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1. Биографски подаци 
 (Испуњава  кандидат)  
 
Име презиме  Весна Кнежевић 

Место и датум рођењa  Београд ‐ 1.8.1959. 

Адреса Омладинских бригада 7в, Нови Београд 

Телефон  011 3120 610 ; 064 6148 187 

E-mail адреса vesnaiknez@yahoo.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  
Основно образовање  О.Ш. ''Олга Петров''‐ Београд  

Средње  образовање  Прва Београдска гимназија ''Моша Пијаде'' 

Основне студије   Факултет Ликовних Уметности – Београд 

Мастер  Факултет Ликовних Уметности – Беoград 

Специјализација   

Магистратура  Факултет Ликовних Уметности – Београд 

Докторат  Факултет Ликовних Уметности – Београд 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Студијски боравак у Паризу 1989. 

Страни  језици  Француски; Енглески 

 
 

Образац 2



 
 

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  1997. – 2005. 

2. доцент  Факултет Ликовних Уметности  2005.– 2010. 

3. доцент  Факултет Ликовних Уметности  2010.‐ 2014. 

4. ван.професор  Факултет Ликовних Уметности  2014 ‐ 

 
 
 
 
 
 
 
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 
Самостална излагања   

1. Изложба цртежа  Галерија ФЛУ – Београд 
 

 1983.  

2. Изложба цртежа (у отвореном 
простору) 

  Калемегдан –Београд  1983.  

3. Изложба слика  Галерија Дома омладине –
Београд 

 1985.  

4. Изложба цртежа  Тузла  1988.  

5. Изложба слика   Народни музеј – Кикинда  1989.  

6. Изложба цртежа  Галерија Дома омладине –
Београд 

 1989.  

7. Изложба цртежа  Библиотека града Београда  1990.  

8. Изложба слика  Галерија Мост – Београд  1994. 

9. Изложба цртежа  Галерија Дома омладине – 
Београд 

 1995.  

10. Изложба цртежа  Галерија Дома омладине – 
Београд 

 1995.   

11. Изложба слика  Галерија УЛУС‐а – Београд  1995.  

12. Изложба слика   АРТ галерија Института ''Сима 
Милошевић'' – Игало 

 1996. 

13.Изложба сликаних плочица 
 L Imprompty 

 Галерија Дома омладине – 
Београд 

 1996. 

14.Изложба радова 
новопримљених асистената 

  Галерија ФЛУ – Београд  1997. 

15. Изложба слика Савремена галерија – Зрењанин  1997. 

16. Изложба слика Галерија Гимназија  ‐ Петровац  1998. 



17. Изложба слика Дом културе – Деспотовац  1998. 

18. Изложба слика Дом културе – Свилајнац  1998. 

19. Изложба слика Дом културе – Ћуприја  1999. 

20. Изложба слика Дом културе – Светозарево  1999. 

21. Изложба слика Галерија Коларчеве задужбине – 
Београд 

 2000. 

22. Изложба слика Галерија ФЛУ – Београд  2005. 

23. Изложба слика и цртежа Strategie Art – Београд  2005. 

24. Изложба слика Madl 'art – Београд  2007. 

25. Изложба слика Галерија ''Момент'' – Београд  2008. 

26. Изложба слика Yachting club‐ Херцег Нови  2008. 

27. Изложба слика Галерија 212 – Београд  2008. 

28. Изложба слика Галерија Феникс – Београд  2009. 

29. Изложба слика Савремена Галерија – Чачак  2009. 

30. Изложба слика Клуб 27 – Београд  2009. 

31. Изложба слика и стална 
поставка 

Породилиште ''Јевремова'' – 
Београд 

 2010. 

32. Изложба слика ‘’Poetica del 
attoo’’ 

Мilano,Nerviano  
Sala del Bergognone 

 2010. 

33. Стална изложбена поставка 
слика 

Адвокатска кућа Томић Дулић 
Стевић‐Београд 

 2011. 

34. Стална изложбена поставка 
слика 

Адвокатска кућа Катрин 
Хорнбангер ,Беч 

 2011. 

35. Изложба цртежа Галерија 107‐ Београд  2012. 

36. Изложба цртежа  Галерија Дома културе '' Стеван 
Мокрањац '' – Неготин 

 2013. 

37. Изложба цртежа Клуб ,,Академија“‐ ФЛУ Београд  2013. 

38. „Цртеж кроз црвено“ 
мултимедијалан догађај са 
модним дизајнером Драганом 
Огњеновић 

Клуб ,,Академија“‐ ФЛУ Београд  2014. 



39. Изложба цртежа и слика 
''Сан'' 

Клуб уметности „Сонето“, Земун  2015. 

40. Изложба слика ''О 
пољупцима'' 

Галерија општине Врачар, 
Београд 

 2015. 

41. Изложба фотографија и 
видео записа, докторски 
уметнички пројекат о муралима 
под називом ''Поетика и 
политика мурала у урбаном 
простору реализованих у 
сарадњи са студентима ФЛУ у 
Београду'' 

Галерија ФЛУ, Београд  2015. 

42. Изложба слика ''Пољупци'' 
(Београдски симпозијум 
протетичара Србије) 

Crown Plaza Hotel, Београд  2016. 

43.Изложба ''СОБА'', 
амбијентална поставка цртежа 

Галерија Хаос, Београд  2017. 

