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KONKURS  

Udruženje vizuelnih umetnika Užice (UVUU) raspisalo je konkurs za izlaganje u Galeriji Reflektor u Užicu u 

2020. godini. 

Konkurs je otvoren za: samostalne i autorske izložbe, kao i za kustoske izložbe / projekte, za jednodnevne 

prezentacije / projekcije / promocije / diskusije. 

Za konkurs je neophodno podneti: 

- podatke o izlagaču ili izlagačima (ime i prezime, važeća e-mail adresa i broj telefona) 

- opis projekta (do 1.000 karaktera) 

- tehničku specifikaciju projekta 

- vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše) 

- biografiju. 

Uslovi 

Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od aprila 2020. Termini će biti 

naknadno utvrđeni. 

Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene 

odobreni projekat, galerija Reflektor zadržava pravo da ne prihvati izmene. 

Galerija Reflektor obezbeđuje: 

- galerijski prostor- PR aktivnost- dostupnu tehničku opremu  

(8x slušalice SONY, 3x projektor, 4x mini projektor, 3x stereo system 2.1, 1x stereo system 5.1, 1x TVFullHD 42′, 

2x laptop) 

- sobu za prenoćište tokom postavke izložbe 

Način prijavljivanja 

Konkursna dokumentacija (opis projekta, vizuelna dokumentacija i radna biografija) mora se naći u jednom 

PDF dokumentu veličine do 10 mb (PDF dokument mora nositi naziv projekta ili ime umetnika) koji treba 

dostaviti isključivo elektronskim putem na adresu: galleryreflektor@gmail.com 

 

Rok za prijavljivanje je 30. novembar 2019. godine u ponoć. 
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 УДРУЖЕЊЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНИКА УЖИЦЕ 

План и програм за 2020. годину 

 

Јавни конкурс галерије Рефлектор за излагачку 2020. годину је био отворен до 1. децембра и на конкурс 

је стигло 62 важеће пријаве из земље и иностранства.  

 

О пристиглим пријавама одлучивао је Савет галерије који има једногодишњи мандат и састојао се од три 

члана.  

 

Савет за 2020. годину чинили су: Зорана Ђаковић Минити (кустос), Теодора Јеремић (историчарка 

уметности) и др Нина Михаљинац (теоретичарка уметности). 

 

На састанку одржаном, 16. децембра Савет галерије донео је следеће одлуке: 

- од 62 пријаве прихваћени су предлози за 12 самосталних изложби домаћих аутора,  

- 2 самосталне изложби иностраних уметника 

- да 5 аутора и њихове изложбе буду позвани на изложбу Доба обнове  

- да 2 изложбе буду резервни термини уколико неко од изaбраних откаже или није у могућности да 

одржи изложбу    

 

Такође прихваћен је предлог управног одбора Удружења визуелних уметника Ужице да се у галерији 

Рефлектор одржи групна изложба Доба обнове, резиденси програм као и видео фестивал Видео парк.  

 

 

Уметнички савет је за 2020. годину предложио следећи програм: 

 

Јелена Прљевић Измештаји 

Марко Црнобрња Без назива  

Александар Димитријевић Из живота других 

Павле Јововић The Mother Ship 

Радомир Ђукановић Слике 

Групна изложба Доба обнове 4  

Ана Кнежевић An Engram Of The Void 

Игор Бошњак(БиХ) Споменик 

Daniel Chong (Сингапур) Absurd Intimacies 

Јелена Милићевић Bedtime Stories 

Милица Ристић Лет 

Иван Петровић  Со и светло  



Срећко Радивојчевић Без назива 

Милош Милићевић Без назива 

 

РЕЗЕРВНИ ТЕРМИНИ 

 

Јелена Мицић I Learned from the Best 

Милица Симоновић  Цртежи 

 

РЕЗИДЕНС  

Елмедин Жунић (Норвешка)  

Дарија Радаковић(Канада) 

Ђејми Хадровић(Аустрија) 

Fajar Abadi, Siyaful Garibaldi, Yunisti Ambar,  Moch Hasrul (Индонезија) 



ПРЕДЛОГ ТЕРМИНА 

 

Због проглашења пандемије COVID-19 и ширења заразе болести Корона вируса неколико уметника је 

отказало  реализацијју изложбе у Галерији Рефлектор. 

