


  
1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме др ум. Петар Сибиновић 

Место и датум рођењa Ваљево, Србија, 25.05.1986. 

Адреса Обилићев венац бр. 9 -11 / 37 

Телефон 069617787 

E-mail адреса petarsibinovic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Универзитет уметности у Београду, 
Факултет ликовних уметности 

Мастер Универзитет уметности у Београду, 
Факултет ликовних уметности, 2010. 

(Мастер из области вајарства) 

Специјализација  

Магистратура  

Докторат Универзитет уметности у Београду, 
Факултет ликовних уметности 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 

Страни  језици енглески 

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

 
 

Образац 2 



3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника Назив факултета од –  до 

1.     

2.     

3.     

      

 
 
 
 
Рад ван факултета  

• (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  
организационим  формама и у ком периоду  је кандидат био ангажован) 

Радно место Где од –  до 

1. Члан уметничког 
удружења и групе Funnel 
из Букурешта, уметнички 
саветник  

Funnel Сontemporary Аrt space, 
Букурешт 

Funnel Сontemporary Аrt space, 
Београд 

 

2017.- 

2. Један од оснивача 
уметничке групе 
„Димензија“, 
подпредседник, 
организатор и координатор 
излагачког програма 

Без сталне радне адресе, Београд  2016. - 

3. Стручни сарадник за 
извођење радова у 
материјалу 

Фабрика намештаја Flame furniture 
inc., Београд 

 2016. - 2019. 

 Професор ликовне културе Основна школа Душан Даниловић, 
Радљево 

 2015. – 2016. 

Кустос Галерија Свети Лука , Установа за 
културу и спорт, Културно спортски 

центар, Уб 

2012. – 2013. 

  



 
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Подаци о наставном раду 
  
 

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

4.1. 
  
  
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

  



 
 
 

5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду 
  
 

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

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

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

Референца Где Када 

Самосталне 
изложбе: 

 

1.Најбољи од свих 
могућих светова 

Галерија УЛУС, Београд https://ulus.rs/blog/najbolji-od-svih-mogucih-
svetova-vuk-vuckovic-i-petar-sibinovic-2/ 

 

 2020. 

2.Experiment X Галерија X vitamin, Београд 
http://xvitamin.org/milorad-petar-eksperiment-x/ 

 2019. 

3.S.4D. Transform Art Gallery, Београд 
https://gallery-shots.blogspot.com/2018/07/petar-sibinovic-galerija-

transformart.html 

 2018. 

4. U + 03BC Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, 
Београд 

 
https://adriafest.com/sr/petar-sibinovic-21-11-2017-galeriji-stepeniste/ 

 2017. 

5.Detached details Галерија Funnel Contemporary Art, Букурешт 
https://ro-ro.facebook.com/events/451619518523832/ 

 2017. 

6. Реалност 
несагледивог - 
цртежи 

Галерија Полет, Београд 
http://www.seecult.org/vest/realnost-nesagledivog-0 

 2017. 

7.Скривене 
стварности 

Галерија Коларчеве задужбине, Београд 
http://www.kolarac.rs/vizuelne-umetnosti-lat/skrivene-

stvarnosti/?lang=hr 

 2017. 

8.Реалност 
несагледивог 

Уметнички простор U10, Београд 
http://u10.rs/2016/the-reality-of-the-imperceptible/ 

 2016. 

9.Цртежи Галерија Салон 77, Ниш, Србија 
https://www.gslunis.org/2015S.html 

 2015. 

10.Mikro Galerija Sveti Luka, Ub 
https://adriadaily.com/intervjui/ivana-milev-i-petar-sibinovic-hrabri-

umetnici-sa-stavom/ 

2015.  



11.ESSE Галерија Отклон, Београд 
https://gallery-shots.blogspot.com/2014/11/petar-sibinovic-esse-

galerija-otklon.html?view=sidebar 

 2014. 

12.Различито од 
нас 

Уметнички простор U10, Београд 
http://u10.rs/2013/razlicito-od-nas/razlicito-od-nas-unlike-us-petar-

sibinovic-foto-milan-kralj-3-za-naslovnu-3/ 

 2013. 

