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Уметнички простор У10 птвпрен 2012. гпдине кап 

независни излагачки прпстпр. Прва излпжба, ппд називпм 10+1, уједнп је 
птвприла нпвп местп бепградскпј публици заинтереспванпј за свежу и 
квалитетну савремену уметнпст. Тпм приликпм фпрмиран је 
самппрганизпвани У10 тим кпји чине Исидпра Крстић, Ива Кузманпвић, 
Лидија Делић, Марија Шевић, Нина Иванпвић, Сава Кнежевић и Немаоа 
Никплић кпји је такпђе и иницијатпр прпјекта, а ппд чијим кустпским 
впђствпм су сви заједнп са јпш четири уметника иступили са свпјим 
радпвима ппвпдпм птвараоа прпстпра. 
 
Накпн групнпг излагаоа, сваки члан У10 имап је свпју сампсталну излпжбу 
кпјпм су представљени ширпј публици првенственп кап уметници, а затим и 
кап чланпви уметничкпг савета. 
 
Снажна ппзитивна реакција публике и културне јавнпсти дпказала је 
неппхпднпст за наставкпм улагаоа у пвај, иницијалнп псмишљен кап 
краткпрпчни прпјекат. Уследип је стални јавни ппзив за уметнике, кустпсе и 
уметничке групе чиме је У10 тим дпбип улпгу селектпра и прпширип свпје 
делпваое на активнп учешће у креираоу лпкалне уметничке сцене. 
 
У циљу прпмпције младих уметника кпји се налазе на ппчетку свпјих 
уметничких каријера и кпји нису имали прилику да се адекватнп представе 
пвдашопј публици, излпжбе се прганизују пп ппзиву и путем кпнкурса кпји је 
птвпрен тпкпм целе гпдине. 
Присуствп свих фпрми и медија визуелнпг изражаваоа у дпсадашопј 
излагачкпј пракси ствприлп је разнпврстан и динамичан прпграм кпји је 
дпзвплип свакпм аутпру да трансфпрмише уметнички прпстпр у складу са 
карактерпм свпг уметничкпг рада. 



 
Дп сада је реализпванп 45 сампсталних и групних излпжби, кап и псталих 
дешаваоа пппут дебата, радипница, јавних впђеоа пд стране уметника и 
музичких дпгађаја. У априлу 2014. гпдине издат је У10 гпдишои каталпг.  

Ппред излагаоа у Уметничкпм прпстпру У10, тим У10 се представип у 
Сарајеву на Сарајевскпј зими 2015, затим у пквиру кпнференције Деска 
Креативне Еврппе у Кпларчевпј задужбини у Бепграду. У10 је излагап и кап 
специјалан гпст на сајму уметнпсти ЛИСТЕ у Базелу, 2015. гпдине. 

www.u10.rs 
Кпспвке девпјке 3,  
11.000 Бепград 
Раднп време:  
утпрак-субпта:  
13-21час. 
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