


 
 
  
 

 
 
1. Биографски подаци 
 (Испуњава  кандидат)  
 
 
Име презиме  Владимир Николић 

Место и датум рођењa  Београд, 13.12.1974. 

Адреса  Влајковићева 22, 11000 Београд 

Телефон  0643868344 

E-mail адреса  vladimir@vladimir-nikolic.com 

  
 
 
 
2. Подаци о школовању 
  
Основно образовање  ОШ ”Бранко Радичевић”, Београд, 1989. 

Средње  образовање  III Eкономска школа ”Нада Димић”, Београд, 1993. 

Основне студије  Факултет ликовних уметности, Београд, 1999. 

Мастер   

Специјализација   

Магистратура  Факултет ликовних уметности, Београд, 2005. 

Докторат  Факултет ликовних уметности, Београд, 2016. 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Школа за историју и теорију слике, Центар за савремену   
 уметност, Београд, 2001.

Страни  језици  Енглески 
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3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (У којим звањима,  односно на којим раднима местима је кандидат радио, на ком 
факултету и у ком периоду)

Звање / Радно место Назив факултета од –  до 

1. Асистент  Факултет ликовних уметности Београд Октобар 2014 – 
Септембар 2017.

2. Доцент  Факултет ликовних уметности Београд Октобар 2017. - Март 
2018. 

3.     

      

 
 
 
 
Рад ван факултета  

 (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  организационим  
формама и у ком периоду је кандидат био ангажован)

Радно место Где од –  до 

1.  Child Rights and NGO Development Assistant  Save the Children UK, Beograd Јануар  2001 
– децембар 
2001.

2. Copywriter  
 
 
3. Kреативни директор  
 
 

ЈWT Advertising Agency, 
Beograd 
 
 
ЈWT Advertising Agency, 
Beograd

 Фебруар 
2006 – јун 
2006. 
Јул 2006 – 
Јануар 2007 .

4. Media Production Manager USAID (SEDP – Serbian 
Enterprise Development Project), 
Beograd

Март 2007 – 
Децембар 
2007.

4. Konsultant UNDP (United Nations 
Development Programe), Beograd

Фебурар 
2007 – мај 
2007.

 
 
 
 
 
 



 4. Подаци о уметничком / стручно уметничком / научном / раду 
  
 
Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела 

 (Навести дела  која су изведена, изложена, снимљена, 
реализована, објављена, уз посебну  назнаку да ли су у питању  
самостална или колективна –  групна дела и које је учешће  
кандидата у заједничким пројектима, као и где и када је то  изведено, изложено, 
снимљено, реализовано,  емитовано, објављено)

Дело Где Када
1. Како постати велики уметник (колективно дело са   
    уметницом Вером Вечански) 

Београд 2000 

2. Укрштеница (самостално дело) Београд 2001 

3. Паркинг место (самостално дело) Београд 2001 

4. Ритам (самостално дело) Београд 2001 

5. Годишњица (самостално дело) Руан, Француска 2004 

6. О Годишњици (самостално дело) Колашин, Црна Гора 2004 

7. Art in Theory (колективно дело групе Клуб љубитеља   
    уметности чији сам члан) 

Београд 2006 

8. Art Now (колективно дело групе Клуб љубитеља  
    уметности чији сам члан) 

Београд 2006 

9. Ми волимо летеће књиге испред музеја (колективно  
    дело групе Клуб љубитеља уметности чији сам члан)

Париз, Њујорк, Касел  2007 

10. Пра-убиство (самостално дело) Марсеј, Француска 2008 

11. Ленд арт (самостално дело) Дурмитор-Берлин 2006-2009 

12. Перформанс (самостално дело) Париз-Берлин 2009 

13. Инсталација (самостално дело) Париз-Берлин 2009 

14. Слика (самостално дело) Београд 2009 

15. Слике (самостално дело) 
 
16. Портрет Филипа Рињола (самостално дело) 
 
17. Портрет Маура Ромита  (самостално дело) 
 
18. Лежећи акт  (самостално дело) 
 
19. Пролазак воза  (самостално дело) 
 

Београд 
 
Рим, Италија 
 
Рим, Италија 
 
Рим, Италија 
 
Београд 

2010 
 
2011 
 
2011 

 
2011 
 
2012 



20. Пејзаж (самостално дело) 
 
21. Чин у простору (самостално дело) 
 
22. Крај света  (самостално дело) 
 
23. Револуција  (самостално дело) 
 
