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1. Биографски подаци 
 (Испуњава  кандидат)  

 

Име презиме Радош Антонијевић 

Место и датум рођењa Панчево, 16.11. 1969. 

Адреса Булевар Зорана Ђинђића 123 / 4 / 18 
11070 Нови Београд 

Телефон  064 162 92 43 

E-mail адреса radosantonijevic@gmail.com 

  

 

2. Подаци о школовању 

  

Основно образовање  О.Ш. Димитрије Давидовић, Смедерево 1976 -1984. 

Средње  образовање  О.Ц. Милентије Поповић, Смедерево 1984 -1988. 

Основне студије  ФЛУ у Београду, Вајарски одсек 1992 -1997.  Дипломирао у класи 
ред. проф. Николе Вукосављевића са просечном оценом 9,82. 

Мастер   

Специјализација    

Магистратура  ФЛУ у Београду Вајарски одсек 1997 - 2000.  темa МОЈИ РАДНИ 
СЛУЧАЈЕВИ, ментор ред. проф. Мрђан Бајић 

Докторат ФЛУ у Београду, докторирао 2014. са темом КОРЕКТИВИ ОБЛИКА – 
ВОДИЧ КРОЗ СКУЛПТОРСКЕ ФЕНОМЕНЕ, ментор ред. проф. Вељкo 
Лалић 

Усавршавања у земљи и 

иностранству 
  

Страни  језици  енглески 

 

Образац 2 
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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 предмету Вајање ФЛУ, Београд 2001 - 2003. 

2. асистент на предмету Скулптура 
у металу и дрвету 

ФЛУ, Београд 2003 - 2004. 

3. Асистент на предмету Цртање ФЛУ, Београд 2004 - 2005. 

4. Асистент на предмету Скулптура 
у металу и дрвету 

ФЛУ, Београд 2005 – 2007. 

5. Наставник на предметима:  
• Скулптура у металу 1,2 

• Скулптура у металу и дрвету 1,2 

• Скулптура у металу и дрвету 3.4 

• Скулптура - асамблаж (изборним 
предмет) 

• Скулптура - изборним предмет 

ФЛУ, Београд 2007 – 2014. 

6. Наставник на предметима:  
• Вајање 3/1,2 (основне студије) 

• Скулптура 1/1,2 (основне студије) 

• Скулптура 2/1,2 (мастер студије) 

• Цртање 2/1,2 

• Методе уметничког истраживања 1 
и 2 ( докторске студије) 

• Скулптура у проширеном пољу -
изборни предмет за основне и 
мастер студије 

ФЛУ, Београд 2014 – 2016. 

7. наставник на предметима:  
• Вајање 3/1,2 (основне студије) 

• Скулптура 1/1,2 (основне студије) 

• Скулптура 2/1,2 (мастер студије) 

• Методе уметничког истраживања 1 
и 2 ( докторске студије) 

• Скулптура у проширеном пољу -
изборни предмет за основне и 
мастер студије 

ФЛУ, Београд 2016 – 2021. 

 
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 
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1. Оператор гасног резања на 
вертикалном континуираном 
ливењу челика 

 МКС, Смедерево 1989-1991. 

2. радник  ОЗ Звездара 1991- 1992. 

3. уредник ликовног програма  Центар за коришћење 
смедеревске тврђаве 

1999-2001. 

  

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. „Соба са погледом“, групна 
изложба 

Културни центар Београда, 
Београд, кустоскиња: Свертлана 
Петровић 

2020. 

2. „33. Чукарички ликовни салон“ 
групна изложба 

Галерија 73, Београд, по позиву 
уметничког савета 

2020. 

3. „Разграничења – 7. 
Манифестација Библиотека – 
отворена књига Балкана”, 
групна изложба 

Дом културе у Чачку, Чачак, кустос 
Божидар Плазинић 

2020. 

4. „Рефлексије нашег времена: 
Аквизиције Музеја савремене 
уметности 1993–2019“, групна 
изложба 

МСУ Београд, кустоскиње   
Мишела Балнуша, Рајка  
Бошловић, Светлана Митић, 
Жаклина Ратковић 

2020. 

5. „На југ, југ! Идемо на југ“- 30. 
Меморијал Надежде 
Петровић, групна изложба 

Галерија Надежде Петровић, 
Чачак, Кустос  Сара Вујковић  

2020. 

6. „Деколтеи и бројанице“, 
самостална изложба  

Музеј савремене уметности 
Војводине, Нови Сад, кустос 
Сузана   Вуксановић 

2019. 

7. „Изградити поново: Уметници 
о архитектури“,  
(14.манифестација  Уметност, 
архитектура , дизајн) , 
групна изложба 

Културни центар Панчево, 
Галерија савремене уметности, 
Панчево. Кустоси Соња Јанков и 
Бранислав  Николић  

2019.   
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8. „Савршенство“, скулптура 
стално постављена у јавном 
простору, Пројекат реализован 
путем Конкурса за продукцију 
и откуп уметничких радова 
Министарства културе 
Републике Србије.    

Шумарски факултет у Београду, 2019.  

9. 2019. „Нишки салон 12/2“ , 
групна изложба 

Галерија савремене уметности, 
Ниш, кустос Сава Степанов  

2019. 
 

10. „Дунавски дијалози 2019.“ - 
групна изложба 

Фестивал савремене уметности“, 
Нови Сад, кустос Сава Степанов 

2019. 

11. „Вајари Србије“, групна 
изложба 

 

галерија Цвјете Зузарић, Београд, 
по позиву уметничког савета 
УЛУС-а 

2019. 

12. Конкурс за прeдстављањe 
националног павиљона на 
Бијeналу у Вeнeцији. Идејно 
решење и пројекат „ Користи и 
штете историје за живот“  

Лeгат Пeтра Добровића, Бeоград, 
2019. 

2019. 
 

13. „Свет изван слике“ самостална 
изложба 

Галерија Новембар, Београд, 
кустос  Маја Коларић  

2019. 

14. „22. Пролећно анале“, групна 
изложба 

Дом културе, Чачак, Кустоскиња 
Сузана  Новчић 

2018. 

15. „Самом себи“, самостална 
изложба 

Народни музеј Краљево, 
Краљево, кустос Сузана Новчић  

2018. 

16. Конкурс за прeдстављањe 
националног павиљона на 
Бијeналу у Вeнeцији. Идејно 
решење и пројекат „На своме 
месту стајати“  

Музеј савремене уметности у 
Бeограду 

2017. 

17. „Мeђународни конкурс за 
идeјно рeшeњe спомeн – 
обeлeжја Зорану Ђинђићу“, 
Бeоград, 2017. 

 Удружење архитеката, Град 
Београд 

2017. 

18.  „Cool Monuments  - Hot Heads 
/ The Expanded Space“ групна 
изложба 

Asociaţia Volum Art , Букурешт, 
Румунија, Кустос Јудит Балко   

2017.  

19. „На своме мјесту стајати / Оne 
Man's Garden“, самостална 
изложба 

Музеј савремене умјетности 
Републике Српске, Бања Лука, 
кустос  Младен Бањац  

2017. 

20. „Ко ти је дао све те речи кад их Галерија Навигатор , Београд, 2017. 
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погрешно користиш или 
сваком је његов неиздрж 
најнеиздрживији“, групна 
изложба 

Кустос: Миа Давид  

21. „Због неминовности ипак не 
могу да страхујем“, 
самостална изложба 
 

Галерија Културног центра 
Пожега, кустос  Слађана Петровић 
Варагић 

2016. 

22. „Новембарски салон 
визуелних уметности“  

Народни музеј Краљево, Кустос 
Сузана Новчић  

2016. 

23. „Да ли сте ви нормални“, 
групна изложба 

 Галерија Дома омладине, 
Београд,  

2016. 

24. „Споменици и идеје“, групна 
изложба,  

 Галерија КЦБ, Београд 2016 

25. „Корективи облика – водич 
кроз скулпторске феномене“ 
Књига, приређено издање 
истоименог докторског рада,  
издата у сарадњи са  
организацијом Проарторг 
ИСБН-86-80146-01-0              

Проарторг, Београд 2015. 

26. „Огледало времена“ скулптура  
трајно постављена у Парку 
скулптура  

 Аранђеловац 2015. 

27. „Нека врста радости“, 
самостална изложба 

 Салон МСУ, Београд 2015. 

28. „Нови почеци“ Избор 
аквизиција из колекције МСУ 
Београд од 2001. године, 
групна изложба 

Национални музеј савремене 
уметности из Букурешта, 
Букурешт 

2014. 

29. Конкурс за учешће за 
представника Србије на 
Венецијанском Бијеналу 
уметност. Идејнo решење и 
пројекат „Шатори, уметност и 
политика / 101 година после - 
Косовски циклус“  

 МСУ Београд 2014. 

30. „Корективи облика“, 
самостална изложба 

 Дом Омладине, Галерија 
Магацин (Осмица), Београд 

2014. 

31. „Ко лети вреди“, самостална 
изложба  

Музеј у Смедереву, Галерија 
савремене уметности Смедерево, 
Смедерево 

2014. 
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32. „Нови поглед: Савремени 
уметници у јавним просторима 
Мионице“, групна изложба 

 Основна Школа , Мионица 2014. 