 

 

11.април 2020 РЕАЛИЗОВАНО   
 

Милићевић Милош Прождирање 

11.април 2020 РЕАЛИЗОВАНО On line event Радомир Ђукановић  
 

Слике 

2.мај 2020. РЕАЛИЗОВАНО  Марко Црнобрња Без назива  
 

23.мај 2020. РЕАЛИЗОВАНО  Групна изложба  Доба обнове 4 

13.јун 2020 -ОТКАЗАНО  Јелена Милићевић
 Bedtime 
Stories 
 

 

13.јун 2020 -ОТКАЗАНО  Милица Ристић  
 

Лет 

1.јул2020 РЕАЛИЗОВАНО  Александар 
Димитријевић  
 

Из живота 
других 

18.јул 2020. РЕАЛИЗОВАНО On line evnt 
Изложба реализована у 
сарадњи са  
Новом галеријом визуелних 
уметности из Београда 

Ана Кнежевић  
 

An Engram Of 
The Void 

1.август 2020. РЕАЛИЗОВАНО  Игор Бошњак(БиХ)  
 

Споменик 

15.avgust РЕЗИДЕНСИ 
 
-ОТКАЗАНО 

Елмедин Жунић (Норвешка)  
Дарија Радаковић(Канада) 
Ђејми Хадровић(Аустрија) 
 

Fajar Abadi, Siyaful 
Garibaldi, Yunisti 
Ambar,  Moch Hasrul 
(Индонезија) 
 

 

29.avgust 2020. -ОТКАЗАНО  Daniel Chong 
(Сингапур)  
 

Absurd 
Intimacies 

29.avgust 2020. -ОТКАЗАНО  Јелена Прљевић  
 

Измештаји 

21.septembar 2020. РЕАЛИЗОВАНО  Иван Петровић   Со и светло 

10.октобар 2020. РЕАЛИЗОВАНО  Павле Јововић  
 

The Mother Ship 

РЕЗЕРВНИ 
ТЕРМИНИ 
 

-ОТКАЗАНО Јелена Мицић I Learned from 
the Best 
 

Милица Симоновић  
Цртежи 
 

 



 

УДРУЖЕЊЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНИКА УЖИВЕ 

Извештај о реализацији плана и програма за 2020. годину. 

 

26.6.2020.  
-Александар Димитријевић, Из живота других – самостална изложба 
10.07.2020. 
-Марко Црнобрња, Скулптуре– самостална изложба 
01.08.2020. 
-Игор Бошњак, Споменик – самостална изложба 
20.08.2020.  
-Милош Милићевић, Механизми– самостална изложба 
04.09.2020. 
-Доба обнове 4,– групна изложба 
Учесници (уметници): Марија Жунић, Јелена Прљевић, Славко Луковић, Јелена Петровић 
Луковић, Павле Јововић, Душица Веснић, Милош Милићевић, Александра Костић, Дарија 
Радаковић, Анук Јововић, Филип Баралић, Драган Вићентић, Ана Лазић, Ана Марковић, Дејан 
Марковић, Игор Бошњак 
28.09.2020. 
-Иван Петривић, Со и светло-самостална изложба 
09.10.2020.  
-Павле Јововић, Death Gripd– самостална изложба 
12.10.2020. до 22.10.2020.  
Ликовна колонија уметничке керамике-Злакуса (сарадња) 
15.11.2020.  
-Радомир Ђукановић, Дани жалости-самостална изложба_(online event)_ 
https://www.facebook.com/events/1077079336045961/ 
https://issuu.com/uvuu/docs/radomir_djukanovic 
21.11.2020.  
-Ана Кнежевић, Геометрија светлости -самостална изложба (Сарадња са Новом галеријом 
визуелних уметности. Београд)_(online event)_ 
https://www.facebook.com/events/518363112456735/ 
Због проглашења пандемије COVID-19 и ширења заразе болести Корона вируса неколико 
уметника је одустало од реализације изложбе у физичком простору галерије. За уметнике који 
су одустали од изложби направили смо (online) догађаје у сарадњи са тим уметницима кроз pdf. 
Презентације, приказе радова, разговоре са уметницима и видео презентацију изложби које су 
посетиоци оnline  могли да погледају на линковима и званичним интернет страницама Удружења 
визуелних уметника Ужице и Галерије Рефлектор. 
Следећи уметници су одустали од изложбе због пандемије COVID-19 и ширења заразе болести 
Корона вируса: 
-Јелена Прљевић је на резиденцијалном боравку од септембра 2020.године до априла 
2021.године. Узела је учешће на изложби Доба обнове 4, али је због проблема са транспортом 
радова из Француске одустала од реализације самосталне изложбе. 
-Јелена Милићевић_одустала од реализације самосталне изложбе. 
-Милица Ристић_одустала од реализације самосталне изложбе. 
-Daniel Chong_одустао од реализације самосталне изложбе. 
 

