


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Немања Николић 

Место и датум рођењa  Ваљево, 22.06.1987. 

Адреса  Виктора Игоа 3/5, Београд 

Телефон  0644399896 

E-mail адреса  nemanja_nikolic@ymail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије  Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Београду, 
2010. године. 

Мастер  

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Одбранио докторски уметнички пројекат 2019. 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески језик 

 
 
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. Асистент Факултет ликовних уметности 2018 – 2020. 

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. International Summer 
Academy of Fine Arts 
and Media  

Венеција, Италија 2019. 

2. International Summer 
Academy of Fine Arts 
and Media  

Венеција, Италија 2016. 

3. Наставник ликовног 
образовања и 
историје уметности 

Гимназија Бранислав Петронијевић – Уб 2013 – 2015. 

4. Наставник ликовног 
образовања и 
историје уметности 

Техничка школа Уб 2013 – 2015. 

  
 
 
 
 
 
 

 



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. Од 2018. до 2020. године радио као асистент у класама редовних професора Милете 
Продановића и Добрице Бисенића.  
2018. и 2019. године радио селекцију радова и поставку Изложбе цртежа и скулптура 
малог формата студената Факултета ликовних уметности у Београду у Дому омладине 
Београда. 
2016. и 2019. године радио на Интернационалној летњој академији ликовних 
уметности и нових медија (International Summer Academy of Fine Arts and Media) у 
Венецији. 

  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

         4.6. Нина Пухар, студент генерације за школску 2017/2018 годину.   
              Нина Пухар, Наградa из фонда Мр Миодраг Јањушевић, сликар, 2018. 
              Нина Пухар, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж , 2018  
              Сања Момчиловић, Награда ФЛУ за сликарство Риста и Бета Вукановић, 2018. 

 Ања Тончић, студент генерације за школску 2018/2019. годину. 
 Ања Тончић, Награда ФЛУ за сликарство Риста и Бета Вукановић - сликари, 2019. 



 Aња Тончић, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж , 2018  
Дуња Ожеговић, награда ФЛУ за слику малог формата Љубица Сокић, сликар и 
професор АЛУ, 2018. 
Дуња Ожеговић, Награда ФЛУ Врт добр наде, 2018. 
Лазар Његомировић, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж, 2019. 
Изложба Пет из Шест у галерији Факултета ликовних уметности у Београду. Пет 
судената: Уна Кнежевић, Миодраг Ристић, Александар Ракезић, Милица Поповић и 
Дуња Ожеговић из класе ред. проф. Милете Продановића и Добрице Бисенића, 2019. 
Самостална изложба Александра Ракезића Ја знам за једну тугу са мирисом ананаса у 
Уметничком простору У10 у Београду, 2020. 
Самостална изложба Уне Кнежевић Ако се добро проживи, живот је довољно дуг у 
Уметничком простору У10 у Београду, 2020. 
Самостална изложба Дуње Ожеговић Ти си нешто друго у Уметничком простору У10 у 
Београду, 2020. 
Самостална изложба Лене Миловановић и Лазара Његомировића Паралела, галерија 
Озон, 2019. 

           

  
 

 
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. The Plot, Видео 
рад/анимација и пет 
хиљада цртежа 
(пројекат у процесу 
настајања) 

 Самостална изложба, The Palace 
of Time and Memory, Дворац 
Петровића, Центар савремене 
уметности Црне Горе, 
Подгорица, Црна Гора 

2019. 

2. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Самостална изложба, Sketch for 
One Erasable Plot, Galerie Dix9, 
Париз, Француска 

2019 

3. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Самостална изложба, Shot to 
Sequence, ERD Gallery, Сеул, 
Јужна Кореја 
 

2020 



4. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Самостална изложба, Возови 
Авиони Таласи Руке, Магацин 
Краљевића Марка 4, Београд, 
Србија 

2017. 

5. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа  

 Групна изложба, 57. 
Октобарски салон (кустоси 
Гунар и Даниеле Кваран), 
Лепота Какофоније, Београд, 
Србија 

2018. 

6. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Самостална изложба 
Uncontained Images, 
Contemporary Istanbul, Galerie 
Dix9, Истанбул, Турска 

2017. 

7. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Групна изложба, Скривено 
наслеђе (селектори Ивана 
Ташић и Наташа Јанковић), 
Тврђава Голубачки град, 
Голубац, Србија 
 

2019. 