33. „Пут за Европу / Мир, мир, 
мир…“ групна изложба 

 Галерија Колегијумартистикум 
Артистицум, Сарајево, Босна и 
Херцеговина 

2014. 

34. „Дунавски дијалози“,  групна 

изложба 

 Галерија Фондације Бртка – 
Кресоја, Петроварадинска 
тврђава Нови Сад 

2014. 

35. „Пут у Европу / Хоћу да 

говорим о рату“ групна 

изложба 

 Галерија Кловићеви двори, 
Загреб, Република Хрватска 

2014. 

36. „Огледало времена“  

самостална изложба 

 Галерија Александар Алек 
Ђоновић, Аранђеловац 

2014. 

37. „Пут за Европу са Принципом 
или без“ (избор радова 
уметника из Колекције 
Октобарског салона), групна 
изложба 

 Палата Порциа, Беч, Аустрија 2013 

38. „Колективни сан 5“ -  
уметничка акција , у оквиру 
уметничке групе Трећи 
Београд 

 Простор за савремене уметничке 
форме DIE MUHLE, Аустрија 

2013. 

39. „Можемо ли волети оно што 
не познајемо“ изложба 
уметничке групе Трећи 
Београд 

 Савремена галерија Зрењанин, 
Зрењанин 

2013. 

40. „Колективни сан 4 - Уметничка 
акција (Сан о острву)“, у 
оквиру уметничке групе Трећи 
Београд, а у сарадњи са ум 
групом Bristol Diving School 

Стан уметника Вељка Павловића у 
Ресавској улици у Београду. 

2013. 

41. „Од  До“, групна изложба Дом омладине Београд, Галерија 
Магацин, , Београд 

2013. 

42. „Кустосирање: 3 X 7“, групна 

изложба 

Галерија Уметничког колектива У 
10, Београд 

2013. 

43. „Hybrid object/ Eastern 
promises“ групна изложба 

KUNSTHALLE am Hamburger Platz, 
Berlin 

2013. 

44. „Two Lines of Life (or why a 
rabbit likes weeds“групна 

La Criee - Centre for Contemporary 
Art, Rennes (France) 

2013. 
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изложба 

45. „Ка постмодени и даље“, 

групна изложба у оквиру 

прославе 75. година од 

оснивања ФЛУ Београд  

Галерија Цвјете Зузорић, Београд 2012. 

46. „26. Меморијал Надежде 
Петровић (Дубок сан)“ учешће 
у оквиру групе Трећи Београда 
са пројектом Велики сан. 

Галерија „Надежда Петровић“, 
Чачак  

2012. 

47. „Шта се догодило са Музејем 

савремене уметности“ групна 

изложба 

Музеј Савремене уметности 
Београд, Београд 

2012. 

48. „Трећи Београд - Ја волим и 
уметност другог“, изложба 
уметничке групе Трећи 
Београд 

Галерија Савремене уметности 
Смедерево, Смедерево 

2012. 

49. „Супермаркет 2012 - Stocholm 
Independent Art Fair“, 
Презентација рада уметничке 
групе Трећи Београд  

Stockholm 2012. 

50. „That's All Folks“ (Радош 
Антонијевић, Предраг 
Благојевић) / самостална 
изложба 

Галерија задужбине Илије М. 
Коларца, Београд 

2011. 

51. „Херменаутика“ групна 

изложба 

Уметнички Комбинат, Ваљево 2011. 

52. „Колективни сан 2“ уметничка 

акција ум. групе Трећи Београд 

у сарадњи са ум. групом 

Уметничке акције из Москве  

 Галерија Трећи Београд, Београд 2011. 

53. „Јаловичка ликовна колонија 
2011“ групна изложба  

Јаловик 2011. 

54. „Трећи Београд“ изложба ум. 
групе Трећи Београд 

 

Салон Музеја савремене 
уметности, Београд 

2011. 

55. „У потрази за великом темом“ 
самостална изложба 

Мултимедијални фестивал 
Патисоффирање, Галерија Центра 
за културу, Смедерево - 

2011. 
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56. „Заједнички ручак“, Уметничка 
акција,  уметничке групе Трећи 
Београд, Београд 

На десној обали Дунава, код 
Панчевачког моста, Београд 

2011. 

57. „Хибридни објекат“ групна 
изложба 

Музеј Премодерне уметности, 
Спотњи Хотич, Словенија 

2011. 

58. „Три рада за стан“ (Радош 
Антонијевић, Предраг 
Благојевић, Александра 
Новаковић) самостална 
изложба 

Галерија СУЛУЈ, Београд  2011. 

59. „Топло место“, Уметничка 

акција  уметничке групе Трећи 

Београд 

Галерија Трећи Београд, Београд 2011. 

60. „Колективни сан 1“  уметничка 

акција уметничке групе Трећи 

Београд 

Стан уметнице Марине 
Марковић, у  Влајковићевој улици 
у Београду. 

2011. 

61. „За двоје“  скулптура у јавном 

простору 

Ахтопол, Бугарска 2010. 

62. „Биста Карађорђа Петровића“ 

скулптура у јавном простору 

Милићи, Република Српска, БИХ 2010. 

63. „Биста Николе Тесле“ 

скулптура у јавном простору 

 Електротехнички факултет, Бања 
Лука, Република Српска, БИХ 

2010. 

64. „Биста Живојина Мишића“ 

скулптура у јавном простору 

Милићи, Република Српска, БИХ 2010. 

65. „Дијалектика код апотеке“ 

(Радош Антонијевић – Селман 

Тртовац), самостална изложба 

Галерија Код апотеке, Београд  2010. 

66. „Пропозиција – Рефлексија“  

групна изуложба радова 

учесника фестивала уметности 

младих "Раскршће" у Ваљеву 

Уметнички центар УБСМ, Београд 2009. 

67. „Дијалектика „(Радош 

Антонијевић – Селман 

Тртовац) самостална изложба 

Дом омладина, Галерија 
Магацин, Краљевића Марка 4,  
Београд - 

2009. 

68. „Лична историја или видимо 

се у Џенсону“ (Радош 

Антонијевић, Александра 

 Галерија савремене уметности, 
Смедерево 

2009. 
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Новаковић, Предраг 

Благојевић) / самостална 

изложба 

69. (ОУТ)  групна изуложба  

 

Пројекат реализован у сарадњи са 
Институтом за уметност у јавном 
простор тајерске, презентован у 
оквиру манифестације Штајерска 
јесен, Грац, Аустрија 

2009. 

70. „Где иде овај пут“ самостална 
изложба 

Уметнички центар УБСМ, Београд 2009. 

71. „Међупростор“( Радош 

Антонијевић – Владимир 

Ранковић) / самостална 

изложба 

Центар за културу Смедерево 2007. 

72. „Кожа уметника“ самостална 

изложба 

Ликовна галерија КЦБ-а, Београд 2007. 

73. „Мртво море је било 

бледоплаво“ самостална 

изложба 

Модерна галерија Народног 
музеја Крагујевац  

2007. 

74. „Биста сликара Шпире 
Боцарића“ скулптура у јавном 
простору 

Народни музеј, Бања Лука, 
Република Српска 

2006. 

75. „Биста народног хероја Н. К.“ 
скулптура у јавном простору 

Трг Народних Хероја, Бања Лука, 
Република Српска 

2006. 

76. „47.Октобарски салон -  
Уметност живот и пометња“ 
колективна изложба  

Музеј 25. Мај , Београд 2006. 

77. „45.Октобарски салон  - 

Континентални доручак 

Београд „  

Музеј 25.мај ,Београд 2004. 

 

78. „Конкурс за идејно решење  
споменика  модерној Србији 
на Тргу Димитрија Туцовића 
(Славија) у Београду“  

Конак  кнегиње Љубице,Београд 2004. 

79. „Пројекат Сајам старих 
заната“, (група Штаб: Радош 
Антонијевић, Петар Вукојичић, 
Дејан Радовановић  

Београдска тврђава, Београд 2004. 

80. „Биста академика Владе Академија умјетности Бања Лука, 2004. 
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Милошевића“ скулптура у 
јавном простору 

Република Српска 

81. „Први српски устанак и 
Смедерево“, (аутори изложбе: 
Радош Антонијевић, Петар 
Вукојичић, Дејан Радовановић)  

Градска галерија, Смедерево 2004. 

82. „44.Октобарски салон / 

Позитив – негатив“ ,  групна 

изуложба 

Галерија УЛУС-а Београд 2003. 

83. „Конкурс за скулпторско 
решење спомен-обележја 
жртвама ратова 1990-1999 у 
градском парку Звездара у 
Београду“ 

Београд 2003. 

84. „Смедеревска тврђава ; Дани 
европске баштине“, ( аутори 
изложбе: Радош Антонијевић,  
Петар Вукојичић , Дејан 
Радовановић ) 

 Градска галерија,Смедерево 2003. 

85. „Из Селетовог атељеа“  групна 

изложба 

Градска  галерија,Смедерево  -
самостална изложба 

2002. 

86. „Конкурс за споменик жртвама 

рата“  

Општина Зворник,  Република 
Српска, БиХ  

2002. 

