
МАЛА ГРАФИКА 2020 – резултати конкурса 

Списак примљених аутора/радова1 

 

Наташа Абрамовић 

-1970, 2018, дигитална штампа 

-Лето, 2018, дигитална штампа 

 

Тамара Агић 

-Fly away, акватинта 

-После кише, акватинта 

 

Милица Антонијевић 

-Пипи Дуга Чарапа у водама лавора 1, дигитална штампа 

-Пипи Дуга Чарапа у водама лавора 2, дигитална штампа 

-На кафи са Лизом М, дигитална штампа 

 

Соња Ардан 

-Маркице, комбинована техника 

-Точкићи, комбинована техника 

-Мала збирка, комбинована техника 

 

Зита Арђелан 

-Лист 1, линорез 

 

Анка Арсенић 

-Без назива, комбинована техника 

 

Маријана Аруновић 

-Без назива, ситоштампа 

 
Оливера Баста 
-Додир, линорез 
-Таласи, линорез 
-Сни, линорез 
-Траг, линорез 
 
Алан Бећири 

-Плави зец 90x170, дигитална штампа 

-Плави зец – учимо да бројимо, дигитална штампа 

 

Милица Бјелановић 

-Правац 1, акватинта/висока штампа 

-Правац 2, акватинта/висока штампа 

 
Сања Брезичанин 
-Back to basic, линорез 
 
 

                                                           
1 Сви радови на списку без датума настали су 2020. године. 



Милена Брковић 

-Персијски грифон, дубока штампа 

-Египатски бабун, дубока штампа  

 
Габријела Булатовић 

-Осмех, комбинована техника 

-Заштита, комбинована техника 

 
Катарина Васиљевић 
-Без назива, акватинта 
 
Никола Велицки 

-Без назива, ситоштампа 

-Без назива, ситоштампа 

 
Владимир Вељашевић 

-Без назива 

 
Антоније Вешовић 

-Terrarium man, бакропис/акватинта/chine colle  

 
Владимир Вилимоновић 

-Кровови, бакропис/акватинта 

-Аутопортрет, бакропис 

 

Андреа Вираг 

-Попречни пресек, 2019, линорез 

 

Биљана Вуковић 

-Студеница, бакропис/акватинта 

-Студеница, бакропис/акватинта  

 

Сузана Вучковић 

-Без назива, комбинована техника 

-Без назива, комбинована техника 

 

Павле Голијанин 

-An optical illusion, дигитална штампа 

-Absent-minded thoughts, дигитална штампа  

 

Биљана Гркавац 

-Светлост је увек ту, дигитална штампа 

-Хармсофил, дигитална штампа  

 

Јасна Гулан Ружић 
-Без назива, дигитална штампа 
-Без назива, дигитална штампа 
-Без назива, дигитална штампа 
 
 

 



Нада Денић 

-Move, сува игла 

-Таласање, сува игла 

 
Ива Димитријевић 

-Златно крило, линорез 

 

Зорица Ђорђевић Митровић 

-Без назива, линогравура 

-Без назива, линогравура  

 
Александра Ђукић 
-Blue narcissus, акватинта 
 
Миодраг Елезовић 

-Прозор, акватинта/бакропис 

 
Мирјана Живковић 

-Choose happy, дигитална штампа 

 

Сања Жигић 

-Из серије „Баријере“, алграфија 

 
Лидија Зељић                   
-Слика и комода, линогравура  
-Мачка, линогравура 
 
Александра Ивановић 

-Макања, акватинта 

 
Жељко Ивановић 
-М1, бакропис 
-D1, бакропис 
-D2, бакропис  
 
Милан Јакшић 

-Кутија, сува игла 

-Кутија 1, сува игла  

 
Ивана Јанковић 

-Сенка 2, акватинта  

-Сенка 3, акватинта  

-Сенка 4, акватинта  

-Сенка 5, акватинта  

 

Ана Јовановић 

-Човек хоботница, линорез 

-Тераса, линорез  

 

 

 



Немања Јојић  

-Међу, сува игла 

-Нама, сува игла  

 

Јелена Јоцић 

-Апстрактни простор 1 #..., комбинована техника 

-Апстрактни простор 2 #..., комбинована техника  

-Апстрактни простор 3 #..., комбинована техника  

 

Ивана Калина Митровић 

-You Can Do It, дигитална штампа 

-Somewhere In Between, дигитална штампа  

 

Матија Кањерић 

-Рибизла, линогравура 

-Без назива, линогравура, 16.7х12.5цм 

-Фосил, линогравура 

 