8. Uncontained Images, 
петоканална видео 
анимација и две 
хилјаде цртежа 

 Групна изложба, Одкуда/Form 
From, Рефлектор галерија, 
Ужице, Србија  

2019. 

9. Vanishing Fiction, серија 
слика 

 Самостална изложба, Vanishing 
Fiction,  Уметнички простор У10, 
Београд, Србија 

2018. 

10. Серија слика, Без 
назива, 2017-18. 

 Самостална изложба, Nemanja 
Nikolić – New Works, ERD Gallery, 
Сеул, Јужна Кореја 

2019. 

11. Серија слика, Без 
назива, 2018 

 Самостална изложба, Изложба 
нових слика, Рима галерија, 
Крагујевац, Србија 

2018. 

12. Серија слика и цртежа, 
2018-2019 

Самостална изложба, Shot to 
Sequence, ERD Gallery, Сеул, 
Јужна Кореја 

2020. 

13. Desert Castle, акрилик 
на платну, димензија 
540 x 210 цм 

 Самостална изложба, Field of 
Teleportation (заједно са 
Наташом Галечић), Дом 
Омладине, Београд, Србија 

2018. 

14. Double Noir, видео 
рад/анимација и табле 
цртежа за филм 

 Самостална изложба, Sketch for 
One Erasable Plot, Galerie Dix9, 
Париз, Француска 

2019. 

15. Double Noir, видео 
рад/анимација и табле 
цртежа за филм 
  

 Самостална изложба, The Palace 
of Time and Memory, Дворац 
Петровића, Центар савремене 
уметности Црне Горе, 

2019. 



Подгорица, Црна Гора 
 

16. Train, серија цртежа  Самостална изложба, It’s ok. Go 
(заједно са Мартом Јовановић, 
кустоскиња Миа Давид), 
Навигатор галерија, Београд, 
Србија 

2018. 

17.  Double Noir, видео 
рад/анимација и табле 
цртежа за филм 

Групна изложба, Chalk 
(селекторка Јудит Ван Меувен), 
Kunsthal KadE, Амерсфорт, 
Холандија 

2018. 

18. Double Noir, видео 
рад/анимација и табле 
цртежа за филм  

Групна изложба , 56. 
Oктобарски слон, Љубавни 
занос (кустос Дејвид Елиот), 
Београд, Србија 

2016. 

19. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

 Самостална изложба, Уместо 
завршетка, Ликовна галерија, 
Културни центар Београда, 
Србија 
 

2015. 

20. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Самостална изложба, Уместо 
завршетка, Галерија Контакт, 
СКЦ, Крагујевац, Србија 
 

2016. 

21. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Десет година 
награде за цртеж фонда 
Владимир Величковић, Кућа 
Легата, Београд, Србија 
 

2019. 

22. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Нишки салон: 
12/2 (селектори Гордана 
Добрић и Сава Степанов), 
Официрски дом, Галерија 
савремене ликовне уметности, 
Ниш, Србија 

2019. 

23. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Art and Cinema 
(кустос Домик Паини), Caixa 
Forum, Mадрид, Шпанија  
 

2017. 

24. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, O порознисти 
(кустос Милан Тутоновић), 
Galerie Aperto i Galerie de l'Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts, 
Монпеље, Француска 

2017. 

25. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 

Групна изложба, romANTIsch 
(кустоскиње Стела Бах и 

2016. 



хиљаде и четиристо 
цртежа 

Клаудија Мариа), Künstlerhaus, 
Беч, Аустрија 

26. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Art and Cinema 
(кустос Домик Паини), Caixa 
Forum, Барселона, Шпанија 
 

2016. 

27. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Liber 
Numericus, Stereolux / Platforme 
Intermedia, нант, Француска 

2016. 

28. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Memoires de 
livre, Galerie Dix9, Париз, 
Француска 

2016. 

29. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

The Viewing Program Online,The 
Drawing Center, Њујорк, САД 

2016. 

30. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, (Para)matters 
of Perception, / U10 Art Collective, 
Project Space (Projektraum), 
Uqbar, Берлин, Немачка 
 

2016. 

31. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, (Para)matters 
of Perception, / U10 Art Collective, 
Galerija Valentin Vodnik i Galerija 
Gallery, Љубљана, Словенија   

2016. 

32. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Констелација 
(кустоскиња Светлана Монтуа), 
Српски културни центар у 
Паризу, Париз, Француска 

2015. 

33. Panic Book, видео 
рад/анимација и две 
хиљаде и четиристо 
цртежа 

Групна изложба, Ex-Ordinary, No 
Boreders – No Nations, Градска 
галерија Collegium artisticum, 
Сарајево; Уметнички простор 
У10, Београд; Центар савремене 
уметности Црне Горе, Пејанички 
дом, Подгорица 

2013-2014. 

34. Panic Box, видео 
рад/анимација 

Групна изложба, Миксер 
фестивал, Доживљај у покрету - 
Кустосирање, Београд, Србија 

2013. 

35. Masterpiece, анимирани 
филм 

Групна изложба, Bound (Кустоси 
Sofia Touboura, Maria Lianou, 
Nana Sachini), OpenShowstudio, 
Атина, Грчка 

2012. 



36. Inserts, анимирани 
филм 

Групна изложба, Миксер 
фестивал, Најлепша зграда 
(кустоскиње Ана Адамовић и 
Милица Пекић), Геозавод, 
Београд 

2012. 

37. Inserts, анимирани 
филм 

Групна изложба, Кроз цртеж 
(кустос Мирослав Карић),  
Магацин Краљевића Марка 4, 
Београд, Србија 

2011. 

38. Inserts, анимирани 
филм 

Самостална изложба, ННН+П (са 
немањом Петровићем), 
Магацин Краљевића Марка 4, 
Београд, Србија 

2009. 

39. Inserts, анимирани 
филм 

Самостална изложба, Око нас, 
Галерија Нова, Београд, Србија 

2010. 

40. Серија слика Vanishing 
Fiction 

Прво бијенале младих ART EX-
YU (кустос Сава Степанов), 
Центар савремене уметности 
Црне Горе, Дворац Петровића, 
Подгорица 

2018. 

41. Toothman, видео рад, у 
сарадњи са Николом 
Гроздановићем и 
Душаном Грубином 

Shared Meanings (кустос Милош 
Зец), Шкуц галерија, Љубљана, 
Словенија 

2019. 

42. Planes, анимирани 
филм 

Анатомија лета (селекторка 
Милица Лапчевић), Музеј 
Ваздухопловства, Београд, 
Србија 

2018. 

43.  Uncontained Images, 
цртежи 

Art Vortex (кустоскиња Светлана 
Младенов), Галерија Друштво 
ликовних уметника, Љубљана, 
Словенија 

2018. 

44. Landscapes, серија 
цртежа 

40. сусрет акварелиста – 
Уметничка колонија Ечка, 
Савремена галерија Зрењанин, 
Србија 

2019. 

45. Distant, анимирани 
филм 

Изложба лауреата награде за 
цртеж из фонда Владимир 
Величковић 

2012. 

46. Distant, анимирани 
филм 

Самостална изложба, Visible 
Things, Уметнички простор У10, 
Београд, Србија  

2012. 

  
 
 



 

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. Члан жирија за 
награду на 
Двадесетом бијеналу 
студентског цртежа 

 Дом културе Стдентски 
град, Београд 

2019. 

2. Селектор за 47. 
Изложбу цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду  

Дом омладине Београда 2018. 

3. Селектор за 48. 
Изложбу цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Дом омладине Београда 2019. 

4. Осмогодишњи рад у 
жирију Уметничког 
простора У10 

Уметнички простор У10 у 
Београду 

2012-2020. 

5. Специјална откупна 
награда за мурал и 
зидну инсталацију, на 
конкурсу „Нови зид“  
Raiffeisen Bank-е и 
Галерије 12HUB 

Галерија 12HUB 2013. 

6. Награда за цртеж из 
Фонда Владимир 
Величковић 

Галерија Хаос у Београду 2011. 

7. Награда за особену 
креативну иновацију 
из Фонда Милош Бајић 

Факултет ликовних 
уметности у Београду 

2009. 

8. Награда за цртеж Факултет ликовних 
уметности у Београду 

2009. 

9. Награда за цртеж, 
вечерњи акт 

Факултет ликовних 
уметности у Београду 

2007. 



 

  

 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). 

