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1. Биографски подаци
 (Испуњава  кандидат)  
 
Име презиме   Драгана Станаћев Пуача 

Место и датум рођењa Београд, 19.09.1957. 

Адреса Руђера Бошковића 2, Београд 

Телефон  011/2861155 

E-mail адреса puacapag@gmail.com, draganastanacevpuaca@gmail.com  

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  
Основно образовање  ОШ Вељко Дугошевић, Београд 

Средње  образовање VI београдска гимназија 

Основне студије  Сликарство на ФЛУ Београд 

Мастер  ФЛУ Београд 

Специјализација   

Магистратура  ФЛУ сликарство 1986. 

Докторат  ФЛУ Београд, докторирала 7. октобра 2013. на тему Архитектура 
као симболичка форма. Семиотика куле

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

1. На предлог Музеја Савремене уметности из Београда 
учествовала у раду 22. Internationale Maler Wochen in der 
Steiermark, Graz 1987. 

2. На предлог Уметничког савета УЛУС-а боравила у Cite 
Internationale des Arts a'Paris 1988.

Страни  језици  Енглески језик 
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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 на Сликарском одсеку  ФЛУ Београд  1997-2005. 

2.Доцент на Сликарском одсеку  ФЛУ Београд  2005-2013. 

3.Ванредни професор на 
Сликарском одсеку 

 ФЛУ Београд  Од 2014. до данас 

 
 
 
 
 
 
 
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.     

2.     

3.     

      

  



 
 
 
 

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. Магистарска изложба, Циклус 
Станиште црвеног ждрала

 Галерији ФЛУ, Београд  1986. 

2.Циклус American dream. Облак  Студио Галерије Карас, HDLU, 
Загреб

 1988. 

3. Циклус Моји слатки кавези  Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд

 1988. 

4. Циклус Вавилонска  HDLU, Галерија Јадроагента, 
Ријека

 1988. 

5.Бекство из лавиринта  Галерија УЛУС, Београд  1990. 

6. Циклус Златни павиљон  Галерија СУЛУВ, Нови Сад  1995. 

7. Даривање памћења  Галерија Zepter, Београд  1996. 

8. Записи из подземља   Коларчеве задужбине, Београд  1996. 

9. Циклус Катакомба  Галерија ФЛУ, Београд  1998. 

10. Из пустодолске бележнице  Галерија ФЛУ, Београд  2005. 

11. Циклус Пешчани цртежи 
 

 Галерија Марко К. Греговић, 
Петровац на мору

 2006. 

12. Град. Ка поднебесју  Галерија УЛУС, Београд  2007. 

13. О анђелу чувару. Стаклени 
перивој 

Галерија Београдске тврђаве на 
Горњем граду, Београд

 2009. 

14. Долазак херувима Докторска изложба, Галерија 
ФЛУ, Београд

 2012. 

 15. Шејкина соба 
  

 Галерија Београдске тврђаве на 
Горњем граду, Београд

 2014. 

16. Кристални дворац за 
Фјодора Михајловича 

Павиљон у тврђави, Галерија 
савремене ликовне уметности, 
Ниш 

2015. 



17. Rue Cabanis Продајна галерија Београд, 
Београд

2015. 

Важније групне изложбе 

1. Поглед у центар, избор 
графика из збирке Центра за 
графику 

Музеј града Београда 2017. 

2. Цртеж и његова сенка, 
Изложба цртежа наставника 
ФЛУ поводом 80-годишњице 
ФЛУ 

Галерија УЛУС 2017. 

3. International Scientific 
Conference and Exhibition, Scale 
of Design From Micro To Macro 

STRAND, SASA 2016. 

4. Аквизиције, откупи и поклони 
у колекцији Галерије савремене 
уметности Ниш (2012-2015) 

Галерија Србија, Ниш 2016. 

5. International Scientific 
Conference and Exhibition: On 
Architecture – Reworking the City 
Through New Architecture

Галерија науке и технике САНУ 2015. 

6. Facing the Future, Second 
International Conference and 
Exhibition 

STRAND, Sustainable Urban 
Society Association, Belgrade, 
Галерија науке и технике САНУ

2014. 

7. Јесења изложба УЛУС-а УП Цвијета Зузорић, Београд 2014. 

8. Уметничка колонија у 
Требињу 

Република Српска 2014. 

9. Дани модерне архитектуре Бања Лука, Република Српска 2014. 

10. Уметност за уметност УП Цвијета Зузорић, Београд 2014. 

11. Дани модерне архитектуре Галерија градског Културног 
центра Ужица

2014. 

12. Пролећна изложба УЛУС-а УП „Цвијета Зузорић“, Београд 2014. 

13. International Conference and 
Exhibition “On Architecture”, 
Gallery of Science and 
Technology 

Serbian Academy of Sciences and 
Arts, Beograd 

2013. 

14. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2013. 

15. ''75 година ФЛУ у Београду 
1937-2012'' 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2012. 

16. Сликари Србије УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2012. 



17. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2011. 

18. Јесења изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2010. 

19. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2010. 

20. X међународни бијенале 
уметности минијатуре 

Културни центар, Модерна 
галерија, Горњи Милановац

2010. 

21. Други бијенале цртежа 
Србије 

Панчево 2009. 

22. Јесења изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2009. 

23. IX бијенале цртежа и мале 
пластике УЛУС 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2009. 

24. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2009. 

25. Јесења изложба, УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2008. 

26. IX међународни бијенале 
уметности минијатуре 

 

 Културни центар, Горњи 
Милановац 

2008. 
 

27. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2008. 

28. VIII бијенале цртежа и мале 
пластике УЛУС-а 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2007. 

29. Пролећна изложба, УЛУС УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2007. 

30. Јесења изложба УЛУС-а  УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2006. 

31. Звона Метохије, УЛУС  
 

УП ''Цвијета Зузорић'', (аукцијска 
изложба за обнову порушених 
културних споменика Косова и 
Метохије), Београд

2006. 

32. Пролећна изложба, УЛУС  
 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2006. 

33. Изложба из фундуса 
Галерије ''Марко К. Греговић'' 
2003-2005. 

Галерија ''Марко К. Греговић'', 
Петровац на мору 

2006. 

34. Изложба професора ФЛУ из 
сликарске класе професора 
Мишевића 

Галерија ФЛУ, Београд 2005. 

35. VII београдски бијенале 
цртежа и мале пластике, УЛУС, 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2005. 

36. У сусрет десетогодишњици, 
из Колекције 

Галерија Зептер, Београд 2003. 



37. VII бијенале уметности 
минијатуре 

Културни центар, Горњи 
Милановац

2003. 

38. VI београдски бјиенале 
цртежа и мале пластике, УЛУС 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2003. 

39. V београдски бијенале 
цртежа и мале пластике, УЛУС 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2001. 

40. IV бијенале акварела 
Југославије 

Народни музеј, Зрењанин 2001. 

41. Пролећна изложба, УЛУС УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2001. 

42. VI Међународни бијенале 
уметности минијатуре 2000. 

Културни центар, Модерна 
галерија, Горњи Милановац

2000. 

43. Пролећна изложба, УЛУС УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 2000. 

44. Од оскудног богатство, IV 
Биенале цртежа и мале 
пластике, УЛУС 

УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 1999. 

45. Колекција (пет година 
откупа и поклона) 2.део 

Галерија Зептер, Београд 1999. 

46. Пролећна изложба, УЛУС – 
80 година 

УП „Цвијета Зузорић“, Београд 1999. 

47. Колекција (пет година 
откупа и поклона) 

Галерија Зептер, Београд 1999. 

48. Беовизије- градске визуре Централни клуб ВЈ, Београд 1998. 

49. Meђународни бијенале 
минијатуре 

Културни центар, Горњи 
Милановац

1998. 

50. Пролећна изложба Галерија УЛУС, Београд 1998. 

51. Друго  бијенале цртежа и 
мале пластике 

Галерија УЛУС, Београд 1997. 

52. Треће бијенале 
југословенског акварела 

Народни музеј, Зрењанин 1997. 

53. XXXVIII Oктобарски салон Музеј 25.мај, Културни центар, 
Београд

1997. 

54. Годишња изложба Гал. 
Задужбине Илије М. Коларца 

, Гал. Задужбине, Београд 1997. 

55. Колекција, откупи и поклони 
од 1994-1997. 

Галерија Зептер, Београд 1997. 

56. XXXVII Октобарски салон 
на Булевару мира 

Музеј 25.мај, Културни центар, 
Београд

1996. 

57. Шесто бијенале Милене 
Павловић – Барили 

Народни музеј, Галерија Милене 
Павловић – Барили, Пожаревац

1995. 

58. Друго бијенале југосл. 
акварела 

Народни музеј, Зрењанин 1995. 



59. Друго бијенале цртежа и 
мале пластике 

Галерија УЛУС, Београд 1995. 

60. Пролећна изложба Галерија УЛУС, Београд 1995. 

61. Изложба учесника 
уметничке колоније Ечка 94 

Савремена галерија, Зрењанин 1994. 

62. Пролеће – мит слике аут.изл. 
Дејан Ђорић 

Галерија ММ, Београд 1994. 

63. Пролећна изложба  Бања Лука, Република Српска 1994. 

64. Пролећна изложба Галерија савремене уметности, 
Нови Сад

1994. 

65. Пролећна изложба Галерија УЛУС, УП ''Цвијета 
Зузорић'', Београд

1994. 

66. Јесења изложба Галерија УЛУС, Београд 1993. 

67. Прво  Бијенале Цртежа и 
мале пластике 

Галерија УЛУС, Београд 1993. 

68.Бијенале југослов. акварела Савремена галерија, Народни 
музеј, Зрењанин

1993. 

69. XXIV Октобарски салон на 
Булевару мира, Београд 

Културни центар, Музеј 25.мај, 
Београд

1993. 

70. Град магични универзум, 
аут.изл.Г.Каљаловић-Одановић 

Галерија Централног клуба В.Ј., 
Београд

1993. 

71. Други сабор савременог 
иконописа код Срба 

Православна епархија банатска, 
Вршац

1993. 

72. Други сабор савременог 
иконописа код Срба 

Народни музеј, Београд 1993. 

73. Пролећна изложба Народни музеј, Крагујевац 1992. 

74. Пролећна изложба УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 1992. 

75. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1992. 

76. Међународна изложба 
''Остави траг'' аут.изл. Д.Нешић 

Галерија ''Кућа Крсмановић'', 
Музеј града, Београд, Прибој, 
Подгорица, Бар, Улцињ, Нови Сад

1991. 

77. XXXII Октобарски салон УП ''Цвијета Зузорић'', Културни 
центар, Београд

1991. 

78. Јесења изложба Народни музеј, Крагујевац 1991. 

79. Јесења изложба, УЛУС УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 1991. 

80. XXIV Херцегновски зимски 
салон 

Галерија ''Јосип Бепо Бенковић'', 
Херцег Нови

1991. 



81. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1991. 