13.Article Galerija Caffe, Панчево 
https://www.galleriacaffe.rs/petar-sibinovic/ 

 2012. 

14.No2 Галерија Факултета ликовних уметности, Београд 
http://www.arte.rs/sr/aktuelno/n2_ivane_milev_i_petra_sibinovica-

6817/1/1/?dan=20110805 

 2011. 

 15.Лице 
  

Галерија СКЦ, Крагујевац 
https://skckg.com/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-
%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D1%9B/ 

 2011. 

Одабране групне 
изложбе  (2016. – 
2020.): 

1.Нове аквизиције Музеј Цептер, Београд 
http://www.zeptermuseum.rs/akvizicije-u-2020 

2020. 

2.Изложба вајара 
Србије 

Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 
https://ulus.rs/blog/izlozba-vajari-ke-srbije-2020/ 

2020. 

3. 15. 
Међународни 
бијенале 
минијатуре 

Културни центар, Горњи Милановац 
https://www.telegraf.rs/pop-i-kultura/art/3198847-otvoren-15-

medjunarodni-bijenale-umetnosti-minijature 

2020. 

4.Сусрет КЦ Еђшег, Нови Сад 
https://www.originalmagazin.com/budi-aktuelan/susret-u-edjsegu-

evropska-prestonica-kulture-kao-inspiracija-za-izlozbu/ 

2019. 

5. NEXT Balkan 
Serbian 
Contemporary Art  

Оставинска галерија и КЦ магацин 
https://awb.rs/next-balkan-at-ostavinska/ 

2019. 

6. Међународно 
тријенале 
проширених 
медија 
REKONEKCIJA 

Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 
https://www.facebook.com/events/umetni%C4%8Dki-paviljon-cvijeta-

zuzori%C4%87/medjunarodno-trijenale-pro%C5%A1irenih-medija-
rekonekcija-2019/1028295217367528/ 

2019. 

7. NEXT Balkan 
Serbian 
Contemporary Art 

Галерија Васка Емануилова, Софија 
https://sofia-art-galleries.com/en/event/next-balkan-contemporary-

serbian-art-in-vaska-emanuilova-gallery/ 

2019. 

8. Конкурс за 
цртеж Владимир 
Величковић 

Галерија Хаос, Београд 
https://www.facebook.com/galerija.haos/photos/1022294924624217 

2018. 

9. 20/20 Биоскоп Балкан, Београд 2018. 



https://fondacijasasamarceta.org/desavanja/izlozba-20-20-u-bioskopu-
balkan/ 

10. Почетак и 
краj 

Галерија Српског културног центра, Париз 
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-45289120 

2018. 

11. Међународно 
бијенале 
уметности 
Артија 

Галерија Мостови Балкана, Крагујевац 
http://www.glassumadije.rs/artija-prvo-medunarodno-bijenale-

umetnosti/ 

2018. 

12. III Кластер 
групна изложба 

Галерија Прозор, Београд 
http://www.arte.rs/sr/vesti/iii_klaster_kult-11927/1/74/ 

2018. 

13.Фиделијум Кућа Краља Петра, Београд 
https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:698153-Virtuelna-

umetnost-u-Kuci-kralja-Petra 

2017. 

14.Niš Art 
Fondation -
Mладост 

Галерија Еуросалон, Београд 
https://gallery-shots.blogspot.com/2017/10/mladost-2017-ovo-menja-

sve-youth-2017.html 

2017. 

15. Sculpture 
network 

Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 
http://www.earthpr.rs/en/sculpture-network-obelezavanje-dana-

savremene-skulpture-evrope-u-beogradu/ 

2017. 

16. Цртежина Галерија Општине Врачар, Београд 
https://vracar.rs/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1

%D0%B0-%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0-22-
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA

%D0%B0-
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

/?lang=en 

2016. 

