


Добитници награда на 20-ом Бијеналу таписерије Београд

Велика награда
Златко Цветковић

МУЗИКА МИЛОШЕВЕ МЛАДОСТИ
кукичање, трака из аудио касета
променљиве димензије 
2012.

Плакета 
Далиборка Ђурић

ЗНАЊЕ ЋЕ СПАСИТИ СВЕТ
вез
конац, сликарско платно
73 x 75 цм
2011-2012.

Плакета 
Александра Богићевић

УНИВЕРЗУМ
комбинавана техника
филц, дрво
променљиве димензије
2011.



21. БИЈЕНАЛЕ ТАПИСЕРИЈЕ БЕОГРАД - ТРАДИЦИЈА НОВОГ
у организацији Секције за текстил и савремено одевање УЛУПУДС-а  
и Савета Бијенала

Кућа краља Петра, Васе Пелагића 40, 23. септембар – 7. oктобар 2014.

ТРАДИЦИЈА НОВОГ

Ауторски концепт: Златко Цветковић и Весна Павићевић

Већ назив изложбе ТРАДИЦИЈА НОВОГ подразумева позитивно сублимишући 
карактер савремене таписерије као споја наизглед различитих принципа. 
Поводом јубилеја* бијенала и указивања на неке од кључних промена које је ова 
дисциплина бележила током последњих деценија на домаћој и светској сцени, 21. 
бијенале, с једне стране, има донекле ретроспективан карактер, а с друге, кроз 
афирмацију рецентних дела отвара нове путеве таписерији 21. века. Однос старог 
и новог у таписерији је само једна од релација које карактеришу представљене 
радове, датиране у дужем временском периоду.
 

Савремена уметничка сцена актуелизује односе употребе класичних 
текстилних техника и иновативних приступа раду применом новоуведених 
материјала, свакодневних предмета и савремених техничко-технолошких 
средстава. Истовремено, таписерија постаје равноправни чинилац актуелне 
уметничке сцене, захваљујући својим ликовним, просторним, сензитивним, 
синестезијским и интермедијским могућностима и значењским потенцијалима. 
Својом флексибилношћу и транспарентношћу, она се испоставља као захвалан 
медиј за савремене контексте. Стога репертоар експоната на 21. бијеналу 
таписерије употпуњују радови једног броја позваних аутора, који се посредно 
дотичу примењене уметности и медија таписерије, али подстицајно - у дијалошкој 
форми ове изложбе и уопште савремене продукције. 

У целини, заступљени  радови откривају живо ткиво уметности таписерије, која 
квалитетом знатно надилази квантитет и афирмацију, поготово у нашој средини. 
Бијенале у свом 21. виду, као место равноправног приказивања остварења доајена 
некадашње југословенске и светске сцене ликовне и  примењене уметности и 
радова најбољих представника актуелне продукције уметника са нашег поднебља, 
у Србији и иностранству, прави је ослонац таписерији у будућим изазовима.      
                                                                                    

Љубица Јелисавац – Катић

* Бијенале таписерије Београд 2014. бележи јубилеј – 40 година од оснивања. Изложбу су покренули 
УЛУПУД  и Галерија Дома ЈНА, 1974. године, ради афирмације традиције таписерије, актуелних 
кретања медија и експерименталних истраживања у овој области.
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21st Biennial Tapestry Exhibition Belgrade – Tradition of the New

Organized by the Textile and Contemporary Costume Section of the Association 
of Applied Arts Artists and Designers of Serbia 

Memorial House of King Peter I Karađorđević , 
40 Vase Pelagića Street, Belgrade

23rd September – 7th October 2014 

TRADITION OF THE NEW 

Exhibition concept: Zlatko Cvetković and Vesna Pavićević

The very title of the exhibition TRADITION OF THE NEW implies a positive subli-
mating character of contemporary tapestry as a combination of seemingly disparate 
principles. The 21st Biennial is on one hand retrospective in character  marking the 
Biennial jubilee and indicating some key changes on the tapestry art scene in the last 
decades at home and abroad, and on the other hand by affirming recent tapestry pro-
duction it opens new paths for 21st century tapestry. The relationship between the old 
and the new in tapestry is only one of the relations characterizing the shown works 
produced during a longer period of time.