44.Изложба слика ''Пољупци''  Ликовни салон Дома културе, 
Чачак 

 2017. 

45.Изложба цртежа Klub ’’Pulse’’, Њујорк  2017. 

46.Изложба слика и цртежа '' О 
дамама, једнорозима, топлини, 
слободи и музици'' 

Галерија центра за културу ''Свети 
Стефан деспот српски'', 
Деспотовац 

 2017. 

47.Изложба цртежа на целофану 
''Шуштање пољупца'' 

Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2018. 

48.Изложба инсталација ''Укус 
вечности'' 

Кућа Легата, Београд  2018. 

  
# Напомена: Групна излагања нису унета јер их има око две стотине 
 
 
 
 

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.Никола Кусовац – Најновији нови  Политика Експрес, 1983. 

2. Јован Деспотовић – Весна Кнежевић слике  Часопис Момент, 1985. 



3. Чедомир Васић – Неколико упутстава за гледање Весниних 
слика 

 Каталог, 1988. 

4. С. Јелић – У тајнама ликовног поступка  Борба, 1990. 

5. Љ. Тошковић – Цртежи под малтером  Политика, 1990. 

6. Johanna Kandl – Das geschlossene System  Каталог, 1993. 

7. Г.Вујовић – Рајски врт са погледом на море Култура, 1995. 

8. Ирина Суботић – Путеви новог стварања  Култура, 1995. 

9. Ј. Г. – Цртеж је оно исконско  Култура, 1995. 

10. Мила Николић – Слике  Ликовни живот, 1996. 

11. Мирјана Бобић Мојсиловић – Поново пронађени рај Каталог, 1996. 

12. Бојана Бурић – Повратак у сликарску Аркадију  Каталог, 1996. 

13. Зоран Павловић  Каталог, 1997. 

14. Гордана Васић – L’impromty  Каталог, 1997. 

15. Њ. Ј. – Препоруке  Недеља, 2001. 

16. Биљана Солдатовић – Детелина с четири листа Практика, 2001. 

17. Мирјана Радојчић – Зачаран тренутак  Политика, 2001. 

18. Гордана Станишић  Каталог, 2002. 

19. Александар Ђурић – Богатство или беда  Политика, 2005. 

20. Биљана Солдатовић – Деца ти кажу ко си Женски Свет, 2005. 

21. Горица Зарић Јовановић‐ Уживање живота  Преступ, 2005. 

22. Здравко Вучинић‐ Бардови у част Суботици,Палићу и 
Горком Листу 

 Арт Етнос, 2006 

23. Борка Божовић – Водић кроз ликовну колонију Јахтинг  Каталог, 2006. 

24. Здравко Вучинић – Аутентични ликовни искази Култура, 2006. 

25. Ирина Суботић‐ Уметност без граница  Каталог, 2006. 

26. Јован Деспотовић – Нова слика  Књига, 2006. 

27. Милета Продановић- Напон свиле  Каталог, 2006. 

28. М. Настасић‐ Мурали улепшали Београд Блиц, 2008. 

29. Јован Деспотовић‐ Пољубац у шуми  Каталог, 2008. 



30. Милица Настасић – Слика на зиду вртића  Блиц, 2008. 

31. Милета Продановић – Трпезе и пољупци Каталог, 2009. 

32. Синиша Видаковић – Нови визуелни дијалог  Књига, 2009. 

33. Graciela Kartofel – Serbia en la Acuarela Conteporanea  Cultura ,La vuz de Michoacan, 2009.

34. Јелена Бошковић – Нађемо се код Де Нира  Илустрована Политика, 2010. 

35. Оливера Вукотић Каталог, 2012. 

36. С. Поповић –Сезона цртежа  Блиц, 2012. 

37. Радомир Кнежевић –Цртежу у част  Каталог, 2013. 

38. Марија Косановић – Мурал  Блиц, 2013. 

39. А.К. – Фигуре од теста и јаја од папира Политика, 2013. 

40.Радош Гачић- ''Мина Вукомановић Караџић''  Каталог, 2015.‐2016. 

41.А.В.- Музеј ''Цептер'' употпунио колекцију   Политика, 2015. 

42. Ивана Симеоновић Ћелић- ''Времеплов кроз 80 година''  Монографија, 2016. 

43.Љубица Миљковић- 28. Чукарички ликовни салон   Каталог, 2016. 

44.Радомир Кнежевић- Пољупци Каталог, 2017. 

45.Љиљана Слијепчевић-Цртежи  Каталог, 2017. 

46.Тиа Кнежевић- ''Изложба радова Весне Кнежевић''  Каталог, 2017. 

47.Бојана Бурић- Устанак као промена  Каталог, 2017.  

48.Оливера Вукотић- ''Ликовна колонија Сретен Стојановић'' Каталог, 2017. 

49.А. М. Симоновић- Отелотворење ликовности  Каталог, 2017.  

50.М.А.К. – Бескрајна љубавна сусретања  Новости, 2017. 

51. Сава Ристовић- ''Уметници о уметности''  Музеј Цептер, 2017. 

52.У.М. – ''Укус вечности'' у Галерији легата Данас, 2018. 

53.Бојана Бурић-Укус вечности-'  Каталог, 2018. 

54.А. К. ''Обновљен мурал на крају Кнез Михаилове''   Политика, 2018.  

55. Чедомир Васић - Београдски мурали   Данас, 2018.  

