
57. Октобарски салон Чудо какофоније 

кустоси Даниел и Гунар Кваран 

14. септембар – 28. октобар 2018. 

 

Програм стручних кустоских и тематских вођења од  2. до 7. октобра 2018. 

 

ГАЛЕРИЈА САНУ, Кнез Михаилова 35 

 

 

уторак, 2. октобар, 18:00 

кустоско вођење 

Ана Симона Зеленовић, историчарка уметности 

 

 

петак, 5. октобар, 18:00 

тематско вођење: Савремена ликовност 

др Маја Ћирић, самостална кустоскиња 

 

.... 

Упркос убрзаном протоку информација и слика у савременом друштву, поставка у Галерији 

САНУ враћа нас у време салонског излагања уметности са статичном сликом као основним 

објектом. Када је реч о препознатим и признатим уметницима, да ли је могуће говорити о 

естетским вредностима аутономног уметничког дела или је неопходно причати о односу статуса и 

вредности које се у њему манифестују?  Који су то елементи савремене ликовности пресудни за 

успех на уметничком тржишту и зашто је оно толико уплетено у овогодишњи Октобарски салон? 

Да ли је какофонија дата сама по себи, пре него што би је требало одредити као ,,чудо“?  

 

Др Маја Ћирић је независна кустоскиња која у међународним оквирима већ 15 година критички и 

кроз праксу разматра савремену визуелну уметност у условима постглобализма, са циљем да 

допринесе производњи знања о друштвеним, политичким и естетским трансформацијама. Између 

осталог, била је кустос српског павиљона на 52. Бијеналу у Венецији и комесар на 55. Бијеналу у 

Венецији. Такође, била је кустос визуелног програма 18. Бијенала младих уметника Европе и 

Медитеранa 2017. у Тирани. О кустоској пракси је говорила на Универзитету Харвард, Академији 

уметности у Ханџоуу у Кини, Академији визуелних уметности у Лајпцигу, Кибуцим колеџу у Тел 

Авиву, NABA у Милану, LASALLE колеџу уметности у Сингапуру, Новој академији уметности у 

Београду и самоорганизованом курсу Нова колекција у Београду. Учествовала је 2018. у дебатним 

програмима и публикацијама Центра Жорж Помпиду у Паризу и музејима савремене уметности у 

Букурешту и Скопљу. Текстове је објављивала за Sternberg Press, Revolver Publishing. Добитница 

је награде ,,Лазар Трифуновић“, ISCP кустоске награде, CEC ArtsLink Independent Projects Award 

(Њујорк), ISCP Curator Award (Њујорк), kao i Dedalus Foundation and Independent Curators 

International Curatorial Research Award. Чланица је IKT, AICA и ICI. 



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА, Кнез Михаилова 5  

Ликовна галерија, галерија Артгет, галерија Подрум 

 

четвртак, 4. октобар, 18:00 

кустоско вођење и представљање фото-инсталације Stern Berg Марије Ћалић  

Катарина Симеуновић и Катарина Костандиновић, историчарке уметности 

 

 

 

 

МУЗЕЈ ГРАДА, Ресавска 40б 

 

субота, 6. октобар, 13:00 

тематско вођење: Сусрети и утисци 

Марија Ђорђевић, уредница Културног додатка дневног листа „Политика“ 

... 

Једноставан назив теме Сусрети и утисци подстакнут је разговорима које сам током своје каријере 

водила са уметницима активним на домаћој и међународној сцени. Разговори вођени  лицем у 

лице, у миру атељеа, омогућили су ми да стекнем шири увид и сазнања о раду уметника, о томе 

како настају њихова дела, шта је планирано а шта остварено, колико самоће, тензије, истрајног 

рада и ризика стоји иза онога што се на крају покаже публици. Посебно су биле инспиративне 

недавне посете париским атељеима Ероа, Ан Мари Гијмино и Жан Жака Лебела, светски познатих 

уметника чија дела су представљена на овогодишњем Октобарском салону, као и разговори са 

Јоко Оно, Душаном Оташевићем,  Мартом Јовановић, Иваном Грубановим, Вуком Ћуком.... 

Марија Ђорђевић је новинар и уредник додатка Култура – уметност –  наука који у дневном 

листу „Политика“ излази суботом. Објавила је на стотине интервјуа, репортажа и коментара 

претежно у области визуелних уметности. Као специјални извештач „Политике” писала је о 

културним манифестацијама у Њујорку, Лондону, Венецији, Бечу, Прагу, Солуну, Берлину, 

Каселу, Паризу, Истанбулу, Загребу, Љубљани... Интервјуи које је од 2004. до 2010. године водила 

са уметницом Марином Абрамовић објављени су у књизи „Марина Абрамовић” (Плави јахач, 

Београд, 2011).Члан је Независног удружења новинара Србије и АICA (Међународног удружења 

ликовних критичара). 

 

недеља, 7. октобар,  13:00 

кустоско вођење и разговор са уметницима Немњом Николићем и Лидијом Делић 

Соња Глишић, историчарка уметности 


