
Галерија Графички колектив, Београд

Леонија Милисављевић
графике

13 - 26. април 2017.



РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОШЛОСТИ - ТРАГОМ НЕОЛИТА ПРЕКО ФИГУРА 
ПРАМАЈКЕ БОГИЊЕ ПЛОДНОСТИ

Уметничко истраживање овог рада одређено је праисторијским фигурама 
прамајке, богиње са атрибутима плодности, којима прикључујем и друге 
представе овог далеког времена: различита божанства, призоре и ритуале 
наших предака са простора централног Балкана. Налазећи инспирацију у 
изворно моделованом облику, настојала сам да пронађем тајанствену везу 
између идеала женствености далеких времена, цивилизације и начина 
људског преживљавања. Уз основне тематске референте, у графичком језику 
сам реинтерпретирала мотиве ловаца и животиња, у новом контексту.
Фигурину богиње мајке – Венере, дакле, задржала сам као оригинал, али у 
измењеном простору и геометријским, понекад експресивним површинама, 
које се преклапају. Површине су прожете линијама у смислу повезивања 
старог и новог, горњег и доњег света.
Женско тело као неисцрпни носилац и обновитељ животног циклуса, са 
његовим инспиративним и непрекидним развитком, са преласком из 
матријархата у патријархат, било је подвргнуто различитим схватањем 
појма лепоте и одређено како религиозним и ритуалним, тако и митским и 
магијским садржајима, а увек суштински везано за природу и мушкарца.
Жена је увек постојала у првом плану – и остајала у другом.

Реконструкција прошлости намеће и проучавање света животиња, које су 
одувек биле у уској вези са људима. Приказане на праисторијским цртежима 
пронађеним на пећинским зидовима, оне су биле подједнако важне за ово 
истраживање и сматрала сам их његовим неодвојивим сегментом, попут 
фигурина Венера.
Мотиве животиња поједностављујем, сводећи их на дечији цртеж или 
карикатуру, односно одступам од оригиналног – реалног изгледа, па су 
самим тим у новом имагинарном свету, где се ловац само наслућује. Такво 
реинтерпретирање може да постави гледаоца у позицију ловца, који је као 
посматрач увек наспрам њих.
 
Ликовни и графички развој на основним студијама створио је добру основу 
и дао ми пуну слободу да истражим праисторијски цртеж, и понудим његову 
личну интерпретацију кроз технику колографије и линогравуре. Поред 
ових техника користила сам и друге технике дубоке штампе – акватинта, 
резерваш и бакропис, као и равне штампе, односно алграфије.

 Леонија Милисављевић
из мастер рада



 Две Венере, 2016, колографија, 60x60cm Држање придике, 2016, колографија/линогравура, 
60x60cm

Без назива, 2016, бакрoпис/резерваш, 11,8x11,8cm Кукичарење, 2015, колографија/линогравура, 
60x60cm 

Поглед кроз прозор времена, 2016, 
колографија/линогравура, 60x60cm

У сенци, 2016, колографија/линогравура, 60x60cm



Издавач: Графички колектив Београд, Обилићев венац 27; tel/fax (+38111) 2627785, 3285923; e-mail: graficki@eunet.rs; www.grafickikolektiv.org; 
Уредник: Љиљана Ћинкул; Уметнички савет: Бранимир Карановић, Биљана Вуковић, Димитрије Пецић, Владимир Вељашевић, Јелена Јоцић.

Леонија Милисављевић (1992), дипломирала 2015. године на Академији 
уметности у Новом Саду на Катедри за графику, у класи професора Зорана 
Тодовића. Добитница је похвале за рад на XVII Студентском бијеналу графике 
2014. године и Награде за најуспешнији уметнички рад из уметничке дисциплине 
графика, у школској 2014/2015.  години.

e-mail: leonijamilisavljevic@gmail.com

Самосталне изложбе
2015. Нови Сад, Академија уметности, Галерија Хол  
2015. Београд, Установа културе Вук Стефановић Караџић  

Колективне изложбе
2013-2016. Београд, Галерија Графички колектив, Мала графика 
2014, 2016. Београд, Факултет ликовних уметности 
2014, 2016. Београд, Дом културе Студентски град, Студентско бијенале графике 
2014-2016. Београд, Галерија Графички колектив, Мајска изложба београдског круга 
2014. Инђија, Културни центар Инђија  
2014. Кикинда, Народни музеј Кикинда  
2014. Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине
2014. Чачак, Ликовни салон Дома културе Чачак 
2014. Опово, Галерија Јован Поповић  
2015. Бачка Топола, Музеј општине Бачка Топола 
2015, 2016. Београд,  Галерија УЛУС, EX-YU конкурс за графику
2016. Краљево, Четврти интернационални салон графике 
2016. Врбас, Ликовна галерија Културног центра Врбаса, 42. Палета младих 

Без назива, 2016, резерваш/бакропис, 11,8x11,8cm Цик-цак, 2016, колографија, 60x60cm 

На насловној страни: Кројачице 2, 2016, алграфија, 25x25cm