56. Ана Вуковић – ''Муралу у Рајићевој враћена некадашња 
лепота'' 

 Политика, 2018. 

 



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

педагошки рад 
 
 
 

Награда / признања Где и  када су добијени 

1. Награда Николе Граовца (на ФЛУ)  Београд, 1983. 

2. Откупна награда Фонда младих (у два 
мандата – откуп радова републичке заједнице 
за културу) 

 Београд,1983. 

3. Прва награда за сликарство златаре 
''Мајданпек'' у Мајданпеку на изложби 
новопримљених чланова УЛУС‐а 

 Београд, 1984. 

4. Откупна награда републичке заједнице за 
културу на пролећној изложби у павиљону 
''Цвијета Зузорић'' 

 Београд, 1986. 

5. Награда ''Моша Пијаде''за сликарство и 
стипендија за студијски боравак у Паризу у ''Cite 
de International de Paris'' 

 Београд, 1988. 

6. Награда за сликарство ‐ Југословенска палета 
младих,Титов Врбас 

Београд, 1989. 

7. Награда за цртеж 18. меморијал Надежде 
Петровић 

 Чачак, 1994. 

8. '' Златна палета'' награда за сликарство УЛУС‐
а на Пролећној изложби 

 Београд, 2002. 

9. Прва награда и посебна похвала у радионици 
мурала Интернационалног сазива уметичких 
факултета 

 Дидимотихон, 2002. 

10. Захвалница Фондације Принцезе Оливере; 
као председнику жирија за награде из области 
ликовне уметности 

 Београд, 2008. 

11. Награда за визуелно решење првог ЦД‐а 
„Вилинград“ на Сајму књига 

 Београд, 2010. 

12. УЛУС‐ова  награда Јесењег салона (за 
уметнички допринос из области сликарства која 
подразумева штампање монографије) 

 Београд, 2011. 

13. Захвалница за стручан рад и ликовни 
допринос у оквиру манифестације „Мудрост 
чула“ и учествовање у жирију за доделу награде 
Б. Карлаварис 

Београд, 2013. 



14. Захвалница за стручан рад и ликовни 
допринос у оквиру манифестације „Мудрост 
чула“ и учествовање у жирију за доделу награде 
Б. Карлаварис 

 Београд, 2014. 

15. Захвалница за стручан рад и ликовни 
допринос у оквиру манифестације „Мудрост 
чула“ и учествовање у жирију за доделу награде 
Б. Карлаварис 

 Београд, 2015. 

16. Захвалница за стручан рад и ликовни 
допринос у оквиру манифестације „Мудрост 
чула“ и учествовање у жирију за доделу награде 
Б. Карлаварис 

 Београд, 2016. 

17. Захвалница за изузетне заслуге и доприност 
Факултету музичке уметности у Београду ,у 
оквиру прославе јубилеја 80. година од 
оснивања Факултета музичке уметности

 Београд, 2017. 

18. Захвалница за стручан рад и ликовни 
допринос у оквиру манифестације „Мудрост 
чула“ и учествовање у жирију за доделу награде 
Б. Карлаварис 

 Београд, 2017. 

  
 
 
 
 

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. Учесник акције Карактером против насиља под 
покровитељством  Универзитета Уметности у Београду, 
Ватерполо савеза Србије,  Вечерњих новости,  Министарства 
омладине и спорта као ментор пројекта на муралима 

 2007‐2011. 

2. Ментор на пројекту визуелног идентитета „Прокопа“ метро 
станице под покровитељством Градског архитекте, Министарсва  
Железнице Србије и Енергопројекта 

 2010. 

3. Ментор радионице мурала летње школе Универзитета 
уметности у Беогаду – реализован у Ресавици, под 
покровитељством Универзитета уметности у Београду 

 2010. 



4. Члан комисије за доделу награде „Цуца Сокић“, ФЛУ  2010. 

5. Члан комисије за доделу награде за иновацију „Милош Бајић“, 
ФЛУ 

 2010. 

6. Члан комисије за доделу награде „Цуца Сокић“, ФЛУ  2011. 

7. Члан комисије за доделу награде за иновацију „Милош Бајић, 
ФЛУ“ 

 2011. 

8. Члан комисије за доделу награде „Цуца Сокић“, ФЛУ  2012. 

9. Члан комисије за доделу награде за иновацију „Милош Бајић, 
ФЛУ“ 

 2012. 

10. Члан комисије за најуспешније остварење на тему 
животињског света (награда Беозоо врта), ФЛУ 

 2012. 

11. Члан комисије за доделу награде „Бете Вукановић, ФЛУ“  2012. 

12. Члан комисије за цртеж награда „ Стеван Кнежевић“, ФЛУ  2012. 

13. Члан комисије за  мастер студије, ФЛУ  2012. 

14. Члан комисије за доделу награде „Цуца Сокић“, ФЛУ 2013. 

15. Члан комисије за мастер студије, ФЛУ  2013. 

16. Члан комисије за Бијенале студентског цртежа у Студентском 
граду 

 2013. 

17. Члан комисије за цртеж награда „Стеван Кнежевић“, ФЛУ  2013. 

18. Члан комисије за доделу награде ѕа најуспешније остварење 
на тему животињског света (награда Беозоо врта), ФЛУ 

 2013. 

19. Ментор на изради мурала на ФДУ у Београду поводом 
Јубилеја 65 година рада ФДУ 

 2013. 