Бранимир Карановић 

-Без назива, дигитална штампа 

-Без назива, дигитална штампа 

-Без назива, дигитална штампа 

-Без назива, дигитална штампа 

 

Дуња Карановић 

-Данас их има више, суви жиг 

-Ујутро, суви жиг 

 

Родољуб Карановић 

-Шума, 2019, дигитална штампа 

-Храст, 2018, дигитална штампа  

 

Снежана Кезеле 

-I don’t know why, дигитална штампа 

-Серија Тројеручице, дигитална штампа 

 

Душко Кирћански 

-Распеће, акватинта 

-Пут светлости, акватинта 

 

Горан Ковачевић 

-Корен лета, дигитална штампа 

-Мисао, дигитална штампа 

 

Татјана Кораксић 

-Конверзације 1, дигитална штампа 

-Конверзације 3, дигитална штампа 

 

Наташа Кораћ 

-Дуње што миришу, сува игла  



Андреа Крнетић Грбић 

-Лубеница, комбинована техника 

 

Јелена Крстић 

-Препознајемо се даљином 1, дигитална штампа 

-Препознајемо се даљином 6, дигитална штампа 

-Препознајемо се даљином 12, дигитална штампа 

 

Александар Курузовић 

-Нека клацка лица, сува игла 

 

Сара Лазаревић 

-Кенозоик, литографија 

-Градилиште, литографија 

 

Драгана Лукић 

-Indoor weather, дигитална штампа 

-Trusted source/light, дигитална штампа  

 

Слађана Маринковић 

-Крошње, бакропис 

 

Лазар Марковић 

-Без назива, дигитал принт 
 
Татјана Мартицки 

-Сумрак, комбинована техника 

 
Велимир Матејић 
-Без назива, дрворез 
-Без назива, дрворез 
-Без назива, дрворез 
 

Виктор Мијатовић 

-Faceless, ситоштампа/висока штампа 

-Mute, ситоштампа 

 
Витомир Милановић 

-Вода мања од бубе, дигитал принт 

-Звер не вози јабуку, дигитал принт 

 

Владимир Милановић 

-Без назива, дигитална штампа 

-Без назива, дигитална штампа 

-Без назива, дигитална штампа 

 

Сандра Милановић 

-Installation instructions 2, сува игла 

 

 

 



Влада Милинковић 

-X-ray, дигитална штампа  

-Меланхолик, дигитална штампа  

 

Леонија Милисављевић 

-Без назива 1, колографија/линогравура/алграфија 

-Без назива 2, колографија/линогравура 

-Без назива 3, колографија/линогравура/алграфија 

 

Тамара Миловановић 

-Први снег, дубока штампа 

 

Ана Милосављевић 

-Микрокосмос, колографија/линорез 

 

Драгана Милосављевић 

-Преплитање, 2019, дигитална штампа 

-Зен, 2019, дигитална штампа  

-Фигуре, дигитална штампа  

-Слојеви, дигитална штампа  

-Сапун 2, дигитална штампа  

 

Душан Миљуш 

-Enumeratio, комбинована техника  

 

Миљана Митровић 

-Чувар, дубока штампа 

 

Теодора Мицић 

-Без назива, алграфија 

-Без назива, алграфија  

-Без назива, алграфија  

-Без назива, алграфија  

 

Невена Мишковић 

-Спарта, линорез 

-Тачка, 2018, линорез 

 

Давид Млађовић 

-Траг, колографија  

 

Миодраг Млађовић 

-У мрежи, ситоштампа 

 

Доминика и Даниела Морариу 

-The game, дигитална штампа 

-The game 1, дигитална штампа 

-The game 2, дигитална штампа 

 

 



Наташа Надаждин 

-Пријатељство, линорез 

-Пријатељство, линорез  

 

Дуња Недељковић Серафин 

-Јапан, дигитална штампа 

-Ново јутро, дигитална штампа 

-Зимско јутро, дигитална штампа 

 

Габријела Николић 
-Јагоде и Пепео, дигитална штампа 
-М, дигитална штампа  
 
Иван Нинов 

-Space, сува игла 

-Imagined Scenery, сува игла 

 

Душан Новаковић 

-Biohazard # 1, дигитална штампа 

-Biohazard # 2, дигитална штампа 

 

Весна Опавски 

-Осунчавање 1, дигитална штампа 

-Осунчавање 2, дигитална штампа  

 
Ивана Павловић 
-Без назива, мека превлака 
-Без назива, мека превлака 
 
Никола Павловић 
-Стање ума, комбинована техника 
 
Тамара Пајковић 

-Без лица, комбинована техника 

 