82. Кула уточиште-аут.изложба, 
Л. Мереник и Н.Шуице 

Галерија ФЛУ, Пратећа изложба 
XXXI Октобарског салона, 
Културни центар, Београд

1990. 

83. Изложба чланица УЛУС-а Библ. ''Вук Караџић'', Крагујевац 1990. 

84. XXX Октобарски салон УП ''Цвијета Зузорић'', Београд 1989. 

85. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1989. 

86. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1988. 

87. Салон младих 
 

Народни музеј, Музеј савремене 
уметности, Кикинда

1988. 

88. Годишња изложба Галерије 
КНУ 

Галерија ''Коларца'', Београд 1988. 

89. Пролећни салон Галерија УЛУС, Београд 1988. 

90. Изложба корисника Фонда 
младих 

Галерија УЛУС, Београд 1988. 

91. Први сабор савременог 
иконописа код Срба 

Владичански двор, Вршац 1987. 

92. Магистри осамдесетих, 
избор магистара ФЛУ, аутор 
Бојана Бурић 

Галерија Дома ЈНА, Београд 1987. 

93. XXII Internationale 
Malerwochen in Der Steiermark 

Graz, Neue Galerie Am 
Landesmuseum Joanneum

1987. 

94. Изложба југословенског 
портрета 

Галерија југословенског портрета, 
Тузла

1987. 

95. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1987. 

96. Пролећна изложба Галерија савремене ликовне 
уметности, Ниш

1987. 

97. Пролећна изложба ''Боро и Рамиз'', Приштина 1987. 

98. Пролећна изложба Галерија савремене уметности, 
Нови Сад

1987. 

99. Пролећна изложба Галерија ''Лазар Возаревић“, 
Сремска Митровица

1987. 

100. Пролећна изложба Галерија УЛУС, Београд 1987. 

101. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1986. 

102. Изложба корисника Фонда 
младих 

Галерија УЛУС, Београд 1986. 



103. Јесења изложба Галерија УЛУС, Београд 1985. 

104. Цртеж и мала пластика Галерија УЛУС, Београд 1985. 

105. Перспективе, XIII Галерија  код позоришта, Београд 1985. 

106. Изложба учесника прве 
колоније младих 

Дом културе, Ивањица 1985. 

107. Пролећна изложба УЛУС-а Галерија савремене ликовне 
уметности, Ниш

1985. 

108. Пролећна изложба УЛУС-а Collegium artisticum, Сарајево 1985. 

109. Пролећна изложба УЛУС-а Галерија Матице српске, Нови 
Сад 

1985. 

110. Пролећна изложба УЛУС-а Галерија уметности, Приштина 1985. 

111. Пролећна изложба УЛУС-а УП ''Цвијета Зузорић“, Београд 1985. 

112. Јесења изложба Галерија УЛУС, Београд 1984. 

113. Цртеж-вид ликовног израза, 
Аутор.изложбе, Ј. Гавриловић, 
МСУ 

Народни музеј, Београд 1984. 

114. Јесења изложба Галерија УЛУС, Београд 1983. 

115. Нови чланови 83 Галерија УЛУС, Београд 1983. 

116.Нови чланови 83 Галерија савремене ликовне 
уметности, Ниш

1983. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.Коста Васиљковић  Од Апсурда и баука до лиризма и снохватица, 
Четири београдске изложбе, Комунист, 5.10.1986. 
Критика магистарске изложбе, Галерија ФЛУ 
Београд

2.Олга Перовић  6. Изложба југословенског портрета 87, текст у 
каталогу, Галерија југословенског портрета, 
Тузла, 2.10-30.11.1987.

3.Бојана Бурић  Магистри Факултета ликовних уметности у 
Београду 1980-1987, текст у каталогу, Дом ЈНА, 
Београд, новембар-децембар 1987. 

4.Дејан Ђорић  Ликови грађевине са руба вечности, текст у 
каталогу, Галерија Јадроагента ХДЛУ, Ријека, 
1988.

5.Љубомир Глигоријевић Одважност с оне стране рушења, текст у 
каталогу, Галерија КНУ, Београд, 1988. 
Одважност с оне стране рушења, текст у 
каталогу, Студио галерије Карас, Загреб, 1988.

6.Дејан Ђорић Критика изложбе у Галерији КНУ, Ликовни 
живот бр. 1, март 1988.

7.Дејан Ђорић Бекство из лавиринта, текст у каталогу, Галерија 
УЛУС Београд, 1990.

8.Никола Кусовац Нове вредности, Експрес политика, 16.06.1990. 

9.Никола Кусовац У светлости Милене - 6. Бијенале Милене 
Павловић Барили, текст у каталогу, Галерија 
Милене Павловић, Пожаревац, новембар-
децембар 1995.

10.Дејан Радовановић Текст у каталогу, Галерија УЛУВ, Нови Сад 

11.Никола Шуица Даривање памћења, текст у каталогу, Галерија 
Зептер, Београд, 1996.

12.Љиљана Ћинкул Критика изложбе Даривање памћења, Галерија 
Зептер, Политика, Београд, 1996.  

13.Дејан Радовановић Записи из подземља, текст у каталогу, Галерија 
Коларчеве задужбине, Београд, 1996. 

14.Јован Сивачки Из пустодолске бележнице, текст у каталогу, 
Галерија Марко Греговић, Петровац на мору, 
2005.

15.Дејан Радовановић Смисао посвете, текст у каталогу, Долазак 
херувима, Галерија ФЛУ, докторска изложба, 



2012. 