20. Ментор на изради мурала у оквиру рада летње уметничке 
школе Универзитета уметности у Београду одржаног у Пријепољу

 2014. 

21. Члан комисије за доделу награде ФЛУ у Београду ''Богомил 
Карлаварис'' за истакнуте резултате у области ликовне педагогије 

2015.

22. Члан комисије Фестивала студената Универзитета уметности-
Фестум, Изложба цртежа и слика, Студентски културни центар  

2014.‐2018. 

23.Члан комисије за доделу награде Факултета ликовних 
уметности у Београду ''Богомил Карлаварис'' за истакнуте 
резултате у области ликовне педагогије, Медиа центар, Београд

2017. 

24. Члан комисије за доделу награде ''Ђорђе Бошан'', сликар и 
професор АЛУ , ФЛУ у Београду  

2018. 

 
 
 



 

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. Предлози за београдске мурале 
студената ФЛУ (изложба цртежа и великих 
макета предлога за будуће мурале у 
оквиру промоција акције „Карактером 
против насиља под покровитељством 
Ватерполо савеза Србије,Министарства 
омладине и спорта ,Универзитета 
уметности у Београду и Вечерњих 
новости“) 

 Београд, 2008. ‐ изложбени простор Citroen‐овог 
представништва 

2.  Мурал ''Ишибајева'' (аутор идејног 
решења и извођач мурала Сава Кнежевић 
30 м) 

 Београд, ФДУ, 2008. 

3. Мурал''Тигар у боци'' (аутор идејног 
решења Петар Мошић,извођачи мурала 
Петар Мошић и Маријана Штављанин 30 
м) 

 Београд, ФДУ, 2008. 

4. Мурал ''Пливач и делфин'' ( аутор 
идејног решења Тијана Рагуж,извођачи 
мурала Тијана Рагуж ,Бојана Стаменковић, 
Јелена Вујић,Немања Голијанин ,Ива 
Кузмановић,  
Јелена Миљковић, 30м) 

  Београд, ФДУ, 2008. 

5. Мурал ''Флора'' ( аутор идејног решења 
Жана Беговић,извођачи мурала Жана 
Беговић,Слађана Павловић,Сава Кнежевић 
и Велимир Поповић, површина 120м) 

 Београд, вртић Славуј, 2008. 

6. Мурал ''Игра'' (аутор идејног решења  
Слађана Павловић,извођачи мурала 
Слађана Павловић, Сава Кнежевић и Жана 
Беговић, површина 120м) 

 Београд,вртић Славуј, 2008. 

7. Мурал ''Чаробни улаз'' (аутори идејног 
решења   и извођачи мурала Јелена Вујић  
и Јелена Миловановић ,површина 40м) 

 Београд, О.Ш. Душко Радовић, 2008. 

8. Мурал ''Академија'' (аутор идејног 
решења  Снежана Пешић,извођачи мурала 
Јована Јанков , Марина Милутиновић и 

 Београд, ФДУ, 2008. 



Петар Мошић, површина 85м) 

9. Мурал''Клизачи'' (аутор идејног решења 
и извођач мурала Неда Николић , 30м) 

 Београд,ФДУ, 2009. 

10. Мурал ''Позориште''  (аутор идејног 
решења  Маријана Штављанин,извођачи 
мурала  Маријана Штављанин и Јасмина 
Бранковић,30м) 

 Београд,ФДУ, 2009. 

11. Мурал ''Летњи оркестар'' ( аутор 
идејног решења  и  извођач мурала Тајана 
Кајтез, 30м ) 

 Београд,ФДУ, 2009. 

12. Мурал ''Бацач кугле'' ( аутор идејног 
решења   и извођач  мурала Немања 
Голијанин,30м ) 

Београд, ФДУ, 2009. 

13. Мурал на вртићу Наша Радост (аутор 
идејног решења  Бојана 
Стаменковић,извођачи муралаТијана Рагуж 
,Бојана Стаменковић, Јелена Вујић, 
Немања Голијанин,90м) 

 Београд, Вождовац ,2009. 

14. Мурал на згради Ситроеновог 
представништва (аутор идејног решења  
Бојана Стаменковић и Јелена Вујић 
,извођачи мурала Бојана Стаменковић 
,Јелена Вујић, Сава Кнежевић ,Тијана Рагуж 
и Ива Кузмановић ,120м)  

Београд, 2009. 

15. Мурал ''Заједно'' (аутори идејног 
решења  и извођачи мурала Ана Николић и
Јована Бралетић,30 м) 

 Београд, ФДУ, 2009. 

16. Мурал ''Улица'' (аутор идејног решења  
Марија Шевић ,извођачи мурала Марија 
Шевић,Бојана Стаменковић и Ива 
Кузмановић, 30м) 

 Београд, ФДУ, 2009. 

17. Мурал ''Победник'' (аутор идејног 
решења  и извођач мурала Иван Ћировић, 
30м) 

 Београд, ФДУ, 2009. 

18. Мурал ''Архитектура'' (аутор идејног 
решења  и извођач мурала Богдан 
Војновић, 100м) 

Београд, ФДУ, 2010. 

19. Мурали у Прокопу (композиција од 
десет изведених мурала по идејним 
ликовним решењима студената,  
''Нос'' (аутор идејног решења и извођач 
мурала Немања Николић) 

 Београд, Станица Прокоп ,2010. 