87. „Конкурс за споменик Десанки 

Максимовић у Ташмајданском 

парку у  Београду“ 

  

Београд 2002. 

88. „За двоје“ Скулптура у јавном 
простору 

Ада циганлија, Београд 2002. 

89. „Зоран Кузмановић – Радош 
Антонијевић“ самостална 
изложба 

Галерија Чедомир Крстић, Пирот 2002. 

90. „Скулптуре и графике“, 
(Владимир Вељашевић, Петар 
Вукојичић, Радош 
Антонијевић)  

 

Градска галерија, Смедерево 2000. 

91. „Скулптуре“ самостална 
изложба 

Дом омладине,Београд  2000. 
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92. „Друго бијенале ликовне и 
примењене уметности“  
групна изложба 

Центар за културу, Смедерево 2000. 

93. „Цртежи“ самостална изложба 
 

Галерија СКЦ-а Крагујевац 1999. 

94. „Цртежи и скулптуре“ 
самостална изложба 

Галерија Палета, Београд 1998. 

95. „Мајски салон 
Полигруса“групна изложба 

Музеј у Смедереву, Смедерево 1998. 

96. „Скулптуре, цртежи објекти“  
групна изложба 

Галерија СКЦ-а, Београд 1998. 

97. Учешће на „Конкурсу  за 
споменик Краљу Николи 
Петровићу“, Никшић, Црна 
Гора ( у сарадњи са 
архитектама Петром 
Вукојичићем и Милорадом 
Младеновићем)   

Општина Никшић, Никшић 1998. 

98. „Бијенале југословенског 
студентског цртежа“ групна 
изложба 

Галерија Дома културе Студентски 
град, Нови Београд 

1997. 

99. „Бијенале ситне пластике; 
Скулптура предмет” групна 
изложба  

Галерија СУЛУЈ-а, Београд 1997. 

100.  „Перспективе“ групна 
изложба 

Галерија Андрићев венац 
,Београд 

1997. 

101.  „De Valigia“ групна изложба Главна железничка станица, 
Београд 

1997. 

 

 

 

 

 

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 

Светлана Петровић,“ Цртежи и скулптуре“ у 
каталогу изложбе 

 Културни центар Београда, 06. 04. 1998. 

Милан Марковић, „Из Селетовог атељеа“ у Градска галерија Смедерево, септембар 2002. 
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каталогу изложбе 

Анда Ротемберг, Континентални доручак - 
српска варијанта, каталог изложбе 45. 
Октобарски салон 

Културни центар Београда, Београд, 2004. 

Александра Естела Бјелица Младеновић, 
Уметност на раскршћу, Каталог изложбе, 
Уметност живот и пометња,  47. Октобарски 
салон 

Културни центар Београда, Београд, 2006. 

Тупањац Владимир, Каталог изложбе Кожа 
уметника 

Културни центар Београда, 31. 01. 2007 

Снежана Цветковић „Кожа уметника“, у 
часопису Монс Ауреус   

Народна библиотека Смедерево, 2007. 

Татјана Милосављевић, у каталогу изложбе 
Међупростор 

Центар за културу Смедерево, Смедерево, 29. јун 
2007. 

Nina Schedlmayer, „The City as Battle Ground – 
Broken Fragments, Stolen Gods“,  

a. у каталогу изложбе „OUT“  

Institut for Art in Public Space Styria, Graz Austria, 
2009 

Мирјана Пајтлер, „OUT“, у каталогу изложбе
  

Institut for Art in Public Space Styria, Graz Austria, 
2009. 

Милорад Младеновић, „Дијалектика –  Радош 
Антонијевић, Селман Тртовац“, у каталогу 
изложбе 

 Галерија Магацин, Београд, 2010. 

Сунчица Ламбић, „Слика 2013 Трећи Београд - 
Можемо ли волети оно што не познајемо“ у 
каталогу изложбе 

Савремена галерија Зрењанин, Зрењанин, 
децембар 2013. 

Милан Марковић, „Ко лети вреди“  у каталогу 
изложбе 

Градска галерија савремене уметности 
Смедерево, Смедерево, 2014. 

Ћук Александра, Свет је сочан али уме да 
засмрди,  

 дневни лист Данас, Београд29.4.2015, 
https://www.danas.rs/kultura/svet-je-socan-ali-ume-
da-zasmrdi/ 

Стојадиновић Мирјана Боба, “Мустра: Радош 
Антонијевић, Супервизуелна,  

20. 9. 2014. http://www.supervizuelna.com/mustra-
rados-antonijevic/ 

Ковач Жолт, Радош Антонијевић /Нека врста 
радости, Разговори – Супервизуелна  

http://www.supervizuelna.com/rados-antonijevic-
neka-vrsta-radosti/ 

Краљ Миљана, Радош Антонијевић: Историја у 
привременом смештају, Интервју,  

Вечерње Новости, 18.4.2015. 18.4.2015. 
https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:54400
0-Rados-Antonijevic-Istorija-u-privremenom-
smestaju 

Николић Милунка,  Радови Радоша 
Антонијевића: Све има свој смисао, тек када 
смо ослобођени страха  

25. 6. 2016. https://pasaz.rs/radovi-radosa-
antonijevica-sve-ima-svoj-smisao-tek-kada-smo-
oslobodeni-straha/ 
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Уна Поповић, „Нека врста радости“, каталог 
изложбе Нека врста радости 

МСУ Београд, Београд, 2015. 

Ирина Суботић, „Споменици и  идеје“, у 

каталогу изложбе „Споменици и идеје, 

критичари су изабрали“  

Културни центар Београда, 2016. 

Cristian Nae, Assemblages and Disruptions. Note 

on Short Political Life of the Possible Histories, u 

katalogu izložbe, „ Cool Monuments - Hot Heads“,  

Asociаtia Volum Art, Buchurest, 2017. 

Новчић Сузана, „ Свакодневни живот је диван – 
Уметност и стварност“, у каталогу изложбе „22. 
Пролећно анале  

Ликовни салон Дома културе, Чачак, 2017. 

Малешевић Ненад“Коментар о скулптурама 
Радоша Антонијевића”, у каталог изложбе“ На 
своме мјесту стајати“,  

МСУ Републике Српске, Бања Лука, 2017. 

Младеновић Милорад „Веровати слици Исус и 
Дарвин“, у каталогу изложбе “На своме мјесту 
стајати”  

МСУ Републике Српске, Бања Лука, 2017. 

Бањац Младен, “На своме мјесту стајати”, , у 

каталогу изложбе “На своме мјесту стајати” 

МСУ Републике Српске, Бања Лука, 2017. 

Новчић Сузана, “Самом себи”, у каталогу 
изложбе “Самом себи”  

Народни музеј Краљево, 2018. 

Степанов Сава, „Уметнички дијалози низ Дунав 
од Апатина до Кладова“, у каталогу 
изложбе„Дунавски дијалози 2019.  

Фестивал савремене уметности“, Нови Сад, 2019. 

Јанков Соња,“Архитектура у дискурсу 
савремене уметности”,  у каталогу изложбе 
„Изградити поново: уметници о архитектури“  

Културни центар Панчева, Галерија савремене 
уметности, 2019. 

Степанов Сава ,“У садејству са временом”,  у 
каталогу изложбе Нишки салон 12/2 

 Галерија Савремене уметности Ниш, 2019. 

Јанков Соња, “Цитирање архитектуре као 
уметничка иинтерпретативна стратегија у 
савременој скулптури: пример Радоша 
Антонијевића” 

у Зборнику Матице српске за ликовне уметности 
48, Нови Сад, 2020. 

Вуксановић Сузана,“Свака форма је лице које 
ме гледа”, у каталогу изложбе, “Деколтеи и 
бројанице”, 

 Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 
2019. 

Вујковић Сарита,“На југ, на југ! Идемо на југ!”, у 
каталогу изложбе “На југ, на југ! Идемо на југ!”, 
30. Меморијал Надежде Петровић 

 Галерија Надежде Петровић, Чачак, 2020. 
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АНТОНИЈЕВИЋ,  Радош, 1969.- „Радош 
Антонијевић: Свет изван слике, Галерија 
Новембар =World Beyond the Picture“  

Издавач Галерија Новембар, Београд, 2019. ISBN 
978-86-81220-08-5 

АНТОНИЈЕВИЋ,  Радош, 1969. - “Na svome 
mjestu stajati = One Man's Garden / Радош 
Антонијевић”, katalog izložbe 

Izdavač MSU Republike Srpske, Banja Luka, 2017. 
ISBN 978-99938-45-86-7 

АНТОНИЈЕВИЋ, Радош, 1969. -“Samom sebi = To 
himself”, katalog izložbe  

Izdavač Narodni muzej Kraljevo, 2018. 