  
 
 
 
Ликовне колоније и симпозијуми: 
2017. Симпозијум скулптуре „Меандар“, Апатин , Србија 
2015, 2016. Вајарска колонија „Базалт“, Луковска Бања, Србија 
2014. Летња уметничка школа Универзитета уметности ,,Кроз вртлоге Лима“, Пријепоље, 
Србија 
2013. Прва вајарска колонија „Чукарица“, Београд, Србија 
2011. Вајарска колонија, Зворник, Република Српска 
2011. Ликовна колонија, “Дани културе”, Љиг, Србија 
2011-2015. Вајарска колонија “Ðавоља варош”, Пролом бања,Србија 
2010. Интернационална летња радионица и симпозијум “Ахтопол 2010”, Ахтопол, Бугарска 
2009. Студенски фестивал цртежа “Стартфест”, Нови Сад, Србија 
2009. Визуелно-уметничка радионица у оквиру фестивала “Раскршће”, Ваљево, Србија  
2009-2014. Теrrа, Кикинда, Србија 

 
 
 



     Уметничке радионице, предавања, јавна презентација ауторског рада: 
- Презентација ауторског рада и разговор са уметником (Петар Сибиновић) у 

уметничком простору U10 поводом изложбе Различито од нас (2013) 
- Координатор и инструктор при извођењу модела у материјалу (дрво) на Вајарској 

колонији Ђавоља Варош у Пролом бањи (2013, 2014,2015) 
- Презентација ауторског рада, јавна презентација Петра Сибиновића у Ликовној 

галерији Свети Лука у Убу. (изложба Микро, 2015) 
- Стручни сарадник и координатор на Вајарској колонији Базалт у Луковској Бањи 

(2015, 2016) 
- Стручни и уметнички консултант на пројекту Постани део КВАРТ-а. (визуализација, 

техничко усаглашавање и оптимизовање одабраних идејних решења, 
материјализација и пројектовање произведених узорака, као и координација 
пројектантског тима и произвођача) 2020,2021 
 

 
 
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 

Пројекти: 

1.Стручни и 
уметнички 
консултант у другој 
фази уметничког 
пројекта Постани 
део КВАРТА 
(постављање 21. 
уметничког дела на 
простору Београда 
на води) у сарадњи 
са фирмом 
Brun&Brun 

Београд, Србија 
https://www.najstudent.com/vesti-i-

desavanja/umetnicki-konkurs-postani-deo-kvarta-
10751 

 2020. – 2021. 

2. Сарадник на 
изради 
сценографије за 
Меморијални 
центар Милунка 
Савић у сарадњи са 
Душаном Јововићем 

Јошаничка бања, Србија 
https://www.brusonline.com/drustvo/12370-

memorijalni-kompleks-milunka-savic-u-josanickoj-
banji-obnovljen-otvaranje-9-oktobra 

2020. 



и Данијелом 
Матовић 

3. Сарадник на 
изради 
сценографије за 
изложбу Одбрана 
78 у сарадњи са 
Душаном Јововићем 

Музеј Града Београда, Београд, Србија 
 

http://www.mod.gov.rs/lat/13839/otvorena-
izlozba-odbrana-78-posvecena-odbrani-od-nato-

agresije-13839 

2019. 

Сарадник на 
пројекту 
Рајићева,израда 
вештачког дрвећа  

Рајићева Шопинг Центар, Београд, Србија 
https://skulptor.eu/rs/ 

 

2017. 

Аутор сценографије 
за представу Хероји 

Позориште Раша Плаовић, Уб, Србија 
https://www.youtube.com/watch?v=xS9FTFHgHfQ 

2010. 

Учешће у раду 
жирија: 

1. Председник 
уметничког савета 
галерије Свети Лука  

Уб, Србија 
https://www.facebook.com/Likovna-galerija-Sveti-

Luka-Ub-312999972226460/ 

2015.- 

Одабране награде и 
признања: 

Финалиста конкурса 
за цртеж Фондације 
Величковић 

Галерија Хаос, Београд, Србија 2017. 

Откупна награда 
Општине Панчево 

Панчево, Србија 2012. 

Почасно признање 
на изложби 
Transform 

Национална галерија за страну уметност, 
Софија, Бугарска 

2011. 

Награда Владета 
Петрић за успех и 
резултате у 
скулптури 

Факултет ликовних уметности, Београд, Србија 2010. 

Награда СО Савски 
венац за скулптуру у 
јавном простору 

Хајд парк, Београд, Србија  

Награда за цртеж од  
III до V године  

Факултет ликовних уметности, Београд, Србија 2009. 