''Сто'' (аутор идејног решења  и извођач 
мурала Иван Илијев) 
''Око'' (аутор идејног решења  Мирјана 
Ђошић, извођачи мурала Мирјана Ђошић 
        и Драган Марковић) 
''Тело'' (аутор идејног решења  Марија 
Шевић, извођачи мурала Марија  
           Шевић и Ива Кузмановић) 
''Пас'' (аутор идејног решења Ива 
Кузмановић, извођачи мурала Ива  
        Кузмановић, Марија Шевић и Немања 
Голијанин) 
''Прасак'' (аутор идејног решења  Велимир 
Поповић, извођачи  мурала 
             Велимир Поповић и Сава Кнежевић)
''Брод'' (аутор идејног решења  и извођач 
мурала Нина Ивановић) 
''Свет'' (аутор идејног решења и извођач 
мурала Марија Богдановић) 
''Људи'' (аутор идејног решења  и извођач 
мурала Јасна Дамјановић) 
''Шака'' (аутор идејног решења  и извођач 
мурала Милан Антић) 
          Сви заједно изведени  су на 
површини 300м 

20. Мурал „Париз“ у Ресавици (У оквиру 
летње школе Универзитета уметности у 
Београду, остварен  са студентима ФЛУ у 
Београду.  
Учесници су  Јелена Вићентић, Иван 
Миленковић, Милош Остојић, Иван 
Ћировић, Ива Калићанин, Стефанија 
Вељковић, Петар Ђорђевић, Никола 
Николетић, студенти ФЛУ у Београду и  
Елефтерија Петридуси и Александра Бизу 
студенти Факултета ликовних уметности у 
Солуну. Мурал се налази на згради  Дома 
Културе у Ресавици на површини од око  
500м. 

 Ресавица ,2010. 

21. Мурали на вртићу ''Звончица'' (низ од 
више мурала аутори идејног решења  и 
извођачи пројекта студенати  Маја Гајић, 
Петар Мошић, Јована Јанков, Марина 
Милутиновић, 120м) 

 Београд, 2010. 



22. Мурал ''Сан'' у дворишту Пете 
Београдске гимназије (аутори идејног 
решења  и извођачи мурала Маријана 
Штављанин, Снежана Пешић, Петар 
Мошић, Јелена Јанков, Марина Марковић) 
Мурал је на зиду површине од 270м. 

 Београд 2009‐2010. 

23. Мурал у дворишту код биоскопа Рекс 
(аутори идејног решења  и извођачи 
мурала Петар Мошић, Маријана 
Штављанин) 

Београд, 2010. 

24. Мурал у оквиру позоришта унутар 
Свратишта за незбринуту децу у насељу 
Браћа Јерковић (аутори идејног решења и 
извођачи мурала Тијана Рагуж, Сава 
Кнежевић и Велимир Поповић, зид 
површине 70м) 

 Београд, 2009.‐2010. 

25. Мурал“ Јубилеј“ , поводом јубилеја 65. 
година од оснивања ФДУ у Београду,у  
организацији ФДУ  и под покровитељством 
ФЛУ  у Београду ( скица Сава Кнежевић, 
реализација мурала студенти Јелена 
Вићентић, Петар Мошић, Милан Николић, 
Стефан Миросавић, Марија Ранђеловић, 
Иван Миленковић, Марта Николић, и 
стручни сарадник Анђела Симичић‐студент 
продукције)на површини од 210 
квадратних метара. 

Београд, ФДУ, 2013. 

26. Мурал ''Орнамент '' у радоници мурала 
Летње школе УУ у Београду под 
покровитељством Министарства културе и 
УУ у Београду реализација мурала  Тамара 
Ждерић, Антанасије Пуношевац, Никола 
Лазић, Марија Марковић, Ивана Милев 
ФЛУ у Београду, Емилија Орлић, Катарина 
Ожеговић, Милош Пауновић, Вук 
Спалајковић ФПУ у Београду и студенти са 
других универзитета Шевкија Плојовић, 
Рената Ахмедова, Јоани Зикиду, Никола 
Милчев и Лена Чатзинефито. 

Пријепоље, 2014.

27.Стефан Миросавић, Нова аквизиција 
Музеја Цептер 

 Београд, 2015.  

28. Мурал  „Небо“ на Славији под 
покровитељством Градског секретаријата 
за културу у Београду, аутор идејног 
пројекта Миљан Стевановић ,реализација 

 Београд, 2016. 



мурала Миљан Стевановић и Антанасије 
Пуношевац.   
29. Мурал“ Опера“ на  Летњој сцени ФМУ 
у Београду, под покровитељством ФМУ у 
Београду ,ФПУ и  ФЛУу Београду, идејни 
пројекат Милица Балтовски студент ФПУ у 
Београду реализација мурала студенти 
прве године ФЛУ у Београду .  

Београд, 2017.

30.Теодора Николић, студент прве године 
ФЛУ у Београду,  Награда за цртеж  

 Београд, 2017. 

31.Томица Радуловић,  Награда ''Ђорђе 
Бошан'', студенту четврте године  ФЛУ у 
Београду 

 Београд, 2018.  

32.Душан Стипић Дудварски, Нова 
аквизиција Музеја Цептер

 Београд, 2018. 

33.Пројекат рестаурације мурала ''Рајићева''
у организацији Градског архитекте, 
Шопинг центра Рајићева, ФЛУ у Београду, 
реализација  мурала Теодора Николић, 
Звездана Мутаповић, Антанасије 
Пуношевац, Јован Турчиновић, Дијана 
Симић, Стела Милеуснић.

