak, Umetnička 
galerija ”Nadežda Petrović“, 2012, 112-113.

посматрања, што због округлог броја који може 
представљати добар повод за ретроспективно 
сагледавање до сада одржаних изложби у педесет 
шест година дугој историји, тако и због пред-
стављања опуса два уметника који су суштински 
различити, а обједињени једним галеријским 
простором и постављени у дијалошки однос који 
имплицира нове садржаје и додатна значења.

Ђурић и Зоран Маринковић (1996), Јован Чекић (1998), 
Михаило Ђоковић Тикало (2001), Живко Грозданић Гера 
(2003), Миодраг Кркобабић (2003), Чедомир Васић (2004), 
Милован ДеСтил Марковић (2008), Аница Вучетић (2008), 
Драгана Жаревац (2008), Ана Крстић (2012), Боба Мирјана 
Стојадиновић (2012), Бојан Ђорђев (2017), Невена Хаџи 
Јованчић (2019). Види: Драгана Божовић, Јулка Марнковић, 
Милица Петронијевић, Мирјана Рацковић, „Уметничка 
галерија „Надежда Петровић“ 1961 – 2011“, Чачак, Умет-
ничка галерија „Надежда Петровић“, 2012, 112-113.

Can't Stop the Traffic in My Mind
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SURVIVING WORK as the title of the exhi-
bition evolved from a reflection on the 
potential common elements in the art 
of both artists, that would allow for a 
formulation of a single concept as the 
starting point for the constructing of the 
exhibition. It was conceived to function 
as a humorous-ironic play with the title 
of the exhibition stressing the engaged 
approach in the artistic oeuvres of both 
artists focusing on work present in vari-
ous visual, contextual and conceptual 
frameworks. The word work has sev-
eral meanings in the Serbian language 
that are used in everyday situations to 
signify various situations. It can mean: 
work, activity, agency, a literary/scien-
tific/professional paper or as endeavor, 
carefulness, engagement, diligence and 
it can have the function of a signifier of 
a “product”, that is, a work of art, etc.[4] 

The title should refer to the social sta-
tus and position (not only) of artists in 
Serbia, in the socio-political circum-
stances that places them in an untenable 
situation, due to which they are forced 
to secure their livelihood, as are most 
people, by doing other things[5] not 
leaving them enough time for explora-
tion and creating art.

SURVIVING WORK implies an overall 
picture and position of man in an era 
dominated by global capitalism and 
unbelievable inequalities that can be 
read out of Žolt Kovač’s works[6]. The 
artist reexamines the relationship of man 
towards himself while also directly prob-
lematizing the issue of an individual’s 

4 https://sr.wiktionary.org/sr-el/%D1%80%D0 
%B0%D0%B4

5 Žolt Kovač works as a professor at the College 
of Vocational Studies, Belgrade Polytechnic. 
He is the co-founder of the Internet magazine 
for contemporary art (www.supervizuelna.
com). Branislav Nikolić works in Public Institute 
for Textbooks in Belgrade.

6 https://zoltkovac.com/blog/

„Особа која поседује капитал командује особи која 
поседује „само“ сопствени живот, људску вештину, 
виталност и стваралачку продуктивност. „Ствари“ су 
изнад људи. Борба између капитала и рада није само 
борба између две класе, није само борба за већим 
уделом у друштвеном производу. То је борба између 
два принципа вредности: између света ствари и 
света живота и његове продуктивности.“

Ерих Фром, Здраво друштво 

Назив изложбе ПРЕЖИВЕТИ РАД проистекао је 
из промишљања о потенцијалним заједничким 
елементима у стваралаштву оба аутора, који би 
омогућили услове за формулисање једног кон-
цепта као полазне тачке за грађење изложбе. 
Промишљена да функционише као целина, 
хумористичко-иронично поигравање са нази-
вом истиче ангажован приступ у уметничком 
опусу и једног и другог аутора са фокусом на 
рад који је присутан у различитим визуелним, 
контекстуалним и појмовним оквирима. У нашој 
језичкој култури реч рад има више значења 
која се свакодневно употребљавају како би се 
означиле разнолике ситуације. У свом поимању 
он може бити схваћен као посао, активност, 
деловање, књижевно/научно/стручно дело или 
као труд, брижљивост, ангажованост, марљи-
вост, а може да буде и у функцији означитеља 
„производа“, односно уметничког рада, итд.[4]

Наслов би требало да реферише и на социјални 
статус и положај (не само) уметника у Србији, у 
друштвено-политичким околностима које су га 
је позиционирале у неодрживу ситуацију, услед 
које су принуђени да егзистенцијална питања, 
као и већина, решавају на друге начине[5], 

4 https://sr.wiktionary.org/sr-el/%D1%80%D0%B0%D0%B4

5 Жолт Ковач ради као професор струковних студија у 
Високој школи струковних студија Београдска политехника. 
Суоснивач је интернет магазина са савремену уметност 
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relationship towards others in contem-
porary society. Having an explorative 
approach towards art Kovač speaks 
about the ordinary topics concerning 
the little man living in today’s world with 
direct and brutal honesty, noting in fact 
the state of the social spirit and mental 
health. The verbal position of his works 
represent a personal experience we can 
easily identify with, if not completely, 
then at least in one of its segments.

Let us suppose, if only for a moment, 
that the main venues of our escape from 
reality that Erich Fromm wrote about in 
the mid fifties of the 20th century having 
in mind television, cinema, radio, sport 
and newspapers (today we can add the 
Internet and the whole machinery led by 
the an industry modeled according to 

не остављајући превише времена за 
сам чин уметничког истраживања и 
стварања.

ПРЕЖИВЕТИ РАД имплицира једну општу 
слику и место које припада човеку, у 
ери доминације глобалног капитализма 
и невероватних неједнакости, што се 
може ишчитати на сликама Жолта 
Ковача.[6] Уметник се бави преиспи-
тивањем односа човека према себи, 
проблематизујући непосредно и питање 
односа појединца према другима у 
савременом друштву. У истраживачком 
односу према пољу уметности, Ковач 
са огољеном и бруталном искреношћу 
говори о обичним темама малог човека 
данашњице, констатујући заправо стање 
друштвеног духа и менталног здравља. 
Говорна позиција његових радова пред-
ставља лично искуство са којим се врло 
лако можемо идентификовати, ако не 
у потпуности, онда барем у једном 
његовом сегменту.
Претпоставимо ли да само на тренутак нестану 
главни путеви бекства од реалности, о којима 
је Ерих Фром писао још средином педесетих 
година 20. века, мислећи на телевизију, биоскоп, 
радио, спорт и новине (додајући данас интернет 
и читаву машинерију којом руководи индустрија 
моделована према захтевима потрошачког друш-
тва), ослобађајући (слободно) време, да ли би нас 
ухватила паника од могућности суочавања са 
собом и стварношћу која је лишена свих сувишних 
активности и информација којима смо изложени?

Супервизуелна (www.supervizuelna.com). Бранислав 
Николић ради у Заводу за уџбенике у Београду.

6 https://zoltkovac.com/blog/

No Time To Be Productive
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the demands of the consumer society) 
disappeared, thus liberating (leisure) 
time. Would we not panic faced with 
ourselves and reality deprived of the 
excessive activity and overload of infor-
mation we are exposed to?

Consumerism as a product of global-
ization penetrates all spheres of life 
through mass media that imposes 
and dictates standards.[7] It is a system 
where things are acquired in order to 
be owned and not used, one where 
humanity serves the economy instead 
of the economy serving humanity as 
mass production demands mass[8] con-
sumption having an impact on work 
and the individual’s attitude towards 
it. The overall effects on life in such a 
society is reflected in extended work-
ing hours, extra work and projects, 
leisure-time determined by an industry, 
a lifestyle that is imposed by the cul-
ture dictated by popular brands using 
aggressive marketing, distraction and 
elimination of borders between the 
private and business, thus such a society 
becomes alienated, overwhelmed by 
high expectations and heavy burdens. 