24. Пејзаж не постоји (самостално дело) 
  
25. Комунистичка слика у веку своје дигиталне 
репродукције (самостално дело) 
 
26. Хоризонт догађаја (самостално дело) 

Београд 
 
Београд 
 
Београд 
 
Београд 
 
Гуангџоу, Кина 
 
Београд 
 
 
Лулeо, Шведска и 
Љубљана 

2012 
 
2013 
 
2013 
 
2014 
 
2014 
 
2017 
 
 
2017 

  
 
 
 
 
5. Рецензије  за  уметнички / стручно  уметнички / научни     
     / педагошки рад 

 
 (навести  називе и ауторе релевантних рецензија – приказа, критика, монографија и 

              где су и када објављене) 
 

Назив и аутор рецензије Где и када је објављена
1.   

2.   

3.   

    

 
 
*Библиографију прилажем као посебан документ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Награде и признања за уметнички / стручно уметнички  / научни  
       / педагошки   рад 
  
 

Награда / признања Где и  када су 
добијени

1. Награда АICA, 50. Oктобарски салон Београд, 2009 

2. Награда новинарског жирија, 50. Oктобарски салон Београд, 2009 

3. Награда Музеја примењених уметности, 50. Oктобарски салон Београд, 2009 

4. Лауреат интернационалног резиденцијалног програма Recollets Париз, 2007 

5. Награда за најбољег младог визуелног уметника у Србији ”Димитрије  
    Башићевић Мангелос” 

Београд, 2003 

6. Награда публике, Први српски фестивал електричног филма Београд, 2002 

7. Награда за кратки филм, Југословенски фестивал јефтиног филма Суботица, 2001 

8. Награда за најбољи цртеж и слику на првој години Факултета ликовних   
    уметности. 
 

Цетиње, 1995. 

  
  
 
7. Подаци о раду у развоју наставе и других делатности Факултета и  
     Универзитета

 
 (Навести послове  / активности / функције, које је кандидат  обављао на Факултету  

и Универзитету, а који су допринели развоју  наставе и других делатности Факултета  
и Универзитета –  на пр. шеф  катедре, шеф одсека, продекан, члан комисије... и др.)  

 
 

Активност / Функција Период рада

 Члан комисије за попис библиотеке ФЛУ Фебруар 2015 – 
Март 2015.

 Члан комисије за бијенале студентског цртежа у галерији ДК 
Студентски град 

Март 2015 

 Члан комисије за XLVI изложбу цртежа и скулптура малог формата 
студената ФЛУ у Дому омладине Београд

Април  2017 – мај 
2017.  

    

 

 

 



8. Подаци о педагошком раду и резултатима рада са студентима и   
     обезбеђивању  уметничког / научног / наставног подмлатка  

 
 (навести значајне резултате рада студената и сарадника који су остварени под 

менторством и уз помоћ кандидата) 
 

Студент / Сарадник Остварење    Где   Када
1. Анђелија Ранђелов Награда Телеком Србија, Београд, 2017  

2.   

3.   

     

  
 
 
 
9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима

 
 (мајсторски  курсеви, радионице, чланство  у жирију и друго)  
 
 

Назив Место и датум 

1. Гостујуће предавање на ФЛУ Нови Сад, основне студије Нови Сад, 2002 

2. Гостујуће предавање на ФЛУ Београд, предмет Филозофија 
уметности,  
    основне студије 
3. Члан жирија за доделу награде за најбољег визуелног уметника 
”Димитрије   
    Башићевић Мангелос” 

Београд, 2003 
 
Београд, 2004 

4. Гостујуће предавање на Универзитету Уметности, 
интердисциплинарне   
    студије, мастер студије 

Београд, 2005 

5. Гостујуће предавање на Faculty of Arts, University of Bologna, мастер  
    студије 

Болоња, Италија 2009 

6. Гостујуће предавање на ФЛУ Београд, предмет сликање, основне 
студије 

Београд, 2010 

7. Гостујуће предавање на факултету Сингидунум, мастер студије Београд, 2010 

8. Члан жирија на архитектонском конкурсу за еколошки павиљон Београд, 2010 

9. Гостујуће предавање на Konstfack University of Arts, Crafts and 
Design  
 
10. Гостујуће предавање на Royal Institute of Art

Стокхолм, Шведска 
2016 
 
Стокхолм, Шведска 



 
 

2016 

  
  
 
 
10. Подаци о другим активностима ван Факултета /Универзитета 

 
 (чланство у  струковним удружењима, управним  одборима, хуманитарним 

организацијама и акцијама и друго)  
 

 Место и датум 

 Београд, од 1999. 