Иницијатор и оснивач Уметничког простора У10 у Београду од 2012. године. Осмогодишњи 
организациони и кустоски рад са првенствено младим уметницима кроз годишњи програм 
Уметничког простора У10 у Београду. 
 

 

 

 

 

 

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 

 

Немања Николић је запослен од 2018. године као асистент на Факултету ликовних уметности, а 

његов ангажман у класама редовних професора Милете Продановића и Добрице Бисенића није 

прошао незапажено. Због свог обрзовња, изванредног познавања токова савремене уметности, 

историје филма, као и отворености за проширене медије, показао се као јако драгоцен сарадник у 

настави. Од ништа мањег значаја за наставу се показало и његово вишегодишње организационо и 

кустоско искуство, које је стекао као иницијатор и оснивач Уметничког простора У10. 

Николић има и ранија педагошка искуства. Учествовао је у раду Интернационалне летње 

академије ликовних уметности и нових медија (International Summer Academy of Fine Arts and 

Media) у Венецији, 2016. и 2019. године. Пре тога је радио и као наставник ликовног образовања 

и историје уметности у две средње школе – гимназији Бранислав Петронијевић Уб и Техничкој 

школи Уб, у периоду од 2013. до 2015. године. 

 

Велики број студената, којима је Николић асистент, показао је значајне резултате у виду 

бројних награда, али и самосталних изложби: 

- Нина Пухар, студент генерације за школску 2017/2018 годину. 

- Нина Пухар, Наградa из фонда Мр Миодраг Јањушевић, сликар, 2018. 

- Нина Пухар, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж, 2018. 

- Сања Момчиловић, Награда ФЛУ за сликарство Риста и Бета Вукановић, 2018. 

- Ања Тончић, студент генерације за школску 2018/2019. годину. 

- Ања Тончић, Награда ФЛУ за сликарство Риста и Бета Вукановић - сликари, 2019. 

- Aња Тончић, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж , 2018. 

- Дуња Ожеговић, награда ФЛУ за слику малог формата Љубица Сокић, сликар и професор 

АЛУ, 2018. 

- Дуња Ожеговић, Награда ФЛУ Врт добре наде, 2018. 

- Лазар Његомировић, Годишња награда ФЛУ Стеван Кнежевић за цртеж, 2019. 

- Изложба Пет из Шест у галерији Факултета ликовних уметности у Београду. Пет 

судената: Уна Кнежевић, Миодраг Ристић, Александар Ракезић, Милица Поповић и Дуња 

Ожеговић из класе ред. проф. Милете Продановића и Добрице Бисенића, 2019. 

- Самостална изложба Александра Ракезића Ја знам за једну тугу са мирисом ананаса у 

Уметничком простору У10 у Београду, 2020. 

- Самостална изложба Уне Кнежевић Ако се добро проживи, живот је довољно дуг, у 

Уметничком простору У10 у Београду, 2020. 

- Самостална изложба Дуње Ожеговић Ти си нешто друго, у Уметничком простору У10 у 



Београду, 2020. 

- Самостална изложба Лене Миловановић и Лазара Његомировића Паралела, галерија Озон, 

2019. 

           

Немања Николић је недвосмислено показао своју способност да води наставу, успешно 

одржавши приступно предавање: „Методи уметничког истраживања на примеру уметничке 

праксе“, што су потврдиле и највише оцене (10) од свих чланова комисије.  

 

 

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. 

  

На конкурс за избор у звање доцента на ФЛУ кандидат Немања Николић је предао пет 

слика/цртежа, формата 250x200cm, и мапу са тридесет осам цртежа, димензија 35x50cm. 

Цртежи су изведени на папиру, на коме су претходно, техником литографије, одшртампане мапе 

(света, Европе, Балкана, као и план Београда). Цртежи представљају део фрејмова за анимацију The 

Plot, која је само последњи из низа радова, у којима се Николић бави истраживањем медија 

анимације – Panic book (2012-2016), Double noir (2015) и Uncontained images (2017). 

Слике су изведене тушем на дрвеним таблама прекривеним белом акрилном подлогом. На њој је 

прво исписан текст са одабраних страница Политичке енциклопедије, из 1975. године, па су, преко, 

исцртане сцена из више филмова. 

 

Радови Немање Николића су комплексни – са једне стране концептуално темељно осмишљени, а са 

друге, јако прецизни и доследни у егзекуцији. 