16.Никола Шуица Неукинута прошлост. Сликовне зоне Д.С.П. Rue 
Cabanis; Доласци херувима; Огледање, текст у 
каталогу, Галерија Београд, 2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Награда / признања Где и  када су добијени 

1.Златна игла, награда на Пролећној изложби 
УЛУС  

 Београд 2014. 

 2.Награда за цртеж на изложби Цртеж и мала 
пластика, УЛУС  

 Београд 1992. 

3.Откупна награда Октобарског салона  Београд 1989. 

4.Октобарска награда града Београда, за 
магистарску изложбу 

 Београд 1986. 

5.Награда колоније младих, студентска Ивањица 1986. 

  
  



 
 

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

1. Ђура Јакшић, Инспирација студентима ФЛУ Београд, Галерија 
ФЛУ Излози, Београд; Музеј Ђуре Јакшића, Српска Црња, Избор 
студентских радова и текст у каталогу „Зашто ме не љубиш, мог 
живота рају?“, 2016; 

 Током једне школске године 

2. Традиционална изложба студентског цртежа у Дому омладине 
2016, поставка и избор Драгане Станаћев Пуача и Оливере 
Парлић;  

 Месец дана 

3. Изложба студентског цртежа из класе професора Димитрија 
Пецића и Драгане Станаћев Пуача, Галерија ФЛУ 2014;

Месец дана 

4. Изложба студентског цртежа Вечерњег акта са професором 
Добрицом Бисенићем у Галерији ФЛУ и Излозима 2011;

Месец дана 

5. Традиционална изложба студентског цртежа у Дому омладине 
изложена у Магацину у Вука Караџића, Селекција радова и текст 
у каталогу 2010; 

 Месец дана 

 6. Селектор за Бијенале студентског цртежа у Студентском граду 
у два наврата 

 Месец дана 

7. Цртачи 1997 – 2005, Из сликарске класе професора Јована 
Сивачког, у избору Драгане Станаћев Пуача, Галерија ФЛУ, 
Београд, 2005. 

Вишегодишњи избор 

8. Члан Савета ФЛУ у три сазива;  10-15 година 

Члан Савета галерије ФЛУ у два сазива; До две године 

Шеф Сликарског одсека ФЛУ, 2013; Годину дана 

Члан Савета галерије Графичког центра (и председник), 2014; Четири године 

9. Члан Комисије за пријемни испит у два наврата, 2005;  1-2 месеца 

Члан жирија за доделу награде за мозаик;  Један дан 

Комисија на награду ФЛУ за цртеж Вечерњи акт и цртеж од III-V 
2011; 

По недељу дана 

Комисије за Награду за Вечерњи акт 2012 и Награде за цртеж По недељу дана 



Стеван Кнежевић и Награде за цртеж од III-V 2012, 2013, 2014, 
2015; 
Члан Комисија за Награду за цртеж 2016. По недељу дана 

Члан Комисије за Награду Цуце Сокић 2006, 2007, 2008, 2015 и 
2016; 

По недељу дана 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.Ања Тончић  
 

 Награда за цртеж, Годишња изложба ФЛУ, 2014/15. 

2.Никола Милекић  
 

 Награда за Студију у боји, Годишња изложба ФЛУ, 
2013/14. 

3.Мартина Петровић  
 

 Награда за цртеж, Годишња изложба ФЛУ, 2012/13.  

4.Маја Зорић  
 

  Награда за Студију у боји, Годишња изложба ФЛУ, 
2011/12. 

5.Александра Ковачевић  
 

Награда за Вечерњи акт, Годишња изложба ФЛУ, 2011. 

6.Марија Анђелковић  
 

Награда за Вечерњи акт, Годишња изложба ФЛУ, 
2008/9. 

7.Бојана Матејић 
 

Награда Цуце Сокић, Годишња изложба ФЛУ, 2008. 

8.Александра Ацић  
 

Награда Цуце Сокић, Годишња изложба ФЛУ, 2006.  

  



 
 

9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима

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

Назив Место и датум 

1.Идеје Living Teatre, америчког авангардног театра 60-70-тих,
где је  „позоришна сцена поприште друштвеног и политичког 
протеста и борбе за остваривање личних и грађанских права“, 
а са енергијом непоткупљиве младе популације, била сам део 
позоришних и музичких струјања и превирања, која су 
потресала Европу. Улог за такво уметничко померање био је 
живот у буквалном и преносном смислу, јер се за идеју 
уметности жртвовало све... Искуства музике и позоришта су 
суштински генерисали мој уметнички израз у цртеж, као 
непрекинути дијалог, а архитектонска мисао ће (много 
година касније) учинити да прочитам његов садржај.

Београд, 1977-1984. 

2. Током студија од 1977. до 1983. бавила сам се позоришном 
уметношћу. Као члан неформалне студентске групе, у маниру 
commedia dell arte, одиграла сам преко хиљаду представа на 
различитим сценама у земљи и у Европи. Важнији позоришни 
фестивали: 

1) Festival International de Theatre Universitaire,  Lyon, 
France, 1978. 

2) Festiwal Teatrow Alternatywnych,  Lodz, Polska, 1979. 
3) Festival International de Theatre Universitaire,  Lyon, 

France, 1979. 
4) Bad Radkersburg, Theatrertage der Jugend, Аустрија, 

1979. 
5) International Meeting of Moving Theatre,  Budapest, 

Hungaru, 1979. 
6) Estivade, Festival de Creation et d' Animation,  Dijon, 

France 1980. 
7) International Meeting of Moving Theatre,  Budapest, 

Hungaru, 1981. 
8) Festival Internazionale Teatro Universitario,  Aquila, Italia, 

1982. 
9) Semana Internacional de Teatro Universitario,  Coimbra, 

Portugal, 1982. 
 