Награда за портрет - 
скулптуру 

Факултет ликовних уметности, Београд, Србија 2008. 

Збирке и колекције: 

Р.О3 и С.55 Музеј Цептер, Београд, Србија 2020. 

а 008 Збирка цртежа Галерије Хаос, Београд, Србија 2019. 

R21 Колекција Галерије Луцида, Београд, Србија 2018. 



В55 Колекција Галерије Мостови Балкана, 
Крагујевац, Србија 

2018. 

С5 кк, LoR, OZ Koлекција Галерије савремене уметности, 
Кучево, Србија 

2018. 

О.О.П. Збирка Галерије Меандар, Апатин, Србија 2017. 

Опомена и 
Портрет човека 

Завичајно одељење Градске библиотеке, Уб, 
Србија 

2012. 

Главе Музеј теракоте, Кикинда, Србија 2010. 

Скулптуре у јавном 
простору: 

V.V.003 Апатин, Србија 2017. 

Паразит Пролом бања, Србија 2015. 

gNm 01 Пријепоље, Србија 2014. 

Главе Београдско драмско позориште, Београд, 
Србија 

2012. 

Школарац Хајд парк, Београд, Србија 2010. 

 

  
 
 
 
 

 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). 

 
 

- 2012 – 2013. радио као кустос у Галерији Свети Лука (Установа за културу и спорт, 
Културно спортски центар, Уб) 

- Члан УЛУС – а од 2015. године (статус самосталног уметника добија 2019.) 
- Председник уметничког савета Галерије Свети Лука (Уб) од 2015. 
- Један од оснивача и организатора пројекта уметничке групе Димензија, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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.   

 
 
 
Библиографија кандидата: 
Ауторски текстови: 
 
 - Универзитет Уметности у Београду, Факултет ликовних уметности, Докторске уметничке 
студије, докторски уметнички пројекат  Реалност несагледивог – скултуре и цртежи. 
Ментор: др ум. Радош Антонијевић, редовни професор ФЛУ, Београд, 2018.  
file:///C:/Users/Petar/AppData/Local/Temp/Petar%20Sibinovic%20-
%20Realnost%20nesagledivost.pdf 
 
 
 
Текстови о раду аутора: 

- Organic forms, Petar Sibinovic, Exhibition ESSE Gallery OTKLON Belgrade Oct 2014 
Text Jadranka Ahlgren Studio JI  
https://www.scribd.com/doc/246596552/Organic-forms-Petar-Sibinovic-Exhibition-
ESSE-Gallery-OTKLON-Belgrade-Oct-2014-Text-Jadranka-Ahlgren-Studio-JI 

-  
- Organic Form II. Exhibition Petar Sibinovic Gallery U 10, Belgrade 2016 Text Jadranka 

Ahlgren (1)  
https://www.scribd.com/document/324153690/Organic-Form-II-Exhibition-Petar-
Sibinovic-Gallery-U-10-Belgrade-2016-Text-Jadranka-Ahlgren-1 
 

- Кристина Гребенар, Различито од нас, текст за изложбу, Уметнички простор U10, 
Београд, 2016. 
http://u10.rs/2013/razlicito-od-nas/ 
 

file:///C:/Users/Petar/AppData/Local/Temp/Petar%20Sibinovic%20-%20Realnost%20nesagledivost.pdf
file:///C:/Users/Petar/AppData/Local/Temp/Petar%20Sibinovic%20-%20Realnost%20nesagledivost.pdf
https://www.scribd.com/doc/246596552/Organic-forms-Petar-Sibinovic-Exhibition-ESSE-Gallery-OTKLON-Belgrade-Oct-2014-Text-Jadranka-Ahlgren-Studio-JI
https://www.scribd.com/doc/246596552/Organic-forms-Petar-Sibinovic-Exhibition-ESSE-Gallery-OTKLON-Belgrade-Oct-2014-Text-Jadranka-Ahlgren-Studio-JI
https://www.scribd.com/document/324153690/Organic-Form-II-Exhibition-Petar-Sibinovic-Gallery-U-10-Belgrade-2016-Text-Jadranka-Ahlgren-1
https://www.scribd.com/document/324153690/Organic-Form-II-Exhibition-Petar-Sibinovic-Gallery-U-10-Belgrade-2016-Text-Jadranka-Ahlgren-1
http://u10.rs/2013/razlicito-od-nas/