The contemporary art scene actualizes the relationship between the use of classic 
textile techniques and an innovative approach that uses new materials, objects of ev-
eryday use and modern technical-technological means. At the same time, tapestry has 
become an equal participant on the current art scene thanks to its visual, spatial, sensi-
tive, synesthetic and intermedial capacities and potentials of meaning. It has emerged 
as a good medium for the contemporary context due to its flexibility and transparency. 
Thus the range of exhibited artwork at the 21st Biennial of Tapestry is supplemented 
by the works of a number of invited artists that are indirectly linked to applied arts and 
the medium of tapestry but in an incentive way – in a dialogue between this exhibition 
and general contemporary artistic production.

On the whole the exhibited works show the vital fabric of the art of tapestry whose 
quality significantly surpasses quantity and its affirmation, specially in our country. The 
21st Biennial Exhibition provides genuine support to tapestry for the future challenges 
it will face as well as being the place where the doyens of the former Yugoslav and 
world fine arts and applied arts scene can show their work together with the work of 
the best representatives of the current production in Serbia and abroad.  

Ljubica Jelisavac-Katić

*Tapestry Biennial Belgrade 2014 marks the 40th anniversary of its founding. The exhibition was estab-
lished by the Textile and Contemporary Costume Section of the Association of Applied Arts Artists and 
Designers  (ULUPUD) and the Gallery of the Military Club of the Yugoslav Peoples Army in 1974 in order 
to support and affirm the tradition of tapestry making, the development of the medium and experimental 

research in this art field.
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  Дијалог између традиције и иновације

           Kлемент Гринберг: ‘’ Изметање из традиције 
не може се догодити изузев у присуству традиције.’’

Таписерија као огледало историје и цивилизације води 
дијалог између традиције и иновације, континуитета и 
преображаја, уметничког искуства и историјске рефлексије. 
У савременој уметничкој пракси разликује се неколико 
приступа овом текстилном медију: 1) традиционалан систем 
обликовања таписерије,2) инсталације, интермедијална 
уметничка дела пројектована као просторне, тродимензи-
оналне конструкције,3) артефакти преузети као реди-мејд 
из света неуметничких материјала, 4) аудио-видео пројекти, 
перформанси, компјутерске инсталације. Таписерије, 
текстилни објекти, инсталације, видео презентације, 
перформанси имају интелектуални карактер по коме 
се зна да уметник припада садашњој уметности и новој 
модерности. Разнолике медијске презентације преиспитују 
границе таписерије, односно текстила као медија при чему 
се остварују могућности различитих наратива, континуитета и 
преображаја, уметничких искустава и историјске рефлексије.

Таписерија у Србији је иновативна уметничка пракса 
друге половине 20. века. На убрзан развој и афирмацију ове 
уметничке дисциплине утицале су самосталне уметничке 
експозиције, систем специјализованих служби као што 
су колективне изложбе у земљи и иностранству, а потом 
Академија примењених уметности у Београду, Музеј 
примењене уметности, УЛУПУДС, Радионица за израду 
таписерије ‘’Атеље 61’’ из Новог Сада, изложба Бијенале 
таписерије-Београд.

Рану фазу настанка таписеријe у Србији обележава стилска 
оријентисаност ка сликарству и традиционалном народном 
стваралаштву. До средине 70-тих година, доминантне су 
зидне таписерије ограничене логиком ткања и контролисане 
разбојем. Тих година истражују се нови материјали, 
технике и структура таписерије, а текстилни вокабулар се 
допуњује новим терминолошким одредницама. Са појавом 
инсталација и текстилних објеката, таписерија се одваја од 
зидне подлоге. 

80-тих година је проширен програмски репертоар, 
уведени су нови материјали и технике у духу постмодернизма, 
установљена је нова пракса употребе вануметничких 
материјала по систему реди-мејд-а, што је условило појаву 
алтернативне, условно речено, таписерије. Заправо, 
програмска концепција таписерије 80-тих усмерена је у правцу 

интермедијалности при чему је заступљена стратегија израде 
таписерија ван дефинисане зидне површине, без разбоја, 
а наместо класичног програма понуђен је алтернативни 
пројекат уметности текстила. 