https://www.facebook.com/events/1077079336045961/
https://issuu.com/uvuu/docs/radomir_djukanovic


Договорено је са уметницима који су одустали од презентације радова и изложби да то ураде 

када се ситуација са Корона вирусом смири и да се договоре неки наредни термини у 2021.  

или 2022. години. 

- 6 самосталних изложби 
- 1 групна изложба 
- 2 on line изложбе 
 
Галерија рефлектор се окренула новом виду презентације због новонастале ситуације са 
пандемијом COVID-19 и ширења Корона вируса. Предузете су значајне промене у 
презентовању пројеката и уметника. Снимљен је простор галерије у  VR технологији како би 
сами уметници виртуелно могли да осете простор у коме праве изложбу.Такође се планира 
да се наредне изложбе у 2021. сниме као виртуелне туре како би се презентовале широј 
јавности и како би привуки и кориснике интернет платфорни. Остварена је сарадња са 
локалном телевизијском кућом Лав. Покренута је серија видео интервјуа са уметницима који 
су излагали 2020.године. како би публици приближили њихове уметничке праксе као и сам 
рад галерије Рефлектор. 
 

 

 

 

https://www.infopress.rs/kultura/izlozba-iz-zivota-drugih/ 

https://infoera.rs/2020/07/08/galerija-reflektor-iz-zivota-drugih/ 

https://uzice.online/kultura/iz-zivota-drugih-aleksandar-dimitrijevic/ 

http://www.seecult.org/content/pavle-jovovic-uz 

https://www.infopress.rs/kultura/u-uzickoj-galeriji-reflektor-otvorena-izlozba-slika-pavla-jovovica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv6zCg-Pkw4 

https://www.danas.rs/kultura/prva-samostalna-umetnicka-izlozba-vr-a-u-

srbiji/?fbclid=IwAR2Vro_IUEXo10ZEjIGcKfKvCDRAdwL-tZ6aG_G7ywJFuuAnoDyKUTAR8u0 

https://infoera.rs/2020/11/22/on-line-izlozba-ane-knezevic-geometrija-svetlosti/ 

https://uzickarepublikapress.rs/kultura/online-izlozba-galerije-reflektor/?fbclid=IwAR31-

94N4AXs5YeBUunOas90KOgF2NCPLG6txL86qoM12Q_e2d-bnGLXni0 

https://naslovi.net/cir/2020-11-19/zoom-ue/onlajn-izlozba-geometrija-svetlosti/26670733 

http://seecult.org/content/ana-knezevic-online-0 
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https://www.danas.rs/kultura/prva-samostalna-umetnicka-izlozba-vr-a-u-srbiji/?fbclid=IwAR2Vro_IUEXo10ZEjIGcKfKvCDRAdwL-tZ6aG_G7ywJFuuAnoDyKUTAR8u0
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