- Ksenija Marinković, Experiment X, tekst za izložbu, Galerija X Vitamin, Beograd, 2019. 
https://mailchi.mp/3abbb16a6f23/milorad-pani-petar-sibinovi-eksperiment-x-
1018703?fbclid=IwAR0doTLqQN2J7jKvb3rfFGE-QJXTWsusMqotgIos6vg20d6H7a53-
MSHVzk 
 

https://mailchi.mp/3abbb16a6f23/milorad-pani-petar-sibinovi-eksperiment-x-1018703?fbclid=IwAR0doTLqQN2J7jKvb3rfFGE-QJXTWsusMqotgIos6vg20d6H7a53-MSHVzk
https://mailchi.mp/3abbb16a6f23/milorad-pani-petar-sibinovi-eksperiment-x-1018703?fbclid=IwAR0doTLqQN2J7jKvb3rfFGE-QJXTWsusMqotgIos6vg20d6H7a53-MSHVzk
https://mailchi.mp/3abbb16a6f23/milorad-pani-petar-sibinovi-eksperiment-x-1018703?fbclid=IwAR0doTLqQN2J7jKvb3rfFGE-QJXTWsusMqotgIos6vg20d6H7a53-MSHVzk


 
Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

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

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и у 
њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 

• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 



1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 

• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода; 

• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 

• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 

• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 

• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  

• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 речи 
по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће 
звање. 

Петар Сибиновић представља једну од најзанимљивијих појава на нашој ликовној сцени. Његова 
невероватна стваралачка активност не односи се само на бројне  пројекте и самосталне изложбе већ 
и на многа учешћа у уметничким радионицама и колонијама.  Само у протеклих пет година Петар 
Сибиновић је направио десет самосталних изложби. Његови радови се већ налазе у бројним 
колекцијама. Неке од скулптура су постављене и у јавном простору. 
 Петар Сибиновић никад не напушта изворни скулпторски језик који користи традиционална 
изражајна средства. Маса, површина, боја, ритам, композиција, све је и даље ту, али у некој 
ужурбаној акцији да се истакне и наметне, на неки, свој, особен, другачији начин. Ова „верност“ 
изражајним средствима говори, колико о уважавању традиције, толико и о развијеној свести која 
самоуверено констатује да се у исто време може бити нов, оригиналан и традиционалан. Петар 
Сибиновић је свестан да формална одређења, сама по себи, ништа не значе, већ начин како да се 
сопствена  креативност у употреби нових материјала и технолошких решења прилагоди новим 