   

  

  

 



                                         

  
 

Извештај комисије                                             
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

 Образложење се пише за све учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што 
је Законом о високом образовању и Статутом Факултета по овом питању 
предвиђено и прописано. 

 Посебно се издваја образложење за кандидата кога Комисија предлаже 
за избор и у њему се наводе разлози због којих се Комисија опредељује 
за тог кандидата. 

 Образложење потписују сви чланови Комисије. 
 Уколико члан Комисије има различито мишљење пише одвојено 

образложење. 
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1. Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада  
      кандидата 

 Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је 
кандидат приложио на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 
 
Владимир Николић се на овом конкурсу појављује након што је недавно изабран у 

звање доцента на Сликарском одсеку ФЛУ за предмет цртање и сликање у 

намери да се и формално ангажује у настави на одсеку за Нове медије где води 

предмет увод у Нове медије. Николић се на овом конкурсу представио са групом 

радова различитих медијских профила, који су настали у последњих неколико 

година, акценат је стављен на радове који су реализовани током докторских 

студија од тога четири сложена пројекта након његовог ангажовања на ФЛУ у 

звању асистента и од недавно у завању доцента на предмету цртање и сликање . 

Дат је приказ радова који концептуални и медијски поступак представљају у 

одређеном континуитету.  То су радови под називом: 1 Револуција, филмска 

инсталација, филм 16mm. 2014, 2 There is No Landscape, инсталација, 2014. 3. 

Гравитациони таласи ,  видео рад, 2014. 4. Комунистичка слика у веку своје 

дигиталне репродукције, видео инсталација, 2017. 5. Хоризонт догађаја,  

инсталација, 2017. 

 

Николић у својим радовима испитује  механизме и функције естетског, режиме 

одређених медија али и кодове и протоколе уметничке традиције. 

Добра илустрација ове позиције је Николићев познати серијал  “Voice Over”, из 

које нам се   на овом конкурсу појављује својеврсна инсталација  There is No 

Landscape  која се делом изводи као аудио перформанс. Прецизније, рад 

функционише као инсталација фотографије и звука  где се у  фиктивном „живом 

преносу“ посматрају и коментаришу активности уметника на не активној 

фотографији што ствара одређени прекид у везама где је и смештено основно 

афективно и концептуално тежиште рада. Рад је изведен током резиденцијалног 

боравка аутора у Кини и разговор се обавља на кинеском. Овај рад директно 

реферише на већ поменути старији видео рад  „Voice Over“ где се појављују две 



фиктивне личности Марк и Q које попут водитеља бибисијевих (BBC)  спортских 

ТВ преноса на одличном енглеском језику коментаришу и за публику 

интерпретирају смисао  уметничког чина који изводи Николић.  Ту се унутар рада 

као његов кључни елемент појављује неко ко интерпретира сам рад 

форматирајући одређени историјски и теоријски пртљаг савремене умености којег 

уметник носи у реализацији рада. Како се у једном од Николићевих каталога 

напомиње:  ако систем уметности целокупним устројством тежи да уметника 

учини својим чиновником, онда критички уметник мора најпре да ту функцију 

ауторефлексивно доведе у питање како би дефинисао властиту говорну позицију.

 У том смислу у другом раду који се појављује на конкурсу под називом  

“Револуција”  Николић конструише  филмску инсталацију којом коментарише 

идолошке предпоставке савременог света,  дигиталног капитализма, како се 

некад каже дигитализма,  правећи одређен медијски отклон од дигиталне 

доминанте користећи старије  медијско средство, филм.  Дакле, у медијској 

реартикулацији термина револуције што у дословном смислу на кога се аутор 

овде позива значи ротација, или окретање око нечега, што је у вокабулару 

дигиталне културе познато под терминим loop.  Међутим loop се овде појављује 

не као алгоритамски механизам него као инсталација  две пројекције које 

пројектују два филмска пројектора кроз које пролази иста филмска трака која је 

повезана у један круг. Оваква пројекција се итовремено приказује на супротним 

странама паралелних огледала што ствара бесконачно умножавање слике на 

којој се добија утисак да човек који на снимку хода путем,  корача према самом 

себи. Музичка позадина је Интернационала, песма револуционара, која призива 

одређен контекст који се овде не види и не функционише као прекид неког тока 

или прелом него као зачарани круг. 