In their refined visual form Žolt Kovač’s 
exhibited works epitomize the psycho-
logical processes that evolve in man, 
the ones that are a result of the (inner) 
struggle provoked by daily life in such 
circumstances. He achieves directness 
in communicating the sense and mean-
ing of abstract compositions in his 
paintings by inserting textual contents 
that acquire an equal status with other 
constructive elements of the painting. 

7 Igor Trandafilović, Anđelija Radonjić, 
Tamara Filipović, „Karakteristike i posledice 
potrošačkog društva“ /Characteristics 
and Consequences of the Consumer 
Society/ accessed 04 12 2019 at https://
scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-
4457/2015/1452-44571501079T.pdf 

8 Ibid. p.80

Конзумеризам као производ глобализације залази 
у све сфере живота и путем масовних медија 
намеће и диктира стандарде.[7] Систем у коме 
се ствари стичу да би се поседовале пре него 
користиле, у коме човечанство служи економији, 
уместо економија човечанству, јер масовна 
потрошња захтева и масовну производњу,[8] 
утичу и на сам рад и однос појединца према 
њему. Свеукупни ефекти живота у таквом друш-
тву огледају се у продуженом радном времену, 
додатним пословима и пројектима, слободном 
времену које је одређено индустријом, животном 
стилу који је наметнут културом коју диктирају 
популарни брендови коришћењем нападних 
маркетинга, растрзаности и брисању граница 
између приватног и пословног, те то друштво 
постаје отуђено, препуно високих очекивања 
и великих оптерећења.
Изложени радови Жолта Ковача у прочишћеној 
визуелној форми сажимају психолошке процесе 
који се одвијају у човеку, а који су последица 
(унутрашње) борбе изазване оваквом свакодне-
вицом. Непосредност у комуницирању смисла 
и значења апстрактних композиција његових 
слика постигнута је уношењем текстуалних сад-
ржаја који стичу равноправни статус са осталим 
градивним елементима слике. Значењски оквир 
Ковачевих слика учитава низ стања која су изра-
жена порукама Gonna Work Myself to Death, Help, 
Multitasking, When is enough?, Burnout, Myself can’t 
make it, Can’t stop the traffic in my mind, Why?, 
Everything Is Work – Work Is Not Everything, My 
Organs Scream Slow Down Man, итд.

7 Игор Трандафиловић, Анђелија Радоњић, Тамара Филипо-
вић, „Карактеристике и последице потрошачког друштва“, 
приступљено 4.12. 2019. на https://scindeks-clanci.ceon.rs/
data/pdf/1452-4457/2015/1452-44571501079T.pdf 

8 Исто: 80. 
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The framework that explains the mean-
ing of Kovač’s works implies a whole 
series of states expressed in the mes-
sages: Gonna Work Myself to Death, Help, 
Multitasking, When Is Enough? Burnout, 
Myself Can’t Make It, Can’t stop the traffic 
in my mind, Why?, Everything is Work – 
Work is Not Everything, My Organs Scream 
Slow Down Man, etc. 

Direct communication with the viewer 
and the direct message has exceptional 
meaning for Kovač who approaches art 
as a sphere of social responsibility that 
has an active function if not to change 
then at least to initiate changes. Using 
the experience of street art that is by 
its nature and place of origin intended 
to reach the broadest classes of society, 
using sprays of intensive color scale, 

Приступајући уметности као сфери друштвене 
одговорности која има активну функцију, ако 
не да мења, онда барем да иницира промене, 
директна комуникација са посматрачем и непо-
средна порука од изузетног су значаја за Ковача. 
Користећи се искуствима уличне уметности која 
је својом природом и местом настанка намењена 
да допире до најширих слојева становништва, 
употребом спрејева интензивне колористичке 
скале, шаблона и типографије, остављено је мини-
мално простора за неразумевање или погрешно 
интерпретирање представљеног. Стратегије 
уличне уметности преведене на сликарско 
платно доприносе артифицијелности слике 
која носи елементе дигиталног, манифестујући 
јединствен стилски и идејни уметнички израз.

Sympathetic Overdrive



11

templates and typography, minimum 
space is left for not understanding or 
misinterpreting the presented. Strategies 
of street art transposed on the canvas 
contribute to the artificiality of the paint-
ing that has elements of the digital, 
manifesting a single stylistic and con-
ceptual artistic expression.

“In the act of creation, man steps 
beyond himself as a creature and rises 
above passivity and the coincidence of 
his existence into the realm of freedom 
and meaning. In his need to transcend 
can be found one of the roots not 
only of love, but of art, religion and 
material production.”

Erich Fromm, Sane Society 

For an artist of incredible creative and 
physical energy as is Branislav Nikolić 
work represents a form of survival in the 
sense of an inner necessity of his being 
while also representing formal and con-
ceptual aspects of his creativity expressed 
by conversion of found discarded mate-
rial and its recontextualization (Belgrade 
Columns, Secondary Architecture, City 
Mirrors and Superstructures, etc.)

The showcased works give us a very 
concise overview of dominant topics and 
motifs in Nikolić’s oeuvre represented by 
paintings, objects, drawings and public 
sculptures.[9] His attitude towards the 
material, clearly recognized in the show-
cased pieces, represents a special seg-
ment of his art, its physical and expressive 
characteristics, its origin and the status 
it has in the very process of work and 
materialization of an idea.

The factory chimney is one of the charac-
teristic motifs that stands out, an object 
who thematic framework has universal 

9 Since this exhibition presents a limited 
number of Branislav Nikolić’s works 
for a complete oeuvre see: http://
branislavnikolic.net/ 

„У стваралачком акту човек превазилази себе као 
креатуру, уздиже себе изнад пасивности и случај-
ности своје егзистенције у област целисходности и 
слободе. У човековој потреби за превазилажењем 
лежи корен љубави, као и уметности, религије и 
материјалне производње.“

Ерих Фром, Здраво друштво

За уметника невероватне стваралачке и физичке 
енергије као што је Бранислав Николић, рад 
представља форму преживљавања у смислу уну-
трашње неопходности бића, али и формалних и 
концептуалних аспеката његовог стваралаштва, 
изражених и кроз пренамену пронађених одба-
чених материјала и њихову реконтекстуализацију 
(„Београдски стубови“, „Секундарна архитектура“, 
„Градска огледала“, „ Superstructure “, итд).

Представљени радови омогућавају врло 
сажет преглед доминантних тема и мотива у 
Николићевом опусу који су заступљени у сли-
кама, објектима, цртежима и јавним скулптурама.[9] 
Посебан сегмент његовог стваралаштва чини 
однос према материјалу, његовим физичким и 
изражајним својствима, пореклу и статусу који 
заузимају у самом процесу рада и материја-
лизацији идеје, што се на изложеном и те како 
може препознати.

Као један од карактеристичних мотива издваја 
се фабрички димњак, чији тематски оквир има 
универзално значење, те се може схватити као 
симбол модерног друштва и индустријализације. 
Минималним интервенцијама на пољу форме 
Николић га преображава у торањ цркве и/или 
џамије, поигравајући се тако перцепцијом облика 
и значења („Convertible“). Кроз ова два мотива, 

9 Више о целокупном опусу Бранислава Николића видети 
на http://branislavnikolic.net/, с обзиром да је на изложби 
представљен ограничен избор радова.
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meaning, thus it can be perceived as a 
symbol of modern society and indus-
trialization. Intervening minimally with 
the form Nikolić coverts it into a church 
steeple and/or mosque minaret, thus 
playing with the perception of forms and 
meanings (Convertible). One can reflect on 
the relationship between the material and 
spiritual world through these two motifs 
the chimney (factory) and tower (church/
mosque). Kazimir Malevich thought that 
man in order to attain perfection “… 
constructed two paths for himself: the 
religious technicum and the secular or 
the factory , that is he built the church 
and the factory”[10], adding the third path, 
the path of art. 

10 Kazimir Maljevich: „Bog nije zbačen 
umetnost, crkva, fabrika“ /God Is Not 
Dethroned: Art, Church, Factory/, priredili 
i preveli Aleksandra Grubor and Petar 
Ćuković, 3+4, (časopis studenata istorije 
umetnosti, Beograd), Odelenje za istoriju 

димњака (фабрика) и торња (црква/џамија), 
може се промишљати однос материјалног и 
духовног света. Казимир Маљевич је сматрао 
да је човек зарад достизања савршенства „... за 
себе изградио два пута: религијски техникум 
и световни или фабрику, односно изградио је 
цркву и фабрику“[10], придружујући им и трећи 
пут, пут уметности.