идејама. Из претходног произлази да семантички дискурс новије продукције радова Петра 
Сибиновића подједнако и равноправно конституишу: ликовност самих изражајних средстава, као 
и њихов асоцијативни низ, али, такође, и супериорна поетска физиономија која обавезно прати 
овакав „језички“ каламбур. 
Апстрактност ових скулптура упућује нас на непосредно суочавање са њиховим  изражајним 
могућностима. Изостављање означеног (појма), као основног и најекономичнијег предуслова било 
каквог наратива,  укида овим радовима концептуални ослонац и њихову рецепцију уводи у 
безусловну зону импровизације, отворености и слободе. Другим речима, без присуства референтног 
појма, којег нема ни у називима његових радова, наш однос према скулптурама Петра Сибиновића 
може се ослонити само  на нашу спремност да се препустимо својеврсној чулној оперативности 
непосредног доживљаја. Могли бисмо рећи, да смо од почетка „жртве стратегије“ која разоткрива 
да нам у доживљају и разумевању ових скулптура није неопходно било какаво упутство, некакав 
кључ, извесна помоћ изван нас самих. За сагледавање  њихове сложености биће нам сасвим  
довољна наша отвореност, одговорна, сензибилна будност, као  и поверење у механизам и 
истинитост сопственог уосећавања.  Изгледа да нас Сибиновић намерно лишава стереотипа 
концептуалног клишеа, како бисмо  били охрабрени да закључимо, да се сви кључеви разумевања,  
тако осетљивог скулпторског ткива, налазе у нашим рукама.  
Уметност је јединствена спознаја ствари, и то је њена основна и природна веза са стварношћу. О 
каквом је сазнању реч, ако говоримо о ликовности радова Петра Сибиновића, сазнаћемо ако  
покушамо да одговоримо на питање шта се све у њима може „видети“. Морамо бити свесни да се у 
опсервативној сеанси примања непосредних утисака, који произлазе из „догађаја“ личног суочавања 
са овим радовима, налази и оно што припада колективном искуству доживљавања савременог света, 
из којег, ови доживљаји и произлазе, и његов су непосредан одраз.  
Асоцијативни низ такође је богат и разноврстан. Доима се као свеобухватна седиментација 
свакодневице као Олденбургов Mouse Museum. 
Такође, овај референтни низ могао би да се прошири и на епистемолошки списак који би могао да 
се прошири и на научне области. 
Када смо већ код евиденције састојака, било би добро навести и списак материјала који су 
употребљени у овим радовима: сунђер, гума, тканина, рециклирани полистирен, полипропилен, 
мермер, млевена гранитна ризла, полиуретанска пена, алуминијум, олово, силиконска гума. 
Наравно, ово је само део материјала које у својим радовима користи Петар Сибиновић. 
Поетски идентитет односи се на оно највредније у свакој поетици и припада димензији 
неизрецивог и то бих за сада оставио по страни.  
На први поглед могло би се закључити да се у овој свреобухватности отишло предалеко, али није. 
Ликовност ових скулптура препознаје се у многим, наоко критичним, формалним решењима, у 
којима је, пре свега, било неопходно задржати меру, осећај за ред и просторну целовитост. Ритам и 
композицја су ескалирали у наоко неконтролисану зону распона у којој крајности и супротности 
имају подједнаку вредност па се тако број  елемената које Сибиновић комбинује креће од нуле до 
бесконачног, од монохромног, двобојног до вишебојног. Свеједно, колико год  да је различитих 
елемената укључено у скулпторску комбинаторику,  Петар Сибиновић проналази  начина како да их 
усклади  и повеже. Ови радови несумњиво потврђују да укус има пресудну улогу у свакој 
скулпторској стратегији.  На њему почива и на њему се заснива  критеријум који припада пољу 
ликовности и естетике. Ако обратимо пажњу, од чега су, и како, састављене скулптуре Петра 
Сибиновића, јасно нам је да су тако лако могле да склизну и заврше у заводљивој произвољности и 
формалној неусаглашености. Али нису. Рафинманом којим Сибиновић изводи и најосетљивије 
захвате он напослетку успоставља  баланс и уклања и најмање трагове импровизације и 



површности. Када су изложене у низу, или у групи, распоређене у мноштву, имамо утисак  да 
присуствијемо некаквој гозби, својеврсној скулпторској церемонији. Привлачност ових радова 
произлази из њихове раскоши и маштовитости, али и хумора који их чини актуелним. Такође, 
скулптуре  Петра Сибиновића јесу ванредан спој скулпторске и техничке интелигенције. Њих 
подједнако повезује слобода као и занатска лакоћа са којом су изведене. Шта је то што ове 
скулптуре немају а склони смо да „то“ тражимо од млађих аутора? Имају све што је потребно. Нема 
шта немају. Све то што имају радови Петра Сибиновића потребно је и студентима вајарског одсека.  
Зашто је важно указати на овај конгломерат свега и свачега који „краси“ већ запажен опус радова 
Петра Сибиновића. Зато што дуги низ година нисмо на нашој ликовној сцени имали аутора којег 
одликује толика истраживачка знатижеља и константна жеља за напредовањем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
1.Похвала финалистима за                              Београд                                               2017. 
 цртеж на конкурсу Владимир  
Величковић 
3.Откупна награда општине                            Панчево                                              2012. 
Панчево 
3.Почасно признање на                                    Софија                                                 2011. 
 међународној изложби  
„Трансформ“  
4. Nagrada “VLADETA PETRIĆ”,                          Београд                                               2010. 
za uspeh i rezultate u skulpturi, FLU 
5. Nagrada SO “Savski venac” za                        Београд                                              2010. 
skulpturu u javnom простору 
6. Nagrada za crtež                                               Београд                                              2009. 
od III do V godine, FLU 
7. Nagrada “KUZMANOVIĆ”                                Београд                                              2008. 



za portret-skulpturu, FLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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). 