Такође је представљен и видео рад Гравитациони таласи, који суптилно прати 

померање тешких драперија које свој облик формирају под утицајем гравитације, 

њихова изражајност настаје као последица деловања сталне и свеприсутне силе. 

Ради се дакле о  манифестацији и илустрацији гравитационе силе у домену 

видљивог али ипак са одређеним историјским освртом на мотив класичног 

сликарства који се толико често понављао у представама ентеријера, портрета, 



мртвих природа и сл.  

Рад „Комунистичка слика у веку своје дигиталне репродукције“ је 

двоканалана видео инсталација. На једном каналу пратимо документарни филм о 

првој конференцији несврстаних земаља у Београду из 1961. где се уочава да 

конфернциском двораном доминира позната слика Петра ЛУбарде 

„Индустријализација“.  

Ова слика се појављује и на другом каналу видео рада где је снимљена на својој 

актуелној локацији изнад билетарнице биоскопа у Дому  синдиката/Комбанк 

дворане. 

У инсталацији  су замењена места звуцима ова да канала што изазива конфузију 

али и сугерише посматрачу да повеже различита стања и статусни третман слике 

у два историјска тренутка.  

„Хоризонт Догађаја“ је инсталација конструисана од више синхронизованих 

елемената, фото принта који покрива један од зидова галерије и наспрам  њега 

постављеног низa аутоматских слајд пројектора који раде са потпуно затамљеним 

површинама слајдова што у измени светла и таме који се пројектују ствара утисак 

да се фотографија која је иначе залепљена на зид пројектује из више делова.

Истовремно рад ових пројектора је додатно озвучен тако да све функционише као 

једниствена аналогна аудио-визуелна инсталација. Овакав избор аналогних 

уређаја који чине инсталцију је оправдан једном врстом пропитивања природе 

дигиталног с обзиром да је поменуту фотографију Николић  направио на крајњем

северу Шведске где је смештено гломазно компјутерско постројење

фејсбука(facebooka)  коме је неопходно хлађење па је то разлог због којег се 

инсталације практично налази у поларној зони. Физичка основа дигиталног света

која је на овој поларној локацији врло видљива је основни мотивациони покретач 

овог рада. 

 

 Приступно предавање које је изведено у оквиру овог конкурса а које је одржао

Владимир Николић пре свега указује на врло искусног предавача који је врло 

компетентан, убедљив, фокусиран на битно, где примери који се дају на добар 

начин поентирају проблем који се елоквентно заступа. Предавање је оставило 



снажан утисак код комисије и свих присутних.    

Уметнички пројекти који су реализивани и излагани од Николићевог избора 

за асистента 2014.  на ФЛУ су:   

1 There is No Landscape (самостална изложба)  / Гуангџоу, Кина 2014  

Медиј: Фотографија и звук 

Трајање: 6’44’’ 

2 Револуција  (самостална изложба) / галерија ДКСГ, Београд 2014  

Медиј: Филмска инсталација, 16мм филм 

Трајање: 1’45’’ 

3 Гравитациони таласи, (самостална изложба) галерија КЦБ, Београд 2014   

Медиј: Видео 

Трајање: 1’11’’ 

4. Комунистичка слика у веку своје дигиталне репродукције, Београд, 2017.  

Медији: 

Видео инсталација 

5. Хоризонт догађаја,  2017. Медији: Инсталација. 

 

Изложбе на којима су представљени различити пројекти Владимира 

Николића у последнјих пет година.    

Самосталне изложбе: 

2015, Аутопортрети, Portuguese Centre for Photography, Порто, Португал 

2015, There is No Landscape, 1933 Contemporary, Шангај, Кина 

2014, Револуција, Галерија ДКСГ, Београд 

2014, Крај Света, Подрум галерија, КЦБ, Београд 

2014, The End of the World, Times Museum, Guangzhou, Кина  

2017, Хоризонт догађаја, Културни центаар Тобачна 001, Љубљана, Словенија 

2017 , Субјект Објект, Центар за графику, Београд, Србија 
 



Групне изложбе: 

 2018 There is No Landscape, Сала Зона 3, Кастељон, Шпанија 

 2017 Секвенце уметност Југославије и Србије из збирки музеја савремене 
уметности,    МСУБ, Србија 

 2017, Tihi krik: Цјелу причу могу ти тек шапнути на ухо, Галерија Podroom, КЦБ, 

град. 