Београд, 2018.

  
 
 
 
 
 
 

9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима 

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

Назив Место и датум 

1.Организација изложбе '' Цртеж'' студената ФЛУ, Галерија 
ФЛУ 

 Београд, 2001. 

2.Организација изложбе ''Цртачи'' студената ФЛУ, Галерија 
ФЛУ 

 Београд, 2005. 

3.Организација – ''Мурали'' студената ФЛУ (изложба цртежа  и 
пројеката као предлога за будуће мурале у оквиру промоција 
акције „Карактером против насиља“под покровитељством 
Министарства омладине и спорта Ватерполо савеза Србије и 
Универзитета уметности у Београду 

 Београд, 2008. ‐ изложбени  
простор Citroen‐овог 
представништва 



4.Организација изложбе студената ФЛУ  Београд, 2008. ‐ галерија 
Студентског града 

5.Организација изложбе цртежа студената ФЛУ  Београд, 2008. ‐ галерија Дунав 
осигурање 

6.Цртежи студената ФЛУ (изложба цртежа студената пете 
године) 

Београд, 2009. ФЛУ, 
Петровац на Млави 

7.Предлози за мурале и изведени мурали (изложба цртежа 
студената ФЛУ и пројеката изведених мурала, изложбу 
отворила  министар Омладине и Спорта Снежана Марковић 
Самаџић) 

 Београд, галерија графичког 
центра за графику ФЛУ, галерија  и 
галерија „Излози“ ФЛУ 2009. 

8.Организација изложбе ''Часови цртања'' (изложба  цртежа 
студената пете године ФЛУ) 

 Београд, 2009., галерија Феникс 

9.Организација изложбе ''Покушавам да у цртежу будем оно 
што јесам'' 

Београд, 2010., галерија ФЛУ 

10.Организација изложбе цртежа студената ФЛУ у Београду   Деспотовац, 2010. 

11.Ментор на  Муралу ''Париз'' у Ресавици (У оквиру летње 
школе Универзитета уметности у Београду, остварен са десет 
студената ФЛУ и две студенткиње из Грчке) 
Аутор скице Весна Кнежевић у извођењу и менторском раду 
учествовао професор Радомир Кнежевић. Мурал се налази на 
Дому Културе Ресавица на површини 500м2. 

 Ресавица, 2010. 

12.Организација изложбе студената мастер студија ФЛУ  Београд 2011. галерија ФЛУ 

13.Организација изложбе '' Цртежи''  Београд 2011. галерија Дунав 
Осигурања 

14.Организација изложбе ''Цртежи'' студената свих година и 
одсека на  ФЛУ у Београду 

 Петровац на Млави, 2011. 

15.Учествовање у жирирању колекција радова основних и 
средњих школа за награду ''Богумил Карлаварис'' у пројекту 
Мудрост чула 

 Београд, 2012. 

16.Организација изложбе студената друге године мастер  
студија, Галерија ФЛУ  

 Београд,2013. 

17.Ментор на продукцији мурала поводом јубилеја 65. година 
од оснивања  ФДУ 

 Београд, ФДУ, 2013. 

18.Учествовање у жирирању колекција радова основних и 
средњих школа за награду ''Богумил Карлаварис'' у пројекту 
Мудрост чула 

 Београд, 2013.  

19.Ментор на пројекту мурала ''Орнамент'' у оквиру 
радионице летње школе Универзитета уметности у Београду 

 Пријепоље, 2014. 

20..Ментор и организатор изложбе цртежа пете године ФЛУ у 
Београду 

 Београд, 2015. 



21.Организација студентске изложбе цртежа, посвећена 
Јубилеју Првог светског рата и страдању нашег народа, 
Галерија Тврђава 

 
 Београд, 2015. 

22.Организација студентске изложбе '' Новине од новина'' 
сећање на Стеву Кнежевића, Ноћ музеја , Галерија ФЛУ 

 Београд, 2016. 

23.Ментор на продукцији мурала на летњој сцени ФМУ у 
Београду у оквиру прославе Јубилеја 80 година од оснивања 
ФМУ у Београду  

Београд, 2017. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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. Ментор и члан жирија у оквиру организације  Аматерског 
стваралаштва Србије  

 Београд, 1995‐2000. 

2. Учесник акције помоћи за незбринуту децу‐Споменак (Дом 
за незбринуту децу) ‐Аукција слика 

 Панчево, 1997. 

3. Учесник акције ‐Помоћ незбринутој деци у Бијелој ‐ (аукција 
слика) 

 Херцег Нови, 2006. 

4. Ментор пројекта на муралу у акцији „Карактером против 
насиља“, у организацији  Министарства омладине и спорта  

 Београд, 2007.‐2010. 

5. Учесник акције и председмик комисије визуелног решења 
лика Принцезе Оливере‐Фондација Принцезе Оливере  

 Београд, 2008.‐2013. 

6. Ментор на визуелном идентитету у пројекту „Прокоп“ у 
организацији  Скупштине града, Градског архитекте, 
Министарства железнице, Енергопројекта . 

 Београд,2010. 

7. ''Вилинград'', визуелно решење математичких задатака за 
први разред за рад на компјутеру аутора доктора математике 
Александре Мандић 

 Београд, 2010. 