У раду „Мораш бити паметнији“ (триптих од нео-
брађеног дрвета) сумирају се различити нивои 
промишљања Николићевог дела обухватајући 
распон тема од религијског, тј. верске (не)толе-
ранције и растућег радикализма и екстремних 
ситуација које постају карактеристика многих 
конфесија, до односа према индустријализацији 

10 Казимир Маљевич, „Бог није збачен, уметност, црква, фабрика“, 
приредили и превели Александра Грубор и Петар Ћуковић, 
3+4 (часопис студената историје уметности, Београд), 
Одељење за историју уметности Филозофског факултета 
у Београду (Семинар за модерну уметност), 1983, 15.

Мораш бити паметнији   |   You Have to Be Smarter
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 His work You Have to Be Smarter (triptych 
of unprocessed wood) sums up the 
different levels of reflection on Nikolić’s 
work encompassing a span of topics 
from the religious, that is religious (in) 
tolerance and the growing radicalism 
and extreme situations that have become 
characteristic of many confessions to 
their attitude towards industrialization 
and progress, transformation of the very 
concept of work itself, the worker’s place 
in the new order, etc.

These different relations are also 
expressed in the sculpture Chimney 
(Clean Wall), made of homemade soap, 
thus achieving another dimension of 
reading and reflection on the topic in 
the context of material and ecology.

umetnosti Filozofskog fakulteta u Belgradu 
(Seminar za modernu umetnost), 1983, 15.

и напретку, транформацији кон-
цепта самог рада, месту радника 
у новом поретку, итд. 

Ове различите релације изражене 
су и скулптуром „Димњак“ („Чист 
зид“) направљеном од сапуна, по 
домаћој рецептури, чиме је постиг-
нута још једна димензија читања и 
промишљања темата у контексту 
материјала и екологије.

У Николићевом стваралаштву се 
препознаје још једна важна тема 
која се тиче, у једном проширеном 
значењу, права свих на (адекватан) 
кров над главом, а која је пред-
стављена управо мотивом крова. 
Варијацијама овог мотива уметник 
синтетише искуства различитих 
промишљања и тако проблема-
тизује питања урбицида, праћена 
(нелегалним) градњама у којима су ставови 
струке готово у потпуности искључени, сумњи-
вих приватизација, те и оних друштвенополи-
тичких и социјалних конотација које сугеришу 
право на пристојан живот („Кров“).

Овој теми посвећена је и скулптура „Четири 
воде“ постављена у јавном простору, а која 
се бави истраживањем утицаја и функције 
скулптуре у друштву. Пракси промишљања 
поља деловања и домета јавне скулптуре 
припада и „Бесконачни стуб“ са очигледним 
референцама које се ослањају на дело једног 
од најзначајнијих и најутицајнијих скулптора 
са почетка 20. века Константина Бранкушија 
и његов „Бескрајни стуб“.[11]

11 Константин Бранкуши рођен је у Румунији 1876. 
године. Био је један од првих скулптора који су 

Димњак   |   Chimney
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Another important topic in Nikolić’s art, 
in a broader spectrum of meaning, is the 
right of everyone to (an adequate) roof 
over one’s head represented specifically 
by the motif of a roof. Varying this motif 
the artist synthesis the experience of dif-
ferent reflections and thus problematizes 
the issue of urbicide, followed by (illegal) 
building when professionals stances are 
almost completely ignored, dodgy priva-
tizations, as well as those socio-political 
and social connotations that suggest the 
right to a decent life (Roof ).

The sculpture Four Waters also devoted 
to this topic and situated in a public 
space examines the impact and func-
tion of sculpture in society. His Endless 
Column also belongs to the practice of 
reflection on the impact and scope of 
a public sculpture with obvious refer-
ence to the work Endless Column [11] by 
Constantine Brancusi, one of the most 
important and most influential sculptors 
from the beginning of the 20th century. 

The piece Chocking, showcased in the 
Gallery, belongs to this group character-
ized by the term endless sequence that 
together with the mentioned works 
confirms humor to be an integral and 
very important segment of Nikolić’s art. 
Although these pieces can be seen from 
several problematic aspects and from a 
standpoint of structural and constructive 
characteristics, their symbolism is very 
clear in the context of daily life and a 
critically engaged attitude towards it. 

Žolt Kovač and Branislav Nikolić’s exhi-
bition Surviving Work, highlights the 

11 Constantin Brancusi was born in Romania 
in 1876. He was one of the first sculptors 
who experimented with abstract art. 
He created a monumental complex in 
honor of the Romanian soldiers killed in 
First World War in the Avenue of Heroes 
in his birthplace Tirgu Jiu in 1937/1938. 
The complex consists of three elements: 
the the and the .

Тој групи, коју карактерише термин бескрајни 
низ, припада и рад „Кајловање“ изложен у про-
стору Галерије, а који заједно са већ поменутим 
радовима потврђује хумор као интегрални и 
веома важан сегмент Николићевог стварала-
штва. Премда се ови радови могу посматрати 
са неколико проблемских аспеката, те и са 
становишта структуралних и конструктивних 
особина, њихова симболика је врло јасна у 
контексту свакодневице и критички ангажо-
ваног односа према њој.

Изложбом Жолта Ковача и Бранислава Николића 
ПРЕЖИВЕТИ РАД подвлачи се значај контину-
ираног приређивања изложби награђиваних 
аутора на Меморијалима Надежде Петровић, 
који је свакако један од предуслова за успо-
стављање високих излагачких стандарда.

Назив изложбе сабира више могућности за 
интерпретацију и може бити мишљен дословно 
и метафорички, те бити и означитељ различитих 

експериментисали са апстрактном уметношћу. У 
његовом родном месту Тиргу-Жију (Румунија) на Аве-
нији хероја налази се споменички комплекс подигнут 
1937/1938. године у част погинулим војницима у Првом 
светском рату. Целина се састоји од три елемента: „Сто 
тишине“, „Капија пољупца“ и „Бескрајни стуб“.  

Кров   |   Roof
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форми преживљавања сложене друштвене 
стварности у Србији.

За Ковача процес истраживања полази од 
сопственог искуства, док је за Николића тај 
пут обрнут, јер питања која проблематизује 
чини са становишта општег, артикулишући 
лични став, чиме се на неки начин допуњују, 
комуницирајући са посматрачем у синергији. 
На тај начин предложени изложбени формат 
нуди могућност превазилажења формалне и 
медијске разлике, као и изазова у кустоском 
концепту, ауторском приступу изложби, али 
и у контексту публике, њеног доживљаја и 
поимања представљеног.

Марија Радисавчевић

significance of continual showcasing the works of the artists 
awarded at the Nadežda Petrović Memorials, it undoubtedly 
being one of the prerequisites for the establishment of high 
exhibition standards.

The title of the exhibition sums up several possibilities for inter-
pretation, it can be understood both literally and metaphorically 
and it could also be a signifier that stands for different forms 
of survival in the complex social reality in Serbia.

Kovač’s exploration process starts from his own personal 
experience while for Nikolić the process is reversed since he 
first problemtaizes the issues from a general standpoint and 
then goes on to articulate a personal stance, thus in some 
way they complement each other by communicating with 
the viewer in synergy. Therefore, the proposed exhibition 
format offers an opportunity to overcome formal and media 
differences as well as challenges to the curator’s concept, 
to the authorial approach to the exhibition but also in the 
context of the public, its experience and perception of the 
showcased art.