 2016, 15 година награде “Димитрије Башичевић Мангелос”, Легат Чолаковић. 

 2015, Looking At Nothing (Desire In the Future), National Gallery of Macedonia, 

пље. 

 2015, A Beautiful World, The Second Nanjing International Art Festival, Nanjing, Кина.

 2015, Hommage à Malevich - 100 Years of the Black Square, Месна Галерија, 

бљана, 

 2015, MemoryLab - Transition, Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain, 

сембург.  

 2015, New Beginnings. Latest Acquisitions from the Collection of MoCA Belgrade, The 

   National Museum of Contemporary Art, Букурешт, Румунија. 

 2015, IN VIAGGIO PER L'EUROPA, sapore di sale, Studio Tommaseo, Трст, 

лија. 

 2015, Von oben gesehen. Die Vogelperspektive, Germanischen Nationalmuseum, 

nberg,   

   Немачка. 

 2014, You Can Only Think about Something if You Think of Something Else, 

angdong    

   Times Museum, Кина. 

 2014, Trip to Europe, With Herous and Witnesses, Модерна галерија, Суботица, 

бија. 

 2014, Trip to Europe, Peace, Peace, Peace, Collegium Artisticum, Сарајево, БИХ. 

 2014, 2nd Hand, Павиљон Цвјета Зузорић, Београд. 

 2014, Пут у Европу, са херојима и сведоцима, Модерна галерија”Ликовни сусрет” 



  

 На основу биографских и библиографских података се закључује да Владимир 

Николић одржава врло живу излагачку активност са 105 реализованих 

самосталних и групних излозби у врло ширком распону установа музеја, галерија 

и фестивала савремене уметности у свету и у Србији од музеја савремене 

уметности у Београду, Атинског бијенала преко Трансмедиале у Берлину,ШКУЦ 

галерије у Љубљани, бечке Кунстхале, Њу мјузијм (New Museum) из Њујорка, 

Conterporary Art Centar из Сеула,  Париског Центра Помпидоу,  Музеја савремену 

уметносту Сент Лујс (St. Luis) до Тејт Модерн (Тате Modern) галерије у Лондону. 

Такође његови радови чине део значајнијих колекција као сто је Центар 

Помпидоу,  Музеј савремене уметности у Београд, Берардо Музеј у Лисабону и 

сл.... Ту су и различите резиденције као што су Фондација за цивилно друштво, 

Њујорк,  Отто Prod, Марсеј, Гуангзхоу, Кина, затим многе награде као што је 

награда Октобарског салона награда “Димитрије Басићевић Мангелос” , награда 

публике, Први српски фестивал електричног филма, награда за кратки филм, 

Југословенски фестивал јефтиног филма. Номинације за 55 и 53 венецијанско 

биенале награду “The future of Europe”, Лајпциг итд. (Детаљна биографија се 

налази у прилогу) 

 

2. Оцена резултата педагошког рада кандидата 
 Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 
 Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 

 

Владимир Николић је у звању асистента и доцента био ангажован у настрави 

цртања за студенте треће и четврте године основних студија као и и на мастер 

студијама на одсеку за сликарство, такође и  на предмету Увод у нове медије на 

првој години основних академских студија на одсеку за нове медије. Такође био је 

ангажован као члан комисије за бијенале студентског цртежа у галерији ДК

Студентски град – 2015 и као члан комисије за 46. изложбу цртежа и скулптура

малог формата студената ФЛУ у Дому омладине Београд – 2017 

Николић има извесно педагошко искуство и пре ангажовања на Факултету 



ликовних уметности koje je везано за периодична гостујућа предавања и 

радионице на универзитету Болоњи и Сингидунум из Београда а током његовог 

асистентскогх стажа је имао и предавања на Konsfact универзитету у Стохолму 

као и на краљевском институту за уметност такође у Стохолму. 

 

3. Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности 
Факултета    

     и Универзитета 
 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 

 
Владимир Николић је својим залагањем значајно утицао и допринео реализацији 

неких за Факултет значајних донација ел опреме потребне одсеку за Нове медије. 

 

4. Оцена резултата уметничког / стручно уметничког / научног рада са 
      студентима и резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког / 
      научног / наставног подмлатка 

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 
Николицћев педагошки рад је потврђен наградом студенткињи прве године 

основних академских студија Анђелији Рађелов одликом независног жирија који 

додељује награду студентима за најуспешнији рад у  области нових медија.   