АНТОНИЈЕВИЋ, Радош, 1969. -  “Радош 
Антонијевић: Деколтеи и бројанице = low 
necklines and rosary beads”, каталог изложбе  

 

Издавач Музеј савремене уметности Нови Сад, 
2019. ISBN 978-86-6333-062-7 

 
 

 

 

 

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

 

 

Награда / признања Где и  када су добијени 

Награда из фонда Владете Петрића, ФЛУ у 
Београду 

1993. Београд 

Награда из фонда Илије Коларевића, ФЛУ у 
Београду 

1995. Београд 

Награда Општине Савски венац, ФЛУ у 
Београду 

1995. Београд 

Награда Општине Савски венац, ФЛУ у 
Београду 

1996. Београд 

Награда Општине Савски венац, ФЛУ у 
Београду 

1997. Београд 

Награда југословенског бијенала студентског 
цртежа,  

1997. Београд 

Награда Бранислав Чубриловић, на 
мултимедијалном фестивалу Patosoffiranje 

2007. Смедерево 

Прва награда Новембарског салона 
визуелних уметности, Народни музеј 
Краљево 

2016. Краљево 

Награда Нишки салон 12/2,  Галерије 
савремене ликовне уметности  Ниш 

2019. Ниш 
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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. Шеф Вајарског одсека 2007– 2010. 

2. Члан Савета ФЛУ Београд 2005 - 2006. 
2015 - 2016. 
2016 - 2021 

3. Члан наставне комисије   2007 – 2010. 

4. Члан кадровске комисије 2007 – 2010. 

5. Члан комисије за контролу квалитета 2012. 

3. Члан тима за спровођење акредитације ФЛУ 2009 – 2010. 

5. Председник синдиката радника ФЛУ 2005 – 2011. 

6. Члан комисије за пријемни испит  и  прелазак студената са 
других факултета 

2008. 

7. Члан комисије за попис ивентара 2010. 2011. 2015. 

8. Руководилац Центра за развој уметничког ливења. 4. 12. 2019. –  3. 12. 2021 

9. Члан Савета Галерије ФЛУ   2019 – 2021. 

10.Члан  етичке комисије ФЛУ  2018 – 2022. 

 
 
 

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 

Предраг Кешељ Док. ум. пројекат „Улаз у имагинарни простор 
лавиринта“, ФЛУ Београд, 2015. 
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Милица Ружичић Док. ум. пројекат Интерактивна инсталација у јавном 
простору ДОЛАП - Критички потенцијал уметности“ 
ФЛУ Београд, 2016. 

Давор Дукић Док. ум. пројекат „ Идоли и играчке -  скулпторско 
истраживање“, ФЛУ Београд, 2016. 

Невена Поповић Док. ум. пројекат „Скупљачи времена – склптуре и 
инсталације“ менторски рад са студентом, ФЛУ 
Београд, 2017. 

Петар Сибиновић Док. ум. пројекат „ Реалност несагледивог – скулптуре 
и цртежи“ ФЛУ Београд, 2017. 

Милан Кулић  Док. ум. пројекат „Камен и нумен – Амбијентална 
инсталација“, ФЛУ Београд, 2019. 

Ненад Малешевић Док. ум. пројекат, „Америка – мапа разговора са самим 
собом“, ФЛУ, 2019. 

Милица Ћебић  Док. ум. пројекат „Линије сила- реонтологизација 
скулптуре“, ФЛУ, 2017. 

Иван Шуковић  
 

Док. ум. пројекат „Записи из аутобиографсеке баште - 
Вишемедијска просторна инсталација“,  Универзитет 
унметности, Интердисциплинарне студије, Београд, 
2019. 

Марина Илић  
 

Док. ум. пројекат „ Уроњени - Вишемедијски 
уметнички  пројекат“, , Универзитет унметности, 
Интердисциплинарне студије, Београд, 2019. 

Јована Ћика Новаковић  Док. ум. пројекат „Do what you love. Love what you do - 
Променљива вишемедијска инсталација у простору“, 
Универзитет унметности, Интердисциплинарне студије, 
Београд, 2020. 

Марија Каделбург, Сања Ћопић, 
Марија Рајшић, Горана Бачевац, Светлана 
Булатовић, Ана Тимошенкова Баша, 
Никола Петровић, Надежда Кирћански, 
Богдан Обрадовић, Милија Чпајак, Богдан 
Чонтош, Војислав Матић, Марија 
Урошевић, Иван Кекић, Јелена Пантелић, 
Јелена Мирковић, Ана Маринковић, Лука 
Цветковић, Лазар Загарићанин, Тамара 
Спалајковић, Јелена Познић, Богдан 
Ђукановић, Никита Живановић, Сенка 
Тривунац, Катарина Јовановић, Катарина 
Бошковић, Филип Ђукић, Вања Мијатовић, 
Вид Павловић,Константинос Пателис 
Миличевић, Марија Томић. 

завршни дипломски и мастер радови, Факултет 
ликовних уметности Београд, од 2015 до 2020. 
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Петар Сибиновић скулптура „Школарац“, 2010, Београд 
у оквиру пројекта Студентске скулптруре у Хајд парку 
(менторски рад са студентиом) 

Тамара Цветић скулптура „Агава“, Београд 2010, у оквиру пројекта 
Студентске скулптруре у Хајд парку  (менторски рад са 
студенткињом) 

      Немања Допсај скулптура „Шах“, Београд 2010, у оквиру пројекта 
Студентске скулптруре у Хајд парку  (менторски рад са 
студентом) 

Смиља Игњатовић и Бојан Јовановић скулптура „Степенице“, Београд 2010, у оквиру 
пројекта Студентске скулптруре у Хајд парку  
(менторски рад са студентима 

Иван Илиев скулптура „Црна коцка“, Београд 2010, у оквиру 
пројекта Студентске скулптруре у Хајд парку  
(менторски рад са студентом) 

Марко Живковић скулптура „Зардоз“, Београд 2010, у оквиру пројекта 
Студентске скулптруре у Хајд парку (менторски рад са 
студентом) 

Ана Марђетко  скулптура „Без назива“ у полихромираном гвожђу у 
оквиру пројекта „Студентске скулптуре у Хајд парку“, 
Београд, 2012. (менторски рад са студенткињом) 

Јелена Николић, Маја Ђорђевић, Лука 
Трипковић, Александра Ковачевић, 
Младен Јанковић, Соња Вркатић, Душан 
Прентовић, Богдан Павловић, Лара 
Рајковић, Тијана Раденковић, Мирза 
Дедаћ.  

Учешће на фестивалу МИКСЕР2012. у Београду са два 
групна уметничка рада: 
1. „Пронађите уметника“ (инсталација) 
2. „Берза идеја“ (уметничка акција) 
(менторски рад са студентима) 

Богдан Обрадовић, Светлана 
Булатовић, Марија Рајишић 

скулптура  „Веслач“, Смедерево, 2015. У оквиру Летње 
ликовне радионице Универзирзитета уметности у 
Београду.  

Горана Бичевац скулптура  „Преклад“, Смедерево, 2015. У оквиру 
Летње ликовне радионице Универзирзитета уметности 
у Београду.  

Светлана Булатовић  скулптура  „Лав“, Смедерево, 2015. У оквиру Летње 
ликовне радионице Универзирзитета уметности у 
Београду.  

Александар Крнић скулптура  „Чесма“, Смедерево, 2015. У оквиру Летње 
ликовне радионице Универзирзитета уметности у 
Београду. 

Дуња Трутин скулптура  „Бифора“, Смедерево, 2015. У оквиру Летње 
ликовне радионице Универзирзитета уметности у 
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Београду.  

Марија Каделбург 

 

добитница награде за особиту креативну иновацију  из 
фонда „Милош Бајић, сликар и професор“ 2016. 

Ана Тимошенкова Баша 

 

добитникца награде ФЛУ за рад у дрвету, 2016. 

Ивана Кекић 
 

 добитница награде за скулптуру „Сретен Стојановић, 
професор АЛУ“ 2016. 

Богдан Обрадовић добитника награде „Владета Петрић, вајар“ 2016. 

Надежда Кирћански добитница награде за скулптуру „Сретен Стојановић, 
професор АЛУ“ 2017. 

Марија Рајшић добитница награде „Владета Петрић, вајар“ 2017. 
 

Јелена Мирковић добитница је награде „Илија Коларевић, вајар“, 2017 

Јелена Пантелић 
 

добитница награде за скулптуру „Сретен Стојановић, 
професор АЛУ“ 2018. 

Богдан Чонтош добитника награде „Владета Петрић, вајар“ 2018. 

Тамара Спалајковић добитница је награде „Илија Коларевић, вајар“.2018. 

Богдан Ђукановић добитник награде ФЛУ за рад у камену, 2018. 

Тамара Спалајковић , добитница награде за особиту креативну иновацију  
из фонда „Милош Бајић, сликар и професор“ 2019. 

Никита Живановић добитница награде за рад на тему животиње „Врт 
добре наде“, 2019. 

Никита Живановић добитница награде ФЛУ за рад у камену, 2019. 

 
 

9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима 

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

Назив Место и датум 

Пројекат „Nature is my Homeland“, сарадња  Академије уметности у 
Кракову и ФЛУ у Београду кроз узајамне посете професора, израду 
графичких радова и изложбе у галеријама обе академије.  

Академија уметности у 
Кракову, 2019. и 2020. 

ЕРАЗМУС прокјекту који је подразумевао предавања студентима и 
сарадњу са професорим на департману за скулптуру Академије  
ликовних умјетности Загребу. 

Академија  ликовних 
умјетности у Загребу, 
2019.  