Теодора Пендић 

-Одраз, дубока штампа 

 
Богдана Перић 

-Пејзаж, линорез 

 

Снежана Петровић 

-Импровизација, 2018, мецотинта 

 

Марија Поповић 

-Обала 1, дигитална штампа 

-Обала 2, дигитална штампа  

-Обала 3, дигитална штампа  

 
 

 



Јована Радић 

-Без назива, дигитална штампа 

-Traces, дигитална штампа 

-Circle, дигитална штампа 

 

Ђорђе Радовић 

-Тренутак, 2019, мека превлака 

 
Никола Радосављевић 
-And you will love me too, сува игла 
-1991, сува игла 
 
Миљана Раденковић 

-Лет, дигитална штампа 

-Равноправност, дигитална штампа 

 

Слободан Радојковић 

-K1, комбинована техника 

-K2, комбинована техника 

-K3, комбинована техника 

 

Ана Радосављевић 

-Скривени драгуљ, ситоштампа 

 

Бојана Ракић 

-Без назива, комбинована техника 

 

Александра Ракоњац 

-Sunny side up, дрворез/слепа штампа 

-Enjoy, дрворез/слепа штампа 

 

Иван Ранђеловић 

-Без назива, линорез 

 

Светлана Рибица 

- A blue bird, линорез 

-A yellow butterfly, линорез 

- The two little ... sparrows, линорез 

 

Алекса Савановић 

-Текстура 1 – зид, сува игла 

 

Марија Сибиновић 

-Залазак, линорез 

 

Вероника Сигисмунди 

-Пахуљице, линорез  

-Пахуљице 1, линорез  

 

 



Маја Симић 

-Твој живот ће живети неко други, дигитална штампа 

-Твој живот ће живети неко други, дигитална штампа 

 

Матија Симовић 

-Поподне, комбинована техника 

 

Срђан Симовић 

-Родитељи, бакропис 

 

Александар Спасић 

-Чарапе за свињу, линорез 

 

Мила Сретеновић 

-1, ситоштампа 

-2, ситоштампа 

 

Весна Стајчић 

-Летњи дан, комбинована техника 

-Зимска ноћ, комбинована техника  

-Репатица, комбинована техника  

 

Теодора Станковић 

-Кафа, комбинована техника 

 

Милош Станојев 

-Без назива, алграфија 

-Без назива, алграфија 

-Без назива, алграфија 

 

Милана Стијак 

-Вага, бакропис/акватинта  

-Без назива, 2019, бакропис/акватинта  

 

Љиљана Стојановић 

-Почетак, комбинована техника 

 

Јована Субашић 

-Срећна машина, ситоштампа 

-Пун притисак, ситоштампа 

 

Давид Типшин 

-Испреплетана сећања 1, дигитална штампа 

-Испреплетана сећања 3, дигитална штампа  

 

Мирјана Томашевић 

-Two pieces of my soul, линорез 

 

 

 



Татјана Трајковић 

-Сећања, дигитална штампа 

-Корени, дигитална штампа 

 

Данијела Триашка 

-Универзум, 2019, линорез 

 

Ана Трифуновић 

-Коњић, бакропис 

-Фрагменти, бакропис  

-Ноге, бакропис  

 

Душко Трифуновић 

-Слова у кругу 1, дигитална штампа 

-Слова у кругу 2, дигитална штампа  

 

Драгиша Ћосић 
-Монах 1, 2019, комбинована техника 
-Мој свет 2, 2018, бакропис 
 
Владимир Ћурчин 

-Композиција 1, дигитална штампа  

 

Лазар Ћурчић 

-C, линорез 

 

Нина Урошевић 

-Без назива 1, акватинта 

 

Мирјана Филиповић Курузовић 

-Разградња, сува игла 

-Разградња 2, сува игла  

 

Сара Фукс 

-Лед, висока штампа 

-Небо, висока штампа 

 

Даниела Фулгоси 

-О 1, ситоштампа 

-О 2, ситоштампа  

 

Габриела Хајзлер 

-Кораци, дигитална штампа  

-Јесен, дигитална штампа  

 

Соња Халиловић 

-Luminated space, дрворез 

 

 

 



Весна Џакић 

-Мак, линорез 

-Краљевски цвет, линорез  

 

Тамара Шипицки 

-Medusa, 2019, мецотинта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