У том периоду играла сам малу улогу у ТВ драми Соје 
Јовановић и статирала у филму Јована Јовановића Пејзажи у 
магли (1984).  
 
Сарађивала сам на текстовима музичке групе Рок машина. 
1980. окупљам blues групу „Споредна станица“ и са њом 

 



наступам као певачица на jazz-blues сценама Београда и 
Панчева (Дом омладине, СКЦ, Филозофски факултет, 
Машински факултет, Blues клуб из Панчева).
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Подаци о другим активностима ван Факултета / Универзитета 

 (чланство у струковним удружењима, управним одборима, хуманитарним организацијама 
и акцијама и друго)  

 
Назив Место и датум 

1. Члан УЛУС-а  Београд, УЛУС, 1983. 

2.Изложба поводом дана ВМА, отварање галерије у Дневној 
болници психијатрије 

Београд, 1984. 

3.Члан Друштва за обнову Светих Архангела код Призрена  Београд, Народни музеј, 80-их 
година

4. Звона Метохије, УЛУС, УП ''Цвијета Зузорић'', (учешће на 
аукцијској изложби за обнову порушених културних 
споменика Косова и Метохије) 

 Београд, 2006. 

 



 

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. 

 

Образац 3



 

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 

 

Током четири  деценије активног стваралаштва, најопштије се може приметити  да постоји  једно 

основно опредељење Драгане Станаћев Пуача, а то је дијалог, ње као сликара са једне стране и 

ствараоца и њихових дела из других грана уметности са друге стране. Подстакнута 

одговорношћу,  пре свега према личној потреби за уравнотежењем, тај  дијалог  поприма и 

одлике праве сликарске мисије. 

Прави и  пресудни почетак  таквог, вишедеценијског дијалога може се пронаћи у вези између 

сликарства, позоришта и музике коју је Драгана Станаћев Пуача успоставила још током студија, 

када се упоредо са сликарством бавила  позориштем и музиком као члан неформалне студентске 

групе у маниру commedia dell arte и као текстописац и певачица jazz-blues групе. Више од 

хиљаду  одиграних представа на сценама у земљи и Европи, значило би и толико пута 

борављења у другим различитим световима. Осим што  говоре о ширим интересовањима ова, 

како сама Драгана Станаћев Пуача наводи, искуства  музике и позоришта суштински су 

генерисали њен  уметнички израз у цртеж, као непрекинут дијалог, а архитектонска мисао ће 

(много година касније) учинити да прочита његов садржај.  

Основно  полазиште за дијалог које проналази у архитектури  заснива се на  јасно  издвојеном  

једном сегменту архитектонског потенцијала за који сама поседује сеизмолошку осетљивост, а 

то је сећање и машта грађевина, памћење павиљона, кула, одморишта, улице, лавиринта. Читање 

постојећих архитектонских записа  учи је и помаже  јој у откривању  личних,  унутрашњих 

простора, створених светова,  пружа могућност да борави у њима ради личног испуњења и 

уровнатежења.  

Исказана потреба за уравнотежењем  произилази из општих питања  везаних за место које крхка 

уметникова личност  треба да заузме у стварности свакодневнице,  таквој каква је. Наметнута 

стварност уметника који живи и делује у урбаном амбијенту неминовно се одражава и на 

стваралаштво и (данас, чини се више него икада) подвлачи уметникову самоћу.  Из осећања 

изопштености које наводи на трагање за саговорником  Драгана Станаћев Пуача упориште 

налази и у филму, музици, лепој кљижевности и филозофији исто као и у архитектури.  Кроз 

саме називе које даје својим радовима  може се осетити посвета  културном наслеђу: „Соларис, 

Андреју Тарковском“ „Кула за Андија Сама, Данилу Кишу“,,Месечина, за Борхеса“,,Златни 

павиљон, за Сергеја Параџанова“,,Соловјецка кула, Павлу Флоренском“ „Змијски врт, Aнтонију 



Гаудију“ „Рукопис из пакла Варлама Шаламова“ „ Шејкина соба“ „Кристални дворац за Фјодора 

Михајловича“.  

У раду Драгане Станаћев Пуача упечатљиво је неговање здравог става  о присутној двополности 

односно дуализму свих људских особина као и других појава. Јасно је исказана потреба за  

испољавањем  и живљењем оба краја одређене особине јер се оне  међусобно не искључују. Оно 

што би се могло површно протумачити и као контрирање, обраћање  пажње на супротност,  

односно континуирано смењивање супротности одлика су  немирне динамике мишљења и 

осећања, што се огледа на свим условно-последичним нивоима стваралаштва Драгане Станаћев. 

Трагање за противтежом очигледно мучних последица модернизма као што су  еуфоричне 

стваралачке слободе данашњице, информатички метеж, захтев за преобликовањем чулног 

постојања,  у њеном сликарском раду резултује  елегичним искушењима. Поред модерног 

појављује се архаично преко ликвног израза  који почива на елементима форме, боје, игре линија 

и ритма. У том духу  опредељује се за класична  средства изражавања попут графита, акрилика, 

пастела, сребра и злата на папиру различитог формата.  Поједини цртежи могу да опстају 

самостално али и кроз спајања преко диптиха и захтевнијих комбинација   где радови 

неочекивано добијају на редуктивној аутентичности.  У истом духу дуализма , реално 

архитектонско здање одводи је у право прибежиште имагинарног здања. Исход је у нестварном. 