Полазећи од своје фасцинације ноар филмовима, Николић их користи као предложак, који 

рашчлањује на саставне делове – фрејмове, које, потом, транспонује у цртеж. Бира цртачке 

материјале који на најбољи начин преносе драматичну атмосферу ових остварења – туш и четку, 

угљен, као и креду, којом црта на црној табли. Као подлогу користи странице књига (попут Титових 

сабраних дела), енциклопедије и појмовнике самоуправног социјалзма, као и мапе, дијаграме и 

футуристичке планове града (који принципима централног планирања обећавају правичан и 

једнакомеран развој), све из периода југословенског социјализма. Овакви носиоци евоцирају сећање 

на један тип друштва, који се данас чини једнако далеким као и тмуран амбијент ноар филмова. 

Графички материјал теоријске експликације самоуправног модела, готово носталгично, подсећа на 

једну утопијску веру у могућност, никада досегнуте, социјалне утопије. 

Преко њих су, затим, изведени цртежи појединачних фрејмова из холивудских филмова, који и 

данас остају, једнако као и током хладног рата, прворазредно оруђе промоције западних либералних 

вредности и економског модела слободног тржишта. 

Николић судара производе/документа два некомпатибилна концепта друштвеног уређења. 

Динамику на овим радовима изазива управо та унутрашња дихотомија неспојивих идеолошких 

матрица, два супротстављена блока. 

Николић се при избору фрагмената филмова фокусира, са једне стране, на мотив машина у покрету, 



а са друге, на приказ дубоко психолошки узнемиреног појединаца у бегу, слободном паду или 

његовог лица у гро-плану, чија експресија одражава интензивна афективна стања. Он наглашава 

управо ту анксиозност, односно унутрашњи страх од неке, неодређене, опасности (попут сенке 

Другог светског рата), која појединца тера у бег. 

Различите секвенце често рекреира другачијим ликовним материјалима, па од њих поново ствара 

покретне слике. Колажно их монтира, креирајући потпуно нови наратив, који, ипак, остаје донекле 

недоречен. Са друге сране, колико год да одвајање од контекста – рекомпоновањем фрагмената 

различитих филмова – усложњава интерпретацију поруке, толико и доприноси проширивању 

простора тумачења. 

Радови Немање Николића дејствују двојако – као сегменти анимираног филма, и као засебна, 

аутономна уметничка дела. Сваки цртеж/слика је једнако ликовно богат и заокружен. Унутар 

ограничења форме, које диктирају принципи анимације, неспутано се показује и Николићев 

експресиван гест. Јаке сенке и текстуре изводи вешто, креирајући интригантне ликовне догађеје, 

сачињене од хитрих, динамичних, потеза – цртица и линија шрафуре, или кружних, спиралних 

линија, служећи се чак и ефектом „суве четке“, обогаћујући, тиме, већ комплексне радове још 

једним значењским слојем. Својим унутрашњим динамизмом ове вибрантне површине анимације 

лако окупирају пажњу посматрача. 

Иако Николић цртеже изводи најбазичнијим цртачким материјалима, не робује њиховим 

технолошким ограничењима, већ испитујући њихове граничне изражајне могућности, поље 

ликовних уметности лако и неспутано проширује и на медиј анимације. 

 

 

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. 

 

Немања Николић је, 2019. године, одбранио докторски уменички пројекат, под називом „Скица 

за један избрисив нацрт – изложба слика и цртежа“. 

 

У претходних 5 година (од 2015) Николић је у земљи и иностранству излагао 37 пута, а од тог 

броја је чак 15 пута излагао самостално (Uncontained Images је излаган 4 пута, Double Noir 2 пута, 

а Panic Book 2 пута): 

1. The Plot, видео рад/анимација и пет хиљада цртежа (пројекат у процесу настајања), 

самостална изложба, The Palace of Time and Memory, Дворац Петровића, Центар савремене 

уметности Црне Горе, Подгорица, Црна Гора, 2019. 

2. Uncontained Images, петоканална видео анимација и две хиљаде цртежа, самостална 

изложба, Sketch for One Erasable Plot, Galerie Dix9, Париз, Француска, 2019. 

3. Uncontained Images, петоканална видео анимација и две хиљаде цртежа, самостална 

изложба, Shot to Sequence, ERD Gallery, Сеул, Јужна Кореја, 2020. 