Пројекат „У ДОДИРУ СА“ је сарадња МСУ у Београду и ФЛУ у Београду а Музеј Савремене 
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са темом инклузије слепих и слабовидих лица у простор савремене 
ликовне уметности, што је подразумевало израду и излагања радова 
студената класе проф. Мрђана Бајића и ванр. проф. Радоша Антонијевића 
у релацији са одабраним делима из колекције МСУ. Кустоскиње на 
пројекту: Kатарина Kрстић и Сенка Ристивојевић.  

уметности у Београду, 
2019. 

Пројекат међуфакултетске сарадња кроз скулпторске радионице, 
предавања и изложбе радова, професора и доктораната Вајарског одсека 
ФЛУ и Вајарског одсека  Националне академије у Софији. 

Национална академија у 
Софији 2018. и 2019.  

„На своме мјесту стајати“, предавање на колегијуму сувремене теорије 
умјетности 

Академија ликовних 
умјетности, Загтреб, 
Хрватска, 2017 

Члан Уметничког савета Галерије Градац  
 

Рашка од 2020 до 2024. 

Члан уметничког савета Галерије савремене уметности Смедерево  Смедерево 2015. 2018, 
2019. 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката „Критичка ремедијатизација ратног филма – Интерактивна 
инсталација” кандидаткиње Тање Јуричан.  

Универзитет уметности 
у Београду / 
Интердисциплинарне 
студије, 2016. 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката „AGIT-PROP-FLASH-MOB – Серија перформанса у отвореном 
јавном простору и вишемедијска инсталација“ кандидаткиње Иве 
Контић, 

Универзитет уметности 
у Београду / 
Интердисциплинарне 
студије, 2016. 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката „Дигитална-портативна технологија: телесно приказивање -
слика идентитета“- ВИШЕМЕДИЈСKА ПРОСТОРНА ИНСТАЛАЦИЈА” 
кандидаткиње Вање Станковић,. 

Универзитет уметности 
у Београду / 
Интердисциплинарне 
студије, 2020 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката „Непотрепштине – Реконтекстуализација у уметности текстила“ 
кандидата Златка Цветковића, 

Факултет примењених 
уметности у Београду, 
2020 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката "Човек у ери трансхуманизма и нових медија", кандидата 
Ивана Јеремића,  

Факултет примењених 
уметности у Београду, 
2018. 

Чланство у Комисији  за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката „Варијабилност скулптуре у проширеном пољу“ кандидата 
Марка Станковића,  

Факултет примењених 
уметности у Београду , 
2018. 

Чланство у Комисији за оцену и одбрану докторског  уметничког 
пројеката“Скулптурална метармофоза употребног предмета“, 
кандидаткиње Мие Николић 

Факултет примењених 
уметности у Београду, 
2018. 

Чланство у Комисији за избор наставника у звању доцента за ужу 
уметничку област  Текстил – избор Маје Гецић,  

ФПУ у Београду, 2019. 
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Комисија за избор ванредног професора за ужу уметничку област 
Текстил, избор  Златка Цветковића,  

Београд, ФПУ 2020. 

Чланство у Комисији за избор уметничког сарадника за ужу уметничку 
област Примењено вајарство – избор Николе Марковића  

Факултет примењених 
уметности у Београду, 
2017. 

Чланство у комисији  за оцену и одбрану докторских уметничких 
пројеката „Транспарентност и рефлексија – променљивост просторних 
односа дела и његовог окружења“ кандидаткиње Мирјане Благојев,  

Академија уметности у 
Новом Саду, 2019. 

 

Чланство у комисији за избор наставника у звању доцента за ужу 
уметничку област  Вајарство – Избор Невене Поповић,  

Факултет уметности у 
Приштини, 2018. 

Чланство у комисији за избор наставника у звању доцента наставника у 
звању доцента за ужу уметничку област  Вајарство – Избор Јулијане 
Протић,  

Филолошко – уметнички  
факултет у Крагујевц, 

2016. 

Ангажовање у наставина на Универзитету уметности у Београду 
/Интердисциплинарне студије  . 

Београд, од 2014  до 
2019 

Ангажовање у наставина на Филолошко – уметничком  факултету 

Крагујевцу школске  

Београд,2017/2018. 

Ангажовање у наставина на Факултету уметности у Нишу  Београд,од 2015 до 
2020. 

Ангажовање у наставина на Академији умјетности у Бањој Луци  Бања Лука од 2003 до 
2021. 

• „Интернационални симпозијум Тера (Terra)“, (учесник колоније) Кикинда, јули 2015. 

„Летња школа Универзитета уметности Смедерево“, Студентска 
радионица скулптуре, 
Аутори и руководиоци радионице: ред. проф Мрђан Бајић, доцент Радош 
Антонијевић  и ум. сарадник Зоран Кузмановић 

Смедерево, август, 2015. 

Боравак и студијски рад у периоду од три месеца у уметничком студију 
Рондо (Rondo / Artist- in – residence program)  

Грац (Аустрија). јули, 
август и септембар 2014. 

Пројекат „Нова колекција“, НУА Трећи Београд у сарадњи са Гоетхе-
Институтом у Београду, уз подршку организацијеаУ10, Инеx галерије, 
Асоцијације Урбани инкубатор и Министарства културе и информисања. 
(идејни аутор пројекта и реализатор појединих целина) 

Београд, 2014. 

„Интернационални симпозијум уметност и демократија“, КЦБ, Београд 

Учешће у вођењу радионице и организовање изложбе студената 
уметности из Београда, Холандије, Француске и Румуније. а у сарадњи са 
професорима са Универзитета уметности у Клужу (Румунија) 

Београд, март, 2014 

Учешће у пројекату  „ReMind“  удружења Простор из Београда 
Сарадња са уметником Милорадом Младеновићем на пројекту изградње 
Уметничке галерије у простору радионице Арт терапије Специјалне 

Вршац, Београд, 
од 2011. до 2013. 
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психијатријске болнице " Владимир Бакаловић" у Вршцу, као унапређење 
процеса лечења психијатријских пацијената терапијом која подразумева 
бављење ликовном уметношћу.  

Учешће у пројекату  „Академски курс Кустосирање: технологија 
изложбеног процеса“, реализација пројекта "Стварни свет", у сарадњи са 
Милорадом Младеновићем, Срђаном Тунићем и Андрејом Беретом. 

Београд, током школске 
године 

2012 / 2013 

„Education and Freedom  - Education and training in their contributions to 
democratic creativity  - roundtable, « The teaching of Arts and Culture in Art 
schools and Universities in Europe“ / La Criee - Centre for Contemporary Art, 
Rennes (France) (предавање и јавни разговор). 

Рен (Француска), март, 
2013. 

„Симпозијум Мермер и Звуци“(учесник колоније)  Аранђеловац, јули, 2013. 

Уметнички пројекат, „Хибридни објекат“ (Hybrid object/ Eastern promises), 
KUNSTHALLE am Hamburger Platz, Berlin (учесник колоније) 

Берлин, фебруар, 2013. 

„12-та међународна ликовна колонија Академија Јелена Анжујска"- 
Рашка, (учесник колоније) 

Рашка, август, 2013. 

Учешће на Миксер фестивалу у Београду, са студентима изборног 
предмета Вајање које је подразумевало организовање и реализовање 
изложбе под називом „Пронађите уметника“ 

Београд, 2012. 

„Јаловичка ликовна колонија“, (учесник колоније)  Јаловик, Србија, август 
2011. 

„Хибридни објекат“ Уметнички пројекат, Музеј Премодерне уметности, 
(учесник колоније) 

Спотњи Хотич, 
Словенија, мај 2011. 

 „Рудник скривеног блага“ Летња уметничка школа Универзитета 
уметности у Београду, (Радош Антонијевић је био руководилац  
радионице за  скулптуру) 

Сењски Рудник, август, 
2010. 

„International summer academy and symposium Ahtopol 2010.“ (учесник 
колоније) 

Ахтопол, Бугарска, 
август, 2010. 

Фестивал уметности младих „ Раскршће,“ (учесник фестивала) Ваљево, мај, 2009. 

Покретање  и учешће у реализацији пројеката „Студентске скулптуре у 
Хајд парку у Београду“ у којем је израђено и постављено 7 студентских 
скулптура  

Београд, 2007 - 2010. 

„Ликовна колонија Мраковица“ Козара, Прједор, Република Српска , БиХ. 
(учесник колоније) 

Приједор, јули, 2008. 

„Ликовна колонија Ада“, Ада Циганлија, Београд (учесник колоније) 
 

Београд, октобар, 2002. 

Реализација студентских изложби  „Цртеж и мала пластика“  Дому Омладине 
Београд од 2002 до 

2007. 
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10. Подаци о другим активностима ван Факултета / Универзитета 

• (чланство у струковним удружењима, управним одборима, хуманитарним 

организацијама и акцијама и друго)  

 

Назив Место и датум 

Члан УЛУСА Београд, 1998. 

члан уметничког савета Галерије Дома омладине,   Београд  2002 -2003 

Оснивач и члан уметничке групе Штаб    Смедерево 2002 - 2005. 

Члан Уметничког савета Галерије  савремене уметности 
Смедерево  

Смедерево 2008 – 2010. 
                      2015 – 2019. 