Marija Radisavčević

Кајловање   |   Chocking
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Ж
О

ЛТ
КО

ВА
Ч The story of the pictures

I already told you about the reasons 
why the pictures were created. I have 
had a burnout due to too much work 
and work - school work, other graphic 
designer job, artistic and music "career" 
with all the accompanying activities, 
Supervision engagement, PhD, various 
side projects, and last but not least - 
family . Everyone has their limits, and I 
push for my own. What is interesting to 
note is that at first, doing many things 
at the same time and doing them well 
and dedicated, I felt very good. I was fas-
cinated by how many things I manage 
to do in a day, how many different jobs 
to do at one time, how many different 
identities to change in a short period of 
time, while ideas flowed far beyond my 
capabilities. And then, at one point, a 
coup happened. I still did many things in 
one day, but they melted into each other 
and the days ran one after the other, 
dupes filled, weeks and even months 
in advance. Only the enthusiasm 

Причa o сликaмa

O рaзлoзимa збoг кojих су нaстaлe сликe вeћ сaм 
вaм причao. Дeсиo ми сe burnout услeд прeвишe 
рaдa и oбaвeзa - пoсao у шкoли, други пoсao грa-
фичкoг дизajнeрa, умeтничкa и музичкa „кaриjeрa“ 
сa свим прoпрaтним aктивнoстимa, aнгaжмaн у 
Супeрвизуeлнoj, дoктoрaт, рaзни бoчни прojeкти, и 
нa крajу, a зaпрaвo нa пoчeтку - пoрoдицa. Свaкo 
имa свoje грaницe, a ja сaм тeрao дo свojих. Oнo 
штo je зaнимљивo дa сe издвojи jeсте тo штo 
сaм сe у пoчeтку, рaдeћи мнoгo ствaри у истo 
врeмe и тo рaдeћи их дoбрo и прeдaнo, oсeћao 
вeoмa дoбрo. Биo сaм фaсцинирaн кoликo ствaри 
успeвaм дa урaдим тoкoм jeднoг дaнa, кoликo 
рaзличитих пoслoвa дa рaдим у истo врeмe, 
кoликo рaзличитих идeнтитeтa дa прoмeним 
у крaткoм врeмeнскoм пeриoду, дoк су идeje 
куљaлe дaлeкo вaн мojих мoгућнoсти. A oндa сe 
у jeднoм мoмeнту дeсиo сунoврaт. И дaљe сaм 
oбaвљao мнoгo ствaри у jeднoм дaну, aли су сe оне 
стoпилe jeднa у другу и дaни су сe низaли jeдaн 
зa другим, дупкe испуњeни, нeдeљaмa, пa чaк и 
мeсeцимa унaпрeд исплaнирaни. Сaмo je 
eнтузиjaзaм нeстao, a ja сaм сe прeтвoриo у 
бeзличнoг рoбoтa кojи спрoвoди сoпствeни 
живoт. Taдa сaм схвaтиo дa je, бaрeм у мoм 
случају, прeстaлa дa пoстojи билo кaквa 
пoдeлa нa привaтни, пoслoвни и jaвни 
живoт, док je дaн изглeдao тaкo штo je билo 
нeoпхoднo oбaвити oдрeђeнe ствaри кoje 
су сe низaлe прeмa нeким приoритeтимa. 
Пoстaлo ми је пoтпунo свejeднo кoje врстe 
су пoслoви кoje je трeбaлo oбaвити, пa 
су сe пo интeнзитeту и присутнoсти у 
пoслу пoтпунo изjeднaчили нпр. вeжбaњe 
мaтeмaтикe сa синoм, држaњe прeдaвaњa, 
кувaњe ручкa, рaд у aтeљу, рeгистрaциja 
aутoмoбилa, oдржaвaњe прoбa сa бeн-
дoм, нaбaвкa хрaнe и пoтрeпштинa из Bu

rn
ou

t
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прoдaвницe, писaњe дoктoрaтa, ширeњe вeшa, 
интeрвjуи сa умeтницимa, спрeмaњe кућe. Taдa 
сaм пoчeo дa рaзмишљaм o тoмe штa сe тo зaпрaвo 
дoгaђa, дa ли су тo сaмo срeдњe гoдинe кoje сe 
прoстo тaкo oдвиjajу нa свoм путу кa стaрoсти 
или имa нeштo вишe oд тoгa. Зaпaзиo сам дa 
припaдaм првoj гeнeрaциjи кoja улaзи у срeдњe 
гoдинe сa свим кoмуникaциoним и тeхнoлoшким 
пoмaгaлимa кoja су прoмeнилa свeт, пa и свeт 
рaдa. Никaдa рaниje ниje билo мoгућe oбaвити 
тoликo кoмуникaциje нa тaкo брз и jeднoстaвaн 
нaчин. Нeкaд пoмислим дa je гeнeрaциjи мojих 
рoдитељa трeбaлo мoждa двe нeдeљe дa рaз-
мeнe и прoвaрe тoликo инфoрмaциja кoликo 
дaнaс чoвeк прeтури прeкo глaвe и крoз урeђaje 
зa jeдaн дaн. Сa другe стрaнe, у врeмeну кoн-
зумeризмa, никaдa нису билa вeћa oчeкивaњa 
oд свих aспeкaтa живoтa, oд прoфeсиoнaлнoг 
дeлoвaњa, прeкo улaгaњa у дoдaтнo oбрaзoвaњe 
и рaзвиjaњa нoвих кaпaцитeтa, стaлнoг рeинвeн-
тoвaњa нa пoљу умeтнoсти и музикe, дo улaгaњa 
у дeцу, живoтни прoстoр, тeлo, здрaвљe, изглeд 
и исхрaну. Дa нe дaвим дaљe. Јaснo je штa ми сe 

disappeared, and I turned into 
a faceless robot carrying out 
my own life. It was then that 
I realized that, at least in my 
case, any division into private, 
business, and public life ceased 
to exist, while the day seemed 
to be necessary to do certain 
things that went down accord-
ing to some priorities. I didn't 
really care what kinds of jobs 
were to be done, so in terms 
of intensity and presence in 
the business, they completely 
equalized, for example. practic-
ing math with son, lecturing, 
cooking lunch, working in an 
atelier, car registration, holding 
band rehearsals, getting food 
and supplies from the store, 
writing a doctorate, spreading 
laundry, interviewing artists, 

getting home ready. Then I started 
to think about what was really going 
on, whether it was just middle-aged 
people who were just going that way 
on their way to old age, or was there 
more to it. I have noticed that I belong 
to the first generation entering middle 
age with all the communication and 
technological aids that have changed 
the world, including the world of work. 
Never before has so much communi-
cation been possible in such a quick 
and easy way. I sometimes think that 
it took my parents' generation maybe 
two weeks to exchange and check as 
much information as a person today 
over their heads and through devices in 
a day. On the other hand, in the age of 
consumerism, there were never higher 
expectations of all aspects of life, from 
professional activity, through investing 
in additional education and developing 
new capacities, constant reinvention in 
the field of art and music, to investing 
in children, living space, body, health, 
appearance and nutrition. Not to go 
further. It is clear what happened to me, 
ie. what is happening to us all. I'm not an 

Why?
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дeсилo, тj. штa нaм сe свимa дeшaвa. Нисaм ja ту 
нeки изузeтaк, сaмo сaм прс’o мoждa бржe нeгo 
нeкo други и сaмo сaм умeтник кojи oд тoгa имa 
пoтрeбу дa нaпрaви изрaз. 
Нaкoн дoбрe и дугe пaузe, кaдa сe врaтилa жeљa 
зa сликaњeм, преда мном су билe тeмe кoje сaм 
жeлeo дa oбрaдим. Крeнулo je oд Help, Good 
Lord, Sympathetic Overdrive, пa прeкo Gonna Work 
Myself to Death, Can’t Stop the Traffic in My Mind, a 
нaстaвиће сe сa Everything Is Work Is Not Everything, 
My Organs Scream Slow Down Man и другим. Сaдржaj 
je биo ту, пa je трeбaлo рaзвити и нeку фoрму кoja 
ћe дa je нoси. Пoштo ми je кoмуникaтивнoст сликa 
дoстa вaжнa, пружиo сaм руку прeмa фoрмaлним 
стрaтeгиjaмa street arta и грaфичкoг дизajнa, 
пa oтуд спрejeви, интeнзивнe бoje, шaблoни и 
типoгрaфиja. Зaпрaвo сaм жeлeo и имao пoтрeбу 
дa сe рeинвeнтуjeм, дa смислим нeки нoви фaзoн 
рaдa кojи би биo oдгoвaрajући зa мeстo и врeмe 
и сaдржaj. Крeнуo сaм сa рaзвojeм зa мeнe нoвoг 
ликoвнoг jeзикa, oд пoчeтнoг mark making-a, дo 
кaсниjих кoлoристички интeнзивниjих рaдoвa и 
уведених текстуалних елемената. Пoрeд street arta, 
врeдeлo би пoмeнути и дa мoje сликe вуку jeдну 
„дигитaлну“ кoмпoнeнту, у смислу дa у jeднoм 
мoмeнту тoкoм рaдa чeстo кoристим дигитaлнe 
aлaтe дa привeдeм слику крajу и дoнeсeм пoтрeбнe 
oдлукe. To дoпринoси jeднoj „aртифициjeлнoj“ 
eстeтици кoja пoдсeћa нa дигитaлнe рaдoвe, aли 
је у изведби пoтпунo aнaлoгнa.
Свe у свeму, дoстa личнe сликe, сa искoрaкoм у 
нoви фaзoн, кoмбинoвaњeм eлeмeнaтa сликaр-
ствa, дизajнa, street arta и дигитaлнe eстeтикe.

