
57. Октобарски салон Чудо какофоније 

кустоси Даниел и Гунар Кваран 

15. септембар – 28. октобар 2018. 

 

 

Програм стручних кустоских и тематских вођења од 23. до 28. октобра 2018. 

 

ГАЛЕРИЈА САНУ, Кнез Михаилова 35 

 

 

уторак, 23. октобар, 18:00 

кустоско вођење 

Марија Ристић, историчарка уметности 

 

петак, 26. октобар,  18:00 

тематско вођење: Утопије и дистопије – просторне релације 

Снежана Ристић и Радоња Лепосавић, уредници Програма културе Радио Београда 2 

 

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

Свет је у 21. веку суочен са бројним глобалним и локалним изазовима који стављају на 

пробу и често доводе у питање принципе хуманости. Уметници – чија је данас социјална 

дужност да проблеме чине видљивим – често се налазе у интелектуалној дилеми: да ли 

сањати бољи свет и тако побуђивати људе да се за њега боре (утопија), или указивати на 

консеквенце које као ноћна мора наговештавају будућност човечанства (дистопија). У том 

кључу (утопија-дистопија) покушаћемо да ишчитамо 57. Октобарски салон насловљен 

Лепота какофоније, посебно обраћајући пажњу на међусобну интеракцију радова 

(случајну или намерну: какофонија?!) и на утицај просторног контекста (Ресавска 40а, 

односно Кнез Михаилова 35). 

 

Радоња Лепосавић, историчар уметности и радијски новинар, аутор је и приређивач 

неколико књига. Уредник је зборника Пажња критика!? поводом 50 година београдског 

Октобарског салона (2009). Добитник је награде Златни микрофон за “изузетно дело у 

области радија и радиофонског стваралаштва” 2013. и награде Лазар Трифуновић “за 

ликовну критику и критичко разматрање савремене ликовне и визуелне уметности” за 

2014. У циклусу Критичари су изабрали 2018, аутор је – у сарадњи са Снежаном Ристић – 

изложбе посвећену Бранку Вучићевићу у Културном центру Београда. Са Снежаном 

Ристић ради на Радио Београду 2 од 1993. године. 

 



 

Снежана Ристић, архитекткиња, фотографкиња и радијска новинарка, ауторка је више 

архитектонских и фотографских изложби и пројеката. Објављује критичке текстове у 

домаћим и страним стручним часописима, недељницима и дневним новинама (Орис, 

Политика, Време...). Добитница је награде Златни микрофон за “изузетно дело у области 

радија и радиофонског стваралаштва” 2015. Уредница је редакције за културу Радио 

Београда 2, где у коауторству са Радоњом Лепосавићем ради од 1993. 

Снежана Ристић и Радоња Лепосавић аутори су и водитељи недељне емисије Град на 

Радио Београду 2. Више пута су награђивани на најпрестижнијим европским радијским 

фестивалима за документарно-драмске емисије (Grand Prix Марулић 2011. на Хвару, Grand 

Prix УК Радио Драма Фестивал 2016. у Кенту...). Заједно су објавили и неколико књига. 

 