члан Уметничког савета Галерије  СКЦ Крагујевац  Крагујевац, 2008 – 2012. 

Оснивач и члан Независне уметничке асоцијације Трећи 
Београд  

Београд 2010. -2014. 

Председник Независне уметничке асоцијације Трећи Београд  Београд  2014. 

Члан удружења Простор које ради са корисницима и 
корисницама психијатријских услуга и организује различите 
активности усмерене ка побољшању положаја особа са 
проблемима менталног здравља. 

Београд  од  2011. 

Оснивач и члан удружења ХРАСТ, за очување и неговање 
природне и културне баштине и пре свега заштите столетне 
храстове шуме Шалиначки луг у Смедереву  

Смедерево од 2005. 

Члан Савета Галерије Градац у Рашки  Рашка, од 2020 до 2024. 

 
 
 



 

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 

 
У досадашњој педагошкој пракси на ФЛУ Београд, Радош Антонијевић прошао је самостално све 
нивое рада са студентима, те данас у пуном капацитету изводи наставу и води дипломце, на 
основним, мастер и докторским студијама, и, уз велико интересовање студената, његов 
допринос одсеку је фундаменталан. Поред тога Антонијевић  се ангажовао у ваннаставним 
активностима које представљају значајно проширење укупне образовне и уметничке понуде 
Факултета ликовних уметности. Програм додатних наставних активности на којима се 
Антонијевић ангажовао је прерастао у изборни предмет Скулптура у проширеном пољу, чиме су 
студенти свих одсека ФЛУ добили прилику да  у оквиру едукативних програма на Факултету 
производе уметничке радове који  преиспитују гранична подручја представљачке и просторне 
уметности. 
Изванредне студентске евалуације: Главни стручни предмет, “Вајање“ 3/1 и 3/2 просечна оцена 
је 5,00.  Главни стручни предмет, “Вајање“ 4/1 и 4/2” просечна оцена је 4,75. Изборни предмет 
„Скулптура у проширеном пољу”,  просечна оцена  је 5,00. 
Велики број студентских награда: Марија Каделбург, добитница награде за особиту креативну 
иновацију  из фонда „Милош Бајић, сликар и професор“ 2016. Ана Тимошенкова Баша, 
добитникца награде ФЛУ за рад у дрвету, 2016. Ивана Кекић,  добитница награде за скулптуру 
„Сретен Стојановић, професор АЛУ“ 2016. Богдан Обрадовић, добитника награде „Владета 
Петрић, вајар“ 2016.  Надежда Кирћански, добитница награде за скулптуру „Сретен Стојановић, 
професор АЛУ“ 2017. Марија Рајшић, добитница награде „Владета Петрић, вајар“ 2017. Јелена 
Мирковић, добитница је награде „Илија Коларевић, вајар“, 2017. Јелена Пантелић, добитница 
награде за скулптуру „Сретен Стојановић, професор АЛУ“ 2018. Богдан Чонтош, добитника 
награде „Владета Петрић, вајар“ 2018.  Тамара Спалајковић добитница је награде „Илија 
Коларевић, вајар“.2018. Богдан Ђукановић, добитник награде ФЛУ за рад у камену, 2018. Тамара 
Спалајковић, добитница награде за особиту креативну иновацију  из фонда „Милош Бајић, 
сликар и професор“ 2019. Никита Живановић, добитница награде за рад на тему животиње „Врт 
добре наде“2019. Никита Живановић, добитница награде ФЛУ за рад у камену, 2019.   

Менторство на докторским уметничким пројектима (10): Предраг Кешељ „Улаз у имагинарни  
простор лавиринта“, ФЛУ; Милица Ружичић „Интерактивна инсталација у јавном простору 
ДОЛАП – Критички потенцијал уметности“, ФЛУ; Давор Дукућ „Идоли и играчке – скулпторско 
истраживање“, ФЛУ; Невена Поповић, „Скупљачи времена – скулптуре и асамблажне  



композиције“, ФЛУ ; Милан Кулић „Камен и нумен – Амбијентална инсталација“, ФЛУ; Петар 
Сибиновић „Реалност несагледивог – скулптуре и цртежи“, ФЛУ; Ненад Малешевић „Америка – 
мапа разговора са самим собом“, ФЛУ ; Милица Мургић „Линије сила- реонтологизација 
скулптуре“, ФЛУ; Иван Шуковић „Записи из аутобиографсеке баште“, Универзитет уметности, 
Вишемедијска уметност ; Марина Илић „ Уроњени“, Универзитет уметности,Вишемедијска 
уметност. 

Студенти који су завршили дипломски или мастер рад (31): Марија Каделбург, Сања Ћопић, 
Марија Рајшић, Горана Бачевац, Светлана Булатовић, Ана Тимошенкова Баша, Никола Петровић, 
Надежда Кирћански, Богдан Обрадовић, Милија Чпајак, Богдан Чонтош, Војислав Матић, Марија 
Урошевић, Иван Кекић, Јелена Пантелић, Јелена Мирковић, Ана Маринковић, Лука Цветковић, 
Лазар Загарићанин, Тамара Спалајковић, Јелена Познић, Богдан Ђукановић, Никита Живановић, 
Сенка Тривунац, Катарина Јовановић, Катарина Бошковић, Филип Ђукић, Вања Мијатовић, Вид 
Павловић, Константинос Пателис Миличевић, Марија Томић.  
Факултет ликовних уметности у Београду и Вајарски одсек ФЛУ имају у Радошу Антонијевићу 
поузданог и компетентног предавача који не само да испуњава прописане обавезе веч 
проналази активно нове педагошке моделе у сарадњи са студентима.   
 

 

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. 

 

Најновиј радови Радоша Антонијевића, који управо чине његов конкурсни материјал, показују 

продубљени континуитет у односу на предходни опус. Тако целине „На свом месту стајати / One 

Man’s Garden“ из 2017, и „Видовдански храм“ из 2020, доносе у оквиру очекиваних репера које је 

већ поставио: комплексне сурогатске, шаторске творевине, али са интензитетом који премашује 

досадашње радове и - својом просторном упечатљивошћу и историски провокативним темама - 

стварају амбивалентност и интеракцију са спољним простором, у коме истовремено  творе нове 

унутрашње  просторе, доносећи најблиставије домете серије којој припадају. Симултано, 

истраживачки, кроз радове: Анонимус, 2017; Наша елегија,2019; и Ствари су једноставне, 2019; 

преиспитују се нови језички кодови , нове теме и материјали и нове позиције градње; ризично ка 

новим отварањима и испитивањем - као зрели залог истраживачке неопходности. 

 

Радош Антонијевић свој основни скулпторски став можда најбоље објашњава следећим  

елиптичним исказом: "Материјални свет је подједнако мистичан као и свет идеја, али може да се 

пипне, и он је у том смислу "баналан". 

Ова уочена баналност скулптуре је последица њене телесности, у смислу да скулптура није 



представа  -  него стварност.   

Када се говори о "пукотини смисла", створеној поништавањем природне функционалности 

предмета, и тиме омогућеном отварању њиховој уметничкој функцији, он се бави 

епистемиологијом, али,  будући прво уметник-скулптор, па тек потом филозоф, његов језик је 

првенствено језик мера и померања, језик вибрације и енергије материјала и телесног осећања 

стварности, које му тек онда следи  деловање на менталном нивоу - једно одговарајуће  затезање  

и вибрирање значења појмова којима баратамо пуни  свесних или подсвесних предзнања или 

предрасуда  о облику. 

 

Овај принцип рада је врло компликован и софистициран, често тежак за разумевање али лак за 

доживљавање... тим лакши, у ствари, што је дело успелије -  што нам јасно говори о намери 

аутора да не дозволи да извесни -евидентни - интелектуални елитизам у ма којем тренутку 

постане примарни чинилац у његовој уметности. То нису радови пред којима се посматрач осећа 

збуњено или недовољно обавештено, напротив, њихова комуникативност је потпуно 

универзална, и искључиво условљена спремношћу посматрача да се забавља и ужива у овој 

напетој али веселој игри облика и значења. 

 

Неочекиваност и лудизам су елементи уметности Радоша Антонијевића од самог почетка, од 

радова насталих током основних и магистарских студија (Кофа, Продужена с млеком, Мрачни 

садржај једне домаћице, Цртеж троугла на зиду). У пратећем тексту магистарског рада"Моји 

радни случајеви ", он каже: "Треба само бити спреман и не занемаривати возове ако очекујете 

брод, јер важно је путовати." 

 

У наредном периоду настаје серија радова-одговора на јавне конкурсе  (Трг Димитрија Туцовића 

– Споменик модерној Србији, Споменик жртвама ратова 90-тих...), где игра постаје нешто 

ангажованија, да би се 2006. појавио рад под називом "Мртво море је било бледо плаво" који је, 

заправо, вигвам од географских карата. Назив је цитат из Бекетовог Годоа, док је вигвам, по 

речима аутора, "симбол потраге за местом и смислом". Ова изложба, као и "Кожа уметника", 

поставка у галерији КЦБ са танким силиконским одливцима – отисцима површине властитог тела, 

најављују, као нека врста Прото шатора, следећи ,  за сада најмонументалнији циклус Радошевих 

радова, у којима његова игра постаје напетија. 