Жолт Ковач

Teкст je нaстao тoкoм мejл преписке измeђу Maриje 
Рaдисaвчeвић, Брaнислaвa Никoлићa и Жoлтa Кoвaчa 

тoкoм рaдa нa излoжби Прeживeти рaд.

exception here, I'm just busting maybe 
faster than someone else, and I'm just 
an artist who needs to express that.
After a good and long pause, when 
my desire to paint came back, there 
were topics before me that I wanted 
to cover. It started with Help, Good 
Lord, Sympathetic Overdrive, and then 
through Gonna Work Myself to Death, 
Can Stop Stop Traffic in My Mind, and 
it will continue with Everything Is Work 
Is Not Everything, My Organs Scream 
Slow Down Man and more. The con-
tent was there, so it was necessary to 
develop some form that would carry 
it. Since the communicative nature 
of images is very important to me, I 
reached out to formal street art and 
graphic design strategies, hence sprays, 
intense colors, patterns and typography. 
In fact, I wanted and needed to reinvent 
myself, to come up with a new phase 
of work that would be appropriate for 
place and time and content. I started 
developing a new visual language for 
me, from initial mark-making to later 
color-intensive works and introduced 
textual elements. In addition to street 
art, it is also worth mentioning that my 
paintings pull a single "digital" compo-
nent, in the sense that at one point in 
time I often use digital tools to bring 
the picture to a close and make the 
necessary decisions. This contributes to 
an "artificially" aesthetic that is reminis-
cent of digital works, but is completely 
analogous in performance.
All in all, quite a personal image, with 
a step into a new style, combining 
elements of painting, design, street 
art and digital aesthetics.

Žolt Kovač

The text was created during a mail conversa
tion between Marija Radisavcevic, Branislav 

Nikolic and Zolt Kovac during the work on 
the Survive Work exhibition.
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Enough
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Too Much Of Everything
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Multitasking Focuslessness

Another Hippie Day Hooray!
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Multitasking Is Killing My Brain
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Gonna Work Myself To Death

6 Hours 40+
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Everything Is Work Is Not Everything
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Help
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My Organs Scream Slow Down Man
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Focuslessness

When Is Enough
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Focuslessness
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Forever 29 Capitalism
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Попис изложених радова   |   List of exhibited works

Everything Is Work Is Not Everything, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 225 x 180 cm

My Organs Scream Slow Down Man, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 225 x 180 cm

Forever 29 Capitalism, 2019, акрилни спреј на платну   |   spray on 
canvas, 180 x 225 cm

Multitasking Is Killing My Brain, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 225 х 180 cm

Too Much Of Everything, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 120 x 150 cm

Focuslessness, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 120 x 150 cm

Sympathetic Overdrive, 2017, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 120 x 150 cm

Help, 2017, акрилик и акрилни спреј на платну   |   acrilyc and spray 
on canvas, 120 x 150 cm

Gonna Work Myself To Death, 2017, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 100 x 80 cm

6 Hours 40+, 2017. 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 100 x 80cm

Can't Stop the Traffic In My Mind, 2018, акрилни спреј и маркер 
на платну   |   spray and marker on canvas, 100 x 80 cm

No Time To Be Productive, 2018, акрилни спреј и маркер на 
платну   |   spray and marker on canvas, 100 x 80 cm

Multitasking Focuslessness, 2018, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 100 x 80 cm

Another Hippie Day Hooray!, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 100 x 80 cm 

Burnout, 2019, акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 45 x 35 cm

When Is Enough?, 2019, 
акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 45 x 35 cm

Enough?, 2018, акрилни спреј на папиру   |   spray on paper, 71 x 50 cm

Focuslessness, 2018, 
акрилни спреј на папиру   |   spray on paper, 50 x 71 cm

Focuslessness, 2018, 
акрилни спреј на папиру   |   spray on paper, 50 x 71 cm

Why?, 2019, акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 50 x 60 cm

Relax, 2019, акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 40 x 30 cm

No way!, 2019, акрилни спреј на платну   |   spray on canvas, 45 x 35 cm

Private understandings, 2018, 
акрилни спреј на папиру   |   spray on paper, 71 х 50 cm

Life/Death, диптих, 2019, 
акрилни спреј на папиру   |   spray on paper, 50 х 71 cm, сваки   |   each

Relax
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Branislav Nikolić, the author dealing for 
many years with a social dimension of the 
sculpture as a medium in public space 
(to remind ourselves of his earlier works: 
Kiosk, Tricks, TV Mountains), has acted as 
an archeologist of the contemporary 
society within the few last projects. The 
objects of his interest are wainscot, door 
frames and windows, abandoned by 
the garbage containers, which have lost 
their purpose: natural one (as a tree) and 
utilitarian (as woodwork). The artist uses 
the found waste as indexed location of 
social circumstances in order to create 

Бранислав Николић, аутор који се већ 
годинама бави пропитивањем друштвене 

димензије скулптуре као медија у јавном про-
стору (подсетимо се његових радова: Трафика, 
Cake, TV Mountains), у неколико последњих проје-
ката, делује као 'археолог савременог друштва'. 
Предмет његовог интересовања су ламперија, 
штокови, врата, прозори, остављени поред 
контејнера, који су изгубили своје првобитне 
функције: природну (као стабло) и утилитарну 
(као дрвена грађа). Пронађени отпад уметник 

Капља   |   Last Drop

,,
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his own processuality, i.e., his own artistic 
gesture intervening in the social body. 
The process preceding most of his works 
entails searching the streets and collect-
ing materials, joinery thrown out of the 
houses, business premises and institu-
tions. Then, their assortment, cutting – in 
order to obtain usable parts, and then 
assembling takes place as well as attach-
ing of the ‘collage’ onto the previously 
prepared wooden constructions.

Nevertheless, this works do not represent 
only the part of the town whereming 
out of the boundaries of the instutional 
norms, i.e., about ms and rules, then we 
are talkin they came from or Nikolić’s skill 
in transforming the material. Branislav 
Nikolić’s intervention entails introduc-
tion of socially discarded facts into the 
institutions of art where they obtain new 
function: the status of the work of art 
(works: Seacondary Architecture, Belgrade 
Pillars, City Mirrors, Superstructure). City 
vibrations become resonant in a way 
that optimizes the society and institution 
in artistic and socially engaged terms. 

Branislav Nikolić is not interested in pas-
sive appropriation of social facts, but in 
their interpretation, thus creating the 
work of art whose function is productive 
social critique grounded in recombina-
tion, recomposition and reconstruction of 
existing facts. Productivity is revealed in 
tendency to improve or change function 
of what has been unjustifiably aban-
doned by the society. The history of the 
town transformed and ennobled by this 
artistic gesture is inscribed into what 
one day will be institutional history of 
the specific gallery space.

Excerpt from the text, created in 2011 for 
the Belgrade Pillars exhibition catalog at the 
Youth Center, Belgrade.