У ранијим циклусима, архитектура на њеним радовима постаје само на први поглед геометријска 

структура која  би могла да води до једне поетике блиске геометријској апстракцији, а заправо 

кроз  формално апстраховање изведени  призор је тематски и иконографски поентиран.  На такав 

закључак Драгана Станаћев Пуача наводи и насловом  свог  докторског уметничког 

истраживачког пројекта: „Архитектура као симболичка форма-семиотика куле“.  Ступајући у 

дијалог током  борављења  кроз просторе, сликарка цртачком акцијом и са сеизмолошком 

осетљивошћу  препознаје, ослушкује и  исчитава  сећања и машту тих простора, у њиховом 

памћењу  похрањена  протекла  времена,  дневнички дирљиви  искази загонетног историјског и 

психолошког карактера. Интерпретирани,  они видљиво добијају својства невидљиве енергије 

коју она препознаје као уткану у њиховој морфологији.  У једноставности  и елементарности  

архитектонских форми проналази  посебну естетику и културу сећања  па стога у  радовима не 

представља припадајућу,  амбициозну визуелну документарну грађу о грађевинама  већ  у свом 

одабраном  материјалу осваја аутономну егзистенцију. 

Од магистарске изложбе под називом ,, Циклус Станиште црвеног ждрала” 1986. године, 

Драгана Станаћев Пуача  бави се цртежом,  а  радови настају у циклусима:  (American dream. 

Облак, Моји слатки кавези,  Вавилонска,  Бекство из лавиринта,  Златни павиљон,  Даривање 

памћења,  Записи из подземља,  Из пустодолске бележнице, Град. Ка поднебесју, О анђелу 

чувару. Стаклени перивој, Долазак херувима и други ) 

Неизвесност  спајања раних цртежа и последњих циклуса не доводи у питање основне постулате 



на којима почива уметнички опус Драгане Станаћев Пуача. У оквиру сопственог уметничког 

истраживања, остаје доследна уочљивој нези цртачке материје, са увек присутним осећајем мере, 

да у аскетизму не буде надјачана несувислим маниризмом или занатским техницизмом. 

Допушта гледаоцу поред визуелне перцепције и телесно освешћење у једном врло личном 

простору где је геометријска линеарност простора замењена енергетском спиралом која 

поништава устаљене идеје о раздаљинама и димензијама. Енергија која се тако појављује на 

цртежу, својим дејством призива на нестајање у таквом живом фикцијском простору са 

динамичним осећањем  дематеријализације и делокализације.     

Током  процеса сублимације духовности долази до фузије ових феномена и у циклусима радова 

које је Драгана Станаћев поднела на конкурс: ( Рукопис из пакла Варлама Шаламова, 2018, Rue 

Cabanis, 2015, и  Шејкина соба, 2014. ) Кроз истанчани осећај да се успостави веза са елементима 

цртежа и боје, концентришући се заправо на линију, тежи ка отварању простора aпстрактних 

форми. Негује линију као примарни модус изражавања.  Деликатно изведене линеарне вредности 

снопова стреловитих зрака постављене су у симбиотички однос  са саопштењем. Линеарни 

распон ствара утисак флуидне пројекције, а ипак уравнотежене у композиционој чврстини где су 

вибрације  и  треперење цртежа  окупљени   у компактној форми. Распоред линија сугерише 

метафизичке димензије простора. Концентрични кругови, лукови, спирале,  шрафуре, чини се да 

су постављени дисциплиновано такорећи послушно, а опет  у својој дуалности стваралачки 

страствено.  Енергичним  гестом,  усковитлани вртлози фуриозне енергије, интензивног 

вијугавог и згуснутог ликовног замаха , пипци Meduse  и  змијолика кретања евоцирају страхове 

и ужасе на разнолике појаве . 

Аутентичне  целине циклуса представљене су на самосталним изложбама као својеврсне зидне 

инсталација које гради ређањем односно уклапањем радова у виду диптиха и полиптиха у већe 

целинe.  Комплексност оваквог захвата видљива  је  на изложби ,, Кристални дворац за Фјодора 

Михаиловича”,  Павиљон у Тврђави, Ниш  2015,  где  Драгана Станаћев Пуача на поетичан 

начин подвлачи да је: ,, изложба утопијски покушај да се покрене нов ланац значења. Ничија 

земља, брисани простор папирних забелешки, чија се садржина управо обрушава у прах. 

Изгубљени језик. Непознато писмо. Изостанак саговорника. Круњење бедема. Ноуман”.                 

Кретањем у лавиринту  Кристалног дворца  откривамо циклусе  појединачних назива: (Станиште 

Црвеног Ждрала, Златни павиљон,  Rue cabanis,  Огледало,  Долазак Херувима, Шејкина соба...)  

Богата излагачка активност Драгане Станаћев Пуача огледа се кроз велики број самосталних 

изложби (тачније 17) као и активним учешћем на групним изложбама, бијеналима, салонима, 

(више од 100)  у репрезентативним галеријама у  Србији и на територији република бивше 

Југославије, ( Београд, Загреб, Ријека, Нови Сад,  Ниш,  Сарајево, Приштина, Бања Лука, 

Подгорица, Горњи Милановац, Зрењанин, Пожаревац, Вршац, Крагујевац,  Кикинда, Тузла...  