 

Наиме, у  периоду 2007 - 2009 настају радови"Дечани М1"  и  "Шатор Софија"  -  скулптуре које на 

дотадашње слојеве значења додају и један јасно социо-политички контекст. Намера "да се у 

уметнички рад унесу неуралгичне тачке из наших живота"(Р.А.), препознатљива је у комплетном 

опусу Радоша Антонијевића , али је најчитљивија можда управо у овим радовима. 

 

"Дечани М1"из 2007 надовезују се на тад актуелни егзодус Срба са Косова. Скулптура је "сасвим у 



потребљив шатор на прављен од војног непромочивог платна" који ресемблира форму манастира 

Високи Дечани. Предмет је доведен "до облика индустријског производа, успешно очишћен од 

површинског рукописа, чиме се добило на брзини сагледавања и на могућности лаког 

мултипликовања."  Уз скулптуру добијамо упутство за употребу: "Ако сте истерани из свог дома 

или вам је спаљена црква, не знате ко су вам пријатељи а ко непријатељи, трагате за несталима, 

или се сами не сећате ко сте, осећате се превареним и заборављеним, ....Тим стручњака 

предвођен Радошем Антонијевићем развио је сасвим нови и оригинални тип монтажно-

демонтажног објекта који ће сигурно постати централни део ваше опреме у потрази за новим 

животом." Колико год био повезан са најтрауматичнијим догађајима у новијој српској историји, 

како каже аутор , "овај рад несуди никоме, он се поставља између кривице и невиности и прича о 

великој драми историје и живота". 

 

"Шатор Софија"из 2009  промишља културни, верски и политички простор од Истамбула до Беча, 

где из два пола утицаја теку струје које се синхронизовано сукобљавају и прожимају, стварајући 

при томе вртлоге који су нарочито снажни у право овде где смо ми. Овај ниво читања уметник 

уводи једноставним поступком: монументални шатор који интерпретира облик цркве Свете 

Софије из Истамбула подиже се на градском тргу у Грацу, у Аустрији, провоцирајућ и 

најразличитије реакције – одотворене ксенофобије, изражене анонимним претњама да ће шатор 

бити запаљен или негодовањем некихградских одборника који су у минаретима шатора видели и 

осетили ракете које прете њиховом замишљеном свету – па до прикривене провокације - наиме, 

по завршетку изложбе, организатори су у шатору пронашли мали молитвени тепих. 

 

Tрећи "шаторски " пројекат  је из 2012. интерпретација зграде Београдског Музеја савремене 

уметности, у виду малог шатора за двоје. 

Скулптуре Радоша Антонијевића су, на једном нивоу, јако "елоквентне", оне се могу причати и 

препричавати, али је, као код сваког правог уметничког дела, место њиховог истинског постојања 

тишина и контемплација. 

 

Овај контемплативни аспект његове уметности налази нови, још изразитије софистицирани, израз 

у серији радова  ''Нека врста радости'', изложеној  2015. у Салону МСУ. Пет радова који 

посматрачу нуде богатство и различитост у форми, а не инсталацију или неки формализовани 

стејтмент, доносе, квалитетом и персоналношћу пластичке мисли и концептуалном јасноћом, 

јасну потврду његовог уметничког сазревања.  

У скулптури ''Шатор Ловћен'', за разлику од ранијих шатора ствараних у односу на  

парадигматичне архитектонске објекте, уметник за тему бира планину која је, по њему, реперно 

место  за културу ових простора. ''Није нимало случајно да постоје два маузолеја које је 

Мештровић правио, један на Авали и један на Ловћену. Та дистанца између два маузолеја некако 

чини ми се прави неку осу око које се врти тај културни круг... У овом случају ми је више 



одговарао Ловћен него Авала зато што постоји контроверзна прича о склањању цркве у којој је 

првобитно био сахрањен Његош, па онда заравњивања дела врха планине,и изградње маузолеја. 

Ловћен са собом носи ту контроверзу, и рад добија неку врсту интриге.'' 

 

Обликујући скулптуру, уметник се труди да што приближније испрати географију врха Ловћена, а 

да притом очува функционалност шатора, која је ''јако значајна као коректив у изради самог 

објекта'', јер је у скулптурама из овог кључа ''увек ствар у преклапању слика, имате слику шатора 

и неку другу слику, преклопите те две слике и добијете трећу али тако да остане и прва слика.'' 

Још један разлог за одабир овог мотива је каменитост саме  планине, јер је тако створена 

непосредна веза са друга два рада на овој изложби.  

У раду ''Савршенство'', репетицијом саобраћајних знакова за одрон на путу, уметник ствара неку 

врсту мандале, у којој инцидент одроњавања камена постаје симбол нестабилности свих 

структура, и, истовремено, стабилности самог феномена промене. 

 ''Камен са месеца'' је увеличани 'портрет' правог комадића Месеца, донетог са последње мисије 

која је тамо послата, који се чува у Музеју историје Југославије, и  чију документарност, на којој се 

може изградити прича,  аутор користи као неку врсту алибија за једно персонализовано путовање 

кроз историју модернистичке  скулптуре. 

Ту 'виталност модернизма у прављењу облика' интензивно осећамо и у раду ''Капсула'', где 

уметник, користећи специфичан потенцијал и енергију сирове глине, даје себи слободу да 

'измисли ' скулптуру каква му је потребна, и да је пусти да се створи. 

Још један иконичан рад са ове изложбе је ''Гробље'', направљен од седамдесетак сандучића за 

прву помоћ, чије кумулативно присуство гради симболику која само репетицијом постаје 

очигледна. ''Беле кутије са знаком крста црвене боје откривају скулпторалну лепоту у баналним 

објектима. Оне асоцирају на антропоморфно присуство, рањивост и физичку трошност, човекову 

опседнутост пролазношћу, а унутар репетиције добија се симболична зидна скулптура-слика 

крипти или гробља.'' (Уна Поповић) 

 

У есеју "Корективи облика"  Радош Антонијевић   пише: "Уметничка истина није научна, али она 

није ништа мање важна јер уметност може да нађе форму да обједињује наоко неспојиво. Она је 

одвајкада била лепак који спаја нашу унутрашњу фрагментарност... 

Било који облик можемо замислити као танку опну која раздваја целину материје на сегменте и 

чини је видљивом." 

 

Трагом ових размишљања, али и превазилажењем размишљања уопште, он се , у последњим 

радовима, враћа обликовању на један готово инстинктиван начин. Постоји једна специфична 

врста глади за коју само вајари знају; као потреба неког мистериозног дела душе који се храни 

обликовањем материје. Нове скулптуре Радоша Антонијевића настају из тог места и тим поводом. 

То само по себи не захтева никаква објашњења, и порив и његово задовољење припадају 



невербалном делу свести, али је Радош, као човек свог времена, интензивног интелекта и 

одговорне друштвене свести, принуђен да пролази најзамршеније лавиринте духа, да склапа 

социо - културолошку слагалицу од фрагмената историје, артефаката и филозофских поставки, 

борећи се против солипсизма који прети уметнику што зароњен у себе поверује да је једина 

постојећа стварност она у његовој глави, да би освојио, тако рећи заслужио и оправдао ту 

једноставну ствар: потребу за игром.  

Излазећи из лавиринта, он долази до места мира и неке врсте радости, заборављеног места, 

истовремено најобичнијег и најчуднијег,  и заправо јединог које има смисла.   

 
А управо квалитет, свеобухватност и комуникабилност најновијих радова Радоша Антонијевића, 
даје овом уметничком опусу трасу сигурног раста. Уметници који су константно у истраживачкој 
уметничкој пракси добијају поуздан увид у уметничку праксу других - те тако најновиј радови 
Радоша Антонијевића, „На свом месту стајати / One Man’s Garden“ 2017, и „Видовдански храм“ 
2020, Анонимус, 2017; Наша елегија,2019; и Ствари су једноставне, 2019.  - не само да су 
показатељ његовог уметничког значаја и раста него заправо, дугорочно трасирају позицију 
суверене педагошке компетентости. 
 
Испуњени су и сви законски неопходни услови кроз невероватно активну и запажену излагачку 
активност: кандидат Радош Антонијевић је само од последњег избора имао 14 репрезентативних 
референци у ужој уметничкој области за коју се бира: 5 самосталних изложбе, у потпуности 
задовољавају правилником прописане креитеријуме репрезентативних референци као наступи у 
музејима, галеријама и установaмa чији су програми вођени од стране професионалних 
селектора или званичних уметничких савета. (Музеј савремене уметности  Војводине, Нови Сад; 
Галерија Новембар, Београд;; Народни музеј Краљево; Музеј савремене умјетности Републике 
Српске, Бања Лука; Галерија Навигатор , Београд; Галерија Културног центра Пожега.) Такође је 
запажено излагао у оквиру веома важних групних изложби, у земљи и иностранству, у 
професионално високо котираним излагачким просторима, као део профилисаног избора који 
репрезентује рецентна уметничка кретања у српској уметностипа и ти су наступи такође 
категорисани као репрезентативне рефереце.(Културни центар Београда, Београд; „Рефлексије 
нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019“, Београд; 30. Меморијал 
Надежде Петровић, Чачак, „Дунавски дијалози  2019. Нови Сад; Asociaţia Volum Art ,Букурешт, 
итд.)све ово и уз наведена учешћа у комисијама, жиријима и студентским радионицама. 
 