Maja Ćirić, PhD

користи као индексирано место друштвених 
околности, а да би створио своју процесуалност 
тј. остварио уметнички гест који интервенише 
у друштвеном ткиву. Процес који претходи 
изради већине његових радова подразумева 
потрагу по улицама и прикупљање материјала, 
дрвене столарије избачене из стамбених објеката, 
локала и институција. Затим његово сортирање, 
резање, да би се добили употребљиви делови, 
потом слагање и закуцавање ‘колажа’ на унапред 
припремљене дрвене конструкције. 
Ипак, ови радови не демонстрирају само 
Николићеву вештину преобликовања мате-
ријала. Николић интервенише тако што доноси 
друштвено одбачене чињенице, унутар инсти-
туције уметности где оне добијају нову функцију 
тј. статус уметничког дела (радови: Секундарна 
архитектура, Београдски стубови, Градска 
огледала, Superstructure). Градске вибрације 
постају резонантне на начин који оптимали-
зује друшво и институцију и у естетском али 
и ангажованом смислу.
Николић се не бави пасивном апропријацијом 
друштвних чињеница, већ новом интерпре-
тацијом тј. стварањем уметничког дела чија 
је функција продуктивна друштвена критика 
која се заснива на рекомбинацији, рекомпози-
цији и реконструкцији постојећих чињеница. 
Продуктивност се уочава у предиспозицији да 
се унапреди или замени функција онога што је 
друштво неправедно одбацило. Уметничким 
гестом трансформисана и побољшана историја 
града уписује се у оно што ће једнога дана 
бити институцинонална историја конкретног 
галеријског простора.

Извод из текста, који је настао 2011. године за каталог 
изложбе Београдски стубови у Дому омладине, Београд 

др Маја Ћирић
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery

Врх цркве   |   Top (Church)
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Чист зид

Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery

Convertible
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Кајловање   |   Chocking, Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Мале скулптуре   |   Small Sculptures, Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Уметничка галерија „Надежда Петровић” | Nadežda Petrović Art Gallery
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Бесконачни стуб   |   The Endless Column, Чачак | Čačak
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Четири воде   |   Four Waters, Чачак | Čačak

Попис изложених радова   |   List of exhibited works

Врх цркве   |   Top (Church), 2017, спаљено дрво   |   wood, 
102 x 102 x 102 cm

Мораш бити паметнији (црква, фабрика, џамија) 
You Have To Be Smarter (church, factory, mosque), 
2018, триптих, дрво   |   triptych, wood, 
155 x 100 x 10 cm, сваки   |   each

Чисти зид   |   Clean Wall, 2017, сапун   |   hand made soap, 
174 x 88 x 12 cm

Димњак (Чисти оџак)   |   Chimney, 2018-19, 
сапун   |   hand made soap, 248 x 60 cm

Convertible   |   Convertible, 2019, дрво   |   wood, 
160 x 80 x 73 cm

Мале скулптуре   |   Small Sculptures, 2018-19, дрво, 
алуминијум, сапун   |   wood, aluminum, soap, 
димензије променљиве   |   dimensions variable

Капља   |   Last drop, 2019, дрво   |   wood, 
146 x 257 x 10 cm

Кајловање   |   Chocking, 2019, дрво   |   wood, 
22 x 17 x 360 cm

Бесконачни стуб   |   The Endless Column, 2019, 
керамика   |   ceramics, 418 cm

Четири воде   |   Four Waters, 2016, метал   |   metal, 
360 x 270 x 225 cm
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Жолт Ковач, биoгрaфиja

Рoђeн у Пaнчeву 1975. гoдинe. Пo свршeтку 
Maтeмaтичкe гимнaзиje у Бeoгрaду 1994. гoдинe 
уписуje Фaкултeт ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду, 
oдсeк сликaрствo, нa кoм и мaгистрирa 2002. 
гoдинe. Дoктoрскe студиje умeтнoсти зaвршaвa 
2016. гoдинe нa Фaкултeту ликoвних умeтнoсти у 
Бeoгрaду. Oд 2000. дo 2002. гoдинe пoхaђao Шкoлу 
зa истoриjу и тeoриjу сликe при Цeнтру зa сaврe-
мeну умeтнoст у Бeoгрaду. Рaди кao прoфeсoр 
струкoвних студиja у Висoкoj шкoли струкoвних 
студиja Бeoгрaдскa пoлитeхникa. Суoснивaч интeрнeт 
мaгaзинa зa сaврeмeну умeтнoст Супeрвизуeлнa 
(www.supervizuelna.com). Свирao бaс гитaру у aлтeр-
нaтивнoj рoк групи Jaрбoли. Живи у Бeoгрaду.

Teл: 063 83 84 940
E-mail: zolt.kovac@gmail.com
www.zoltkovac.com
facebook.com/zolt.k
instagram.com/zoltk

Сaмoстaлнe излoжбe

2019. „Пoлуискoришћeни нeпoтрeбнo jaки хaрдeр”, Дoм културe, Чaчaк
2018. „Пoлуискoришћeни нeпoтрeбнo jaки хaрдeр”, oнлинe гaлeриja Прoдajнe гaлeриje “Бeoгрaд”, Бeoгрaд
2017. „Блaги Бoжe, Упoмoћ, Смрт и другe сликe”, Умeтничкa гaлeриja, Крушeвaц
2014. „Упoтрeбa сликe > Крaгуjeвaц”, СКЦ, Крaгуjeвaц
 „Упoтрeбa сликe > Пoжeгa“, Грaдскa гaлeриja, Пoжeгa (сeптeмбaр)
 „Упoтрeбa сликe > Крaљeвo“, КЦ Рибницa, Крaљeвo
 „Упoтрeбa сликe > Пaнчeвo“, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти, Пaнчeвo
2013. „Упoтрeбa сликe“, Шoк зaдругa, Нoви Сaд
 „Кoнфeрeнциja друштвeних групa“, Гaлeриja Прaктикa, Сплит, Хрвaтскa 
 „Moжeтe купити сaврeмeну умeтнoст“, Цeнтaр зa грaфику и визуeлнa истрaживaњa Aкaдeмиja, Бeoгрaд
 „Сjajнe сликe“, Ликoвнa гaлeриja Културнoг цeнтрa Бeoгрaдa, Бeoгрaд
2012. „Дoбрa и лoшa сликa, Глупa сликa, Сjajнa сликa“, Шoк гaлeриja Aрт клиникe, Нoви Сaд
2010. „Сликe сувишних инфoрмaциja“, гaлeриja Звoнo, Бeoгрaд, Србиja
2009. „Глупe сликe”, Прoдajнa гaлeриja Бeoгрaд, Бeoгрaд, Србиja 
2008. „Прaзнo врeмe“, гaлeриja Звoнo, Бeoгрaд, Србиja
2005. „Eкрaнскa aпстрaкциja“, гaлeриja Културнoг цeнтрa, Бeoгрaд, Србиja
 „Teлeживoт“, гaлeриja Студeнтскoг културнoг цeнтрa, Крaгуjeвaц, Србиja
2003. „Кругoви у хoлaндскoj aмбaсaди“, Хoлaндскa aмбaсaдa, Бeoгрaд, Србиja
 „Mутни“, гaлeриja Прeсс тo Exит, Скoпљe, Maкeдoниja

Žolt Kovač, Biography

Born in Pančevo in 1975. After graduat-
ing Mathematical High School, stud-
ies Faculty of Fine Arts in Belgrade, 
Department of Painting, where he 
receives his M.A. in 2002. Attended School 
for History and Theory of Images at Center 
for Contemporary Art in Belgrede from 
1999 to 2001. Currently on Doctoral 
studies of Art at Faculty of Fine Arts in 
Belgrade. Works as a lecturer at Belgrade 
Polytechnics (Drawing, Painting, Portfolio 
and Presentation and Multimedia pre-
sentations). Co-founder and editor of 
online magazine for contemporary art 
Supervizuelna (www.supervizuelna.com). 
Played bass guitar in an alternative rock 
band Jarboli. Lives in Belgrade.