 

5. Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и 
Универзитета  

     који су значајни за избор у предложено звање 
 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 

 
Владимир Николић је члан УЛУС-а од 2000. године. 
 
 

6. Предлог за одређеног кандидата  
 Образложити предлог за одређеног кандидата уз закључак о резултатима његовог 

уметничког / стручно уметничког / научног и педагошког рада, и усклађеност тих 
резултата са условима које Закон и Општа акта предвиђају за избор у предложено 
звање 

На конкурс за избор наставника у звању доцента јавила су се два кандидата и то  

др ум Владимир Николић и Јована Бралетић.  



Прегледом конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија је 

констатовала да у формалном смислу  оба кандидата  испуњавају услове 

конкурса. Прегледом, оценом и проценом кандидата и након одржаних приступних 

предавања кандидата, Комисија једногласно предлаже др ум. Владимирa 

Николићa за избор у звање доцента за ужу уметничку  област – Нови медији. 

Кандидат Владимир Николић  је од 2014. до 2018. одбранио докторски уметнички 

пројекат и стекао звање доктора уметности, док други пријављени кандидат  

Јована Бралетић нема ту референцу. 

Кандидат Владимир Николић води наставу на предмету Увод у нове медије и  има 

позитивно оцењено искуство у педагошком раду са студентима, добијено у 

анкетама и стеченим референцама студената, док за кандидаткињу Јовану 

Брлаетић  нема података о томе. 

Кандидат Владимир Николић  има остварене контакте и сарадњу са другим 

високошколским инстатуцијама у иностранству, док за кандидаткињу Јовану 

Бралетић нема података о томе. 

У погледу репрезентативних референци у области излагања захтеваних Законом 

и Општим актима Комисија констатује да оба пријављена кандидата имају 

довољан број референци: 

Др ум. Владинир Nиколић  од свог избора у звање асистента има пет 

реализованих репрезентативних референци и то: 

1. There is No Landscape (самостална изложба)  / Гуангџоу, Кина 2014  

Медиј: Фотографија и звук 

Трајање: 6’44’’ 

2. Револуција  (самостална изложба) / галерија ДКСГ, Београд 2014  

Медиј: Филмска инсталација, 16мм филм 

Трајање: 1’45’’ 

3. Гравитациони таласи, (самостална изложба) галерија КЦБ, Београд 2014   

Медиј: Видео 

Трајање: 1’11’’ 

4. Комунистичка слика у веку своје дигиталне репродукције, двоканална видео 

инсталација, КЦБ, Београд, 2017. 



5. Хоризонт догађаја, (самостална изложба) Месна галерија, Љубљана, 

Словенија, 2017.     

Од свог избора у завање асистента има седам самосталних изложби, и то: 

 2015. Аутопортрети, Portuguese Centre for Photography, Порто, Португал 

 2015. There is No Landscape, 1933 Contemporary, Шангај, Кина 

 2014. Револуција, Галерија ДКСГ, Београд 

 2014. Крај Света, Подрум галерија, КЦБ, Београд 

 2014. The End of the World, Times Museum, Guangzhou, Кина 

 2017. Хоризонт догађаја, Културни центаар Тобачна 001, Љубљана, Словенија 

 2017. Субјект Објект, Центар за графику, Београд, Србија 

Од избора у звање асистента јавно је излагао уметничка дела на шеснаест  

групних изложби у земљи и иностранству. Активно учествује у развоју програма и 

техничке опремљености Факутета. Учествовао је у међународној сарадњи 

(Шведска), бави се менторским радом и члан је стручних удружења. 

 

Јована Бралетић има довољан број учешћа у различитим групним изложбама 

(укупно 19 реализованих изложби), 7 самосталних изложби и једно јавно 

представљање видео радова.  

Самосталне изложбе изложбе Јоване Бралетић: 

2012. ''Интимне представе'',слике, цртежи, видео у Пароброду, Београд 

2013. ''Колеге'', цртежи у Студију Фајн Арт у Скадарлији, Београд 

2014. ''Фрагменти'', цртежи, галерија Марцик, Краљево 

2014. ''Срце у орману'' цртежи, алтернативна галерија Цвијета Зузорић, Београд 

2015. ''Деликвентица'' фотографије, Нови простор, СКЦ, Београд 

2017. ''Его'' цртежи, колажи, Оставинска галерија, Магацин, Београд 

2017. ''Деликвент''  принтови у пабу Таван, Београд 
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