
 
 

  

 

 
 

 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 
ЛЕГЕТ 2015. 

ПРВA НАГРАДА— Сувић Живка: Ране  

Портрет, универзални мотив –лице, које 

Живка деконтекстуализује уз наративно 

поетски назив „Ране“. Уз суверену 

формализацију уметничких егзекуторских  

способности и ликовних елемената, 

експресиваним  цртежом  је „ухваћен и 

зумиран“ људски лик. 

 
Реч о  ликовној колонији  „Легет 2015.” 

  

  Место време и људи су три координате које дефинишу 
уметнички догађај. Свакако, људи и време су увек представљали 
значајне факторе дешавања. Међутим, место на коме се одвијао овај 
уметнички догађај, поприма нарочиту важност и претвориће се у 
активну компоненту уметничких дешавања. У недељу, 30. автуста 2015. 
реализована је прва ликовна колонија „Легет“, а посвећена српским 
борцима, који су изгубили животе у битки на Легету 1914. године.    

Дела са ликовне колоније „Легет“ настала су на самом простору 
битке на пољу Легет уз обалу Саве, где се данас налази спомен 
обележје палим јунацима Тимочке дивизије. Колонија представља 
корак у тежњи да се прошири круг интересовања за локалну историју и 
културу путем нових контаката и пријатеља, а кроз ликовне поетике 
тумачења историје на искуству меморије. У реализованим радовима, 
полазећи од локалног и глобалног у тумачењу историје, исказани су 
различити лични ставови и емоције. У широком генерацијском 
распону и неспутаној стваралачкој слободи одвијао се тај 
инспиративни додир креативности и животне стварности. Пред нама 
су дела која афирмишу сам медиј, сам домен „класичне слике“, кроз 
фигурацију као језичку основу, али има ту поетског реализма, 
надреализма, експресионизма, апстракције, па у неким случајевима и 
особина хиперреализма. Издваја се слика „Лице војника“, која није 
била у конкуренцији за награду, Дамјана Мартиновића који кроз 
афинитет према надреализму помера нагласак са индивидуалних ка 
општим, људским и цивилизацијским вредностима.  

Рад ликовне колоније “Легет” пратио је и одлучио о наградама 
стручни жири : академски скикар Јелена Секулић, др Марко Прица и 
аутор ових редова  

историчар уметности Taња Мијалчић  
Драган Сентов Рената Сакић 

Дамјан Мартиновић 

ДРУГА НАГРАДА:  

Гајин Јелена:   

Запис о родољубљу  

 

У м е т н и ц а  к р о з  с в о ј е в р с н о 

„истраживање“ о капетану Милану 

Зарићу, надахнута његовим делом и 

учешћем у битци на Легету, гради 

композицију слике у виду својерсне 

„капе-брода“  на води, која је 

симулација простора битке и неба 

које је вечно и бескрајно а на  коме 

се вијоре девојачки пешкири 

упрљани сузама...   
ТРЕЋА НАГРАДА:  

Мира Оршанић:  
Мунк и Надежда   

У ликовном традицији једног 
великог европског сликара 
Едварда Мунка, Мира је на 
експресиван начин изразила 
дубину и снагу своје емоције 
осетивши место битке на 
Легету својеврсно интимно и 
снажано. Радни назив слике 
нас упућује на свесно одабран 
и препознатљив сликарски 
рукопис наше уметнице и 
борца из Првог светског рата 
Надежде Петровић.  

Срећко 
Радуловић 

Јасна Арбанас 

Штефица 
Радовановић 

Вера Ђурковић 

Војислав Крстић 

Мирослав Биуковић 

Дејан Симеуновић 

Милан Каргаш 

Сунчица Пинц Вуканац 

Јадранка Димитријевић 

Евица Никшић 

Владислава Шевић 



  

 