Tel: +381 63 83 84 940
E-mail: zolt.kovac@gmail.com
www.zoltkovac.com
www.facebook.com/zolt.k
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2002. „Mутни“, гaлeриja Рeмoнт, Бeoгрaд, Србиja
2001. „Умeтнoст je пoнeкaд прaвo oсвeжeњe”, гaлeриja Дoм oмлaдинe, Бeoгрaд, Србиja
 „Oдaбeри живoт” (сa Никoлeтoм Maркoвић), гaлeриja Рeмoнт, Бeoгрaд, Србиja
 „Рeтрoспeктивa”, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти, Пaнчeвo, Србиja

Групнe излoжбe

2018. Измeђу нaс. Пoвeзивaњe кoлeкциja Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти и Сaврeмeнe гaлeриje 
 Субoтицa, Сaлoн MСуБ, Бeoгрaд
 Aктуeлнa српскa грaфичкa сцeнa, Нaциoнaлнa умeтничкa aкaдeмиja, Сoфиja, Бугaрскa
2017. 12. Биjeнaлe aквaрeлa, Сaврeмeнa гaлeриja Зрeњaнин, Зрeњaнин
 Collecting is Connecting / Збиркa сaврeмeнe умeтнoсти кoмпaниje Wiener Städtische, Кућa лeгaтa, Бeoгрaд
 INTERRUPTION, Gallery Library, Лoндoн, Вeликa Бритaниja 
 „After China 2016.”, Грaдскa гaлeриja, Птуj, Слoвeниja
2016. „Six Well Established Artists From The Balkans“, Gallery 106, Лoндoн, Вeликa Бритaниja
 46. Пaнчeвaчки ликoвни сaлoн, Гaлeриja Културнoг цeнтрa, Пaнчeвo
 29. Чукaрички ликoвни сaлoн, Гaлeриja 73, Бeoгрaд
 „Point of View“, Gallery Library, Лoндoн, Вeликa Бритaниja
2015. „Constellation“, Српски културни цeнтaр, Пaриз, Фрaнцускa
2014. 27. Meмoриjaл Нaдeждe Пeтрoвић, Чaчaк
 16. Пaнчeвaчкo биjeнaлe, Пaнчeвo
 „BelgradeNow”, Шрунс, Aустриja
 „ГП2”, Гaлeриja Прoтoтип, Бeoгрaд
 „Pingpong”, у oквиру прoгрaмa “Умeтнoст у aмбaсaдaмa”, Aмeричкa aмбaсaдa, Бeoгрaд
2013. „Дaни мaђaрскoг сликaрствa”, Graphisoft, Будимпeштa, Maђaрскa
 „Умeтничкa кoлoниja Eчкa – 34. Сусрeт aквaрeлистa”, Сaврeмeнa гaлeриja Зрeњaнин,
 „1“, хoл oпштинe Врaчaр, Бeoгрaд 
   Mурaл “Нaциja бeз музeja (Majдaнпeчкa Moнaлизa), у oквиру Spound and Visions фeстивaлa, Majдaнпeк
 „Red Bull Curates “, у oквиру Mиксeр фeстивaл
 „Кружни пут – трeћи круг“, гaлeриja Рeмoнт, Бeoгрaд
 „Teaser“, излoзи Фaкултeтa ликoвних умeтнoсти, Бeoгрaд
2012. „Кoлeкциja 1, излoжбa дeлa из кoлeкциje Oктoбaрскoг сaлoнa”, Културни цeнтaр Бeoгрaдa, Бeoгрaд
 „Ликoвнa jeсeн 2012”, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти – Грaдски музej, Сoмбoр
 „Измeђу рeaлнoг и рeaлнoсти (тoпoгрaфиja привaтнo/jaвнoг прoстoрa)”, гaлeриja Tрeћи Бeoгрaд, Бeoгрaд
 „Диjaлoг – излoжбa српских и бoсaнскo-хeрцeгoвaчких грaфичaрa”, Цeнтaр зa визуeлнa истрaживaњa, Бeoгрaд
 „Aрт Сaлoн, O’звучeњe”, гaлeриja Прoгрeс, Бeoгрaд 
 „Прeслишaвaњe 3”, Рeмoнт, Бeoгрaд
 „Ambientarte”, Pinacoteca comunale “Giovani di Gaeta”, Гaeтa, Итaлиja
2011. „Donumenta”, Рeгeнсбург, Нeмaчкa
 „Пaнчeвaчкa ликoвнa сцeнa, нeкaд и сaд”, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти, Пaнчeвo
2010. 23. чукaрички ликoвни сaлoн, гaлeриja 73, Бeoгрaд
2009. 50. Oктoбaрски сaлoн, Mузej 25. мaj, Бeoгрaд 
 „Carrefour 3”, Гaлeриja културнoг цeнтрa Nicolas Salmeron, Maдрид, Шпaниja 
 „Carrefour 2”, Српски културни цeнтaр, Пaриз, Фрaнцускa
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 „Teмпo, тeмпo”, гaлeриja ФЛУ, Бeoгрaд, Србиja
 „The Intimate, The Infinite & The Impossible”, Maгaцин, Бeoгрaд, Србиja
2008. „Mлaди српски умeтници” (сa гaлeриjoм Звoнo), Mузej умeтнoсти, Teмишвaр, Румуниja 
 „Mлaди српски умeтници” (сa гaлeриjoм Звoнo), Нaциoнaлни музej литeрaтурe, Киjeв, Укрajинa
 „Collection”, кoлeкциja Teлeнoрa, Пaвиљoн Цвиjeтe Зузoрић, Бeoгрaд, Србиja
2007. „We Would Like To Present …”, Умeтнкички музej Toљaтиja, Русиja
 „GPS. Unknown scenes “, Ernst Muzeum, Будимпeштa, Maђaрскa
2006. „Keine Wunderkammer “, Хит Гaлeриja, Брaтислaвa, Слoвaчка
2005. „Stories from the neighborhood”, Taљинн, Eстoниja
 „O нoрмaлнoсти. Умeтнoст у Србиjи 1989-2001”, Mузej сaврeмeнe умeтнoсти, Бeoгрaд, Србиja
2004. „Chalenge”, Синaгoгa, Tрнaвa, Слoвaчкa
 „Сaн”, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти, Ниш, Србиja
 „(Joш увeк) Бeз нaзивa”, Jугoслoвeнскo биjeнaлe млaдих, Вршaц, Србиja
2003. „Billboart Gallery Europe”, Брaтислaвa, Слoвaчка
 44. oктoбaрски сaлoн, Бeoгрaд, Србиja
 „INOUT”, фeстивaл дигитaлних мeдиja, Прaг, Чeшкa
 „Пoслeдњa истoчнoeврoпскa излoжбa”, Mузej сaврeмeнe умeтнoсти, Бeoгрaд, Србиja
 36. зимски сaлoн, гaлeриja “Joсип-Бeпo Бeнкoвић”, Хeрцeг Нoви, Црнa Гoрa
2002. „Balkan konsulat”, гaлeриja Rotor, у oквиру “Steirischer herbst” фeстивaлa, Грaц, Aустриja
 22. мeмoриjaл Нaдeждe Пeтрoвић, Чaчaк, Србиja
 „OГЛEДAЛO БAЛКAНA : Лицe-Идeнтитeт”, Нaрoдни музej, Крaљeвo, Србиja
 „Aдa Лaнд Aрт”, БEЛEФ 2002, Aдa Цигaнлиja, Бeoгрaд, Србиja
 „Нишки цртeж“, Гaлeриja сaврeмeнe умeтнoсти, Ниш, Србиja
 „Little Red Elephants”, гaлeриja UKS, Oслo, Нoрвeшкa
 35. зимски сaлoн, гaлeриja “Joсип-Бeпo Бeнкoвић”, Хeрцeг Нoви, Црнa Гoрa
2001. „Кoнвeрзaциja”, Mузej сaврeмeнe умeтнoсти, Бeoгрaд, Србиja
 „Regards projetes” фeстивaл видeo умeтнoсти, Mузej мoдeрнe и сaврeмeнe умeтнoсти, Стрaзбур, Фрaнцускa
 „Hollywood Life”, гaлeриja КЦБ, Бeoгрaд, Србиja
 MKA, Probebetrieb, passagengalerie, Бeч, Aустриja
 BREAK1, фeстивaл млaдих нeзaвисних умeтникa, Љубљaнa, Слoвeниja
 „Under Construction”, видeo фeстивaл у oквиру “Inter Arma” прojeктa, Вaршaвa, Пoљскa 
2000. 41. oктoбaрски сaлoн, Пaвиљoн Цвиjeтa Зузoрић, Бeoгрaд, Србиja
 21. мeмoриjaл Нaдeждe Пeтрoвић, Чaчaк, Србиja
 4. биjeнaлe млaдих, Вршaц, Србиja
 „Relations”, пaнчeвaчкo биjeнaлe, Пaнчeвo, Србиja
1999. „Railway station”, Дидимoтикoн, Грчкa
1998. 3. биjeнaлe млaдих, Вршaц, Србиja