Деведесетих  година 20. века, превладавају  тежње  
уметника ка деконструкцији, рециклажи, еклектици, 
апропријацији и тенденцији деловања у правцу интер-
дисциплинарних остварења. 

Прва декада 21. века релативизује медијске границе, 
развија форме арт објеката и инсталација. Присуство 
традиције и деконструкције етно вредности синтетизују 
ставове уметника о стратегији повезивања, цитирања, 
колажирања старих са новим вредностима, као и са 
предметима из свакодневног окружења. Повезани у нове 
уметничке форме, ови предмети културе чине складишта 
симболичких значења и нову дијалектику односа живота и 
уметности, алтернативну верзију реалности. Програм нове 
уметничке праксе осим наслањања на традицију успоставља 
дијалог са временом у коме живи и појаву новог таласа који 
дигитализује медиј и уводи га у виртуелну реалност. Заправо, 
поступком симулације, таписерија губи раније значење и 
функцију декоративне и сврсисходне уметности, а оно што 
средствима текстилног медија није постигнуто, добијено је 
новом техником и новим уметничким изразом који означава 
реализацију дела у форми перформанс арта. 

Крупни резови који су засекли ткиво и поредак класичног 
медија таписерије, одвијали се током протеклих 40 година и 
испостављали на изложби Бијенале таписерије Београд, су: 

-одвајање таписерије од зидне површине (70-тих)
-увођење покрета и нарушавање статичности таписерије;

појава алтернативне таписерије (80-тих)
-перформативни концепт о чину реализације дела као 

догађаја (почетак овог века)
-успостављање интеракције између посматрача и дела и 

програм нестабилне форме у контексту антиформ уметности 
Роберта Мориса и рад са неонским цевима као индексним 
знацима потрошачке културе (друга декада 21. века).

Весна Павићевић
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Јелена Бабић (Србија)

ПОРОДИЦА
комбинована техника – ткане металне 
траке
130 x 80 x 20 цм
2014.

Учесници 21. БИЈЕНАЛА ТАПИСЕРИЈЕ - Београд 2014.
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Душанка Ботуњац (Србија)
 по позиву

ВЕНАТОРИ, из циклуса Царски записи 
техника – клечана / вуна, кудеља и срма
130 x 250 цм, ауторско извођење
2009.

Љиљана Бурсаћ (Србија)
по позиву 

РЕМИНИСЦЕНЦЕ, СТРУКТУРА,
инсталација, паус папир на плексигласу
2014.
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Леонора Векић (Србија)    
 по позиву

ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА
памук, клирит
комбинована техника
композиција од четири елемента истих 
димензија: пречник 40 цм
дужина 220 цм
2013/ 2014.

Катарина Лазић Васиљевић (Србија)

по позиву  

WAS IST LIEBE – 
ГРАВИТАЦИОНА ПАРАБОЛА
просторна скулптура - инсталација
порцелан, температурни ранг 1250°C, 
оксидација у електричној пећи 
димензије са конструкцијом: 
200 x 200 x 300 цм
2013.
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Јармила Вешовић (Француска)        
 по позиву

ДАН И РАЂАЊА И СМРТИ, триптих
Запис по узору на слику Стојана Ћелића
комбинована техника паус папир 
3 x 300 х 90 цм
2014.

Ана Вукадиновић (Србија)
ТАПИСЕРИЈА 1 
метал 
80 x 30 цм
2011.
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Маја Гецић (Србија)

ПЛАВИ ЗАПИС
рендген снимци, ткање 
110 x 80 цм 
2014.

Нивес Павловић Вуковић (Србија)        
по позиву

ЖУТА-ПЛАВА-ЦРВЕНА, триптих 
линорез на свили
сваки део са паспартуом 100 х 70 цм
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Гордана Глид (Србија)                      
по позиву

СЕГМЕНТИ
комбинована техника / пластичне цеви, 
вуна
120 x 120 x 10 цм
1995.