8. Председник жирија у жирирању радова међународног 
ликовног конкурса '' Радост Европе'' 

 Београд, 2012. 



9..Рецензија за пети и шести разред основне школе ''Свет у 
мојим рукама'' др Сање Филиповић, издавачке куће КЛЕТ 

 Београд, 2012. 

10.Председник жирија у жирирању радова међународног 
ликовног конкурса '' Радост Европе'' 

 Београд, 2013.  

11.Рецензија за седми и осми разред основне школе ''Свет у 
мојим рукама'' др Сање Филиповић, издавачке куће КЛЕТ 

 Београд, 2013. 

12.Један од оснивача хуманитарних радионица за помоћ 
болесној деци у оквиру деловања и рада   УЛУС‐а 

 Београд, 2013. 

13.Члан савета галерије Центра за културу ''Свети Стефан 
деспот српски'' 

 Деспотовац, 2014.‐2018.  

14. Члан комисије за доделу награда у оквиру међународне 
дечије изложбе манифестације Радост Европе, ДКЦБ

 Београд, 2015.  

15. Модератор на научном скупу ''Ликовна педагогија, 
актуелна питања, дилеме и перспективе'' ДКЦБ

Београд, 2015. 

16.Председник комисије за унапређење у звање доцента 
кандидата Мелинде Торок, Универзитета у Новом Саду, 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику

 Суботица, 2017. 

17.Модератор на научном скупу ''Ликовна педагогија, 
актуелна питања, дилеме и перспективе'' Медиа Центар

Београд, 2017. 

18.Члан комисије за визуелна решења у градском простору, - 
Секретаријат за културу града Београда

 Београд, 2015.‐2017. 

19.Члан комисије за реализацију решења конкурса за избор 
радова- мурала који ће бити осликани на фасадама и 
калканима у Београду, Град Београд – Секретаријат за кутуру 

 Београд, 2015.‐2017. 

20.Члан комисије за избор асистента , Универзитет у Бањој 
Луци , Академија умјетности 

 Бања Лука, 2017. 

21.Члан комисије за избор ванредног професора на 
Универзитету у Бањој Луци, Академија умјетности 

 Бања Лука, 2017. 

22.Члан комисије за избор два доцента на Факултету 
уметности Универзитета у Нишу 

 Ниш, 2018. 

23.Члан Конференције ''Book Talk'' 2018/ на тему 120. година 
од рођења Милана Коњовића, ликовна критика у ери културе 
у гету. Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка 
Мамузића, Нови Сад 

Београд, 2018. 

24.Ментор и вођа пројекта обнове мурала ''Рајићева'' у 
организацији Градског архитекте, Rajićeva Shopping centra i 
agencije New Moment 

 Београд, 2018. 

 



 
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

 

Тренутак у којем неко постаје редовни професор, дакле када пролази кроз завршну академску 
„проверу“, прилика је да се нечији како уметнички, тако и педагошки рад сагледа у целини и са 
свих страна.  
Весна Кнежевић несумњиво спада у најважније ликовне ствараоце своје генерације и, на ширем 
плану, у најважније српске сликаре завршних деценија двадесетог столећа и почетка новог 
миленијума. Њен рукопис, сасвим усклађен са њеним темпераментом, утемељен је током студија 
на београдском Факултету ликовних уметности крајем седамдесетих и почетком осамдесетих 
година прошлог века (класе професора Радомира Рељића и Раденка Мишевића). Посматрано на 
ширем плану, може се рећи да се њена поетика формирала на укрштању личних талената – 
склоност ка наглашеној експресивности, снажни колористички контрасти, чисте, звонке боје и, 
коначно, тематика која (у параметрима фигуративног исказа) у први план износи тело, страст, 
елементарну и чисту комуникацију људских бића. 
Све ово јасно је било показано на њеној првој самосталној изложби слика у престижној галерији 
Дома омладине 1985. године. У том простору Весна Кнежевић излагаће још неколико пута у 
наредним деценијама. Тај први период њеног стваралаштва обележен је и експериментима у 
области видео-уметности, али је и тада, а и касније њен доминантни исказ био и остао у области 
цртежа и обојеног цртежа. Овај медиј омогућавао је, по својој природи, неопходну спонтаност у 
раду. У списку свих самосталних изложби Весне Кнежевић – а има их скоро педесет – изложбе 
цртежа скоро достижу оне на којима су представљене слике.  
На самосталним изложбама које су се низале како у Београду тако и у важним галеријама у 
Србији Кнежевићева се враћала сталним темама али и уводила нове; у те „сталне“ теме спада 
пољубац као архетипски чин блискости два људска биће, затим циклус „Трпезе“ приказан на 
неколико самосталних изложби. Готово увек то су велики формати који омогућавају да се гест 
размахне. Тај експресионистички приступ остаје као доминанта њених ликовних трагања, он 
мења интензитет, каткад је у дијалогу са намерно остављеним белинама подлоге, каткад извире 
из интензивног обојења површина прекривеним густим намазом боје. 
 
Изложба - инсталација „Укус вечности“ у Кући Легата у Београду 2018. године најновија је 
презентација њеног рада. Након више година у којима су у њеном раду доминирале уљане слике 
на платну у другој деценији овог века код Весне Кнежевић појављује се нова подлога – 
транспарентна и савитлива полиетиленска фолија. Услојавање слика и њихов посебан аранжман 
у оквирима амбијенталне поставке призива театарско-сценографске асоцијације. У игри 
светлости, бачених и укрштених сенки настаје сложена игра, тај „overall“ осликани амбијент 
асоцира на неку врсту профане капеле у којој посматрачу са свих страна „прилазе“ призори. 
Изложба - инсталација „Укус вечности“ јесте нека врста синтезе свеукупног стваралаштва Весне 
Кнежевић. 
 