 
Председник уметничког савета галерије Свети Лука, Уб 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 

• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

 



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

 
На конкурсу за радно место асистента или асистента са докторатом, на Вајарском одсеку 
Факултета ликовних уметности у Београду пријавило се осам кандидата. 
 
За радно место асистента са докторатом услове испуњавају следећи кандидати: Ивана Милев, 
Вида Станисавац Вујчић, Петар Сибиновић и Милан Кулић.  
Док за радно место асистента услове испуњавају следећи кандидати: Дуња Трутин, Надежда 
Кирћански, Тијана Зорић и Јован Достанић. 
Комисија је радила у саставу: Радош Антонијевић, ред. проф; Оливера Парлић Карајанковић, 
ванр. проф; Габриел Глид, ванр. проф; Драган Рајшић, ванр. проф; сви са ФЛУ Београд  и 
Невена Поповић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини.  
 
Кандидати и кандидаткиње које је комисија посебно издвојила били су: Ивана Милев, Дуња 
Трутин, Надежда Кирћански и Петар Сибиновић, али су у најужем избору по мишљењу 
комисије остале две кандидаткиње:  Ивана Милев и Дуња Трутин. 
Комисија је разматрала кандидате по следећим параметрима: Уметнички опус и 
репрезентативне референце и компетенције у пољу радних задатака које ће будући асистент 
обављати у оквиру рада на факултету. 
По овим параметрима кандидаткиње  Ивана Милев и Дуња Трутин издвојиле су већинском  
подршком комисије, те их комисија предлаже да буде изабране на место асистента или на 
место асистента са докторатом. 
 
Дуња Трутин  је кроз уметнички рад остварила 24 репрезентативне референце, а у одељку 
изборних услова има испуњена сва три услова.   
Дуња Трутин је кандидаткиња која осим вансеријске, самосвојне и у сваком сегменту изузетне  
уметничке праксе, има искуство у педагошком раду из домена уметности са свим 
генерацијама од основношколских до оних који тек уписују факултете уметности. Осим тога 
она има искуство учешћа у разним теоријско уметничким пројектима, затим у изради 
дидактилких материјала за наставу ликовне културе разних нивоа  као и у изади рецензија дела 
других аутора. Има Кембриџ сертификат о знању енглеског језика – CAE, са нивоем знања језика Ц2 
према ЦЕФР стандарду, а за свој уметнички рад више пута је награђивана.  
 
Ивана Милев у професионалној биографији бележи 97 репрезентативних референци, док је у 
изборним елементима испунила сва три услова. 
Вишегодишњи посвећен уметнички рад, који је запажен и препознат као изузетан у ширим 
професионалним круговима, као и педагошко искуство које кандидаткиња поседује у раду са 
младим будућим професионалцима из поља уметности, препоручују кандидаткињу Ивану 
Милев за радно место асистента са докторатом. Својим конзистентним, истрајним и темељним 
приступом скулпторској професији и особеном поетиком, Ивана Милев, иако уметница млађе 
генерације, заузима значајно и истакнуто место на нашој уметничкој сцени. 



 
 
КОМИСИЈА ПРЕДЛАЖЕ: кандидаткиње Ивану Милев и Дуњу Трутин да буду изабране на место 
асистента или асистента са докторатом на  ФЛУ у Београду. 
 
 

 
 
 

Комисија: 
 
 

1.______________________________________ 
др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ у Београду 

 
2.______________________________________ 

др ум. Оливера Парлић Карајанковић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

3.______________________________________ 
мр Габриел Глид, ванр. проф. ФЛУ у Београду 

 
4.______________________________________ 

др ум. Драган Рајшић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

5._____________________________________ 
др ум. Невена Поповић, доцент Факултета 

уметности Универзитета у Приштини 
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