Гордана Ћирић Крстић (Србија)                   
по позиву  

ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА
жакар плетење
сировински састав – вуна 100%
85 x 180 цм
2013.
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Маринела Кожељ (Србија)                    
по позиву

БЕЗ НАЗИВА
килт, апликације, вез 
64 x 82 цм
2012.

БЕЗ НАЗИВА
килт, апликације, вез 
67 x 107 цм  
2014.

Марина Костић (Србија)

МЕСТО ЗВАНО ДОМ 1
комбинована техника
33 x 25 цм
2013/2014.

МЕСТО ЗВАНО ДОМ 2
комбинована техника
11 x 15 x 23 цм
2014.
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Снежана Крејић (Србија)

СУНЦЕ
колаж од ауторских фотографија, 
на подлози од еко –коже
140 x 160 цм
2014.

Дивна Дуца Миливојевић (Србија)

СПИРАЛА КАО ВАНВРЕМЕНСКИ 
СИМБОЛ ПОСТОЈАЊА
комбинована техника
неупредени и упредени бојени сисал, 
лепак, силикон
180 х 200 х 100 цм 
2014.
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Божица Рађеновић (Канада)                
по позиву

ЦРВЕНА 
5 мин. видео 
2013.

Арпад Пулаи (Србија)

БЕЗ НАЗИВА 
филц, вез
110 х 120 цм 
2014. 
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Снежана Пешић Ранчић (Србија)

МИМОИЛАЖЕЊА
акрилик и сува трава на текстилу
250 x 200 x 80 цм
2014.

Матеја Родичи (Србија)               
по позиву

ВАТРОМЕТ НА ВОДИ
цртеж 
100 x 70 цм  (са паспартуом)
1994.
 
ПРОЛЕЋЕ 
цртеж пером, пројекат за таписерију 
73 х 63 цм, 
1994.
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Загорка Стојановић (Србија)           
по позиву  

МАНДОРЛА ЈЕДНЕ ИКОНЕ (део)
техника клечана, материјали разни 
100 х 145 цм
2007-2012.

Снежана Нена Скоко (Србија)        
по позив

НЕКАД ЈЕ САД 
видео инсталација, 250 x 200 цм 
1996-2014.

Пројекција документарног видео 
снимка са перформанса одржаног 
1996. године на отварању “Бијенала 
таписерије” (Дом војске  Југославије,  
Београд). Перформанс је део рада 
ДЕКОНСТРУКЦИЈА* (*Текст и концепт: 
Нена Скоко; Перформанс и инсталација: 
Нена Скоко, Весна Богдановић, Милена 
Ристић, Леонора Векић, Тамара 
Јелача, Весна Пејовић, Ана Цицовић; 
Фотографије: Ана Цицовић; Видео 
документ: Милош Томић)
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Марија Сараз Такач (Србија)               
по позиву

ЗАРОБЉЕНЕ МИСЛИ
комбинована техника
50 х 70 цм
2014.

Милош Томић (Србија)                     
по позиву   

MАРАМИЦА
вез концем на платну
30 x 30 цм 
2002.

ПУМА
вез концем на платну
60 x 35 цм 
2005.

УПЛАТНИЦА, диптих 
вез концем на платну
50 x 30 цм
2007.
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Каталог изложбе 
21. бијенална изложба Таписерија Београд

Кућа краља Петра
23. септембар– 7. октобар 2014. 

Организатор изложбе и издавач каталога:
Удружење ликовних уметника примењених уметности 
и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 
Теразије 26/2, Београд
www.ulupuds.org.rs

За издавача: мр. Владимир Ловрић, председник УО УЛУПУДС-а

За Уметнички савет: Вукица Микача

Савет Бијенала: Весна Лакићевић – Павићевић, Златко Цветковић, 
Маја Гецић, Василије Ковачев и Љубица Јелисавац - Катић 

Аутори концепције 21. бијенала таписерије Београд, 2014: 
Весна Лакићевић Павићевић, дипл. историчар уметности 
и Златко Цветковић, мр дизајна текстила

Селекција радова: Весна Лакићевић Павићевић, Матеја Родичи, 
Евица Милованов - Пенезић, Златко Цветковић и Љубица Јелисавац – Катић
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