 

 

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. 



 
Радош Антонијевић био је или је и сада члан : Савета Галерије Савремене уметности у Смедереву 

од 2014. до 2018; члан Савета Галерије ФЛУ  од 2019. до 2021 и члан Савета Галерије Градац у 

Рашки од 2020. до 2024. 

Добитник је прва награда Новембарског салона визуелних уметности, Народни музеј Краљево, 

2016. И наградеНишког салона, Галерије савремене ликовне уметности Ниш, 2019.  

О раду Радоша Антонијевића издате су следеће књиге , публикације и написани важни стручни 

текстови и студије : АНТОНИЈЕВИЋ, Радош, 1969. -  “Радош Антонијевић: Деколтеи и бројанице = 

low necklines and rosary beads”, каталог изложбе, Издавач Музеј савремене уметности Нови Сад, 

2019. ISBN 978-86-6333-062-7. АНТОНИЈЕВИЋ, Радош, 1969. -“Samom sebi = To himself”, katalog 

izložbe, Izdavač Narodni muzej Kraljevo, 2018. АНТОНИЈЕВИЋ,  Радош, 1969. - “Na svome mjestu 

stajati = One Man's Garden / Радош Антонијевић”, katalog izložbe, Izdavač MSU Republike Srpske, 

Banja Luka, 2017. ISBN 978-99938-45-86-7.  АНТОНИЈЕВИЋ,  Радош, 1969.- „Радош Антонијевић: 

Свет изван слике, Галерија Новембар =World Beyond the Picture“, Издавач Галерија Новембар, 

Београд, 2019. ISBN 978-86-81220-08-5. Вујковић Сарита: “На југ, на југ! Идемо на југ!”, у каталогу 

изложбе “На југ, на југ! Идемо на југ!”, 30. Меморијал Надежде Петровић, Чачак, 2020. 

Вуксановић Сузана,“Свака форма је лице које ме гледа”, у каталогу изложбе, “Деколтеи и 

бројанице”, 2019. Степанов Сава, „Уметнички дијалози низ Дунав од Апатина до Кладова“, у 

каталогу изложбе„Дунавски дијалози 2019. Фестивал савремене уметности“, Нови Сад, 2019. 

Бањац Младен, “На своме мјесту стајати”, , у каталогу изложбе “На своме мјесту стајати”, МСУ 

Републике Српске, Бања Лука, 2017. Малешевић Ненад“Коментар о скулптурама Радоша 

Антонијевића”, у каталог изложбе“ На своме мјесту стајати“, МСУ Републике Српске, Бања Лука, 

2017. Cristian Nae, Assemblages and Disruptions. Note on Short Political Life of the Possible Histories, 

u katalogu izložbe, „ Cool Monuments - Hot Heads“, Asocitia Volum Art, Buchurest, 2017. 

 

 

 

 

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). 

 

Активан и ангажован у различитим делатностима у оквиру факултета и шире: Руководилац 
Центра за развој уметничког ливења 2019 – 2021. Члан Савета ФЛУ у Београду од 2016. Члан  
етичке комисије ФЛУ, 2018 – 2022.  Члан Савета галерије ФЛУ,  2019 – 2021. Члан Савета Галерије 
Савремене уметности у Смедереву од 2014 до 2018. Члан Савета Галерије Градац у Рашки од 
2020 до 2024. Чланство у већем броју изборних комисија као и чланство у комисијама за процену 



тема докторских уметничких пројеката на следећим институцијама: Универзитет уметности у 
Београду /Интердисциплинарне студиј ; Факултет примењених уметности у Београду;  Академија 
уметности у Новом Сад ; Факултет уметности у Приштини; Филолошко – уметнички  факултет у 
Крагујевцу . 

Радови у јавним колекцијама који су  колектовани у периоду 2016 – 2020. „Невиност без заштите“ 
(2013.) Колекција МСУРС, Бања Лука, Р. Српска, БиХ; „Анонимус „(2017.) Колекција МСУРС, Бања 
Лука, Република Српска, БиХ; „Савршенсто“  (2015), Колекција Октобарског салона КЦБ, Београд; 
„Шатор Денсуш“ (2017.) Колекција Центра за културу Кучево; „Савршенство“ (2019.) Колекција 
Шумарског факултета у Београда; „Кош“ (2019.) Колекција Музеја савремене уметности 
Војводине, Нови Сад. 

Шатор Софија из 2009. године уврштен је 2021 у проминентну средње европску колекцију "Neue 

Galerie" (Universalmuseum Joanneum) u Gracu, Аустрија. 

 

 

 

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. 

 
Кроз веома различите активности Радош Антонијевић доноси у рад ФЛУ мобилност, 
креирање нових програма и сарадњу: Скулпторска радионица и изложба  током посете 
Националној академији у Софији као међуфакултетска сарадња са ФЛУ у Београду, 2018. 
Учешће у ЕРАЗМУС прокјекту - Посета и сарадња са Академијом  ликовних умјетности 
Загребу, Свеучилишта у Загребу, 2019. 
Осмислио и водио комплексну сарадњу ФЛУ у Београду, са Музејем савремене уметности у 

Београду а са темом инклузије слепих и слабовидих лица у простор савремене ликовне 

уметности  кроз пројекат „У додиру са“, који је подразумевао израду и излагања радова 

студената класе проф. Мрђана Бајића и ванр. проф. Радоша Антонијевића у релацији са 

одабраним делима из колекције МСУ Београд, кустоскиње на пројекту: Kатарина Kрстић и 

Сенка Ристивојевић, МСУ Београд, 2019. 

Такође и веома важан пројекат „Nature is my Homeland“, сарадња са Академијом уметности у 

Кракову, Пољска, 2020. 

Радош Антонијевић хонорарно је ангажован у настави: на Академији умјетности у Бања Луци 

и на Факултету уметности у Нишу.  

 



6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 

Радош Антонијевић је у периоду од свог последњег избора у звање ванредног професора, 
2016.године, постигао изванредан напредак у свим пољима уметничког и педагошког рада. 
 
Његовe изванредне музејске изложбe, „Деколтеи и бројанице“ у  Музеју савремене уметности 
Војводине, Нови Сад, 2019.године, и „На своме мјесту стајати“, у Музеју савремене умјетности 
Републике Српске, Бања Лука, 2017. године донеле су брилијантну потврду његовог уметничког 
сазревања, а пре свега квалитетом и пересоналношћу пластичке мисли и концептуалном 
јасноћом извеле су га међу најважније ауторе српске уметничке сцене, чиме су високо потврђене 
његове уметничке компетенције. Два пута у најужем избору за излагње у Српском павиљону на 
Бијеналу у Венецији -  а у питању су: идејно решење и пројекат 2019 : „Користи и штете историје 
за живот“ и идејно решење и пројекат за 2017: „На своме месту стајати“ потврђују  такође  
његово присуство и значај на овдашњој уметничкој сцени, стварајући озбиљан репер квалитета, 
који се позитивно прелива на нашу институцију. 
 
Кандидат има позитивну оцену наставног рада и позитивну студентску евалуацију а од 
последњег реизбора био је руководиоц завршних радова на свим нивоима студија: основним, 
мастер и докторским. 
 У досадашњој сугестивној педагошкој пракси на ФЛУ Београд, Радош Антонијевић прошао је 
самостално све нивое рада са студентима, те данас у пуном капацитету изводи наставу и води 
дипломце, на основним, мастер и докторским студијама (далеко преко законом прописаног 
минималног броја дипломаца) и уз доказано велико интересовање и поштовање студената 
његов допринос одсеку је фундаменталан. Он је такође поред тога што је ментор и члан комисија 
на докторским уметничким студијама на нашем факултету и чест сарадник на докторским 
студијама у комисијама за оцену и одбрану докторског  уметничког  рада на Факултету 
примењених уметности у Београду и на  Универзитету уметности у Београду одсеку за 
Интердисциплинарне студије. 
 
Из опсежне биографије, видљиве су многобројне, изванредно усресређене, активности у пољу 
образовања, међу институцијалног активног едукативног рада, на факултету, универзитету, али и 
изван њега, са студентима, али и са младим уметницима и колегама. Потврђено чињеницом да 
је учествовао у раду, или самостално водио 6 радионица и пројеката. („Nature is my Homeland“, 
Краков, 2019. и 2020; ЕРАЗМУС прокјекат Академија  ликовних умјетности Загребу, 2019;изложба 
и пројекат „У ДОДИРУ СА“, МСУ у Београду, 2019; сарадња Вајарског  одсека ФЛУ и Вајарског 
одсека  Националне академије у Софији. 2018. и 2019; итд.) 
 
Кандидат Радош Антонијевић је само од последњег избора имао 14 репрезентативних 
референци у ужој уметничкој области за коју се бира (правилник  прописује бар три) и има 6 
самосталних изложби (правилник прописује бар једну), од којих 5 самосталних изложбе, у 
потпуности задовољавају правилником прописане креитеријуме репрезентативних референци 
као наступи у музејима, галеријама и установaмa чији су програми вођени од стране 
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