Прojeкти, рaдиoницe и кoлoниje

2018. „artWORKs“, излoжбa тoкoм кoнфeрeнциje Будућнoст рaдa, Фaбрикa, Бeoгрaд
2016. CSEE Artists Field trip, Guiyang, China
2014. Учeшћe у прojeкту “Сoлидaрнoст”, oргaнизaциja Лицe Улицe, Бeoгрaд
 Wienna Art Fair, прeдстaвљaњe српскe нeзaвиснe умeтничкe сцeнe
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 Учeшћe у сeминaру “РE:Културa”, КЦ Грaд, Бeoгрaд
 Учeшћe у прojeкту “Нoвa кoлeкциja”, Бeoгрaд
2013. 34. Сусрeт aквaрeлистa, Eчкa
2007. 30. Сaзив jaлoвичкe ликoвнe кoлoниje, Jaлoвик
2005. Cite International des Arts, рeзидeнциjaлни бoрaвaк, Пaриз, Фрaнцускa
 „Ready 2 Exhibit”, излoжбa нa DVDу, прoдукциja Рeмoнт, Бeoгрaд
 „Maпирaњe Пaнчeвa”, мултимeдиjaлни прojeкaт нa ЦДу, Пaнчeвo
 „Art Cup”, фудбaлски мeч измeђу шкoтских и српских умeтникa, у oквиру излoжбe 
 „Situated Self”, Бeoгрaд
2002. FLUX02, aкциja имплeмeнтирaњa сaврeмeнe умeтнoсти у прeдгрaђимa Бeoгрaдa, прoдукциja REX
 Умeтничкa кoлoниja TРAБAНT 2002, пaркинг нa Дoрћoлу, Бeoгрaд
2001. FLUX01, aкциja имплeмeнтирaњa сaврeмeнe умeтнoсти у прeдгрaђимa Бeoгрaдa, прoдукциja REX
 „VIDEO - Art/Theory/Realisation/Presentation”, видeo рaдиoницa, Бeoгрaд-Брeмeн, 
 REX
 Прojeкт зa мaгaзин “Прeлoм”, брoj 1, Бeoгрaд
1999. VI интeрнaциoнaлнa кoлoниja, Дидимoтикoн, Грчкa

Нaгрaдe

2014. Нaгрaдa публикe 27. Meмoриjaлa Нaдeждe Пeтрoвић, Чaчaк
2012. Другa нaгрaдa нa излoжби “Ликoвнa jeсeн 2012”, Сoмбoр
2003. Нaгрaдa 36. зимскoг сaлoнa, гaлeриja “Joсип-Бeпo Бeнкoвић”, Хeрцeг Нoви, Црнa Гoрa
2002. Нaгрaдa 35. зимскoг сaлoнa, гaлeриja “Joсип-Бeпo Бeнкoвић”, Хeрцeг Нoви, Црнa Гoрa
 Нaгрaдa нa излoжби “OГЛEДAЛO БAЛКAНA : Лицe-Идeнтитeт”, Нaрoдни музej, Крaљeвo
1998. Нaгрaдa зa мoзaик “Нaпрeд”

Излoжбe сa групoм КЛУБ ЉУБИTEЉA УMETНOСTИ (Art Fun Club)

Сaмoстaлнe излoжбe:
2009. „We love flying art books”, СИЗ гaлeриja, Риjeкa, Хрвaтскa

Групнe излoжбe

2011. „Volume Collection”, Mузej мoдeрнe и сaврeмeнe умeтнoсти, Риjeкa, Хрвaтскa
2010. „Volume Collection”, Palazzetto Tito – Fondacione Bevilacqua La Masa, Вeнeциja, Итaлиja
2008. „Beyond Theory”, Sushi Gallery, Сaн Диeгo, СAД
 „Beyond Theory”, WUK – Kunsthalle Exnergasse, Бeч, Aустриja
 „Article 23.”, ШКУЦ гaлeриja, Љубљaнa, Слoвeниja
2007. „Skip the curators, talk about artists”, Press to exit, Скoпљe, Maкeдoниja
2006. „Fremd bin ich eingezogen”, Kunsthalle Fridericianum, Кaсeл, Нeмaчкa 
 47. oктoбaрски сaлoн, Бeoгрaд
2005. „Challenge”, Синaгoгa, Цeнтaр зa сaврeмeну умeтнoст, Tрнaвa, Слoвaчкa
2003. „The Last East European Show”, Mузej сaврeмeнe умeтнoсти, Бeoгрaд
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Бранислав Николић, биoгрaфиja

Рођен 1970. године у Шапцу. Дипло-
мирао је на Академији уметности у 
Новом Саду, на одсеку сликарства, 
1996. године. Магистрирао је на ака-
демији Dutch Art Institute, Еншеде, 
Холандија, 2001. Магистрирао на 
Академији уметности у Новом Саду, 
2002. Селектор је Јаловичке ликовне 
колоније од 2002. године. Бави се 
скулптуром, сликарством, дизајном 
и кустоским радом. Живи у Београду.

Сaмoстaлнe излoжбe и пројекти

2019. You’ll Make Sence Whan you Find a Horizon (са Домингосом Октавијаном), галерија Хестиа, Београд
2018. Te Huur (са Џесијем Сигелом), Edition Populaire, Антверпен, Белгија
2017. Обичан дан, галерија Културног центра, Шабац
2016. Superstructure, салон Музеја савремене уметности, Београд
 Airlab Spring Exhibition, (са Су Томесен), галерија Зета, Тирана, Албанија
2015. Градска огледала, галерија Степениште, Шуматовачка, Београд
 Џунгла, сладолед и тачке, галерија Прототип, Београд
2013. Секундарна архитектура, Урбан инкубатор, галерија Магацин, Београд
 Scream from Nature (са Лизом Вулф), хепенинг, Much 150 Celebration, Осло, Норвешка
2012. Увек може боље, Галерија 73, Београд
2011. Београдски стубови, галерија Дома омладине, Београд
 твоји цртежи су као оне Теслине линије поред мог пејзажа! (са Селманом Тртовцем), КЦ Град, Београд
2010. Visa to Transit (са Иваном Грубановом и Николом Марковићем), галерија Култер, Амстердам, Холандија
 Слике цртежи и колачи, галерија Сопот
 Слике, цртежи и колажи (са Александром Димитријевићем), Нова галерија, Београд
2008. Слике, цртежи и колажи, галерија Културног центра, Горњи Милановац
2007. Објекти, слике, АЦ Брајић, Шабац
2002. Дневници 98–02, галерија Златно око, Нови Сад
2001. Collection/Asia, галерија Фастартс, Турку, Финска
1999. INVISIBLE, галерија СКЦ-а, Београд Collection 98–99, AKI2, Еншеде, Холандија
1998. Десет великих слика, зграда старе Обнове, Шабац
 Десет великих слика, галерија СКЦ-а, Београд, Србија
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 Landscape Revisited 8, ленд арт фестивал, Дубравица, Словачка
 Српске лепе уметности 2, Оставинска галерија, Београд
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 АК 47 улична акција, New Remote/Колектив, Ноћ музеја 04, Шабац, Београд Velada de Santa Lucia, New Remote, 

Марциабо, Венецуела
 Songs of the Apocalypse, New Remote, галерија Арт Мур, Монтреал, Канада
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