али и у иностранству Graz).  Активности са  којима  се може подвући закључак као нешто што 



последњих година посебно  заокружује  постигнуту специфичну везу њеног рада са 

архитектуром су учешћа  Драгане Станаћев Пуача на интернационалним научним 

конференцијама и изложбама архитеката, чиме су њени радови осим са становишта сликарства 

посматрани и прихваћени и са становишта архитектуре у складу са ставом који архитекте 

заступају да је архитектура мисао о архитектури , а не само изграђена кућа. (International 

Scientific Conference and Exhibition , Scale of Design From Micro To Macro, STRAND, SASA, 2016; 

International Scientific Conference and Exhibition: On Architecture- Reworking the City Through New 

Architecture, Галерија науке и технике САНУ, 2015; Facing the Future , Second International 

Conference and Exhibition, STRAND, Sustainable Urban Society Association,  Галерија науке и 

технике САНУ, Београд, 2014; International Scientific Conference and Exhibition “On Architecture”, 

Gallery of Science and Technology, Српска Академија Наука и Уметности, Београд, 2013. )  

Важно је издвојити и јавне наступе са којима Драгана Станаћев Пуача започиње своју 

стваралачку каријеру на међународним позоришним фестивалима (Француска, Аустрија, 

Мађарска, Италија, Португал;) будући да је бављење позориштем одредило њено даље тражење 

кроз сликарство. 

Излагачка активност Драгане Станаћев Пуача пропраћена је медијски кроз релевантне рецензије  

наших истакнутих историчара уметности и уметника као што су  Коста Васиљковић, Олга 

Перовић, Бојана Бурић, Љубомир Глигоријевић, Дејан Ћорић, Никола Кусовац, Никола Шуица, 

Љиљана Ћинкул, Јован Сивачки, Дејан Радовановић.  

Са овако досегнутим квалитетом  уметничког израза  Драгана Станаћев Пуача заслужено 

заузима једно од истакнутих места наше савремене уметности, што потврђују и награде и 

признања која су јој додељивана  („Златна игла“, награда на Пролећној изложби УЛУС-а, 2014. 

Београд; Награда за цртеж на изложби Цртеж и мала пластика УЛУС, 1992. Београд; Откупна 

награда Октобарског салона, 1989. Београд; Октобарска награда града Београда за магистарску 

изложбу, 1986. Београд; Награда колоније младих, студентска, 1986. Ивањица; Боравак у Cite 

Internationale des Arts, 1988. Париз).  

На предлог МСУ учествовала у раду XXII Internacionale Malerwochen, Грац, 1987 

Дела Драгане Станаћев Пуача се налазе у колекцијама Neue Galerie, Grac и Музеју Zepter у 

Београду.  

 Кроз овакве активности, проширујући поља сликарског језика и ликовности,  Драгана Станаћев 

Пуача  даје значајан допринос Српској ликовној сцени. 

 

 

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 



 

Драгана  Станаћев Пуача је започела свој рад на ФЛУ као већ формирани ствараоц. Од 1997. до 

2005.године  обављала је дужности у звању Асистента на Сликарском одсеку у класи проф. 

Јована Сивачког. У периоду од 2005.године у звању доцента самостално води најпре наставу на 

предмету Вечерњи акт , а затим преузима сликарску класу прве и друге године где води наставу 

на предметима Цртање и Сликање. Од  2014. године  је у звању ванредног професора. Ради са 

првом и другом годином на основним студијама и ментор је на мастер и на докторским 

студијама.   

Драгана Станаћев Пуача посао наставника на ФЛУ у Беoграду обавља пре свега са свешћу о 

колико  позитивним толико и негативним последицама младалачког ентузијазма, са свешћу  коју 

је развила  током деценијске дистанце у односу  на  своје студентске дане када је била  

присталица идеја  заступаних  у америчком авангардном Living Teatre 60-70-тих изношених  са 

енергијом непоткупљиве младе популације, у виду позоришних и музичких струјања и 

превирања која су потресала Европу, а улог за такво уметничко померање био је живот у 

буквалном и преносном смислу јер се за идеју уметности жртвовало све.    

Са посвећеношћу и максималном одговорношћу, успостављајући квалитетан и 

вишеслојан однос са студентима развија радну дисциплину  кроз индивидуалан приступ пун 

разумевања и подршке. Преносећи и лична цртачка искуства утемељује студенте за њихова 

будућа трагања. Драгана Станаћев Пуача је веома активна у припремању школских изложби и 

организацији додатних активности по галеријама ван факултета.  

На овај начин је током протеклог периода Драгана Станаћев Пуача са искуствима зрелог 

ствараоца  дала квалитетан и упечатљив допринос извођењу наставе на Сликарском одсеку на 

ФЛУ-у у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     и Универзитета 

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 



 

Драгана Станаћев Пуача је обављала многобројне послове  и  функције на матичном Факултету 

(као члан комисија за пријемни испит, комисије за Награду за цртеж Вечерњи акт , комисије за 

Награду за  цртеж од треће до пете године, за Награду Цуце Сокић, награда за мозаик,  Шеф 

Сликарског одсека ФЛУ-а, , Члан Савета ФЛУ-а , Члан Савета Галерије ФЛУ, Члан Савета 

Галерије Графичког центра (и претседник). Као селектор студентских изложби и писац текстова 

у каталогу:  изложба студентског цртежа у Галерији Дома омладине; Ђура Јакшић, Инспирација 

студентима ФЛУ Београд, ГалеријаФЛУ-Излози, Музеј Ђуре Јакшића Српска Црња, Избор 

студентских радова и текст у каталогу „Зашто ме не љубиш, мог живота рају?“. 2016. 