Наравно, поред самосталних изложби који су најважнији модалитет присуства једног ликовног 
уметника у јавности Весна Кнежевић је имала и редовну излагачку активност на групним 
смотрама. 
 
О радовима и изложбама Весне Кнежевић писали су најважнији критичари и теоретичари 
ликовних уметности: Ирина Суботић, Јован Деспотовић, Зоран Павловић, Бојана Бурић и многи 
други. 
 
Добитница је више награда и признања УЛУС-ова  награда Јесењег салона 2011. године, '' Златна 
палета'' награда за сликарство УЛУС-а на Пролећној изложби 2002. године, награда за цртеж 18. 
на Меморијалу Надежде Петровић, Уметничка галерија „Надежде Петровић“ у Чачку, 1994. 
године... Такође је за свој рад који комбинује уметничку и хуманитарну димензију добила низ 
захвалница. 

 

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 

 
На Факултету ликовних уметности Весна Кнежевић ради од 1997. године. У звање асистента 
примљена је као већ зрео и формиран уметник. Са њеним укључивањем у наставу у великој мери 
учвршћен је и издигнут статус цртежа, дисциплине која стоји у основи  
 
Весна Кнежевић је са својим студентима била ментор на пројекту визуелног идентитета 
„Прокопа“ метро станице под покровитељством Градског архитекте, Министарства  Железнице 
Србије и Енергопројекта и у два маха ментор радионице мурала летње школе Универзитета 
уметности у Београду – реализован у Ресавици и у Пријепољу. Такође је била ментор на изради 
мурала на згради ФДУ у Београду поводом Јубилеја 65 година тог факултета. 
 
Учесник акције Карактером против насиља под покровитељством  Универзитета Уметности у 
Београду, Ватерполо савеза Србије,  Вечерњих новости,  Министарства омладине и спорта. 
 
Весна Кнежевић била је у више наврата члан комисије за доделу различитих студентсих награда 
на  ФЛУ (награда „Љубица Цуца Сокић“ за мали формат, награда за иновацију „Милош Бајић“, 
награда Беозоо врта, награда „Бета и Риста Вукановић“, награда за цртеж „Стеван Кнежевић“, 
награда „Ђорђе Бошан“), али и члан комисије Фестивала студената Универзитета уметности-
Фестум, изложба цртежа и слика, Студентски културни центар, и део комисије за доделу награде 
„Богомил Карлаварис“ за истакнуте резултате у области ликовне педагогије. Такође је била 
председник жирија који је селектовао и оцењивао радове пристигле на мешународном конкурсу 
„Радост Европе“. 
 
Као асистент, доцент и ванредни професор Весна Кнежевић је у свој рад и у класу уносила 
страст која краси и њене слике и цртеже. Јасно утемељена у ставу да је цртеж темељ свега што 
један уметник ствара, независно од медија, у распону од најтрадиционалнијег приступа до 
радова у савременим технолошким медијима, она се непрекидно борила да цртеж остане у 
средишњој позицији  наставног програма и педагошке праксе на ФЛУ.  



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

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 

 
Рад Весне Кнежевић у различитим телима и комисијама ФЛУ био је драгоцен за Факултет,  
 
У неколико наврата организовала је изложбе и јавне презентације цртачких радова својих 
студената – што чини веома важан део педагошког процеса у оној осетљивој зони између 
сигурности школе/класе са једне, и ветрометине ликовне јавности са друге стране.  
 
Већ је поменут и рад Весне Кнежевић на менторству мурала, то је такође једна димензија 
школовања која не улази стриктно у програм, али отвара велики креативни простор за будуће 
професионалне уметнике. Колективни рад на скели, напоран и дуготрајан није само створио 
трајна дела већ и посебне учвршћене везе између студената и педагога. Мурали који данас красе 
калкане и зидове у градовима Србије (најчешће али не и једино остварени у оквирима летњих 
школа УУ) допринели су осавремењавању имиџа Факултета и Универзитета па се ова делатност 
данас најчешће везује за нас. 
 

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. 

 
Весна Кнежевић је са студентима извела преко четрдесет мурала на различитим локацијама у 
Београду и широм Србије.  
 
Студенти са којима је радила Весна Кнежевић били су током школовања, али и касније, добитници 
значајних признања (Јелена Шалинић, Петар Мошић. Јована Живчић, Стефан Миросавић, 
Тамара Ждерић, Александар Митровић) а у новије време признања су добили Теодора Николић, 
студент прве године,  Награда за цртеж 2017. године и Томица Радуловић,  Награда „Ђорђе 
Бошан“, студенту четврте године  ФЛУ у Београду 2018. 
 
 

 
 

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. 

  
Весна Кнежевић била је члан комисије за избор професора на универзитетима то јест 
академијама у Србији и региону, (у Бањој Луци, Нишу, Новом Саду...), рецензент за више 
публикација и уџбеника, члан савета галерија и других културних институција. 
 
Члан је и оснивач више хуманитарних радионица за помоћ болесној деци у оквиру програма УЛУС-а 
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