
57. Октобарски салон Чудо какофоније 

кустоси Даниел и Гунар Кваран 

15. септембар – 28. октобар 2018. 

 

 

Програм стручних кустоских и тематских вођења од 16. до 21. октобра 2018. 

 

ГАЛЕРИЈА САНУ, Кнез Михаилова 35 

 

 

уторак, 16. октобар, 18:00 

кустоско вођење 

Ана Симона Зеленовић, историчарка уметности 

 

петак, 12. октобар,  18:00 

тематско вођење: 'Под Ноћним сунцокретима'- материја уметности после историје -  Cindy 

Sherman, Helen Marten, Tom Sachs i Anselm Kiefer 

др Никола Шуица, професор Факултету ликовних уметности у Београду 

 

............... 

Сусрет са одабраним делима различитих медија циља да истакне појавне одлике наслојеног 

симболичног искуства савремености. У том смислу материја ’уметности после историје’ 

обједињује дубоке трагове и последице унутар нове уметности и поретка који носи рани 21. век. 

Представљају се посредни слојеви пређеног пута иностраних уметника од усвојене 

префабриковане и застареле модерности ка зачудним  решењима у поступцима 

израде,  процесуалности и архивирања унутар визуелне уметности. 

 

др Никола је редовни професор на Факултету ликовних уметности у Београду, на  Одсеку за 

теоријске предмете.Дипломирао је и магистрирао на Филозофском факултету у Београду, на 

одељењу за Историју уметности, докторирао је на Универзитету уметности у Београду 2005. 

Многобројна гостовања и предавања по позиву имао је на катедрама и курсевима факултета 

Универзитета у Београду и Новом Саду у Србији. Предавач је и ментор мастер курсева на Warwick 

University, Great Britain.Вишедеценијску активност у уметности и култури остварио је кроз 

истраживачки рад у архивима Србије и Београда, Минхена,  Париза и Лондона , стручне текстове, 

есеје, каталоге и приказе уметничких феномена и изложби објављује у магазинима, зборницима и 

монографским издањима. Учесник је стручних конференција, симпозијума, јавних предавања и 

трибина у земљи и иностранству. Био је у уредништву различитих штампаних издања у периодици 

и медијима. Аутор је више изложби и пројеката уметника из Србије и иностранства, уметничких 

радионица и програмских иницијатива из културе. Један је од оснивачких 

чланова  интернационалног друштва 'Walter Benjamin', Барцелона, и члан је стручних удружења 

ликовних критичара AICA и УЛУС-а, секције проширених медија. 

Више: http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/current/postgraduate/maipr/staffcurrent/suica 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/current/postgraduate/maipr/staffcurrent/suica


 