4. Uncontained Images, петоканална видео анимација и две хиљаде цртежа, самостална 

изложба, Возови Авиони Таласи Руке, Магацин Краљевића Марка 4, Београд, Србија, 2017. 



5. Uncontained Images, петоканална видео анимација и две хиљаде цртежа, самостална 

изложба, Uncontained Images, Contemporary Istanbul, Galerie Dix9, Истанбул, Турска, 2017. 

6. Vanishing Fiction, серија слика, самостална изложба, Vanishing Fiction, Уметнички простор 

У10, Београд, Србија, 2018. 

7. Серија слика, Без назива, 2017-18., самостална изложба, Nemanja Nikolić – New Works, 

ERD Gallery, Сеул, Јужна Кореја, 2019. 

8. Серија слика, Без назива, 2018., самостална изложба, Изложба нових слика, Рима галерија, 

Крагујевац, Србија, 2018. 

9. Серија слика и цртежа, 2018-2019., самостална изложба, Shot to Sequence, ERD Gallery, 

Сеул, Јужна Кореја, 2020. 

10. Desert Castle, акрилик на платну, димензија 540 x 210 цм, самостална изложба, Field of 

Teleportation (заједно са Наташом Галечић), Дом Омладине, Београд, Србија, 2018. 

11. Double Noir, видео рад/анимација и табле цртежа за филм, самостална изложба, Sketch for 

One Erasable Plot, Galerie Dix9, Париз, Француска, 2019. 

12. Double Noir, видео рад/анимација и табле цртежа за филм, самостална изложба, The Palace 

of Time and Memory, Дворац Петровића, Центар савремене уметности Црне Горе, Подгорица, 

Црна Гора, 2019. 

13. Train, серија цртежа, самостална изложба, It’s ok. Go (заједно са Мартом Јовановић, 

кустоскиња Миа Давид), Навигатор галерија, Београд, Србија, 2018. 

14. Panic Book, видео рад/анимација и две хиљаде и четиристо цртежа, самостална изложба, 

Уместо завршетка, Ликовна галерија, Културни центар Београда, Србија, 2015. 

15. Panic Book, видео рад/анимација и две хиљаде и четиристо цртежа, самостална изложба, 

Уместо завршетка, Галерија Контакт, СКЦ, Крагујевац, Србија, 2016. 

 

Поред самосалних, Николић је излагао и на 22 групне изложбе (Uncontained Images је излаган 4 

пута, Double Noir 2 пута и Panic Book 12 пута). 

 

Немања Николић је учествовао у раду жирија као: 

1. Члан жирија за награду на Двадесетом бијеналу студентског цртежа, Дом културе 

Стдентски град, Београд, 2019. 

2. Селектор за 47. Изложбу цртежа и скулптура малог формата студената Факултета 

ликовних уметности у Београду, Дом омладине Београда, 2018. 

3. Селектор за 48. Изложбу цртежа и скулптура малог формата студената Факултета 

ликовних уметности у Београду, Дом омладине Београда, 2019. 

4. Осмогодишњи рад у жирију Уметничког простора У10 Уметнички простор У10 у 

Београду, 2012-2020. 

 

Николић је добитик следећих награда за уметнички рад: 

5. Специјална откупна награда за мурал и зидну инсталацију, на конкурсу „Нови зид“  

Raiffeisen Bank-е и Галерије 12HUB, Галерија 12HUB, 2013. 

6. Награда за цртеж из Фонда Владимир Величковић, Галерија Хаос у Београду, 2011. 

7. Награда за особену креативну иновацију из Фонда Милош Бајић, Факултет ликовних 

уметности у Београду, 2009. 

8. Награда за цртеж Факултет ликовних уметности у Београду, 2009. 

9. Награда за цртеж, вечерњи акт, Факултет ликовних уметности у Београду, 2007. 

 



 

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). 

 

Немања Николић је иницијатор настанка и, заједно са групом колега, оснивач Уметничког 

простора У10 у Београду, 2012. године. Својим великим ангажманом Николић је позиционирао 

У10 као један од најзначајнијих излагачких простора за промоцију младих уметника, не само у 

земљи, већ и иностранству. 

Николићеве кустоске способности су од прворазредног значаја и за ФЛУ, због све већег 

присуства факултета на међународној излагачкој сцени. 

 

 

 

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. 
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