


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Душан Стипић Dudwarszky 

Место и датум рођењa  Београд, 03.04.1996. 

Адреса  Шуматовачка број. 4, Београд 

Телефон  060 711 71 35 

E-mail адреса  dudwarszky@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности 

Мастер Факултет ликовних уметности 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  енглески, немачки 

 
 
НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 
унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 
извршио признавање 

 
  
 
 
 

Образац 2 



 
 
 
 

3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника Назив факултета од –  до 

1.     

2.     

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.     

2.     

3.     

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Подаци о наставном раду 
  
 

4.1. искуство у педагошком раду са студентима; 
4.2. оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 
периода; 
4.3. резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
4.4. менторство на завршним радовима на свим нивоима студија.  
4.5. учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом који су остварени под 
менторством и уз помоћ кандидата. 
4.7. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије (важи за 
звање доцента) 

4.1. 
  
  
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

  
 
 
 



5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду 
  
 

Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела/радова- 
референце 

 За поље уметности: 
Репрезентативне референце по категоријама прописане су Стандардима за акредитацију студијских 
програма. 

 За поље науке: 
Научни радови обележавају се и вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и кватитативном исказивању 
научноситраживачких резултата истраживача. 

Референца Где Када 

1. Изложба „Аквизиције“ Музеј „Zepter“ Београд 2019. година 

2. Изложба примљених 
чланова  УЛУСА   

Павиљон Цвијете Зузорић 
Београд 

2019. година 

3. Пролећна изложба УЛУСА Павиљон Цвијете Зузорић 
Београд 

2019. година 

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 15. 
  

    

  
 
 
 
 
 



 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручно-професионални допринос 
 

 аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,  

 аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

 учешће у раду жирија, 

 награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад, 

 и други садржаји прописани општим актом факултета. 

Референца Где Када 

1.     

2.   

3.   

 

 7. Допринос академској и широј заједници 
 

 ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно 
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

 ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

 

Заступљеност у збирци музеја „Zepter“ (два дела) 

 

 

 

 

 

 

8. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културe или уметности у земљи и 
иностранству  
 

 мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
 ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

Институција Где Када 

1.     

2.   

3.   

 



Извештај комисије
(овај образац попуњавају чланови Комисије)

 Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све тражене
елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише за све
пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано:
Законом о високом образовању ,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета уметности у Београду,
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета.

 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 наставног рада кандидата
(даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату)
 искуство у педагошком раду са студентима;
 оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода;
 резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету;
 менторство на завршним радовима на свим нивоима студија);
 учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија;
 значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;
 оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано.

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у
наставничко звање

2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада
(даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 речи

по кандидату)

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће
звање.

Душан Стипић Dudwarszky реализовао је једну самосталну изложбу – „Егзил“ (са Иваном
Драгосављевић и Катарином Обрадовић) у Галерији ФЛУ, и учествовао на 11 групних
изложби и уметничких фестивала. Члан је УЛУС-а од 2019. године.

Душан Стипић се у свом раду јасно реферише на византијско културно наслеђе, примарно
фреско-сликарство. Он, међутим, скреће поглед са светих ликова, „окамењених“ у малтеру,
и фокусира се на трагове њиховог овоземаљског постојања – у реалном простору и
времену. Уметника интригирају и урезане речи, бројеви и симболи, који сведоче о нечему
сасвим другачијем. Сведоче о, често потпуно баналним, профаним, поривима обичних
људи од крви и меса. Они као да су руковођени уверењем да ће чином симболичког
уписивања личног имена на зиду цркве – светог простора, обезбедити себи вечно трајање.
Деструктивни чин је овде уједно и стваралачки, а тиме и инспирација за уметника.
Уметник ставља огледало испред посматрача, осветљавајући му слику њега самог, као и
људи различитих епоха и њихових уверења, која осцилирају зависно од друштвених
околности и идеолошких назора, клацкјући се између идолатрије и потпуне игноранције, па
чак презира.
Уметник преусмерава пажњу са оно што је универзално на једној сакралној слици и
усмерава је на њену материјалност – одатле и пастуозни наноси боје, слични наносима
малтера. Пукотине, круњење, па чак и отпали комади боје и препаратуре, нису производ
недоследности у технолошком процесу грађења слике, већ су намерно изазвани, управо