Традиционална изложба студентског цртежа у Галерији Дома омладине Београд, 2016. Поставка 

и избор Драгане станаћев Пуача и Оливере Парлић ; Изложба студентског цртежа из класе проф. 

Димитрија Пецића и Драгане Станаћев, Галерија ФЛУ, 2014.; Изложба студентског цртежа 

Вечерњег акта са проф. Добрицом Бисенићем , Галерија ФЛУ и Излози, 2011; Традиционална 

изложба студентског цртежа Дома омладине Београд изложена у Магацину у Вука Караџића, 

избор радова и текст у каталогу, 2010; Селектор за бијенале студентског цртежа у Студентском 

граду; Цртачи 1997/2005. Из сликарске класе проф. Јована Сивачког, Галерија ФЛУ, 2005.)  и  

тиме  значајно допринела развоју наставе и других делатности Факултета и универзитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

У  раду са студентима, Драгана Станаћев Пуача подстиче аналитичност,        креативност, 

стваралачку имагинацију и слободу експериментисања студената.  Резултати педагошког  рада 

валоризовани су јавним наступима као и наградама најуспешнијих студената на годишњим 

изложбама ФЛУ-а (Ана Тончић, Награда за цртеж, 2014/15; Никола Милекић, Награда за студију 

у боји, 2013/14; Мартина Петровић, награда за цртеж, 2012/13; МајаЗорић, Награда за студију у 

боји, 2011/12; Александра ковачевић, Награда за вечерњи акт, 2011; Марија Анђелковић, 

Награда за вечерњи акт, 2008/09; Бојана Матејић, Награда Цуце Сокић, 2008; Александра Ацић, 

Награда Цуце Сокић, 2006. 

 

 

 

 

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. 

 

Ван  Факултета Драгана Станаћев Пуача је својим учешћем доприноси хуманитарним акцијама  

везаним за српско културно наслеђе  и здравство и тиме доприноси широј заједници ( Члан 

УЛУС-а од 1983; Изложба поводом Дана ВМА, отварање Галерије у Дневној болници 

психијатрије, 1984; Члан Друштва за обнову Светих Архангела код Призрена,  Београд Народни 

музеј 80-тих ; Звона Метохије, УЛУС, УП Цвијета Зузорић, учешће на аукцијској изложби за 

обнову порушених културних споменика Косова и Метохије, Београд, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

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 



 

Комисија која је радила у саставу мр Добрица Бисенић, редовни професор ФЛУ, мр Мирко 

Огњановић, редовни професор ФПУ и др ум Милета Продановић, редовни професор ФЛУ 

констатује да је кандидаткиња др ум Драгана Станаћев Пуача остварила низ репрезентативних 

референци захтеваних Законом и Општим актима и то: 

Године  2013.  је одбранила свој уметничко истраживачки докторски пројекат под називом „  

Архитектура као симболичка форма- Семиотика Куле“ и тиме стекла звање доктора уметности. 

Такође на почетку своје уметничке каријере , године 1987 , на предлог Музеја Савремене 

уметности у Београду, Драгана Станаћев Пуача је учествовала у раду 22. Internationale Maler 

Wocher in der Steiermark , Graz. Године 1988. на предлог Уметничког савета УЛУС-а боравила је 

у Cite Internationale des arts arts a’Paris. 

 Самосталне изложбе донеле су потврду њене  уметничке убедљивости , а пре свега квалитетом 

и персоналношћу цртачке мисли и концептуалном јасноћом високо потврдиле њене уметничке 

компетенције. Самосталне изложбе одржане су у  репрезентативним галеријама и установaмa 

чији су програми вођени од стране професионалних селектора или званичних уметничких 

савета, а такође су и медијски пропраћене текстовима и критикама реномираних историчара 

уметности и кустоса. 

Кандидаткиња Драгана Станаћев Пуача је запажено излагала у оквиру важних групних изложби 

у земљи и иностранству, у професионално високо котираним галеријама, као део профилисаног 

избора који репрезентује уметничка кретања у српској уметности ,што је и потврђено 

заслуженим наградама и признањима које су јој додељене.  

Активности са којима се може подвући закључак као нешто што последњих година посебно 

заокружује постигнуту специфичну везу њеног рада са архитектуром су  учешћа Драгане 

Станаћев Пуача на интернационалним научним конференцијама и изложбама архитеката, чиме 

су њени радови осим са становишта сликарства посматрани и прихваћени и са становишта 

архитектуре.  

Важно је издвојити и јавне наступе са којима Драгана Станаћев Пуача започиње своју 

стваралачку каријеру на међународним позоришним фестивалима где је одиграла преко хиљаду 

представа у земљи и Европи као члан неформалне студентске групе у маниру commedia dell arte 

(Француска, Аустрија, Мађарска, Италија, Португал) будући да је бављење позориштем  

одредило њено даље тражење кроз сликарство.  

Драгана Станаћев Пуача је током претходног периода изванредно обављала своје педагошке 

дужности на ФЛУ као поуздан наставник  који са ентузијазмом, посвећеношћу и максималном 

одговорношћу обавља све наставне задатке. У досадашњој сугестивној педагошкој пракси на 

ФЛУ у Београду,  Драгана Станаћев Пуача  је прошла  различите нивое и области рада са 

студентима и данас у пуном капацитету ради на свим нивоима студија. Води сликарску  класу  




	Dragana Stanaćev Puača
	Obrazac 1 - Konkurs za dva red. prof
	Obrazac 2 (1) - Dragana Stanaćev
	ДРАГАНА СТАНАЋЕВ ОБРАЗАЦ3

	Potpisi