како би сажели ентропију материје од које је сачињен свет.
Стипић, у ликовном смислу, разумева супстанцу слике/објекта на начин близак сликарима
енформела. Он „улази у материју“ слике, коју гради комбинујући и контрастирајући
различите материјале – од пропадљивих, до симбола вечноти и универзалног
(злато/позлата). Са једне стране су ту земљани тонови окера и неутрална прљава белина
малтера, па и текстура дрвета, а са друге злато и ултрамарин. Уметник наноси боју
пастуозније, а затим на њој интервенише гребањем или урезивањем имена и година, као
ефемерних трагова пролазних афеката. Не либи се ни да апликује комаде платна,
исцепканих папира, или чак, сценографски, цитира у фреско техници, угао зида који би
могао да се види у наосу неке средњевековне цркве (објекат „Паразит 1453“, висине
225cm).
Стипић ствара попут кописте, који бележи сваки траг времена на представи лика
светитеља који се преноси кроз векове, али са потпуно другачијим мотивом. Кописта жели
да симболички продужи, или бар заустави у времену, трајање једне слике, а Стипић,
напротив, „овековечује“ баш те трагове пропадања и профаности.
Апстрактна димензија Стипићевог рада се, можда најбоље, огледа на сликама великог
формата (280x100cm, 2 x 191x114cm – диптих, 317x174cm, 178x117cm). Он суочава
посматрача са чистим површинама боје или злата, и тиме му окреће поглед уназад,
отварајући простор за интроспекцију и контемплацију. Са овом наумом он се поиграва и са,
готово архетипским, најелементарнијим планиметријским облицима – кругом и квадратом.
И ту имамо контраст – круг је симбол божанског, вечног, обнављања, а квадрат земаљског,
стабилног, „приземног“.
За разлику од Марка Ротка (Mark Rothko), који нас на готово духовном плану препушта
дејству поља боје – као чисте енергије и осећања, Стипић, ипак, посматрача упорно држи
чврсто „на земљи“, свеприсутним траговима зуба времена на својим делима, наводећи га
да преиспита, наизглед неупитне, вредности једне културе, или чак цивилизације.

3. Оцена стручно-професионалног доприноса
(даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату)
 аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или

студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.;
 учешће у раду жирија;
 награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад;
 и других садржаја прописаних општим актом факултета.

Душан Стипић је заступљен са два дела у збирци музеја „Zepter“, од 2018. године.

Објавио је и текстове:
-„Феномен смрти (прожет феноменом моћи)“, Зборник факултета ликовних уметности у
Београду, новембар 2016. године., стр 198-207.
- „Поглед у дубину без простора: феномен смрти у бароку, феноменологија
индивидуалности и свеопштости барокног позорја“, Зборник факултета ликовних



уметности у Београду, новембар 2015. године., стр. 156-161.

Радио је на проојекту израде плаката за филм „Линија живота“ редитеља Дарка Бајића.

4. Допринос академској и широј заједници
(даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату)
 ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним организацијама,

институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др;
 ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду стручних

и управљачких тела факултета и универзитета).

5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у
земљи и иностранству

(даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500
речи по кандидату)

 мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др;
 ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама.

6. Закључак са предлогом за једног кандидата
(до 500 речи укупно)

1. Испуњени обавезни услови
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3)
На конкурс за Асистента на Факултету ликовних уметности за предмете Сликање и
Цртање из области Ликовних уметности ужа област Сликарство, објављен у часопису
“Послови” 15. jaнуара 2020, пријавила су се четири кандидата и то: Ђурђа Сивачки,
Алина Гадомски Тодоровић, Уна Кнежевић и Душан Стипић Dudwarszky.
Сви кандидати испуњавају формалне услове конкурса.
Комисија за писање извештаја у складу са правилима прегледала је документацију и
радове кандидата и формирала извештај о избору одређеног кандидата.

На основу прописаних формалних референци које су размотрене код свих кандидата
Комисија констатује да је конкурс у потпуности успео и да је у складу са основним
захтевима.
Обзиром да је конкурс отворен за једно радно место, Комисија је опредељена за
поновни избор у звање асистента кандидаткиње Ђурђе Сивачки.
Кандидаткиња је остварила шест самосталних изложби (три самосталне изложбе у



претходном изборном периоду од три године), као и петнаест колективних изложби у
јавним установама одговарајућег профила као обавезни елемент. Поред уметничког
рада који је више пута награђиван од стране различитих жирија, Ђурђа Сивачки поседује
испуњене обавезне елементе за избор кроз педагошко искуство у раду са студентима у
сликарским класама на месту асистента, што је вредновано високим оценама (5, 4,7, 4 и
5) на евалуацијама од треће године основних академских студија, до мастер студија.

Имајући у виду радове и референце, испуњеност обавезних и изборних елемената, као и
претходни трогодишњи период у коме је Ђурђа Сивачки обављала дужност асистента са
позитивним резултатима и оценама, Комисија једногласно предлаже кандидаткињу
Ђурђу Сивачки за избор у звање Асистента за ужу област Сликарство на Факултету
ликовних уметности у Београду.

Комисија:

1. др ум. Бранко Раковић, редовни професор ФЛУ

2. др ум. Стефан Тасић, доцент ФЛУ

3. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, ванредни професор ФПУ, Београд
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